
التخصصإسم الطالبالرقم الجامعي#

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةمالك ماهر حلمي اسحاقات0187097 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاقصي نضال محمود االفندي0188679 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةنبأ احمد عمر عبد هللا0186879 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سارا خالد عيسى السالم0183197 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهامروه شكري عبد القادر سمحان0182827 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةميار غالب عبد ربه القديمات0188057 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةيارا محمد احمد المصرى0171414 الجامعة األردنية

الجغرافياايمان مجدي مسعود مسعود0174054 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةولويل/ محمد سعيد/ نادين سمير0179031 الجامعة األردنية

اللغتين الكورية واإلنجليزيةفرح عبد هللا محمد العلعالي0176785 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةسيف سلطان محمود الجبارات0183014 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهارجاء نبيل أمين عوده0182721 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور نافز نمر علي0183283 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةعمر صفوان رزق البطاينه0187888 الجامعة األردنية

القانونهبه عناد قبالن الضالعين0180641 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةياسمين محمود محمد نبابته0181450 الجامعة األردنية

إدارة المصادر التراثية وصيانتهارائده عبد هللا سالمه الفساطله0199905 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاامامه ماهر خليل عوض0182190 الجامعة األردنية

إدارة المصادر التراثية وصيانتهازين محمد سالم ابو الحج0199750 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةريم حسن علي عيسى0182918 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعروان امجد محمود فرحان0187124 الجامعة األردنية

اللغتين الفرنسية واالنجليزيةميرفت ايمن جريس حدادين0174405 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهانور الهدى محمد حمزه سوالمه0182354 الجامعة األردنية

الهندسة الكهربائيةروند عصام عبد القادر البدوى0172002 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةالبجالي/ محمد كمال/براءه محمود 0186858 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاوالء منور عزمي سالم0182410 الجامعة األردنية

القانوناحمد حاتم محمود الحمود0188825 الجامعة األردنية

تكنولوجيا معلومات األعمالهاني فادي جليل حجازين0186666 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاساره حسن جميل البداوى0181393 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها جابر/ محمد عزالدين/غنى عادل 0180616 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايه نادر محمد البصول0170519 الجامعة األردنية

علم الحاسوباحمد ماجد عمر ابو يمن0179186 الجامعة األردنية

القانونغالب نمر الشيخ مجحم العدوان0188428 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيزمزم محمود احمد الراعوش0187563 الجامعة األردنية

الهندسة الصناعيةناصر الدين/ محمد فارس/فرح رمزى 0170957 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةالعتيبي/ محمد رايق/ساره رائد 0187030 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيهيام طالل يونس مصطفى0185733 الجامعة األردنية

علم الحاسوبزينه ماهر محمد ابو رقيه0186946 الجامعة األردنية



اللغة اإلنجليزية التطبيقيةهديل محمد عوده ال سيف0186145 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةروبين كايد مصطفى هاشم0174012 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهارزان فيصل طاهر طاهر0187772 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهارزان محي الدين يحيى خطاب0182456 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاعبير محمد عبد الحافظ البياع0182380 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةآمال جريس عوض السلمان0181373 الجامعة األردنية

اإلدارة السياحيةزيد جمال جودت الجريرى0187534 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةمحمد فيصل راجي ابو الفيالت0191957 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةفرح عبد الحكيم عوده عوده0185900 الجامعة األردنية

الجغرافياانوار عمر محمود ابراهيم0187293 الجامعة األردنية

القانونمجدولين عيد جوده المناصير0184567 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاراما انور علي شحاده0187368 الجامعة األردنية

اللغتين اإليطالية واإلنجليزيةكرم وفيق عبد المعطي جبر0174388 الجامعة األردنية

القانونالعمد/ محمد جميل/رانيا حسين 0187032 الجامعة األردنية

علم الحاسوبانس اياد احمد ابراهيم0181897 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايمان عصام صبرى شلبي0183277 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيأروى جهاد رشيد مفلح0171258 الجامعة األردنية

تنسيق المواقع وإنتاج األزهاررغد خالد احمد القطناني0186393 الجامعة األردنية

القانونابراهيم هشام ابراهيم الدعجه0178392 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهااالء حاتم محمد علي0192470 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعالشويكي/ محمد صبحي / نتلي نظير 0187019 الجامعة األردنية

التاريخهبه خالد محمود الشيخ0189670 الجامعة األردنية

/0179023 الجامعة األردنية التربية الرياضيةامين ذيب السعدي/ محمد عالء الدين

اللغة العربية وآدابهاهدى حسن خليل عبد الحميد0182748 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاصفاء عيسى خلف العبيات0182613 الجامعة األردنية

القانوناوج مصطفى محمد الضابط0187005 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهادانيه خالد صبحي الداعور0182499 الجامعة األردنية

القانونروال فواز محمد قزازه0181167 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهافرح شريف سليمان الغول0187536 الجامعة األردنية

القانونسلسبيل ياسر محمد الضميدات0186970 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاموسى ناصر موسى الصويص0182155 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهامالك عبد هللا محمود ابراهيم0185626 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةفرح لؤي احمد عالوي0180809 الجامعة األردنية

اللغتين األلمانية واإلنجليزيةتاال نزار عبد هللا الجمل0174434 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاسرى علي حسين رمان0182729 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهااسامه سليمان صالح الشجراوى0196777 الجامعة األردنية

علم اإلجتماععمان طالب توفيق السقاف0167894 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهارهف نضال احمد عوده0182575 الجامعة األردنية

الهندسة الكهربائيةاحمد فؤاد يوسف الحلبيه0172467 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيالرا كايد خميس ابو سالم0187409 الجامعة األردنية



العمل اإلجتماعيرانيه ناصر محمد العبيديه0185750 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهابراءه سعيد محمود النابوت0182797 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فاطمه جميل عبده الزعبي0187091 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةرهف زياد احمد هديب0186560 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهارهف باسل رفيق الريماوي0183125 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةعمر عامر حسن ابو ريما0179283 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاسلمى عالء الدين حسن عوده0187437 الجامعة األردنية

التاريخراما حماده سعيد شعث0178916 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهادعاء غازى عبد اللطيف محمد0182724 الجامعة األردنية

اللغتين اإليطالية واإلنجليزيةبيان محمود محمد الزواهره0183800 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاشيماء باسل عبد الرحيم ابو زيد0182267 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهامريم نبيل شحده ابو شعبان0183051 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رغد سهيل فياض صبح0183176 الجامعة األردنية

التاريخنور سمير محمد المعاني0183572 الجامعة األردنية

الوقاية النباتيةمنتهى صالح ابراهيم ابو لبده0185246 الجامعة األردنية

الجغرافيارانيا اسامه عبد الفتاح حسنين0183765 الجامعة األردنية

اإلدارة السياحيةارين فريد الياس سالمه0199707 الجامعة األردنية

تكنولوجيا معلومات األعمالمحمديه/ احمد مختار/سلمى عدنان 0187277 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مكي/ محمد اديب/يارا هيثم 0180864 الجامعة األردنية

القانونمريم يوسف عبد القادر ابو حسين0186809 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهامنار نادر عوده صافي0182670 الجامعة األردنية

اللغتين الصينية واإلنجليزيةأمل مأمون جبر البياع0177564 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهااريج عبد هللا فهيد المهيرات0182373 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةشكري عماد شكرى محمد0179337 الجامعة األردنية

الفلسفةراما حمد محمود ابو صافي0185628 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهامحمود مصطفى الزبيدي/ محمد امين  /0182988 الجامعة األردنية

إدارة المصادر التراثية وصيانتهارزان غسان خالد العتوم0182720 الجامعة األردنية

اللغة الفرنسية وآدابهارؤى محمد احمد الكسواني0183519 الجامعة األردنية

اللغتين الفرنسية واالنجليزيةلينا عوني فخرى بجانتحله0171348 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاايناس ماهر عبد الرحمن ابو رزق0182783 الجامعة األردنية

الجغرافياايه عماد احمد الشبلي0184235 الجامعة األردنية

علم الحاسوبنور عالء نديم قول0173365 الجامعة األردنية

الجغرافياراما ابراهيم حسن الحروب0183949 الجامعة األردنية

الجغرافياحال جاسر عبد المغني الخياط0185301 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةياسمين خالد امين ابو هاني0189598 الجامعة األردنية

الجغرافياوسام جمال يوسف الشيخ حسن0184178 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهابراءه عيسى خلف العبيات0182620 الجامعة األردنية

التاريخايه لؤى عبد الفتاح عوض0187458 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيايه محمد حسين ابو بكر0185680 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهارنين احمد محمد الزواتي0182630 الجامعة األردنية



اللغة العربية وآدابهاعالء فهيد فالح الجبور0182187 الجامعة األردنية

التاريخناريمان علي صبحي البابا0184415 الجامعة األردنية

الجغرافياكوثر حماد يوسف عدوي0184750 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاحنين جهاد احمد بصبوص0187777 الجامعة األردنية

القانونرانيا ابراهيم عبد الكريم الزواهره0182557 الجامعة األردنية

اللغتين الكورية واإلنجليزيةرغد محمد عبد الفتاح السيد0178921 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهارغد احمد مصطفى الزعاتره0182645 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهابيان صالح احمد حجازي0182922 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهامهند حسين محمد العدلي0182745 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةداود خضر محمد ابو صوي0187071 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةنانسي خالد عمر خالد0183407 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةالرا سالم محمد قصول0186945 الجامعة األردنية

القانونحمزه اكرم مصطفى العضايله0181514 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةافنان عايد طاهر عفيفي0179043 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاتسنيم كمال اديب الماضي0182414 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهارغد جهاد احمد الشديفات0184215 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةرنيم محمد زكي كيوان0181947 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاصفاء خضر ابراهيم حسنات0182722 الجامعة األردنية

التاريخسماح نضال احمد سلمان0184369 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةالمأمون ناجح عبد الحافظ ابو عرابي0174091 الجامعة األردنية

تكنولوجيا معلومات األعماللين طارق حمدان محمود0187131 الجامعة األردنية

الجغرافيامرام طارق محمد الزيديه0184928 الجامعة األردنية

اإلدارة السياحيةليزا خالد جمال عزام0183907 الجامعة األردنية

القانونرغد معتصم سعيد قطيشات0182590 الجامعة األردنية

الجغرافيامرح محمد ابراهيم فحماوى0184738 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مرام خالد صالح الجواميس0182968 الجامعة األردنية

الجغرافياساره ابراهيم عبد الهادى صافي0184845 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةكرم عبد هللا يوسف عوده هللا0189377 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاآيه نضال يوسف الوزني0182402 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهادعاء ابراهيم عبد الرحمن شعالن0188047 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيساره نبيل احمد ابو دغمه0189815 الجامعة األردنية

الجغرافياهديل هاني حسن ابو قطام0184744 الجامعة األردنية

األراضي والمياه والبيئةنوفه احمد علي الشوابكه0178533 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةليالس خليل راضي شاهين0187092 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاايمان محمد سلمان صباح0182391 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهافاطمه ناصر عوده الخطيب0182738 الجامعة األردنية

اللغتين الكورية واإلنجليزيةسمر محمد عبد هللا المراشده0173233 الجامعة األردنية

الجغرافيامحمد عدنان محمد البيتشاويش0184698 الجامعة األردنية

الجغرافياهبه موسى محمود ابو عليا0184625 الجامعة األردنية

الجغرافياهبه داود عبد هللا محمود0184798 الجامعة األردنية



اللغة الفرنسية وآدابهاهديل حسني احمد عتوم0184225 الجامعة األردنية

الجغرافيااسيل عماد يوسف الوزني0184470 الجامعة األردنية

اللغتين اإليطالية واإلنجليزيةنور هللا وائل صبحي العالم0187333 الجامعة األردنية

اللغتين األلمانية واإلنجليزيةرزان عبد الجليل محمد عبد الجليل0184438 الجامعة األردنية

القانونابراهيم عمر ابراهيم ابوحيانه0186983 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مرام باسم طاهر فطاير0180952 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةرهف رائد عيسى سعاده0183138 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاهبه سالم سليمان المساعفه0182421 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةمروه علي احمد العسراوى0186774 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةنور احمد مصطفى الزغول0187116 الجامعة األردنية

التاريخاسالم ابراهيم محمد الجوهري0187222 الجامعة األردنية

اللغة الفرنسية وآدابهاسوزان مامون سلمان ابو الضبعات0187805 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعنوال احمد رسمي ابورخيه0182675 الجامعة األردنية

اللغة الفرنسية وآدابهافرح محمد خليل خليل0186456 الجامعة األردنية

اآلثارنرمين سعيد احمد حنن0178473 الجامعة األردنية

القانونيسر طالل خميس ابو سليم0182845 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهااروى ربحي خليل خليل0182521 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه سميح عبد السالم الحيح0183017 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعايثار انور موسى المبيضين0187166 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةمهدي ابراهيم عبد هللا حسين2180134 الجامعة األردنية

الجغرافيافاطمه الزهراء عبدهللا سليم سماره0184599 الجامعة األردنية

اللغتين الكورية واإلنجليزيةآيه ضياء توفيق الفرخ0175512 الجامعة األردنية

اللغتين الكورية واإلنجليزيةكريمه سليم فهيم دبابنه0175538 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاريم مخلد طلب السليحات0183010 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعسوار سعيد حسين الكلش0186929 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهابتول مراد يوسف حكيم0182408 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةفيصل هاني محمود الحمايده0189249 الجامعة األردنية

الجغرافيازينه بهجت محمود الحاج ياسين0184140 الجامعة األردنية

اإلقتصاد الزراعي وادارة األعمال الزراعيةبراءه غازي عبدهللا الشخانبه0184875 الجامعة األردنية

إدارة المصادر التراثية وصيانتهاعال عدنان سالم المغربي0188455 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهارهف فايز حسين الهدبان0188220 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيضحى حسن عبد هللا اشتيات0186056 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةزينه خالد عبد الفتاح ابو رجب0185494 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهامنى حسان عزمي سنقرط0188423 الجامعة األردنية

الجغرافياساره محمد احمد صبح0184677 الجامعة األردنية

التاريخامل صبحي سالم موسى0183593 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهااالء خالد جمال المحاميد0182298 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةريم اياد مسعود حمدان0187107 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايمان مجدى انيس ابو ريا0183063 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهابشرى محمد سالم القيسي0182170 الجامعة األردنية



اللغة العربية وآدابهاياسمين ابراهيم محمد الجواميس0182401 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةرؤى  خالد درويش سعيفان0181852 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعينادين احمد ابراهيم مقبل0185853 الجامعة األردنية

الجغرافياسوار رائد علي االعمر0184229 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهافداء علي محمد حنفية0182531 الجامعة األردنية

الجغرافياايفا موسى محمد عالن0184870 الجامعة األردنية

الجغرافيارنيم محمود عبد المنعم الحوراني0184651 الجامعة األردنية

الجغرافيااستبرق جهاد وجيه الهشلمون0183649 الجامعة األردنية

علم الحاسوبمحمد خالد محمد ابو شرخ0188090 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةأحمد محمد أحمد الشناوي0180989 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةعمر حسن عمر اللحام2180369 الجامعة األردنية

التاريخهناء ناصر كامل ابو جمعه0187746 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاايناس كامل عايد خوالده0182247 الجامعة األردنية

التاريختوفيق ناجي/ جمال عبدالناصر / راما 0188643 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهابلقيس عدنان علي دواغره0186960 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاهديل كامل محمد ابو صعيليك0182208 الجامعة األردنية

التاريخسوار سليم عادل حداد0184605 الجامعة األردنية

اللغتين اإليطالية واإلنجليزيةأريج منصور خميس العجل0177569 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها زين ابراهيم سليمان الغنميين0183291 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاميساء رمضان مروح سليمان0184057 الجامعة األردنية

القانونامل بشار عدنان البنا0187021 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةرنا مؤيد رشيد نوفل0187113 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سحر احمد حسين نصر هللا0183331 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاآيه محمود محمد الهيبه0182303 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةجوانا هاجس موسى الخرشه0180822 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهافرح حمزه ابراهيم المشاهره0182241 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعينور محمد عبد الفتاح الرياالت0184569 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاروان ابراهيم سليمان ابو سرحان0182153 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةتاله نضال سميح المدادحه0183433 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه عماد احمد جبران0183163 الجامعة األردنية

الفلسفةرزان فيصل دخيل هللا النوافله0175054 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهارنا جهاد فتحي داود0182197 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعريم جميل موافق العفيشات0199631 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابها0188977SUN, YAN الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيساره فاروق شريف االحمد0187861 الجامعة األردنية

علم الحاسوبحمزه رائد حسين القواسمه0186602 الجامعة األردنية

الجغرافيارهف طالب مانع الحميديين0184998 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةرانيا عبد الكريم طراف الجارحي0174139 الجامعة األردنية

الجغرافياورد محمد عبد الكريم عوض0184226 الجامعة األردنية

اللغتين الكورية واإلنجليزيةهاشم حسن صقر الدعجه0169191 الجامعة األردنية



اللغة العربية وآدابهاضياءالدين زياد محمود الفقيه0190545 الجامعة األردنية

اللغة الفرنسية وآدابهارؤى جمال حيدر العمد0183686 الجامعة األردنية

القانونحمزه الشريده/ محمد سعيد/ايسر 0187446 الجامعة األردنية

اللغتين الصينية واإلنجليزيةقمر زاهر حسني ابو خليل0178856 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاعريضه/ محمد تيسير / محمد جميل / ضحى 0182964 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيالبتول ياسر مفضي العفيشات0179230 الجامعة األردنية

التاريخسماح نضال احمد عبد الفتاح0184092 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةرغد جميل حسين كنانه0181285 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيدعاء خالد جودت قرنفله0185637 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيجنان اياد محمد الشواهين0185567 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةندى خالد عبد الرؤوف الجريري0182927 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةزيد  علي محمود سالمه0181371 الجامعة األردنية

الهندسة الصناعيةشهد حاتم عوض البس0171622 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةجواد محمود سلمان حرب0177474 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهااحمد عبد الناصر جبرين عوض0185534 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيمنار يوسف محمد حسان0185216 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةعايده تامبي فؤاد خمش0177359 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاساره صبري حسن مهداوي0182638 الجامعة األردنية

القانونبتول خلف صالح الرهايفه0181498 الجامعة األردنية

الوقاية النباتيةتاال عرفات احمد الخطيب0174619 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعايه محمد اسعد شلش0186631 الجامعة األردنية

اللغتين اإليطالية واإلنجليزيةساره محمد سليم عبد الصمد0178434 الجامعة األردنية

اللغتين الروسية واإلنجليزيةمجد عبد الحميد صالح عليان0173698 الجامعة األردنية

الجغرافياهبه احمد علي الدهون0184618 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيابرار محمد عبد الكريم قاسم0187408 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةلين بشار محمود ابو عواد0185891 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهامنار يوسف شعبان البنا0182151 الجامعة األردنية

الجغرافيامحمد عبد هللا علي الروابده0169719 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهارانيا حامد برهم ابو غازى0182368 الجامعة األردنية

اللغة الفرنسية وآدابهاسدين علي حسن حسونه0172687 الجامعة األردنية

الجغرافيارغد زياد محمد الواوي0182171 الجامعة األردنية

اللغتين الروسية واإلنجليزيةرغد رائد حامد الشله0178874 الجامعة األردنية

علم اإلجتماععبير احمد عبد هللا ابو هزيم0183245 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةعالن/ محمد هاشم/ ريم وليد0164295 الجامعة األردنية

القانونرهام رائد فهد الدبايبه0181434 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةحال بركات محمد الزبن0171549 الجامعة األردنية

اللغتين الصينية واإلنجليزيةرند بسام سهام البكري0178778 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةماجد فايز حمد ابو حماد0183150 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابها/خلف الحراسيس / هديل محمد زعل 0182131 الجامعة األردنية

الجغرافياسلسبيل محمد عليان الشعيل0182011 الجامعة األردنية



اللغة العربية وآدابهاسهام محمد عمر ابو كيوان0182598 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهافاطمه ابراهيم حسن عطيه0183256 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاسالم سليم عدنان رجب0182595 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيهمسه هاني علي الصالحات0186190 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةحنان غازي رضوان الخطيب0180580 الجامعة األردنية

الجغرافياغرام ضمر عبد الرحمن المناصير0184658 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيوعد احمد يوسف كعابنه0187595 الجامعة األردنية

الجغرافيارؤى زهير نمر ماضي0184185 الجامعة األردنية

اللغتين الفرنسية واالنجليزيةجمانه ناصر علي العدوان0172550 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابها0188359SITI A'ISHAH ABDOL RAHMAN الجامعة األردنية

التاريخايمان عبد الفتاح عبد ربه السراحنه0183790 الجامعة األردنية

القانونلين جواد كمال قطيشات0182006 الجامعة األردنية

اإلدارة السياحيةمنال محمد جميل ابو ارقيه0183801 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةفاطمه الزهراء حسن ابراهيم سرور0180390 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعسيلين صبحي خميس رمانه0186997 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاملك خليل محمد العلي0182374 الجامعة األردنية

القانونبيان منير محمد المرافي0175190 الجامعة األردنية

اللغتين الصينية واإلنجليزيةنرمين جهاد احمد ابو الغنم0177974 الجامعة األردنية

اللغة الفرنسية وآدابهاصالح بسام صالح بني يونس0188655 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةديمه عبد الرحيم محمود جرادات0187011 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاايه صبحي علي عبيد0182204 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيفرح عواد جدعان الحواتمه0196431 الجامعة األردنية

القانونشاهه محمد عبد القادر العساف0181420 الجامعة األردنية

اللغتين اإليطالية واإلنجليزيةرهف مامون سعدى المجدوبه0178339 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيمريم جمال عبد الكريم الخوالده0188197 الجامعة األردنية

اللغة الفرنسية وآدابهافرح نادر محمود ياسين0187587 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةحمزة لقمان جميل سليمان0184177 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةربى احمد عبد هللا حسن0181927 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهامؤيد ضيف هللا موسى اللبابده0189759 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةوسن عوده عبد ربه الدبايبه0183323 الجامعة األردنية

اللغتين الكورية واإلنجليزيةيمنى يوسف فتحي ابو شاويش0175610 الجامعة األردنية

علم الحاسوبفارس باسل بهاء الدين الكيالي0186840 الجامعة األردنية

القانونبشير الحطاب/ محمد صايل/سند 0178278 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةرغد ياسر جمعه ابو الوى0179295 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاسليم غالب سليم العجالين0182612 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلفارس نايف سالم العايد0178782 الجامعة األردنية

القانونلين ابراهيم مشرف القرعان0187585 الجامعة األردنية

اآلثارندى محمد عيسى الشاللده0179300 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةعبد الرحمن معتز احمد عبد السالم0173309 الجامعة األردنية

هندسة الحاسوبمصطفى نهاد مصطفى البنا0172549 الجامعة األردنية



اللغتين الفرنسية واالنجليزيةبنان حاتم عبد هللا الطرايره0171698 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاداليا هاني سليمان العناتي0178399 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعدانيا يوسف حسين ابو جبل0187149 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيتهاني عمر رضوان خوالده0185701 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةسكارلت  ابراهيم خليل المجروح0181439 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيرشا اسماعيل غياض الرضاوين0175760 الجامعة األردنية

/0185465 الجامعة األردنية التربية الرياضيةعلي مد هللا الطراونه/ فاطمه الزهراء

الجغرافياايمان عمر ابراهيم عيسى0183847 الجامعة األردنية

اإلنتاج الحيوانيرغد محمد احمد غنيم0183689 الجامعة األردنية

القانونتوفيق هشام توفيق المومني0184656 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل محمد مصطفى ابو فروه0182553 الجامعة األردنية

الجغرافياختام عبد الحميد مسلم الزيود0183624 الجامعة األردنية

الجغرافياليث محمد عبد الكريم الشراب0188652 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلمؤمن محمود عبدالكريم ابوطالب0179027 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاغيداء نافذ يوسف أبوعمر0188746 الجامعة األردنية

الجغرافيااحالم احمد عيد الحميدات0183883 الجامعة األردنية

علم اإلجتماععائشه محمد حسين وهدان0187033 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعينور محمد احمد جابر0185780 الجامعة األردنية

اللغتين التركية واإلنجليزيةمجد داهود عبد هللا قاسم0176027 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاايات خالد علي المساعفه0188386 الجامعة األردنية

التاريخحمزه ماهر جميل علي0183964 الجامعة األردنية

الجغرافيافاطمه عبد الكريم عبد الهادي الخاليله0183985 الجامعة األردنية

الجغرافياهبه ماجد محمود سالمه0184565 الجامعة األردنية

إدارة المصادر التراثية وصيانتهاايمان احمد ابراهيم ابو سريس0186609 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةبرهوم غازي زهدي برهوم0188260 الجامعة األردنية

اللغتين الفرنسية واالنجليزيةغيداء صالح فهد السويلمي0172844 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةساره خالد محمد الزعبي0181233 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيميس حازم امين صالح0185922 الجامعة األردنية

التاريخفلاير رافت سلطان عبيدات0184387 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةالنا ماجد جمال شحاتيت0181423 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاتسنيم غانم ابراهيم الغروز0184053 الجامعة األردنية

اللغتين التركية واإلنجليزيةرهف ناصر حسن الربايعه0173875 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاديما محمود يوسف تايه0182385 الجامعة األردنية

اللغتين األلمانية واإلنجليزيةغاده خالد ابراهيم الدرابيع0176192 الجامعة األردنية

اللغتين التركية واإلنجليزيةاالء محمد شحده عقل0174985 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقية0180025AMINAH MOHANED HASHIM HASSANIN الجامعة األردنية

الجغرافيابراءه عبدهللا اسماعيل خوالده0180658 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاسامر حلمي ربحي الترمساني0175682 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيفرح وجيه مفلح الطويقات0185559 الجامعة األردنية

األراضي والمياه والبيئةنور محمد عبد الجواد الطيطي0175905 الجامعة األردنية



اللغة اإلنجليزية التطبيقيةاسيل عبد هللا فؤاد المغربي0187580 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسيل حسين جبر النجار0187504 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةنور امين حسني صالح0179206 الجامعة األردنية

التاريخرزان خالد احمد الصمادي0184111 الجامعة األردنية

التاريخبلقيس احمد عطيه ابو حسان0183275 الجامعة األردنية

الجغرافياحسين مصطفى حسين عنانزه0189318 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهارنيم صالح الدين عبد الرحيم حمام0171817 الجامعة األردنية

اللغتين الصينية واإلنجليزيةمرح شوقي عبد الرحمن مرعي0175226 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاميس محمد موسى سمرين0185242 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهااحمد نضال عبد العزيز ابو سل2180268 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيرهف حسام ابراهيم العدوان0185659 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةسجود احمد عبد هللا عبد هللا0183067 الجامعة األردنية

اللغتين الكورية واإلنجليزيةجمانه محمد احمد حمدان0185161 الجامعة األردنية

القانونساره عاهد محمود عليان0188688 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةتسنيم ياسين اسعد االدهم0187825 الجامعة األردنية

التاريخمحمد باسم حسين النجار0182552 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةساره خالد ابراهيم ابو زر0183319 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعلين حسين خليل طريح0178982 الجامعة األردنية

تنسيق المواقع وإنتاج األزهارهبه راغب حسن النمري0173989 الجامعة األردنية

اللغتين األلمانية واإلنجليزيةرانيا ياسين يوسف عز0174294 الجامعة األردنية

الجغرافياورود خالد حمدان الدعجه0186294 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةعمر فراس محمد العمري0188173 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةحمزه ابراهيم عيسى حيمور0179264 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءجوان اسماعيل محمود االسمر0184653 الجامعة األردنية

التاريخدانيا تيسير احمد ابو الوي0187302 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةوالء عمر سلمان عبد الرحمن0179350 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاسجود فارس علي الرحامنه0184344 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةماجد حسين خلف الغويري0188095 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاشيماء اسامه احمد السعود0182463 الجامعة األردنية

علم الحاسوبعبد هللا عادل احمد المشاقبة0178410 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بالل عوده سالمه ابو صعيليك0185618 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيهديل خالد احمد بني عبده0185751 الجامعة األردنية

اللغتين الصينية واإلنجليزيةاسراء فؤاد بكر ابو جابر0178224 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةريناد ايمن اسماعيل الجابري0183303 الجامعة األردنية

الهندسة المدنيةحازم احمد عبد الحافظ العمارات0177356 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةعلي طارق علي مشعل0175511 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيمحمد عصام صالح المغاربه0187731 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةحنان رائد عبد الهادى القواسمه0172385 الجامعة األردنية

تكنولوجيا معلومات األعمالرولى عطاهللا علي الجعافره0179180 الجامعة األردنية

اللغتين الصينية واإلنجليزيةرنيم ابراهيم موسى المهيرات0174360 الجامعة األردنية



التاريخداليا منصور حسن قنديل0183833 الجامعة األردنية

الهندسة المدنيةشهد عطا هللا عواد الغرير0161432 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهااسيل زايد قفطان حوري2180167 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيفؤاد كامل عياد/ زين الشرف  /0184459 الجامعة األردنية

اللغتين التركية واإلنجليزيةمرح يوسف محمد النسور0178776 الجامعة األردنية

القانونجهاد محمد رضوان الخرقي0180323 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعبالل موافق احمد المناعسه0181666 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةاحمد ابراهيم عبد الرحمن الشرقاوي0184429 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيامل رضوان ابراهيم نصر0187439 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةعمر عماد خليل نجدي0187923 الجامعة األردنية

اإلقتصاد الزراعي وادارة األعمال الزراعيةباسمه نضال رضوان خراز0176795 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسيل فاضل دروبي شديد0182141 الجامعة األردنية

اللغتين التركية واإلنجليزيةغايه لبيب خضر ابو ادهيم0178678 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاايمان محمد سلمان الساليطه0182668 الجامعة األردنية

التاريخرواء ابراهيم حسن شبراوي0185652 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعينور يحيى ودعان القطيفان0187340 الجامعة األردنية

القانونراما ابراهيم محمد حرب0181151 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةأديب فرحان ابراهيم القيسي0179177 الجامعة األردنية

اللغتين الفرنسية واالنجليزيةبراءه حسام مصطفى شاويش0178025 الجامعة األردنية

اللغة الفرنسية وآدابهاساره هشام عزت شرف الدين0177725 الجامعة األردنية

اللغتين األلمانية واإلنجليزية/دي بوالسكي/ كورت ولهم/ سالي ضرار0174126 الجامعة األردنية

اللغتين الصينية واإلنجليزيةرغد رامي محي الدين عنبتاوى0176034 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةلين فتحي محمود الكركي0187185 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهااسماء نبيل مصطفى ابو مويس0176070 الجامعة األردنية

القانونميسان محمود قطيش القبيالت0181387 الجامعة األردنية

الجغرافياسليمان صايل سليمان المومني0179474 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعفرح ماهر فيصل عواد0187153 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فرح خالد مصطفى النجار0183315 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةعبد هللا محمد حسن بصبوص0188309 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةابراهيم بن عبدهللا بن سعيد بن راشد السناني0180396 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةاسالم طارق احمد عنوقه0178684 الجامعة األردنية

تغذية اإلنسان والحمياتايناس هاني سحيمان الزبن0178503 الجامعة األردنية

اللغتين اإليطالية واإلنجليزية/احمد امين/ دانية رائد امين0178448 الجامعة األردنية

التاريخبشرى سلمان عارف الشيحان0183697 الجامعة األردنية

القانونتاال متعب عبد المهدي الشعراء0180710 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةمحمد مالك محمد الخوالده0183042 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعمحمد فؤاد ابراهيم الربابعه0175622 الجامعة األردنية

علم الحاسوبمحمد اكرم حسن الطراونه0177374 الجامعة األردنية

القانونيارا منير محمود بني عبده0186973 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةهيا عزام عزمي عبيد0178926 الجامعة األردنية



القانونراشد بن سعد بن راشد بن صالح0177885 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها راما احمد سعيد حسن0183466 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءميس خليل مفلح السعودي0172328 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةهمام ابراهيم كامل ابو خروب2160036 الجامعة األردنية

األراضي والمياه والبيئةعرين ابراهيم حمدان الصياح0176086 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهافرح ناصر نعيم زغلوان0180787 الجامعة األردنية

الهندسة الصناعيةالرا محمد علي السيد0176871 الجامعة األردنية

اإلدارة السياحيةغيث جعفر احمد راشد0179195 الجامعة األردنية

تنسيق المواقع وإنتاج األزهارعمر احمد ابراهيم الخوالده0169547 الجامعة األردنية

الجغرافياعبد هللا احمد محمود الخوالده0180916 الجامعة األردنية

التربية الرياضية/عيال عواد/ معتز محمد عبد الرحيم0179426 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلسيف عبد هللا عبد الحليم قطيشات0185381 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهااسامه رضوان محمد الثوابيه0182397 الجامعة األردنية

الجغرافيااسيل جمال محمد ابو عرقوب0174072 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءاسيل بهجت ابراهيم ابوعرابي0178938 الجامعة األردنية

تغذية اإلنسان والحمياتصبا عالء محمد داود0178268 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابها0177606NUR FIRZANAH BINTE MOHAMED الجامعة األردنية

اللغتين الفرنسية واالنجليزيةرايه زياد يوسف الخريسات0178837 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةاريج محمد عثمان عالن0181158 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيساره امجد عبد هللا احمد0184109 الجامعة األردنية

القانونصالح المبيضين/ محمد المعتصم/ايات 0176302 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةعلي عبد الحكيم صالح خليل0179297 الجامعة األردنية

إدارة المصادر التراثية وصيانتهازينب معتصم محمود البيارى0186697 الجامعة األردنية

اللغتين الفرنسية واالنجليزيةوسن سعد فندي النعيمات0178068 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهااحمد سعيد جميل المطيريين0176823 الجامعة األردنية

اللغتين الكورية واإلنجليزيةرزان نائل احمد اومت0174613 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاعبدهللا محمد احميد حراحشة0173066 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةجواد جهاد فؤاد الخزوز0187150 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهالجين جمال غازي خضير2160108 الجامعة األردنية

اللغتين اإليطالية واإلنجليزيةغيداء جميل حسن النشاش0172196 الجامعة األردنية

اآلثارسبأ غازي سليمان الكعابنه0163052 الجامعة األردنية

الجغرافياسهم صالح علي القعايده0183812 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةنادين محمد يوسف الزعبي0179328 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعكرم هيثم عبد هللا خرفان0174656 الجامعة األردنية

التاريخهبه فايز سليم الشوفيين0183750 الجامعة األردنية

التاريخاالء عمر محمد عويضه0184352 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةعمر عيسى علي عبد هللا0172987 الجامعة األردنية

الجغرافياسجود عبد المجيد نعيم الحيصه0183653 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاساره نوفان حسني فريحات0183767 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها براء محمود علي الصالح0185450 الجامعة األردنية



 اللغة اإلنجليزية وآدابها دالل ايمن محمد ابو تيم0183217 الجامعة األردنية

الجغرافيارؤى حسين صالح ابو نجم0188576 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةاحمد علي قاسم الغلبان0179222 الجامعة األردنية

الجغرافيامحمد يوسف حسن المصرى0184552 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلرحمه عبد هللا حرب الهباهبه0179015 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةبراءه عبد الحكيم محمد ابو عرقوب0178832 الجامعة األردنية

القانوننجد زهير نواف الصايغ0178388 الجامعة األردنية

تكنولوجيا معلومات األعمالساندرا اميل جورج عوض0187181 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةنتالي احسان صالح صالح0176435 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيزينب عدنان محمد الشهاب0185802 الجامعة األردنية

اللغتين األلمانية واإلنجليزيةعبد الفتاح ابو خشبه/ محمد علي/ رهف0174330 الجامعة األردنية

الجغرافياعلي راجح علي الرتيمه0184320 الجامعة األردنية

اللغتين الصينية واإلنجليزيةاسالم خالد محمد المالحيم0171928 الجامعة األردنية

اللغتين اإليطالية واإلنجليزيةرهام عادل محمد يوسف0174816 الجامعة األردنية

تكنولوجيا معلومات األعماللجين سميح صالح حماد0187894 الجامعة األردنية

التاريخنور ابراهيم عبد القادر دغمش0183751 الجامعة األردنية

اللغتين اإليطالية واإلنجليزيةاماني عائد محمد المذكر0178829 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاايه عبدهللا صباح الغبين0183090 الجامعة األردنية

األراضي والمياه والبيئةمؤيد تيسير ابراهيم ابو نواس0178815 الجامعة األردنية

األراضي والمياه والبيئةايه علي رجا الشياب0175480 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةفاطمه عماد يونس الربايعه0181052 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةعبد هللا علي عبدهللا محاسنه0178736 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ياسمين محمود اسماعيل ابو الطبول0178444 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءعائشه محمد االبراهيم0177897 الجامعة األردنية

اللغتين التركية واإلنجليزيةملك ياسر اسماعيل الكتوت0178668 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةامال فايز احمد ابو قديس0183313 الجامعة األردنية

إدارة المصادر التراثية وصيانتهاميس خلدون حسن ابو خالد0172723 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةلينه نافع خالد عزوقه0187152 الجامعة األردنية

الجغرافياخزامه ثائر عبد هللا الجديعات0184688 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيتسنيم عبد هللا عادل الخليلي0173093 الجامعة األردنية

اللغتين الفرنسية واالنجليزيةدينا حسين عثمان المصري0171268 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةحنين ضرار محمد الوديان0150422 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةابو بكر نذير اديب الحمود0172161 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةمالك احمد عطا احمد0169342 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةمالك ابراهيم عطا عوده0180914 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابها0177870SULTAN  IBRAGIMOV الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهارهف محمد علي ابو هالل0188370 الجامعة األردنية

الجغرافياوسن ابراهيم سليمان السليحات0184207 الجامعة األردنية

القانونليث خلف عبد النبي الفالح0188667 الجامعة األردنية

القانونعلي سالم راشد الحيمر المري2190578 الجامعة األردنية



الهندسة الصناعيةجمانه رسمي محمد الوهيب0166231 الجامعة األردنية

تنسيق المواقع وإنتاج األزهاراميمه حسين علي شاهين0175971 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءايه محمد جميل الصرايره0179204 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلمحمد صالح محمد ابو السندس0175719 الجامعة األردنية

علم الحاسوبعادل هيثم عادل عليان0173537 الجامعة األردنية

الجغرافياايات صالح فالح الخرابشه0184724 الجامعة األردنية

اللغتين التركية واإلنجليزيةرغد خالد فاروق قويدر0175042 الجامعة األردنية

اللغتين التركية واإلنجليزيةساره غسان محمد فراش0175921 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةمروه محمد حسين نصر هللا0183030 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةساره بسام سالم الشحادات0181921 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةمجد احمد حسن النجار0185708 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهامنار سعد حسان الفقراء0182564 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها يارا عالء الدين عوض الوحوش0178995 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةعالء محمد قاسم الخوالني0183364 الجامعة األردنية

التاريخرانيا احمد عبد الرحيم المناعسه0181403 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاحال سالم سالمه الزوايده0182734 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةساره عيد محمد العموش0174274 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رايه رائد محمد الغبش0178209 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةاسيد بسام محمد الزعاتره0179312 الجامعة األردنية

اإلدارة السياحيةبيان عبد الفتاح عبد هللا العموش0186773 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيميس ناصر يونس الدعامسه0182933 الجامعة األردنية

الجغرافياحنين محمد علي ابراهيم0173078 الجامعة األردنية

الجغرافياريان نايف عبد اللطيف المشارفه0183738 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاعال عبد الناصر جمال عطا هللا0173968 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهامحمد ابراهيم موسى حمود0188787 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهايحيى رمزي ياسين ارسالن0182229 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاساره فوزي سالم عيال عواد0182663 الجامعة األردنية

اللغتين الفرنسية واالنجليزيةشروق ممدوح حمد الشوابكه0177231 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاقتاده محمد خليف السمارات0172065 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةبثينه عماد هاشم مسمار0181263 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاياسمين مازن محمود اللطايفه0188285 الجامعة األردنية

التاريخفاطمه ماهر عبد هللا الدبايبه0183997 الجامعة األردنية

القانونشهد مفلح فالح العدوان0173686 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيكاتيه عزت محمد عثمان0169977 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةمسك سليمان عبد الكريم ابو سير0165253 الجامعة األردنية

الجغرافياوجدان توفيق سالمه مسعود0173965 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءالنا عمر عبد الغني النمراوى0178572 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةملك خالد محمد الجدعان0185971 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةعلي عمران موسى الحر0181142 الجامعة األردنية

اإلنتاج الحيوانيمحمد علي محمد درابكه0178977 الجامعة األردنية



علم الحاسوبليليا مهند احمد عالن0184971 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءعبد هللا ماهر عقاب الخرابشه0169778 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعحمزه عيسى خلف الشراب0178593 الجامعة األردنية

تكنولوجيا معلومات األعمال/السيد احمد/فرح وليد يوسف 0187187 الجامعة األردنية

القانونرانيه عبد الرحمن عيسى الصقور0178929 الجامعة األردنية

اللغتين التركية واإلنجليزيةرهف صالح حمدان الهبارنه0178350 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابها0187995TIAN, HAO الجامعة األردنية

الهندسة الميكانيكيةمحمود بسام امحمود العدوان0176758 الجامعة األردنية

إدارة المصادر التراثية وصيانتهاهدى عناد حمد الدهامشه0177296 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهااسراء بسام احمد ابو عطا هللا0182860 الجامعة األردنية

الجغرافيانوفان بهاء نوفان العبابسه0187965 الجامعة األردنية

اللغتين الفرنسية واالنجليزيةاسالم محمد علي المومني0173306 الجامعة األردنية

الجغرافياعبدهللا حماد حمد المراعيه0184289 الجامعة األردنية

اللغتين األلمانية واإلنجليزيةرهف احمد راشد ابو صوان0171197 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةراما سامي حسن نصر0181569 الجامعة األردنية

الهندسة المدنيةاحمد محمد كايد عميره0176922 الجامعة األردنية

اآلثاربيلسان يوسف محمد ابو طبر0171068 الجامعة األردنية

تكنولوجيا معلومات األعمالنور عبد الوهاب حسن صبح0184657 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةتولين خليل صالح ابو عوره0178693 الجامعة األردنية

اإلقتصاد الزراعي وادارة األعمال الزراعيةعادل علي عبد المجيد العدوان0177364 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعمشعل سامح عبد المهدى العفيشات0178270 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعامل صالح حسن القدومي0178602 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةايمان عمر ابراهيم سعاده0175831 الجامعة األردنية

اإلنتاج الحيوانيحمزه محمد خليل المصرى0178836 الجامعة األردنية

اإلدارة السياحيةجود عمر احمد الشوبكي0174235 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةبيان عبد الحكيم احمد الخوره0188355 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةحال سلمان عبد هللا البنوى0178275 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهااسيل حازم نواف سعيدان0182228 الجامعة األردنية

الجغرافياملك عيسى احمد ابو زور0184705 الجامعة األردنية

تكنولوجيا معلومات األعمالبشار مامون محمد الدبعي0178418 الجامعة األردنية

اللغتين التركية واإلنجليزيةساره حسن عيسى النعيمي0178233 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيتمارا ناجح عبد الديات0184583 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةصبا طارق عيسى ابو الريش0179226 الجامعة األردنية

القانونزيد فايز عبد الحافظ السبع0179525 الجامعة األردنية

تكنولوجيا معلومات األعمال/زيد الكيالني/نوريمان يزن زيد 0176512 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءرغد جمال كمال حجير0177604 الجامعة األردنية

اللغتين الكورية واإلنجليزيةليان حسني سليمان جرار0178329 الجامعة األردنية

الهندسة الصناعيةبتول نضال سليمان ابو نمره0168216 الجامعة األردنية

اللغتين األلمانية واإلنجليزيةرناد عمر محمد العميان0177425 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةاالء عمر اسامه الحلبي0178321 الجامعة األردنية



التربية الرياضيةرغد خميس منصور الصبح0188833 الجامعة األردنية

القانونمحمد بالل تيسير الغالييني0171882 الجامعة األردنية

اللغتين الصينية واإلنجليزيةيزن محمد حمدى عياد0179052 الجامعة األردنية

الهندسة الميكانيكيةعمر جبر ابراهيم عمريه0186274 الجامعة األردنية

الوقاية النباتيةتاال علي حسين علي0178757 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها النا عالءالدين محمد عساف0174724 الجامعة األردنية

تغذية اإلنسان والحمياتجود هزاع عبد العزيز المجالي0177972 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةغيداء ايمن شاكر عضيبات0177423 الجامعة األردنية

القانونلين محمد علي التميمي0188295 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةمصعب عبد الفتاح زهدي برهوم0179099 الجامعة األردنية

اإلنتاج الحيوانيمالك عدنان مصطفى العمري0178666 الجامعة األردنية

تغذية اإلنسان والحمياترناد فراس بشير العوامله0154917 الجامعة األردنية

الجغرافياعارف مصطفى  عارف الدعجه0181093 الجامعة األردنية

اآلثارمرح مازن احمد فطافطه0174951 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةاالمين محمد صالح العضيبات0179461 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سبرينا زايد عيسى حتر0186387 الجامعة األردنية

اللغتين الروسية واإلنجليزيةرنا عبد الكريم مصطفى العمرى0178096 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعينور ايمن تركي العوايشه0188233 الجامعة األردنية

اللغتين الفرنسية واالنجليزيةربى فواز سليمان الهواوشه0171118 الجامعة األردنية

اللغتين التركية واإلنجليزيةرؤى رافع حميدي الدريبي0179007 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةنور الدين محمد عز الدين الطقز0179105 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاابراهيم حسن كمال شوباش0177439 الجامعة األردنية

التاريخرانيه عمر محمد الغانم0176505 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةراما اسامه محمد ابو سالم0181325 الجامعة األردنية

الوقاية النباتيةعبد هللا احمد موسى زيدان0169655 الجامعة األردنية

اإلنتاج الحيوانيراشد عمر عبد الحافظ المكانين0178729 الجامعة األردنية

اللغتين الروسية واإلنجليزيةاحمد خلف حامد الهروط0168600 الجامعة األردنية

اللغتين الروسية واإلنجليزيةيزن احمد فوزى عرابي0169664 الجامعة األردنية

اللغتين التركية واإلنجليزيةرهف خالد فاروق قويدر0175036 الجامعة األردنية

تكنولوجيا معلومات األعمالزياد طارق محمد الصوالحي0179425 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةرهف محمد احمد تيم0180534 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلقصي علي انيس الفاعورى0168712 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةرهف خليل احمد الحو0174621 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةبسمه احمد سالم ابو كف0184900 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةايه طارق محمود حتامله0181004 الجامعة األردنية

اللغتين األلمانية واإلنجليزيةافنان ناصر تركي ابو الزيت0172888 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةاسماعيل ابراهيم يوسف المقوسي0178366 الجامعة األردنية

اللغتين التركية واإلنجليزيةرغد موفق حسن نجادات0178414 الجامعة األردنية

اللغتين األلمانية واإلنجليزيةعبدهللا محمد عبد اللطيف السواعير0173126 الجامعة األردنية

اللغتين اإليطالية واإلنجليزيةعصري ابراهيم محمود الحمادين0172948 الجامعة األردنية



 اللغة اإلنجليزية وآدابها دانه ابو بكر رضوان صالح0171939 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةشحاده/ محمد اسحق/هاشم هاني 0179071 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيرهف مرمر عبد الكريم الفقهاء2160315 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةمحمد احمد محمد مرعي0172699 الجامعة األردنية

الجغرافياهبه فتحي بدوى البطاط0184630 الجامعة األردنية

القانونعون مجدي غسان السميرات0174447 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلجنان داهود احمد كوته0178818 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءاحمد عزت يحيى الجبالي0179121 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةنزار عدنان عبد القادر سالم0176240 الجامعة األردنية

تغذية اإلنسان والحمياتشيماء محمد موسى حجازى0178589 الجامعة األردنية

علم الحاسوبمحمد عزمي خالد مساد0177943 الجامعة األردنية

علم الحاسوباحمد عدنان نعيم النابلسي0178146 الجامعة األردنية

الجغرافيامرح جرير احمد الحرباوي0178466 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةعلي خالد علي صرصور0179427 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلمعتصم طارق احمد نصر هللا0165453 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلعباده فواز فياض الطوافشه0178097 الجامعة األردنية

الجغرافيامحمد شادي احمد الشوابكه0181747 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلمنى سعود هايل الفواز0174922 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيآالء وصفات مصطفى صوالحه0182886 الجامعة األردنية

الفلسفةرغد فالح خلف الفقراء0176723 الجامعة األردنية

الجغرافياافنان عاطف نهار خوالده0188581 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيديما عبد القادر تيسير الحمارنه0188650 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةرهف مؤيد عبد الكريم العساف0185158 الجامعة األردنية

القانونبدر الدين خالد علي البريك0155931 الجامعة األردنية

الجغرافيامالك احمد عوده الشهاب0184132 الجامعة األردنية

الجغرافياراشد نضال عليان الدهون0183617 الجامعة األردنية

تكنولوجيا معلومات األعمالوليد عوض هللا عبد هللا عوده0175164 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهامحمد شاهر عواد البكار0182329 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعايمان يونس عوده الذيابات0185453 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةلؤي عامر نعمه البواب0179516 الجامعة األردنية

اآلثارمروه عدنان احمد الجراح0175552 الجامعة األردنية

اإلقتصاد الزراعي وادارة األعمال الزراعيةلجين حسان علي الوريكات0178494 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهامالك محمد عطيه الكعابنه0187432 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهافرح خالد محمود الزيدانيين0182996 الجامعة األردنية

اإلنتاج الحيوانيرامي احمد لطف هللا الدويرى0175629 الجامعة األردنية

تنسيق المواقع وإنتاج األزهاراسيل ابراهيم صبحي المنشد0171853 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهايوسف عبدهللا سالم العزازمه0184112 الجامعة األردنية

علم الحاسوباحمد فراج/ فايز جميل/ احمد2160094 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها منار بدر جميل مصطفى احمد العلوي0177790 الجامعة األردنية

األراضي والمياه والبيئةكنانه عارف حسن بني كنانه0176049 الجامعة األردنية



القانونمؤيد احمد محمد الثوابيه0178480 الجامعة األردنية

اللغتين الصينية واإلنجليزيةمليا احسان محمد الجابري0178301 الجامعة األردنية

هندسة الحاسوبسعد طارق عبدالكريم الجالودي0155502 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةايه سمير سعيد طحاينه0179202 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلصهيب محمد عبد هللا الخاليله0167360 الجامعة األردنية

تغذية اإلنسان والحمياتبرهم/محمد رمضان / ايمان كايد0168961 الجامعة األردنية

اآلثارحمد موفق حمد الصمادي0169055 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيانوار ابراهيم خالد خوالده0185675 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةنور ماهر تركي العوامله0188745 الجامعة األردنية

الجغرافياساره جمال عبد حنون0182623 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةمحمد خالد علي محمد0178479 الجامعة األردنية

القانوننسيبه محمود سلمان عيال عواد0169595 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةاحمد مروان محمد العالونه0177197 الجامعة األردنية

هندسة الحاسوبهبه توفيق عزات العر0164770 الجامعة األردنية

تكنولوجيا معلومات األعمالابراهيم خالد عدنان اسماعيل0173444 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةمحمد ابراهيم مرتضى النتشه0183384 الجامعة األردنية

الهندسة الكهربائيةشهد مؤيد احمد الجمال0151606 الجامعة األردنية

الجغرافياهال ناظم ابراهيم ابو عريضه0182258 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةحمزه محمد احمد يونس0176983 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابها0177851BAI, SHANGYAN الجامعة األردنية

الهندسة الصناعيةعاصم داود محمد عطا هللا0161542 الجامعة األردنية

الوقاية النباتيةحمزه رزق محمد معادات0179062 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةيزيد سلمان عبد المهدى الوخيان0179499 الجامعة األردنية

الوقاية النباتيةعمر محمد علي حسين0175049 الجامعة األردنية

علم الحاسوبحسن محمود علي الناطور0170881 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيرؤى هشام احمد بني عيسى2160324 الجامعة األردنية

الجغرافياعلي محمد احمد ابو ناجع0183537 الجامعة األردنية

اللغتين الروسية واإلنجليزيةرؤى عدنان محمود ابو طبر0173439 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءمحمد اسامه عبد الفتاح الحياري0168413 الجامعة األردنية

تغذية اإلنسان والحمياتايمان عبد المنعم احمد حوسه0178779 الجامعة األردنية

تغذية اإلنسان والحمياتبلقيس نضال مصطفى القضاه0179503 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةعامر محمد احمد ملحم0174495 الجامعة األردنية

القانونفخر زيد محمد الشوابكه0172192 الجامعة األردنية

القانونمحمد خلدون احمد العقيلي0178316 الجامعة األردنية

اللغتين الفرنسية واالنجليزيةرحمه بصير عمرو الخصيالت0170996 الجامعة األردنية

اإلدارة السياحيةهديل وصفي احمد الشوابكه0170822 الجامعة األردنية

اللغتين الصينية واإلنجليزيةمحمدالمقداد رائد محمد الدحله0170731 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةنور توفيق ابراهيم حسان0186308 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةقيس محمد احمد المومني0179164 الجامعة األردنية

/0178122 الجامعة األردنية علم الحاسوبصابر اسماعيل ابو الدوش/ محمد ضيغم



تنسيق المواقع وإنتاج األزهارشهد عبد اللطيف يوسف الطويقات0178608 الجامعة األردنية

التاريخمحمد احمد عبد المحسن الخاليله0184484 الجامعة األردنية

اللغتين الروسية واإلنجليزيةوسن ابراهيم احمد الشبلي0173568 الجامعة األردنية

اإلقتصاد الزراعي وادارة األعمال الزراعيةاريج بسام محمد الحالحله0177449 الجامعة األردنية

اإلدارة السياحيةديانا خالد جميل المطيريين0188786 الجامعة األردنية

تنسيق المواقع وإنتاج األزهارشهد سامي عبد العزيز العاصي0176628 الجامعة األردنية

اإلدارة السياحيةطارق ينال نعيم الخص0171361 الجامعة األردنية

اللغتين التركية واإلنجليزيةشذى علم غالب المحاسنه0175318 الجامعة األردنية

التاريخمالك هالل محمد الزبون0184161 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيمنى يوسف احمد المناصير0186206 الجامعة األردنية

الوقاية النباتيةابراهيم عمار احمد محمد خليل0178813 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلنور الدين ضرار خليل اضميدى0172390 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءاميره سفيان زيدان العموري0171426 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعرزان ماهر محمد عرفه0187171 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلعبد هللا احمد فندى رواشده0178823 الجامعة األردنية

علم اإلجتماعمروه عمر احمد العقرباوي0186614 الجامعة األردنية

القانونرند زيد فرحان ابو رمان0175201 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلاحمد عبدهللا محمد الزبون0178264 الجامعة األردنية

الهندسة المدنيةنور صالح عبد اللطيف الغزاوى0181295 الجامعة األردنية

اإلنتاج الحيوانيعبد هللا سالم عبد الحنيطي0175832 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةاسامه مراد عبد القادر السباتين0173087 الجامعة األردنية

القانونروان رائد رجا الزقيبي0176500 الجامعة األردنية

الهندسة الصناعيةاحمد نبيل عبد الحميد ابو دغمه0162162 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةتولين اسامه عبد الفتاح الحياصات0171859 الجامعة األردنية

القانونعبير جميل احمد الرحامنه2030305 الجامعة األردنية

اللغتين التركية واإلنجليزيةغيداء مازن حسين ابو خلف0179003 الجامعة األردنية

القانونماريا فكتور نصرت طاشمان0176127 الجامعة األردنية

التاريخهاله موسى سليمان الرحامنه0183725 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةريم نعيم احمد القدومي0188522 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابها0177812HE, XUFEI الجامعة األردنية

تنسيق المواقع وإنتاج األزهارمحمد رائد ناصر عتمه0172136 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاء/ابوسمره قطيشات/ هاني محمد هاني0165790 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيلميا سهيل ناجي خطيب2160313 الجامعة األردنية

التاريخصخر عوض ودى الشعيرى0162520 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةمحمد موسى محمد حليمه0178281 الجامعة األردنية

القانونحال سليم ناصر الفقهاء0175500 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءبلقيس باسل فازع مروج0165994 الجامعة األردنية

القانونيزن نبيل نايف الحمود0176908 الجامعة األردنية

اللغتين األلمانية واإلنجليزيةرهف ظافر مصبح قبيالت0174194 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةرهف عبد هللا احمد حسن0178679 الجامعة األردنية



تكنولوجيا معلومات األعمالطارق جميل يوسف عبد الجبار0176095 الجامعة األردنية

الهندسة الصناعيةبتول سامي فالح النجداوي0156335 الجامعة األردنية

التاريخمرام بالل محمود مرار0172131 الجامعة األردنية

علم الحاسوبعبد الفتاح زكريا عبد الفتاح زعبالوى0178720 الجامعة األردنية

اإلنتاج الحيوانياحمد نزيه محمد خليفات0176085 الجامعة األردنية

القانونتاله طارق اسماعيل النوباني0177793 الجامعة األردنية

علم الحاسوبغيث حسين يوسف العدوان0177986 الجامعة األردنية

علم الحاسوبآيه فائد كامل جبر0178085 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلسيف الدين محمد سميح النجاص0166213 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلابراهيم عوده عمر االطرش0172379 الجامعة األردنية

القانونتسنيم سليم احمد الفراج0173336 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةايهم محمد جميل الزطيمه0178396 الجامعة األردنية

اإلقتصاد الزراعي وادارة األعمال الزراعيةحسن خالد حسن الناطور0176253 الجامعة األردنية

علم الحاسوب/الحاج علي/انس محمد حمدى 0175635 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءايثار ماجد مصطفى الخطيب0164745 الجامعة األردنية

علم الحاسوباحمد عطا ابراهيم الفار0173415 الجامعة األردنية

القانونعمار ياسر عوده عبد هللا0178363 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابها0177852BAI, SHANGWEN الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابها0177857DING, YAQI الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةمجد اكرم سالمه الشمسان0175994 الجامعة األردنية

األراضي والمياه والبيئةسالي خالد عابد الدبوبي0172993 الجامعة األردنية

القانوناحمد عوض احمد عبد العزيز0165485 الجامعة األردنية

القانونمادلين محمد عبد هللا العفيشات0173064 الجامعة األردنية

اللغتين الفرنسية واالنجليزيةايه سليم كمال سليمان0170670 الجامعة األردنية

الهندسة الكهربائيةمعاذ ابراهيم محمد الدبس0162991 الجامعة األردنية

تنسيق المواقع وإنتاج األزهاريسرى هيثم خلف بني هاني0178471 الجامعة األردنية

اللغتين الفرنسية واالنجليزيةرهف سالم حمد الرواشده0172003 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةمنيه محمد  احمد الحوامدة2160071 الجامعة األردنية

هندسة الحاسوبعبير محمد زعل النعيمات0169183 الجامعة األردنية

اإلدارة السياحيةعمار سمير سبتي سماره0167340 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةاحمد محمد احمد عبد المجيد0171934 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نزار عبدالحليم عبدالرحمن الخمس0169918 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابها0187939MA, XING الجامعة األردنية

الجغرافيااحمد محمود فالح الخوالده0183717 الجامعة األردنية

اإلقتصاد الزراعي وادارة األعمال الزراعيةاسيل بركات عواد الهبارنه0174910 الجامعة األردنية

اإلنتاج الحيوانيعبد الرحمن اسماعيل عبد الفتاح شاهين0178804 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلايمن عبد الكريم منصور الشديفات0175028 الجامعة األردنية

علم الحاسوبخليل لؤي خليل المصري0170894 الجامعة األردنية

الهندسة الميكانيكيةايمن مامون ابراهيم كتكت0178333 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيبراءه محمود طالب القصراوي0181900 الجامعة األردنية



التربية الرياضيةيوسف عمر يوسف المصطفى0186292 الجامعة األردنية

اللغتين الفرنسية واالنجليزيةامل عامر علي البدري0173763 الجامعة األردنية

اإلقتصاد الزراعي وادارة األعمال الزراعيةحمزه عواد محمد السالمات0186498 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءمحمد وليد حسين الكفاوين0176348 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةعمار محمد نايف عرب0178071 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهامهار محمد ناصر الوديان0178185 الجامعة األردنية

القانونمروان بن رشدان بن شريد السحيمي0188907 الجامعة األردنية

التاريخهبه خليل احمد العاشورى0172168 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةمعاذ مجدي مصباح المحتسب0178726 الجامعة األردنية

األراضي والمياه والبيئةمرح سعيد احمد تيم0178848 الجامعة األردنية

الهندسة الميكانيكيةعامر حامد موسى الخاليفه0162686 الجامعة األردنية

علم الحاسوبمالك امين عدلي الغرباوي0176219 الجامعة األردنية

اللغتين الروسية واإلنجليزيةسالم علي فيصل عقيدات0152613 الجامعة األردنية

الجغرافياسميه محمد خليل النويري0174491 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلشريف خالد احمد مسلم0169646 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءصهيب احمد امين طمليه0164929 الجامعة األردنية

علم الحاسوبليث محمد فوزي عابد0173631 الجامعة األردنية

الوقاية النباتيةسجى موسى عبدهللا عبدهللا0154975 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةراما بسام فهد الشوابكه0172902 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةمحمد نواش سالم القواقزه0179355 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةزيد خضر رشاد الدقاق0178322 الجامعة األردنية

العمل اإلجتماعيخليل ارشيد احمد الطيب0168877 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلبهاء الدين خالد سالم الخطيب0174257 الجامعة األردنية

الوقاية النباتيةعروه امين خليف الشوره0169919 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةهشام حسن عبد العايدي0176338 الجامعة األردنية

الوقاية النباتيةهيثم هاني محمود ابو طاقيه0185596 الجامعة األردنية

الهندسة الصناعيةكريم ايهاب شاكر العقاد0175869 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةمريم بنت سالم بن خميس بن سعيد النوفلية0177780 الجامعة األردنية

تكنولوجيا معلومات األعماليزن رائد راتب الحروب0178133 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةهايل ياسين احمد الهليل0177239 الجامعة األردنية

القانون/الثبيتات العمرو/راشد علي محمد 0177644 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةمالك مصطفى محمد ناصر0178160 الجامعة األردنية

اآلثارمحمود محمد احمد ابو الغنم0178531 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلقيس عبد الرؤوف محمد العايد0168782 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رانيا خليل سليمان النصيرات0173935 الجامعة األردنية

تنسيق المواقع وإنتاج األزهارشام احمد يوسف الزناتي0166260 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلمالك صالح محمد الغوراني0178469 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءرزان مازن سلمان سلمان0172153 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابها0177836DING, SHUHAN الجامعة األردنية

القانونرؤى بنت اسعد بن عبدالخالق بديوي0177011 الجامعة األردنية



اللغتين اإليطالية واإلنجليزيةمصطفى بسام حسن الفقير0178064 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةابراهيم وليد محمود فرج0178061 الجامعة األردنية

اللغة الفرنسية وآدابهامحمد زيد عبدهللا المالحيم0177651 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلسجى عيسى عبد الكريم النعيمات0175278 الجامعة األردنية

الوقاية النباتيةمحمد خالد فهد المحاميد0169556 الجامعة األردنية

تغذية اإلنسان والحميات/علي سليم/دانا نضال ربحي 0166154 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةديما خالد عبد الرحمن داود0173721 الجامعة األردنية

الهندسة الكيميائيةيزن مروان سعود زاهده0164467 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةعبدهللا احسان ياسين ارسالن0175199 الجامعة األردنية

القانونصخر مالك غالب ابو عرابي0171101 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةهديل رائد جبر كراجه0162581 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلبيان يوسف عيسى ابو محمد0174410 الجامعة األردنية

اللغتين الفرنسية واالنجليزيةايه محمد معروف جرار0176623 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةورد نبيل عبد الرحيم العالن0155545 الجامعة األردنية

الجغرافياياسين سالم سالمه الطواقين0184085 الجامعة األردنية

الهندسة الكهربائيةايهم محمد عطيه الحيارى0168376 الجامعة األردنية

اللغة الفرنسية وآدابهاتمارا محمد عبد الرحمن السيايده0172388 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةعبد الرحمن احمد طه الصوري0177965 الجامعة األردنية

اللغتين الفرنسية واالنجليزيةايه احمد عايد المحارمه2160238 الجامعة األردنية

تكنولوجيا معلومات األعمالعاطف خالد محمد الشوابكه0156350 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلراشد موسى عبد الحافظ المهيرات0175784 الجامعة األردنية

اإلنتاج الحيوانيسيف الدين محمد عبد الحليم ابو السندس0173169 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةزكي عاطف زكي الفروخ0177141 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةمبارك حمود قايد ناصر العدواني0170107 الجامعة األردنية

الجغرافياعبد الملك اكرم محمود الزبون0180610 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةليلى نظام مصطفى عساف0175824 الجامعة األردنية

علم الحاسوبطارق علي احمد الدروبي0168548 الجامعة األردنية

علم الحاسوبعبد هللا زيد حسن العدوان0178485 الجامعة األردنية

علم الحاسوبطارق يوسف صياح الحوراني0177960 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلمحمد علي عابد خزاعله0174872 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلعبد الرحمن عبد الناصر محمد عبد هللا0169226 الجامعة األردنية

اآلثارسجى حمزه علي المرشود0177485 الجامعة األردنية

الهندسة المدنيةهالة باسل خليل حموده0155692 الجامعة األردنية

علم الحاسوبمحمد وليد عمر العيص0178340 الجامعة األردنية

اللغتين األلمانية واإلنجليزيةاالء محمد علي الوريكات0178311 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةساره علي طاهر ياسين0171646 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رؤى رضوان ابراهيم ابو شنب0172315 الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةسندس رشيد صالح العكبراوي0175973 الجامعة األردنية

األراضي والمياه والبيئةعاليه احمد حمدان الفايز0166943 الجامعة األردنية

 هندسة العمارةطالل عقاب سالم الشاهين0129592 الجامعة األردنية



 هندسة العمارةفيصل جاسر انور اسماعيل0177298 الجامعة األردنية

اإلقتصاد الزراعي وادارة األعمال الزراعيةاالء موفق محمود الفالح0176109 الجامعة األردنية

القانوندانيه عادل ياسر ملحس0175546 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةبتول فخري عبد الكريم حمدان0168208 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابها0177822ZHAO,  SHUYA الجامعة األردنية

اإلنتاج الحيوانيناصر محمد عايد الهقيش0177387 الجامعة األردنية

علم الحاسوببراءه عيد حمد السعيدات2160209 الجامعة األردنية

القانونعبدهللا خالد عيسى الفلحات0175206 الجامعة األردنية

علم الحاسوبقصي فيصل عبد الكريم ازمقنا0176978 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةاسامه خالد صالح ابو مطر0177047 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءرانيا هاني مصطفى نوفل0172055 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلاحمد منصور سليم الغدايره0177172 الجامعة األردنية

تكنولوجيا معلومات األعمالعبد هللا عماد احمد الغفرى0161476 الجامعة األردنية

هندسة الميكاترونكسمنذر عيسى محمد مالح0120759 الجامعة األردنية

تكنولوجيا معلومات األعمالاحمد محمد عبد الحافظ الخاليلة0177326 الجامعة األردنية

اآلثاردينا صالح محمد الدبايبه0168910 الجامعة األردنية

اإلدارة السياحيةجليل منير جليل الخوري0126977 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةهناء عمر احمد ابو زر0173279 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابهاهيا عبد الحميد محمد القطارنه0106637 الجامعة األردنية

القانونسرمد سعد متي ال عيسو0160722 الجامعة األردنية

تغذية اإلنسان والحمياترنيم طلعت حسن عمر0174496 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةرزان عبد هللا سليمان العويظات0173400 الجامعة األردنية

تغذية اإلنسان والحمياتدينا وليد احمد تيلخ2160064 الجامعة األردنية

اإلقتصاد الزراعي وادارة األعمال الزراعيةريناد فايز فليح الجبور0174556 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلاحمد غالب محمد ابو رمان0121620 الجامعة األردنية

الهندسة الصناعيةممدوح خلدون ممدوح العوران0155840 الجامعة األردنية

الهندسة المدنيةحازم عبدالحميد عبدالرحمن الساليطه0162559 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابها0178308MA, JIA الجامعة األردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقيةهدى وليد خالد عويضه0171520 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءعبد الرؤوف عادل احمد الرهايفه0167325 الجامعة األردنية

القانونراشد ماجد سليمان الخزاعله0141112 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءسناء علي محمد الردايده0154143 الجامعة األردنية

تكنولوجيا معلومات األعمالمعاذ احمد محمد العدوان0161329 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةرنيم نادر محمود ابو الرب0166462 الجامعة األردنية

القانونحسن رائد حسن الصمادى0179418 الجامعة األردنية

الهندسة الميكانيكيةعبدالرحمن احمد محمد حواس0163017 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلعبد الكريم سليمان عبد الكريم ابو عماره0176533 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلاروى اسعد حسن السليحات0153129 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلاحمد اسامه محمد عابد0175888 الجامعة األردنية

الهندسة الصناعيةسما خالد محمد مصلح0166395 الجامعة األردنية



البستنة والمحاصيليوسف مصطفى يوسف الحوراني0166058 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلمنتصر طالل سليمان الخطيب0165197 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلاسامه جهاد ابراهيم حماد0165953 الجامعة األردنية

تغذية اإلنسان والحمياتاالء هاني نمر عبد هللا0157569 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءاسالم اعليان امين الزعبي0164501 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلحاتم ماجد احمد النعيمي0163879 الجامعة األردنية

القانونليث بهجت خلف الريحاني0173830 الجامعة األردنية

القانونعمر عزام ارشيد الرواحنه0175360 الجامعة األردنية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةرهف محمود سعود الدعجه0162069 الجامعة األردنية

اللغتين األلمانية واإلنجليزيةبراءه عصام سعيد مصطفى0174005 الجامعة األردنية

/0177490 الجامعة األردنية اإلنتاج الحيوانيالبندقجي/ محمد سليم/ سامر/ محمد سليم

القانونأوس محمد صبحي الحاوى0161023 الجامعة األردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءجعفر عثمان محمد النسور0157576 الجامعة األردنية

اإلنتاج الحيوانيحسين علي  حسن عيسى عبدهللا0146772 الجامعة األردنية

اللغة العربية وآدابها0177850YUN, ZHENGHUI الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلمحمود مروان عوني ابو خضره0153220 الجامعة األردنية

الوقاية النباتيةيوسف احمد عبد ربه جاد هللا0164984 الجامعة األردنية

اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةرحمه حاتم طويحين المصبحيين0166183 الجامعة األردنية

أنظمة معلومات األعمالاالء محمد سليمان الزعبي0138147 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلعمر طارق عبد هللا العويدى2160291 الجامعة األردنية

اإلدارة السياحيةايمن محمود بركات العضايلة0138921 الجامعة األردنية

اللغتين اإليطالية واإلنجليزيةاسماء احمد سليمان الشامي0164222 الجامعة األردنية

البستنة والمحاصيلانس احمد يوسف الشويات0153844 الجامعة األردنية

هندسة الميكاترونكسبشار إسماعيل محمد الزيادنه0151763 الجامعة األردنية

هندسة الحاسوببثينة نايف أحمد الرواشدة0120682 الجامعة األردنية

التاريخفادي صالح سالم السراحين0173259 الجامعة األردنية

الهندسة الصناعيةإسالم عمر عوده هللا الحنيطي0156453 الجامعة األردنية

هندسة الحاسوببراءه محمد عبد الحميد الحوراني0145907 الجامعة األردنية

القانونهنادي جمعه سعيد احمد0168901 الجامعة األردنية

القانون/أوالد عيسى/مأمون محمد جمال 0119638 الجامعة األردنية

علم الحاسوبمعتصم خالد مصطفى عوض0128286 الجامعة األردنية

التربية الرياضيةخالد ناصر محمد ابو عابد2160278 الجامعة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره يحيى يونس جراح2018043303 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نداء الروح نزيه احمد قعقوره2018043279 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها خزامى محمود مفلح السلمان2018043130 جامعة اليرموك

لغة تركية/ اللغات السامية والشرقيةرؤيا بسام احمد السلمان2019835003 جامعة اليرموك

اإلدارة السياحيةجنان رضوان محمود ابو عالن2018825007 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةديانا فندى محمد الردايده2018042057 جامعة اليرموك

االدارة الفندقيةسيف محمد سليمان الجراح2018126082 جامعة اليرموك

لغة تركية/ اللغات السامية والشرقيةغاليه محمد موفق الرجال2018135057 جامعة اليرموك



الترجمةملك رافت محمود الروسان2018134028 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاافين بشار علي المحمد2018041251 جامعة اليرموك

اإلدارة السياحيةمنى سامر عبدالجليل ابو الريش2018125048 جامعة اليرموك

التاريخمحمود احمد محمود بني محمد2018045080 جامعة اليرموك

اإلدارة السياحيةدينا محمد زكي شعبان2018125020 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونبشرى علي مصلح الصرايره2017139068 جامعة اليرموك

القانونحمزه عبدالرزاق مصطفى ابو صهيون2018067080 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ريم حسين محمد بني هاني2018043179 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبمنصور قيس منصور الحمود2017801019 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ماسه محمد   عبدالطوالبه2018043253 جامعة اليرموك

الجغرافياميسم خلدون علي القادري2018044025 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها زينب محمود خليل عبدهللا2019043003 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونآيه عبدالرازق سليم ذكر هللا2018139011 جامعة اليرموك

القانونفرات احمد محمد الميايسه2018067104 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونتبارك حسن زايد القرعان2018139080 جامعة اليرموك

الترجمةمالك زياد شكري الزغول2018134158 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنصالح منتصر مصطفى ابراهيم2019137004 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبدالرحمن محمد خالد بني عامر2018043413 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها احمد بالل محمد الجوابره2018043053 جامعة اليرموك

اإلدارة السياحيةاسيل امجد نصري صوالحه2018125004 جامعة اليرموك

التاريخرقيا عبدالرحمن احمد القريشات2018045050 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية ايهاب خالد نجي الفقهاء2017988016 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسماء غالب هزاع القرعان2018043071 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هشام محمد خليل علي2018843067 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف ماهر حسين حمدان2018043172 جامعة اليرموك

الترجمةنور يوسف عبده الزعبي2018134257 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها صبا محمود احمد نزال2018043224 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نسرين عدنان احمدف حمد دار ابو الحاج2019043342 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةاماني محمد حسن نوباني2018133021 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها آيه زياد عبدالكريم مصطفى2018043099 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة ميس مامون يوسف الفران2018048087 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنمها فؤاد نصر الجراح2019137012 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاالمأمون ايمن سلمان الجمره2018041098 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةمالك احمد عبدالوهاب ابو الرب2018133116 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهامرام ايمن خيرو المعاني2019041004 جامعة اليرموك

الجغرافياعطاهلل محمد حمود الحماد2018044071 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ندى بشار يوسف عبدالرازق2018043280 جامعة اليرموك

الجغرافياسيف الدين ابراهيم عدنان ابو الهيجاء2018044068 جامعة اليرموك

القانونعبدالحفيظ احمد عبدالحفيظ هياجنه2017867121 جامعة اليرموك

التاريخهيثم شعبان محمد طعمه انجادات2018045097 جامعة اليرموك



عالقات عامة واعالنتيماء سامر خضر العبيد هللا2019137002 جامعة اليرموك

الترجمةتاال ايمن زكي خصاونه2018134062 جامعة اليرموك

الترجمةساره رياض غازى هديب2018134110 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةاسل سلطان محمد كوفحي2019133139 جامعة اليرموك

الترجمةاسراء تيسير احمد بني عيسى2019134012 جامعة اليرموك

التاريخرهف محمود حسين الغرام2019045002 جامعة اليرموك

الجغرافياانسام نضال احمد بني سالمه2018044153 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونريما اديب حسني عبيدات2018139025 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنغدير عبدهللا سالم ابقاعي2018137073 جامعة اليرموك

القانونوالء اديب سلطان الطعاني2018067041 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهانور احمد علي دواغره2019041019 جامعة اليرموك

الجغرافيامالك محمد حمد حراحشه2018044082 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية عبدالرحمن عزام محمد محسن2017988034 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اوس محمد عبدهللا المومني2018043090 جامعة اليرموك

القانونمرح تيسير محمد مناصره2018067179 جامعة اليرموك

التاريخمحمد ابراهيم علي الغرايبه2018845016 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةياسمين عاطف محمد بني هاني2018133138 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالننازك احمد حسن الجيزاوي2018137056 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها احالم سالم احمد الجمره2017043115 جامعة اليرموك

الترجمةشادن نزيه عليان الشبول2018134121 جامعة اليرموك

التاريخانس حسن محمود مقابله2018045022 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فاطمه صالح منصور ال شهاب2018843042 جامعة اليرموك

الترجمةالنا جمال  البريجاوي2017834056 جامعة اليرموك

الجغرافياسجود محمد حمزه الشبول2018044157 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنبيان عبدهللا محمد العمرى2017837060 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةالبراء عبدهللا ابراهيم ابراهيم2018019054 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاآيه يوسف محمد دواهده2018041104 جامعة اليرموك

التاريخحمزه محمد سليمان ربابعه2018045130 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةرانا قاسم محمد الشناق2018019334 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حمزه ربحي محمود محروم2018043125 جامعة اليرموك

الترجمةهشام خالد سعد المومني2018134180 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهانانسي نبيل صبحي التميمي2019041034 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهااماني محمد صالح عودات2018041259 جامعة اليرموك

التاريخعمر نواف ايوب المومني2018045166 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةرؤى احمد جميل الخضور2018133056 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسيل منذر مصطفى حسين2018043075 جامعة اليرموك

الترجمةلبنى حمزه عصام مساعده2018134289 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةايات محمد حسين الهامي2018133210 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاديما محمد خير احمد ابو قديس2019041015 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهامنار صالح زكي ابو الهيجاء2018041179 جامعة اليرموك



اللغة العربية وآدابهاسلسبيل حسن مصطفى مقدادي2018041262 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سجود رياض قاسم اصهب2018043196 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عدي علي محمد الجاد هللا2018043408 جامعة اليرموك

القانوناسامه محمد شريف محمد الزعبي2018067059 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية عبدهللا رياض قسيم البواعنه2018988114 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاحمزه محمد سالم ملحم2018041239 جامعة اليرموك

الصحافةاالء احمد محمد قنيري2017138067 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهانسرين ماجد محمد السقار2018041211 جامعة اليرموك

الجغرافياتيمه محمد محمود عالونه2018044171 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةسائده علي حمد توبات2018133078 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها زينه ذيب احمد علوه2018043186 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةمعتز علي عبدالمجيد العربيات2017042077 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ريم عادل خالد الشرع2018043180 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد قاسم محمد دواهده2018043036 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبحنين اسامه محمد الحموز2019901007 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةسيف خلدون اكرم عبيدات2018019318 جامعة اليرموك

القانونبراء صالح ياسين عمرات2018067075 جامعة اليرموك

القانوناباء ماجد سليم بطيحه2018067051 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهامالك عبدهللا محمد ربابعه2018041234 جامعة اليرموك

القانونربا نضال صالح كراسنه2018067085 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بتول مصطفى سعيد جابر2018043107 جامعة اليرموك

الترجمةرهام عبدهللا مصطفى قبالن2018134099 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمود عبدهللا حسان المومني2019019038 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عقبه امجد علي النعمان2019043038 جامعة اليرموك

الترجمةرياض عبدهللا خالد النبهان2018134101 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاحمزه وليد محمود بني هاني2019041514 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاآيه معين نمر ريا2019041009 جامعة اليرموك

الجغرافياايمان احمد صالح ملوح2018044036 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةرهف علي احمد الخن2018133073 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنعدن صابر حسن قرقوده2018137038 جامعة اليرموك

القانونراشد ماجد محمد سعيدان2018067081 جامعة اليرموك

الهندسة الصناعيةساجده رائق عبدالنعيم حراحشه2018986008 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تسنيم فراس محمد وهيبي2019043034 جامعة اليرموك

الترجمةمها كمال زكي الشرع2018134163 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاعدي عمر احمد البركات2018041312 جامعة اليرموك

التاريخاسية خالد احمد البشابشه2018045163 جامعة اليرموك

الجغرافيارهف ابراهيم عبدالرحمن الشبول2018044054 جامعة اليرموك

الترجمةشهد حسن موسى الهواري2018134125 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاوعد محمد خلف الصالح2018041194 جامعة اليرموك

الجغرافياآالء امين محمد ابو حرب2019044005 جامعة اليرموك



علم االجتماع والخدمة االجتماعيةميسم سمير توفيق عباسي2018133122 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونليزا لؤي انور حداد2018139055 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونعبدالرحمن ابراهيم خلف الغزاوي2018139088 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةجود ماجد نور جباره2018019232 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةرهف محمود محمد خويالت2018019114 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مارينا سعد الدين محمود الشبول2018043252 جامعة اليرموك

الترجمةنور عبدهللا فالح صياحين2018134171 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبرؤى محمود عوض بني ذياب2019901006 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاديما سعيد محمد مياس2018041117 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاعبدهللا خليل قاسم اليف2018841058 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونسرى ايمن اسماعيل الحالق2018139029 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية لمى مصطفى احمد مستريحي2017988041 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بيان عماد صقر المسعود2018043116 جامعة اليرموك

الترجمةهبه حسين علي العتوم2018134191 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهارغد وائل محمد سعيد سعديه2018041253 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ديمه ايوب محمود المخادمه2019043029 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شام محمد ابراهيم عزي2018843049 جامعة اليرموك

الترجمةعبدالرحمن احمد عبدهللا عصيري2018134132 جامعة اليرموك

الترجمةتهاني خالد حسن منصور2018134067 جامعة اليرموك

علوم الحاسوباحمد عماد محمد القرعان2019901219 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبانس علي احمد الشرمان2018901194 جامعة اليرموك

االدارة الفندقيةتامر عبدهللا جميل محمد2018126014 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةرهام مثقال علي ابو سريه2018133224 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاعلي محمود علي المصري2019041527 جامعة اليرموك

التاريخمالك محمد ابراهيم غوانمه2018045114 جامعة اليرموك

الجغرافيااسامة احمد محمد العزام2019044267 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيوناريج خالد ارتيمان السرحان2018139082 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةآيه ابراهيم محمد ابوشقير2018019245 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد حسين علي المشاعره2018043256 جامعة اليرموك

القانونروند سليمان حسن الغرام2018867026 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رزان عصام محمد حواء2019043010 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة النا وصفي سلطان ابوعاقوله2018048074 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبسالم محمد علي فارس سالم2018901157 جامعة اليرموك

االنثروبولوجيادياال محمود احمد الطواها2017122116 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعال احمد سليم الشرمان2018019335 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رنيم وليد محمد داود2018043169 جامعة اليرموك

الترجمةغزل عمر نافع الخالدي2019134006 جامعة اليرموك

الترجمةبتول هشام ناصر الردايده2018134057 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهانور طاهرة بنت نور رشيد2018041071 جامعة اليرموك

الجغرافيااسراء نايف مجيد كناكري2019044003 جامعة اليرموك



االدارة الفندقيةاحمد حسين محمد الغرايبه2018126004 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنمعاذ جمال محمد جبيلي2018837040 جامعة اليرموك

القانونرغد مكرم صيتان المراشدة2017867136 جامعة اليرموك

الترجمةمالك حسين صبحي العمري2018134157 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهابتول احمد عليان حمادنه2019041006 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاامينه عبدالبديع محمد هاشم2018041214 جامعة اليرموك

التاريخرغد قاسم ابراهيم العكور2018045165 جامعة اليرموك

االدارة الفندقيةمعتصم سمير عبدالرحمن الدبابسه2018126050 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاسالم اياد زيد خاليله2017819036 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةايهاب عبدالرحمن محمود الزعبي2019019024 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعرين بسام محمد الشديفات2018019251 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها براءه عبدالرحمن خليل عمارنه2018043112 جامعة اليرموك

الترجمةمنار سمير اكرم محاسنه2018134297 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة ساره ايمن محمد ناصر الدين2018048050 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهالين يونس خليل عقيالن2018041164 جامعة اليرموك

التاريخخيريه محمد علي التميمي2018045041 جامعة اليرموك

الجغرافياتسنيم انور محمود الهنداوي2018044042 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونمعاويه عبدهللا عوض العمرى2018839029 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية انس خالد ناجي حتامله2018988122 جامعة اليرموك

الترجمةلؤي غانم خليل غانم2018134145 جامعة اليرموك

لغة تركية/ اللغات السامية والشرقيةساره وائل منصور العبدهللا2018135036 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةابرار بسام محمد المهدى2018133005 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالندانيا ابراهيم محمد عوده2018137106 جامعة اليرموك

القانونمحمد عثمان خالد الطاهات2017867085 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ريم هاني حسين السيالوي2019043008 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة رغد معتصم اسعد الحوراني2017048030 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاالبراء ماجد عطيه المطالقه2019041530 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةعبدالقدوس نصرى علي المحاسنه2018042185 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاقصي محمد يوسف كنعان2019041055 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهامالك هاني محمود عبدالهادي2019041036 جامعة اليرموك

الجغرافيافرح عبدالرحمن مصطفى سالم2018044076 جامعة اليرموك

اآلثـــارمحمد يحيى اسماعيل المومني2019121202 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةاسراء محمد عليان عالونه2019133014 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاسماء فايز موسى وقاد2019019020 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعدنان عبدهللا عبدالرزاق زهران2018019235 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهارهف احمد خير علي ملكاوي2018041127 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعمر عاطف صالح خطايبة2019019032 جامعة اليرموك

القانونلينا ناصر يونس رحال2018067109 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مالك نبيل خضر ربيع2018043268 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه فراس محمد الزعبي2018043330 جامعة اليرموك



الترجمةمريم نائل احمد شلطف2018134153 جامعة اليرموك

الترجمةنور سمير اكرم محاسنه2018134296 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبلمى قسيم محمد الزعبي2018901196 جامعة اليرموك

التاريخامل ياسر محمد ثويران2018045019 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةنفل سعيد محمود جراروه2018133126 جامعة اليرموك

الصحافةارام وليد احمد المصري2018138006 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونسلمى نايل ابراهيم المجالي2018139031 جامعة اليرموك

القانونمحمد راضي عبدهللا القواقنه2018067112 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةهبة هللا احمد ابراهيم عبدهللا2018019196 جامعة اليرموك

القانونهديل شريف محمد درادكه2018067002 جامعة اليرموك

الترجمةلين نواف يوسف البالونه2018134147 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهالليانا صائب ضرار ابو العيون2019041007 جامعة اليرموك

الصحافةلين عدنان ماجد غرايبه2018138074 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونمروه جمعه علي عبدهللا2017839025 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةرند تيسير خلف السردية2018019109 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةحوراء بنت حسين بن عبدهللا اليوسف2018819216 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ياسمين هاني محمد اليوسف2018043296 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها روان منذر محمود جرادات2018043176 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة تغريد خالد محمد فضه2018048023 جامعة اليرموك

لغة تركية/ اللغات السامية والشرقيةاميره محمد ابراهيم العسود2018135103 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاضحى خلدون حسني عصفور2018041140 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاعال فوزى عبدالكريم حراحشه2018041148 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاانسام ناجح مصلح عقيل2018841033 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسماء محمود يوسف ابو خيط2018043073 جامعة اليرموك

الترجمةناريمان مثقال علي ابو سريه2018134291 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهادالين نادر صبحي ابو عاشور2019041533 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهابتول يوسف صادق عنتر2018041315 جامعة اليرموك

الجغرافياشوق عبدالكريم محمود الصبيحي2018044107 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةسلمى سلمان كمال خليف2018042310 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةعايده علي اسماعيل السلمان2018133090 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونمحمود هيثم وضاح طباره2018139047 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنازدهار نبيل عقيل الرماضنه2018137016 جامعة اليرموك

الترجمةرنيم محمود علي الصقر2018134098 جامعة اليرموك

التاريخشرحبيل سفيان محمد الحمد2019045214 جامعة اليرموك

التاريخسندس جميل محمد علي الجنيدي2018045060 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونراما جمال خالد ابو عياد2018139077 جامعة اليرموك

الهندسة الصناعيةسامي محمد احمد نوافله2017986039 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسماء محمد نايف حربجي2019043009 جامعة اليرموك

الترجمةوسام بسام عقاب ابو خرمه2019134008 جامعة اليرموك

الترجمةمرح احمد محمد الحمود2017834059 جامعة اليرموك



الترجمةايات احمد خليل حمالوي2018134048 جامعة اليرموك

الترجمةرزان عادل محمد الطرادات2018134090 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة بالل عثمان احمد ابو علوش2018048020 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهامنار ياسر محمد الزعبي2019041020 جامعة اليرموك

االدارة الفندقيةغفران خالد فالح العطنه2018126033 جامعة اليرموك

القانونرزان محمد محمود حتامله2019067037 جامعة اليرموك

التاريخالنا احمد حسين يعقوب2018045073 جامعة اليرموك

التاريخمحمد مهدي احمد حسين كاظم الدرازي2018845020 جامعة اليرموك

اإلدارة السياحيةسديل سالمه علي الحسان2018125029 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةرانيا محمد تيسير محافظه2018133055 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنفرح عبدالرحمن محمد بني موسى2018137069 جامعة اليرموك

القانونحنين محمد موسى ابو مسامح2018067225 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية معاذ عصام محمد العواد2018988019 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها منار اسامه احمد القاضي2018043269 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف خالد علي القضاه2018043311 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهااسيل اكرم محمد البالصي2018041095 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهااحمد زكريا تركي العاصي2019041057 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهالجين محمد علي ابو دوله2018041160 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاهدايه محمود محمد الروسان2019041027 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاايمان نواف خالد عبيدات2018041328 جامعة اليرموك

اآلثـــارساره ابراهيم عبدهللا القضاه2018121149 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةجود عبدالمنعم درداح غرايبه2018133045 جامعة اليرموك

الصحافةزهور احمد محمد ابو نصره2018138034 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونبيسان محمد مثقال دهيمش2018139013 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف محمد خير ابراهيم عبنده2018043173 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رويده خليل احمد السايس2019043028 جامعة اليرموك

الترجمةعمر هيثم حسن زقايبه2018134261 جامعة اليرموك

الترجمةرؤى امجد محمود عبابنه2018834052 جامعة اليرموك

الترجمةساجده رائد حسين بني الدومي2018134198 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاايه جابر حمدان محمد2018841042 جامعة اليرموك

الجغرافياساجده تيسير محمد المصطفى2018044060 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونوسام غالب حسن الدهون2019139009 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةحنان رائد فالح الوردات2019019021 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ليث احمد اسماعيل اللحام2019043472 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاالكود. وفاء محمود 2018841013 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةلينا وائل ناصر نمراوى2018133110 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةرهف وليد محمد القرعان2019133013 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةروان وصفي كريم الزعبي2018019356 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايمان تيسير مصطفى الدعجه2018043091 جامعة اليرموك

الترجمةلبابه حسين قاسم ديباجه2018134262 جامعة اليرموك



اللغة العربية وآدابهادانيا علي محمد المغربي2018041114 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهافاطمه يوسف محمود الدعوم2018041154 جامعة اليرموك

التاريخمريم محمود رشاد بني عيسى2018045143 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاسامه زياد محمود حسن2019019027 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف فايز انيس عباس2019043039 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة احمد عيسى عبدهللا غرايبة2019848003 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةاالء علي احمد القضاه2018133017 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونروان مناور محمد ابو عاشور2018139057 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونمهند محمود فاروق علي2017839008 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنزينب عبدالجليل جعفر علي حسن زبيل2018837020 جامعة اليرموك

القانونايه مؤنس قاسم العزام2018067210 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شيماء عبدالعزيز احمد الرمضان2019043019 جامعة اليرموك

لغة تركية/ اللغات السامية والشرقيةهديل ايمن علي القضاه2018135083 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةامجد ايمن احمد الذيب2018902149 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاحسين محمد حسين مقدادي2019041035 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهانور الحياة بنت محمد رشدي2018041077 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاسفانه جمال محمود الخشان2018041133 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةضرار محمد علي بني اسماعيل2019019035 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رؤى فؤاد ابراهيم الحصري2018043150 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاورود فضل فوزي ابو ظالم2018041192 جامعة اليرموك

التاريخمحمود اسماعيل عباس علي2019845011 جامعة اليرموك

الصحافةزبيده فتحي احمد عواد2018138072 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنفاطمه جابر حسين سامي2018137094 جامعة اليرموك

الترجمةاسيل توفيق حسين الرواشده2018134199 جامعة اليرموك

الجغرافياتسنيم بالل صالح بني عامر2018044043 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةياسمين محمد عبد القادر شعبان2019133015 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونبراءه عبدالناصر مصطفى حشايكه2018139092 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةلينه محمد مصطفى الحاج محمود2018019162 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف موفق فاضل عرسان2018043175 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة رنيم نضال خالد العبدالقادر2018048037 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة حال نائل طارق مراشده2018048002 جامعة اليرموك

(BIT)تكنولوجيا معلومات االعمال سميه فالح عبدالرحيم البعول2019903211 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاهبه ايزنهاور عبده الشبول2018841055 جامعة اليرموك

التاريخنور وليد مصطفى عبابنه2018045122 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةزاهده سامر محمود اللداوي2018042077 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةجمانه خالد مصطفى سالمه2017042022 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنرغد محمد محمود ابو الرب2018137010 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنهديل زياد محمد عبدالعزيز2017137142 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةامل خلف محمد ابو ليمون2018019057 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةسرى حسن محمد الشروع2018019127 جامعة اليرموك



التربية الرياضيةرنين ابراهيم حامد العظامات2018019111 جامعة اليرموك

القانونآالء محمد محمود دواغره2018067061 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء حسن سليمان جاد هللا2018043064 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها الزهراء حسن احمد الحياري2018043044 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهابتول محمد احمد الدهون2018041105 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهابيان خالد ابراهيم الجمل2019041491 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةايمان محمد مصباح عرار2018133030 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونشهد امجد عبدهللا القرعان2018139090 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيوننسيم منصور عبدالسميع الحن2019139011 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنسندس عمر توفيق الحسن2017837057 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنفريدا محمد خير بهيج الرفاعي2018137041 جامعة اليرموك

القانونمحمد احمد محمد القرعاوي2017867177 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية امل حسن بخيت قواقزه2018988116 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سماح احمد محمد الديك2019043002 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سماح ناصر فهد البزور2018043207 جامعة اليرموك

الترجمةخوله محمد تركي الجوارنه2018134079 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة سما غسان اسماعيل الدكن2018048057 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةاالء عمر رزق ابراهيم2018133225 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رزان عبدهللا محمد الخطيب2019043471 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبدالرحمن نايف نوري حجازي2019043013 جامعة اليرموك

الترجمةحنان علي فالح بني عيسى2018134076 جامعة اليرموك

التاريخايه خالد احمد الرحيمي2018045026 جامعة اليرموك

التاريخرانيا علي مرزوق المرازيق2017045138 جامعة اليرموك

القانونربى صابر مصطفى المعايطه2018067086 جامعة اليرموك

الترجمةراما محمد صالح العمرى2018134085 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهارغد محمد بدر لطفى عبد ربه2019041031 جامعة اليرموك

االدارة الفندقيةليث خالد زياد الحجار2018126038 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد مصطفى محمود البحيري2018019178 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةساره جمال غالب جالمنه2018019338 جامعة اليرموك

القانونصابرين محمد نايف الزعبي2018067101 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبعبدالحليم يوسف عبدالحليم الفريحات2018901070 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهادانيه ياسين خالد بني ياسين2018041115 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهادعاء تيسير فايز ابو شباب2018041227 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةرهف فؤاد خلف الشرفات2018019113 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لما عياش احمد عواد2018043246 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها والء وليد فالح بني عيسى2018043294 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهانور العزتي بنت مد زايدي2018041069 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةحال عماد ابراهيم الخشمان2018042044 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونسلمى جهاد سليمان عبيدات2018139030 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةرعد فارس احمد الزيود2019019004 جامعة اليرموك



التربية الرياضيةعرين عبدهللا احمد جراح2018019320 جامعة اليرموك

القانونرنا خليل محمد مستريحي2019867150 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مالك ناصر محمد الزرعي2018043267 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايناس ابراهيم عارف الدهون2018043095 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاعناد عصام حسني الشريف2019041532 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةمجد احمد سالم السرحان2018133111 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونروال زياد احمد عباس يونس2018139024 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنحنان منذر حسن الزعبي2018137089 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنمحمد عادل مصطفى االيوب2018137108 جامعة اليرموك

القانونرغد محمد عزمي حسين  الخريف2019067036 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لما رامي خالد ابو الرب2018043245 جامعة اليرموك

اآلثـــاروفاء محمد خير عبدالحميد محمود2018121093 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها يسرى سليمان خضر الزناهره2018043297 جامعة اليرموك

الترجمةساره محمد محمود عبيدات2019134001 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةنوران خلدون علي العابد2018902103 جامعة اليرموك

التاريخعمر عصام كامل الدهون2018045106 جامعة اليرموك

الجغرافياعمر قسيم محمد عليق2018044074 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةرغد علي نصرهللا زواتي2018819045 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةزين اسامه ابراهيم النيف2018019117 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اماني احمد نايف وردات2018043084 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دينا محمود فيصل الشقيرات2018043142 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها النا سميح محمد رواشده2019043479 جامعة اليرموك

الترجمةصفاء احمد جالل الحمود2018134225 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة فرح خالد حسن مساعده2018048073 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاسيف هاشم محمد الشبول2018041136 جامعة اليرموك

الجغرافيارزان صالح حسن الخريشه2019044253 جامعة اليرموك

الجغرافيارزان عصري احمد بني يونس2018044162 جامعة اليرموك

االدارة الفندقيةقاسم محمد تركي الرشيدات2018126036 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةساره وليد حسن ذياب2018133082 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونحمزه مازن عبدالرحمن بيبرص2018839007 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمراد تركي محمد بني اسماعيل2019019017 جامعة اليرموك

الترجمةمالك محمد علي عبيدات2019134009 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهامالك عادل حسين القبه2018041178 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةبراء جهاد محمد ابو الرب2018133035 جامعة اليرموك

الصحافةلوزان علي خالد عبيدات2018138063 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونعبدالهادي حسين ابراهيم طبيشات2018139084 جامعة اليرموك

القانونتيماء فيصل خالد المحسن2017867180 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها احمد محمد احمد الزغول2018043058 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره محمد حمدان الزبيدي2018043039 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بيان توفيق محمد مياس2018043114 جامعة اليرموك



اللغة العربية وآدابهاموسى احمد موسى العزام2019041531 جامعة اليرموك

االدارة الفندقيةانسام نايف محمود القعدان بني صخر2018126013 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالناماني وليد محمد عتوم2017137160 جامعة اليرموك

لغة تركية/ اللغات السامية والشرقيةبراءه ابراهيم محمود ابو عرب2018135093 جامعة اليرموك

التاريخعدي طالب عيسى الشويات2018045146 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةسندس محمد موسى شريم2018042092 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةاالء عبدالكريم نوفان عبيدات2019133001 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنرهف منذر ناصر المومني2017837059 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةناصر عبدالحكيم ابراهيم الشروقي2018019236 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمصعب محمود يعقوب بني فواز2019019001 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةيارا ايمن فتحي غانم2018019206 جامعة اليرموك

القانونبراء احمد محمد الرفاعي2018067171 جامعة اليرموك

القانونمحمود صالح مصطفى الصمادى2019067019 جامعة اليرموك

لغة تركية/ اللغات السامية والشرقيةفاطمه نضال محمد العنانبه2018135060 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبرسل درويش احمد شطاره2018901195 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاهبه حسام خالد دغبوسه2019041013 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهااوس معاذ يوسف عبابنه2019041056 جامعة اليرموك

التاريخكثيب هشام حسني الخشان2018845006 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةليث محمد خلقي المصري2018042128 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنبلقيس محمود علي القواقزه2017137159 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد عوض يوسف النبهان2018019279 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةآيات فايق احمد المومني2018019060 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةلينا يوسف محمود هنداوى2018019017 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةليث اكرم نواف ابو بكر2019019007 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد سامح سامي الشلول2019019016 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لينه هيثم صالح السعيدين2018043251 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها غيث معمر عزت صوافطه2018843032 جامعة اليرموك

الترجمةشيرين عمر محمد خير الخطيب2018134214 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهااالء عبدهللا رضوان المومني2018041216 جامعة اليرموك

االدارة الفندقيةمحمود حسين عبدالرحمن الحمدان2018126087 جامعة اليرموك

الصحافةعبدالكريم احمد عبدالكريم العزام2018138040 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةسرى محمد قاسم المومني2018819179 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية جنى عمر عواد القضاه2018988012 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ريم ايمن محمد مقداد2018043178 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تقى محمود احمد بني عيسى2018043343 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رغد احمد محمد بطاينه2018043364 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاسماح ابراهيم خليل البحراوى2018041271 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهارهف احمد محمد بني مفرج2019041543 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونمصطفى عماد يوسف ابو سالم2019139003 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةوسن فراس محمد علي المصري2018019204 جامعة اليرموك



التربية الرياضيةمحمد قاسم محمد عبدهللا2018019286 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسيل محمد حسن القواسمي2018043074 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رزان عبدالكريم محمود بدارنه2018043406 جامعة اليرموك

الترجمةسالي منذر محمد صقر2018834032 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاعبدالرحيم قاسم عقله مقدادي2019041525 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شهد اكثم احمد العمرى2018843061 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف علي محمد الدرناكي2019043493 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رغد عطيه مسلم السحيم2018043157 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاديمه ناجح حسين محيسن2018041118 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاربى ماجد عبدالغني الهنادي2019041011 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةميس اسامه محمود دواغره2018133200 جامعة اليرموك

الهندسة الصناعيةحنين ناصر خليل العزه2017986075 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مالك احمد مروح هيوتي2018043309 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رنيم حسن خليل شتات2018043165 جامعة اليرموك

الترجمةالرا يوسف صالح محمود2018134142 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبشهد حسين علي الخطيب2018901193 جامعة اليرموك

الجغرافياسلسبيل سامر احمد بني عطا2018844012 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونرهف علي ابراهيم ابراهيم2019139005 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعامر محمد ارحيل الشرمان2019019029 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةامان جهاد ابراهيم القادري2019019019 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةحنين محمد عبدالكريم الشهاب2018019091 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمصعب احمد محمود مقابله2017819221 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ضحى احمد يوسف خطاري2019043017 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاامنه حسين احمد حسينات2018041100 جامعة اليرموك

الجغرافيانور نزير فائق النابلسي2018044093 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيوندالل المعتصم عدنان دبور2018139015 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونحازم معتز تيسير فريحات2018839004 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هنا اسامه ابراهيم الشلبي2018843005 جامعة اليرموك

التاريخرقيا مصطفى محمد مقدادي2018045051 جامعة اليرموك

التاريخاسالم سليمان حسين الغرايبه2018045009 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةدانيه محمد خلف الجبور2018133052 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةبشار يوسف احمد الخوالده2018019345 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاحمد منذر محمد علي خشاشنه2019019552 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمالك احمد خليفه العلوم2018019285 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمعتز وليد محمود بني هاني2018019357 جامعة اليرموك

القانوناوس احمد ابراهيم عنانزه2018067127 جامعة اليرموك

القانونمؤمن قاسم محمد السيوف2018067162 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف عمر محمد الرواشده2018043171 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة نور فواز فتحي مسمار2018848008 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهارنيم رائد جميل سالمه2018041204 جامعة اليرموك



اللغة العربية وآدابهارغد ناصر محمد الدهون2018041126 جامعة اليرموك

التاريخمحمد سلطان محمود عبيدات2018045078 جامعة اليرموك

التاريخفرح محمد شحاده ابوحردان2018845009 جامعة اليرموك

القانونمالك محمود محمد طالفحه2018067151 جامعة اليرموك

 هندسة العمارةبهاء نزار احمد  الميتاني2017989021 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايمان قاسم عبدهللا هزايمه2018043093 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رناد عمر محمد العمري2018043163 جامعة اليرموك

الترجمةايه عماد محمد الزغول2018134053 جامعة اليرموك

الترجمةغاده عماد رشيد الخضور2018134138 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبعيسى اياد عيسى ابو الخير2019901109 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاغفران راضي عبدهللا محمد2019041021 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهامرح عمر حسين المناصره2018041175 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاعريفة بنت محمد منصور2018041066 جامعة اليرموك

التاريخعمران يحيى حسن النعواشي2018045113 جامعة اليرموك

الجغرافياسامر مقداد محمود مساعده2018044063 جامعة اليرموك

االنثروبولوجياهبه عالء الدين محمد العكش2019122231 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنحسن مازن محمد ردايده2018137104 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةخالد هاني محمد عبدالرحمن2018019313 جامعة اليرموك

القانوناحالم نضال رضوان شواقفه2018067056 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تاال زياد عارف منسي2019043026 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاساره محمد علي الجالبنه2018041132 جامعة اليرموك

التاريخسلسبيل خالد محمد الدالبيح2018045059 جامعة اليرموك

التاريخاسيل حسن زيدان عطيه2018045013 جامعة اليرموك

الجغرافيااسيل علي حسن بني عطا2018044121 جامعة اليرموك

الجغرافيامالك احمد سليمان العمري2018044086 جامعة اليرموك

اإلدارة السياحيةهادي عدنان عبدهللا القضاه2018125063 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةلينا نضال محمد خصاونه2017833017 جامعة اليرموك

الترجمةالنا احمد عبدهللا الدهون2018134143 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةهاله محمود فهمي البطاينه2018902105 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاخليل ناصر محمد الصميعات2018841025 جامعة اليرموك

االدارة الفندقيةعمران عامر محمد الخطيب2018826001 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةتمارا محمد عيسى شناق2018133227 جامعة اليرموك

الصحافةشيما وصفي عبدالمجيد ابو لباد2018138038 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمرام باسم علي عواوده2018819114 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةالرا نمر مجاهد ابوعويضه2018019158 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةايه محمد ابراهيم الزبون2018019067 جامعة اليرموك

القانونحمزه تيسير محمد الخطايبه2019067072 جامعة اليرموك

الترجمةضياء محمد عبدالكريم عبيدات2019134003 جامعة اليرموك

الترجمةهبه فوزى جميل الحساميه2018134175 جامعة اليرموك

الترجمةياسمين فريد عبدالقادر ابو سرايا2018134186 جامعة اليرموك



اللغة العربية وآدابهالؤي عمر عيسى سالم2018041159 جامعة اليرموك

التاريخحمزه فارس خميس الخالدي2018045039 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد رائد رجا خصاونه2018019317 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بتول خالد عبدالقادر اللطايفه2018043106 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةسيف الدين فراس جاسر رواشده2018902064 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاجالل انور محمد القدسي2018041113 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهافرح احمد سالمه وردات2018041266 جامعة اليرموك

التاريخمرام عبدالرزاق فوزى قصقوص2018045083 جامعة اليرموك

الهندسة الصناعيةمرح احمد سعيد اللوباني2017986058 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسالم حسين عبدالكريم الزوايده2018043069 جامعة اليرموك

الترجمةتيماء احمد شحاده الحياصات2018134068 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهافرح زياد محمد بني دومي2019041003 جامعة اليرموك

التاريخمحمد وليد علي الجماحنه2018045079 جامعة اليرموك

الجغرافياسبأ احمد محمد هزايمه2018044151 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيوناحمد مهند احمد الرفاعي2018139063 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنغيداء سمير محمد العلي2017837054 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعلي محمد عبدالرحيم االبراهيم2018019299 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعاصم احمد عطيه فندى2019019578 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نادين خالد ماجد نصيرات2018043392 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سلسبيل سالمه محمد الرشدان2018043337 جامعة اليرموك

الترجمةآالء محمود علي الصبح2018134280 جامعة اليرموك

الترجمةمصطفى وصفي سويلم الرواشده2018134154 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاعال محمد مصطفى بني عبدالغني2018841073 جامعة اليرموك

التاريخبهاءالدين احمد محمد الخزاعله2019045294 جامعة اليرموك

التاريخاسيل هاني سليمان ابو حسيان2018045014 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةرفيف سليمان رشيد حسين2018133067 جامعة اليرموك

الصحافةمنى حاتم محمد الصاحب2018138082 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنايام سامح عبد ربه العزام2019137209 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةابراهيم صالح شحاده حسيان2018019029 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةيوسف مصطفى يوسف الحميدان2018019213 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةبلقيس فيصل محمود سالم2018019323 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعلي عبداالله طاهر محمد سعيد2018819119 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةرحمه محمد علي الجمل2018019102 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء ابراهيم محمد الشبول2018043063 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء فراس عمر العوض2018043066 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة حسام احمد حسن العمري2018048007 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهايامن غازى رومي ملكاوى2018041200 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاانوار امجد عبدالرحيم محمود2018841015 جامعة اليرموك

القانونمحمد معتصم حكمت الرفاعي2018067113 جامعة اليرموك

الترجمةيارا محمد غازي الهزايمه2018134243 جامعة اليرموك



الجغرافياشهد محمد محمود شاهين2018044109 جامعة اليرموك

اإلدارة السياحيةهناء عبدالرحمن احمد النعيمي2018125066 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةانوار جهاد محمد فرج هللا2018133023 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةهبه محمد سليمان المومني2018819169 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةرقيه بنت علي بن هاشم الغافلي2018819005 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعبدالرحيم محمد صدقي ابو عوده2018019137 جامعة اليرموك

القانونايمان محمود فكري عبدالرزاق البسومي2016067189 جامعة اليرموك

الترجمةآيه خالد محمود الرشيدات2018134051 جامعة اليرموك

الترجمةنور محمد سالم المستريحي2018134172 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبخلدون بالل محمود العزام2018901145 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاليث جابر عبدهللا خضيرات2018041161 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاآيات اكرم عيسى ملحم2018041102 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهارنا نواف محمد البراهمه2018041237 جامعة اليرموك

التاريخسلسبيل وليد جبر النعيمي2018045118 جامعة اليرموك

التاريخرندا خالد احمد شقيري2018045053 جامعة اليرموك

التاريخنهيل علي محمد البربري2018045092 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاهديل علي جابر الزبون2018041190 جامعة اليرموك

التاريخحمزة زهير زكي هوشان2018045149 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعبدالرحمن بسام محمود العباس2019019003 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبير محمد فوزى العزام2018043228 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها منال ناصر عبدالحي الصاحب2018043393 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها زهريه وجيه احمد سماره2017043126 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبعز الدين ابراهيم علي ردايده2017801033 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاساجده ابراهيم علي جوارنه2018841010 جامعة اليرموك

التاريخامجد حمد علي قريشات2018045121 جامعة اليرموك

التاريخجازيه منصور حامد ابو حسين2018045035 جامعة اليرموك

الجغرافياهبه انور محمد البشايره2018844035 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةالمؤمن باهلل رائد جازى البدارنه2018133018 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنمالك عمر احمد البرقاوى2019137183 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاحمد محمد صالح الزعبي2018019312 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعبير عبداللطيف احمد ربابعه2018019310 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عال احمد عبدالنعيم العبداللطيف2018043231 جامعة اليرموك

الجغرافيابتول محمود سليم الشويات2018044038 جامعة اليرموك

الجغرافياابراهيم نضال ابراهيم العزازمه2019044001 جامعة اليرموك

الجغرافيااحمد امجد محمد القرعان2018044127 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونرنيم هيثم محمد رواشده2018839017 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد عبدهللا محمد عيادات2018019173 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةرهف حسين محمد سالم دامر2019019008 جامعة اليرموك

القانونمحمد سمير سليم اسماعيل2018867013 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسماء محمد ضيفاهلل عودات2018043072 جامعة اليرموك



لغة فرنسية/ اللغات الحديثة ساندي خليل احمد قواقزه2018048054 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهافرح عوض مطلب الشرعه2018041156 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةساره ايمن مفلح الز عبي2019133006 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةيزن عاطف عبدهللا الرحيباوي2018019210 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعالء محمد قاسم ابو كساب2018019145 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها زينه عنان احمد الرفاعي2018043187 جامعة اليرموك

الترجمةنور فتحي محمد الصقر2018834031 جامعة اليرموك

علوم الحاسوباسالم نجيب محمد العطار2016801027 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهارشا عبدالكريم خلف مقدادى2019041542 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةرونق محمود فرحان البخيت2018019115 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةايهم سليم قاسم الزغول2018019070 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعلي رافت محمود حتامله2019019274 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد عبدالهادى محمد مجدالوي2019019031 جامعة اليرموك

القانونايمان بدرى علي بطاينه2019067052 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها براءه احسان محمد الزحراوي2018043111 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف عبدالقادر محمد احمد2019043005 جامعة اليرموك

الترجمةغيث غازى حمدان الجبور2018134140 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاعال صيتان سليم الخضور2018041147 جامعة اليرموك

الجغرافياليالي عيسى عبدهللا سلمان2018044156 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةدنيا عدنان جميل ابو حسان2018133182 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةنور عبدالمجيد نايل المقابله2018133194 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاحمد هاني علي الزبون2019019006 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد زاهر محمد الجنايده2018019366 جامعة اليرموك

الترجمةكريم ابراهيم زيد الجراح2018134220 جامعة اليرموك

الترجمةرواند محمود صالح الزعبي2018834054 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاساجده وصفى محمود المراهفه2018041131 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاهند كمال الدين حسين حجازي2019041002 جامعة اليرموك

التاريخروان شحاده عوده ابو مليح2018045126 جامعة اليرموك

التاريخمحمد احمد صالح مهدي عبدالعزيز المرزوق2018845002 جامعة اليرموك

الجغرافيابراءه شرف الدين يوسف بني سعيد2017044142 جامعة اليرموك

صيانة المصادر التراثية وادارتهاسيف الدين محمد محمود الدعجه2017123025 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةصبحي   يوسف2017019223 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةتاال وليد علي القضاه2018902027 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةهبه عمر يوسف عبيدات2019133002 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعمار ياسر عبدهللا زبده2018819185 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مرح محمد شريف ابو الهيجاء2018043263 جامعة اليرموك

الترجمةتاال عبدالقادر علي جرادات2018134063 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهابيسان بسام فتحي قواسمه2018041269 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاشروق عدنان محمد صبح2019041061 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاوسام محمد حميدان حوري2019041552 جامعة اليرموك



التاريخايمان عمر احمد عبابنه2018045103 جامعة اليرموك

التاريخمحمود يوسف محمد الحسنات2018045082 جامعة اليرموك

التاريخاحمد مصطفى محمد عمايره2018045164 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةاليانا ناصر محمد عياش2017042090 جامعة اليرموك

اآلثـــارساجده محمد عبدالشفيق الشلول2018121032 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاسراء بنت صادق بن سعيد الغافلي2018819126 جامعة اليرموك

القانونساجده سليمان بديوي العيسى2017867187 جامعة اليرموك

القانونميار بسام عمر حتامله2019067034 جامعة اليرموك

الترجمةساره محمد صادق رضوان2018134113 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة رانيا معين سميح عاشور2018048030 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاديما مشرف محمد عبيدات2018041324 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهامحمد سمير محمد البدارنه2018041319 جامعة اليرموك

التاريخسامر حاتم عبدهللا بني سالمه2019845016 جامعة اليرموك

الجغرافياوعد زهير محمد الربابعه2018044099 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةهبه ابراهيم عبدهللا يحيى2018133130 جامعة اليرموك

الصحافةرند محمود حسن عبد ربه2018138070 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةحنين حسن عبدالجليل االقطش2018019090 جامعة اليرموك

القانونايمان بسام احمد جالمنه2019067018 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها وفاء ياسين عبدالمجيد الياسين2018843015 جامعة اليرموك

الترجمةغنى مأمون عبدهللا الزعبي2018134139 جامعة اليرموك

الترجمةملك حسن عبدهللا ابو سمرا2018834022 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةايناس صالح مصطفى بني احمد2017133137 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونسائد سهيل يونس الزيود2017839019 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنمريم ادريس حسن حرب2018837004 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةانس محمد احمد خليل2018819233 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعبدهللا عمر منصور الزيادنه2017019095 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رحمه موسى محمد العزام2018043365 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نعمات حسين محمد علي بيان2019043025 جامعة اليرموك

الترجمةاجياد محمود محمد السالم2018134238 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاشيماء محمد احمد عبابنه2019041018 جامعة اليرموك

التاريخامل محمود منصور مقدادي2018045018 جامعة اليرموك

التاريخراما احمد عبدالقادر العمرى2018845025 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةنبراس بسام احمد عثمان2018019018 جامعة اليرموك

القانونتبارك احمد محمود صبيحي2018067079 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ليث سمير سليمان الهزايمه2017843089 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة عال موفق احمد الصمادى2018048069 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاعبدهللا ناصر علي البطاينه2019041037 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهانانسي رائد محمد العزام2018041241 جامعة اليرموك

الجغرافياضحى فارس محمود خرابشه2018844066 جامعة اليرموك

االنثروبولوجياتمام عبده ارويزق بني هاني2018122019 جامعة اليرموك



االدارة الفندقيةعلي بن حامد بن هالل الحازمي2017826002 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنتبتيال محمود عبدهللا الخموس2019137142 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةلمى ممدوح سلمان الخريشه2018019159 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةحسن عبدالمهدى حسن نصيرات2018019275 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةوليد توفيق ذياب ابومرشود2019019028 جامعة اليرموك

القانونشروق حسان محمود ملحم2016067073 جامعة اليرموك

القانونمعاويه محمد حسن القضاه2017067198 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شهد حسني احمد حوري2018043216 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةفاطمه محمد فالح طنش2018133212 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةساره فراس محمد ابو غيث2018019123 جامعة اليرموك

القانونجنى زيد نجيب الذيابات2018067048 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية ايه احمد راشد الزعبي2017988078 جامعة اليرموك

الترجمةبراءه عوني موسى الدرابسه2018134058 جامعة اليرموك

الترجمةرغد عبدالمحسن فالح حواري2018134094 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبمحمد نادر يوسف الكوفحي2019901009 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاجهاد خالد احمد حمدان2017041048 جامعة اليرموك

الجغرافيادعاء كمال عوض منيزل2018844027 جامعة اليرموك

الجغرافياكوثر حامد محمد سعيد شبول2019044002 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةنسرين عوض قاسم الزبيدى2018133124 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةدانه سمير محمد المومني2019019018 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةتامر امجد صالح خطايبه2018019304 جامعة اليرموك

القانوناسيل بالل عبدهللا الزعبي2018067221 جامعة اليرموك

القانونمريم احسان محمود الجمل2019067068 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاعبدهللا محمد سودي الهدروسي2018041145 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهادانيه زيد محمد العزام2019041014 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهادعاء جمال عبدالحميد الشرايرى2018041116 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهافرح محمد محمود ابو حمد2019041551 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهامجد طارق ذيب عويس2018041208 جامعة اليرموك

التاريخسالمه حسين احمد محمد2018045134 جامعة اليرموك

التاريخعمار خالد علي كساسبه2018045155 جامعة اليرموك

التاريخنانسي مريحيل عياده المساعيد2018045089 جامعة اليرموك

الجغرافيارنيم غالب بركات الغزال2018044129 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةسمر بدر فرحان بني ارشيد2018019128 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةفراس احمد عبدهللا نواصره2017819195 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاحمد عباس علي احمد حرم2018819063 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةحنين سمير عوض العبيد2018819091 جامعة اليرموك

االدارة الفندقيةغيث زهير انهار عبابنه2018126034 جامعة اليرموك

الصحافةانس علي عارف الحمادين2018138076 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةهديل بسام محمد عياصره2018019201 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةجواهر محمد احمد خطاطبه2018019301 جامعة اليرموك



التربية الرياضيةسحر يوسف محمد احمد2018019126 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دانيه وليد عبدالكريم الدغيمات2019043006 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبشوق نضال راضي دلكي2017901062 جامعة اليرموك

التاريخبراء علي محمد عبود2018045027 جامعة اليرموك

الجغرافياهديل زياد خليفه بكر2018044170 جامعة اليرموك

الجغرافياياسمين علي محمد الصمادى2018044164 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةصبا امجد عيسى ابو الخير2017842011 جامعة اليرموك

اآلثـــاراسالم محمود احمد عكور2017121122 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةنوار ابراهيم صالح الزعبي2019133099 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنسحر بنت محمد بن عبدالجبار الدوسري2017837013 جامعة اليرموك

القانونفايد محمد مطر الشمري2017867103 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دالل جمال  احمد محمود2018843008 جامعة اليرموك

الترجمةيارا انور عبدالقادر ابو رجب2018134183 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةسناء نوار علي قبالن2018902129 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهايزن بسام علي الجراح2017041227 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهافاطمه ناصر محمد علي2018041321 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهامحمد عبدالسالم احمد هزايمه2018841024 جامعة اليرموك

الجغرافياعمر حسن عوده السرحان2018044072 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةبدور بشير محمد عساف2018133034 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد زايد حسن زيوت2019019565 جامعة اليرموك

القانونعلي محمد نايف العمري2019867050 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية حنين عيد محمد مروان  اجريبان2018988010 جامعة اليرموك

 هندسة العمارةايات محمد يوسف احمد2017989036 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةمرام محمد خير محمود العمور2018902208 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهافرح أيمي يسمين بنت ارشد2018041075 جامعة اليرموك

التاريخرانيا شاهر شكري بني عيسى2018045045 جامعة اليرموك

الصحافةاحمد جميل محمود زوانه2018138065 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعامر احمد محمد الدويكات2018019381 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةايمان سعد محمد صالح الحربي2017819231 جامعة اليرموك

التاريختهاني محمد لطفاهلل الدويرى2018045034 جامعة اليرموك

الجغرافيامعاذ محمد ابراهيم طالفحه2018844025 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةاسيل احمد علي الصبح2018133011 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاسامه سعيد محمدسعيد الشنيقات2018019046 جامعة اليرموك

القانونرند جمال محمود الحسنات2018067090 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ميهاد حمدي احمد المومني2018043277 جامعة اليرموك

الترجمةرشا فراس حسن مقدادى2018134092 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهامحمد محمود احمد الربابعه2018041171 جامعة اليرموك

الجغرافيااصاله ابراهيم علي بني ملحم2018844031 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونمنار ماجد شفيق عياش2018139060 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمود احمد جابر جراونه2018019282 جامعة اليرموك



التربية الرياضيةمحمد خالد محمد السيوف2019019014 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاسيد معتصم احمد مومني2018019315 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاريج احمد جامع جمعه2018019045 جامعة اليرموك

القانونوعد ايمن ابراهيم خريسات2018067188 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية رؤى محمود سعيد الرواشده2017988087 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاسحر علي احمد طالفحه2018041221 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهامحمد سليمان مفلح الخزام2018041167 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهامؤمنه محمد عيسى نمرات2017041103 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةنيفان روحي زكي عنيزات2018133129 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونياسمين نبيل راضي حماد2017839024 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد عزام محمد الرواجبه2017019027 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاسماء فيصل عارف الرياحنه2018019049 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها صفيه عادل خميس الهمص2018043326 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فتون يوسف محمد زكي الذيابات2018043239 جامعة اليرموك

الترجمةهناء عبدهللا محمد حالوه2018134192 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبمحمد سامي فايز سلهب2017901014 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةانمار حسين علي عكور2017902148 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهااحمد حسن خلف العزي2019041029 جامعة اليرموك

التاريختيماء منير عبدهللا الصغير2018045161 جامعة اليرموك

الجغرافيااالء صالح علي العنبر2018044033 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنمهند هيثم محمد البطران2018137051 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعبدهللا محمود مقبل الحراحشه2018019294 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عائشه ابراهيم يوسف الشناق2019043001 جامعة اليرموك

لغة تركية/ اللغات السامية والشرقيةعمر طه احمد عبابنه2018135055 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبشيماء سمير محمد الهيجاوي2018901062 جامعة اليرموك

الجغرافيازياد محمد فليحان الدالبيح2018044059 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيوناحمد ايمن محمد الشريف2018139087 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنانسام بسام احمد حورى2017137095 جامعة اليرموك

القانونشادن انس صايل مومني2018067173 جامعة اليرموك

القانونسندس جميل طالب عمايره2018067135 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سراب زهير محمد طعان2019043030 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مالك ناصر محمد الزرعي2018043254 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فاطمه محمود ابراهيم بني يونس2018043305 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهابراء هيثم عبدهللا الحمايده2019041025 جامعة اليرموك

التاريخاشرف خالد سليمان المومني2018045015 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةآالء محمد احمد الجبالي2018133014 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةحسام عبدالمنعم محمد الزعبي2018019085 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبالنا محمود احمد التوبات2018901124 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاتقى باسم سلمان الربابعه2018041232 جامعة اليرموك

التاريخدانيه سلطان عبدالحميد ابداح2018045173 جامعة اليرموك



التاريخلما عيد منصور المفضي2018045105 جامعة اليرموك

التاريخمعاذ حسين علي الزعبي2018045115 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمنار يحيى عبدالنعيم العبادات2019019009 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةخالد بن ماطر بن كريم العنزي2018819204 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةتسنيم اسماعيل علي الزبون2018019078 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةامينه زيد عبدالكريم عتوم2018019058 جامعة اليرموك

القانونريم نائل هشام غنيم2019067054 جامعة اليرموك

الترجمةتسنيم ابراهيم محمد الزومط2018134064 جامعة اليرموك

الترجمةفاطمه عبدهللا شامخ شامخ2018834013 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاشهد عيسى علي الخزعلي2018841016 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهايوسف محمد حسن زيوت2018841006 جامعة اليرموك

التاريخغسان عدنان عوض حوري2018045131 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةسماح طالل غازي عبابنه2018019303 جامعة اليرموك

 هندسة العمارةعبد السالم ابراهيم عوده كيالني2018989089 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نازك فيصل احمد عبابنه2018043324 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة هديل محمد احمد الصمادي2018048003 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة رايه جمال احمد الحمدون2018048031 جامعة اليرموك

نظم المعلومات االداريةتسنيم احمد ملحم التل2017903161 جامعة اليرموك

التاريخيزن راتب ياسين القرعان2018045175 جامعة اليرموك

التاريخرداد جهاد احمد الشلول2018045133 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونتيماء محمد ابراهيم العزام2016839023 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعبدالرحمن محمد خليل عبدهللا2018819097 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعبدهللا احمد عواد حتاملة2018019261 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية اسيل فريد محمود مسعود2018988024 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مرح صالح محمد الشرمان2018843011 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دانيه عالء الدين احمد اللوباني2019043037 جامعة اليرموك

الترجمةبشرى يوسف   الزعبي2019834005 جامعة اليرموك

الترجمةاوس طارق احمد الرفاعي2018834040 جامعة اليرموك

الجغرافياساره محمد عيد الدهون2018044165 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمشاري مشعل هالل مطر العتيبي2018819051 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دينا زكريا محمد الصوالحه2018043141 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لينا بالل محمد ابو صبر2018043250 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاالنا احمد شعبان السراج2018841028 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاسوار طالل عبدالحفيظ ابو زيتون2017841005 جامعة اليرموك

التاريخمجد محمد يونس ابو نادى2018045075 جامعة اليرموك

الجغرافياعمر وائل محمد كنعان2017844061 جامعة اليرموك

االدارة الفندقيةمؤنس قاسم محمد الدلقموني2018126042 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةملهاب ضاحي ضيف هللا الرشيدي2018819151 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةقتيبه محمد علي الزعبي2018019373 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها داليا مروح علي نمر2018843018 جامعة اليرموك



الترجمةسجى حازم محمود مساعده2018134116 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةايثار فوزي محمد سعيد عبابنه2018902207 جامعة اليرموك

الجغرافياايات عماد حسين ابو جازوه2018044144 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةهأل بركات محمد البطوش2018833002 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةصبحه موسى خليف بني مصطفى2017833026 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةرند وائل مصطفى مومني2018019110 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاياد صالح مصطفى الزعبي2018019061 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها راما بسام مصطفى شطناوي2018043144 جامعة اليرموك

الترجمةصبا عوني احمد سباعنه2018134126 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاعمر محمد احمد العيد2018041151 جامعة اليرموك

الجغرافيااسيد فراس علي عبابنه2018844004 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنتسنيم حسين احمد القضاه2018137085 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمعتصم باهلل نظمي خميس فريد ابو زهو2018019185 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةتسنيم محمد سالمه سليمان2018019079 جامعة اليرموك

القانونيوسف صالح ارشيد محاسيس2018067192 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايناس ايمن جادهللا القاسم2018043096 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةآالء احمد محمد شواهين2018133012 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةصبا بالل رفيق المصلح2019133003 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةوائل وصفى زيدان الوديان2018019202 جامعة اليرموك

الترجمةمعن سليمان عايد الرواشده2018134155 جامعة اليرموك

الترجمةاستر اميل فوزان الريحاني2018134189 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهابيان عبدالجليل جعفر علي زبيل2018841032 جامعة اليرموك

الجغرافياعمار محمود جودت حموري2017844064 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةربا شاكر احمد عكاوي2018042069 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنرنيم قاسم محمد سعيد مطاوع2017137120 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لجين حسين محمد الزعبي2018043244 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دياال سالم عبدهللا مقابله2017043167 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة هاجر عيسى محمود الشبول2018048094 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهافرح محمد مصطفى الشطي2019041023 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاخالد محمد فهد الجراح2018841022 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةايه اكثم احمد ابو عاشور2018842002 جامعة اليرموك

االنثروبولوجياتيماء منذر موسى سوالمه2017122111 جامعة اليرموك

االنثروبولوجيارحمه عبدهللا احمد ربابعه2018122027 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةسالي يوسف عايد ابو علوش2018133156 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاحمد علي احمد الفريح2018019040 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةفاطمة محمد حسيني سليمان علي2018019249 جامعة اليرموك

القانونرهف عزات محمد البخيت2017867089 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شروق اسامه محمد هزايمه2018043214 جامعة اليرموك

التاريخاحمد محمد محمود عمايره2018045145 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد اسامه محمد عواوده2018019302 جامعة اليرموك



التربية الرياضيةمبارك جميل بدر العمري2018019166 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها احمد ايمن حسين خطاطبه2018843058 جامعة اليرموك

التاريخايه احمد عيسى ابداح2017045135 جامعة اليرموك

التاريخعلياء محمد عابد الرياحنه2018045123 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةمحمد حسين محمد الحراحشه2018842016 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةثائر نبيل عمر ابو سلمه2017819210 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةطارق غالب ذيب برهم2019019547 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمعتز فراس ناصر المومني2018819096 جامعة اليرموك

الهندسة الصناعيةنوار عبدالسالم سعد مرجي2017986059 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهااحمد مامون محمد عبابنه2018041093 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاقصي احمد محمد العثامنه2018841021 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونعيسى عمر محمود المستريحي2018139058 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنبتول حسن خلف الزيود2018137096 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد عيسى احمد رواشده2017819191 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةابراهيم علي محمود خطاطبه2018019291 جامعة اليرموك

تكنولوجيا البناء- الهندسة المدنية بيان خالد سليمان بنات2018990072 جامعة اليرموك

الهندسة الصناعيةفردوس ابراهيم احمد دمج2017986051 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةميس سعدالدين خليفه بني ياسين2019833007 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةقانته مفيد ضيف هللا هليل2018133100 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةصالح زيد عبدالرحيم العزام2018019225 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةديمه عبدالمجيد عبدهللا حسين2018019094 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةسعود سعد محمد العدواني2018819085 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها افراح عبدالقادر عميره محمد2018043342 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رايه حابس محمد بني عيسى2018043354 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاابراهيم محمود محمد الشلول2018041244 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاساره صالح محمد شناق2018841011 جامعة اليرموك

الجغرافياعبدهللا محمد بدري عبيدات2017844063 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةاالء عبدهللا ابراهيم الصمادى2018133016 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنعمار فراس احمد ابداح2018137092 جامعة اليرموك

التاريخصهيب محمود ابراهيم الرضوان2018045064 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاسالم تيسير صالح ابوحماد2018019047 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةزايد هادي تركي المطيري2017819098 جامعة اليرموك

القانونامير خالد سليم محمد2018867004 جامعة اليرموك

القانونمؤمن محمد عبدالرحمن عنانبه2017067168 جامعة اليرموك

القانونسماح فارس احمد الخشاشنه2017867173 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فلنتينا محمد حربي احمد غريز2018043243 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة سندس فهمي محمد الشيوخ2018048060 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبصفاء محمد موسى مهيدات2016901104 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهامالك فالح قاسم االحمد2019041443 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةمرام حمزه خالد عبيدات2018042144 جامعة اليرموك



التربية الرياضيةايمن سليمان عبدهللا الدهلل2019019033 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد رزق حسين البطاينه2018019170 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاحمد عبدالرحمن عارف هياجنه2018019038 جامعة اليرموك

الترجمةعرين احمد صالح الزعبي2018134245 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهامجد محمد عبدالرحمن قواسمه2018841048 جامعة اليرموك

التاريخآيه سالم يوسف محاوره2018045025 جامعة اليرموك

الجغرافيامنتهى فايز محمود القريشات2018044120 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالننور محمد خير عوض النقرش2018837009 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاحمد حسان احمد فريحات2018819160 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد احمد محمد ربابعه2018019168 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمالك هاشم عبدالكريم درادكه2018019163 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد موفق   الزعبي2017843075 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهايانغ   روي2018041032 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهافرح علي سليمان الزبون2018041155 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهارؤى عماد  الشحادات2018841005 جامعة اليرموك

التاريخعمر عقيل نورى الدالبيح2018045067 جامعة اليرموك

الجغرافياتيماء احمد طايل المقابله2018044147 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاسيل ايمن ربحي حسن2018019050 جامعة اليرموك

نظم المعلومات االداريةابراهيم عبدهللا عبدالرحمن العبابنه2017903006 جامعة اليرموك

التاريخمحمد خير ابراهيم محمد الزعبي2018045076 جامعة اليرموك

التاريخعلي معتصم محمد القضاه2017045145 جامعة اليرموك

الجغرافيالين عيسى محمد بريك2018044080 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونليث خلف راشد الزريقات2018139043 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعبدهللا محمد علي ربابعه2017819198 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمسلم خالد محمد المنصور2018819034 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بيان زياد حسن حزام2018043115 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة سميا محمد احمد الربابعه2018048058 جامعة اليرموك

نظم المعلومات االداريةيوسف علي يوسف ايوب2017903105 جامعة اليرموك

التاريخمنى محمد محمود عيون2017045088 جامعة اليرموك

الجغرافياعلي طالب فالح الطعاني2018844011 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةعدي جهاد طاهر عواوده2018042112 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةمريم خلدون ناصر سيالوي2017833016 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةلمياء علي عبدهللا بني عامر2018133202 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةاالء خالد محمد حسينات2018133015 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنعوض محمد عوض الشرع2018837038 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد احمد مفلح الرفاعي2018019243 جامعة اليرموك

الترجمةفاطمه محمود ناصر بني صخر2018834006 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهامحمد عدنان محمد الشلول2018041265 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاما جيغ  وانغ2018041036 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةامينه محمود عبدالكريم الزومط2018133193 جامعة اليرموك



علم االجتماع والخدمة االجتماعيةرقيه عطاهللا عبدهللا البواعنه2018133068 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونمراد احمد ذيب عالونه2018139074 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنسيف الدين رمضان حسين البطاح2018837014 جامعة اليرموك

القانونعبدالكريم محمود منصور عبيدات2017867190 جامعة اليرموك

التاريخشيماء حابس نمر العامرى2018045061 جامعة اليرموك

الجغرافياربى ثامر عبدالمولى طشطوش2018844006 جامعة اليرموك

القانوناحمد محمود محمد البالونه2018067193 جامعة اليرموك

القانونمهند ايمن هاني بني هاني2018867147 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد زياد شبلي مومني2018043257 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ارجوانا رياض  رستم2017843045 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةهبه حسام علي حمدان2018902121 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهااسراء راتب محمد بني فواز2018841134 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةمالك حسين عمر الرماضنه2018133117 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنادهم ابراهيم سليمان مصطفى2018837031 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنصالح هاني صالح زايد2019837006 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاحمد سليمان احمد الهزايمه2019819045 جامعة اليرموك

القانوننجوى موسى احمد شطناوى2018067118 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةغيداء احمد محمود طلفاح2017902122 جامعة اليرموك

الجغرافياكرم تركي مصطفى جديتاوي2018044131 جامعة اليرموك

االدارة الفندقيةشيراز باسم بهجت الطعاني2017826004 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةقتيبه عارف فرحان الحمود2018019156 جامعة اليرموك

القانونالنا نادر موسى البشايره2017867116 جامعة اليرموك

القانوناحمد محمود احمد كساسبه2017867115 جامعة اليرموك

القانونشيماء عبدهللا احمد بني عبدالرحمن2018067042 جامعة اليرموك

الترجمةزردخان حسن عبدالكريم اقصير2018834011 جامعة اليرموك

نظم المعلومات االداريةحسن محمود يوسف غزالن2017903215 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهامعتصم عبدالعزيز عوض رمضان2018041240 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاهيبة الهدى بنت زواوي2018041072 جامعة اليرموك

الجغرافياهديل عبدالمنعم محمد محافظه2018044026 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةنذير ماهر محمد الصوالحه2018019191 جامعة اليرموك

 هندسة العمارةانسام عاطف علي هياجنه2015989043 جامعة اليرموك

الترجمةملك عبدالكريم عبدالقادر رحاحله2017134089 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةمخلص بالل سليم العزام2018133114 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعلي محمد جواد ابراهيم علي اسماعيل2018819154 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةآمال طارق ارشيد المرشد2018019257 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رؤى عمر علي البشايره2018843043 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سولين عماد محمود ابو خليل2018043410 جامعة اليرموك

الجغرافياعمر احمد سليم العماوي2017044060 جامعة اليرموك

الجغرافيارهف خازر صبحي المشرقي2017044052 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةدانه محمود حسن مساعده2018133051 جامعة اليرموك



علم االجتماع والخدمة االجتماعيةريم محمد زكي علي ربابعه2018133195 جامعة اليرموك

القانوناحسان طه محمد جمحاوى2018067226 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبهبه خليل ابراهيم حلبي2017901095 جامعة اليرموك

علوم الحاسوباحمد عبدالقادر ناجي الحمد2017901017 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونسندس ابراهيم محمد العالونه2018839005 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنيارى بالل عبدالحفيظ المعابره2019137013 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةفارس حرب عبدالهادي العكل2018019267 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةسعد الفي عبدهللا المطيري2018819031 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةهاني حمود نزال العنزي2018819102 جامعة اليرموك

القانونرزان محمد سامح عبيدات2017867117 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فرح احمد حسين بني عامر2018043240 جامعة اليرموك

لغة عبرية/ اللغات السامية والشرقيةغفران عمر محمد شخاتره2017131027 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبرانيا عبدهللا عوده عودات2018901005 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةريم بالل محمود عبيدات2018019271 جامعة اليرموك

القانونمجد عبدالكريم علي الحمد2017867198 جامعة اليرموك

القانونصابرين احمد صالح ابو سل2017067223 جامعة اليرموك

القانونمحمد جعفر محمد التل2017867111 جامعة اليرموك

القانونمؤمن فاروق سلطان الجراح2018067189 جامعة اليرموك

الترجمةمرح قيس محمد البطاينه2018834047 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهانجوان صالح عبدالرحيم الشناق2018841007 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاغدير ابراهيم محمد البراهمه2018041238 جامعة اليرموك

الجغرافياساره عماد نايف بني يونس2018044158 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةهبه موسى الفي الصمادى2018133187 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالننور حسين طالب الغزاوي2018837023 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعمر ابراهيم عبدالرحيم ابو غنيم2016819006 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةعلي محمد سليم هياجنه2018902004 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةتماره محمود رفاعي الصغير2017042019 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فاطمه محمد محمود الصبح2018043237 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاعبدهللا زيدان عدنان بني عيسى2018041144 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةضحى عمر خليل خليل2017042129 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةبيان سهيل ناصر عمايره2018133040 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةميس ابراهيم محمد الوحشات2018019298 جامعة اليرموك

الترجمةالنا حمزه علي المومني2017834035 جامعة اليرموك

الجغرافيااحمد محمود احمد الشرع2018844029 جامعة اليرموك

القانونتيمه صالح سالمه ابو مريفه2017067005 جامعة اليرموك

الهندسة الصناعيةابراهيم خالد حسين حاللشه2016986085 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة ساره زيد منصور طه2017848011 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةاحمد سالم حمدان القضاه2018902009 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةنهاد ابراهيم غالب ابو سريه2018133205 جامعة اليرموك

هندسة النظم الطبية الحيويةلجين عبدالناصر محمود القرطه2016977029 جامعة اليرموك



 اللغة اإلنجليزية وآدابها زينه اجود فاروق البطاينه2017843068 جامعة اليرموك

الترجمةاالء وائل محمد زطيمه2018134042 جامعة اليرموك

نظم المعلومات االداريةراما وائل عبدالحميد بدره2017803006 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاعبدهللا ماهر محمد بني موسى2018841020 جامعة اليرموك

الجغرافياسعد عايد مطلب الشرعه2018044065 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةتركي عبدهللا تركي المطيري2017819233 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمالك حسن عبدالكريم شحيبر2016019097 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعبدالمحسن عجاج طريخم الصليلي2018819177 جامعة اليرموك

القانونبتول احمد محمود سماره2017867178 جامعة اليرموك

 هندسة العمارةخالد محمد ابراهيم عوده2016889005 جامعة اليرموك

الترجمةهيفاء جعفر علي غرايبه2018134182 جامعة اليرموك

الترجمةايات جعفر علي بني عطا2018834012 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهارهف محمود عايش مناصره2017041073 جامعة اليرموك

الجغرافيامحمد داهود محمد دويكات2017844036 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةعمر احمد محمد هزايمه2018133093 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد رائد محمد مهيدات2016019177 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية يوسف احمد خالد عصفور2016988103 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية باسل اكرم محمد درادكه2018988020 جامعة اليرموك

الترجمةسارا اشرف جمال ابو غنيم2018134287 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبمحمد حسام قاسم السخني2017801034 جامعة اليرموك

القانونهديل خالد محمود العمرى2017867153 جامعة اليرموك

القانونآيات مامون نواف المفلح2017867166 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهادانه احمد محمد العالونه2017841086 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاعبدهللا ابراهيم محمد الدويري2017841099 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةدانه خليل احمد الشختوري2017042025 جامعة اليرموك

االدارة الفندقيةليث محمد خالد ابو ذيب2018126083 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةكفى عيسى عبدالرحمن بني مصطفى2018019262 جامعة اليرموك

القانونثابت عبدهللا فضل الماضي2017067051 جامعة اليرموك

القانونعون محمد احمد الدهون2017867133 جامعة اليرموك

القانونينال محيسن محمد العمري2017867152 جامعة اليرموك

القانونباسل لؤي محمد الرشيدات2017867008 جامعة اليرموك

القانونسيف الدين عبدهللا محمد عبدالنبي2017867064 جامعة اليرموك

القانونمحمد يوسف علي الجراح2018867009 جامعة اليرموك

القانونانوار غسان عساف سليم ابو سيف2018067180 جامعة اليرموك

القانونحسن نصر هللا صالح حاجي احمد2017867100 جامعة اليرموك

الهندسة الصناعيةمؤمن يحيى ضيف هللا العمرى2016986028 جامعة اليرموك

الترجمةمالك يوسف   القاسم2018834002 جامعة اليرموك

الجغرافياالرا علي عبدهللا المقبل2017044087 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنحمزه محمود يونس الزيود2017837034 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةبرائه مثقال نصرهللا زواتي2018019073 جامعة اليرموك



التربية الرياضيةنائل سعود الفي الحربي2018819132 جامعة اليرموك

لغة فارسية/ اللغات السامية والشرقيةسجى محمد سعيد الشاعر2017132019 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةخالد علي محمد حمادين2018902144 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاظالل حسين محمد الحراحشه2018841012 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةعبدهللا زهير فوزى مستريحي2018133213 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةبدر بصري رفيد العالطى2018819070 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحسن علي ميرزا حسن علي2017819044 جامعة اليرموك

القانونشذى مشهور محمد جبر مهدواي2017067189 جامعة اليرموك

تكنولوجيا البناء- الهندسة المدنية لين خيرهللا محمد عبيدات2016990073 جامعة اليرموك

الترجمةساجده عبدالناصر  الحايك2018834005 جامعة اليرموك

الترجمةرامه عبدالحميد احمد سالمه2018134086 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبجمال عبدالرحمن محمد العبيد2017901034 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنرانيا فواز حمد الخريشه2017137151 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعمار امير ميرزا مهدي درويش2018819057 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةراشد ابراهيم محمد خطاطبه2018819016 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةسعود سعد عبيد الشمري2018819148 جامعة اليرموك

الترجمةرزان خلدون موسى مومني2018834023 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةالنا محمد علي بطاينه2017902179 جامعة اليرموك

نظم المعلومات االداريةحنين نعيم طعمه السواعي2017903137 جامعة اليرموك

الهندسة الصناعيةرهف قاسم محمد العثمان2017986036 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بلقيس حسين محمد خمايسه2018843010 جامعة اليرموك

لغة فارسية/ اللغات السامية والشرقيةهاله بسام صالح المستريحي2017132038 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاايهم انور سليمان الشلول2018041264 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةرانيا عمر نجيب محاسنه2017133038 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةانس يوسف توفيق فرحات2017019033 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةثروه عبدهللا علي عنيزات2017019228 جامعة اليرموك

هندسة القوى واآلالت الكهربائيةحذيفه خالد توفيق حجازى2016975108 جامعة اليرموك

الترجمةغدير حمزه علي الوديان2018834016 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةبتول نبيل يوسف الشياب2017902138 جامعة اليرموك

الجغرافياصفاء موسى محمود خضر2017044124 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةخالد بدر ابراهيم الرخيص2018819135 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةبيان موسى محمد رواشده2017019187 جامعة اليرموك

القانونرغد سلطان احمد الكركي2017867131 جامعة اليرموك

القانونمجد خالد لطفى العمرى2016067207 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها يارا يوسف ابراهيم مقابله2018843012 جامعة اليرموك

لغة تركية/ اللغات السامية والشرقيةايوب محمد ابراهيم داود2018135104 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةهديل جمال محمد شريف بني هاني2018902151 جامعة اليرموك

القانونرغد كمال محمد ابو كف2018067216 جامعة اليرموك

القانونمحمد عماد مسعود ابو سعيد2017867139 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية ساجده فوزى حسن العماوى2017988086 جامعة اليرموك



التاريختقى حسن ابراهيم الشديفات2018045033 جامعة اليرموك

التاريخالمعتصم باهلل محمود شامخ القرعان2017045146 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنانعام راجي محمد طوالبه2018837034 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنمراد محمود حسين ملكاوي2018837024 جامعة اليرموك

القانونبحور كمال محمود السقا2017867102 جامعة اليرموك

القانونرؤى حسان احمد العربي2018067134 جامعة اليرموك

الترجمةبثينه محمد ابراهيم الحميدي2018134266 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبخالد عكرمه محمد ابو خضير2018901037 جامعة اليرموك

الجغرافيامحمد مصطفى علي الصمادى2017844068 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةفارس محمد علي القرعان2018819023 جامعة اليرموك

نظم المعلومات االداريةصفاء فوزي محمد ابو الهيجاء2018903148 جامعة اليرموك

الجغرافيامحمد سعيد بالل محمد العبابنه2018044110 جامعة اليرموك

الجغرافيامحمد عمر عيسى مقابله2018044166 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمهدي هود خلف القضاه2018019189 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعثمان مرزوق معيوف السعيدي2017819060 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية رامي اسامه محمد عبنده2017988097 جامعة اليرموك

الترجمةورود فراس فرج السعيدين2018834014 جامعة اليرموك

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة شذى صبحي مصطفى محمد2018048005 جامعة اليرموك

الجغرافيامالك احمد احمد بني ياسين2017844078 جامعة اليرموك

القانوناسالم ضيف هللا عبدالحق المومني2018067222 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبسيف تحسين موسى بني عواد2016901090 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةزين صالح محمد محمود2018902133 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةايمان بسام محمد الخصاونه2018133203 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد فارس حسن درادكه2018819075 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية معتصم جميل رمضان السنداوى2017988058 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف اديب عبدالنبي دحادحه2018843020 جامعة اليرموك

الترجمةحنين غانم   النمر2016834046 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةمرام عبدهللا ابراهيم النباهنه2017902181 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةابراهيم محمود محمد العنزي2017902105 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةعمر محمد مشعل خليل2017902163 جامعة اليرموك

القانونحمزه فايز سليم المومني2017867132 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهامريم محمد صالح العمرات2017041212 جامعة اليرموك

الجغرافيانبأ عبدهللا محمد الحروب2018844038 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةرزان خالد خلف مهنا2018133062 جامعة اليرموك

القانونايمان خالد كردى صياحين2017067202 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد عبدهللا احمد الشلول2018019328 جامعة اليرموك

القانونحازم عادل محمود المومني2017867142 جامعة اليرموك

الترجمةاماني رياض عناد جراح2017834048 جامعة اليرموك

الجغرافيارنا عمر كمال بني سالمه2017044173 جامعة اليرموك

الهندسة الصناعيةابراهيم سامي احمد معابره2017986006 جامعة اليرموك



علوم الحاسوبليث سمير احمد عبيدات2017901077 جامعة اليرموك

القانونمحمد اسامه زكي العودة هللا2018867070 جامعة اليرموك

القانونابرار ابراهيم عبدالمجيد مصطفى طيطي2017867163 جامعة اليرموك

القانوناحمد رائد نواف عبيدات2017067099 جامعة اليرموك

نظم المعلومات االداريةنور احمد سالم الحموري2017903203 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاشيماء احمد محمد ديارنه2018041025 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاراغده محمد محمود شطناوي2017041152 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةليلى محمد متعب الجراح2018802022 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةمحمود عبدالكريم محمد البالونه2018133113 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةسعود سعد حداد السعيدي2018819035 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهامالك زياد محمد التالوي2018841067 جامعة اليرموك

اآلثـــارانوار جادهللا سليم الخصاونة2018121116 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنصبا صهيب احمد عناقره2017837066 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعلي احمد علي الزعبي2016019066 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعماد عبدالكريم قاسم بشارات2015819173 جامعة اليرموك

القانوناسراء عامر محمد الفريحات2017867134 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةراما عاطف تيسير جاليله2017902129 جامعة اليرموك

القانونيزن معن ضيف هللا بطاينه2017067197 جامعة اليرموك

الترجمةسندس عبدالوهاب محمد الرمضان2018134032 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةفهد طالل صالح العيفان2017819236 جامعة اليرموك

علوم الحاسوباحمد سفاح احمد عبيدات2017801032 جامعة اليرموك

الجغرافياابتهال رامي عبدهللا الخلوف2017844086 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةساره عالء محمد اخوزينه2016133080 جامعة اليرموك

الصحافةتبارك تحسين محمد محمد2017138049 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةروز فواز سلمان يوسف2017019229 جامعة اليرموك

الترجمةيارا شاهر صالح عماوي2018134193 جامعة اليرموك

نظم المعلومات االداريةعبدهللا مبارك محمد خاليله2017803012 جامعة اليرموك

نظم المعلومات االداريةزيد محمود جمال خليفه2017903001 جامعة اليرموك

القانونكوثر احمد طالل العودات2018867011 جامعة اليرموك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء حسين خضر السكران2018043346 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةعبد الرحيم عادل عبد الرحيم عبد هللا2017842001 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنحبيب عيسى محمد منسي2017837025 جامعة اليرموك

القانونعبدهللا احمد عبدهللا المحمود2017867154 جامعة اليرموك

نظم المعلومات االداريةهاني مصطفى حامد المصري2017903205 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالننور عادل احمد ابو خليل2017837048 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمبارك فهد فالح العازمي2017819134 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةدعاء ابراهيم يوسف المشاهره2016019220 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهانور النبيله بنت زكريا2017841009 جامعة اليرموك

االنثروبولوجياغفران حيدر علي الموسى2017122142 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةهديل هاني محمد الشرمان2018133222 جامعة اليرموك



الجغرافياتسنيم مصطفى محمد قواقنه2018844034 جامعة اليرموك

الجغرافياريام اياد محمود بني ياسين2017844065 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنتقوى بالل محمد المومني2018137068 جامعة اليرموك

القانوندانا سهيل عادل المومني2017867025 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةبتول عبدالقادر محمود بني مفرج2017902150 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةميس بكر احمد مقدادى2017902088 جامعة اليرموك

نظم المعلومات االداريةاحمد محمد بشير احمد ابو عين2017903121 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةاحمد عبدهللا محمد البطاينة2018042237 جامعة اليرموك

القانونتبارك سالم محمد العيسى2017867038 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةجالل ماجد علي ملكاوي2018802009 جامعة اليرموك

القانونسامر باسم عايش فياض2017867109 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبعبدالرحمن هيثم خالد قديسات2016801020 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةابراهيم احمد اسماعيل الكيالني2017902011 جامعة اليرموك

اإلذاعة والتلفزيونمحمد وليد احمد العمري2018839009 جامعة اليرموك

القانونانوار سامر فايز الرفاعي2018867024 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةتامر محمد عقله بني ملحم2017902033 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاوانغ كي  جي2017041144 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةمنتصر باهلل عمر ناصر غرايبه2017133130 جامعة اليرموك

القانونمحمد وصفي محمد مقابله2018867106 جامعة اليرموك

الترجمةرهف مفيد محمد عواوده2017834041 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةيزن عمر محمود الطبيشات2018902006 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةمحمد يوسف عارف عبيدات2018802001 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية نادين ايسر حسن بشتاوي2017988092 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةاحمد خالد يوسف جدوع2017802003 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةصالح مهدي مكي علي جمعه2017819053 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية نورالدين محمد احمد غرايبه2017888026 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبرهف انور فوزى الرواشده2017901105 جامعة اليرموك

نظم المعلومات االداريةروان سمير عز ابو طرحه2017903212 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةعرين حسين عبدالرحمن الزعبي2018133219 جامعة اليرموك

القانوناحمد سامي مصطفى بني عبدالرحمن2018067037 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاعمر حسين محمد مقدادى2017841065 جامعة اليرموك

الهندسة الصناعيةمهند عاطف عبدالحميد مومني2016986084 جامعة اليرموك

نظم المعلومات االداريةابراهيم نبيل ابراهيم ابوزيتون2017903143 جامعة اليرموك

الجغرافياغيث اشرف مصطفى قضاه2017844055 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةمرام محمد عبدالحميد المومني2017902106 جامعة اليرموك

نظم المعلومات االداريةباسل كمال عقيل عتوم2018903001 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةايناس احمد عبدالمجيد طعان2018842011 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنهال حابس اسعود العرسان2018837067 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةحمزه علي محمد ربابعه2019819119 جامعة اليرموك

القانونحسام احمد محمدتوفيق الصمادي2017067204 جامعة اليرموك



هندسة االتصاالتجعفر يوسف محمد الشياب2016973018 جامعة اليرموك

الترجمةامنه شريف حسن العمرات2018134273 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبتكوين محمد محمود العمري2017901135 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةنور احمد هالل الحراحشه2017902186 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية احمد محمد خليل بني يونس2017888012 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهااحمد سليمان محمود محاجنه2017841108 جامعة اليرموك

علم االجتماع والخدمة االجتماعيةاماني بالل محمد الفقيه2018133185 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية عمر موسى محمد العيسى2016988024 جامعة اليرموك

تكنولوجيا البناء- الهندسة المدنية عدي عبدهللا سليمان القضاه2016990028 جامعة اليرموك

نظم المعلومات االداريةمحمد عبدالرؤوف محمد عبيدات2017803014 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد حصبان ادجين العنزي2017819133 جامعة اليرموك

القانونتوجان ماهر عبدالنبي الخاليفه2016067143 جامعة اليرموك

نظم المعلومات االداريةياسين عبدالرحمن محمد العبيدات2018903160 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد فهد علي سعيد السيف العامر2017819135 جامعة اليرموك

تكنولوجيا البناء- الهندسة المدنية حمزه ايوب علي شرادقه2018990080 جامعة اليرموك

الترجمةتاال سمير فرحان الهزايمه2018134263 جامعة اليرموك

الجغرافيايزن احمد ابراهيم عالري2017044079 جامعة اليرموك

القانونسيرين خالد سليمان الرفاعي2018067050 جامعة اليرموك

تكنولوجيا البناء- الهندسة المدنية لجين  كفاح راجي  عبدالرحمن 2016890003 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهادينغ قوان  فا2018041223 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمجاهد بسام مصطفى الزيوت2018819083 جامعة اليرموك

تكنولوجيا البناء- الهندسة المدنية رئبال ابراهيم علي القوقزه2016990016 جامعة اليرموك

الهندسة الصناعيةاحمد محمد فضل الحوراني2016986091 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعبدالعزيز عامر شهاب الخالدي2018819059 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةيعقوب سيد محمد سيد يعقوب الرفاعي2013819051 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية حسن حكمت حسن عضيبات2016988012 جامعة اليرموك

الهندسة الصناعيةسناء ابراهيم سالم عالونه2016886026 جامعة اليرموك

الترجمةامنه يحيى فالح ابو زيتون2018134023 جامعة اليرموك

الجغرافيابتول ياسر محمد الوديان2017844008 جامعة اليرموك

التاريخعمار احمد اسماعيل البدارنه2016045098 جامعة اليرموك

العلوم السياسيةمالك يحيى محمد النمارنه2018042239 جامعة اليرموك

القانونمجدولين خلف عبيد حراحشه2017867048 جامعة اليرموك

القانونهشام راضي خالد الشياب2017867171 جامعة اليرموك

تكنولوجيا البناء- الهندسة المدنية ياسر محمد يوسف خصاونه2016990071 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهافتح الحاكم بن زواوي2017041006 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعوده خلف عوده ابو ربيعه2017019137 جامعة اليرموك

القانونفايز رياض فايز الزعبي2017067165 جامعة اليرموك

ادارة االنشاء- الهندسة المدنية قيس عبدالمهدي عيسى غوانمه2015988009 جامعة اليرموك

نظم المعلومات االداريةسلطان معتصم احمد العمرى2017903122 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةمحمد فاضل عبدالرحيم عبدالعزيز المرزوق2017819234 جامعة اليرموك



القانونبراءه محمد سليمان مومني2017867077 جامعة اليرموك

الترجمةرغد انور اسماعيل المذيب2017834032 جامعة اليرموك

الترجمةاحمد محمد خير قاسم العيسى2017134076 جامعة اليرموك

(BIT)تكنولوجيا معلومات االعمال محمد جالل عبدالهادي مالح2019803004 جامعة اليرموك

الجغرافيابتول محمد عقل المومني2017044111 جامعة اليرموك

تكنولوجيا البناء- الهندسة المدنية قاسم محمد علي السميرات 2014990067 جامعة اليرموك

الهندسة الصناعيةجعفر عبدالكريم احمد الرشدان2017986087 جامعة اليرموك

علوم الحاسوبريناد موفق عايد خويله2017901055 جامعة اليرموك

اللغة العربية وآدابهاجين شياو  جيون2018041089 جامعة اليرموك

القانوننتالي ايمن فرحان الزواهره2016867050 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاسامه عدنان حسين العمري2017819111 جامعة اليرموك

التاريخجمال محمود وصفي النجار2014045077 جامعة اليرموك

هندسة القوى واآلالت الكهربائيةمحمد نور احمد مقبل  ابو عبيد2016975103 جامعة اليرموك

الهندسة الصناعيةاحمد عمران احمد العمري2015986089 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالننور عمر محمود جرادات2017137060 جامعة اليرموك

هندسة الحاسوبزيد محمد امين حسن البركات2015980112 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةعبدهللا محمد حسين ابو ليمون2017019218 جامعة اليرموك

الترجمةرغد ناصر عبدالرحمن ابوخديجه 2014134067 جامعة اليرموك

الهندسة الصناعيةانوار حسن يوسف ملحم2017886023 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةمحمد شادي مصطفى البوريني2017902192 جامعة اليرموك

نظم المعلومات الحاسوبيةخالد يونس عبدالقادر بني ملحم2013902141 جامعة اليرموك

تكنولوجيا البناء- الهندسة المدنية ايهاب هاني توفيق فارس2018990075 جامعة اليرموك

اآلثـــاررمزي فراس محمود قواسمه2017121167 جامعة اليرموك

عالقات عامة واعالنراغده مأمون علي بني حمد2017137039 جامعة اليرموك

التربية الرياضيةاحمد محمود عبدالرحمن الهزبر2014019216 جامعة اليرموك

الجغرافيابيان جمال عبدهللا الفيالت القراله120181602022 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاعهود محمد سلمان الهبيري120180201036 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيصابرين ضاحي مطلق العقيالت120181303145 جامعة مؤتة

الجغرافيارابعه محمد مفلح المعاعيه120181602075 جامعة مؤتة

االثاروالسياحةرابعه محمد عبدهللا المعابره120181603022 جامعة مؤتة

علم الحاسوبمحمد حكم مروان زيتون420182201502 جامعة مؤتة

الحقوقشهد مهدي خليل العمرات120180707026 جامعة مؤتة

الحقوقوسن فالح عبد المهايره120180707016 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاجبرين سالم اسبيتان القراله420180201506 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةعبدالرحمن ابراهيم مفضي المحافظه120191301147 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهامحمد خير احمد صالح الزعبي120180201118 جامعة مؤتة

الجغرافيارؤى هيثم ماجد العواجين120181602024 جامعة مؤتة

الترجمةتاال ايمن محمد الحوراني120180232043 جامعة مؤتة

الحقوقهبة هللا كمال عبدالرحمن القراله120180707147 جامعة مؤتة

هندسة البرمجياتساجده خالد يوسف الشوابكه120182203007 جامعة مؤتة



علم الحاسوبآرام سالمه هليل الغريب120192201002 جامعة مؤتة

الحقوقعهود مخلد سعيد المالحمه120170707127 جامعة مؤتة

التدريب الرياضياسراء مصطفى محمد العقاربه120181304016 جامعة مؤتة

الوقاية والمكافحة المتكاملةشيماء محمد ماجد زنون120181104007 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةاالء نويران حسن الديات120181301043 جامعة مؤتة

الحقوقعمر خالد عطيه الدريدي120180707095 جامعة مؤتة

الفرنسية و اإلنجليزية/ اللغات األوروبية سابا بسام سالم القالنزه420180219513 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةنور علي عايد الرواشده120181301153 جامعة مؤتة

االثاروالسياحةمحمد سالم مفلح الرواحنه120181603041 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةامل حسين عطا الفرهود120181301123 جامعة مؤتة

الحقوقساره جالل الياس البوالصه420170707540 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيعروب محمد مطيع الحطيبات420171303511 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةاحمد سمير علي عبدالقادر120181301157 جامعة مؤتة

الترجمةشرين زياد فرج العضايله120190232136 جامعة مؤتة

الترجمةشيماء كمال حمود الضمور120180232002 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةايه مهند مسلم المحيسن120181103032 جامعة مؤتة

الحقوقبشرى عبدالعزيز مروح السوالقه120180707064 جامعة مؤتة

التاريخخليل محمد خليل ذيب120181604153 جامعة مؤتة

الفرنسية و اإلنجليزية/ اللغات األوروبية داليا رياض سليمان حماد120190219110 جامعة مؤتة

الجغرافياعالء فايز محمد ابو شرار120191602083 جامعة مؤتة

التاريخاماني مسلم وحيفه الرشيد120181604033 جامعة مؤتة

التاريخاياد نائل سهو الشوفين120181604120 جامعة مؤتة

الجغرافيافداء ذياب طالب العيايده120181602101 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةمعاذ محمد موسى الحسنات120181301025 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبدالرحمن غالب مغيظ ابو صعيليك120180202030 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةسدين ياسر حماد الوحوش120181301167 جامعة مؤتة

التاريخرحمه محمد عبدالعزيز الزن120181604138 جامعة مؤتة

الحقوقسبأ عبدالهادي عطيه الليمون120180707077 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاهاله فرج محمد ابو ركب120180201056 جامعة مؤتة

الحقوقسندس خليل ابراهيم الكردي120180707051 جامعة مؤتة

الحقوقتاال محمود احمد البطوش120180707121 جامعة مؤتة

الحقوقسميه صالح خليل الصرايره120180707036 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةثامر وصفي محمد محارمه120181301154 جامعة مؤتة

التاريخاالء حسن علي العالن120181604109 جامعة مؤتة

التدريب الرياضيعبدهللا موسى عبدالكريم الصرايره120181304058 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةقمر سليمان يوسف العجرمي120181301144 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيالزهراء ابراهيم محمد الصرايره120181303014 جامعة مؤتة

الحقوقبراءه سمير سالم القراله120180707040 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةمحمد جمال محمود الخاليله120191301137 جامعة مؤتة

الحقوقاقدار رضوان سلطي المواجده120180707037 جامعة مؤتة



التربية الرياضيةوجد محمد جمال الصرايره120191301124 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةانوار عيسى محمد عساف120191301003 جامعة مؤتة

هندسة البرمجياتلجين عبدالعزيز علي صالح120182203008 جامعة مؤتة

الوقاية والمكافحة المتكاملةاسراء حسن شهاب الخنازره120171104006 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةعبدالرحمن سلمان مسلم الهويمل120181301149 جامعة مؤتة

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةروعه حسين عطاهللا الشمايله120170423029 جامعة مؤتة

الجغرافيااحمد صالح احمد المجالي120191602082 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةسراب محمد سليم المحاميد120181301109 جامعة مؤتة

الفرنسية و اإلنجليزية/ اللغات األوروبية عبدهللا خليل عبدهللا حجازين420180219505 جامعة مؤتة

التاريخبيان محمد سليمان السعيدي120181604023 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةرشا حسن عوده الشرقاوى120181103052 جامعة مؤتة

علم االجتماعجواهر جدعان عيفان الهدبان420181601508 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةبالل ايوب عبدالقادر ابواسماعيل120191301134 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةآية هللا ياسين سالمه القوابعه120181103011 جامعة مؤتة

االنتاج النباتيوعد حمدهللا احمد الشعار120181101025 جامعة مؤتة

علم االجتماعراما عوده موسى المبيضين420181601504 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةبشرى سالم محمد النوايشه120191301117 جامعة مؤتة

الترجمةعرين خليل حسن غنام120180232046 جامعة مؤتة

الترجمةهدايه جمعه تيهي العمرو120180232050 جامعة مؤتة

الحقوقميرا نبيل محمد النجار420180707515 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةوعد محمد خالد الهباهبه120171301132 جامعة مؤتة

الحقوقاسحار طه عبدالكريم العثامين120180707102 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيبالل محمد احمد العضايله120181303101 جامعة مؤتة

االثاروالسياحةطالل علي عبيدهللا الحمادين120181603019 جامعة مؤتة

علم الحاسوبمحمد عمر قائد ياسين القطاونه120182201065 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهارانيه خلف غيث الهدايات120180201078 جامعة مؤتة

االثاروالسياحةسنريت مازن يعقوب شابسوغ120171603033 جامعة مؤتة

االثاروالسياحةحاكم ابراهيم حامد ابو زيد120181603046 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةمحمدخير ماجد محمود الرهايفه420191301501 جامعة مؤتة

الترجمةسديل غازي حسين الختاتنه120180232037 جامعة مؤتة

الجغرافيارشا محمد عبدالفتاح الجعافره120191602085 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةراشد عواد محسن الزبن120181301066 جامعة مؤتة

الجغرافياعال ضاحي خليف المشاهير120181602080 جامعة مؤتة

الحقوقسالم فرحان سالم المعايطه420160707527 جامعة مؤتة

علم االجتماعرهام محمد ابراهيم االقرع120181601005 جامعة مؤتة

التاريخسليمان اضويحي عواد العزازمه120181604179 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةمناحي ناصر علي المزنه120181301103 جامعة مؤتة

الهندسة المدنيةبشرى خالد سعد المناصير120180403050 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيديانا محمد عبدهللا الطراونه120181303028 جامعة مؤتة

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةطارق عمر سالمه العساف120180423001 جامعة مؤتة



االثاروالسياحةرهام سليمان سعود الحجايا120181603021 جامعة مؤتة

االثاروالسياحةشيرين حسين يوسف ابو نصير120181603006 جامعة مؤتة

الترجمةتوبه محمد احمد الشمايله120180232035 جامعة مؤتة

الحقوقسبأ فخري كريم الطراونه120180707149 جامعة مؤتة

الجغرافيابلقيس علي حماد النعيمات120191602024 جامعة مؤتة

التاريخساره مفضي دحل العطايا120181604076 جامعة مؤتة

هندسة البرمجياتهاني فرح محمود عبدهللا120182203055 جامعة مؤتة

الحقوقمالك سلطان جمعه الفيالت120180707116 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيفرح احمد عبدالرحيم خال120171303086 جامعة مؤتة

الحقوقريماس احمد محمد الحراسيس120180707066 جامعة مؤتة

علم االجتماععمر راتب مطيله الخرشه420181601509 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةاحمد وليد عطاهللا الحباشنه120181301180 جامعة مؤتة

الحقوقظالل رجا محمد الشمايله120180707049 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةزيد احمد موسى الخاليفه420181301536 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةبتول عبدهللا محمود الحمد120181301029 جامعة مؤتة

االثاروالسياحةسالي عقله جميل العشوش120181603008 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةلمى نضال يوسف البشابشه120181301067 جامعة مؤتة

التاريخنوال عبدالكريم مسلم السواريه120181604069 جامعة مؤتة

االثاروالسياحةمروه سامي حسين الرواحنه120181603005 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاسماح كامل سالمه الزريقات الليمون120190201062 جامعة مؤتة

الحقوقمحمد سميح عودةهللا البطوش420170707544 جامعة مؤتة

التاريخبشار خالد محمد العداربه120181604116 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضياصال موسى عبدهللا الصرايره120181303010 جامعة مؤتة

الحقوقانس مجلي سليمان ابو قديري120180707123 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةعال بسام حسين العجول الخرشه120181301064 جامعة مؤتة

التاريخساره سالمه عوده السعيدين120181604125 جامعة مؤتة

الحقوقرهف احمد عبدهللا المجالي120180707134 جامعة مؤتة

الحقوقهادي عطاهللا عبدالرحيم الكفاوين420180707507 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةاسماء محمد علي الرياطي420181301505 جامعة مؤتة

الترجمةهبه احمد يوسف الزق120180232027 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةساره سالمه سعيد العتايقه120181301165 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةشهد احمد موسى عماره120181103056 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهااحمد عادل قبالن الضالعين120180201098 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةياسمين تيسير محمد الطبور120181301052 جامعة مؤتة

االثاروالسياحةرزان مأمون جمال الطراونه420181603501 جامعة مؤتة

االنتاج النباتيعرين كمال فايق السحيمات120181101014 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةنجد سالم مطلق العلياني الحجايا120181301001 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةرزان عوني ابراهيم الشماسنه120181301182 جامعة مؤتة

التدريب الرياضيماجد اكريم مرزوق المواجدة120181304001 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاصفاء عمر عبدالقادر الذنيبات420170201521 جامعة مؤتة



التدريب الرياضيتاال احمد حماد البستنجي120181304034 جامعة مؤتة

الهندسة الميكانيكيةاحمد غالب صالح الصرايره120180412026 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رانيا احمد خضر القرعان120180202078 جامعة مؤتة

الحقوقرندا رائد محمد عبدالعزيز120180707011 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةابراهيم عامر سلمان العبيديين120181301130 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها خوله عبدهللا امشيش البطونيه120180202040 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةاسالم ابراهيم سالم ابو رضوان120181301065 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةمرح راقي عبدالمهدي الطراونه120181103050 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها براءه عصام نصر الدين ابو طيفور120180202024 جامعة مؤتة

الجغرافياصفاء جمال عفاش العشيبات420171602527 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهانبال احمد سليمان الشلوح120180201124 جامعة مؤتة

الحقوقاسماء منير سالم المجالي120180707126 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةابرار جهاد محمود الشوابكه120171103141 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةايه رياض سالم الشرفات120181301162 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةحنان محمد هذيرم المصاروه120191301150 جامعة مؤتة

الجغرافياحسام جهاد محمد الشرايده120181602053 جامعة مؤتة

الحقوقسجا سعود عبدالحفيظ البطوش120170707012 جامعة مؤتة

التدريب الرياضياميمه عزيز محمود القيسي120181304011 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاحال مهند سالم الشمايله120180201102 جامعة مؤتة

الجغرافياايه زكريا عايد الخنازره120171602109 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةاحمد جمال فايق السحيمات420181301508 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةلطيفه بكر عبدالقادر البشيش120191301005 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةمنار احمد محمد بالونه120181301077 جامعة مؤتة

التاريخعبدهللا صالح محمد القضاه120181604154 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضييزن موسى احمد ابو الريش120181303061 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةالبتول فاضل ابراهيم ال خطاب120181103053 جامعة مؤتة

الحقوقهتون ارحيل مفلح الجعافره120180707013 جامعة مؤتة

الحقوقمرح ابراهيم سليمان الضمور120180707079 جامعة مؤتة

الحقوقامل عبدالمنعم احمد الضمور120180707014 جامعة مؤتة

الحقوقانعام ياسين دخل هللا المعاسفه المجالي120180707148 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهابيان حكمت كمال عكاش120180201068 جامعة مؤتة

الحقوقفرح مشعل محمد المجالي120180707141 جامعة مؤتة

الهندسة الميكانيكيةمحمد علي يوسف الضمور120190412089 جامعة مؤتة

الجغرافياصبا رزق عبدالسالم المجالي120181602054 جامعة مؤتة

الحقوقنجد اسامه سالم المواجده120180707060 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيهديل كريم سليمان الروافعه120181303092 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةآيه خالد سعد المناصير120171103145 جامعة مؤتة

علم الحاسوبمحمد احمد عبدالكريم الطراونه120182201078 جامعة مؤتة

االثاروالسياحةرهام قبالن دويش الحيا120191603064 جامعة مؤتة

االثاروالسياحةرواند فاروق عبدالحميد القراله420171603503 جامعة مؤتة



اللغة العربية وآدابهاغفران عبدالفتاح سليمان العمرو120180201050 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةناصر مشهور عبدالحميد المجالي420181301522 جامعة مؤتة

الحقوقفداء حرب عبدالرحمن المجالي120180707125 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيرامز حابس تركي البالونه120181303054 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره علي محمود الصرايره120180202004 جامعة مؤتة

الجغرافياهللا مفلح الكساسبه"بكر عطيه120171602089 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهارهف عيد فالح العبادله120180201051 جامعة مؤتة

الترجمةاسيل ايمن محمود المدادحه120180232058 جامعة مؤتة

نظم المعلومات الحاسوبيةآيه طارق عبدالعزيز الضمرات120182202031 جامعة مؤتة

الترجمةاسيل فيصل نصري بن طريف120180232032 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةيارا صدقي عوض الطراونه120171103144 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةسبا عمر عبدهللا النعيمات120181301134 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاسندس سليمان موسى الحمادين120170201117 جامعة مؤتة

الحقوقرهف بالل عبدالرحيم الداوديه120180707031 جامعة مؤتة

العلوم السياسيةاماني محمود محمد عصام السقال120171605020 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةالهيثم عدنان عواد بن طريف420181301519 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةمروان مصطفى حرب المواجده120181301120 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةاسراء حسن محمد السعود120181103041 جامعة مؤتة

التاريخساجده يوسف عيد العونه420181604505 جامعة مؤتة

هندسة البرمجياتتسنيم رياض سليم عبدهللا120182203050 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نجد ابراهيم فالح البشابشه120180202067 جامعة مؤتة

الجغرافيامها محمد عيد العواسه120181602048 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةطارق علي موسى النوافله120181301155 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةاياد طارق حسين الصرايره120181301179 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهابشار كامل محمد الليمون120190201119 جامعة مؤتة

علم الحاسوبحنان نايف عطيه المجاوله120182201017 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيبيان راشد محمد الفشيكات120191303007 جامعة مؤتة

علم الحاسوبنور علي سليمان الضمور120182201037 جامعة مؤتة

التدريب الرياضيمحمد سليمان سالم المجالي120181304013 جامعة مؤتة

الحقوقدارين ابراهيم عطاهللا الصرايره120180707090 جامعة مؤتة

هندسة البرمجياتغيداء نصر سلمان المعايطه120182203056 جامعة مؤتة

الهندسة الميكانيكيةمصطفى يوسف ياسين الرواشده120170412061 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاسحر شاهر احمد السراديح120180201022 جامعة مؤتة

التدريب الرياضيظفار محمد مسلم الحباشنه120181304077 جامعة مؤتة

الترجمةوسيم اياد فارس فارس120180232016 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهايقين محمد عبدربه الزيدانين120180201026 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيزهور هاجس خالد الهوامله120181303147 جامعة مؤتة

التاريخايات احمد خلف الزيدان120181604114 جامعة مؤتة

التاريخحمزه محمد مصطفى الصرايره120181604064 جامعة مؤتة

الحقوقمالك فواز نصرى الخمايسه120180707118 جامعة مؤتة



هندسة البرمجياتسنابل عبدالمجيد حمدان الشمايله120182203006 جامعة مؤتة

االنتاج النباتيختام محمد سليمان القراله120171101033 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةمجد عبدالعزيز سالم الوليدات120181301148 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةالمنتصر مازن محمد الضمور420171301518 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهابيان بسام مسلم الكساسبه120180201087 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاجواد خالد سالم الصرايره120180201028 جامعة مؤتة

التاريخهديل حمد حمد الهواوره120181604003 جامعة مؤتة

التاريخاسراء بسام احمد الدغيمات420181604501 جامعة مؤتة

علم الحاسوباسماعيل موسى محمد موسى120192201066 جامعة مؤتة

هندسة البرمجياتانس خالد محمود الخاليله120182203016 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةوعد عبدهللا محمد المعايطه120181103069 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةغفران وصفي احمد رمضان120171103149 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهابيان موسى سالم العزازمه120180201077 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةضحى خالد ابراهيم جبالي120181301074 جامعة مؤتة

االثاروالسياحةسلسبيل عواد عيد الفايز120181603027 جامعة مؤتة

االنتاج النباتيفهد حمدان حامد الخمايسه120181101007 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها انس مخلد عبداللطيف المالحمه120180202068 جامعة مؤتة

الحقوقديما فيصل عطاهللا العوايدة120180707094 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةاريج حمد فخري عزام120181103017 جامعة مؤتة

الحقوقرانيا احمد حمد الطراونه420170707545 جامعة مؤتة

الترجمةرحمه امين عبدالحميد الجعافره120180232064 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاعبدهللا غانم عواد العزازمه120180201107 جامعة مؤتة

نظم المعلومات الحاسوبيةرهف ايهم عبدالرزاق الزيتي120182202028 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهارهف سعود عبدالرحمن الذنيبات120180201048 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةحنين شاهر عطاهللا الطراونه120181103047 جامعة مؤتة

الحقوقثامر احمد حسين البخيت120180707010 جامعة مؤتة

االثاروالسياحةراشد عماد احمود القضاه120181603033 جامعة مؤتة

الحقوقعال سند مدوح المحاكيم120190707130 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاحال محمود حسين الغاوي120180201018 جامعة مؤتة

التدريب الرياضيلين وليد عبدالقادر الصالحي120181304038 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهايوسف عارف عبدالمهدي ابو ضباع120180201108 جامعة مؤتة

علم االجتماعحنان خالد علي الفقراء120181601021 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةسجى مصطفى عبدالكريم المبيضين420181103510 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاعريب ياسر عليان الطراونه120180201040 جامعة مؤتة

قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةعمر رائد احمد المحادين120170421002 جامعة مؤتة

الحقوقعمر طايع سالمه الحجايا120170707122 جامعة مؤتة

علم الحاسوبزيد يحيى حسين جادهللا120182201048 جامعة مؤتة

الهندسة المدنيةورود احمد عبدهللا الشواوره120170403059 جامعة مؤتة

الترجمةساره خليل محمود الفرايه120180232031 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاوسام هاشم محمود الفرايه120180201016 جامعة مؤتة



التربية الرياضيةعلي جميل علي الحواتمه120181301166 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةمحمد نور ابراهيم عبدالرزاق الهويمل120181301096 جامعة مؤتة

الترجمةميمونه حسان ابراهيم الرواد120180232062 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاايمان كاصا120190201106 جامعة مؤتة

الهندسة الميكانيكيةرامي يوسف عبدالرحمن الطروانه120180412056 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةخديجه حسين عبدالرحمن المحادين120181301099 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةامجد ناجي لطفي الصرايره120181301090 جامعة مؤتة

الحقوقساره موفق كمال القضاه120180707030 جامعة مؤتة

الترجمةرواء عماد عزمي الدرابيع120180232025 جامعة مؤتة

علم االجتماعحنين امين محمد الحنادقه120181601008 جامعة مؤتة

الحقوقمحمد جمال ياسين الفقراء420180707545 جامعة مؤتة

التدريب الرياضيخوله موسى مسلم المرادات120181304043 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيعدي احمد رشاد وشاح120181303022 جامعة مؤتة

التاريخنعمه سليم سالمه العتايقه120181604113 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةاحمد ثائر حماد الدرابيع120171103151 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةسجى رائد حامد المحادين120181103064 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سبأ اعوض يوسف الطراونه120180202011 جامعة مؤتة

الحقوقدياال محمد جميل الجعافره420180707518 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةصفاء سليمان سالمه ابو عرقوب120181301110 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةرؤى ماجد مسلم العساسفه120181103062 جامعة مؤتة

الترجمةرهام فيصل عبدهللا القطيشات120180232053 جامعة مؤتة

الجغرافياهدى مطاوع شريقي عويمرات120181602087 جامعة مؤتة

الحقوقزهد خالد سليم ابراهيم420180707510 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيمحمد نائل رزق الحداد120181303089 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهااصيل فراس زيدان القيسي120180201044 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةاحمد عبدالكريم حامد  ابو شخيدم120181301176 جامعة مؤتة

الحقوقسوار محمد مدهللا المجالي120180707113 جامعة مؤتة

علم االجتماعمشير فيصل السيد المجالي420171601504 جامعة مؤتة

الحقوقبراءه امين خالد المجالي120180707083 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهايزيد تيسير محمد القضاه120180201076 جامعة مؤتة

الحقوقسيف الدين سليمان محمد الصرايره420180707567 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهامنتصر حمدان عبدهللا الليمون420190201516 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضييزن احمد عزات ابو سل120181303073 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها امل سالم عايد الحجايا120180202020 جامعة مؤتة

التاريخنجاح علي مسعد المالعبه120191604092 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهابراء احمد محسن المسلم120180201045 جامعة مؤتة

الترجمةابرار عماد فالح الرواشده120180232030 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها استبرق بكر فرحان الطراونه120170202113 جامعة مؤتة

الحقوقمحمود محمد عبد الطراونه420180707555 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سيرين عودة هللا عبدالقادر البرور120180202047 جامعة مؤتة



اللغة العربية وآدابهاالعنود ضيف هللا فراج العمارات120180201086 جامعة مؤتة

الحقوقكريمان عمران طارق طريف120170707126 جامعة مؤتة

التاريخاوس مصطفى عبدالرحيم الطراونه120181604146 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةحنين عمار مثقال الكساسبه120171103140 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةمحمد صالح محمد الرقب120181301147 جامعة مؤتة

الهندسة المدنيةسائد سليمان امحمد العبادله120160403022 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاحنين سالم سلمان المصاروه120180201081 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل عدنان عودة هللا الكفاوين120180202045 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةوئام علي محمد الذيابات120181103046 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها يقين رائد هزاع المواجده120180202036 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةحمزه ابراهيم نعمان صندوقه120181301185 جامعة مؤتة

الترجمةتقوى شريف محمد الحرازنه120180232008 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيراما محمد طلب الدبايبه120191303005 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهامحمد تميم عبدالكريم المعايطه120180201089 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاخديجه جمعه عيد ابو سنينه120180201055 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيرؤى خازر عطاهللا الصرايره120181303072 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهازيد مناور مزلوه المحاسنه120180201079 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهامحمد كامل محمد الليمون120190201007 جامعة مؤتة

الجغرافياامينه مطر عوده البوات120171602107 جامعة مؤتة

الحقوقجوفيال لؤي حاتم المحسين420180707520 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهايوسف رياض عبدالهادي عوض120170201134 جامعة مؤتة

التاريخعز الدين سليمان محمد النوايسه120171604084 جامعة مؤتة

الحقوقشيماء فادي عارف الضالعين420180707519 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاعبدهللا فؤاد شاهر الشمايله120180201059 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيعبدالرحمن عساف صالح القويدر120171303065 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةخالد صالح الدين محمد ابو خجيل120181301071 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةمعن محمود ابراهيم ابو جوده120181301057 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيتقى نعيم يوسف السالمين120181303033 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةاحمد محمد سليمان مرشود120181301059 جامعة مؤتة

الحقوقسرين محمد صدقي الهلول120180707052 جامعة مؤتة

االنتاج الحيوانيمحمود اسماعيل محمود عنكير120181102016 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيروند محمد مفلح العونه120181303038 جامعة مؤتة

التدريب الرياضيجوليانا خلدون علي المجالي120181304012 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاعمادالدين حمدان محمد الليمون420190201525 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةقتيبه احمود محمد الحجاج120171103127 جامعة مؤتة

االنتاج النباتيمحمد جميل عطاهللا المعايطه120191101040 جامعة مؤتة

الترجمةشروق مازن مطيع المعايطه120180232076 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةوالء رجا ابراهيم البطوش120181103072 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةعطيه سعيد حسين العرني120171301062 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسالم عبدالرحيم محمد كياه120180202080 جامعة مؤتة



الجغرافيااماني مطلق سليمان الهواوشه120171602018 جامعة مؤتة

هندسة البرمجياتهال كريم محمد السحيمات120182203059 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاسلسبيل سامي محمد السواريه120180201046 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سيره محمد عوض الهيايسه120180202034 جامعة مؤتة

الحقوقيقين نايف ضامن الرشيدات120180707130 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهااريج حمود محمد السعيديين120180201019 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةموسى حسين عيسى العدوان120181301049 جامعة مؤتة

التاريخمحمد حمزه عبدالرحمن المجالي120181604024 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةقصي محمد قاسم المصبحيين120181301058 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سلسبيل نصر مسعود ابو قديرى120180202084 جامعة مؤتة

الحقوقبشرى زياد فالح الحيصه120180707088 جامعة مؤتة

الترجمةمحمد ايمن حسن المومني420180232503 جامعة مؤتة

قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةمراد خالد جريس البقاعين120170421023 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبدهللا تيسير خليل محمد الزواهرة120180202065 جامعة مؤتة

االنتاج النباتيسجود خالد كريم الموانيس120181101003 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةعمار محمد عواد الطراونه120171103126 جامعة مؤتة

الحقوقممدوح هيثم ممدوح الشباطات420180707528 جامعة مؤتة

الحقوقميساء ياسر محمد القويدر120180707069 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةظفار محمود طايع المعايطه120171103100 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاايناس عبدالرحيم عطاهلل الختاتنه120170201116 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل حاتم عبدهللا المرابحه120180202035 جامعة مؤتة

علم الحاسوبلين يوسف احمد الطراونه120182201004 جامعة مؤتة

الجغرافيامحمود انور محمود الطراونه120181602043 جامعة مؤتة

قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةعبدهللا غالب سليمان القيسي120170421013 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةمحمد جهاد محمود الرشايده120181301118 جامعة مؤتة

التدريب الرياضيغيث وليد خليل القراله120181304027 جامعة مؤتة

الحقوقيقين اعبيدهللا عطوى الخرشه120170707064 جامعة مؤتة

الحقوقرغد اسماعيل عبدالحفيظ الشقارين120180707034 جامعة مؤتة

نظم المعلومات الحاسوبيةوفاء عبدالحميد محمد القيسي120182202002 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةهديل جمال محمد العوامله420171103517 جامعة مؤتة

التاريخايمن سليمان موسى العزازمه120181604093 جامعة مؤتة

علم الحاسوبحنين محمد عبدهللا الحمدان120172201004 جامعة مؤتة

الحقوقيقين حامد دخل هللا النوايسه120180707062 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةاسيد خالد سليمان العلقماوى120191301158 جامعة مؤتة

الحقوقخلود سهل حمدان البديرات120180707098 جامعة مؤتة

قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةهشام محمد صالح الكساسبه120170421061 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيمحمد نضال سالم الطراونه120181303064 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاافاق ابراهيم عبدالكريم النوايسه120180201021 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةمحمد امجد سليمان الصرايره420171301536 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيروان عطاهللا محمود البطوش120181303030 جامعة مؤتة



التغذية والصناعات الغذائيةانوار حسين سليمان جرار ال خطاب120171103118 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةايات راجي نافع الشواوره120181301117 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهافاتن مسلم سليمان عويض120180201071 جامعة مؤتة

الجغرافيامالك علي احمد االحمد120181602082 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةطارق خالد محمد الذنيبات120181103070 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيمحمد ماجد محمد السحيمات420171303512 جامعة مؤتة

التاريخعبدالرحمن هشام خليف الطراونه120181604050 جامعة مؤتة

الجغرافياجهان رضوان سعيد الدغيمات420191602501 جامعة مؤتة

الجغرافياحمزه محمد حماد الطراونه120181602046 جامعة مؤتة

الهندسة الميكانيكيةفايق محمود فائق العرود120170412069 جامعة مؤتة

الحقوقمثقال عامر مثقال الكساسبه120180707150 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بينات مجدى حسين الغزاوى120180202051 جامعة مؤتة

الهندسة الميكانيكيةمحمد احمد سليم ابو الكرسنه120170412017 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهانادر اشرف اسحق ابو تينه120180201030 جامعة مؤتة

علم الحاسوبهديل فالح احمد االبراهيم120182201022 جامعة مؤتة

التاريخمؤيد خازر عايد الصرايره120181604119 جامعة مؤتة

قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةادهم رائد سالم الجرابعه120170422018 جامعة مؤتة

التدريب الرياضيايمن ابراهيم عوض الصرايره120181304036 جامعة مؤتة

الحقوقهيا كمال عوده الهويمل120180707022 جامعة مؤتة

التاريخمريم سويلم عواد السعيديين120181604016 جامعة مؤتة

االنتاج الحيوانياحمد محمد عدنان عطيه120171102013 جامعة مؤتة

التاريخحمزه بسام فاضل القعايده120181604020 جامعة مؤتة

الجغرافياايهم زكي محمد الطراونه120181602013 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةالريان نواف عبيدهللا الجناديه120181301170 جامعة مؤتة

اتصاالت/الهندسة الكهربائيةايات توفيق كريم الختاتنه120170415038 جامعة مؤتة

الحقوقبكار حسين البكار120180707091 جامعة مؤتة

هندسة النظم الصناعيةهاشم خليل عبد العقرباوي120170407008 جامعة مؤتة

هندسة النظم الصناعيةمصعب رياض نزيه زكريا120170407019 جامعة مؤتة

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةمحمد االمين اسماعيل عبدالحافظ عساف120170423047 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاراشد بهجت جريس حجازين420180201512 جامعة مؤتة

الجغرافيارؤى اسماعيل فايز ابو عنزه120181602059 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاعطيره بنت محمد ذكي120180201012 جامعة مؤتة

التاريخعبدهللا محمد حمد البشابشه120181604057 جامعة مؤتة

الهندسة الميكانيكيةعبدهللا محمد عبدالرزاق الجعافره120170412066 جامعة مؤتة

الهندسة المدنيةمحمد مسلم عواد السواخنه120170403031 جامعة مؤتة

االنتاج الحيوانيرامي محمود حسني الحاج عيد120171102001 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةايه صالح موسى الخرشه420171103511 جامعة مؤتة

الجغرافياعبدهللا سامي علي الشياب120181602012 جامعة مؤتة

الحقوققباء علي سالم الطراونه120180707112 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهافتحيه عادل محمد عكاش120180201134 جامعة مؤتة



التغذية والصناعات الغذائيةحمزه عصام موسى المجالي420171103515 جامعة مؤتة

االنتاج النباتيمثنى احمد مريحيل الشطناوي120181101009 جامعة مؤتة

الجغرافيااسيل عبدالرحمن عواد السليمانيين420181602508 جامعة مؤتة

قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةمريم محمد جميل الشواوره120170421111 جامعة مؤتة

الجغرافياايهاب غسان سامح الشمايله120181602070 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيمؤمن فالح حمدهللا الشخاتره120171303070 جامعة مؤتة

قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةالبراء خالد محمد مسامح120170422015 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةمحمد امين محمود عبدهللا المدادحه120171103076 جامعة مؤتة

التاريخهدايه احمد سليمان الحجوج120181604028 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاعايشه فضيل عبدالجليل المفلح120180201072 جامعة مؤتة

الحقوقسناء حمد محمد القراله420170707566 جامعة مؤتة

الجغرافياعنود سليمان عزام ابو غررا120171602091 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضياريج عبدالكريم مصبح المعاقبه120181303066 جامعة مؤتة

الحقوقسهل عبدالرحيم عبدالقادر الجديد المجالي420170707505 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاعائشه بنت رسالن120180201007 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سدين عمر عبدالرزاق الهويمل120180202013 جامعة مؤتة

الحقوقشفاء عبدهللا مدهللا العساسفه120180707093 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها جوليا اياد نعيم القالنزه الحجازين120180202085 جامعة مؤتة

االنتاج الحيوانيعبدهللا ماجد موسى بنات120181102002 جامعة مؤتة

الفرنسية و اإلنجليزية/ اللغات األوروبية فرح محمد سميح الشمايله120180219005 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةشادي عيد سالمه الحجازين120171103061 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيعبدهللا خالد علي الجرابعه120171303091 جامعة مؤتة

هندسة البرمجياتالمنتصر عبدالرزاق عيد العبيسات120172203066 جامعة مؤتة

االنتاج النباتيعبدالرحمن هاني عبدالرحمن الشحيمات120171101042 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةهبه ماهر ياسين الذنيبات120171103129 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاروان محمد سالم الزيديين120180201067 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةمحمد طارق يوسف الصرايره420171301574 جامعة مؤتة

الحقوقسهم عبدهللا عبدالكريم المبيضين420180707501 جامعة مؤتة

قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةمحمد خميس مصطفى العمري120170421055 جامعة مؤتة

الهندسة الكيماويةابراهيم احمد جريد ابو زيتونه120160414041 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةاحمد سالمه سعيد العتايقه120181301168 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاأكثم عبدالرحيم عطاهللا الختاتنة120180201091 جامعة مؤتة

الحقوقسبأ غالب عودة هللا الصلمان420170707546 جامعة مؤتة

الفرنسية و اإلنجليزية/ اللغات األوروبية رانيا منور عبدهللا الغنيمات420170219517 جامعة مؤتة

التاريخمجد علي فايز الهوامله120181604089 جامعة مؤتة

االنتاج الحيوانيايهم محمد ابراهيم ابو تمام120181102014 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةاصيل عمر عطاهللا العضايله120171103068 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاباسل غازي محمود المواجدة120180201084 جامعة مؤتة

التاريخخلف رائد رجا العجالين120181604065 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيمحمود احمد سليم الطراونه120171303013 جامعة مؤتة



الحقوقعمر سامي عادل الطراونه120170707096 جامعة مؤتة

الجغرافياعبدهللا وليد فرحان الطراونه120181602063 جامعة مؤتة

الهندسة المدنيةايمان محمد عبيدهللا العثامين120170403053 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عيناء ياسين عبدالمهدي الشمايله120180202103 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاافنان سالم رزق ابو قديري120180201075 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهامحمد عوده عبدالكريم الصرايره120170201122 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةبيان محمد خليل ابو شيخه120171103031 جامعة مؤتة

التاريخحمزه محمد احمد الطراونه120181604001 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةاحمد فايز داود العبيسات120171103132 جامعة مؤتة

الفرنسية و اإلنجليزية/ اللغات األوروبية االء سالم سالم المواجده120180219047 جامعة مؤتة

الجغرافيامعاويه محمد ضويع المواجده420181602506 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف حسام عبدالحافظ اللوانسه120180202056 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها غيداء سالم جعفر القراله120170202106 جامعة مؤتة

الهندسة المدنيةاحمد ابراهيم احمد النوايسه420170403524 جامعة مؤتة

الهندسة المدنيةريان كمال احمد الشرباصي120170403010 جامعة مؤتة

الجغرافياحسن الدين نايف حسن علي120181602055 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيزيد نواف عبدهللا القعايده120181303050 جامعة مؤتة

قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةعز الدين محمد عبدالكريم العضايله120160422066 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عرين عبدالحليم عارف القطاونه420170202528 جامعة مؤتة

الجغرافياقصي صالح احمد صالح120171602074 جامعة مؤتة

الفرنسية و اإلنجليزية/ اللغات األوروبية روان محمد عبدالحي العرود120170219027 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ذكرى بسام سالم الكساسبه420170202515 جامعة مؤتة

االنتاج النباتيسيف الدين محمد محيسن الشولي120191101042 جامعة مؤتة

قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةزهاء الدين محمد محمود ابو لوز120170422010 جامعة مؤتة

هندسة النظم الصناعيةمحمد خير عمر ابراهيم المجالي120170407035 جامعة مؤتة

االنتاج الحيوانيعلي ماجد مبارك الذنيبات120171102019 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاسلمان احمد سلمان المالجي420170201514 جامعة مؤتة

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةتقى عبدهللا عبيد المبيضين120170423008 جامعة مؤتة

الهندسة الميكانيكيةمحمد احمد محمود ابو نوار120190412077 جامعة مؤتة

هندسة البرمجياتحمزه نصر عبدالحافظ الخمايسه120182203039 جامعة مؤتة

قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةاحمد نظام حامد الشمايله120160422063 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاعيسى موسى سالم الزيادات120180201033 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رقيه احمد مدهللا الطراونه120180202075 جامعة مؤتة

االنتاج النباتيعبدالرحمن احمد شاكر الطرمان120171101039 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضياروى احمد خليف المصاروه120171303040 جامعة مؤتة

اتصاالت/الهندسة الكهربائيةروان بشير محمد نظمي اقنيبي120170415004 جامعة مؤتة

الفرنسية و اإلنجليزية/ اللغات األوروبية والء امجد محمد اسمران120170219060 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهاعدويه العزه بنت انسير120180201010 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهامعين سالم صالح الليمون120170201121 جامعة مؤتة

الهندسة الميكانيكيةمحمد صالح احمد القرعان120170412039 جامعة مؤتة



التغذية والصناعات الغذائيةاحمد فايز علي الشمايله120171103119 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دارين محمود عبدالحميد الحمادين120180202042 جامعة مؤتة

قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةمحمد ياسين احمد الشمايله120170422036 جامعة مؤتة

الهندسة الميكانيكيةابراهيم محمد امين الضمور120170412060 جامعة مؤتة

االنتاج النباتيعالء احمد ابراهيم العمارات120171101036 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةمجدي عبدالمحسن يوسف حماد120161103194 جامعة مؤتة

االنتاج الحيوانييوسف طالب محمود البرارى120171102024 جامعة مؤتة

اتصاالت/الهندسة الكهربائيةنسرين عدنان خلف الحباشنه120170415023 جامعة مؤتة

الحقوقمرح خالد حمود السحيمات120180707084 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةمحمد عبدهللا مفرح الطراونه120171103062 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيعبدالمجيد ماجد مطيع الحباشنه420171303509 جامعة مؤتة

التاريخساري عبدالوالي احمد السليمات120181604086 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رنا سالم عادل المعايطه420170202513 جامعة مؤتة

الفرنسية و اإلنجليزية/ اللغات األوروبية وميض محمد محمود الشواوره120180219046 جامعة مؤتة

التاريخنعايم سالمه سليم السعيدين120181604007 جامعة مؤتة

الجغرافيامعاذ جميل محمد خالوي120171602102 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد شاكر ذياب الجعافره120170202117 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبدالرحمن نايف طويرش الرشايده120170202068 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةروان ضرار محمود القيسي420181103509 جامعة مؤتة

الهندسة الميكانيكيةاسامه خالد عبدالمجيد العضايله120190412088 جامعة مؤتة

هندسة النظم الصناعيةمهند خالد محمد ابو حرب120160407053 جامعة مؤتة

التأهيل الرياضيعوض منور منزل الزيديين120171303032 جامعة مؤتة

االنتاج الحيوانيوسيم جمال حمدان الغول120171102026 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حمزه مصطفى عطيوي الرواشده420180202506 جامعة مؤتة

الجغرافياايات هارون سليمان السعيدين120181602019 جامعة مؤتة

الهندسة الكيماويةمليكه محمد عيد الجريري120170414011 جامعة مؤتة

الهندسة الميكانيكيةمحمد خالد محمد المجالي120200412001 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عمر صبحي عقله الشماعين120170202091 جامعة مؤتة

االنتاج الحيوانيبشار ربحي احمد البستنجي120171102023 جامعة مؤتة

هندسة النظم الصناعيةهمام عبدالرزاق همام ملحم120160407044 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساجده راضي محمود الطراونه420170202509 جامعة مؤتة

هندسة البرمجياتبشار محمد سليمان الصرايره420172203507 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سجود زهير ياسين الطنشات420170202533 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهانور االلواني بنت عزمي120180201011 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةمحمد عصري عيد السعود120141301033 جامعة مؤتة

علم الحاسوبعنان حسين علي الضمور120172201046 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةابراهيم محمد عبدهللا الطراونه120151301039 جامعة مؤتة

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةعلي يوسف احمد الطراونه120170423041 جامعة مؤتة

الهندسة المدنيةعبيده عبدالمنعم الحمد920160403001 جامعة مؤتة

الجغرافياتميم عبدالهادي عبد الطاللعة120181602073 جامعة مؤتة



الهندسة الميكانيكيةمعاذ محمد زعل المحادين120170412059 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مالك محمد طالب الحجايا120160202060 جامعة مؤتة

قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةاسماعيل امين اسماعيل المبيضين420160421507 جامعة مؤتة

التغذية والصناعات الغذائيةمثنى نايف احمد البطوش120161103234 جامعة مؤتة

علم الحاسوبنور الدين عدنان سليمان قاسم120172201014 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةاياد فايز حسين ابو صافي120161301140 جامعة مؤتة

هندسة البرمجياتمحمد عبدالعزيز علي التيمه120182203003 جامعة مؤتة

الهندسة الميكانيكيةيزن محمد علي سالم المحادين120160412024 جامعة مؤتة

الهندسة الميكانيكيةاحمد محمود فرج عابد120160412016 جامعة مؤتة

الهندسة المدنيةهاني محمد هاني الخطيب420150403504 جامعة مؤتة

الهندسة الميكانيكيةمحمد كمال علي الضمور120140412041 جامعة مؤتة

الهندسة المدنيةياسين محمد عبدالرحمن الحاليقه120160403023 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةمعاذ عبدهللا عبدالمطلب الرعود120141301071 جامعة مؤتة

قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائيةبالل رضوان خليل القطاونه120150421053 جامعة مؤتة

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةقصي ياسين علي الشمايله120170423040 جامعة مؤتة

قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةسيف الدين احمد يوسف ابو الشيخ120150422030 جامعة مؤتة

الهندسة الميكانيكيةاسامه عماد علي السحيمات120180412063 جامعة مؤتة

مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةمحمد محسن ذياب شقيرات120160432022 جامعة مؤتة

الحقوقمحمد تيسير عوده الضمور120170707063 جامعة مؤتة

الهندسة الميكانيكيةبشار فايز محمود الضمور120160412042 جامعة مؤتة

قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةيزن اسماعيل عياده الجرادات120160422020 جامعة مؤتة

الحقوقمروه محمد سعد القطيش420180707522 جامعة مؤتة

الهندسة الكيماويةمادلين جمال احمد االسمر120170414021 جامعة مؤتة

الحقوقفارس عادل عطاهلل المجالي420160707549 جامعة مؤتة

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةاحمد زيد عناد المواضيه120160423048 جامعة مؤتة

الهندسة المدنيةعمر محمود عبد البستنجي120160403019 جامعة مؤتة

قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةعمر خالد عبدالقادر الحرازنه120160422069 جامعة مؤتة

مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةمؤيد محمد محمود الهنيه120160432049 جامعة مؤتة

قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةرامي هاشم احمد حميدي120160422010 جامعة مؤتة

الهندسة المدنيةاحمد خالد خلف العواسا420150403537 جامعة مؤتة

الهندسة المدنيةعبدهللا محمد سالمه الصرايره420160403562 جامعة مؤتة

الهندسة المدنيةايمن عبدالقادر موسى الحواجره420140403550 جامعة مؤتة

الحقوقثامر عادل حامد الهروط120170707104 جامعة مؤتة

هندسة البرمجياتاالء علي هالل القطيشات120172203074 جامعة مؤتة

الفرنسية و اإلنجليزية/ اللغات األوروبية الزهراء احمد مدهللا القطامير العمرو420160219517 جامعة مؤتة

قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةكريم سعيد كريم الصالح120130422027 جامعة مؤتة

الحقوقجهان يوسف محمود المصاروه120170707102 جامعة مؤتة

الجغرافيامحمد احمد علي النوايسه120171602101 جامعة مؤتة

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةاسيل محمد عبدالرحيم التخاينه120160423049 جامعة مؤتة

الهندسة المدنيةسند محمد خلف االذينات120170403077 جامعة مؤتة



 اللغة اإلنجليزية وآدابها عالء حميدى معزى الشموط120160202041 جامعة مؤتة

الهندسة المدنيةمحمد عمر زياد ابو حامده120140403075 جامعة مؤتة

قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةيوسف نصري مدهللا المحادين120190422031 جامعة مؤتة

الهندسة الميكانيكيةسيف جهاد محمد يونس120190412094 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نانسي ايمن خالد ابو شنب120170202095 جامعة مؤتة

الهندسة المدنيةصهيب عبدهللا محمد الكساسبه420160403523 جامعة مؤتة

هندسة النظم الصناعيةبشرى بنت عطاهللا بن قاسم العطوي420110407503 جامعة مؤتة

قوى حرارية وطاقة/الهندسة الميكانيكيةعبدهللا سمير صالح الصعوب120180422064 جامعة مؤتة

الجغرافيااحمد عيد فالح السعود الحجايا420141602513 جامعة مؤتة

الجغرافياعلي محمد علي العبيدات420161602524 جامعة مؤتة

التاريخهمام بسام سليمان الشلوح420161604507 جامعة مؤتة

الهندسة المدنيةحذيفه حسن محمود الشقيرات120140403031 جامعة مؤتة

الجغرافياعبدالمهدي احمد عبدالمهدي الشوره120121602073 جامعة مؤتة

هندسة النظم الصناعيةادريس عبدالرحيم ادريس دوله120160407024 جامعة مؤتة

التربية الرياضيةحمزه سمير عبدالقادر القطاونه420131301503 جامعة مؤتة

مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةانس محمد سلمان السعدي120130432011 جامعة مؤتة

الهندسة المدنيةمحمد علي حسين السحيمات420130403538 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شيرين حربي سالمه العشوش420160202512 جامعة مؤتة

الفرنسية و اإلنجليزية/ اللغات األوروبية فلاير موسى علي العودات120160219041 جامعة مؤتة

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةمعتز جعفر حرب ابو نواس120090423064 جامعة مؤتة

الجغرافياعالء محمد ابراهيم البديرات120151602039 جامعة مؤتة

الفرنسية و اإلنجليزية/ اللغات األوروبية اسالم عقله جميل العشوش420160219514 جامعة مؤتة

التاريخمعتز عبدالفتاح عطية الوليدات120111604072 جامعة مؤتة

اللغة العربية وآدابهامحمد معاذ بن عبد الرزاق120160201012 جامعة مؤتة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بسمه جودات جوده محمود420130202515 جامعة مؤتة

مواد وتصنيع/الهندسة الميكانيكيةاحمد موسى احمد محمود120110432080 جامعة مؤتة

اللغة االنجليزية واللغوياتفرح احمد محمود عورتاني132702 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةعمر تركي قاسم ابوكساب126996 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتغنى رائد احمد الداود132732 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةعلي محمد اسماعيل حالوه122916 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةبشار احمد علي زيود126709 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتحياء ماجد عبداللطيف ابوكريفه132641 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتلين عبدالوهاب محمود عبابنه135230 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتجود عبدالسالم علي طاهات132718 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةاحمد خالد صالح الجبالي124704 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةبتول عبدالسالم حسن منسي126948 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتعاصم محمود عبدالرحيم ابوالرب123889 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءنور حسام سعيد شاهين133266 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةفؤاد جواد محمود الخريشه126989 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةعبدالرحمن عثمان محمدبسيط الفريحات126754 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 



الهندسة الصناعيةليان صالح نبهان ابوغوش126728 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءبان قيس حنا المصاروه132587 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءيارا ابراهيم يوسف عالونه132482 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةعلي حامد علي محمود124641 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةأحمد ثابت رمضان شلبي123068 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوبمعتز محمود احمد الحناوي132794 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةيزيد خالد احمد الخزاعلة127044 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الطيرانعباس محمد امين محمود ردايده126751 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتلميس كامل زهدي محمود131706 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةخالد وليد محمود الشرفاء124389 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيعمر شمس الدين محمود ملكاوي122343 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةبراء محمد فوزي الطالفحه123501 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةعوني عماد محمود جبر126927 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةمالك عبدهللا احمد احمد126820 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيمالذ خالد يوسف بشابشه134965 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةدعاء بهجت عبدالرزاق خنفر126890 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة النوويةحسين غيث حسين الصمادى126855 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة وأمن شبكات الحاسوبباسكال يوسف سليم معايعه126230 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةشيماء حسين عبدالغفور الحراحشه127122 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةيوسف عصام محمد ثابت العلمي126683 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءغاليه ماجد شفيق قاسم132390 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءرهام ماهر زهير البكري133640 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةحسن احمد حسين البطاينه126803 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتاالء نعيم محمد بني سلمان132705 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةآيه مروان محمد الدالبيح129477 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةشوق مازن نايف نمري126729 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةدانه جواد احمد جميل فارس126993 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوبحنا كريم حنا زبانه133610 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةسالم اسماعيل طه ابوالهيجاء127307 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةحمزه حسام سليمان اسعد127104 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتمعتز ايمن عبدالرحيم المقابله134268 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتمحمد عاطف محمد علي الدلقموني131056 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياترؤى رائد احمد البدور132769 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةلجين امين محمود النوتي134093 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةمعاذ عمر محمد بدور128503 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةمحمد امين رائد محمد امين الزعبي127022 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتلجين خلدون فرحان الجراح134529 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوباحمد فراس احمد القرقز129192 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةمحمد زياد عبدالرحيم حجازى126819 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتشروق ركاد عبدالمهدى عصبات133257 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 



الهندسة الكيميائيةفرح علي خليل عبدهللا126767 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة وأمن شبكات الحاسوباحمد خالد غازي يعقوب سيف الدين الحسيني117190 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةساره غسان مصطفى عريضه123600 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةأحمد فتحي الضاهر 122873 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةعمر محمد احمد العيده127037 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةيزن قاسم محمد الحوراني123515 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةمعاذ عبدالسالم محمد سعيد العجلوني126971 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةمصطفى حكمت عطيه الخطيب123592 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةعبير علي احمد العويصي127011 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الطيرانمحمود خالد محمود العيسى123825 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةساره محمد زكي احمد الطراونه128431 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الطيرانعمار ابراهيم شريف سلمان126715 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةآيه محمود شحاده شاهين123958 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةهاني خلدون فيصل العجلوني126802 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةساره عامر محمد جابر123658 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةقمر انور احمد ابوناصر123862 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةمراد ماهر يوسف معايعة124054 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة النوويةدعاء علي سلطان عبابنه126765 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةنسرين محمد صبحي ابوالهيجاء126643 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتديمه رامي علي الغزاوي134293 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتلين هيثم احمد براهمه134380 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوبريما قاسم محمد ابوراس134803 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةناصر عيسى عارف حسين126658 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةنور محمد احمد عواد126934 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةيارا محمود عبدالرحمن زايد126999 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبسجى احمد سعيد دحادحه125674 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةعنان مأمون صالح بلوط127058 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةدينا عادل رشدى جرادات126730 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةعبدالناصر باهي محمد جرادات127046 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةامجد وليد عبد الرحمن الحامد134323 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياترؤى احمد محمود عزام134655 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتمحمد نضال مجول نصيرات129580 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيشيماء اسماعيل احمد الجمل132171 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةمحمد حمدي عبدالفتاح أبوطوق128662 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتشروق فارس ذياب الخطيب134336 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوبيزن عثمان سليمان حسن اسماعيل128945 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتلينه تيسير يوسف جزر130688 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيايه فراس حسين الشاعر124902 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءعرين ابراهيم صالح العالونه134795 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة وأمن شبكات الحاسوبمؤمن خالد زكي الخطيب127628 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 



الهندسة النوويةمحمد فراس محمد انور تالوي 123224 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيايمان انور ناظم حسين127315 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبرغد حسين احمد عوده127113 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبهبه سعيد عبداللطيف االحمد125708 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتياحمد محمد عمر الزعبي129309 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةمحمد بسام علي عالونه127575 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الطيرانرند نور الدين ضيفاهلل السليتي122970 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءرهف حيدر فرحان الحناتله132644 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةبشرى ادم نوح معابده125851 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةهاجر عبدالرحيم حسني الخضور127474 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةمحمود بالل عبداللطيف خنفر123992 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةاحمد عوني محمد علي125959 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةادهم صالح محمد بني ياسين126935 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيبشر عصام فتحي ابوقاسميه131393 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةليان سامر عبدهللا السعيد124821 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة وأمن شبكات الحاسوبرهف احمد علي احمد126443 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةساجده موسى يوسف عبدهللا126835 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةحنان خالد محمد الخطيب127063 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةساره جمال حسن الخطيب125971 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبشذى محمد احمد سعيفان125701 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبمالك صالح فهد جراح125730 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبسمير شاهر احمد حميدات125816 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةشروق عبدالحليم توفيق حسونه126950 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيبراء خالد عبدهللا ابوالعسل127688 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءراويه حسن ماجد بطاينه127742 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةمحمد ثائر معتز محمد صبحي النداف122777 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةانور عصام رشاد جزر124407 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةمحمد شفيق محمود الحانوتي126831 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةمحمود خالد ابراهيم فاخوري126814 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبندى عالء الدين احمد عبدالفتاح125815 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةمحمد غصاب علي مهيدات126852 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة النوويةطارق عمر علي المستريحي126724 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة النوويةسارة عبدالمطلب مصطفى مظهر124341 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الطيرانصالح فؤاد صالح عبدهللا126815 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةساره سلطان محمد الرواشده128749 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةحماد فادي حماد بابله126699 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوبرفيف يوسف سليمان المقدادي130782 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةمحمد امين مازن ابراهيم البدور126843 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةنور الهدى احمد حسين الشوابكه127077 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الطيرانيحيى خالد احمد عبد الكريم123232 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 



اإلنتاج النباتييزن عمر توفيق مخلوف132318 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةعبدالرحمن جهاد مناع عبيدو123823 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةاليزيد خالد يونس الدرباشي128551 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةمحمد اسامة قاسم الذيابات122897 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةوليد خالد مصطفى الالال135017 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتهشام عمر علي الحواري129139 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةفارس عوده فالح الرواشده121993 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبريم مشرف محمد بني هاني125898 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةآيه عبدالناصر محمود بدارنه125705 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتخالد وليد خالد العالونه130853 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتخالد ماهر فاضل الذفيل134858 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةاسامه بالل احمد مثاني127115 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةيسرى عمر ابراهيم المالح123688 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةمؤمن يوسف عبد الرحمن ابو باشا122937 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةرغد الياس احمد ابوسليمان126759 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةلين محمد احمد الدسوقي126978 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةبراءه عماد توفيق المغربي127076 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتمهند فؤاد محمد عبدالرحمن134087 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتسجود منيب ياسين الحسبان134786 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةانس عمر حسن غوانمه123874 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةحمده عدنان قاسم القضاه126411 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءرونزا بسام يوسف حداد131918 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةنادين عوض عبدالشافي المصري126883 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةزياد طارق عبدالكريم حسين123535 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةمحمد وليد عبدهللا الخلف128450 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةاسيل عدنان عبدالكريم مرعي127304 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتشادن رائد عبدالقادر الجنيدي133519 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوبفرح خضر خلف حميدان129274 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة وأمن شبكات الحاسوبرحمه مامون محمود القرعان126098 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتجعفر احمد ذيب الجعفرى119329 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةمحمد نبيل حسن المنسي126911 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبرهف امجد علي الزراق125635 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةديمه حسام محمد الفي126936 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة النوويةلين مازن جمعه ابو داود126712 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتمالك عمر احمد البشابشه134469 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبمهند اياد محمد مطر121639 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة وأمن شبكات الحاسوبآدم محمد احمد محمود123196 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الطبية الحيويةليما وائل عزيز سماره126944 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتسلمى محمد عبد الجبار الدوسري124541 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةالصديق رياض محمود الزعبي120000 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 



هندسة الحاسوباسامه محمود ياسين ياسين123657 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوببتول محمد عبداللطيف القيام125956 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة وأمن شبكات الحاسوبرانيا وصفي مصلح بطاينه126173 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة النوويةعروبه حسين صالح كساسبه126810 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة النوويةاالء صالح عايد القضاه128663 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتمحمد اكرم محمد شدوح127062 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيبيان سليمان احمد سالمه مطلق129946 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةمحمد احمد عبدالكريم عيسى123499 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةوسن نصير توفيق نصيرات125538 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةرغد محمد احمد صالح127350 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتمهند احمد محمد ربابعه116722 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبدانا صبحي علي الحسيني125913 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةحسين صفوت حسين الحمود124676 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبجود نائل محمد الدحادله125854 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياترجاء اديب موسى مصطفى134349 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءسندس محمد مصلح الجراح129303 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوبسالم فاروق عبدهللا العمرى129485 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءلجين احمد محمد الخطيب129399 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةجنان ماهر حموده البياري125902 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةهيثم عبدالكريم علي مهيدات125187 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةفرح ابراهيم حسن الخوالدة126795 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الطبية الحيويةرند محمد عبدهللا المصري126770 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءدانية سمير نعيم الحلو131537 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةصالح يحيى محمد مصطفى122510 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةايات روحي اسحق ابوحالوه127069 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةهدايه هللا ضيف هللا فليح المومني127284 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتحوريه محمد محمود دقه122611 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيسيف الدين علي احمد عياصره125049 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةاريج حيدر فريد حداد125903 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةابراهيم حمزه محمد طرده124853 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةمحمود جهاد محمود حتامله123674 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةوليد فهد احمد المهداوي126899 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتهيا احمد كايد الهنداوي133428 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةيزن عماد رمان الحوارثه127054 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةاالء ايمن يوسف عبدالقادر123832 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةابراهيم يوسف ابراهيم ابوجميل127741 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةابراهيم رائد ابراهيم عبابنه128752 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةهزار عبود حسن سلمان131646 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةلوجين سمير كمال النبر126838 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوبنسرين صالح الدين عبدالحميد الربايعه127608 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 



علوم الحاسوبمعتصم احمد سليم عصفور129514 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتليث يوسف غازى حداد130981 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبرانيا سالم سفاح العون115571 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبمحمد عماد محمود الشواقفه106784 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبمؤنس عبدهللا محمد هادي الشبول125880 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيسروه حسين عايش الشرع125273 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبرغد خالد فهمي الخطيب125957 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتساره شمسي علي العمرات134861 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةيزن بسام محمد الهباهبه122945 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبسميه يوسف ادريس الخوالده127712 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةهاله احمد محمد الزعارير128399 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الطيرانجمانه محمد محمود الحتمل126734 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءندين حازم موسى أبوشاوريه123289 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةعمر خالد غازي الفندي127828 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةزياد فاروق حسين العمرى128544 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةاسالم احمد محمد الزيود126869 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الطبية الحيويةمحمود فوزي محمود حسن127379 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوبمحمود صبحي محمد الفقهاء125646 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةفاطمة الزهراء     اديري128178 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةبهاء الدين احمد يوسف خطاري126952 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الطبية الحيويةحسام يوسف احمد منصور127462 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتشهد بدر مسلم خزاعلة134638 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةمروان سليمان مصطفى الشكري94013 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج الحيوانيغيث نمر موسى ابوجاسر123819 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءلينا حسن موسى فارس128882 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةالمثنى اسامه محمد الحمدان128733 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةمنار وصفي سليمان اليوسف127417 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةمثنى عبدالرحيم حسن بصول123435 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةعمر خالد محمد العقول124064 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياترسل خالد قاسم الطريني129752 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةعبدهللا ماهر عبدهللا الخوالدة127610 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةحمزه مراد حسن الهنيني123704 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الطيراندانيه مجدى محمد بني يونس123731 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتسجى احمد محمد سماره132564 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءهيثم سامي توفيق الجمال131895 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياترحمه اكثم محمود عبيدات129366 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيريم جهاد احمد الحتامله129204 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةفيرونكا ثائر شحاده عياش124087 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةسالم يحيى سالم السوالمه128587 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةعمار عبدالحكيم فليح العبد123146 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 



هندسة الحاسوباسماء ماهر احمد حطاب124996 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة وأمن شبكات الحاسوبعبدالعزيز صالح الدين سعد ارشيدات126469 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الطبية الحيويةضياء كمال سالم العوام122795 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةعبد الرحمن يوسف احمد المرعي118221 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةطارق زياد غازى شطناوى122913 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءشذى احمد عبدالرحمن الجراح129957 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةمحمد عبدالحميد عبدهللا الطراونه128571 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةندى محمود محمد قبالن127701 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتلينا نايف محمد البراج130751 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةاحمد محمد حسن ابولباد126019 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج الحيوانيعدنان عياده كساب الشرفات124948 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةعلي ركان علي مصطفى123512 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةعبدهللا يوسف محمود الشمالي124683 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة وأمن شبكات الحاسوبايه حسام عيسى مصطفى126113 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتاحمد عبداالله صالح عودات134280 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الطيراناحمد خالد عبدالعزيز بنات126719 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتبتول خالد صياح عبيدات130832 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتمالك علي عبد فحيلي133626 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوبصخر احمد محمود الشتيات125749 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةمحمد ابراهيم عمر النفنوف123148 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة وأمن شبكات الحاسوبمرام علي سليمان ربابعه125939 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتابراهيم محمد محمود القرعان123387 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتهبة هللا انس علي عبيدات131047 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتاحمد طالل احمد الذيب129400 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيهديل احمد محمد مبارك128889 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيتسنيم علي قاسم شويطر129894 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتينوران عمر محمد كناني123964 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيمهند مروان محمود الجمره129793 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةمهند رشاد عبد الرؤوف الشيخ ياسين123040 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةمحمد بشار محمد الزعبي128420 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةعبدهللا عمر ابراهيم كنعان120364 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةسديل عبدالحكيم حسن الراعوش126799 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الطبية الحيويةمحمد عبدهللا ابراهيم الفرج128485 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتحازم عمر عيسى مقابله125919 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتعمار عمر محمد شناق129184 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتجميل جودت جميل نمري129314 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةاحمد امين احمد الصالح123110 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةنايفه عوض فالح السرديه127607 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتهديل عبدالرحيم مصطفى بني علي129673 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياترشاد حسام الدين محمد السمان128908 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 



اإلنتاج النباتيمحمد زهير محمد درويش129159 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيمحمد مذيب ابراهيم الرجوب129947 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوباحمد محمد وجيه مصطفى غرايبه122548 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة وأمن شبكات الحاسوببيان محمد احمد هنانده124751 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةمازن عبدالفتاح محمد يوسف124065 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةيوسف احمد يوسف ابوبكر127088 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةفضل محمد فضل عسكر121626 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةمهند منذر عبدالرحمن عبدالهادي127332 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوباسحار نايف محمد المومنى127793 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة وأمن شبكات الحاسوبلديس خالد عقيل الشطناوي123965 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةغزل قاسم محمد العكش122312 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةنضال رسالن اسماعيل المصري124297 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةليث احمد محمد ياسين126777 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةايه حسن اخليف حراحشه128417 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةسوار منذر ابراهيم العزام126771 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةسرين محمد عبداللطيف ابوعيون125167 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج الحيوانيعيسى مفلح نهار بني يونس124981 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةمحمد احمد علي القضاه123744 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةامنه محمد حسين النصيرات127773 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةهاشم مروان ضياء االدهم117871 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبعبدهللا نعمان حسن شحاده120017 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة وأمن شبكات الحاسوباشرف محمود محمدخير جرادات123618 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةطارق زياد خليل العسولي123869 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةعباده محمود عبدهللا اسهيله134338 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةاسامه رامي فايز الفقهاء126797 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الطيرانعاصم عيسى عبدالقادر النويهي126701 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةسعيد محمد خليل سعيد ابورحمه126179 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةرزان بالل عفيف جابر125401 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتجواهر خالد احمد السعدي124787 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةرهف عبدالحكيم عبدالرزاق خنفر122173 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةوسيم رامي جريس الصناع134401 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتلين منذر موسى رزوق122165 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءبراء احمد محمود المصطفى132041 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياترزان عمر موسى المقابله134498 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتياسامه توفيق مصطفى حميدات129564 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةبشار طارق عبدالسميع النتشة118688 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةاالء ابراهيم خليل غرايبه129669 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةمحمد حسن طالب برقاوي119268 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةرهف احمد عبد ابو رمضان124189 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةمحمد حسن عبدهللا جردات122408 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 



التغذية وتكنولوجيا الغذاءدنيا احمد عبدالمجيد ياغي124633 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءسلسبيل عمر قفطان الدويري129347 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءعبدالحميد احمد مصطفى خطاطبه132533 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الطيرانعال علي سعود الصمادى125856 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج الحيوانيثابت احمد فندي الزعبي127583 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءشروق عبدالخالق خلف الشرعه132447 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةاسامه يوسف محمد شناعه126675 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيجواد عزمي محمود الشرع127808 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءبتول امجد اسماعيل الخطيب125161 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةعمر جهاد عمر الهباهبه123765 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الطبية الحيويةحمزه وجيه مسلم وشاح127238 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوبيوسف ياسر حسن قادوس125727 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتغيث امين جميل عالونه129761 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيافراح محمد محمود مهيدات124935 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةنور باسم حسني زهراوي123257 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةعبدالرحمن مهدي حسين عقايله127469 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةذكرى جميل اسماعيل عيال سلمان126984 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتحال وائل اديب عبدالرحمن124789 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيساره محمد عبدالعزيز الشرمان125062 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةطارق حسين علي الشمايله119746 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءالنا احمد سليم الكاشف122918 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةعبدالقادر ابراهيم ابو العيس 117203 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوبهيثم صالح محمود العزام125954 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءعمر عيسى محمد السوقي123361 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءشادن غالب عوده خوالده133800 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةمؤيد محمد حسين االحمد134322 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج الحيوانيحارث محمد حمد الفاخري124975 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءمعتصم احمد موسى شخاتره129513 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التربة والريبيان احمد يوسف نصايره127671 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءامل محمد رشدي محمود125038 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءسماح عبدالرحمن محمد البيتاوي129131 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوببشار نبيل طاهر الرفاعي125824 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة وأمن شبكات الحاسوبسيف الدين عبدهللا خليل المشاقبه125807 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوباحمد عماد احمد المعابره125928 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةاحمد ناصر نايف عساف122584 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتمحمد فتحي محمود عكور129902 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةمحمود بسام محمود السعيدين130947 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةيزن محمد احمد التعمري121621 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةمحمد صالح فوزى محمد126822 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة النوويةجعفر افليح زيد البريزات126664 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 



هندسة البرمجياتقصي محمد حسن عيلوطي129509 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيضياء ابراهيم محمود بركات129851 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءصالح الدين حسن علي عمري124924 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةمحمد جمال علي ملحم134193 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتاوس احمد نجيب ابوعين122558 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةمحمد عبدهللا سالم القواسمه121539 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبليث خليل محمد غنام127597 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءبيان رشيد محمد نصير123341 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةرغد امين نادر ابوظالم126482 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتيوسف سمير نجيب حداد122126 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الطبية الحيويةمالك زكريا محمد العرابي126768 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةرنيم عوني تيسير المومني126442 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةاحمد زهير محمد مريان129441 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءرند فايز صالح عثامنه124706 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءتسنيم خالد يوسف مقابله127536 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبمبين نصر الدين محمود أبو الهيجاء110574 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةوسام رافع حسين النعيمي127728 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياترؤى اشرف سليمان التميمي129746 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةاحمد زهير محمد الدسوقي127448 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج الحيوانيفاطمه محمود سالم ابوعكليك127308 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءسوزان حمزه علي ابودامس125110 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةحسن احمد سليمان الفريحات114645 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةمحمد ايمن مفلح بني هاني127534 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيعبدالمجيد فيصل عبدالمجيد كناني125225 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التربة والريايمان محمد مصطفى بعيرات129877 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءرغد حسن موسى المشاقبة125053 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةاشرف عزام محمود البطاينه121670 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةعرابه جهاد سامي النعيرات123323 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الطبية الحيويةاديب عالء ديب المالحي122812 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةيوسف خليل محمد بني يونس101175 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةاسراء وليد سعيد حسين126283 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيزين حسين نجيب المومني124909 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءمحمد عدنان محمد الغرايبه128439 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةعامر بسام تركي حداد109228 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتساره حاتم رباح نصار123030 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتامجد ابراهيم حسن ابوغزله122015 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج الحيوانيمأمون محمود سالم القواسمه122400 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

العمارةبراء نسيم محمد مطير105123 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الطبية الحيويةمحمد امين عامر خالد الرفاعي128695 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتاحمد مطيع احمد الشريفين129352 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 



اإلنتاج النباتيياسر خالد عمر الشيخ مرعي129638 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةعبد الهادي عوض عبد الهادي الطيطي120131 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة النوويةمحمد احمد حسن الشايب118966 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوباحمد نواف احمد كنعان122424 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتمحمدخير قاسم احمد زيد129476 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتبراء محمد نايف عساف125923 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التربة والرياحمد محمد محمود الحسينات121052 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةالبتول فاروق حسني ياسين123856 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةيزن مجدي نافذ النادي134272 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتكمال ناصر اديب عبدالرحمن129533 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التربة والريمرام عبدالكريم محمد الشرمان125348 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءانسام ينال يوسف الشديفات126706 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةساندي خليل مصباح حجير118305 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةمحمد اكرم تيسير عبيدات122407 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيمحمد هاني علي  الشيخ حسن101113 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةانس عمر محمود الجراح121911 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةهاشم عصام علي قطامش131338 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الطيراناسد وليد عايد العوابده123899 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيعبدهللا يوسف عبدهللا جراح125061 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءحمزه ابراهيم صالح صباحين116934 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءامان احمد راتب بيري ايوبي 119987 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةبشار مأمون سليمان عبيدات103199 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةاحمد محمد احمد أبوطبيخ95918 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةاحمد سمير احمد الشوحه118143 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةمجد معن موسى محمد127696 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءقصي محمد خلف الحموري122275 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة النوويةبكر نايل غديفان العكمه128648 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةيارا عدنان احمد الرواشده118983 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةعايده احمد محمد البصول127722 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيسلوم جميل سلومه ابراهيم128757 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج الحيوانيصافي موفق عبدهللا بني يونس122359 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةحمزه محمد سليمان الهزايمه125475 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الطبية الحيويةسامي مصعب الحاج اربيع 128924 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةاحمد عبدالفتاح صادق حمدان120987 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءفوزية محمد مرزوق الزيود128487 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةسليمان اسامه خيرى زيد الكيالني113183 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةفواز يوسف جبر الشطناوي127589 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةسوزان وجيه احمد المقصقص127751 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التربة والريانسام حسين غصاب رواشده125145 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الطبية الحيويةوليد امجد محمد عزام123151 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 



هندسة البرمجياتمحمود بسام محمود الذيب124826 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التربة والريتسنيم وصفى حسن الجراح125071 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةزيد بسام محمد الصغير123260 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةاالء بسام معاوية الزرو123169 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتمحمد اسامه صالح العمرات112647 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةمحمد عماد محمود عبابنه128898 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةبراء احمد محمود بني مفرج104649 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوبزيد عماد محمد الجراح123378 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءعبدهللا محمد حسين خطاطبه123366 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةإيهاب نورالدين حسن عياصرة118270 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةحذيفه وليد محمد الشقران118586 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةيونس محمد مطلق محمد121162 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةعبدهللا هايل صالح الخوالده126333 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةرجا بسام رسمي المذبوح126243 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةاحمد عدنان محمد الشلول121505 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة وأمن شبكات الحاسوبفرح عمر محمد السقار121679 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةنور عبدهللا حمود الحتامله119645 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوبساجده حسين نواف المومني120201 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتياحمد سعيد ابراهيم العجلوني129882 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءاحمد زياد محمد عمايره123938 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةازاد خمايسي  105910 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةعمرو خالد علي جادهللا100367 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةمحمد محمود يونس جروان121000 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوبهاشم جمال يوسف ابوهاشم118708 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتحال عثمان هاني االبراهيم124953 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة وأمن شبكات الحاسوبنور خالد ابراهيم العامري121529 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةحسام وصفي علي الصمادى115222 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيمحمد احمد حسن المساعيد125065 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التربة والريفاطمه محمد علي جرادات125060 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتعبدهللا مازن جميل برقاوى117722 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءزينب سعيد احمد علي126334 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةاحمد ابراهيم احمد االحمد118461 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةابراهيم علي محمد بني بكر120991 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةمحمود خالد محمود سعود الزعبي106118 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةمحمود فريد محمود الذيب119682 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيروال علي احمد الصمادى127578 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التربة والرييزن مازن محمود قزيح110613 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةساره شوقي باير السليمان116606 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةراكان علي محمد معابره111913 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةيارا معتز علي النعيمي112013 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 



هندسة الطيرانعلي عدنان محمود الحموري120953 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الطيرانمحمد نظمي حسين صافي121588 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةيارا فيصل محمود ربيع113325 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةفراس محمد نور تركي عبيدات117608 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوبصهيب محمود احمد عكور126001 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةانوار علي محمد الوردات107922 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةناصر محمد ناصر غرايبه121040 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةمنى طالب محسن الحميقاني106549 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة النوويةارقم محمد سند السمور108092 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اللغة االنجليزية واللغوياتنادين نادر على ابراهيم117282 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةأحمد حسين بدر العمري107629 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةعبدهللا ممدوح حلمي الصباغ120093 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةمحمد هيثم محمد المزارى106495 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةمرام محمد نجيب عبدالوهاب ابوهندى119327 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الطبية الحيويةاحمد باسم اسعد القيم118760 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتياسامه عثمان حسن ابداح129901 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةبدر اياد محمد االحمد109365 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةحمزه احمد محمد سعيد الطاهات118569 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةاحمد عماد عبدالغفور الحراحشة119901 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الطيرانمحمد عاطف محمود افليح115073 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةنواف نوفان جودت الطويل117802 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةاحمد خالد احمد عبيدات115500 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةعمرو رياض احمد العضايله119824 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةهاشم جعفر محمد عبيدات120568 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةاحمد مصطفى احمد الشورى117463 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةرزان رمزى احمد مستريحي128719 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيايناس جبريل مطلق مقدادى125129 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبعلي مرزوق علي المعايطه127358 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيسماح محمد بخيت النعيمي127504 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةمحمد خالد سالم البشتاوى110802 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةمحمد عدنان عبدهللا فريوان115951 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةجهاد حسن معتوق العلي88430 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةرهف زياد محمد ابوسمور120023 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة البرمجياتبشار يوسف احمد ابولباد125835 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

اإلنتاج النباتيغيث جمعه ذياب الشرمان129966 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةخضر محمد غازي غالي 109051 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةصادق نضال مصطفى ابوحردان114953 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةتهاني عدنان احمد قرعان112066 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبسمر سامي محمد الجراح120248 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةمالك علي سالمه العبدهللا121078 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 



الهندسة الميكانيكيةعالء قاسم محمد علي المصري102913 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةايمن عبدالرزاق محمد سعيد البلعاوي115666 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءعمار محمد ابراهيم منسي119424 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةمحمد يونس محمود حماشا99321 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة وأمن شبكات الحاسوبعبدهللا محمد علي الضامن114306 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكيميائيةموسى مروان موسى ابو راشد112010 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةمحمد فايز عبد الكريم طبيشات106298 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةحمزه سامي حسن ابوراشد112969 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةمحمود عبدهللا عبد الكريم نصايره109372 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الكهربائيةمحمدهاشم لطفي احمد عايش121805 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة الحاسوبساره نور زاد عوض الشقيرات113343 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

التغذية وتكنولوجيا الغذاءاسامه احمد محمد بني حمود119214 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةمحمد خالد امير الصاوى112879 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

هندسة وأمن شبكات الحاسوبصبا محمد عبدهللا الخطيب115828 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الطبية الحيويةراكان صالح عمر الجنايده120567 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةمحمود ابراهيم سالم الروابده118261 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

نظم المعلومات الحاسوبيةحمزه حسان محمدزكريا االمعري112403 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةجابر جمال الغانم 117597 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةديما فراس علي عبيدات99633 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الطبية الحيويةمرام وضاح ماجد الجعبري114510 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

العمارةحمزه محمد عواد غنيمات87711 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الطبية الحيويةبالل مامون ابراهيم الدسوقي113186 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة المدنيةاسامه سبيع  شريقي 95436 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علوم الحاسوبانس علي محمد الرواشده104868 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الميكانيكيةمصطفى احمد يوسف منصور128718 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الهندسة الصناعيةمالك ناصر شاهر الزعبي103572 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

علم الحاسوب وتطبيقاتهاحمد اياد يوسف يوسف1833181 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهافتحيه زهير رزق ابو عليا1835126 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهااماني قاسم احمد الصبيحي1832198 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عالية جمال محمود دويك1837424 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاصفاء احمد خلف ابو جوهر1832555 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاريم نضال احمد يونس1832640 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها منار محمد سعيد القصراوى1832558 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةورود محمد محمود مرمش1735478 الجامعة الهاشمية

هندسة الحاسوبطالب حمدى طالب مجاهد التميمي1834746 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها روان مجدي احمد ابو السيالت1832079 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهابتول يحيى سالمه ابو صعيليك1832347 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهارقيه عاطف احمد الزواهره1832408 الجامعة الهاشمية

ادارة المـياه والبيئـةاسراء اكرم محمود العسعيس1834906 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهابتول محمد علي الجابرى1832381 الجامعة الهاشمية



 اللغة اإلنجليزية وآدابها تاال سليم عبد الكريم صالح1836135 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لينا رؤوف محمد محافظه1934616 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاسجى مروان عيسى الزغبي1832039 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها آمال جمال زياد السلمان1739185 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهانور تيسير ابراهيم رزق1836078 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء باسم عبد هللا غزال1832396 الجامعة الهاشمية

هندسة البرمجياتيوسف خالد يوسف سليمان1834384 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةايه غسان احمد زيغان1832620 الجامعة الهاشمية

الهندسة الكهربائيةحسين متعب عبد الفتاح ابو العوف1732997 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاتاال خالد احمد سعاده1832153 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ميرا محمد نجيب عوده ابو النادى1935720 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهادعاء عدنان غازي الحمبوز1832365 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاربى عبد هللا حسين خليل1935753 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهارفيده محمد خير احمد ابو بكر1832116 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهافرح عامر محمد العوضات1832087 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةرهف محمد موسى االعور1832552 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهااماني ناصر كامل العواوده1831975 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رشا رياض احمد المصري1832302 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهادعاء محمد يعقوب الخطيب1832350 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هال بالل علي عصفور1832394 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاشجن جمال حسين خواجه1837442 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةافنان يعقوب عبد الرحمن الرفاعي1835891 الجامعة الهاشمية

الهندسة الصناعيةشهد احمد يوسف حجير1732665 الجامعة الهاشمية

ادارة فنادقمازن وليد محمد شوكت باكير1832005 الجامعة الهاشمية

الهندسة الطبيةتيماء ناشد محمد صابر عواد1732823 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاغدير عمر محمود العقرباوى1832541 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهابثينه محمود محمد عناقره1832420 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاهديل محمد مصطفى اشنينه1831839 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةسجى محمود محمد حسين1832511 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاشهد محمد عبد السالم عبيد هللا1832146 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهامنار عمر امين الجدي1832658 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاحمد عبد الباسط محمود مراد1832013 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور رمزى محمود جبرين1836040 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مسلم عبد هللا احمد الخوالده1830875 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهااحمد خلف حمود اسميران1935676 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةليليان فايز محمد حشكي1838413 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسليث احمد محمود محمد1732771 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةرؤى يوسف حسين الجوابره1734996 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تسنيم عبدالقادر محمد المعاني1830807 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهانسرين فواز شحاده الشمالي1832501 الجامعة الهاشمية



اللغة العربية وآدابهاراما منير اكرم محاسنه1832366 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةراما محمد ابراهيم سليمان1832406 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاسيدرا بالل حسن حسين1832661 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةيارا هيثم خليل الحاج1831932 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايه سعيد احمد المحارمه1832157 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهااحمد محمد عبد هللا العمايره1832018 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاهديل بسام عقله الخوالده1832427 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةدعاء جميل موسى المكحل1832443 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رزان علي محمد ابو خليل1836001 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيملك عالم حسن النورسي1831360 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاايه محمد ابراهيم الشماسنه1832646 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاروال رامي احمد ابو خضر1832038 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهامحمد عدنان عبد هللا الزيود1832526 الجامعة الهاشمية

ادارة فنادقرنيم اسكندر الياس كربديان1832509 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةتسنيم مهند محمد صدقه1832101 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاديما محمد حسين ابو درويش1837362 الجامعة الهاشمية

التأهيل الرياضيمحمد صابر محمد بالسمه1738785 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسمروان وليد رجائي الغضبان1732787 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسيارا اكرم خالد حنينه1738334 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهافاطمه مهند عبد الحميد الرشايده1830240 الجامعة الهاشمية

ادارة المـياه والبيئـةريما محمد احمد ياسين1836430 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهامحمد امجد مسلم سليمان1935665 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسقمر طالل رمضان الباسطي1730472 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةارام احمد جمعه الشامي1832043 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاامنه محمد ارشود الخاليله1832574 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاندى فوزي محمود ابو خضره1836775 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةمحمود حسين محمود صباح1836606 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةنيفين غالب محمد صيام1836025 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايمان محمد احمد ابو سل1935742 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها يوسف نبيل حمد ابو ماريه1935643 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكساماني عيسى عطيه المعاني1732715 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسعبد الرحمن طه عياده ابو سرحان1732764 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهابنان هاني علي الشايب1832096 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها الرا عبد الرحمن سالم البلوي1832389 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها يزيد انس فرج العوايشه1830091 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاجنان محمد محمود العسال1831928 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةدعاء ايمن علي عبد الرازق1832318 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكستاله فخر الدين رشيد اليسير1732728 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةرغد عبد الحكيم سليمان العابد1832368 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةندى اكرم نمر صابر1836069 الجامعة الهاشمية



 اللغة اإلنجليزية وآدابها سوزان يحيى رؤوف ابو رمضان1832049 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسمعتز احمد محمد منصور1736486 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسل عمر جمال محمد1832644 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دعاء ناجح عبد العزيز زهران1832297 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاامل محمود سليمان نهار1837897 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاريج خالد عبد الفتاح اللحام1832666 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رغد فتحي سالم المشايخ1832623 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةروان محمد رشدي عبد هللا1835890 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسزينه حسن محمد ابالن1732749 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها روشن ايمن حسين الكردي1830580 الجامعة الهاشمية

هندسة الحاسوبمروه اسامه فرح مصطفى حلوه1732969 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةتسنيم وليد يوسف الراعي1832668 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حنين محمد محمود ملحم1935740 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سلسبيل هاني علي المشاقبه1832554 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها الرا حبيب محمود الزغلوان1831973 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةجيهان ايمن زكي بدر1835892 الجامعة الهاشمية

الهندسة المدنيةاليمامه ماضي علي بني  مصطفى1831785 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهااسراء نمر عبد الكريم رمضان1837128 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيوسن حسام عدنان عياش1832519 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةالنا احمد عبدربه ابوصعيليك1832358 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سلسبيل احمد حسين درويش1832259 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاايه محمد محمود ابو عين1832713 الجامعة الهاشمية

ادارة االراضـي والميـاهربى فالح يوسف محمد1738716 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاهاله خليل محمد عميره1831824 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاهبه غازي محمود مباشر1832074 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةشذى محمود احمد قرقع1836603 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضياحمد خالد محمد خيرى قدومي1935666 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةنور محمود توفيق جرار1831905 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهامريم ماهر داود الخمور1832432 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها االء غازي سالمه السويلمين1831821 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دعاء سفيان ناجح ابو قتب1832404 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل محمد احمد المشاقبه1832562 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهادانا ابراهيم محمود عيسى1832683 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيخالد احمد علي ارقيبات1832239 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دانيا صالح سعد الخوالده1832403 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاشيماء محمد سليمان ابو شنين1831901 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةمريم محمد محمود عابودى1832327 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها آالء محمد احمد الطبنجه1831845 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ضحى عبدهللا محمد السرهيد1837116 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهااماني محمد كريم المشاقبه1832254 الجامعة الهاشمية



ادارة فنادقدعاء سمير سامي الخاروف1831808 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيبتول احمد سليمان المكحل1832346 الجامعة الهاشمية

الهندسة الصناعيةاصاله سعود خليف الشوابكه1939165 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالء عمران احمد حسين1734983 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسالم عمرو سالم الحنيطي1836024 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةمرام خليل علي القيسي1833242 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةمنى نضال احمد حرب1832416 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاروان كامل يوسف ابو طوق1831931 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهامراد عاطف صالح اسماعيل1835726 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاواجد خليف عايد الثنيان1832195 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاياسمين صالح الدين محمود الشقيرات1830893 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسكرم محمد عبد هللا عبد الرحمن1738330 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةلمى نضال توفيق حطاب1832453 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهااميره عايد محمد عيد ادريس1831085 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاعال عبد الفتاح محمود عكاشه1830664 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةدينا خالد محمود ضميدى1836609 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايه طالب سليمان الساعي1832270 الجامعة الهاشمية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةخضر محمد خضر الترتير1833192 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةهيفاء عماد عبد الرحيم ابو ريده1836600 الجامعة الهاشمية

ادارة المـياه والبيئـةمهند زياد حامد العطاونه1836415 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فاتن مصطفى ايوب صبح1832654 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيمعاذ زاهي احمد منصور1831074 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاثروه احمد مفلح الخاليله1832575 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةاستبرق احمد سويلم عليمات1737623 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيالرا ذيب عمر ابوعلوان1837127 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيهبه عبد الفتاح موسى قطيشات1832898 الجامعة الهاشمية

هندسة الحاسوبفرح محمد عبد الكريم الغنيمات1732956 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهارهام خليل عوض بكر1832228 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةلجين اياد احمد شرمان1836615 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةمريم اسعد افتيم قديس1836624 الجامعة الهاشمية

التأهيل الرياضيعمر فيصل احمد غبن1733422 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةدعاء خالد احمد الحمادين1836614 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةرهف توفيق نصر عبد الرحيم1831135 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسامل محمد لطفي كنعان1732716 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةلينا محمد احمد الجيطان1735412 الجامعة الهاشمية

الهندسة الميكانيكيةحسام ماهر محمد ياسين1732528 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء حسن سليمان الجخ1837670 الجامعة الهاشمية

ادارة االراضـي والميـاهتسنيم ياسر مسلم صبيح1836520 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضينور علي احمد الزيود1836840 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ملك اسماعيل محمد عبد هللا1837953 الجامعة الهاشمية



اللغة العربية وآدابهاندى عبد الرحمن يعقوب الخطيب1838477 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسصالحه خالد صالح الرفاعي1732757 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسماء محمد حسين صب لبن1837356 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايه مراد حسن عمار1831842 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دعاء عبد االله ماجد الشريده1938888 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةابراهيم محمد ابراهيم الكيالني1836640 الجامعة الهاشمية

التأهيل الرياضيحسن عبد هللا حسين العمله1738388 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيتاال محمود مفيد عبد الرحيم1832508 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةآالء يوسف محمود الزيود1836607 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيريما محمد احمد العموش1832601 الجامعة الهاشمية

الهندسة الصناعيةايمان نواف اسماعيل خريسات1732614 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكساالء تيسير حسني الجبعيتي1732713 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهابيان احمد محمود العبد هللا1832634 الجامعة الهاشمية

ادارة فنادقهديل عبد هللا احمد عريقات1834888 الجامعة الهاشمية

الهندسة الكهربائيةزكريا جمال محمد موسى1733008 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسامين خالد غازي يوسف1732717 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةساره رياض جودت عبد الكريم1738961 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاهبه هاني يوسف المشاقبه1837146 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةشهد جمال عثمان محمد1836604 الجامعة الهاشمية

التأهيل الرياضيعلي سمير مهاوي ياسين1835055 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره حسن جمال اوالد عيسى1832186 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاديمه علي صادق عبد الرحمن1832351 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةرزان نور الدين رسمي الصرايره1638804 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيسامر عيسى محمد الخاليله1637519 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيهديل عماد احمد برهم1836101 الجامعة الهاشمية

الهندسة الميكانيكيةانس اسكندر حسن المحروق1737536 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةبراءه فرحان محمود الغيالين1832184 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حنين نبيل عبد هللا القصاص1832276 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاالنا يوسف حسن الساعي1832656 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةايهاب شعبان محمد سمور1736608 الجامعة الهاشمية

ادارة فنادقتاال رائد فايز ابو جريس1832212 الجامعة الهاشمية

ادارة االراضـي والميـاهاميره ناصر منصور الروسان1738703 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسمراد حمدي يوسف الخمايسه1732786 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايه ضيف هللا حمدان المومني1832438 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبد هللا بسام مسلم الخطاب1835674 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاالرا عبد اللطيف رشيد غزال1638905 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مرام حمزه سالم عابد1831967 الجامعة الهاشمية

علم الحاسوب وتطبيقاتهيحيى زيد محمد خضر1834637 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةتمارا زياد موسى المحروق1836081 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةايناس ابراهيم حسين غرايبه1836623 الجامعة الهاشمية



اإلدارة السيــاحيةسيما فراس فريد فاخوري1836610 الجامعة الهاشمية

ادارة فنادقكارين فتحي نصر الدين زويد1831804 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضياسالم عواد فالح الجبور1832182 الجامعة الهاشمية

الهندسة الصناعيةبشار محمود عبد  الحليم الصالح1831601 الجامعة الهاشمية

الهندسة الطبيةبيان محمد مصطفى ابو جابر1732818 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالء عادل حسين ابو الشوك1832588 الجامعة الهاشمية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةصهيب اسماعيل حسن االسمر1834549 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهااحمد سليم احمد العمرى1831244 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهارزان سامي محمد صالح1835853 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاسهير عيد عيسى عبد الكريم1836058 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاليث احمد موسى البريقي1832265 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةنوار باسم امين شنك1831823 الجامعة الهاشمية

ادارة فنادقعمر فالح سالم الدعجه1835198 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيابراهيم احمد صالح نهيا1935746 الجامعة الهاشمية

الهندسة الصناعيةبالل رائد جمال ابو السبع1339788 الجامعة الهاشمية

الهندسة الكهربائيةعبد الرحمن وليد عبد الشريده1733015 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةسناء حابس محمود المحارمه1832169 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةريما محمد عبد القادر الراعي1836635 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رائده محمد ابراهيم ابو درويش1837365 الجامعة الهاشمية

علم الحاسوب وتطبيقاتهخالد تيسير خليل فروخ1833319 الجامعة الهاشمية

تكنــولوجيا معلـومات األعمـالايهم محمد حافظ جرار1738438 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةماريا خميس كريم الرقيبات1836630 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيرغد جواد عبدالكريم الدواغره1837659 الجامعة الهاشمية

الهندسة الميكانيكيةصالح ابراهيم محمد ابو نقيره1737772 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهادعد محمود علي المشاقبه1837553 الجامعة الهاشمية

علم الحاسوب وتطبيقاتهحمزة عثمان محمود الزعبوط1737753 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهااسماعيل حسن عبد الغني ناصر1831378 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حمزه ابراهيم محمد يوسف1835551 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عالء احمد عبد هللا العابد1837121 الجامعة الهاشمية

هندسة البرمجياتعادل رائد محمود االسعد1731480 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةليليانا نافز ابراهيم االقرع1834694 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيمحمد ابراهيم رشدى محفوظ1732578 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةابرار محمود محمد الرفاعي1734976 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاسراء كمال محمد عثمان1736091 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها انور غالب علي الخاليله1835770 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رانيه عبد الرحيم محمد الغويري1837603 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاسجى حسن محمد العقرباوى1832543 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضينور الدين احمد محمد صالح1834970 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةسليمان عطيه رجا القعايده1832219 الجامعة الهاشمية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةراجح محمود راجح دلبح1733722 الجامعة الهاشمية



اللغة العربية وآدابهاريم خالد لباد الدهابشه1832176 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاقتيبه حسام عمر الشبول1832263 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيابراهيم هشام محمود الرفاعي1739154 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيمحمد ايمن صبحي الهوبي1837390 الجامعة الهاشمية

الهندسة الصناعيةمحمد عبد القادر يوسف خالد1831133 الجامعة الهاشمية

التأهيل الرياضيليان محمد صالح الشرمان1834627 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيليث قاسم حمدان مشاقبه1830120 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةسناء حسام محمود الرفاعي1836736 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةعبد الرحمن ابراهيم محمود ابو حاكمه1836943 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها امل نشات فوزى غزال1835535 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةمحمد عيد فالح الشرعه1836638 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيرهف سعدي محمود حرب1830832 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيمحمد عماد محمد الزواهره1830928 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيهيفاء خلدون غالب الموال1831899 الجامعة الهاشمية

هندسة الحاسوبمنار محمد حسن ابو طاعه1732971 الجامعة الهاشمية

الهندسة الطبيةرشا يوسف ابراهيم ابو حجر1732840 الجامعة الهاشمية

الهندسة الطبيةمرام اياد لطفي عودة هللا1732891 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةرند امجد احمد البيطار1832159 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةخالد عمر قاسم المومني1835897 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةرشا يوسف سلمان ابو محارب1837551 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيحليمه عايد محمد الزعاتره1837530 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيخالد عبد الرحمن محمد الغويرين1832529 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيزيد خليل محمد الصبيحي1739077 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيليث طايع اسماعيل منصور1733745 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةشذى احمد عواد الفساطله1837292 الجامعة الهاشمية

الهندسة الميكانيكيةمحمود احمد محمد العواطلي1837012 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاالء طالل محمد خضر1832619 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاعبد هللا محمد علي زواهره1837337 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةحنين زياد سليمان البلبيسي1735279 الجامعة الهاشمية

التأهيل الرياضيعيسى احمد عقاب العدوان1733423 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيرهف فيصل عيسى المبيضين1831810 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيصهيب حسين محمد العموش1837140 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضينور فهد عبد الرحمن حسون1835299 الجامعة الهاشمية

الهندسة الميكانيكيةمحمود حسين محمود العجارمه1732592 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةانوار نايف كساب الخوالده1832248 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها روان عبد هللا احمد الفليح1837129 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل احمد فالح القرحان1832183 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةحمزه سالم احمد الغويرى1734702 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةحنين عبد الحفيظ سليم عاليه1836949 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسنور احمد ناصر الصري1632838 الجامعة الهاشمية



تكنــولوجيا معلـومات األعمـالياسر خالد محمود ايوب1733868 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةسميره امجد محمود الزيود1832608 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةليليان عجاج سليمان عالن1832414 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةلجين اياس محمود عويضه1735405 الجامعة الهاشمية

ادارة فنادقمحمد ايمن شعبان المصري1738845 الجامعة الهاشمية

الهندسة الميكانيكيةعصام سامر وديع اندراوس1736658 الجامعة الهاشمية

هندسة البرمجياتبالل وسام محمد سليم اقشير1738473 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةفادي باسم عيسى النمرى1732046 الجامعة الهاشمية

ادارة فنادقعلي سالم محمد الهباهبه1830630 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيانس عمر احمد الخاليله1639595 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيعامر نبيل محمد خالد عبده1831765 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رغد ماجد محمد اغنيم1835561 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةلما سفيان محمد ابو جلبوش1735016 الجامعة الهاشمية

التأهيل الرياضيعلي نواف علي الزواهره1738394 الجامعة الهاشمية

التأهيل الرياضيكرم حابس جمعه دنيدن1738396 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيساره عبد هللا احمد عياد1832672 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيعبد الرحمن احمد زياد رضوان1738291 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةفريده غازى سارى الزبن1635392 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيمنذر وليد يوسف عطيه1837153 الجامعة الهاشمية

هندسة البرمجياتعلي محمد خليل هوجي1739126 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهانور الدين حسام ابراهيم الزيود1831163 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةرامي محمد سالم الرواحنه1836676 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةايه اياد ابراهيم حسين1835898 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةزيد احمد فيصل قويدر1835872 الجامعة الهاشمية

الهندسة المدنيةاسيا ابراهيم عبد المعطي عقل1632441 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسمحمد باسم حسن ابو نصره1837011 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لينا علي موسى العموش1837135 الجامعة الهاشمية

تكنــولوجيا معلـومات األعمـالنور كايد غالب حمود1833071 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةمنى محمد حسن شلبك1836593 الجامعة الهاشمية

ادارة فنادقحيدر مصطفى سليمان الترك1837331 الجامعة الهاشمية

الهندسة الميكانيكيةفارس ايمن فارس عبيد1732564 الجامعة الهاشمية

الهندسة الطبيةراما معين محمود الهندي1737766 الجامعة الهاشمية

تكنــولوجيا معلـومات األعمـالراكان حسام اكرم الطوال1830450 الجامعة الهاشمية

تكنــولوجيا معلـومات األعمـالعبد هللا جمال الدين محمود ابو خليفه1833998 الجامعة الهاشمية

ادارة فنادقمحمد باسم حلمي الخطيب1830155 الجامعة الهاشمية

التأهيل الرياضيمحمد عبد الكريم محمد العابد1733434 الجامعة الهاشمية

علم الحاسوب وتطبيقاتهمهند ناجح جميل الطه1736234 الجامعة الهاشمية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةمصطفى توفيق حسين دعاس1630901 الجامعة الهاشمية

هندسة البرمجياتحمزه عدنان حسن ابو ليلى1738789 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةهديل محمد نجيب الحاج علي1832417 الجامعة الهاشمية



اإلدارة السيــاحيةروان حمدان محمد حمدان1836611 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةمالك علي احمد سنباطي1735449 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهامالك يوسف حسن الخوالده1832238 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةفرح وليد ياسين دبش1634672 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةاحالم محمد عبد  الرحمن العتوم1832232 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيعماد عبيد هللا محمود الغويرين1837303 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيقصي عامر خليل مشعل1638349 الجامعة الهاشمية

الهندسة المدنيةرهف مأمون نظمي عبد الكريم1732426 الجامعة الهاشمية

الهندسة الكهربائيةيزيد يوسف احمد الخاليله1837073 الجامعة الهاشمية

هندسة الحاسوبسندس محمد حسن صالح1733317 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تبارك امجد احمد الزويمل1830894 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سلسبيل محمد عبد هللا المشاقبه1836965 الجامعة الهاشمية

هندسة الحاسوببشرى عفيف عوض فرحان1732925 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةرنا طالل ناصر ابو طعيمه1837394 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةانسام سامي سليمان المومني1835880 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةسالم عيسى شاكر الريحاني1835866 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيعبد هللا يوسف توفيق البيروتي1736897 الجامعة الهاشمية

الهندسة المدنيةرقيه فتحي سالمه الرواحنه1737460 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكساآلء روبين شحده زلوم1732714 الجامعة الهاشمية

هندسة الحاسوبرغد عاطف اسحق عبد الرحمن1732940 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةراما محمد توفيق دهيدى1734993 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها النا محمد حسين الدهون1830481 الجامعة الهاشمية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةمحمد رسول احمد حمود المعايطه1835531 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةعقاب عوض عيد مرجي1837501 الجامعة الهاشمية

ادارة االراضـي والميـاهسرى حاتم عادل الزطيمه1834709 الجامعة الهاشمية

تكنــولوجيا معلـومات األعمـالرافي منير عيسى البواب1631463 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةحمزه علي احمد الحديد1739193 الجامعة الهاشمية

ادارة فنادقراشد ابراهيم علي الحمد1736803 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضياسامه عفاش عبد الكريم الدعجه1832151 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بيان فادى زاهد ابو زهره1835826 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةاسراء موسى مسلم القعير1835894 الجامعة الهاشمية

الهندسة الميكانيكيةنور الدين رضوان خليف الشديفات1732596 الجامعة الهاشمية

الهندسة الميكانيكيةيزن ابراهيم عبد الهادى صافي1837002 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ماري عبدهللا موسى الخوالده1837120 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاكوثر سليمان احمد الخوالده1836706 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاليلى احمد سلمان العرافين1832569 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضييوسف عبد الرحيم يوسف شبيب1835108 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لين هشام يوسف الفواعير1836916 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةالنا بالل عبد هللا الرمحي1835878 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيابراهيم وهيب عساف الخطيب1836701 الجامعة الهاشمية



الهندسة المدنيةنور راتب مصطفى عطاهللا1738316 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاساجده صالح فهد الثروان1837472 الجامعة الهاشمية

التأهيل الرياضياسامه سامي احمد ابو حسين1738383 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيعبد الرحمن عصام خليل الصياد1733736 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةعبد هللا نضال محمد الزيود1832536 الجامعة الهاشمية

هندسة البرمجياتسعيد فيصل سعيد االحمد1831041 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةاسيل ناجح شوكت عبد الرحيم1738790 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةياسمين عبدالحافظ محمد الحسن1837113 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيزينب سليمان سالمه الغويري1835757 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيغاده صالح سالم ابو كوش1731813 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيهديل عايد عبد الحليم حراحشه1830583 الجامعة الهاشمية

ادارة فنادقيعقوب يوسف سليم حداد1730597 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيفراس عطا فؤاد منصور1735633 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسيوسف صالح فرح صالح1738336 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةاسماعيل احمد اسماعيل زايد1835782 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةشهد يوسف راتب ملكاوي1835893 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضياحمد محمد عوض السعود1638220 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيروان محمد حاتم طي اخميس1832042 الجامعة الهاشمية

الهندسة الصناعيةقصي محمد محمود عبد هللا1632583 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةاسراء احمد حسن عديله1735230 الجامعة الهاشمية

ادارة فنادقسيف مهند غالب بطارسه1836699 الجامعة الهاشمية

المـوارد الطبيعية في االراضي الجافةرغد رمزى محمد نافذ ابو خضر1738830 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيعامر محمود سرور الزعبي1730662 الجامعة الهاشمية

الهندسة المدنيةهمام فوزي ابراهيم الخاليله1636976 الجامعة الهاشمية

هندسة الحاسوبمحمد نضال حسين خليفه1633049 الجامعة الهاشمية

أنظمة المعلومات الحاسوبيةفرح محمد صالح ابوالعيس العموش1736246 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيابراهيم عبد السالم ابراهيم سالم1634388 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيحسام الدين احمد محمد الزواهره1830114 الجامعة الهاشمية

الهندسة الصناعيةمحمد هاني محمود العزام1732690 الجامعة الهاشمية

هندسة الحاسوبوالء ماهر فضاله امريزيق1732980 الجامعة الهاشمية

هندسة البرمجياتمحمد فؤاد محمد العويسات1738930 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيسرى محمد علي عبد الرحمن ابو صالح1837969 الجامعة الهاشمية

الهندسة الكهربائيةهاني محمد اسعد سكر1736185 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسكرم جميل محمد ابو حوايج1732770 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رغد سلمان محمد المرابي1836728 الجامعة الهاشمية

هندسة البرمجياتمحمد صابر محمد العطار1830136 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهاليث يوسف عبد القادر صمدعي1532316 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيامل حمزه عوده الفاعورى1733451 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسآيه نعمان عمر العمري1739143 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيعمار رضوان زكي احمد1736891 الجامعة الهاشمية



الهندسة الصناعيةاحمد كامل مهدي العاني1831708 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهامحمد صالح عبد الكريم الزواهره1835732 الجامعة الهاشمية

التأهيل الرياضيابراهيم عصام محمود المشاقبه1837657 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سجود محمد عبد الفتاح خليل1734922 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هاشم فيصل عبد الزبن1832175 الجامعة الهاشمية

اللغة االنجليزية وادابهاادراكاتي عبد الصمد محمد البصول1830897 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةريم حمدان محمد حمدان1735337 الجامعة الهاشمية

التأهيل الرياضيمحمد علي خالد عبابنه1736249 الجامعة الهاشمية

االدب والدراسات الثقافية باللغة االنجليزيةهديل فيصل غازي ابو طريه1737672 الجامعة الهاشمية

هندسة البرمجياتخالد محمد سبتي ابو الوي1531904 الجامعة الهاشمية

الهندسة الصناعيةاكرم نائل عزيز خضر1630896 الجامعة الهاشمية

الهندسة الصناعيةمحمد عماد احسان عطيه1735644 الجامعة الهاشمية

هندسة الحاسوبسجى محمد عبد الرزاق الطراونه1737554 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبد هللا نايف عبدهللا العمرو1734931 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةساجده زياد غياض داود1734715 الجامعة الهاشمية

التأهيل الرياضيراشد صالح نهار الزعبي1738392 الجامعة الهاشمية

الهندسة المدنيةمحمد ابراهيم صالح الصعصاع1632484 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسريان عبد هللا محمد ابو حماد1732745 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها منيا محمد ابراهيم ربابعه1832255 الجامعة الهاشمية

علم الحاسوب وتطبيقاتهشاهر نضال شاهر مهيار1440994 الجامعة الهاشمية

ادارة االراضـي والميـاهياسمين غسان ذيب شحاده1834442 الجامعة الهاشمية

الهندسة الصناعيةزيد رياض محمد الخطيب1632786 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسمحمود بشار ابراهيم القريوتي1638172 الجامعة الهاشمية

هندسة البرمجياتايهاب حسن ابراهيم ابو محفوظ1738966 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهافرح عيسى موسى ابو الحاج1634064 الجامعة الهاشمية

ادارة المـوارد التراثية والمتــاحفمحمود عبد الرحيم محمود علي1734195 الجامعة الهاشمية

الهندسة الطبيةيوسف محفوظ يوسف عبد هللا1632960 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةامل اسماعيل طه ابو فاره1835870 الجامعة الهاشمية

الهندسة الطبيةابراهيم موسى ابراهيم ابو سته1637294 الجامعة الهاشمية

التأهيل الرياضيبهاء الدين عصام حمد عكنان1733396 الجامعة الهاشمية

الهندسة المدنيةزيد حسن سلمان ابو محارب1639684 الجامعة الهاشمية

الهندسة الميكانيكيةمحمد عبد الوهاب عبد  القادر نفاع1635624 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسمحمد مأمون سالمه العوايشه1739003 الجامعة الهاشمية

الهندسة الطبيةاحمد جمال محمد ابو محسن1732803 الجامعة الهاشمية

الهندسة الطبيةفرح محمد عارف الرمحي1536520 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةاريج فتحي عايد المجالي1735229 الجامعة الهاشمية

ادارة فنادقسميح خضر عبد العزيز جوده1731913 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيدينا عبد الوهاب عيد الشرفات1737975 الجامعة الهاشمية

الهندسة المدنيةمصعب حسين طعمه الصمادى1632501 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسيارا عبدالحكيم جميل يونس1732798 الجامعة الهاشمية



هندسة الميكاترونكسيحيى نبيل محمد فانوس1732799 الجامعة الهاشمية

هندسة البرمجياتهيا خالد علي شاهين1733935 الجامعة الهاشمية

ادارة المـياه والبيئـةرسمي سليمان رسمي البطاط1836318 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضياسعد محمد عباس اسعد1739148 الجامعة الهاشمية

الهندسة المدنيةمهند رضوان توفيق عليمات1632834 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيامجد فاضل سالم الفريحات1637359 الجامعة الهاشمية

هندسة البرمجياتليث عمر محمد الخاليله1539981 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيظاهر جمال ظاهر الخطيب1736026 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكساحمد محمد عبد الرحيم دغمش1633071 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسماجد زيد زعل المرعب1636953 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةخوله صالح محمد الغول1735283 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةهبه باسم اسحق فالحه1735468 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسساره احمد حسين الدسوقي1632788 الجامعة الهاشمية

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجيةبشار جوني سليم يعقوب1734701 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسمحمد حسن سعيد سوافطه1732778 الجامعة الهاشمية

اإلدارة السيــاحيةهاشم خالد عبد المجيد العويمر1735466 الجامعة الهاشمية

ادارة فنادقسامر فواز شحاده صبيح1739011 الجامعة الهاشمية

الهندسة المدنيةسليمان خالد سليمان الزير1631040 الجامعة الهاشمية

التأهيل الرياضيرائد اسامه اديب السيد1633448 الجامعة الهاشمية

ادارة فنادقعيسى محمد علي عبد المهدي1731389 الجامعة الهاشمية

الهندسة الميكانيكيةمحمد محمود خليل الصمادى1538813 الجامعة الهاشمية

هندسة الحاسوبتاال عصام محمد الحياصات1732926 الجامعة الهاشمية

اللغة العربية وآدابهااحمد محمود علي شاليل1237246 الجامعة الهاشمية

التأهيل الرياضياحمد جعفر محمد محارمه1733390 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكساسحاق محمود عبد العزيز بنات1632750 الجامعة الهاشمية

هندسة البرمجياترامي جميل يونس النجار1739155 الجامعة الهاشمية

الهندسة الميكانيكيةفارس عدنان محمود الطه1632581 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضياحمد عيد سلمان ابو فليفل1638290 الجامعة الهاشمية

ادارة االراضـي والميـاهيحيى محمد محمود الباز1634333 الجامعة الهاشمية

الهندسة الصناعيةمعاذ اكرم حلمي  عمر موسى1142542 الجامعة الهاشمية

الهندسة الميكانيكيةمحمد نضال محمد الحكيم1836987 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكساياد جهاد عبد القادر القناص1736002 الجامعة الهاشمية

الهندسة الصناعيةعبد الكريم حسين عبد الكريم غنام1530963 الجامعة الهاشمية

الهندسة الميكانيكيةمهند محمد عبد الفتاح بدير1736699 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكساحمد سالم حسن ابو جوده1632744 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسعبد المطلب احمد محمد القرعان1537047 الجامعة الهاشمية

الهندسة الصناعيةمحمد وصفي محمود الزيادنه1637579 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسمحمد محمود احمد عبد اللطيف1732783 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسعماد اسعد رضى موسى1433046 الجامعة الهاشمية

التأهيل الرياضيعبدالرحمن منذر محمد علي الزغلول1639513 الجامعة الهاشمية



ادارة المـياه والبيئـةعثمان بالل محمد حسين1638719 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسحسين عبد هللا حسين النصيرات1637279 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضينعيم خالد نعيم درويش1633658 الجامعة الهاشمية

الهندسة الميكانيكيةاحمد بدوي عبد الرحمن عوض1341119 الجامعة الهاشمية

هندسة البرمجياتعالء وائل فرج العمرى1738029 الجامعة الهاشمية

الهندسة الصناعيةاحمد خالد احمد الشلول1533105 الجامعة الهاشمية

التأهيل الرياضيغيث محمد ابراهيم الشطرات1633477 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضياحمد ياسين محمد االمير1636370 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيمالك مفيد عبد هللا عبيد هللا1636379 الجامعة الهاشمية

هندسة الحاسوباسراء عبد المجيد مطلب الهبارنه1437795 الجامعة الهاشمية

هندسة البرمجياتعبير خالد فياض الخضير1438812 الجامعة الهاشمية

الهندسة الميكانيكيةمظفر ابراهيم محمود العضايله1142288 الجامعة الهاشمية

االدارة والتدريب الرياضيعبدالكريم عباس محمد عباس1435033 الجامعة الهاشمية

الهندسة الميكانيكيةثائر اعريمط دواس الحوامده1632539 الجامعة الهاشمية

الهندسة الكهربائيةاحمد نزيه سعيد سحويل1537303 الجامعة الهاشمية

هندسة الميكاترونكسعمار محسن يحيى علي ابو عيده1637543 الجامعة الهاشمية

الهندسة المدنيةنادي عاكف نادى الوريدات1240592 الجامعة الهاشمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل عطيه محمد ابو جامع1700307080 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةمرام عبد هللا ربيع المعيوف1800604100 جامعة آل البيت 

التاريخاحمد فيصل حسين العموش1900303159 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبعمر وليد سعيد جبر1801306007 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاسميه محمد سلمان ابو دالخ1800301145 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبديما مراد عزمي فارس1901308235 جامعة آل البيت 

التاريخسرحان محمد سرحان العبد1800303025 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةلميس علي عواد الشرعه1850604251 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حنين هاشم محمود بشير1900307179 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةنور جمال جميل عثمان1800604048 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها منتهى سليمان احمد بركات1800307125 جامعة آل البيت 

التاريخرانيا حران عبد هللا الفواز1800303088 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها روند احمد موسى الزبن1800307145 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبسجى زياد عارف البراهمه1901306193 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ديما ناصر اسعد موسى1800307142 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساهره رشيد سليم حماده1800307089 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةعلي هيثم علي عبيدات1800902033 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها النا عبد الحميد احمد نيروخ1800307102 جامعة آل البيت 

التاريخبتول تيسير محمد الخوالدة1800303100 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها راما محمد صبرى مسلم1800307144 جامعة آل البيت 

القانونتسنيم فريد اسماعيل بدر1800200092 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رزان جالل يوسف صالح1850307077 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبملك مؤيد عبد الهادى مصطفى1800901149 جامعة آل البيت 



 اللغة اإلنجليزية وآدابها تسنيم يوسف محمود الهبارنه1800307243 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةاراميا اسماعيل محمد نهار1700704057 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةسميحه احمد فائق العطي1951108022 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبمحمد عبدالجليل مصطفى الزبون1851306042 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مهند مصدق عبد الرحيم الرفاتي1900307001 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رزان سامي محمد الزعاتره1800307143 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهااسالم كمال علي فليفل1800301116 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبسندس نجيب منير بدر1901306191 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبهبه محمد عبدالرحمن عبدالفتاح ال1801306050 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهانور الدين حمدان محمد الحراحشه1950301056 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاوسن صبحي محمد ابوالريش1900301002 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةمنى سائد احمد برهومه1700704021 جامعة آل البيت 

التاريختيماء محمد خليف القضاه1900303219 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف خالد احمد حماده1800307030 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبمروه درويش سليم ابو كويك1901308001 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبامل مؤيد يوسف الكسبه1901306192 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةمايا فؤاد عبد الرحمن عاضي1800604008 جامعة آل البيت 

القانونغدير حسن محمد البوريني1800200129 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها روان سامي موسى البراهمه1900307174 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها منار جمال محمد المخاريز1800307079 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةنبيل خالد مالك1750706009 جامعة آل البيت 

التاريخرايه حسن كريم بني خالد1850303028 جامعة آل البيت 

القانونوليد عيد عبد القادر الجرايده1900200114 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مروه محمد موسى الجبعه1800307156 جامعة آل البيت 

التاريخخديجه صبح سدحان السرديه1900303237 جامعة آل البيت 

القانونروزان فؤاد ابراهيم النجار1800200109 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبروان سالم سلمان العليمات1901308167 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهارنا محمد نواش الزيود1800301093 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ريم محمد راكان الجادر1800307087 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهارهف محمود ابراهيم ربايعه1900301197 جامعة آل البيت 

القانونرنا ابراهيم احمد الشطريط1800200108 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبالمها سامي سعدي الخراز1801306047 جامعة آل البيت 

التاريخمحي الدين وائل احمد فوده1850303013 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةراكان خالد عوني الغول1800604003 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فرحان عقيل عويد المزاوده1800307081 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبعمران عماد ابراهيم ضمره1800901021 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حازم ايوب محمد النبراوى1800307010 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مروه محمد اسماعيل منصور1900307175 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبروان خميس مفضي الصمادي1800901129 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاحسان هاشم عبد الحميد الزواهرة1750301030 جامعة آل البيت 



الجغرافيا التطبيقيةنمارق شاهر فالح العويد1901309118 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل عبد المهدي ارشيد العظامات1900307178 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةاحمد معين صياح سوسان1700604172 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رانيا انور خليل شاهين1800307138 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهالمى ابراهيم عبد اللطيف العطارى1800301077 جامعة آل البيت 

التاريخعلي صالح مرشد الشهيل1850303001 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبفايز يوسف سلمان المشاقبه1801308031 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهافاطمه خالد عبد الرؤوف قدومي1800301101 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاسجى بسام يوسف طبعوني1800301073 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدباعتدال فايز محمود النجار1851308003 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبحمزه عبد المجيد عقيل المشاقبه1851306003 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بثينه اسماعيل احمد بنات1800307146 جامعة آل البيت 

التاريخاسيل رفيق شحده النابلسي1800303151 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رغد زياد احمد خضر1750307167 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهااالء محمد عبد العزيز عبد الجواد1800301100 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبهبه محمد حسن قاسم1800901111 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فاطمه انور احمد حلوه1800307027 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سجى خالد خليف الخوالده1800307129 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد خالد محمود ابو علبه1850307063 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهافاطمه خليل احمد الخاليله1900301008 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهابراءه توفيق محمود شريم1800301218 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسيل عيسى خليل حماد1800307141 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهازيد صياح هديهد المساعيد1850301036 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةسامح محمد خير حاج علي1750706007 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةاحمد عصام عبد الحميد التميمي1800902268 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةايمان محمد سليمان درادكه1850604192 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبمروه جهاد موسى العالم1801306021 جامعة آل البيت 

التاريخسجى شليويح نهار المساعيد1900303238 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها صفاء محمد زهدى الخضور1800307044 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهااسالم جمال محمد النوش1800301023 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةايات محمد يوسف حنون1800604089 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهادعاء علي محمد قاسم1800301080 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةأسامه نزار عقل ابو عوده1901108120 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةعبدهللا تركي فهد الخالدي1801108007 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل غياض علي الشرفات1900307150 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهابيان حسان احمد غريزات1850301063 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رؤى حازم طاهر السعيد1800307101 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبالرا زكريا رباح حسان1851306055 جامعة آل البيت 

التاريخرؤى منجد احمد الطوال1800303148 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهابشار حسين عاهد حسان1800301019 جامعة آل البيت 



اللغة العربية وآدابهاضحى سليمان احمد بركات1900301004 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةندى علي مصطفى العياط1800604124 جامعة آل البيت 

التاريخحنان يوسف عثمان ابو شبايك1800303008 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةرهام محمود علي ابوجريره1800604049 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةحذيفة مقداد حسين الحسن1800902242 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هيام عيد خلف العظامات1900307173 جامعة آل البيت 

التاريخيزن محمود حسين عويضه1850303014 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف جمال محمد المخاريز1900307177 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها احمد عيسى اسماعيل ابو ليلى1850307066 جامعة آل البيت 

القانونربى طالل احمد خليل1800200041 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاديانا بالل طالب الحلح1800301078 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبصهيب محمد راشد النمنم1801306013 جامعة آل البيت 

التاريخمجد مفلح سليمان الخالدي1800303095 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهانور نبيلة بنت حسن الهادي1800301215 جامعة آل البيت 

التاريخعبد الفتاح حمود احمد بني خالد1850303037 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهافرح خالد لطفي ابو صبيح1800301081 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها صفا رائد واصف الحموري1800307037 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه علي محمد رضوان1800307026 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةهديل جهاد حامد الدبوبي1850604115 جامعة آل البيت 

التاريخنصر محمود ابراهيم ديب1800303004 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نيرمين حسين عبد المجيد دحبور1800307104 جامعة آل البيت 

التاريخايهاب عدنان جميل كسبه1850303018 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها راما عبدالكريم منصور البدارين1800307002 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبمحمد عليان رزق الخوالده1701308029 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةبشرى موسى سليمان العيسى1801108023 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بدر سعود قاسم الشنابله1950307019 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةاسراء محمد علي حسني تقي الدين1800902040 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهااسيل اسامه عبد الحليم النجار1800301138 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاايمان فالح هالل المساعيد1850301017 جامعة آل البيت 

التاريخبثينه محمد حسان بريثع1800303092 جامعة آل البيت 

التاريخسبأ خالد علويط الشرفات1800303080 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاثراء عبد الرحيم سليمان قادري1800301231 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةعلي عاطف علي الرمضان1800902029 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهايحيى نايف فهد العظامات1950301052 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عمر عواد فالح الدعجه1850307056 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبصبا محمد ابراهيم ابو حميده1801308054 جامعة آل البيت 

التاريخمدان باسل عواد البدارين1850303022 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاسناء صالح يوسف الخوالده1850301073 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ميس ناصر محمد الجمل1900307183 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبدهللا هيثم نافز رمضان1800307256 جامعة آل البيت 



التربية البدنيةساميه احمد محمد الخالدي1951108012 جامعة آل البيت 

علم الحاسوباوس بالل خيرو الموسى1900901121 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهانبيهه علي محمد ابو هندى1800301102 جامعة آل البيت 

التاريخحارث خليف محمد القيام1950303003 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شيماء سليمان عقيل السرحان1800307088 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاعبير احمد عياده الشمالن1800301344 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةعبد الرحمن جميل عبد الحليم الحاج محمد1801108117 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةعبدالرؤوف غالب الكيالني1750706008 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بيان داود اسماعيل الدمسيس1750307056 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبراما احمد محمود الحاج رشيد1801308005 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رغد محمد زهدى الخضور1800307029 جامعة آل البيت 

التاريخعبد هللا جهاد ارحيل السردي1800303098 جامعة آل البيت 

القانونحال ثائر محمد قريع1800200016 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد خالد فوزي يعقوب1800307132 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةغيداء عيد عبدهللا المشاقبه1751108016 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةراما صالح سالم الشديفات1801108048 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةشدن مهند عقله مغايره1801108006 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةناهد محمد فارس عليمات1801108124 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها يسرى عبدهللا عبدالحميد ال ابو عمر1850307047 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاوفاء اسماعيل جابر الغول1900301007 جامعة آل البيت 

القانونميرفت حسان موسى الشباطات1800200135 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايه سمير غانم الباز1800307109 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاعبد المجيد عبدهللا محمد مشاقبه1850301056 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةوفاء رداد الحاج علي الزبون1800604129 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةعمر زيد بشير القاضي1900604063 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهامها ارشيد مزعل الساليطه1800301139 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاربى وائل فتحي خضر1900301238 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهازينه محمود محمود رشدي عيسى1700301243 جامعة آل البيت 

ايطالي وانجليزي/اللغة واالدبعالء جهاد عبد الرزاق الصيفي1801305057 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاسمر ماهر فريد الرجبي1800301033 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةنادين سالم عبدالعزيز الخوالده1700704127 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةاية رياض حسني سالم1700703006 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمراد داود حمود الحوامده1901108184 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاميس عبدهللا مشوح الشرفات1800301055 جامعة آل البيت 

التاريخرؤى فواز احمد الخزاعلة1900303243 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها آيه خليل صالح طهراوي1800307183 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةهدى عبدهللا موسى المعاني1850902002 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهارهف عارف عبد ربه العكايله1800301021 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبحنان بالل حسين حسن1800901036 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رانيا احمد محمود القيق1850307053 جامعة آل البيت 



القانونفلك عبد الرحمن مسلم سعود1800200067 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رغد عبد الرحمن مصطفى ابو شميس1800307031 جامعة آل البيت 

التاريخاصاله قبالن عوده المقيبل1900303166 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةسراج يحيى هامل ابو ذوابه1700704072 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهااسماء حسين سعيد الجمل1800301151 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شيماء ماهر عبد المجيد سليمان1800307208 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاعمر خالد فليح السرحان1850301045 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها كريم هشام محمود الصباغ1800307048 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهااالء زياد عبد اللطيف سليمان1800301119 جامعة آل البيت 

التاريخاالء محمد راشد شكري1800303039 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاايه فالح الدين محمد احمد1800301031 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبحمزه عصام حسين عبد الهادي1701308028 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةبراءه محمد عوض الجبر1801108035 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاهيا احمد عبد ابو جوده1800301086 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رويدا هاني موسى جبارات1800307065 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةسفيان جهاد محمود الشوشي1701108135 جامعة آل البيت 

التاريختامر عيد محمود المشاقبه1900303244 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بتول سالمه سلمان ابو سرحان1900307121 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةاحمد عزام محمد العزام1901108143 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ميس ابراهيم سليمان العليمات1850307086 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهامالك جهاد اسماعيل عويس1800301143 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبراكان عمار محمد الزاملي1801308038 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهامجد فايز خميس ابو فرحه1800301147 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عهود قدر حابس السرديه1800307222 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةوعد خالد شايش قضاه1951108016 جامعة آل البيت 

التاريخاهداء خالد قبالن الشنابلة1800303102 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاهبة خضر فايز فلوات1850301050 جامعة آل البيت 

التاريخمالك محمد علي البدارين1900303218 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةهبه سمير فهمي الشمالي1801108030 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبرؤى جهاد عبدهللا عيسى1800901061 جامعة آل البيت 

التاريخغاده محمد واكد السرديه1800303023 جامعة آل البيت 

التاريخماجد دحام احميدي الفواعره1900303246 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةبيان نايف رافع القاضي1700904255 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاميسم ايمن محمد احمد1800301024 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةحوريه فريد محمود ابو صفيه1800904090 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبمحمد عمر عوده عفانه1800901135 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةانس عبد الجواد حامد سمرين1751108119 جامعة آل البيت 

القانونايه حسين عبد الرزاق النسور1800200149 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةمالك محمود اسحق سهيله1700704022 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةرؤى خليل محمد حماد1801108008 جامعة آل البيت 



اللغة العربية وآدابهاسلسبيال محمد نوفان عليمات1850301049 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبراما عزات عبد الجبار العجارمه1801308024 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةمياس حسن حمدي جبر1700703002 جامعة آل البيت 

التاريخميس نادر محمد ابو حفيظه1900303234 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبهبه عوني محمود ابوخياره1751308002 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها افنان محمد سالمه الشوابكه1800307185 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةوعد محمود حمدان القطارنه1800604012 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةرغد بسام محمد المساعيد1801108089 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدببتول منذر رزق الساليمه1801306005 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةايه محمد عبد العزيز حمدان1801108070 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاتيماء عبد هللا عيد النعيمات1800301317 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شيماء محمد محمود عوض2000307057 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةمعاذ محمد عادل شعالن1750703031 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةقصي عاطف صالح مطالقه1700706020 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدببثينه محمد عيسى حنون1801308012 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه حسين شامان بني خالد1800307226 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهامحمد ابراهيم حسين الخوالده1800301313 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاادهم زغلول محمد شلبي1900301006 جامعة آل البيت 

التاريخرانيا عبد هللا عوض فرج1800303043 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمحمد عبداالله محمود الزيود1751108028 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهامجد محمد محمود عباد1800301079 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سرى ابراهيم فايز ابو عنزه1800307012 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةثائر زهير حمد سليم1850703006 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةغاده علي هالل البقوم1700703044 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حمزه حمود بخيت القنيص1800307070 جامعة آل البيت 

التاريخامل علي عليان النمران1800303017 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها غيداء محمود يوسف ابو شهيل1800307247 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةبيان سليمان محمود الغزاوى1700704042 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حمزه محمد سعد بني سالمه1800307151 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدباحمد محمد عبد الباري حماد1751306007 جامعة آل البيت 

التاريخمصعب سليمان بركات العموش1800303069 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةنداف ابراهيم احمد نداف1851108025 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايات زهير فؤاد سعدون1900307176 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمحمد جمال جميل شمروخ1751108093 جامعة آل البيت 

التاريخاسيد خالد حمد الفوارسة1900303245 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةهديل احمد سليمان حبايب1800604105 جامعة آل البيت 

التاريخخلود تركي عواد الحماد1850303011 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةرهف خلف حسين الخوالده1901108125 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبحبيب هشام عبداللطيف رزق1701306135 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بيان يزيد محمد ابو خضره1800307022 جامعة آل البيت 



 اللغة اإلنجليزية وآدابها تاال سمير محمود عوض1800307036 جامعة آل البيت 

ايطالي وانجليزي/اللغة واالدبعبد الرحمن محمد اسماعيل الخطيب1801305003 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاأسيل محمد شعيب الجاليلة1850301029 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمنار بدر حمدان الشديفات1801108085 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاتيما عبد المجيد عبد هللا الدادسي1800301342 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةنواف متعب خلف المطيري1850604265 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها االء انور فواز المصاروه1800307111 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهافرح احمد عبد هللا المالد1800301022 جامعة آل البيت 

التاريخكرم احمد داود البزور1800303139 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهارانيا عبد اللطيف محمد صالح1800301146 جامعة آل البيت 

التاريخمغير حمود علي الخالدي1850303049 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهارشا زياد عبد ابو شمه1800301032 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةناصر جمعه سلطان التميمي1650604043 جامعة آل البيت 

القانوناحمد عايد عوده الحسبان1850200056 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاعبدهللا احمد محمد عابد1850301016 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةزين جميل سامي القاضي1800604099 جامعة آل البيت 

التاريخحازم عاطف مرشد الخوالده1800303075 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاليث سامي صبح الشرعه1800301234 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةندى سمير عبدالرحمن عوده1650604070 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةاالء محمد حسن الشديفات1700703008 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاهيفاء محمود علي حسين1800301150 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حنين فراس عبد الرحيم حسن1800307107 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةيوسف محمد خليل ملكاوي1950704007 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شهد بالل موسى السيد موسى1800307136 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبنور حسن احمد ابو حواس1800901059 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدباسراء حسن شاهين اسماعيل1801308033 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةعبد هللا مهند هاشم الحايك1800904086 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةمي نضال ابراهيم حماد1800902045 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رانيا عبد الحميد تيسير ابو طير1800307133 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فرات ناصر خالد ابوهالل1850307079 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةمرح احمد عبدالرحمن الصمادي1850604240 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مها محمد عبد هللا الشويعر1800307116 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبفرح ظاهر عبد الجليل المرايات1901308168 جامعة آل البيت 

ايطالي وانجليزي/اللغة واالدبساره نظمي محمد صالح1701305042 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةخليل محمد خليل ابو مسعود1750703026 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةرهف فايز محمد رشاد شحاده1801108072 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةهبه سعيد محمد الفيومي1801108071 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاتحسين غديفان علي السريع1800301357 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةتسنيم محمد عمر ابوقديري1700706031 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهانجاح فريز فوزي الديك1900301230 جامعة آل البيت 



اللغة العربية وآدابهاسلمان اسماعيل سلمان المقارنه1800301028 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةمحمد فارس مبارك المعصب1850604152 جامعة آل البيت 

القانونايه سهيل علي الزبون1800200056 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تمارا احمد حسين غنمه1800307015 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةاحمد رجائي عايد الشرعه1851108006 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدباحمد فراس احمد الخوالده1851306036 جامعة آل البيت 

التاريخمؤيد محمود حمد الطوال1900303009 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمزين محمد شادي ابراهيم ابونجم1801108043 جامعة آل البيت 

التاريخاسماء رياض موسى ابو مشرف1750303104 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاسيرين زودي هاشم ِأحمد1850301070 جامعة آل البيت 

التاريخمنار احمد سعيد بني خالد1900303251 جامعة آل البيت 

التاريخهبه سلطان خضر البري1800303085 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةنبيلة محمد علي الخزاعلة1700604045 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةكرم ابراهيم ياسين الصعوب1801108031 جامعة آل البيت 

القانونملك ناجح جمعه قطنه1800200088 جامعة آل البيت 

التاريخمشعل صالح زيد البصمان1850303039 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نعمات هاشم صادق عدوى1800307139 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةاحمد فالح عبيد الراجحي1850604266 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةدليله نواف فارع الشواقفه1801108054 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دانا محمد عثمان داود1800307105 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاميعاد خلف معاني السرحان1850301014 جامعة آل البيت 

التاريخالمنتصر احمد عواد الشرعه1750303091 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهامحمد قطيش غصاب الشرفات1800301315 جامعة آل البيت 

علم الحاسوببشار مازن محمد منير زاهده1800901151 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةشالل محمود شالل بني خالد1900604062 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةشام فراس محمود الوقفي1801108049 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور جميل محمد عساف1900307181 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةوعد تيسير عيسى شعبان1800604013 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها االء ناصر احمد االطرش1800307023 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبريم اسامة صالح الكيالي1751308014 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةضحى باسم محمود عباد1951108108 جامعة آل البيت 

هندسة المساحةسوار ايمن عبد الرحيم هرفيل1700705021 جامعة آل البيت 

ايطالي وانجليزي/اللغة واالدبورد اسامه علي محمد1801305021 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهااسامة عواد محمد خوالدة1900301235 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةايناس حسين سليمان حراحشه1801108019 جامعة آل البيت 

التاريخعبد هللا غازي حماد الشرفات1800303035 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شادن خالد محمد األشقر1750307149 جامعة آل البيت 

التاريخرهام محمد زيدان الشواربه1850303034 جامعة آل البيت 

التاريخهمام رائد هالل الشديفات1900303242 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه عبد الرحمن عمر دحله1800307126 جامعة آل البيت 



 اللغة اإلنجليزية وآدابها سحر خالد ياسر عليمات1800307061 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هدى عوني عبد الرحيم الالال1800307195 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةسيف الدين درغام احمد الشيخ خليل1700703019 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةشادن عطاهللا احمد السرحان1600706025 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دانيه طايل حامد الحماد1800307210 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاليث محمد صالح الحواري1750301072 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهابتول بالل عايد مقابله1800301320 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةيزن هيثم محمد عبد ربه1800706003 جامعة آل البيت 

القانونافنان عمر سالم شاور1800200106 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةعذبي فارس مبارك الشيتان1850604154 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهامحمد خلف ارشيد حوامدة1800301235 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ريم سعود فاضل الدلعه1800307086 جامعة آل البيت 

التاريخاحمد عثمان عمر بشير1700303101 جامعة آل البيت 

القانونضحى فايز ابراهيم سالمه1700200285 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها صفاء بشير هزيم االشقيف1800307084 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اماني صفوان احمد عوده1750307050 جامعة آل البيت 

القانونوالء احمد محمود الشيخ1800200018 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها امل بكر يوسف محمد1800307067 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبرشا بشار محمد القبالن1851306066 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مجد يوسف احمد منصور1800307187 جامعة آل البيت 

التاريخشهد علي اكريم بني خالد1750303059 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبسمر احمد ابراهيم ابو جوده1701308035 جامعة آل البيت 

التاريخياسمين حسن قفطان بني صخر1800303086 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهارهف عبد هللا يوسف الحايك1800301225 جامعة آل البيت 

القانونمريم محمود فهد عودة هللا1800200065 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدباحمد موسى محمد القاضي1801308003 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةفيصل مشاري صطام الدويش1850604169 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رنيم فيصل احمد سليم1800307223 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاعمر رزق هللا سلمان مشاقبه1800301046 جامعة آل البيت 

التاريخعدي منصور حضيري السرحان1900303240 جامعة آل البيت 

التاريخعبدهللا محمد حسن طالب1750303057 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مالك شريف عبد ربه المساعيد1800307093 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبسالي نضال ذياب جوينات1751308016 جامعة آل البيت 

التاريخمحمد عواد محمد البدارين1850303042 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاحسان احمد حمد الخوالده1900301236 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبيوسف رمضان يوسف قنديل1800901033 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مالك علي فوزي العوضي1750307092 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهارانيا محمد سالم الزبن1800301084 جامعة آل البيت 

التاريخسليمان عطيه سليمان ابوكف1750303100 جامعة آل البيت 

التاريخالنا عناد عطا هللا المهباش1800303099 جامعة آل البيت 



اللغة العربية وآدابهاعمار طارق جابر سليمان1950301054 جامعة آل البيت 

التاريخمحمد سامي محمد السرحان1850303016 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةاحمد عمر محمد الغادي1700706059 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مرام محمد مصطفى الحاج صالح1850307080 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةخوله عبد المنعم عوض الشرعه1801108091 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةراما عزام زكي قادوس1801108033 جامعة آل البيت 

القانونبتول يوسف محمود المشاقبه1800200068 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةعمار محمد حسن درويش1700704175 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةهاشم احمد هاشم رضوان1751108118 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاعبدهللا حسين قريطع الجبور1800301237 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةبلقيس نايف حمد الخوالده1851108004 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايمان مأمون محمد ابو حطب1850307036 جامعة آل البيت 

التاريخساره محمد حسين الحماد1900303256 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبعبله سالم هليل ابو هليل1700901200 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةمحمد حمود حمود الدويله1850604170 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةبلقيس خالد عبد هللا ابو هال1700604090 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهارزان طارق احمد عوض1800301112 جامعة آل البيت 

التاريخابراهيم عبدالجابر محمود ابوعياش1900303250 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمنى خلف عوض العموش1751108113 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاعبدالمجيد حمدان محمد المشاقبة1800301011 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبد الحميد سلمان عبد الحميد ابو عفيفه1800307011 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاالرا نضال لطفي الغريبه1800301115 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها صفاء جهاد محمد رسمي ابو الهيجاء1800307193 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فواز ثويني عزاره الشرفات1950307086 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبطارق فيصل فايز البراهمه1800901106 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةعبد هللا قاسم فالح الزيود1700704106 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاخلود حسين صبيح المساعيد1800301054 جامعة آل البيت 

التاريخعبدالرحمن خلف مضعان الخوالدة1900303252 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سليم محمد سليم ابو نفيسه1800307163 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبعامر بسام سعيد خنفر1800901034 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةرامز راضي حمد الخوالده1801108123 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةاحمد خالد احمد ابوعويضة1851108031 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمرح محمد امين عبد هللا1801108076 جامعة آل البيت 

التاريخهبه تايه حميدان الشرفات1800303110 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بيان عماد محمد غبن1800307119 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبسارة محمد ابراهيم فرح1751306017 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةعزالدين علي ناصر الصّري1850703007 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها انتصار مفلح حمدان العاصم1800307085 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبعمار عبد الوهاب محمد عرمان1850901037 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةجميلة محمود احمد الطوسي1850703020 جامعة آل البيت 



اسباني وانجليزي/اللغة واالدبساره عبدهللا باير السرحان1801306012 جامعة آل البيت 

اللغة الفرنسية وادابهااالء نافذ جميل ابو الجلود1700302080 جامعة آل البيت 

التاريخمحمد عادل إبراهيم السليم1850303025 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةليث بالل محمد الصعوب1800902074 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف شاكر محمد الزبيدي1800307025 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةمعاذ عاطف فالح المشاقبه1700704128 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ريف محمود جمعه ابو عرار1800307135 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سندس عبد الهادي شاني السرديه1800307228 جامعة آل البيت 

التاريخعباده محمد منصور بني احمد1800303041 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةرؤى هيثم محمد عيسى1700703011 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهافراس محمود عبد الكريم القعاقعه1800301029 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاهادي هشام عبدربه ابوعاذره1800301224 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةمرح محمد جودت خضر1700703016 جامعة آل البيت 

التاريخدعاء خالد لطفي عبهري1800303038 جامعة آل البيت 

التاريخمضحي سامي مضحي البصمان1850303038 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةمحمد علي ثويني العرادة1850604153 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةغسان محمد حسن الفراحته1800902034 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةمازن عماد خالد عصفور1800902020 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ديمه احمد عبد الكريم الشياب1800307180 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبمرح وائل عبد الكريم زايد1801306003 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهامصعب سليم عبدهللا الشريده1850301055 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةدعاء محمد علي المشني1850703010 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةمحمد ذعار دغيم بطي المطيري1850604164 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةبيان قاسم محمد خير هزايمه1800604127 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف علي محمد فريد كايد1850307044 جامعة آل البيت 

القانونعامر زين الدين زيدان ابوقويدر1800200084 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهابلقيس خليل ابراهيم القواسمي1900301226 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمحمد عمر ابراهيم ابو شعيره1851108036 جامعة آل البيت 

ايطالي وانجليزي/اللغة واالدبسجود احمد فوزى البدور1801305016 جامعة آل البيت 

التاريخعصام احمد صياح الحرافشه1800303089 جامعة آل البيت 

القانوننداء محمد سالمه سالمه1600200188 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةعمر عبد الرحيم محمود عيسى1800902087 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةايهم محمد خالد الشجراوى1700706041 جامعة آل البيت 

التاريخجعفر ركان مشرف البري1800303140 جامعة آل البيت 

القانونرهف فرج احمد عسكر1800200158 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةابراهيم صالح علي الفاعوري1800604078 جامعة آل البيت 

اللغة الفرنسية وادابهانور قاسم سليمان القواسمه1700302105 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةدعاء ابراهيم ذياب الجراح1700902158 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةعثمان محمد حمدان الخاليله1700704174 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاحماد زياد محمد الشويات1850301061 جامعة آل البيت 



العلوم السياسيةعبد العزيز راشد شبيب البغيلي1850604156 جامعة آل البيت 

القانونهديل مهند احمد الزعبي1800200057 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةحال نعيم احمد الحراحشة1801108097 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساجده صبحي مصطفى ابو مراد1800307137 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةاميره نايف عجاج القرعان1801108120 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبمحمد جهاد سعود الخوالده1851308020 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبمرح احمد عبد الرحمن ابو ش1701308030 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةاريج محمد صالح الدين حسين فرعون1801108036 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةزينب سليمان فرحان الربابعه1800604040 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةرند محمود عطاهلل ابوسليم1700703001 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةفواز شادي فواز بشير1700706007 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاعلي عطية علي ابوصعيليك1750301036 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها امل مفلح عواد العظامات1800307155 جامعة آل البيت 

القانونرانيا مصلح سليمان الكيفي1800200079 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء خالد عبد اللطيف ابو اسعد1800307117 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبرايانا اكرم ابراهيم مسعود1800901087 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةمحمود هشام محمد حماد1700706048 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةقتيبه حسن عطيه مطالقه1700706037 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شهد رائد محفوظ غيث1750307024 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اريج عاطف محمد الشرعه1800307091 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تيماء محمد حسين الصياحين1800307053 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةحسام محمد عادل شعالن1750703030 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةخالد سليمان رشيد ايوب1700704023 جامعة آل البيت 

القانوناشرف عبدالرحمن علوان عطير1750200176 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهااسيل ناصر حسن ابو حطب1800301341 جامعة آل البيت 

القانونعالء الدين حسين كيفو1850200047 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةمحمود احمد محمود الدسوقي1850604239 جامعة آل البيت 

القانونخليف عيسى خليف الزيود1800200102 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبانس مالك غازى شطناوى1800901028 جامعة آل البيت 

التاريخصهيب محمد اصبيح الفراهيد1800303135 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهااحمد عبد هللا سليمان العموش1850301026 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةسيف الدين فالح شهاب الجمعان1850604131 جامعة آل البيت 

التاريخالعنود اسماعيل محمد ابومحارب1900303007 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سميه عاكف طعمة بني خالد1850307078 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةعبدهللا حسين سليمان الشريف1850604221 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةعبد الرحمن اسماعيل محمد المخاري1801108102 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهانيرمين علي محمود الطهاروه1800301340 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةايناس سامر فوزى سالمه1800604038 جامعة آل البيت 

القانونرائده عواد نوران المعيط1800200069 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تولين خالد عبد هللا جبر1800307034 جامعة آل البيت 



العلوم السياسيةمهند محمود تركي عبابنه1850604242 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهااسالم ابراهيم رضا عليمات1800301107 جامعة آل البيت 

التاريخنور نايف موسى الصبيحات1900303248 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبمريانا سلطان يحيى طه1701306040 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةميس فيصل نصر هللا العموش1851108005 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةفهد حمود جلوى الشمري1850604176 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةالبراء اشرف محمود العامري1700703039 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةريما زاكي معيوف بني خالد1801108029 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةصالح رائد صالح الشنطي1700902140 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاساره نايف قاسم العبوس1750301011 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ميس احمد عبدهللا علي1800307014 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةمرام ابراهيم جبر درويش1700703014 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبتمارا جالل احمد الزقيبي1801306051 جامعة آل البيت 

ايطالي وانجليزي/اللغة واالدبسماح رياض علي البطش1701305088 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةنسرين مصطفى منصور الوهر1800904064 جامعة آل البيت 

التاريخعبادة رضا احمد رضوان1950303008 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةبدر انور بدر البلوشي1850604107 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبخالد اياد سعود عوده1800901001 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةاالء احمد ارشيد الحرافشه1851108003 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها إيمان نبيل احمد ابوداود1750307009 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمرام محمد راشد الشديفات1851108038 جامعة آل البيت 

ايطالي وانجليزي/اللغة واالدباحالم محمد ابراهيم النواصره1801305023 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةجمانه جالل فخرى احمد1700704159 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سندس حسين علي الرجوب1850307085 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةرغد عبد اللطيف مخلص الجيوسي1800604080 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةخالد عويد ثويني العراده1850604160 جامعة آل البيت 

القانوندياال عبد المنعم محمد العزام1800200119 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمحمد نضال محمد علوان1851108029 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةفرح كايد علي الخوالده1801108009 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةرهف زيدان حسن بدر1900704199 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةبراءه علي حمدان حسين1700703017 جامعة آل البيت 

القانوننور احمد موسى الطراونه1800200124 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها جمال جالل فخرى احمد1800307028 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبايهم معزي عبدالعزيز الكفاوين2001306004 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةجيهان سالم عواد الشرعه1801108096 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاعلي محمد عبدهللا الزواهرة1850301018 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبأية خليل محمد عطية الساخن1851306033 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فلاير علي عضيب الشرفات1800307239 جامعة آل البيت 

التاريخمحمد جهاد عواد البري1800303083 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبموسى محمد موسى عبابنه1850901024 جامعة آل البيت 



العلوم السياسيةطالل خالد عبدهللا الصباح1850604269 جامعة آل البيت 

التاريخمحمد عبد هللا علي الخوالده1800303014 جامعة آل البيت 

التاريخمالك مهلهل رفاعي القطعان1950303064 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبليان ايمن ابراهيم موسى1800901109 جامعة آل البيت 

التاريخعبد هللا غازي جابر الشرعه1800303141 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةفهد محمد سعد الهدبه1850604172 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبايه فؤاد محمد حماد1801308055 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةنور عالء علي سليمان1801108068 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةنسيبه احمد محمد عبدالوالي1700703054 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاسالي محمد فضل نصر1800301322 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةردينه عليان حمدان الحراحشه1801108020 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مالك محارب محمد المساعيد1800307220 جامعة آل البيت 

التاريخعنود مفضى فياض المساعيد1800303152 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهامعاذ احمد سالمه ابوهالله1850301051 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاسجى خالد ابراهيم ابو عرقوب1750301061 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةمحمد خالد ارشيد الكعمي1850604157 جامعة آل البيت 

التاريخعبدهللا محمد خليف الغويرين1900303003 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاسعاد محمد صالح السلع1800301128 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهارياض حسين علي السرحان1850301053 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فيروز محمد عباس مكان1850307040 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةحمد صالح حمد الثنيان الشرعة1851108040 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاسلسبيل علي حسين الشرعه1800301064 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبشفاء رافت خميس اعمر1900901001 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هشام عمر هاشم ياسين1850307084 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةرانيا محمد يوسف نصرهللا1700703020 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةوصفي سالم عفنان الرشود1800604070 جامعة آل البيت 

هندسة المساحةمروان ابراهيم بدر الصبيحات1700705036 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمحمود عمر محمود الزبون1851108012 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةعطاف نافز عبد الرحيم فراح1700704137 جامعة آل البيت 

التاريخبيسان هايل قاسم البوال1800303145 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاماريا محمد عبد هللا الجخ1800301228 جامعة آل البيت 

ايطالي وانجليزي/اللغة واالدبايات عبد الرؤوف محمد يونس زيتون1751305009 جامعة آل البيت 

القانونمها احمد خميس عليوه1900200113 جامعة آل البيت 

التاريخهديل محمود سعود الخوالدة1700303102 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهامأمون عاهد حسن عبد الرحيم1750301053 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تغريد فيصل حسن البليله1800307072 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمحمود علي محمود الخوالدة1851108027 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةعبداالله محمد يوسف االعمر1851108039 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاهديل فيصل محمود العزازمه1800301020 جامعة آل البيت 

علم الحاسوباريج عمر محمد ابو محفوظ1800901108 جامعة آل البيت 



 هندسة العمارةدانة صالح محمد علي1700703049 جامعة آل البيت 

القانونفرح فيصل علي بني اسماعيل1800200045 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسيل محمد فراس علي الزغول1750307109 جامعة آل البيت 

علم الحاسوببلقيس احمد عبد الرحمن االعرج1850901014 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةاحمد محمد علي البدارين1601108113 جامعة آل البيت 

التاريخفرح عبد هللا مفلح الشرفات1900303001 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةعامر زياد صالح ابو العطا1900703156 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةبيان محمود محمد ابو اجحاش1800902075 جامعة آل البيت 

التاريخمحمد غالب انور شبيطه1800303149 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبمحفوظه رائد ابراهيم الفقي1901306004 جامعة آل البيت 

التاريخمريم نزال وسيد المساعيد1750303092 جامعة آل البيت 

علم الحاسوباحمد وائل احمد النواوي1700901014 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبعبد هللا عثمان خلف البارافي2001308003 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةاسيل نعيم محمود حسين1800703065 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةحال خليل سليم الشعور1801108079 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةعبد المحسن ضحوي محمد الهاملي1850704064 جامعة آل البيت 

التاريخايمان مخلد محمد الصبيحات1900303224 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدببسان عدنان ابراهيم رواشدة1751308009 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةوتين عبدالكريم محمد الشرمان1700706019 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمود يونس عبد الكريم درس1750307070 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها جمال خالد جمال عمر1950307020 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ردينه فيصل عبدالعزيز ابوشندي1750307135 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةعبير فخري توفيق اسماعيل1750703022 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةاحمد زيد خليل القراله1700706084 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةابراهيم حسين عبدالغفور الحراحشه1800703063 جامعة آل البيت 

القانونتقى خالد عقلة الخزاعلة1700200276 جامعة آل البيت 

القانونمرزوق عودة رجا بني خالد1850200003 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبحمزه رافت خالد الزعبي1701308027 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةوصفي مرعي عليان الحديان1800604153 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةحسام مفلح محمد بني خالد1700704068 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سجى ناصر محمد عبويني1800307121 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةمريم رمزي حسن العويسي1700703045 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره رضوان علي فهيد1800307052 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حياة ابراهيم اسماعيل نوفل1750307136 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها منار جمال عبد الرحمن المصطفى1800307115 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبايمان عطيه خليل الدبوبي1801308008 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مها وصفي محمد الخوالده1800307190 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةليث محمود علي المعال1900902007 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبانتصار محمد فالح ريماوي1801308027 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبرغد عبد االله رشيد الخطيب1950901002 جامعة آل البيت 



 اللغة اإلنجليزية وآدابها سلسبيل جمال احمد صالح1850307038 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبسبا تركي فالح الرواشده1851308025 جامعة آل البيت 

القانونساره نبيل ابراهيم الجابر1800200097 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةاسراء طارق سعدهللا موسى1700706028 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةعبد هللا احمد عايد السرحان1950706006 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةياسمين فايق سالمة معمر1700703056 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبعباده معتصم سليمان عالن1800901127 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبمنار عماد جبر ابو شمعه1851308001 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةضياءالدين عبدالرزاق فالح الذيابات1700902184 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةلبنى فتحي حسن خالد1801108052 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةمحمد محسن عبدهللا الكيالي1750703027 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سوسن سليمان عوده ابو صعيليك1800307157 جامعة آل البيت 

اللغة الفرنسية وادابهااالء رائق عبد هللا عراقي1700302070 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةمحمود شريف محمود الرفاعي1850703008 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةسلسبيل وائل عطيه يوسف1800604102 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةوالء نور الدين حمدان علي1750703034 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةسيف االسالم عبدهللا محمود عفاني1700704172 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدباالء صالح محمد بني حمد1751306010 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دياال محمد عمر حماد1800307041 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مريم عبدهللا محمود الغويري1750307095 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبمصطفى مأمون مصطفى خالد1700901207 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةفواز فهاد شنار الشعالن1850604105 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةفرح مالك ياسين محادين1700703065 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهالينا جهاد فالح جمعة1850301021 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةحال عيسى محمود مراد1801108032 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبحنين حبيب احمد امين سمرين1800901056 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةعبدالرؤوف منذر عبدالرؤوف عيسى1700703074 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةعمر حمدان محمود البهنسي1751108123 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دارين سمير أحمد ابراهيم1750307139 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةغيداء امجد فارس الحراحشه1800904026 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةمالك شاهر محمود القواسمه1900902110 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره حميدان سالم المساعيد1750307080 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةشهد ايمن عبد الرحمن سقالوي1800902046 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه ايمن يحيى حسونه1800307046 جامعة آل البيت 

القانونسندس فريد عيسى رماحه1800200027 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاتهاني نصر حامد العليمات1800301049 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهامي خالد عبد العزيز الخالدى1800301222 جامعة آل البيت 

القانونمرح معن خضر صالح1750200147 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةسوسن شاهر عوني الحاج محمد1550703002 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهااقبال حكيمي حق بن جفري1800301212 جامعة آل البيت 



اللغة العربية وآدابهامحمد عبد الرزاق زكي السالم1800301219 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور ابراهيم محمد القيق1800307035 جامعة آل البيت 

التاريخهديل معزوز سالم المساعيد1800303079 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهااحمد نصر سمير السوالمه1800301110 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةمؤيد مهند سامح شواقفه1700703018 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سجى عبد المجيد محمد السعود1800307090 جامعة آل البيت 

ايطالي وانجليزي/اللغة واالدبسامر رائد صبحي الحاوى1701305111 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رشا محمد حمد الخوالده1800307108 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاوالء يونس مرزوق الخوالده1900301213 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةساجده محمد سالمه المعرعر1751108128 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شيماء اسمير سالم الشرفات1800307213 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبرانيا عبدهللا عبدالحافظ ابوذراع1751306006 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةسجى عمر عطية الشافعي1850703009 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةاسيل مراد اسماعيل قروع1800904060 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهافاطمه عبدالرحيم عبدهللا ابو عبيد1750301049 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةدياال حمد محمود المواجده1700703031 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةكرم احمد فالح العموش1850604133 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةمريم محمد صبحي خضر1700703055 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةياسمين محمد كامل ابو جودة1750703035 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةمحمد صالح فالح مقدادي1700706056 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبمحمد خالد ضاحي البدارين1801308016 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةرهف ماهر احمد غانم1700703041 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةسعد سعود ارشيد القفيد الكعمي1850604271 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةساجده رجا ضيف هللا البداري1801108099 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةيزيد احمد عبدهللا الدالبيح1751108146 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عرين حسين علي الصبيحات1800307092 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةرزان محمد علي ابو العناز1700704060 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاعصام انور محمد خزاعله1800301044 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةرهف محمد عدنان دواهده1801108002 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاهبه هللا مصطفى عمر المعايطه1750301041 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبكامل سمير كامل جرادات1800901086 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور اديب طاهر داود1800307113 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةاحمد عيسى علي الشرمان1700706060 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةصهيب ابراهيم احمد البكري1700902191 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةضيدان بجاد سلطان العجمي1950704001 جامعة آل البيت 

القانونعبد هللا راشد عقله البدارين1800200078 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةعبدالعزيز فهد ضيف هللا العتيبي1850704068 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةسليم رافت عيسى بني ايوب1851108044 جامعة آل البيت 

القانوندياال وليد غالب العوامله1750200094 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبفرح عبد الهادي صابر الشايب1751308003 جامعة آل البيت 



 هندسة العمارةالهام عبدالحميد مصطفى صوالحه1800703046 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةيوسف ماجد احمد الحراحشه1801108094 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةمحمد عبدالوهاب كمال صالح1750703028 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمعاويه رجا جرمان البدارين1851108014 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةساره اياد احمد الشاطر1700703012 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاعمر عاطف محمود الخوالده1850301052 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةنور محسن احمد سباح1800902024 جامعة آل البيت 

القانونمنار احمد اسعد العسوس1700200015 جامعة آل البيت 

القانونمعتصم هايل مضفي البري1750200225 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةرؤى طالب فوزي زياده1800904061 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبعثمان علي احمد الفرارجه1800901050 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبايناس يوسف سليمان ابو حاكمه1801308057 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبصفاء جمال مفيد غيظان1800901116 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبصالح الدين خالد حامد مجاهد1751306029 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةمازن عامر عبد الكريم الفقهاء1850902097 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةحمزه محمد عبد هللا حمود1700706044 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةايه خالد خليل صبحه1700703060 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهامحمد موفق سليم بشاره1800301037 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةاالء محمد سليمان بني خالد1700706088 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهالبنى محمد فرحان الشرعة1800301236 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بلقيس مناحي رحيبان الشرفات1800307077 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةحمزه رمزي خليل الزغبيه1600902127 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمحمد صايل علي الخزاعلة1801108101 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةمصعب خالد عبدالحميد السويلمين1700704157 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبعبدالحليم اسامه عبدالحليم النجار1700901114 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدببيان كايد اسماعيل عبد الجواد1701308033 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةرغد محمود محمد محمود1750703018 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةايه محيالن مفلح المساعيد1801108082 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور احمد عطوه السعود1800307062 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةياسمين ابراهيم احمد الخريشه1801108034 جامعة آل البيت 

القانونايمان ممدوح صالح البدارين1800200163 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةطاهر زياد جواد1650704051 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةقاسم محمد عليان العرقان1701108041 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سالمه عبدالرحمن سالمه ذبيان1800307059 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةفرح حسن سالم العندلي1801108073 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةمالك رائد علي خمايسه1700704126 جامعة آل البيت 

التاريخضياء عدنان نافع ابو عليا1750303075 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدباسالم سميح زيدان ابو قويدر1801306035 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةبلقيس علي سليمان المساعيد1801108122 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةانس حسان علي راشد1700706040 جامعة آل البيت 



التربية البدنيةمأمون نايف محمد الخوالده1751108026 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةمحمود سليمان توفيق البابا1750904015 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاأنس خالد عمر أبو عطايا1850301025 جامعة آل البيت 

القانونصالح عبد الرحيم بشير الزواهره1800200101 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حنين محمد علي الشنابله1800307064 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةريم عليان خلف الزبون1751108137 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةعبدهللا خلف جدوع العنزي1650604060 جامعة آل البيت 

القانوناحمد رائد حسين حامد1700200088 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها النا محمد عيسى العليمات1800307212 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساجده سليمان محمد المساعيد1850307010 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبروعه محمود احمد صالح1801308011 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةمراد رأفت صبحي خيرالدين1750703025 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةسند فايز مفلح بني خالد1851108018 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةاسماعيل عالء اسماعيل عليان1951108035 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةزيدون اعناد محمد يعقوب1700706077 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فرح نبيل علي العلبي1800307033 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةزيد خالد حسين الشديفات1800604046 جامعة آل البيت 

القانونعبد الرحمن حمد خليف الزغاتيت1750200076 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ريناد عوض مفلح المحسن1850307009 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهااالء عدنان محمد يونس1750301043 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رحمه علي حسين بني خالد1800307083 جامعة آل البيت 

التاريخاريج محمد حسين المحاميد1800303001 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبغادة اياد حسين سفاقة1751306016 جامعة آل البيت 

التاريخبهاء عايد سالمة الخوالدة1850303050 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبتاال جورج ثلجي النمري1851308009 جامعة آل البيت 

القانونمحمد صايل ضيف هللا الجبور1600200216 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةوالء محمد يوسف العبيدى1801108041 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فاطمه محمد امين عبد العزيز الرفاعي1750307112 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةجعفر محمد خليفه بني عواد1800902287 جامعة آل البيت 

القانونسامي سمير حسني العوضي1850200013 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةرهف عمر صبحي ابراهيم1700902173 جامعة آل البيت 

القانونآالء مراد عبد هللا احمد1800200103 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةمبارك سعد مطر الخشاب1850604155 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةاسامه اسحاق طالل غوانمه1700706039 جامعة آل البيت 

اللغة الفرنسية وادابهارؤى ياسين يعقوب النشاش1650302004 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسماء اسماعيل محمد ابوهويدي1850307092 جامعة آل البيت 

التاريخمحمد خلف عاسر المدهون1700303109 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبندى حاتم عبد الفتاح يوسف1801308020 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةحاتم محمد جميل العالونه1900902001 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها خالد علي صبري ابو حسان1750307029 جامعة آل البيت 



علم الحاسوبمحمد حسان محمود موافي1750901039 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمحمد سند خليل محمد القرعان1801108088 جامعة آل البيت 

القانونروالنا اسامه ابراهيم دحنوس1850200033 جامعة آل البيت 

القانونصابرين خالد عبد هللا الطوال1800200083 جامعة آل البيت 

التاريخساجده احمد علي البري1750303067 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةتاال يوسف عبدهللا القضاة1700904107 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهامي عايد طلب الريماوي1800301017 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاعال خالد سليمان الطراوي1600301060 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةدانا ابراهيم كاظم علقم1700703050 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها روال فارس عبد الكريم الكفافي1800307199 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور جمعه محمد سحيم1800307219 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبسراب فايز محمد أبو حسين1751306027 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةزيد عبد الناصر محمود ابو شاور1801108056 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمحمد محمود عبدي الزغول1751108115 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةاسامه ارشيد طاهر عبد الرازق1750902036 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةنور عادل محمد حماد1700604121 جامعة آل البيت 

هندسة المساحةقتيبة عبد الكريم يوسف دغيمات1850705006 جامعة آل البيت 

القانونحازم ايمن فالح القرعان1700200244 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةجالل محمد ضيف هللا اخو رشيده1751108142 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مروان عيد حمدان الالحم1800307217 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبعبد هللا مصطفى صالح فرفوره1700901167 جامعة آل البيت 

القانونطارق احمد حسن سليمان1800200029 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةقصي ابراهيم محمود النجداوي1700706079 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةفهد ثائر عبدالكريم هنان1750904013 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةتهاني محمد محمود المزيد1850902111 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةلناء رسمي علي غريز1700706063 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةوسام محسن فهد السرحان1850604120 جامعة آل البيت 

القانونايه عصام احمد ابو طرحه1600200285 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساجدة ايمن سعيد نهيه1750307171 جامعة آل البيت 

التاريخيعقوب عايد عقيل الجمعان1750303069 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةسجى محمد قبالن الشنابله1800904125 جامعة آل البيت 

ايطالي وانجليزي/اللغة واالدبحال محمد عبد الفتاح حماد1701305092 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبمعاذ رياض عبد هللا محمد1700901204 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةيعقوب عوض يعقوب عوض هللا1500904036 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةعنود احمد حسين الحراحشه1801108021 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةمعين محمود عبدالكريم الغزاوي1900704123 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبروان جمال راشد العزه1801306045 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهافرح محمد فائق سليم1750301056 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةسبأ احمد محمود الرفاعي1700706027 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهالورنس صالح عبد الكريم العقرباوي1750301095 جامعة آل البيت 



نظم المعلومات الحاسوبيةحمزه قاسم عبدهللا الزيوت1900902002 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةرنيم احمد هزاع الطالس1800904017 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةخالد محمد عبد ابونمره1751108112 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةشذا عبدالحليم محمد الخوالدة1700706024 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةنوار عبدالمجيد محمد ابونجم1751108132 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاعمر محمد جميل نوفل1750301065 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاايمان محمود بخيت الشرفات1750301039 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهااسامه سلطي محمد العبد الرحيم1700301227 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةبيان عايد بشير الزواهره1800904056 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةعبدالوهاب احمد صالح الحساوي1850704109 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ذاكرة مصطفى محمد المومني1750307108 جامعة آل البيت 

التاريخاحمد محمد محمود هياجنه1800303055 جامعة آل البيت 

هندسة المساحةصهيب محمد منيب حبوب1700705010 جامعة آل البيت 

اللغة الفرنسية وادابهاثائر هاني رفيق ابو خضر1700302113 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةحنين سالم عقله حراحشه1801108083 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف رومان جلود المساعيد1800307075 جامعة آل البيت 

علم الحاسوباسماء فهد حنو الشرفات1800901125 جامعة آل البيت 

علم الحاسوباالء عايد اذفيل الشلهوب1700901069 جامعة آل البيت 

القانونيونس يحيى محمد الشديفات1700200299 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةاشرف نمر فرحان فهد1751108070 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبعبد هللا اكثم احمد عوض1800901093 جامعة آل البيت 

القانونمحمد عبد هللا سليمان البطوش1800200127 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةحمزه فهمي احمد بني يونس1700706042 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةاية عربي نواف القاضي1700703071 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةعبداللطيف ناصر حمدان الرشيدي1750604063 جامعة آل البيت 

القانونعريب ظافي سبتي الحنيطي1750200056 جامعة آل البيت 

التاريخساجده قاسم محمد السيبيه1750303049 جامعة آل البيت 

القانونيوسف جمال ابراهيم النجار1800200024 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةساجده محمد عبد الكريم العويد1700706015 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء محمد هالل الفاعوري1750307121 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبسماح حسن علي عريقات1651306033 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاسلسبيل وليد عبد الكريم سلمان1800301087 جامعة آل البيت 

القانونالياس محمد حسين البرايسه1800200152 جامعة آل البيت 

القانونسالي عبدالعزيز احمد المجدوبه1700200040 جامعة آل البيت 

اللغة الفرنسية وادابهاياسين غازى احمد شلش1700302049 جامعة آل البيت 

القانونمحمد يوسف عبد الهادى خطاطبه1800200059 جامعة آل البيت 

التاريخسعود محمد شحاده الموالي1650303031 جامعة آل البيت 

القانوننور مامون صالح عمر1700200295 جامعة آل البيت 

القانونحسين عزير محمد القضاه1700200294 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةشعبان حسين محمود حسين1801108039 جامعة آل البيت 



القانونماجد حاكم مشهور الفواعره1800200186 جامعة آل البيت 

القانونهديل زهدى محمد غيث1700200051 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبانس احمد جمال ابوعبيد1850901006 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةفرح يوسف زهدي طباشة1750703036 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةانجولينا رائد حسين الشديفات1801108075 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةوليد حكم احمد ابو زيد1800706005 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةلجين عبدالمجيد حسين العموش1700703036 جامعة آل البيت 

القانونأيه جهاد عزالدين النادي1750200162 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ليث باسم مقبل حسن1750307055 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها جمال محمد جمال ابو تايه1950307097 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد ناجي محمد النجار1800307047 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةمرح منيب سليمان القاضي1800904044 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةمجد احمد صالح عبيدات1850604260 جامعة آل البيت 

القانونبشار عماد محمد حسن وساس1700200021 جامعة آل البيت 

القانونغفران محمد هشام طعمه السيوري1750200179 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةمحمد احمد حلمي جاموس1700902075 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةمصعب نواف عوض المطيري1750604090 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةمحمد رجائي احمد ابو غزاله1800902008 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةفارس ابراهيم طه الحراحشه1700706072 جامعة آل البيت 

القانونايات مصطفى محمد الهويمل1800200093 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مريم عبدهللا طحيطر المدارمه1750307066 جامعة آل البيت 

علم الحاسوباسيد خالد محمد مطر1700901158 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةثراء زيد فرج الدلعه1700706067 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةسائد عماد احمد القضاه1700604137 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةبيان نضال محمد سعيد النوباني1800904015 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةموسى حمد محمد ابوجودة1700706036 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبطيف علي محمد مهداوي1600901134 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف فالح مشعل المساعيد1800307225 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةعبد الفتاح سامي عبد الفتاح الكيالني1750904024 جامعة آل البيت 

فرنسي انجليزي/اللغة واالدبافنان هاني فخري يونس1701308008 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمحمد باسم ابراهيم الحمد1851108019 جامعة آل البيت 

القانونعبدالرحمن صالح عبدهللا الشقيرات1750200064 جامعة آل البيت 

القانونحسن عبدهللا حسن عويس1750200216 جامعة آل البيت 

القانونيسرى محمد موسى ابو قاسم1800200031 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةمحمد مرزوق جدوع العتيبي1750704162 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبمصعب محمد عبدالكريم النوباني1700901218 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةاسماء فالح دلقم الحرافشه1651108026 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عمار خليل سالم فاخوري1750307103 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبمحمود احمد محمود الشايب1750901046 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاحنان حسن حسين عبد الكريم1750301074 جامعة آل البيت 



نظم المعلومات الحاسوبيةاسامه خالد حسن العزايزه1800902236 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةابراهيم توفيق ابراهيم الحباشنه1700902125 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةفيصل مصلح بديوي الحرافشه1801108027 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبغيداء سامي سليمان ابو هشهش1651306034 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةمحمد فاروق صالح جرار1750904030 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبربى محمد حسني العوايشه1750901098 جامعة آل البيت 

القانونسجود عدنان محمد البهتي1700200273 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةناريمان سعود سالم المساعيد1801108022 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبعمر بدير مصطفى بدير1750901032 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نورس امجد طلب البلوي1750307165 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةخليل ابراهيم عبدهللا عبد الجبار1800902005 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةبراءه هايل علي ابوشديف1751108058 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبنداء ابراهيم محمد العموش1800901006 جامعة آل البيت 

القانونرغد محمود الزين حبيب1850200040 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبمحمد محمود موسى ابو زهيه1701306009 جامعة آل البيت 

علم الحاسوباحمد رائد احمد اليوسف1700901055 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةوعد زياد عبدالجبار الخطيب1800703049 جامعة آل البيت 

القانوندالل تيسير حسني ظافر1750200090 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةدانيه فاروق حسين أبو خلف1850703034 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبحمزه زكريا خميس خله1700901159 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ليث عايد حسني النجار1750307005 جامعة آل البيت 

القانونمرح عمر عبدالعزيز علقم1800200035 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمحمد عماد زكي العفشه1751108005 جامعة آل البيت 

القانونحمزه خالد كامل خليل1700200107 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةاحمد فوزان مقبل حسان2050902003 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها الين أكرم ابراهيم الحليقاوي1850307070 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبحمزه وائل خالد طه1700901209 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةعبدهللا محمد نادي الشاللدة2000904003 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةامل محمد احمد البطوش1700706043 جامعة آل البيت 

القانوناحمد عدنان كامل عبد1700200142 جامعة آل البيت 

القانونقتيبه بسام محمد العمري1750200061 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةاسماء محمد عبد المجيد شعالن1700704020 جامعة آل البيت 

هندسة المساحةدعاء نضال سليمان بني عيسى1700705040 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبمحمود محمد محمود عبد هللا1700901220 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةمحمد اكرم فواز القاضي1750704133 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةعبدالكريم يحيى محمد ابونبهان1600703100 جامعة آل البيت 

هندسة المساحةعبدهللا احمد نهار الجرايده1750705066 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبمحمود عبدالقادر يوسف عبد الجواد1700901194 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةاحمد نعيم مقبل شديفات1751108148 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةاحمد علي عبدهللا العموش1600604029 جامعة آل البيت 



اسباني وانجليزي/اللغة واالدبدياال احمد صالح الطالس1751306014 جامعة آل البيت 

القانوناالء وليد خالد رزق1750200156 جامعة آل البيت 

القانونيمنى منصور عطاهلل الكفاوين1600200178 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةعبد الكريم عوض مفلح المحسن1751108045 جامعة آل البيت 

القانوناحمد جهاد علي الزواهره1750200101 جامعة آل البيت 

علم الحاسوباحمد معمر علي العمري1700901232 جامعة آل البيت 

القانونسرين محمود سعيد المصري1800200010 جامعة آل البيت 

القانونروان نضال عبد العزيز القرا1700200280 جامعة آل البيت 

القانونعبدهللا محمد خميس الرفاعي1850200028 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةيزيد عماد علي دويدار1750703038 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةعاصم عبدالقادر علي سعيد1700704064 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمحمد يونس مرعي الدالبيح1801108051 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبقصي حاتم محمود عياد1700901206 جامعة آل البيت 

القانونحنين ظافي سبتي الحنيطي1650200042 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةسهيالن محمد حمد العجمي1750704105 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةثائر احمد فرحان الرياحنه1801108013 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةعبدهللا عصام مصطفى النعاجي1750904021 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةنانسي محمود عبدالعزيز ابو عون1700902204 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةريم يوسف كايد النواجي1700706078 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةانس علي عبد العزيز عقل1700703052 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةسفيان جمعه عوده الكعابنه1700704102 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةلورنس علي ابراهيم الخوالدة1850604002 جامعة آل البيت 

القانونمحمد معن محمد مومني1750200145 جامعة آل البيت 

القانونفادي فالح خلف الخريشه1750200021 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبراشد محمود احمد طالفحه1650901039 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةمنصور جمال سعدو مقبل1750902031 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبصهيب علي ابراهيم العيسه1700901205 جامعة آل البيت 

القانونفراس عيسى هيشان بني حمد1650200070 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمحمد عبد هللا امنيزل الدالبيح1801108086 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةمهند محمد مشحن العقله1900904124 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةطارق محمود حسين ابوقاعود1600703002 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةمؤنس احمد علي الشرع1700706068 جامعة آل البيت 

القانونلؤي بالل محمود نصيرات1750200123 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاتسنيم سليمان محمد الخوالده1750301046 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبنديم مناور معرش الغاطي1751306019 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةعدي حسن محمد الرواشده1700704140 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةعبدهللا احمد راضي الزعبي1751108064 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةنسيم أحمد علي الشريده1751108145 جامعة آل البيت 

القانونخالد ماجد احمد سلطان1850200049 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةساره محمد ابراهيم العمري1800904025 جامعة آل البيت 



علم الحاسوبطارق عوض يوسف طناش1650901047 جامعة آل البيت 

القانونتسنيم سميح سليمان الخزاعلة1750200203 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبمحمد عمر سالم الروسان1750901013 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةحسام عماد خليل الشمالي1650706038 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةمحمد رياض عبد العزيز خليل1700902074 جامعة آل البيت 

القانونعبدهللا احمد عبدهللا الخزاعله1750200071 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةاالء طه ظاهر شقديح1800904018 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةماريا وسام سفيان حسونه1800904055 جامعة آل البيت 

القانونفرح محمد علي ابو جابر1700200256 جامعة آل البيت 

القانونفرح عدنان خليل بني سعيد1750200215 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةرؤى ابراهيم احمد خوالن1750703009 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةايهم غسان محمود الصغيرين1950904007 جامعة آل البيت 

القانونرغد رائد محمد المساعيد1750200012 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةيوسف محمد عبدالرحيم ابو الجيبات1700902189 جامعة آل البيت 

القانونندى انجي امجد متعب الشياب1750200169 جامعة آل البيت 

ايطالي وانجليزي/اللغة واالدبمنال محمد احمد محارمه1801305011 جامعة آل البيت 

القانونزيد سامي محمد عتيبه1700200254 جامعة آل البيت 

القانونرانيا محمد عمر عيشة1750200198 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةجمانة عمر عبد المالك الحمزات1700703005 جامعة آل البيت 

القانونمعاذ غسان يوسف ابودوله1850200008 جامعة آل البيت 

القانونهاشم سليمان عبدهللا الصمادي1750200075 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةرهام عدنان عويد العظامات1700902207 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةرؤى وليد يونس جنايده1700704083 جامعة آل البيت 

القانونمحمد عالم احمد منصور1700200234 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةعبدهللا ليث عبد اللطيف االسعد1700704098 جامعة آل البيت 

القانونراكان كمال محمد الصعوب1650200060 جامعة آل البيت 

القانونسيف الدين صايل ضيف هللا الجبور1650200095 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةاحمد عبدالرؤوف مسلم حراحشه1700706076 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةريف يوسف ابراهيم الظاهر1800904094 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبخليل سهم خليل الصرايره1700901046 جامعة آل البيت 

القانونمحمد مهدي عبد الحليم ابراهيم العشوش1750200151 جامعة آل البيت 

القانونشادي سامر محمود اللداوي1750200051 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمحمد فريد سليمان الخوالده1651108047 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبحمزه عماد محمد العيسه1700901208 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةايمن يوسف حسن العفيف1600706018 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةجميل حسين جميل القطيرى1700902069 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبرانيا حافظ جالل ابو طربوش1700901196 جامعة آل البيت 

العلوم السياسيةمحمد حمدان جعيالن الحربي1650604103 جامعة آل البيت 

القانونمعتز علي محمد القضاه1850200029 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبسامر عبدالوهاب محمد كريشان1750901086 جامعة آل البيت 



اللغة العربية وآدابهاحال نضال جبر ابو نصر1700301057 جامعة آل البيت 

القانونرغد خليل خميس سرحان1700200272 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةعمر نبيل محمود نعواش1801108058 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبحمزه بسام كمال قواي1650901014 جامعة آل البيت 

القانونميساء عليان عواد جرادات1700200054 جامعة آل البيت 

القانونامل عبدالرحمن خلف الغويري1750200175 جامعة آل البيت 

علم الحاسوباحمد ايمن محمود ابو جويفل1750901023 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةرهف احمد علي بركات1700904115 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةوليد صالح محمد سرور1600706010 جامعة آل البيت 

القانونايات جميل محمود هاللي1800200181 جامعة آل البيت 

القانونرهام وائل فليح الدبوبي1700200129 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةفهد حسين فالح العجمي1750704055 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبديما نعيم عيد القيم1750901044 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةمحمد حمدان محمد زيتون1700704058 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةراكان محمد عبدهللا العجمي1750704101 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةحسان اسامة عبد الرحيم ابو خميس1700703046 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةامل خلدون علي الباعوني1800902094 جامعة آل البيت 

القانونرهف عالن عثمان عالن1600200269 جامعة آل البيت 

القانونحمود خضر ناصر شمر1750200060 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةلجين ايمن محمدأمين المساعده1650706003 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةناصر كفاح سفاح العون1950904129 جامعة آل البيت 

القانونمحمد نصر قسيم سناجله1750200152 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةناصر محمد حسن العجمي1850704092 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةعلي عبدالرؤوف خالد الدالبيح1700706091 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبمحمد باسم محمد العيشه1700901031 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبعبدهللا ابراهيم علي البيك1700901098 جامعة آل البيت 

القانونروان محمود عبد الرحمن المجالي1750200113 جامعة آل البيت 

القانونرعد بسام جادهللا شخاتره1700200241 جامعة آل البيت 

القانوناحمد بالل باسم الخالدي1750200017 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبريما جمال راشد العزه1801306046 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةانس احمد خليف بني ياسين1700706008 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةاحمد خالد عبد العزيز العزام1850902101 جامعة آل البيت 

القانونرؤى حسين احمد سوالمه1700200196 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةاحمد غازي احمد بني هاني1750904017 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةشهد راشد احمد الرفاعي1750902038 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةهبه سعيد محمد شعبان1800706092 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةالعنود عيد سلمان الزبن1550704013 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةمحمد احمد صالح الخشاشنه1600703006 جامعة آل البيت 

اسباني وانجليزي/اللغة واالدبروال عاطف عبد المهدي القطا1701306064 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةعلي محمد توفيق ياسين1700904070 جامعة آل البيت 



 اللغة اإلنجليزية وآدابها صفاء احمد ابراهيم ضمره1750307057 جامعة آل البيت 

القانونضياءالدين ابراهيم سليم البسيس1500200045 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةعاليه ابراهيم عنيزان المساعيد1650704013 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةمحمود عزام عطيه ايوب1851108041 جامعة آل البيت 

القانونعهود نادر حسني الخواجا1750200185 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةابراهيم فضل حسن ابو هنا1700902071 جامعة آل البيت 

القانونينال محمود يوسف ابوقمر1750200072 جامعة آل البيت 

هندسة الطاقة المتجددةمحمد بالل يحيي عبيدات1600706014 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةعمر فاروق احمد سلمان1600704065 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةفهد بداح فريج المطيري1750704006 جامعة آل البيت 

القانونعبد الكريم جمال عبد الكريم سلمان1750200078 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةاحمد عبدالحليم حسن عبدالعال1600704089 جامعة آل البيت 

القانونسالم محمود حسني العوايشه1750200171 جامعة آل البيت 

القانونحمزه محمد بشير النجاب1800200194 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةمحمد صالح محمد الخوالده1750904008 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةطارق سعد محمد الذباينه1700904133 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةاحمد خالد عبيد الساعي1600704114 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابها1600301090jia fuxin جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةمهند احمد عليان الحوامده1600703014 جامعة آل البيت 

القانونيزن نافز محمود سعد1800200039 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةزيد نعمان عواد حتر1650704002 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهاليث حمدان زعيوط الشرفات1700301028 جامعة آل البيت 

القانونرهف عمر بلبيسي الشوملي1600200069 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةنور محمود فهمي ناصر1700704086 جامعة آل البيت 

القانونياسمين طه محمد ابو نجم1700200202 جامعة آل البيت 

القانونمجد محمد محمود العمري1750200209 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةشهد ناصر محمود الشرمان1700703037 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبعباده معين محمد شريف بني هاني1800901004 جامعة آل البيت 

القانونلبنى عيسى عبدالعزيز غنيم1600200048 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةانديا محمد نور احمد امين سمرين1800902088 جامعة آل البيت 

القانونمهند عدنان خالد خرفان1600200211 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةعبدهللا عبدالناصر محمود عويدات1701108116 جامعة آل البيت 

ايطالي وانجليزي/اللغة واالدببندر محمد غصاب الدندن1701305017 جامعة آل البيت 

القانونصدام موسى ارحيل الخالدي1750200010 جامعة آل البيت 

القانوننوح محمد حميدان الزواهره1700200091 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبمعتصم احمد سليمان المشاقبه1750901009 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةاسراء احمد محمد النسور1700704104 جامعة آل البيت 

التربية البدنيةاحمد عزمي زكريا سميح صقر1601108074 جامعة آل البيت 

القانونراما محمود حمود الضمور1700200220 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةثامر عمر احمد الحسبان1600703019 جامعة آل البيت 



القانونحسين علي حسين شطناوي1750200140 جامعة آل البيت 

القانونمرح ابراهيم محمد شحاده1600200276 جامعة آل البيت 

القانونفرح حسام محمد صبحي المنصور1700200271 جامعة آل البيت 

القانونمالك خالد ناصر الخزاعله1750200177 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةحسين علي ابراهيم ابو حسين1800704102 جامعة آل البيت 

ايطالي وانجليزي/اللغة واالدبمحمد بسام محمد حامد1951305001 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبحمزه ماهر احمد العوامله1600901062 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةمحمد قاسم محمد عبداللة1550902024 جامعة آل البيت 

القانونحابس سليمان حابس الهباشين1750200127 جامعة آل البيت 

القانونمحمود محمد يوسف سويسه1750200224 جامعة آل البيت 

القانونبهاء محمد سليم ابداح1700200068 جامعة آل البيت 

القانونسندس علي محمود قدسية1550200067 جامعة آل البيت 

القانونيزن عبد الستار رضا معابره1600200064 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبمحمد نبيل ابراهيم سنجقيه1700901033 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةعقله مفلح عواد زبون1800904004 جامعة آل البيت 

القانونفارس محمد عمر الذنيبات1750200116 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسعد عباس اسعد ابو رجب1500307060 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةعمر ابراهيم محمد المساعده1550704026 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةتسنيم محمود محمد الجمعات1700904063 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةابراهيم موسى حسين عبد الوهاب1700704095 جامعة آل البيت 

هندسة المساحةمحمد سعيد سيف محمد1600705045 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبعبدالحميد احمد محمود سلمان1750901068 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةدانيا ابراهيم يوسف حماد1700904047 جامعة آل البيت 

القانونبثينه خالد احمد الشاكوش1700200176 جامعة آل البيت 

القانونزكريا فيصل محمد القضاه1700200146 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةهمام امجد طه يعقوب1700904068 جامعة آل البيت 

القانونخلود ساري خالد الحسبان1650200045 جامعة آل البيت 

القانوننيروز صالح احمد محمود1750200172 جامعة آل البيت 

القانونهبه محمد ابراهيم عتمه1500200194 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةلؤي جمال عبدهللا ابو الوي1750704008 جامعة آل البيت 

القانوننايف علي محمد الخطيب1600200138 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةمهند فراس فوزى عتوم1600704033 جامعة آل البيت 

القانونمحمد شريف محمد العمايره1700200225 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةعبدالرحمن محمد خير احمد ابو بكر1600902015 جامعة آل البيت 

علم الحاسوباحمد محمد حسين سعاده1600901050 جامعة آل البيت 

هندسة المساحةعمر احمد عبدهللا بني خالد1700705049 جامعة آل البيت 

ايطالي وانجليزي/اللغة واالدبسوار عبدهللا احمد عودة1851305004 جامعة آل البيت 

القانونمعتز محمود عبدالقادر حسن1600200264 جامعة آل البيت 

القانونرغد احمد محمد العكش1750200146 جامعة آل البيت 

علم الحاسوبيحيى احمد مصطفى ابو الذهب1600901051 جامعة آل البيت 



التربية البدنيةعمر قاسم محمد السرحان1501108060 جامعة آل البيت 

 هندسة العمارةانس مصباح سليم خليل1550703007 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةرعد خالد شحاده الحديد1600904055 جامعة آل البيت 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حنين رائد خالد محمد عثمان1850307025 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةلوتس ضيف هللا فالح الخلف1700904109 جامعة آل البيت 

القانونشذى غازي عواد العمور1750200099 جامعة آل البيت 

هندسة المساحةاحمد محمد احمد النظامي1500705049 جامعة آل البيت 

القانونحنين جواد فيصل ربابعه1750200134 جامعة آل البيت 

القانونينال سمير سليم حداد1700200127 جامعة آل البيت 

القانونخالد جهاد حسين مساعده1650200088 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات الحاسوبيةراشد محمود موسى ابوزهيه1600902016 جامعة آل البيت 

القانونبشار خالد فهد الشيشي1650200085 جامعة آل البيت 

القانونخالد ياسر خالد عبابنه1650200086 جامعة آل البيت 

القانونهداية حسن ذيب ابوسماقة1750200092 جامعة آل البيت 

القانونسفيان عارف عواد الفقراء1700200019 جامعة آل البيت 

القانونمرح وائل هليل الدويكات1600200070 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةكاظم علي موسى الخالدي1550704047 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةباسل عادل يوسف السهاونه1750904002 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةحسين احمد رجب وهبه1600704101 جامعة آل البيت 

الهندسة المدنيةبدر جمال احمد العنزي1750704166 جامعة آل البيت 

القانونمعتز حابس ابراهيم العدوان1650200078 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةسليمان حسن سليمان العبسي1400904022 جامعة آل البيت 

نظم المعلومات االداريةاحالم علي ظاهر شقديح1600904004 جامعة آل البيت 

علم الحاسوببهاءالدين اكرم حسن الفراحته1500901128 جامعة آل البيت 

اللغة العربية وآدابهادانيه عبد هللا عوده دويرج120180201029 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هاله اسامه عبد المجيد اسماعيل120180202123 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عز الدين خالد موسى النعيمات120190202030 جامعة الحسين بن طالل

القانونالعنود عوين عميش الشموط120181408036 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبد هللا سالم االدهم الجازي120180202026 جامعة الحسين بن طالل

القانونبراءه محمد عطيه الرفوع120181408007 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاالهنوف راضي عايد السميحيين120180201008 جامعة الحسين بن طالل

القانونمناف ابراهيم محمد النوافله120191408187 جامعة الحسين بن طالل

القانونادهم امين شحده السعودي120181408161 جامعة الحسين بن طالل

تكنولوجيا المعلومات/علم المكتبات عبير رمضان صالح الصواخنه120200206024 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لما سمير سالم عيد120180202090 جامعة الحسين بن طالل

علم الحاسوبخالد محمد عطا هللا السعيدات120190622036 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافياصابرين عدوان براك التوايهه120180211043 جامعة الحسين بن طالل

التاريخخالد نايف عبد الرحمن العدوان120180217071 جامعة الحسين بن طالل

القانونبتول عطا عقله القضاه120171408138 جامعة الحسين بن طالل

التاريخايمن صالح احمد ابو صعيليك120180217070 جامعة الحسين بن طالل



 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل احمد صبحي ابو حسين120180202113 جامعة الحسين بن طالل

هندسة البيئةجيالن مصلح صالح اليماني120170502001 جامعة الحسين بن طالل

القانونآالء عبد الناصر زين العامودى120181408040 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد اياد حسين السلع120180202117 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاشروق غالب احمد ابو عوده120180201020 جامعة الحسين بن طالل

القانونرهف حسين خليل المحاميد120181408183 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سيرين محمد علي جبر120180202091 جامعة الحسين بن طالل

القانونعبد الرحمن سالم محمود السويلميين120181408053 جامعة الحسين بن طالل

القانوننورا احمد ابراهيم ابو عالوى120181408065 جامعة الحسين بن طالل

القانونبالل محمد سالمه الطوالبه120181408074 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ابراهيم محمود طالب الحسنات120180202060 جامعة الحسين بن طالل

القانونسندس رضوان سليمان ابو فرج120181408039 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاختام علي سالم ابو الخيل120180201087 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهارغد كايد لطفي البزايعه120180201031 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافيامها عبد هللا حسين البطايحه120180211020 جامعة الحسين بن طالل

القانونابتسام عواد هديبان المصبحيين120181408066 جامعة الحسين بن طالل

القانونبتول ابراهيم عطا هللا الجعافره120181408083 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافياغفران حسين علي الزيادنه120180211032 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاعالء وائل محمد عيسى الشريف120180201094 جامعة الحسين بن طالل

القانونمرام محمد فضيل ابو حويل120181408059 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها احمد حسن ياسين محمود120170202090 جامعة الحسين بن طالل

القانونمي عبد المجيد هداف أبو همام120181408033 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تيماء ايمن ناصر كريشان120180202012 جامعة الحسين بن طالل

القانوننور فيصل محمد الشقيرات120181408014 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهااحمد رجا موسى الحسنات120180201060 جامعة الحسين بن طالل

القانونسنابل زهدي محمود البدور120181408088 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافيامحمد حسين مفضل الرواجفه120180211044 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهايحيى بسام محمد الرواشده120180201013 جامعة الحسين بن طالل

القانونمؤيد سالم حسين ابو شلهوب120181408046 جامعة الحسين بن طالل

القانوناسراء فوزي امين الجراح120191408214 جامعة الحسين بن طالل

التاريخرحمه مسلم عتيق العثامنه120180217013 جامعة الحسين بن طالل

التاريخايمان محمد ضيف هللا الزوايده120180217036 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبد هللا عماد سعيد شاهين120180202111 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها يزن مصطفى حسن ابو ديه120180202156 جامعة الحسين بن طالل

القانونميمونه محمود دخل هللا البدور120181408022 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافياانس ياسر عثمان ابو الريش120180211070 جامعة الحسين بن طالل

القانوندانيا عبد العزيز مسلم الحويطات120181408105 جامعة الحسين بن طالل

القانونسندس فرحان حمدان الرياحنه420181408028 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهادعاء محمد سالم الجبور المالح120180201054 جامعة الحسين بن طالل

القانونطارق عدنان خليل الشباطات120181408058 جامعة الحسين بن طالل



 اللغة اإلنجليزية وآدابها سماح صالح الدين شفيق ابو صيام120180202103 جامعة الحسين بن طالل

القانونبهاء عدنان لطفي صالح120181408154 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه ماهر ابراهيم اتكيدك120170202102 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهانجود محمد علي العطون120180201019 جامعة الحسين بن طالل

التاريخاسراء عبد هللا سالم الرصاعي120180217031 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل محمد لطفي خليل120180202175 جامعة الحسين بن طالل

القانونهبه هللا معاويه محمد العوامله120181408133 جامعة الحسين بن طالل

التاريخمحمد موسى عوده المسقي120180217052 جامعة الحسين بن طالل

التاريخفاطمه عبد هللا سليمان العمارين120180217076 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافياعائشه عطا هللا قريفان العودات420180211002 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بتول يوسف عبد الرحمن مشه120180202079 جامعة الحسين بن طالل

القانونراشد عدنان علي المحادين120181408078 جامعة الحسين بن طالل

القانونرهف محمد موسى الدردان120181408081 جامعة الحسين بن طالل

علم الحاسوبعزمي عبد الناصر محمد عزمي عاصي120180622053 جامعة الحسين بن طالل

التاريخزهور هارون حمد المراعيه120180217020 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ليلى ناصر شماليه820170202001 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافيارانيا يوسف سالم العمران الحويطي120180211029 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافياريم عواد حسني طيطي120170211061 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافيارحمه سامي جزاع الجازي120180211086 جامعة الحسين بن طالل

التاريخمريفه محمد هليل الخضيرات120180217046 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاعمر عادى حمدان العطون120180201032 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهااسيل احمد صبحي ابو حسين120180201044 جامعة الحسين بن طالل

التاريخايه عيسى محمد المعاني420180217002 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاعبد هللا محمد عقيل ابو عاقوله120180201070 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها راما جمال رشيد قنديل120180202040 جامعة الحسين بن طالل

التاريخرشا حسين عبد الحميد الشاويش120180217062 جامعة الحسين بن طالل

القانونمحمد ايمن محمد القيسي120181408056 جامعة الحسين بن طالل

القانونموده محمد عايد العمرات120181408024 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافيااالء عطا هللا علي الزوايده120180211023 جامعة الحسين بن طالل

القانونليث حسن محمد الكردى120181408127 جامعة الحسين بن طالل

القانونهديل هاني احمد الصوص120181408084 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاعبدالرحمن محمد حسن العودات120180201064 جامعة الحسين بن طالل

التاريخبيان خليف مسلم الركيبات120180217065 جامعة الحسين بن طالل

القانونمنصور حمد المعنس العذبه المرى820181408009 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رؤى احمد عبد الرحمن العسوفي120180202146 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافياهبه رائد عبد هللا الهالالت120180211031 جامعة الحسين بن طالل

اإلدارة الفندقيةعبد هللا عصام عبد هللا شحرور120180712005 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حنين صالح خالد الهالالت120180202054 جامعة الحسين بن طالل

تكنولوجيا المعلومات/علم المكتبات االء هشام مطلق العزام120180206004 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهافايز نايف ابراهيم ابو عرام120180201083 جامعة الحسين بن طالل



القانونساجده فواز فهد العدوان120181408055 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه عماد سالم ابوكركي120180202085 جامعة الحسين بن طالل

القانونزكريا محمد ابراهيم العميان120181408119 جامعة الحسين بن طالل

القانونحنين محمد عبد الخصبه120181408012 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الكهربائيةمحمد حماد ابراهيم ياسين120180508026 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الكيماويةعلي عبد الغني بديع ناصر120190503027 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهارهف احمد عبد الغنى الفالحات120180201039 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هاشم جمعه محمد النوافله120170202024 جامعة الحسين بن طالل

القانونمنى مفيد محمد السعيدات120181408005 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها منار اسماعيل رجا الرواجفه120180202005 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سفيان حسين حسن الفلحات120170202085 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رشا تركي محمد الرماضنه120180202071 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافيامالك علي سالم الجازي120180211047 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تسنيم صالح سليمان الهباهبه120180202006 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها آيه يحيى هالل بني ياسين120180202108 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاايات عطاهللا حمد ابو صافي120180201023 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاناصر عبد هللا ناصر حمدان120180201038 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها النا مازن عبد هللا الحمدانيه120180202037 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دينا خالد اسماعيل البدور120180202101 جامعة الحسين بن طالل

هندسة البرمجياتعبد الفتاح محمود عبد الفتاح االسمر120180612046 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاخديجه احمد عطا هللا الطوره420180201001 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اخالص سليمان عيد ابو غريقانه120170202030 جامعة الحسين بن طالل

هندسة البرمجياتربى حسن مصطفى سالم120180612026 جامعة الحسين بن طالل

التاريخاسيل سليمان موسى العصيفات120180217023 جامعة الحسين بن طالل

العالقات الدولية والدراسات اإلستراتيجيةسبأ خالد محمد التعامره120180205006 جامعة الحسين بن طالل

التاريخهيا مصطفى محمد المراعيه120180217018 جامعة الحسين بن طالل

القانونعلي امجد علي الفرجات120181408103 جامعة الحسين بن طالل

التاريخبخيته عوده سالم الجذيالت120180217022 جامعة الحسين بن طالل

القانونغدير محمد عبد هللا الرواضيه120181408035 جامعة الحسين بن طالل

القانوناسراء بنت سليمان بن جمعه العمراني820181408002 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافيااالء جهاد محمد الشمري120180211030 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهامحمد عماد سعيد شاهين120180201041 جامعة الحسين بن طالل

القانونرهف احمد قطيش القبيالت120181408030 جامعة الحسين بن طالل

القانوناسيل سلمان حماد النعيمات120181408025 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هال خالد غالب المعاني120180202007 جامعة الحسين بن طالل

القانونعهود حسين زعل الشباطات120181408098 جامعة الحسين بن طالل

القانونروان محمد صالح الحاج420181408043 جامعة الحسين بن طالل

هندسة البرمجياترهف حسين ذياب المريدات120190612036 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة المدنيةفاروق راجي محمد مصطفى120170504064 جامعة الحسين بن طالل

التاريختماني خليل عايد ابو تايه120180217056 جامعة الحسين بن طالل



اللغة العربية وآدابهاعبد الملك فراس غازي الخزاعله120180201076 جامعة الحسين بن طالل

اإلدارة السياحيةنوف شايش صالح الجازي120170722005 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافيااصايل عبد الدايم شفيق المحاميد120180211019 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها احمد محمد عيسى الحسنات120180202053 جامعة الحسين بن طالل

القانونبتول محمد دناع العمريين120181408117 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها وائل عبد هللا حميد الحسنات420170202007 جامعة الحسين بن طالل

تكنولوجيا المعلومات/علم المكتبات ليندا محمد عبد ربه البزايعه120180206010 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نداء هاني عارف البواعنه120180202122 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فاطمه ضاحي عوده الزوايده120180202195 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاتقى خالد احمد صالح120180201078 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاعال محمد حتمل الجازي120180201010 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه احمد حسين الدهيج120180202010 جامعة الحسين بن طالل

التاريخدينا محمد حرب العودات120180217028 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافياباسل ابراهيم هارون الحسنات120180211065 جامعة الحسين بن طالل

القانونتامر امجد اسعد النابلسي120181408062 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شهد محمود محمد البزايعه120180202030 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الكهربائيةليث خالد عوض الدعاسين120180508036 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهازياد زيد حابس الرقب120180201056 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايمان سليمان سودان الركيبات120180202193 جامعة الحسين بن طالل

اإلدارة الفندقيةزياد محمد يوسف مسلم120180712001 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد منذر محمد تيم120180202152 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهارحمه سالم فرج العونات120180201001 جامعة الحسين بن طالل

القانونجعفر احمد حسن عبد الجواد120181408061 جامعة الحسين بن طالل

القانوننور ديب صالح العفيفي120181408044 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لؤي محمود احمد الخواجا120180202115 جامعة الحسين بن طالل

هندسة البرمجياتعبدهللا جعفر عواد الجعفرى120180612051 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاايمان سالم عواد ابو فليان420170201004 جامعة الحسين بن طالل

القانونمادلين محمد خليل الرفوع120181408111 جامعة الحسين بن طالل

القانونخالد محمد خالد ابو هويدى120181408123 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاعبدهللا فراس غازي الخزاعلة120180201074 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هدى قاسم محمد الخوره120180202045 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فارس عمر حسين الخطيب120180202086 جامعة الحسين بن طالل

التاريخفلاير حامد سويلم الرواجفه120180217024 جامعة الحسين بن طالل

القانونمالك عبد هللا احمد الخوالده120181408096 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاعمر احمد حمدان ابو صعيليك120180201082 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافيامحمد احمد عبدالجبار زيت120180211091 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهافاتن محمود سالم عليمات120180201046 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافياخلود نايف محمد نويديس120180211067 جامعة الحسين بن طالل

اإلدارة السياحيةمعاذ صالح حامد السالمين420170722001 جامعة الحسين بن طالل

القانونهبه ياسر جمعه العراقده120181408026 جامعة الحسين بن طالل



 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد يوسف ابراهيم السعودي420180202008 جامعة الحسين بن طالل

القانونختمه مرضي ضاري الجازي120181408147 جامعة الحسين بن طالل

القانونذوقان عبد الهادى ذوقان المطر120171408120 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهافاطمه احمد نافل العواسه120180201095 جامعة الحسين بن طالل

القانونتاال عماد علي النعانعه120181408054 جامعة الحسين بن طالل

القانونعبد الكريم علي محمد ابو رضاخ420171408012 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافيارواء محمد مجاهد العجامي120180211033 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مالك عبد هللا نجاع السميحيين120180202051 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة المدنيةيوسف محمد عوض ابو هالله420170504002 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهارهف عارف عبد الكريم الزغاتيت120170201044 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الميكانيكيةصهيب احمد علي النعيمات120170507032 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف غازى محمد العقايله120180202022 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها الرا جميل محفوظ سماره120180202120 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسماء خلدون محمد المومني120180202020 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاعمار سامي امسلم الخصبه420180201006 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الميكانيكيةمحمد فريد مسلم سالمه120180507039 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهااحمد فيصل عيسى بنات120180201049 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافياحال راكان عبد هللا الجازي120190211067 جامعة الحسين بن طالل

القانوناسيل ابراهيم سليمان ابو هالله120181408130 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافيارنا مازن ابراهيم عبيدى120180211040 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الميكانيكيةماجد احمد ذياب شكري120170507009 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافيامحمد ايمن احمد درويش120180211085 جامعة الحسين بن طالل

القانونتقي الدين بدر محمد النوافله120191408190 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها باسل نايف محمد الحسنات120180202077 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافيامعاذ هاني االدهم المصبحيين120180211093 جامعة الحسين بن طالل

التاريخاسالم موسى سالم الخليفات120180217037 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافياعمر كامل مجلي الحسن120180211051 جامعة الحسين بن طالل

القانونمجد عبد المجيد صالح الطنبوز120181408104 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاخالد محمد عبد هللا السلمان120180201043 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل علي سالمه السعيديين120180202105 جامعة الحسين بن طالل

القانونبلقيس عبد هللا محمد السوالقه420181408001 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد نواف محمد الخزاعله120180202093 جامعة الحسين بن طالل

القانونمنتهى احمد محمود العباسي120171408091 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هيا عماد يوسف سالمه420180202022 جامعة الحسين بن طالل

التاريخمجد عبد المطلب هارون الخليفات120180217069 جامعة الحسين بن طالل

القانونابراهيم نايف ابراهيم الهباهبه120181408042 جامعة الحسين بن طالل

علم الحاسوبمعتصم رائد حمد العليات120180622006 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبد الحميد عادل عبد الحميد الخطيب120180202094 جامعة الحسين بن طالل

علم الحاسوباحمد فيصل احمد عبابنه120180622021 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافيامامون ياسين محمد الطوره120180211061 جامعة الحسين بن طالل



القانونمهند عبد المنعم سليم المعايعه120181408009 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عالء يحيى صالح صالح120190202169 جامعة الحسين بن طالل

القانونهدى حسين حميد السعادنه120181408108 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها زيد عماد احمد العرود120180202096 جامعة الحسين بن طالل

القانونمرام شاهر محمد الحبيس120181408115 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها الرا محمد علي محمد صبحي العفورى120170202057 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاروان احمد عبد هللا االشعري120180201011 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافيارنا ذياب محمد النجادات120180211018 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها كرم احمد حسن الحمادين420170202002 جامعة الحسين بن طالل

القانونمدين عمر احمد ابو خديجه120181408129 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مالك محمد سالم القدمان120180202033 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الميكانيكيةاحمد جودت عامر السعدي120170507003 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ميس محمد عطا هللا الفضول120180202055 جامعة الحسين بن طالل

القانونحازم محمد اعطي النعانعه420191408004 جامعة الحسين بن طالل

القانونعندليب هيثم عبد المجيد المعايطه120181408080 جامعة الحسين بن طالل

هندسة البرمجياتاسالم بسام ياسين الرواشده120150612057 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاامل عيد نافل العواسه120180201018 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بيان عبد الرحمن محمود الفالحات120170202071 جامعة الحسين بن طالل

القانونعدنان عاكف عباس الطويسي120181408184 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الكهربائيةعوض عبد االله عوض احمد120170508023 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ابو عبيده سليمان سالم معيوف120180202088 جامعة الحسين بن طالل

القانوندانيه عبد الرحمن موسى الرواشده120181408017 جامعة الحسين بن طالل

علم الحاسوبمحمود جمال محمود سالم120170622036 جامعة الحسين بن طالل

القانونمحمد علي عبد الرحمن الغنانيم120171408109 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الكيماويةمحمد حسن احمد الحمايده120190503037 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافياحاكمه حسن بركات الجازي120180211005 جامعة الحسين بن طالل

التاريخعبدهللا رياض محمد ابو عريضه120180217040 جامعة الحسين بن طالل

القانونمهند عبد الرحمن عيد حسونه120191408218 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهامهند فرحان حمد الركيبات120180201017 جامعة الحسين بن طالل

القانونتركى مبارك حمد على السعدون820181408018 جامعة الحسين بن طالل

القانونعهد حسين سالمه الصبحي120171408013 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بلقيس هشام سليمان الفواعير120180202194 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الكيماويةمحمد ابراهيم محمد كتيع120190503035 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شيماء ضيف هللا ابراهيم المصبحيين120180202011 جامعة الحسين بن طالل

هندسة البرمجياتجانسيت عالء الدين محمد غندور120180612091 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الميكانيكيةرائد محمد عوده الزيدانين120180507047 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سلسبيل عدنان جعفر العالديه120180202064 جامعة الحسين بن طالل

القانونراكان سليمان صقر النعانعه120181408028 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الميكانيكيةسيف ابراهيم محمد السعيدات120170507033 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايهاب مجدى عبدهللا ابو جرى120180202130 جامعة الحسين بن طالل



الجغرافياوسام علي زكريا ابو هالله120170211081 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الكهربائيةراشد فهد سالم المراعيه120190508032 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافيامروه علي عوده الجبور120180211011 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهاسليمان الفي مفضي الدمانيه120180201051 جامعة الحسين بن طالل

القانونميس علي سالم القبيالت120181408067 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الميكانيكيةاحمد نادر وحيد صالح120170507015 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافياالنا مرضي محمد الرفايعه120180211004 جامعة الحسين بن طالل

القانونوليد يحيى خالد مرعي420161408008 جامعة الحسين بن طالل

القانونخالد مهدى حسين مرعي420171408014 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الميكانيكيةعمار عطيه عبد القادر الغرابلي120180507041 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور محمود محمد عدنان قنيش120170202032 جامعة الحسين بن طالل

التاريخمشاعل اسماعيل سالمه الرواجفه120180217010 جامعة الحسين بن طالل

القانونقاسم محمود قاسم كريشان420171408004 جامعة الحسين بن طالل

القانونالمؤمن باهلل سامي امسلم الخصبه120171408079 جامعة الحسين بن طالل

هندسة البرمجياتهارون رشيد محمد امين القاسم120180612027 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الميكانيكيةانس خالد ابراهيم متولي120150507058 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها النا عدنان احمد ابو قران120180202127 جامعة الحسين بن طالل

القانونسيف الدين هايل فالح السرحان120171408142 جامعة الحسين بن طالل

هندسة البرمجياتوقار خالد الفي النوافله120180612033 جامعة الحسين بن طالل

هندسة البرمجياتغدير عبدهللا محمد الطهاروه120170612005 جامعة الحسين بن طالل

القانونفراس حاتم اسحق اللحام120191408156 جامعة الحسين بن طالل

التاريخساره صايل مسيب الدمانيه120180217045 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة المدنيةثابت احمد محمد المحاميد120190504061 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة المدنيةمصعب موسى عوده الشلبي120180504070 جامعة الحسين بن طالل

اإلدارة الفندقيةزيد سليمان موسى الرفايعه420170712001 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الميكانيكيةمهند مرجي محمد المراعيه120190507035 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة المدنيةعبدالرحمن محمود شحادة سالمة120170504014 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافيافايزه علي عبد هللا العصيفات120180211009 جامعة الحسين بن طالل

القانونغفران حسين منسي النجادات120171408112 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه محمد نايف الشعالن120170202070 جامعة الحسين بن طالل

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رانيا محمد خلف العصيفات420170202005 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافيامرام هاني سليمان الهالالت120180211006 جامعة الحسين بن طالل

هندسة البرمجياترحمه سالم دواس الدهامشه120170612072 جامعة الحسين بن طالل

علم الحاسوبمحمد محمود حسن قنديل120180622023 جامعة الحسين بن طالل

القانونهديل خالد سالم شيحان120171408125 جامعة الحسين بن طالل

هندسة االتصاالتحمزه محمد عقله البطايحه120150505029 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الميكانيكيةمحمود خالد احمد الخزعلي120160507072 جامعة الحسين بن طالل

العالقات الدولية والدراسات اإلستراتيجيةفهد سلطان فيصل الجازي420140205003 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الميكانيكيةعبد الرحمن رمضان محمد االفغاني120160507032 جامعة الحسين بن طالل

هندسة البرمجياتابراهيم محمد احمد عبده120170612009 جامعة الحسين بن طالل



الهندسة الميكانيكيةمشهور عمر مشهور المحتسب120160507087 جامعة الحسين بن طالل

هندسة البرمجياتاسامه كمال موسى ابو مياله120170612030 جامعة الحسين بن طالل

علم الحاسوباسامه عبد هللا عبد الرزاق العالقمه120160622060 جامعة الحسين بن طالل

الجغرافياامل راكان ضاحي المصبحيين120180211054 جامعة الحسين بن طالل

الهندسة الكهربائيةخالد علي بديع صالح120140508022 جامعة الحسين بن طالل

اللغة العربية وآدابهارانيا شتيوى عبد هللا ابوصعيليك 320200501306 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهارهف جمال ابراهيم العمايره320180501060 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ميسر سالم حمدان السعيدين320180502102 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهاسلسبيل خليل محيسن الحجاج320180501505 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهاياسر احمد محمد زياده320190501066 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهارابعه ابراهيم عبد الرحمن عيال سلمان320190501501 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة القوى الكهربائيةمصطفى جمال مصطفى خطيب320190102035 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة الصناعات الكيميائيةمروه عمر محمد ابو الشيخ320180108031 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةاسامه قائد ياسين القطاونه320190106097 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهامريم تيسير عطاهللا القيسى320180501020 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهاآالء نوفل محمد عبد الفتاح320180501046 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهاآسيا محمود سالم العمايره320180501073 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهادانيه عبد الحميد ضيف هللا العويرات320180501070 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةعرين سميح سليم المحيسن320190106073 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهاحنان عوض حسن حشاش320180501074 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة القوى الكهربائيةمحمد احمد محمد زماعره320190102029 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةيوسف عودة هللا عبد الفتاح الكفاوين320170106050 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةدنيا هاني عبد الكريم شاهين320180106051 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهاسميه جمال عبد النبي الفقراء320180501030 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةعلي عماد علي السعود320190106077 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةرهف علي دعاس المحادين320190106091 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهابشرى عبد هللا محمد السعود320180501065 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هند جاسر حسن ابومنصور320180502036 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهاحال سليمان محمد المرافي320180501050 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهاحمزه محمد مسلم المحاسنه320180501504 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رامي عبد الرحيم فرحان المعابره320180502509 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة الصناعات الكيميائيةفيصل ياسين ابراهيم النجار320180108027 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رنا علي سالم القطيطات320180502088 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة االتصاالت واإللكترونياتعاصم خليل عبد المجيد الغوانمه320190110004 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مالك عبد الكريم حسين المصري320180502075 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهامهند احمد عبد الحميد المرافي320180501051 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبد العزيز رمزي عبد الرحمن المصري320180502129 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةمعاذ محمد احمد الغرابلي320170106121 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةتاال خليل حمدان العوران320170106109 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة القوى الكهربائيةعالء جميل محمد المغاصبه320190102032 جامعة الطفيلة التقنية



الهندسة المدنيةعبدالسالم حميدي عبد السالم البطوش320180106112 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها الهام محمد ذياب السبايله320180502023 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةمحمد عيد اسماعيل الزيدانين320180106004 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة الصناعات الكيميائيةقصي عبد العزيز فالح الجراح320190108026 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سيرين راضي جزاع الصرايره320180502064 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه احمد صقر القوابعه320180502134 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةمريم نضال خليل خليل320180106168 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايمان حسني مصطفى عالونه320180502122 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهامنار علي صالح الربيحات320180501058 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهاانجود احمد محمود الديات320180501028 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد ابراهيم سمور البدور320180502083 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة الصناعات الكيميائيةمحمد محمود محمد ابو ربيع320180108001 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ميسم عالء الدين عطا هللا الحوامده320180502060 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها راما اكرم محمد الرحاحله320180502077 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء خالد محمود حماده320180502052 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها جيهان محمد صالح الربيحات320180502051 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةعبد هللا محمد حسن تيم320180106022 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة الصناعات الكيميائيةمحمد كمال محمد الرواشده320180108038 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها احمد خالد سليمان الخلفات320200502073 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهامحمد احمد فليح البريكات320200501316 جامعة الطفيلة التقنية

اإلنتاج واآلالت/الهندسة الميكانيكيةاحمد عبد هللا احمد البدور320170101003 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شيماء زياد العبد الرعود320170502086 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة القوى الكهربائيةخالد جمال مصطفى الفقهه320190102036 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهابشرى عمر عبدالمهدي الربيحات320180501059 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةرندا خليل سالم العمايره320170106010 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهامنى جمال عبدالعزيز الخوالده320180501064 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد عماد الدين محمود عبد المهدي320180502125 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دعاء فخر الدين عبد الرحيم عواد320180502071 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة القوى الكهربائيةبهاء الدين شاكر فوزى الصرايره320190102500 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره رائد عبد هللا العوران320180502035 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سندس خليل عبد ربه الجرادين320180502032 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة الصناعات الكيميائيةقصي حسام خلف ابو سلمان320180108037 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةرؤى معن ابراهيم السبايله320170106018 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة الميكاترونكسجاسم محمد احمد الضمور320180109039 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةمازن محمد فؤاد العوران320180106122 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة القوى الكهربائيةعبد هللا ابراهيم عبد هللا الخالدي320190102044 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها معاذ عايد سعيد العودات320180502037 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة الحاسوبوسام سامر يونس لهلوب320170107003 جامعة الطفيلة التقنية

التكييف والتبريد والتدفئة/الهندسة الميكانيكيةعمر ياسين خالد الجالمده320180111021 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة القوى الكهربائيةوسام عمر جمعه الخلفات320170102045 جامعة الطفيلة التقنية



 اللغة اإلنجليزية وآدابها حبيب ابراهيم خليل القريني320180502045 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةابراهيم سمير سيف الدين العقاد320170106114 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ضحى يوسف عبد هللا عباس320180502505 جامعة الطفيلة التقنية

اللغة العربية وآدابهامحمد عمر عوده المسيعدين320190501035 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة القوى الكهربائيةلميس مازن بشير الرفوع320150102012 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةطه محمد سعيد ذياب ابو محفوظ320150106516 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة الميكاترونكسعلي حسن علي عبد الفتاح320180109045 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة الصناعات الكيميائيةغيداء ابراهيم حسين المرازيق320170108001 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةمحمد عماد محمد الزرقان320180106114 جامعة الطفيلة التقنية

المركبات/الهندسة الميكانيكيةحمزه ابراهيم شحاده ابو قديري320190104004 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةسجود عصام احمد الربعي320180106115 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة القوى الكهربائيةمحمد ايمن محمد الطرادات320170102024 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سليمان قيصر سليمان الجرادين320170502058 جامعة الطفيلة التقنية

المركبات/الهندسة الميكانيكيةاوس ابراهيم صالح الخلفات320180104020 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةمؤمن حسين عمر حسين320180106149 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةرانيه منهل احمد الصادق320170106030 جامعة الطفيلة التقنية

اإلنتاج واآلالت/الهندسة الميكانيكيةعمر محمود عمر السميرات320190101027 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة الحاسوبمحمد سلمان محمد العوضات320160107005 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةروحي ابراهيم روحي سالمه320160106028 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة القوى الكهربائيةمحمد سليمان سلمان الخنازره320180102072 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رزان احمد سعيد العودات320180502034 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة القوى الكهربائيةمحمود اسامه جمال حسن320160102095 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةبراء احمد اسعد الصمادى320170106122 جامعة الطفيلة التقنية

التكييف والتبريد والتدفئة/الهندسة الميكانيكيةخالد احمد علي سمرين320160111016 جامعة الطفيلة التقنية

اإلنتاج واآلالت/الهندسة الميكانيكيةاحمد صبحي عبد الحفيظ الشقارين320180101024 جامعة الطفيلة التقنية

اإلنتاج واآلالت/الهندسة الميكانيكيةاحمد محمد جميل محسن320160101057 جامعة الطفيلة التقنية

اإلنتاج واآلالت/الهندسة الميكانيكيةمراد محمد جعفر الرشايده320170101025 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تسنيم غازي خليل العشيبات320180502066 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه خالد سالمه المرافي320180502012 جامعة الطفيلة التقنية

التكييف والتبريد والتدفئة/الهندسة الميكانيكيةعلي عامر محمد الصباغ320170111013 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فؤاد عدنان محمود ابو فرده320180502018 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبد هللا زهير يوسف زيد320180502007 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء احمد ابراهيم شعبان320180502013 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة القوى الكهربائيةمحمود احمد حكمت الجعفرى320160102093 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حنان مجدي ابراهيم المناصره320180502014 جامعة الطفيلة التقنية

المركبات/الهندسة الميكانيكيةعبد هللا محمد نمر عسال320160104009 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة االتصاالت واإللكترونياتاحمد محمد تيسير الخياط320160110014 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة الميكاترونكسحسن تيسير محمد زايد320160109011 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة التعدينموسى حبيب موسى السليحات320180103006 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة القوى الكهربائيةمحمد عبد هللا يوسف الكرايمه320170102004 جامعة الطفيلة التقنية



 اللغة اإلنجليزية وآدابها آن نادر زهير منصور320180502048 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةمثنى محمد عبد الرحمن ابو هويدى320180106162 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة التعدينعبد الرحمن ناصر عز الدين المبيض320150103050 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة الحاسوبعبد هللا محمود عبد المجيد الحبيه320190107014 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف رامي فضل العطيوي320180502044 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة القوى الكهربائيةايسر يزيد عبد الرحيم الشمايله320170102023 جامعة الطفيلة التقنية

الهندسة المدنيةابراهيم جميل سعود الجرادين320180106155 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة الميكاترونكسحمزه محمد كامل الفاليله320160109020 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة القوى الكهربائيةنصر هللا عماد نصر ابو العينين320160102020 جامعة الطفيلة التقنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسيل سالمه اشتيان الخصبه320180502019 جامعة الطفيلة التقنية

اإلنتاج واآلالت/الهندسة الميكانيكيةعبدهللا زيد زعل الختاتنة320170101022 جامعة الطفيلة التقنية

التكييف والتبريد والتدفئة/الهندسة الميكانيكيةمحمد راشد جبر الرشيد320170111002 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة القوى الكهربائيةيوسف سالمه جخيدم العبيات320160102500 جامعة الطفيلة التقنية

هندسة القوى الكهربائيةصدام مبارك عبدهللا العوضي320150102078 جامعة الطفيلة التقنية

التكييف والتبريد والتدفئة/الهندسة الميكانيكيةمحمد علي محمد الربايعه320150111013 جامعة الطفيلة التقنية

التكييف والتبريد والتدفئة/الهندسة الميكانيكيةثائر مفضي سالم الهدوبي320130111047 جامعة الطفيلة التقنية

اإلنتاج واآلالت/الهندسة الميكانيكيةيزن احمد صالح هندى320190101007 جامعة الطفيلة التقنية

علوم الحاسوبسامر جورج حنا بقاعين20162501030 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةمحمد كنان باسم محمد الصفدي20172103066 الجامعة  األلمانية األردنية

اللغة األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصلسارة بسام عبدالهادي الزيود20189701041 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةعبدهللا المعتصم عبدهللا الهنداوي20179103152 الجامعة  األلمانية األردنية

ألماني إنجليزي عربي: الترجمةأسيل ناصر محمد أبو خمسة20181702022 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةساره زهير أحمد ابو سلمى20189601013 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصيدالنية والكيميائيةدينا أمجد فائق  حالوه20189301001 الجامعة  األلمانية األردنية

ألماني إنجليزي عربي: الترجمةهيا خالد يعقوب ابو دية20172702018 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةكريم داود كريم مسلم20171601018 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةعبدهللا أسامة عبدهللا العمري20179203090 الجامعة  األلمانية األردنية

ألماني إنجليزي عربي: الترجمةاسراء ثروت رشدي اسحاقات20171702023 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةفرح محمود اسماعيل السعودي20189601012 الجامعة  األلمانية األردنية

ألماني إنجليزي عربي: الترجمةيارا فراس أحمد النسور20181702011 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةريان هاشم عوده الفاضل20179601038 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةالخطيب (محمد نذير) (محمد عامر)سارة 20189601006 الجامعة  األلمانية األردنية

ألماني إنجليزي عربي: الترجمةرزان عمر فضل ابو عيد20181702045 الجامعة  األلمانية األردنية

ألماني إنجليزي عربي: الترجمةريما محمد سليم ابشارات20181702061 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةجمانه جمال سارى الشاعر20179601044 الجامعة  األلمانية األردنية

ألماني إنجليزي عربي: الترجمةليلى عماد ابراهيم صبحي20171702024 الجامعة  األلمانية األردنية

ألماني إنجليزي عربي: الترجمةساره منتصر اسماعيل سقف الحيط20181702034 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةجود كمال قاسم الناصر20182601055 الجامعة  األلمانية األردنية

ألماني إنجليزي عربي: الترجمةرند رامي عيسى الصناع20171702003 الجامعة  األلمانية األردنية

ألماني إنجليزي عربي: الترجمةتيماء زيد الفوارس فايز الحمد20189702019 الجامعة  األلمانية األردنية



اللغة األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصلسارة عيسى محمد عبيدات20189701002 الجامعة  األلمانية األردنية

علوم الحاسوبعبدهللا فادي   معاليقي20182501001 الجامعة  األلمانية األردنية

ألماني إنجليزي عربي: الترجمةمنار وليد عصام صبري20182702001 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةشذى نضال احمد جوده20179601059 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةطارق ماجد محمد قلعجي20162103006 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصيدالنية والكيميائيةرانيه نضال عبد العزيز محيسن20171301031 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةاالء  رياض  يوسف عمرو20172601025 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةعرين ناصر غسان الفاخوري20189601021 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةالرا  سنان هاني السعودى20189601024 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةندين انطوان جون دمياني20179103128 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةرشيد قارت (محمد حافظ)رشيد 20189601005 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةعبدهللا علي محمد زهير عبدهللا20171203054 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةجنى عبد الكريم حسان الزعبي20171103051 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةحسام محمود أحمد كوكش20179105098 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةراما مازن فتحي ماليشه20171601017 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةلجين ماجد محمد الخطيب20179601046 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةعبدهللا وليد محمد الزريقات20189601010 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةتسبيح محمد صالح النعيم20179601060 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الكهربائية و االتصاالتفرح محمد فخري أبو حميدان20179504027 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةمحمد العبد محمد صالح20191203048 الجامعة  األلمانية األردنية

اللغة األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصلمحمد هشام عزت المحيسن20171701060 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصيدالنية والكيميائيةدينا هاني  احمد القلعجي20162301019 الجامعة  األلمانية األردنية

اللغة األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصلشذا نبيل سلمان الحلو20182701024 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةايهم سامي ابراهيم الخزندار20171601016 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصيدالنية والكيميائيةرنيم ايمن عبدالكريم صبحا20162301028 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكاترونكسحمزة  قصي حكمت قدورة20179102051 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةبشار  عمر  حسين السليحات20171105049 الجامعة  األلمانية األردنية

ألماني إنجليزي عربي: الترجمةامل مازن خالد شحادة20181702039 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةعمر احمد محمد الغنيمات20151203039 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةمحمد مالك انس محمد القطيفاني20152203018 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةرزان  سامي صابر مرزوق20189601043 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةمريم رائد محمد عثمان20182601048 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةسعيد جالل سعيد ابوزهري20189601031 الجامعة  األلمانية األردنية

اللغة األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصلتيا مصطفى محمد عيد20182701012 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة المياه و البيئةنارا رائد موسى الزريقات20171204008 الجامعة  األلمانية األردنية

ألماني إنجليزي عربي: الترجمةديمة ابراهيم علي الزعبي20181702058 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةباسل احمد سعيد عليان20171103070 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةرعد عمر هيثم هيثم20172105029 الجامعة  األلمانية األردنية

ألماني إنجليزي عربي: الترجمةسيف عواد محمد ابوعلي20182702016 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةمحمد عاطف  محمود الجرادات20181203042 الجامعة  األلمانية األردنية



الهندسة الطبية الحيويةديمة عماد مرجي الفاخوري20179302089 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةنور نزار مامون حؤبش20181601015 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةكرمل  ناصر  سعدالدين استانبولي20171103059 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةريما  احسان يوسف الزريقات20171601031 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةنور رامي فريح الكرادشة20189601001 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةصالح الدين عماد  صبري  البيطار20191105075 الجامعة  األلمانية األردنية

اللغة األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصلجود  محمد  بدوي  ابو عياش20182701004 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةاحمد اسماعيل عطاهللا ابو محفوظ20179601043 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةرانيا  عبد المنعم قاسم  سماره20179601049 الجامعة  األلمانية األردنية

علوم الحاسوبجاك بطرس  يوسف  ابو الزلف20171501025 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصيدالنية والكيميائيةجود ياسر علي أبوعابد20189301011 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةرانيا محمد أحمد سماحه20189601014 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصيدالنية والكيميائيةرانيا أكرم ملحم الرفاعي20171301024 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةمايا نشات حسين الحوراني20189601034 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةليث فادي  شوكت حداد20189103171 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةفضيله فيفي محمد غازي شكري20179601052 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةرامز سهيل جورج مزاهرة20179105092 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةعدنان خالد عدنان البلبيسي20161103023 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةاسامة عماد الدين  طالل ضاهر20171105056 الجامعة  األلمانية األردنية

اللغة األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصلعمر  محمد عمر خمش20171701072 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةايبك باسل نشأت لاير20181103128 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةعلي نضال علي داود20171105075 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةفرح خالد محمد وليد زكريا20179103145 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصيدالنية والكيميائيةمنار يوسف عبد الحليم عبد الهادي20141301024 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةعبدهللا محمد صالح يحيى20179203099 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةعميد  عصام محمد جرار20162203046 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكاترونكسيزن غسان محمد نافذ الزاغه20161102030 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةيوسف هاني فريد ضمرة20179105097 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةالخطيب (محمد رمضان)ندين أيمن 20179601055 الجامعة  األلمانية األردنية

اللغة األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصلدارين سليم ناصر الفقهاء20161701061 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةمجد محمد حسن الكسواني20171601036 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةاصالة فارس جريس الحدادين20161601030 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةهيا  نبيل كاظم محمد صبيح20162601043 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةيزيد صالح إبراهيم العبد20179105086 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكاترونكسحسام غسان عبداللطيف عبدالقادر20179102039 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةلجين لؤي احمد عبد القادر20162601015 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةفؤاد  عبدالفتاح حسن  الهودلي20161105009 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةغزل جالل موسى اسعد20189601003 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةطارق  باسم صليبا المصو20171103052 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةأنس مفيد محمد جادهللا20162105052 الجامعة  األلمانية األردنية



الهندسة الصناعيةمحمد اسعد عبدالكريم ايوب20172103009 الجامعة  األلمانية األردنية

اللغة األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصلمايا مومن محمد الفراج20171701010 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةيزن سليم سعيد بواعنة20162203057 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةدانيال  عبد المسيح داوود المجروح20181105109 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكاترونكساحمد غازي عبد الرزاق ابو رمان20179102054 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةتولين خالد ذيب عوض20179601050 الجامعة  األلمانية األردنية

علوم الحاسوبمحمد جمال محمود البدور20191501050 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةسند جهاد احمد ابو الغنم20171105028 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة المدنيةاحمد محمد عرابي  حامد عابدين20161205023 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةتيما محمد اياد عبدالرحيم ابوحاكمه20151601001 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةروتانا محمد عبدهللا العقدة20179103135 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكاترونكسمحمد جمال ممدوح العطعوط20162102028 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةسماره يوسف توفيق أبوالرب20162103014 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةنيروز محمد علي علي20161601036 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةساره غسان خليل نصار20179601041 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةسامر يوسف محمد الطوس20181105088 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةابراهيم مصطفى كامل االلوسي20162601019 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةزاهية  عالء عبدالرحمن البكري20181601050 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةعامر أمين كمال حداد20161203039 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةريتا حابس فؤاد عصفور20162103011 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةأحمد محمود عبد الفتاح النصر20162105013 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةلؤي عازم  شوقي ذيب20162203061 الجامعة  األلمانية األردنية

اللغة األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصلديما جهاد غالب مطر 20171701065 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةجود  سهل محمود صيام20161203014 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةفيصل ياسر حسني عوده20179105084 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةبشار محمد بدرالدين بدر20171601058 الجامعة  األلمانية األردنية

اللغة األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصللميس ساري محمد ابوغوش20161701062 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةيوسف  جمال  حافظ20172103108 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةعمر نصر يونس البيكاوي20189103192 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكاترونكسأبوبكر خالد عبدهللا جبر20162102027 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكاترونكساحمد فائز احمد المريمي20162102042 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةميرنا محمد قاسم الدويري20181601049 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةعمر رياض فخري جبري20162203028 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةحمزة عبدالحافظ ابراهيم القصراوي20179203094 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةوائل محمد باسل عبداللطيف الداوودي20161601004 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الكهربائية و االتصاالتاسماء خلدون سالم اللوزي20171504037 الجامعة  األلمانية األردنية

اللغة األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصلالرا مروان غالب صقر20189701003 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةمعتز باهلل  سعد الدين  محمد علي المحتسب20171103038 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةاحمد  بشر محمد رشاد العابد20171103101 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةيزن معتز نعيم الشريف20131203044 الجامعة  األلمانية األردنية



 هندسة العمارةاحمد سامح احمد بني بكار20161601025 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةاية هيثم كاسب كاسب20162601011 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةانس  سمير محمود دريدي20172103161 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةعبد المؤمن  عبد هللا  عيسى عبد الدايم 20161203044 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الطبية الحيويةالكاظمي (علي كاظم)فارس مرهف 20179302098 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةبتول طارق زياد شموط20169601062 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةاحمد فادي احمد معاليقي20162105016 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةعاصم هيثم محمد الزعبي20171203133 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةمحمد عيسى محمد ابراهيم20161103054 الجامعة  األلمانية األردنية

اللغة األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصلبكر علي فايز العدوان20171701037 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةطارق عوض حمد الطراونه20152601065 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةمحمد  سالم محمد الزويري20161105015 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةحازم ياسر مبارك المناصير20161105031 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةعبدالفتاح جمال عبدالفتاح حجر20162203002 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الطبية الحيويةمهند  عصام يوسف ابوعوده20179302084 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة المدنيةاسامة محمد نمر عليان20162205028 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةمشير احمد سعيد العليان20151203041 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةعبدهللا اسماعيل عوده صالح20171105065 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكاترونكسراشد احمد عبدالحميد عطية20171102067 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةيزن خضر عيد الشعيبات20151203027 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الطبية الحيويةعبدهللا  عمر عبدالعزيز حنون20162302050 الجامعة  األلمانية األردنية

اللغة األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصلاريج سمير حسن الظاظا20171701069 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةجمانه محمد عواد داود20162103056 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةمحمد اسماعيل محمود عالونه20161203027 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة المدنيةصخر ماهر حسين الجاغوب20162205041 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةمحمد غياث محمد غسان سعدي التدمري20162103034 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةسامي المع كامل الشعبان20169103114 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةجميل محمد ايمن جميل شرعان20179103104 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةسعود عبدالعزيز اديب الصالح20179103124 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةمحمد سليمان  رضوان  النسور 20171105043 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةرؤى  مصطفى  مفضي  الحسامي20162601039 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةعمار يحيى محيسن الخوالده20179103127 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصيدالنية والكيميائيةنور نضال عزالدين ابو اشخيدم20162301003 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةعمر طارق محمد الجابري20162601061 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةمعن زيد احمد المحيسن20181103120 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الكهربائية و االتصاالتاحمد  عدنان احمد الخطاطبه20161504044 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةجاد جورج جاد فرج هللا20162103001 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة المياه و البيئةزيد ناصر هاني ابوعنزه 20181206004 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةمحمد وليد محمد مالعب20161103044 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الحاسوباحمد نافع الشامي صافي20191502034 الجامعة  األلمانية األردنية



الهندسة الصناعيةعمر محمد احمد الحولي20171103160 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكاترونكسمحمد باسم محمد ابودريع20171102055 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة المدنيةليث معن محمد شريف بني هاني20161205052 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةنبيل نادر  نبيل الناظر20161203047 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةصهيب خالد عبدالرؤوف الريماوي20179105083 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةمريان خالد عصام قعوار20179103142 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة المدنيةغيث طاهر محمد الخالدي20161205055 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةساره محمد حسن العابد20131601099 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكاترونكسمعتز يوسف سالم الرحيل20171102014 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة المدنيةهاشم علي هاشم هاشم20172205002 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةداود عصام داود جوعانة20162103076 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةزيد حسان احمد قطيشات20162103010 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكاترونكسعطايا ابراهيم محمد ابراهيم20151102091 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةالحسين عامر عبدالجبار الشاطي20152203025 الجامعة  األلمانية األردنية

علوم الحاسوبيزن محمد حسن رمضان20141501070 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةرند اشرف ابراهيم هواري20169601063 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةزيد كمال احمد ابوهدبه20162103074 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة المدنيةمحمد ايمن سليم خير20162205044 الجامعة  األلمانية األردنية

علوم الحاسوببشاره جوزيف جريس  قريطم20199501061 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة المدنيةمحمود حسين محمود العرموطي20162205015 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الطبية الحيويةابراهيم وسام ابراهيم اللو20161302045 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةفوزي وليد فوزي نقل20162203007 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةبرهان محمد حازم حازم20142105067 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةانس نضال طالب ملكاوى20161103107 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةفيصل عبد الحكيم أحمد سالم20162203021 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الطبية الحيويةعمر ياسر شامل السامرائي20172302044 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةزيد حسام جابي حبيب20161103069 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةيزن خضر سعيد علقم20162203001 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةمنير سراج منير يوسف20142601016 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الطبية الحيويةسالي محمد عبد الحفيظ العدوان20169302066 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةعدنان موسى اسحق ابو كيوان20152105038 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الحاسوبرهام احمد ماهر محمد طاهر عمرو20152502018 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةحسام بسام موسى البكار20151203051 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكاترونكسبشار حماد عبد الجحاوشة20151102092 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الطبية الحيويةعايده كامل كميل سابا20151302026 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةمحمد خليل جمال  الطاهر20172103168 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةرين مهيب صبحي ابو رحمون20179103158 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصيدالنية والكيميائيةمرح محمد علي المخادمه20151301010 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةيزن  مروان محمد بدرية20162103022 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةكرم  موفق احمد القضاه20191103181 الجامعة  األلمانية األردنية



هندسة الميكاترونكسسلوم رامي حنا سلمان20151102081 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكاترونكسابراهيم خليل مهدي قوال غاصي20152102066 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةمحمد عبدالسالم محمد سعيد قواس20152203003 الجامعة  األلمانية األردنية

علوم الحاسوبمحمد علي سالمة الخضور20161501039 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكاترونكسعدلي ماجد عدلي الفتياني20152102011 الجامعة  األلمانية األردنية

علوم الحاسوبسند خالد احمد هاكوز20161501009 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكاترونكسمحمد رعد محمد صالح العلوان20152102035 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةعبدالرحمن شوكت زعل الرواجفه20151105045 الجامعة  األلمانية األردنية

علوم الحاسوبمحمد لؤي  جميل اسحاقات20161501012 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةمحمد عماد محمد ابو نحله20162105033 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكاترونكساحمد مهدي احمد عبد الرحمن20161102043 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الطبية الحيويةاحمد ايمن احمد الشماسنه20131302075 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الحاسوبحمزة ناصر عبدهللا شخشير20142502002 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةعمر حسن سليمان الحراحشه20132203001 الجامعة  األلمانية األردنية

اللغة األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصلاحمد يسري روحي شحالتوغ20143701023 الجامعة  األلمانية األردنية

 هندسة العمارةوائل محمود  عشماوي20152601074 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةحسام حاتم محمد سعيد طه20152105032 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة المياه و البيئةمراد نائل مصطفى الخرابشة20141204067 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الطبية الحيويةعباس حسن عباس ابوجباره20162302034 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةعناد معتصم احمد بن طريف20131105012 الجامعة  األلمانية األردنية

ألماني إنجليزي عربي: الترجمةسليم عيسى  سلمان صويصات20161702007 الجامعة  األلمانية األردنية

اللغة األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصلإسراء أيمن الزعبي20192701058 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةسالم خلدون سالم العقايلة20189105043 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكانيك و الصيانةانس مالك ياسين المحادين20181105037 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةيوسف فوزي عطا الرفاعي20171103037 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الطاقةحنا رزق حنا ابو جضم20162203003 الجامعة  األلمانية األردنية

علوم الحاسوبعون أحمد نايف الخريشا20181501012 الجامعة  األلمانية األردنية

اللغة األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصلكسندرا رزق عوده الدلو20181701033 الجامعة  األلمانية األردنية

ألماني إنجليزي عربي: الترجمةرهف عادل محمد السواعير20171702001 الجامعة  األلمانية األردنية

علوم الحاسوبعبدالرحمن ابراهيم عثمان ابوتينة20171501039 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةبولص نقوال جورج ابوزيد20152103065 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة الميكاترونكسابراهيم مؤيد فاضل الطراونة20179102060 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة الصناعيةحمزة محمد صبحي المهيرات20179103122 الجامعة  األلمانية األردنية

الهندسة المدنيةسيف رائد محمود التل20162205020 الجامعة  األلمانية األردنية

اللغة األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصلمحمد مؤمن شرحبيل صبحي ماضي20171701061 الجامعة  األلمانية األردنية

هندسة البرمجياتمحمد حسن عوض مجاهد201720993 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةسبرينا هيثم محمد ابو مطر201610643 جامعة عمان األهلية

اللغة اإلنجليزية والترجمةسيفان سيروب يعقوب كريكوريان201720602 جامعة عمان األهلية

علم الحاسوبمرام سعيد محمد الحياري201720873 جامعة عمان األهلية

الهندسة المدنيةروند عطاهللا ابراهيم ابو لطيفه201710950 جامعة عمان األهلية



الهندسة الطبيةروان ذيب عبد المنعم محمود عيد201710004 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةهاني تحسين راغب الجوهري201710272 جامعة عمان األهلية

الشبكات و أمن المعلوماتعلي محمد دياب عمران201711082 جامعة عمان األهلية

الحقوقايهم علي منعم القضاه201710972 جامعة عمان األهلية

 هندسة العمارةزينا عبدالحليم عبدالكريم ابو عزام201710454 جامعة عمان األهلية

اللغة اإلنجليزية والترجمةنور ابراهيم عيسى المضاعين201720429 جامعة عمان األهلية

الهندسة المدنيةيوسف طارق عبد الرحيم جرادات201710084 جامعة عمان األهلية

اللغة اإلنجليزية والترجمةعبد هللا فؤاد جميل العمايرة201720752 جامعة عمان األهلية

الحقوقطالل منصور محمد ابوحمور201720659 جامعة عمان األهلية

الحقوقريم سامر جميل الساليمه201720749 جامعة عمان األهلية

اللغة اإلنجليزية والترجمةنورا متعب حماد المدادحه201720607 جامعة عمان األهلية

الحقوقمحمد سفر محمد عامر الغبيوى201730078 جامعة عمان األهلية

الحقوقاحمد عبد هللا علي العلى المعاضيد201730285 جامعة عمان األهلية

الحقوققيس محمد احمد  الشبلي201720524 جامعة عمان األهلية

 هندسة العمارةعائشه جمال سليمان التوره201710014 جامعة عمان األهلية

هندسة البرمجياتاسيل يحيى محمد الشحادات201720733 جامعة عمان األهلية

الشبكات و أمن المعلوماتصالح الدين نبيل عبد العزيز عمرو201720655 جامعة عمان األهلية

الشبكات و أمن المعلوماتضياء عبد العزيز محمد العلوان201720741 جامعة عمان األهلية

اللغة اإلنجليزية والترجمةعال محمد يوسف الساكت201720818 جامعة عمان األهلية

هندسة البرمجياتتاال وليد حسن البواب201710087 جامعة عمان األهلية

اللغة اإلنجليزية والترجمةلين ايمن محمد العبادي201720715 جامعة عمان األهلية

الهندسة الكهربائيةعبد هللا سمير محمد عبد النبي ابو زايد201710026 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةاسراء بسام عبد العزيز العزه201620725 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةخالد عماد محمد عوايص201710227 جامعة عمان األهلية

اللغة اإلنجليزية والترجمةسالي نايف عبدالرحيم الحياري201720868 جامعة عمان األهلية

 هندسة العمارةانس احمد محمد قداده201710057 جامعة عمان األهلية

اللغة اإلنجليزية والترجمةرحمه صالح احمد ابورمان201720554 جامعة عمان األهلية

الحقوقنبأ احمد نجم الجبوري201620486 جامعة عمان األهلية

الحقوقعلي بن راشد سالم محمد المري201730039 جامعة عمان األهلية

اللغة اإلنجليزية والترجمةرجاء صالح احمد ابورمان201720555 جامعة عمان األهلية

الهندسة الكهربائيةرائد رسمي جميل معطى ابراهيم201710029 جامعة عمان األهلية

الهندسة المدنيةضاري محمد غالب الرشيدي201720068 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةعبد هللا فايز  حرحش201710030 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةعز الدين خليل علي الصلحات201710025 جامعة عمان األهلية

علم الحاسوبرنيم احمد عقاب ابورمان201721006 جامعة عمان األهلية

الحقوقيزن نذير محمد عربيات201720037 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةعبد العزيز عاطف عيسى مصطفى عيسى201710398 جامعة عمان األهلية

 هندسة العمارةعبد الرحمن محمد طه شافعي201610043 جامعة عمان األهلية

 هندسة العمارةرياض شاهر رياض الشيخ عثمان201710005 جامعة عمان األهلية

 هندسة العمارةعبدهللا مشعل  عويص201710619 جامعة عمان األهلية



الحقوققصي رمضان عبد الرحمن الجعبري201720866 جامعة عمان األهلية

هندسة البرمجياتيزن ابراهيم فؤاد النجار201720831 جامعة عمان األهلية

الهندسة المدنيةروان محمد حسن ابو ذان201710110 جامعة عمان األهلية

الهندسة المدنيةناصر نصر خالد صدقه201720448 جامعة عمان األهلية

الشبكات و أمن المعلوماتاحمد رائد عبد الرحمن الحياري201710442 جامعة عمان األهلية

الحقوقسعيد عبدهللا سعيد محمد االسود201730423 جامعة عمان األهلية

هندسة الكترونيات وإتصاالتحسن محمد علي الدالوى201620134 جامعة عمان األهلية

 هندسة العمارة.عبدهللا ابراهيم علي النجداوي201720603 جامعة عمان األهلية

هندسة الكترونيات وإتصاالترائف صالح احمد عايش201520073 جامعة عمان األهلية

هندسة الكترونيات وإتصاالتحسني الجمل (محمد امين)ينال 201711120 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةيزن عاطف رشدي دبس201610216 جامعة عمان األهلية

هندسة البرمجياتهبه راكان عبيد هللا العناسوه201720923 جامعة عمان األهلية

هندسة البرمجياتيوسف حكم عزيز عرنكي201610734 جامعة عمان األهلية

الشبكات و أمن المعلوماتفرح داوود صالح الزبيدات201710460 جامعة عمان األهلية

هندسة البرمجياتلين احمد علي البدرى201720960 جامعة عمان األهلية

هندسة الكترونيات وإتصاالتالحسن محمد حسن محمد201620145 جامعة عمان األهلية

 هندسة العمارةبالل مصطفى احمد شعث201520251 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةمحمد اعبيد خليف عبد هللا201620826 جامعة عمان األهلية

الهندسة المدنيةفاروق ياسر  الغانم201710146 جامعة عمان األهلية

الهندسة الكهربائيةعمر لؤي محمد علي مباشر201720090 جامعة عمان األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تمارة علي جاسم البو عامر201510722 جامعة عمان األهلية

الهندسة المدنيةسفيان شهاب احمد احمد201711028 جامعة عمان األهلية

الهندسة المدنيةصالح محمد احمد عبدهللا محرم201511036 جامعة عمان األهلية

الهندسة الكهربائيةابراهيم محمد سمير الدسوقي201610358 جامعة عمان األهلية

الحقوقيوسف محمود عبد الفتاح الراوي201710009 جامعة عمان األهلية

الهندسة الكهربائيةحمزه صقر تيم برى201720091 جامعة عمان األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ربا عامر عبدهللا الزعبي201720781 جامعة عمان األهلية

الشبكات و أمن المعلوماتمحمد عارف محمد الدبابسة201720867 جامعة عمان األهلية

الهندسة المدنيةحمد علي حمد العبدهللا201430225 جامعة عمان األهلية

اللغة اإلنجليزية والترجمةرزان عبد السالم حسن ابو طالب201220476 جامعة عمان األهلية

الهندسة المدنيةمحمد عبد الرزاق محمود الداموك201720406 جامعة عمان األهلية

الهندسة المدنيةمحمد غسان محمد عبد الحي201710523 جامعة عمان األهلية

الشبكات و أمن المعلوماتيوسف محمد موسى القرعان201711101 جامعة عمان األهلية

الهندسة المدنيةسيف محمد حنش محمود201710977 جامعة عمان األهلية

الشبكات و أمن المعلوماتعادل احمد صبحي الشامي201720469 جامعة عمان األهلية

هندسة الكترونيات وإتصاالتمحمد نبيل محمد احمد201510863 جامعة عمان األهلية

 هندسة العمارةراشد عبدهللا عبدالرؤوف قرقش201510719 جامعة عمان األهلية

اللغة اإلنجليزية والترجمةشيرين هاني محمد بهاء الدين صالح201910832 جامعة عمان األهلية

الحقوقاحمد محمد سعيد احمد الناصر201811260 جامعة عمان األهلية

الحقوقدانيا ايمن امين سنجق201820132 جامعة عمان األهلية



الحقوقحمزه مبارك صالح الطويقات201820365 جامعة عمان األهلية

الحقوقلبنى سعيد موسى عوده201820599 جامعة عمان األهلية

الحقوقهبه سامي محمد الخوالده201920216 جامعة عمان األهلية

الحقوقابراهيم احمد ابراهيم بني يونس201811109 جامعة عمان األهلية

الحقوقيزن محمد عبد هللا الوريكات201911237 جامعة عمان األهلية

الحقوقرشا زعل عوده ابو سرحان201930080 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةمهند حسين احمد المومني201920094 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةمازن احمد محمد الرشيد201930014 جامعة عمان األهلية

التربية البدنية والصحيةمروه علي راشد مرهون الخاطرية201811473 جامعة عمان األهلية

الحقوقساجده نعيم علي الجالودي201820302 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةطايل شتيان سلمان الكعابنة201930117 جامعة عمان األهلية

اللغة اإلنجليزية والترجمةتيماء لطفي محمود العساف201810450 جامعة عمان األهلية

الحقوقمينا عبد الوهاب مبارك الصعوب201811345 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةمحمد عبد العزيز عبد القادر السعود201930082 جامعة عمان األهلية

التربية البدنية والصحيةمحمد حسن محمد حسين201811374 جامعة عمان األهلية

اللغة اإلنجليزية والترجمةرند محمد تحسين حبيب201820458 جامعة عمان األهلية

الحقوقنانسي فاهد جريس الجريسات201811206 جامعة عمان األهلية

الحقوقفرح خلف حسين ابو رمان201811438 جامعة عمان األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ندى جريس موسى المضاعين201810621 جامعة عمان األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رناد موسى احمد الزعبي202010870 جامعة عمان األهلية

هندسة البرمجياتسامر فايز خضر ابو سليم201810856 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةمحمد صالح حمود العقيل201930005 جامعة عمان األهلية

التربية البدنية والصحيةدانا علي سالم السعادنه201811269 جامعة عمان األهلية

الحقوقايهاب فيصل محمد الصدر201930022 جامعة عمان األهلية

اللغة اإلنجليزية والترجمةدانه ينال وليد ملحس201911082 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةمهند سليمان محمد المعايعة201930004 جامعة عمان األهلية

الحقوقيارا خليل محمد شفاقوج201811209 جامعة عمان األهلية

الحقوقساره محمد عمر عثمان201811432 جامعة عمان األهلية

الحقوقعبدهللا جمال محمد العامر السبيعى201810206 جامعة عمان األهلية

الحقوقهبه حسين سالمه المناصير201810703 جامعة عمان األهلية

الحقوقرؤى حسان علي مومني201811298 جامعة عمان األهلية

هندسة البرمجياتحمزة هاني سعدي الخطيب201830061 جامعة عمان األهلية

الحقوقمحمد احمد عبد الفتاح ابو هزيم201811044 جامعة عمان األهلية

الحقوقاحمد خالد عواد الخريسات201811213 جامعة عمان األهلية

الحقوققصي حسام رشيد غنايم201811491 جامعة عمان األهلية

الحقوقعلي عبد الفتاح علي الدرادكه201820525 جامعة عمان األهلية

هندسة الكترونيات وإتصاالتفاطمه عبدالحميد حسن علي مذكوري201910271 جامعة عمان األهلية

اللغة اإلنجليزية والترجمةراما اياد محمد االحمد201820329 جامعة عمان األهلية

الحقوقنجم رائد حمدان الصالحين201830082 جامعة عمان األهلية

الحقوقسيف الدين سامي بشير المناصير201820795 جامعة عمان األهلية



الهندسة الطبيةأنس محمد مصطفى صباح201820252 جامعة عمان األهلية

علم الحاسوبمعاذ عبد القادر يوسف العواد201910258 جامعة عمان األهلية

هندسة البرمجياتحمزه سمير احمد اللحام201920045 جامعة عمان األهلية

الحقوقرزان محمد محمود الفاعوري201811068 جامعة عمان األهلية

الحقوقعبد الرحمن سعد حمد البويصـم المرى201820746 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةمحمد راشد ابراهيم الدالهمه201930020 جامعة عمان األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها راما نائل كمال خرفان201810359 جامعة عمان األهلية

اللغة اإلنجليزية والترجمةديانا حازم مرعي طقطق201811257 جامعة عمان األهلية

الحقوقمحمد مبارك سعيد مبارك سويدان201810204 جامعة عمان األهلية

الهندسة المدنيةعيسى فارس محمود المناصير201910191 جامعة عمان األهلية

الحقوقعبد الرحمن جمال محمد العامر السبيعي201810205 جامعة عمان األهلية

الحقوقمحمد سامي عبد الرزاق الخريسات201820523 جامعة عمان األهلية

الهندسة المدنيةوسام منذر احمد الشناق201910652 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةموسى محمد موسى حاليقه201830065 جامعة عمان األهلية

التربية البدنية والصحيةعبد المجيد نصر الدين محمد خاطر201810787 جامعة عمان األهلية

الحقوقرامي احمد مفضي الغريب201820535 جامعة عمان األهلية

الحقوقابراهيم بشير محمود الحوراني201820647 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةهاشم احمد مصطفى انجادات201930110 جامعة عمان األهلية

الهندسة الكهربائيةسامر محمد فرحان الفاعوري201911140 جامعة عمان األهلية

هندسة الكترونيات وإتصاالتناديه جاسم راشد العنزي201820656 جامعة عمان األهلية

التربية البدنية والصحيةبهاء عماد عمر الكسواني201920096 جامعة عمان األهلية

الحقوقمحمد عبدهللا يوسف عبدهللا بوحدود201810209 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةسيف محمد علي الخطيب201930013 جامعة عمان األهلية

الحقوقعال محمد احمد الرشدان201811676 جامعة عمان األهلية

الحقوقموج احمد عباس العزاوي201910523 جامعة عمان األهلية

الهندسة المدنيةعمران احمد ياسين صالح201920188 جامعة عمان األهلية

اللغة اإلنجليزية والترجمةاالء محمود حسن عربيات201811144 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةاحمد يوسف مصطفى ورداني201810011 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةحسام محمد ناصر ابراهيم شغليل201810235 جامعة عمان األهلية

 هندسة العمارة.نور وليد علي المبيضين201811954 جامعة عمان األهلية

التربية البدنية والصحيةحاتم محمد اسماعيل عوده201811645 جامعة عمان األهلية

التربية البدنية والصحيةمحمد خير احمد حمدي البصول201810870 جامعة عمان األهلية

الحقوقفيصل مفلح رحيل الحسيني الشمري201810837 جامعة عمان األهلية

الحقوقضحى عقيل خضير البصيراوي201811403 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةصقر خليفه مراد الصمادي201930094 جامعة عمان األهلية

التربية البدنية والصحيةهند قصي  حسن201811494 جامعة عمان األهلية

التربية البدنية والصحيةعمارراشد عبدهللا راشد المخيني201920386 جامعة عمان األهلية

الحقوقيوسف زياد يوسف الداود201811163 جامعة عمان األهلية

التربية البدنية والصحيةعبدهللا بن راشد عبدهللا راشد المخيني201920385 جامعة عمان األهلية

الحقوقمهند زياد عبد العزيز ابو خضره201810997 جامعة عمان األهلية



هندسة الكترونيات وإتصاالتمبارك مطلق عبيد الهاجري201811445 جامعة عمان األهلية

اللغة اإلنجليزية والترجمةايات سعد اسعد جاد هللا201810475 جامعة عمان األهلية

الحقوقعلي عبد الفتاح سحبان مريش201820727 جامعة عمان األهلية

الحقوقعلي بن عايض بن حسن القحطاني201820784 جامعة عمان األهلية

الهندسة الكهربائيةخلدون خالد جابر ابو عواد201920221 جامعة عمان األهلية

هندسة الكترونيات وإتصاالتحسين علي  حسن محمد الحرز201820059 جامعة عمان األهلية

هندسة الكترونيات وإتصاالتجراح علي زايد العدواني201810910 جامعة عمان األهلية

التربية البدنية والصحيةتركي هالل صالح المخيني201920384 جامعة عمان األهلية

الشبكات و أمن المعلوماتمحمود وجدي محمد األحمد201811207 جامعة عمان األهلية

التربية البدنية والصحيةسلطان سيف سليمان اليحياني201920424 جامعة عمان األهلية

الهندسة المدنيةاحمد موسى عبد الرحمن الطراونه201820151 جامعة عمان األهلية

الحقوقعبدهللا ناصر عبدهللا المشعلي القحطاني201820330 جامعة عمان األهلية

الحقوقمحمد جمال مصطفى حشيش201811317 جامعة عمان األهلية

الحقوقاشجان نايف شيحان الزقروطي الشمري201811756 جامعة عمان األهلية

هندسة الحاسوبمحمد يحيى  األصفر201811598 جامعة عمان األهلية

الحقوقخالد باسل عبدهللا القضاه201810361 جامعة عمان األهلية

الحقوقاحمد نوفان سعيد العمايره201810458 جامعة عمان األهلية

علم الحاسوبأحمد كمال كامل أكباريه201810530 جامعة عمان األهلية

الحقوقمحمد مسعود ممدوح وتد201930123 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةابراهيم خالد محمد غانم201811359 جامعة عمان األهلية

الهندسة الطبيةمحمود اكرم سليمان النعيزي201811290 جامعة عمان األهلية

التربية البدنية والصحيةاحمد عمران عيسى ابو غوش201811733 جامعة عمان األهلية

الحقوقمحمد احمد سالم الخوالده201820803 جامعة عمان األهلية

هندسة البرمجياترؤى عامر ضيف هللا النعيم201810443 جامعة عمان األهلية

الهندسة المدنيةانور سامي توفيق سليحات201811185 جامعة عمان األهلية

الهندسة الكهربائيةمحمد رزق هللا بخيت عبدالوالي201820196 جامعة عمان األهلية

هندسة البرمجياتعز الدين عصام محمد عابد201811449 جامعة عمان األهلية

الحقوقمحمد نور بشار محمد نور الكيالني201820606 جامعة عمان األهلية

التربية البدنية والصحيةابراهيم اسماعيل ابراهيم الحسنات201920349 جامعة عمان األهلية

اللغة العربية وآدابها ريم شكري علي كتكت2020108020525 جامعة اإلسراء

الحقوق هيا حسن عبد الكريم المحارمه2019102040834 جامعة اإلسراء

الحقوق هند عوده عايد الغبين2019101070704 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  زينب محمود شعبان موسى2020101020024 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها ايه احمد كمال صافيه2018101010795 جامعة اإلسراء

الحقوق عمر عوده عايد الغبين2019103010246 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها اسمهان عامر احمد عبد الواحد2015101010065 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها آيه  خليل الرحمن محمد ابو شرخ2018101010489 جامعة اإلسراء

الحقوق حسني عبد محمود المحارمه2019102041509 جامعة اإلسراء

هندسة البرمجيات عال محمد توفيق زرقوش بلقروق2020106300929 جامعة اإلسراء

الحقوق بدر حماد علي الطراونه2019102041070 جامعة اإلسراء



اللغة العربية وآدابها مها قاسم عواد الجهني2019108021283 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  االء محمد نمر السعودي2020101070137 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  رلى خالد حرب اصفر2017101021486 جامعة اإلسراء

الشبكات الحاسوبية /علم الحاسوب عبداللطيف خالد عبداللطيف عبدهللا2018104111220 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  حال عصام عبد الوهاب ابو رصاع2020101080211 جامعة اإلسراء

الحقوق ايه احمد ابراهيم الرمحي2017103012055 جامعة اإلسراء

نظم المعلومات الحاسوبية وفاء عطا ابراهيم حجاج2019106201788 جامعة اإلسراء

الحقوق عوض منسي محمد الحمايده2020103010962 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  العنود علي ابراهيم العقله2017101022698 جامعة اإلسراء

الحقوق بلقيس علي صالح السواعير2017103011972 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  ساره سائد عبد العليم الفار2017101081535 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها راما احمد عسكر العقرباوي2017101012478 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها ليث محمد سليم النجم2019108011606 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  ريم حسين عبد الكريم النصر2020101080095 جامعة اإلسراء

نظم المعلومات الحاسوبية ايه زياد نعيم الكردي2017106012424 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  دانيه عبد الكريم عبد الرحمن نصار2017101021841 جامعة اإلسراء

الحقوق راشد عمر مثقال الكساسبه2020103010650 جامعة اإلسراء

هندسة الطاقة المتجددة ايناس ياسر عبد هللا عباهره2019104111620 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها سحر حيان هزيم العثمان2017101012243 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  نبيل رضوان  القباني2018101020414 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  بسمه محمد عامر حمدي ابو سريه2018101080253 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها االء احمد حسين حسن2017101011865 جامعة اإلسراء

الحقوق هاني حسين  علي2018103011102 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  نسرين محمد عيسى سويد2018101021572 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  انس محمد عبدهللا ابوسليم2018101020615 جامعة اإلسراء

وسائط متعددة /علم الحاسوب لميس بهاء ابراهيم البيك2018106020084 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  بشرى محمد عدنان جزيني2018101080109 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  اسامه علي محمد اسماعيل2019101071060 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها محمد جميل هالل القطيفان2020108020447 جامعة اإلسراء

الحقوق الحارث محمد سبيتان الحاللمه2020103010874 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  دينا احمد سالمه عيال عواد2018101021525 جامعة اإلسراء

الحقوق ابراهيم نعمان نظيف ابوحويله2017103011956 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها الهام هاني خلف الفقهاء2017101012421 جامعة اإلسراء

الحقوق رغد مرزوق مفلح الرويضان2017103012359 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها هيثم ابراهيم محمد فواز2019108020793 جامعة اإلسراء

الحقوق بانا محمد يوسف زياده2019102041607 جامعة اإلسراء

الحقوق مأمون محمد عبد الكريم الرماضنه2020103010708 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  منار احمد عبدهللا الحجاج2017101082488 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها ايمان ابراهيم محمد عثمان2017101011863 جامعة اإلسراء

نظم المعلومات الحاسوبية رغد حمد عارف الخليل2019106201801 جامعة اإلسراء



الحقوق اكرم نائل حسن عدس2018102010529 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها محمود سليمان ابراهيم الدهابشه2018101011837 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  ضحى احمد محمود ابو فاره2018101080470 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  ماريا مصطفى حسن ابو معيلش2020101080299 جامعة اإلسراء

هندسة البرمجيات اماني يوسف احمد ابو ناصر2018106081696 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  احمد ماجد محمد محمود2018101080838 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  تاال عيسى يعقوب الساليطة2018101080101 جامعة اإلسراء

هندسة اإلتصاالت واإللكترونيات  زيد عبد العزيز محمد برهومه2019104111413 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  بهيجة نزيه محمد السايق2019101071492 جامعة اإلسراء

الحقوق عروب كمال مجلي السالم2018103010857 جامعة اإلسراء

هندسة الطاقة المتجددة مصطفى عبد الجواد عبد الحميد عبد الجواد البحيري2019104081223 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  إبراهيم علي أحمد درباس2019101020081 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها وعد حمد سعيد العجالين2018101010509 جامعة اإلسراء

الحقوق بندر محمد عايد الثنيان2017106032067 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  ضحى محمد حسين الفراج2018101080188 جامعة اإلسراء

الحقوق جيهان فواز صقر الحامد2018103010562 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية مصطفى خالد ادم شكرخان2017104031850 جامعة اإلسراء

الحقوق دارين بهجت محمد السنتريسي2017103011658 جامعة اإلسراء

هندسة البرمجيات فرح ابراهيم محمد الشخاتره2017106032268 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  ميمونه سعدي سليمان أبو عوده2014101020172 جامعة اإلسراء

الحقوق راكان بشير راكان السرور2019102041438 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية رامي طارق يوسف الطراونه2019104031508 جامعة اإلسراء

الحقوق لمى وليد شفيق خليل2018103011157 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  ربى نبيل علي سليمان2018101080408 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  حنين ابراهيم مصطفى خليل2018101080452 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها رعد عيسى سليم العقيل2017101012342 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها احمد شريف صالح العياده2018101010247 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية محمد خالد محمد عطيه2019104030008 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  سلسبيل محمد عبدهللا العرمان2018101080610 جامعة اإلسراء

الحقوق محمد خالد سالمه الضمور2019103010002 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  ريما موسى محمود النافع2019101071651 جامعة اإلسراء

نظم المعلومات الحاسوبية فاطمه سليمان عادل العقاربه2019106201805 جامعة اإلسراء

هندسة البرمجيات معاذ محمد فالح الساليطه2019106301737 جامعة اإلسراء

الحقوق محمد سعود احمد الكوشه2019102041251 جامعة اإلسراء

الحقوق أسامه محمد عبد السالم العمري2019102041287 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  مجد محمود عبد القادر القطاوي2017101022393 جامعة اإلسراء

الحقوق غسان عبد العزيز محمد المساعفة2018103010418 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  شروق نجيب محمد صالح االشهب2017101022052 جامعة اإلسراء

الحقوق سلطان محمد احمد جمعه2017103011810 جامعة اإلسراء

الحقوق ايات خالد محمد البربراوي2018103011602 جامعة اإلسراء



أمن المعلومات والفضاء االلكتروني صابرين عبد هللا محمد المجالي2018106401013 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية حازم محمد متروك الرقاد2019104030603 جامعة اإلسراء

هندسة اإلتصاالت واإللكترونيات  عبد الحكيم فرحان حميدان العدينان2019104111199 جامعة اإلسراء

هندسة الطاقة المتجددة مراد سليمان صبحي الظاهر2018104080058 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  نوال احمد سعيد محمد القريني2018101020177 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها دعاء خليف شحادة الناصر2017101011992 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها حمزه رائد يوسف السواعير2017101011488 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها هبه حسين سعيد الفيومي2018101010147 جامعة اإلسراء

الحقوق احمد ياسر ابراهيم احمرو2018101080550 جامعة اإلسراء

أمن المعلومات والفضاء االلكتروني وليد محمد صبري عامر2017106022144 جامعة اإلسراء

أمن المعلومات والفضاء االلكتروني عمر حسن محمد غازي الالوى2018106400591 جامعة اإلسراء

الحقوق محمد عيسى محمد القطاطشه2017103012061 جامعة اإلسراء

هندسة الطاقة المتجددة احمد كيالني صالح الكيالني2019104080629 جامعة اإلسراء

هندسة البرمجيات رهف حسن موسى الهواري2019106030181 جامعة اإلسراء

نظم المعلومات الحاسوبية رانيا محمد عبد الكريم ابو سريه2019106010437 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية عمر محمد محمود القاسم2018104031830 جامعة اإلسراء

الحقوق محمد نظام محمد عواد القواسمي2018103010557 جامعة اإلسراء

الحقوق ابراهيم عيد دويحان المحاكيم2018103011739 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  ساره محمد عامر حمدي ابو سريه2017101082059 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  فيصل حسام فيصل عليان2018101020568 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  احمد حسين شحده ابومعال2018101080539 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية انور ضيف هللا علي الحوراني2018104031250 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  يحيى علي خليل كنعان2018101020142 جامعة اإلسراء

هندسة البرمجيات يزن معتصم صبحي عبيد2017106031961 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  محمود طارق حسين دار خليفه2017101081915 جامعة اإلسراء

أمن المعلومات والفضاء االلكتروني محمد رفعت ذيب ابوذياب2018106000380 جامعة اإلسراء

أمن المعلومات والفضاء االلكتروني علي سامي علي حمدان2018106300571 جامعة اإلسراء

هندسة الطاقة المتجددة عدي ماهر محمود سعيفان2018104081011 جامعة اإلسراء

الحقوق عالء فواز فهد الغرير2018103011564 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  نور عمر حسن خميس2018101021305 جامعة اإلسراء

 هندسة العمارة كنان عيسى عبد ربه العزه2017104011511 جامعة اإلسراء

علم الحاسوب صهيب محمد احمد بر2017106051995 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  رعد قاسم رشيد حوراني2017102022548 جامعة اإلسراء

نظم المعلومات الحاسوبية لؤي طارق عبد المهدي المحيسن2017111012152 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها عبد هللا عبد الفتاح عبد الحميد موسى2017101012187 جامعة اإلسراء

وسائط متعددة /علم الحاسوب اسيل عدنان توفيق حمدان2018106020339 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية محمد عبد العزيز عبيد الصاروم2017104031322 جامعة اإلسراء

الحقوق سهل عواد شحاد الجوازنه2017103010990 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها وسيم محمد فالح الشوابكه2018101010356 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها امال علي شوكت عبيد2018101010781 جامعة اإلسراء



هندسة الطاقة المتجددة محمد احمد ابراهيم الويسي2017102022182 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  عدي محمد حميدان القيسي2018101081705 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها روان عماد يوسف الزعاتره2017101012331 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  رزان احسان رشدي مصطفى2018101080401 جامعة اإلسراء

علم الحاسوب نور زهير ابراهيم مصلح2018106000235 جامعة اإلسراء

هندسة البرمجيات بالل منصور علي الجالودي2018106300157 جامعة اإلسراء

أمن المعلومات والفضاء االلكتروني مروان مجدي ابراهيم احمد2015104050081 جامعة اإلسراء

الحقوق محمد بدر عوده الخريشه2017106031940 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  رؤيا وليد خليل عبد2017101082205 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية محمد صالح داود الحاج علي2016104031576 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  عروب سليمان محمود الزينات2017101082367 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  كرم عمران محمد الحراسيس2016101081530 جامعة اإلسراء

الحقوق عبدهللا عارف خلف الزبن2018103011620 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية قتيبه احمد عوض العبيات2018104031581 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  ايمان باسم محمد اقنيبي2017101021986 جامعة اإلسراء

هندسة الطاقة المتجددة جهاد باسم حامد ديبه2018104081365 جامعة اإلسراء

هندسة البرمجيات خالد رائد فؤاد سمور2017106032389 جامعة اإلسراء

هندسة الطاقة المتجددة لؤي بسام ابراهيم العايد2018104080916 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية طارق زياد يوسف ابو حميده2017104032069 جامعة اإلسراء

هندسة البرمجيات محمد ممدوح جمعه عبد النبي2017106030271 جامعة اإلسراء

الحقوق محمد سعيد علي الزيره2016103011464 جامعة اإلسراء

 هندسة العمارة هشام خالد احمد مرار2016104011863 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  تغريد هاشم عبد الهادي الشوبكي2017101021842 جامعة اإلسراء

علم الحاسوب انس عمران خليل خليل2017106051108 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  روان امجد ودعان القطيفان2018111011075 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية احمد حسن عمر سالم2016104031752 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  صبا صالح حسن عوده هللا2017101022062 جامعة اإلسراء

الحقوق عبد الفتاح بسام عبد المعطي الحيصه2016103010819 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية ادهم مفلح بركات الدبيس2017104031118 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية حاتم عبد هللا عبد الرحمن الحر2018104031450 جامعة اإلسراء

هندسة البرمجيات اسالم عطا هللا نصر الرواحنه2017106032313 جامعة اإلسراء

الحقوق عبد هللا عمر عبد هللا الجويعد2018103010883 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها صفوان محمد صالح السبيله2018101010873 جامعة اإلسراء

هندسة الطاقة المتجددة سليم محمد سليم سالمه2018104080041 جامعة اإلسراء

الحقوق هيثم بن محمد بن عامر الرزيقي2018103011041 جامعة اإلسراء

 هندسة العمارة رنا عادل عبد القادر الدقه2018104010049 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  انوار محمد حمدهللا السواعير2017101022043 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  اسيل احمد جميل هيجر2018101020942 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها انس عايش سليم الفريجات2016101020886 جامعة اإلسراء

الحقوق اسامه يوسف عبد القادر بني اسماعيل2018103011213 جامعة اإلسراء



هندسة الطاقة المتجددة عمار ياسين عطا المطارنه2017104082644 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية رامي عامر  الشلبي2015104030696 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  رؤى رضا موسى حسين2017101020229 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها حسان ناصر عايد العواوده2017101011984 جامعة اإلسراء

الحقوق فايز سطام مجحم الفايز2018103011559 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية احمد محمد مفلح الدعجه2014104031984 جامعة اإلسراء

هندسة الطاقة المتجددة عمر فايز اسحق ابو عوده2019104080089 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  دعاء عبد ربه كامل الرقب2017101022054 جامعة اإلسراء

الحقوق مهنا بن عامر بن حمد الرزيقي2018103011040 جامعة اإلسراء

هندسة البرمجيات محمود محمد محمود الصالحات2017106031958 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  رهف حسام علي النتشه2017101021982 جامعة اإلسراء

هندسة البرمجيات عبدهللا مصطفى محمد ابو سخن2016106031338 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية يزن ابراهيم مسعود خليل2018104031663 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  اسراء صالح خالد الخصيالت2017101081219 جامعة اإلسراء

الشبكات الحاسوبية /علم الحاسوب لؤي خليل محمود العمري2013106081553 جامعة اإلسراء

الحقوق عبدهللا فيصل ابراهيم الفليح2018103010697 جامعة اإلسراء

 هندسة العمارة محمود عبد هللا حسين ابو منديل2015104011358 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  يمنى فتحي عبدهللا خميس2017101081822 جامعة اإلسراء

هندسة الطاقة المتجددة عبدالحميد عوني رشدي مشاقي2018104080292 جامعة اإلسراء

هندسة البرمجيات احمد موسى فالح ابو زيد2017106031983 جامعة اإلسراء

الحقوق باسل علي جمال الرياالت2017103010702 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية هاشم اسماعيل هاشم الشريف2017104031314 جامعة اإلسراء

نظم المعلومات الحاسوبية يوسف زياد يوسف شعبان2017106012512 جامعة اإلسراء

هندسة البرمجيات حنان حسن محمد صباح2017106032017 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها هديل احمد محمد الشريقي2017101012474 جامعة اإلسراء

هندسة الطاقة المتجددة عبد الرحمن روحي ذيب عواد2015104051179 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  لين حسان محمد ابو غزاله2017101080418 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها احمد جمال علي غنيمات2019108021074 جامعة اإلسراء

الحقوق عالءالدين محمد عبدالجليل الوخيان2017103011386 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  دالين يحيى توفيق دبوسه2017101080573 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها محمد مقبول مفلح العليق2017101011029 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية فادي عصام علي محمد عبد الباري2019104031745 جامعة اإلسراء

نظم المعلومات الحاسوبية محمد سليمان فليح الجبر2017106012439 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  افنان ايمن عوض ابو لحيه2015101021473 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية ايمن كريم عفتان عفتان2018104031873 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية عامر احمد محمود المقيطي2017104030588 جامعة اإلسراء

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  قبس حسين عبد الجليل ابو زيتون2017101082193 جامعة اإلسراء

هندسة البرمجيات عبد الرحمن اسماعيل سليم سالمه2018106300040 جامعة اإلسراء

الحقوق محمد طالل عيد الفايز2013103011779 جامعة اإلسراء

الحقوق احمد سليمان اشتيوي الجبور2016103011545 جامعة اإلسراء



الحقوق محمد محمود راشد الزيود2018103011744 جامعة اإلسراء

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  محمد عمر احمد الغول2018101020920 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية ميكال محمد يوسف هندي2012104030272 جامعة اإلسراء

هندسة الطاقة المتجددة سائد ابراهيم سليمان الرواحنه2013104031062 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية مؤيد يحيى سلمان البستنجي2017104031313 جامعة اإلسراء

 هندسة العمارة انس محمد غسان بدوي الزربا2011104010495 جامعة اإلسراء

الحقوق صالح ضيف هللا موسى الشوابكه2017103011686 جامعة اإلسراء

علم الحاسوب يوسف محمد راشد اخميس2014106031518 جامعة اإلسراء

الشبكات الحاسوبية /علم الحاسوب عبد الرحمن محمد المبروك عامر2014104051326 جامعة اإلسراء

الهندسة المدنية عدي احمد علي الدراغمه2013104030032 جامعة اإلسراء

اللغة العربية وآدابها محمد يوسف خليل ابو شلظم2016101020850 جامعة اإلسراء

هندسة الطاقة المتجددة عبدهللا خالد عبدهللا الدغيمات2018104081800 جامعة اإلسراء

نظم المعلومات الحاسوبية أحمد أنور رمضان يعقوب2014106050964 جامعة اإلسراء

هندسة البرمجيات مالك محمد يونس ابراهيم2018106301884 جامعة اإلسراء

علم الحاسوبكنان حسن الرواشده201810987 جامعة العلوم التطبيقية

العلوم السياسيةمالك عبدالعزيز ابراهيم عامر201820072 جامعة العلوم التطبيقية

هندسة البرمجياتاحمد موسى محمد العلمي201520119 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة المدنيةساهر احمد سعيد خنفر201720051 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية ناديا تميم بدوي الصاحب201810052 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية آالء عمر احمد اعمير201810650 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة المدنيةمحمد ايمن عمر عيشه201920134 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية ميساء احمد محمد البيتوني201810630 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقفيصل بسام محمد امين الكيالني201911158 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقرؤى رياض محمد صافي201810741 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية عائشة وليد عيسى الراوي201610595 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقاسراء عبدالفتاح احمد خطاري201920079 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية نور احمد ممدوح الصغير201810655 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية نورا علي ارشيد المواجده201930052 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية ديمه سهيل محمد الجالد201820120 جامعة العلوم التطبيقية

علم الحاسوبمراد نبيل محمد عقل201720226 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة الصناعيةنرمين ممدوح سعيد الجابي201710435 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقهبه حسني عبدالمجيد الخندقجي201811076 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقعمار ابراهيم حسين العظمه201830037 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقسفانه حسام محمود ابوصافيه201810789 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقعمر زياد عبدالفتاح المسعود201810781 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة الصناعيةمرح عماد عبدالرحمن المصري201710534 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة الميكانيكيةانس محمد حسين يوسف ابو سبله201920144 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية نيفين محمد نبيل عزات غيث201920129 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية امنه حاتم محمد الدليمي201810055 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقاسيل محمود  عبدهللا جبر201810903 جامعة العلوم التطبيقية



االتصاالت وهندسة الحاسوب/الهندسة الكهربائيةعمار يوسف خليل النجار201710516 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقدنيا ياسر محمد محمود201920152 جامعة العلوم التطبيقية

هندسة القوى والتحكمعبدهللا علي محمد الشامي201830023 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية ميس تيسير سلمان المشوخي201810906 جامعة العلوم التطبيقية

علم الحاسوبعلي مصباح يوسف سكجها201720344 جامعة العلوم التطبيقية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور خالد مصطفى القيسي202010355 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقيسري حازم محمد يسري ابوجعفر201820090 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقفلسطين باسم حسن مصلح201810259 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية اسالم لطفي حسني رزق هللا201820254 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقعدنان عامر عدنان الحوامده201810765 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية مهجة ناهض عبدالودود الجناعي201810396 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقفارس عدنان احمد مطر201830065 جامعة العلوم التطبيقية

هندسة القوى والتحكمخالد صالح فوزي الرشيد201830007 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية راما منصور حسن منصور201810558 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة المدنيةمؤيد عامر مؤيد القيسي201710210 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة المدنيةمحمد اثير محمد الشهواني201720242 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة المدنيةخالد جمال توفيق ابو شامي201820376 جامعة العلوم التطبيقية

علم الحاسوببشار علي محمود الخطيب201820247 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة المدنيةمحمد رياض المصطفى201930055 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية بتول عمر عبدهللا ابو عليم201810285 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقلين محمد عبد الجليل ابو الجلود201810129 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية ندى صالح سليم عابدين201810146 جامعة العلوم التطبيقية

هندسة القوى والتحكممهند اسامه مصطفى التلي201710431 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية حنين كاظم موسى الشريف201810775 جامعة العلوم التطبيقية

علم الحاسوبمجد وليد محمود علي خليفة201720426 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة المدنيةعمر سالم محمد محمد201630025 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقميس غسان عبدالقادر عبدالجليل201810753 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقمحمد احمد موسى الهباهبه201820175 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية ساره عمر محمود المالح201820163 جامعة العلوم التطبيقية

هندسة البرمجياتلما ذوقان شفيق الشريده201720468 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقنور الهدى حيدر عبدالسالم الدليمي201810430 جامعة العلوم التطبيقية

علم الحاسوبخلدون وليد حسين الحاج201510974 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقاحمد رافت زكي بني سالمه201810687 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقمصطفى مشرف محمد بشارات201811139 جامعة العلوم التطبيقية

هندسة القوى والتحكمغيدان فواز عوده عوده201820085 جامعة العلوم التطبيقية

علم الحاسوبرعد محمد خير سليمان النجداوي201720478 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقجيالن عاطف جبر جابر201810161 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة الميكانيكيةميثم حامد كامل كامل201710695 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية رهف خليل محمد مرقه201720470 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقياسمين محمد سليمان العمايره201810953 جامعة العلوم التطبيقية



هندسة البرمجياترامي ريمون سميح الصوالحه201420416 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقدانا محمد راجح مويس201810043 جامعة العلوم التطبيقية

هندسة البرمجياتيحيى محمد سالمة ابو رزق201810437 جامعة العلوم التطبيقية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نبيهه جميل راغب عوض201710313 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقفرح نبيل سامي درباس201720010 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة الصناعيةعبد الفتاح محمد عبدالفتاح ياسين201720337 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقرنا رافع  محمد مقداد201720502 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقعوني عبدهللا محمد العبوس201810847 جامعة العلوم التطبيقية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها روزان وائل محمد عيد201720334 جامعة العلوم التطبيقية

هندسة القوى والتحكمعبدالخالق ثامر علي201710223 جامعة العلوم التطبيقية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حمزه سالمه صالح النعيمات201510612 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية مهند محمد محمد روحي مهيار201720227 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة المدنيةالخطاب عمر محمد العاني201810887 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقمحمد راضي عثمان الحوامده201820058 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقمحمد عمار عاطف شموط201820129 جامعة العلوم التطبيقية

هندسة البرمجياتاحمد غسان محمد سعيد مضيه201710389 جامعة العلوم التطبيقية

علم الحاسوبفادي عبدالحليم مصطفى مصطفى201720506 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة المدنيةفراس حسام نمر صوافطه201710031 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقسند بشير نعمان العزه201810846 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة المدنيةخالد وليد شفيق البيضة201710035 جامعة العلوم التطبيقية

هندسة البرمجياتايه خالد حسين جبر201911215 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية محمد صالح علي الوريكات201720428 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة الميكانيكيةعبدالرحمن احمد المهدى201610016 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة المدنيةاسامة عبدهللا احمد هنطش201610123 جامعة العلوم التطبيقية

االتصاالت وهندسة الحاسوب/الهندسة الكهربائيةاشرف احمد طالس201510726 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقميسم ماهر كاظم201630026 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية هديل اسامه محمد الصالحي201720194 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية تاال مرسي محمود صاكه201710511 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة المدنيةعلي عالم احمد شديد201510068 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة المدنيةاحمد محمود رزق مسعود201610260 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة الميكانيكيةمحمد تحسين رشاد الحلواني201730027 جامعة العلوم التطبيقية

علم الحاسوبعبدهللا حسين عزت ابو شهاب201720276 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة المدنيةميران ماهر سعدو الباشا201610129 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة الصناعيةحسن محمد حسن قرشي201520122 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية باسل عبدهللا عرابي جرار201710914 جامعة العلوم التطبيقية

هندسة البرمجياتمحمود احمد اسحاق الوتواتي201710555 جامعة العلوم التطبيقية

هندسة البرمجياتفيصل يوسف منشد الجشعمي201710291 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة المدنيةياسر ربيع ياسين الدليمي201730063 جامعة العلوم التطبيقية

علم الحاسوببالل طاجين201430116 جامعة العلوم التطبيقية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية حال مجدي اسماعيل ابوحويله201720379 جامعة العلوم التطبيقية



الترجمة / اللغة اإلنجليزية جعفر محمد امين عالء الدين الشاشاني201720453 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة المدنيةنعيم عصام يوسف ابو ناهيه201610023 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة الصناعيةعباده معتصم محمد احمد سالم201730059 جامعة العلوم التطبيقية

هندسة البرمجياتعبدهللا عصام عليان ذوقان201620126 جامعة العلوم التطبيقية

الحقوقخالد محمد ايمن جمال جرار201410336 جامعة العلوم التطبيقية

العلوم السياسيةاسيل عبد الودود علي القيسي201220619 جامعة العلوم التطبيقية

هندسة البرمجياتسيف الدين زهير علي السقا201620199 جامعة العلوم التطبيقية

هندسة القوى والتحكمشادي جميل سعيد موسى201010933 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة المدنيةوسيم هاني عيسى الكلحوت201620124 جامعة العلوم التطبيقية

نظم المعلومات الحاسوبيةنزار محمد قاسم عبيد200210047 جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة الميكانيكيةمحمد عارف احمد الخرابشه201920140 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الميكانيكيةاويس اياد عبد اللطيف الكروي201710114 جامعة فيالدلفيا

الحقوقروال محمود صبحي سالمه201720272 جامعة فيالدلفيا

اللغة العربية وآدابهافهد وفيق جميل ياسين201810455 جامعة فيالدلفيا

الحقوقرزان حسان عدنان قرقشلي201810228 جامعة فيالدلفيا

اللغة العربية وآدابهاسجى باسم محمد حمد هللا201810122 جامعة فيالدلفيا

اللغة العربية وآدابهاعبد هللا محمود سليمان عبد الحافظ202010205 جامعة فيالدلفيا

اللغة الصينية و ادابهاتولين عوني عبد هللا العبدالالت201720448 جامعة فيالدلفيا

الحقوقالعنود وائل فؤاد صغير201810516 جامعة فيالدلفيا

الحقوقليلى حسن علي النجار201720405 جامعة فيالدلفيا

الحقوقغنى عصام توركو201810250 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الكهربائيةحمزة نصري خالد الطيماوي201710182 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الكهربائيةمحمد وليد محمد ابو بكر201710370 جامعة فيالدلفيا

اللغة العربية وآدابهاايناس احمد محمد الزرقان201810106 جامعة فيالدلفيا

اللغة الصينية و ادابهاليان محمد يوسف الزعاتره201720492 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الميكانيكيةمحمد قاسم حسن الشريده201810256 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الكهربائيةديفد اشتن هربت201710463 جامعة فيالدلفيا

هندسة البرمجياتنور خالد خضر الهمصي201810432 جامعة فيالدلفيا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها النا حسام عبد المنعم حمام201810748 جامعة فيالدلفيا

علم الحاسوبمحمد خالد عبد صالح201810138 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الميكانيكيةمحمد جهاد عبد هللا عاليه201810220 جامعة فيالدلفيا

 هندسة االتصاالت و االلكترونياتعلي عبد هللا عطوي الطوالبه201720024 جامعة فيالدلفيا

علم الحاسوبعلي محمد حسن سوداح201720309 جامعة فيالدلفيا

الحقوقنور الهدى جمال جمعه العدوي201810376 جامعة فيالدلفيا

اللغة الصينية و ادابهانجوى عبد هللا طالل عبد الفتاح201720384 جامعة فيالدلفيا

هندسة الميكاترونكساحمد عبد الفتاح يوسف ايوب201910035 جامعة فيالدلفيا

هندسة الطاقة المتجددةفرح محمد علي بني حسن201920054 جامعة فيالدلفيا

الحقوقاسيل برهان حسن زيد الكيالني201820115 جامعة فيالدلفيا

الحقوقمحمد عبد هللا جبران النويرات201720493 جامعة فيالدلفيا

اللغة العربية وآدابهارنا محمد ذيب سالم201820172 جامعة فيالدلفيا



علم الحاسوبنور الدين معاذ سعيد حوا201610813 جامعة فيالدلفيا

هندسة البرمجياتفهد اسامه مصطفى خليل201810264 جامعة فيالدلفيا

اللغة الصينية و ادابهابشرى محمد عبدالحافظ رشيد201720540 جامعة فيالدلفيا

اللغة الصينية و ادابهارؤى احمد نعيم سويدان201810419 جامعة فيالدلفيا

دراسات التنميةجود سائد اسماعيل ابو طوق201810222 جامعة فيالدلفيا

هندسة الطاقة المتجددةعامر جمال عايش عزام201910682 جامعة فيالدلفيا

الحقوقعبد هللا ناصر سعيد الرقادي201820317 جامعة فيالدلفيا

هندسة البرمجياتاحمد يسر محمد ابو غزال201820056 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الميكانيكيةوليد خالد طه الوديه201720116 جامعة فيالدلفيا

الحقوقمنصور هشام عبد هللا االمير201810644 جامعة فيالدلفيا

اللغة العربية وآدابهامجد أحمد شريقي الوحيدي201820356 جامعة فيالدلفيا

 هندسة العمارةنصر الدين ظافر نصر الدين االبراهيم201720190 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الميكانيكيةريان علي سعيد الزغول201710075 جامعة فيالدلفيا

دراسات التنميةفلسطين مهند محمد سلمان201810412 جامعة فيالدلفيا

هندسة البرمجياتريم محمد خليل المصري201810102 جامعة فيالدلفيا

دراسات التنميةياسمين خليل ابراهيم شطاره201810638 جامعة فيالدلفيا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها باسل محمد صالح الدين القاروط201720332 جامعة فيالدلفيا

الحقوقمحمد جايز رسالن العنزي201810680 جامعة فيالدلفيا

دراسات التنميةرهف سعيد نمر البكري201810218 جامعة فيالدلفيا

اللغة العربية وآدابهاشذى محمد يوسف ابو فنار201810103 جامعة فيالدلفيا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها انوار عبدالرحمن عطيه ابو زور201710308 جامعة فيالدلفيا

دراسات التنميةمهند محمد سالم الزبون201720507 جامعة فيالدلفيا

هندسة الحاسوبحمزه مازن نعيم مجاهد201710415 جامعة فيالدلفيا

اللغة العربية وآدابهاعطا هللا طلب محمد اللحام201720424 جامعة فيالدلفيا

اللغة الصينية و ادابهاراما سعيد نمر البكري201620417 جامعة فيالدلفيا

هندسة الحاسوبمحمد نافع احمد النافع201720047 جامعة فيالدلفيا

نظم المعلومات االداريةعبد المجيد ماهر محمود قديح201730009 جامعة فيالدلفيا

هندسة الميكاترونكسعمر بديع احمد فراج201720114 جامعة فيالدلفيا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سندس خالد جميل قطناني201720210 جامعة فيالدلفيا

اللغة العربية وآدابهاساجده محمد حسين النجار201810283 جامعة فيالدلفيا

هندسة الطاقة المتجددةياسر محمد عقله النظامي201810156 جامعة فيالدلفيا

هندسة الميكاترونكسعبد الرحمن احمد عمر المغربي201910249 جامعة فيالدلفيا

هندسة الميكاترونكسفادي فهد فهمي قفيشه201910719 جامعة فيالدلفيا

اللغة العربية وآدابهارغد محمود صالح البطوش201810148 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الميكانيكيةجمال محمد جمال ابو رية201710258 جامعة فيالدلفيا

اللغة الصينية و ادابهافرح سميح موسى القطيشات201810143 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الكهربائيةمهند فيصل فرسان قاسم201810300 جامعة فيالدلفيا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ديما ايمن عبد الكريم عبابنه201810559 جامعة فيالدلفيا

هندسة البرمجياتمالك نايف احمد القواسمه201710115 جامعة فيالدلفيا

دراسات التنميةشريف رضوان اسماعيل ابو عكاز201720350 جامعة فيالدلفيا



هندسة الطاقة المتجددةعبد هللا سليمان ابراهيم حسين ابو هالل201710127 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الكهربائيةمحمد اسماعيل سالم الكرمي201830054 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الميكانيكيةنزار امجد نزار شديد201710559 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الميكانيكيةصهيب مراد عبد الرحيم الحاج حسن201710575 جامعة فيالدلفيا

الحقوقانس محمود سليمان عيده201720482 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الكهربائيةمصطفى اشرف مصطفى ابداح201910802 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الميكانيكيةقيس سفيان سليم الصمادي201920104 جامعة فيالدلفيا

هندسة البرمجياتوسام نزار رمضان دعابس201710036 جامعة فيالدلفيا

هندسة البرمجياتمحمد احمد سعدي السعدي201710373 جامعة فيالدلفيا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها كرم حسين ذيب البكراوي201830049 جامعة فيالدلفيا

هندسة الطاقة المتجددةمحمد عامر خضر شحادة201710621 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الميكانيكيةحمزه ياسر علي البريدي201710039 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الكهربائيةعبد هللا محمد عبد هللا السعيد201810611 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الكهربائيةمحمد نافذ محمود ابو غربية201810168 جامعة فيالدلفيا

دراسات التنميةريما عبد الخالق عبد هللا فسيفس202020269 جامعة فيالدلفيا

علم الحاسوبمعن عبد الرحمن اسماعيل ابو سل201710282 جامعة فيالدلفيا

علم الحاسوباحمد محمد منير الشربجي201710398 جامعة فيالدلفيا

هندسة الميكاترونكسبالل محمد الفرا201720113 جامعة فيالدلفيا

هندسة الميكاترونكسعالء عصام احمد عبد الرحمن201710292 جامعة فيالدلفيا

الهندسة المدنيةبشار حسين الخلف 201710519 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الميكانيكيةخليل محمد خليل محمد ابراهيم ابو لوز201710003 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الميكانيكيةعمر مروان عبد الرؤوف الحوراني201610202 جامعة فيالدلفيا

هندسة البرمجياتبشار خالد مصطفى حمد201620259 جامعة فيالدلفيا

 هندسة العمارةتسنيم احمد موسى القواسمي201510433 جامعة فيالدلفيا

 هندسة العمارةفوزي فتحي عيد كالي201520033 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الميكانيكيةعبد هللا سليمان احمد مرضاح201610571 جامعة فيالدلفيا

الهندسة المدنيةمحمد احمد احمد 201730063 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الميكانيكيةاحمد سامي محمود القصاص201620136 جامعة فيالدلفيا

هندسة البرمجياتحمزه راجح علي راجح201710581 جامعة فيالدلفيا

هندسة البرمجياتيوسف عالء فوزي كامل201710753 جامعة فيالدلفيا

الهندسة المدنيةكمال الدين سمير حسين محمود201620454 جامعة فيالدلفيا

 هندسة العمارةعادل احمد علي المجهلي201530030 جامعة فيالدلفيا

هندسة الميكاترونكساحمد عبد الرزاق عوده المحتسب201620103 جامعة فيالدلفيا

الهندسة المدنيةالحارث صالح الدين محمد خميس201630057 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الميكانيكيةخالد جميل محمود عنايه201710800 جامعة فيالدلفيا

 هندسة االتصاالت و االلكترونياتابراهيم يوسف جمال محمود201510278 جامعة فيالدلفيا

هندسة الطاقة المتجددةنائل اشرف عبد اللطيف السكيك201620456 جامعة فيالدلفيا

هندسة الميكاترونكسوسام سمير عز الدين الظاهر201610936 جامعة فيالدلفيا

الهندسة الميكانيكيةعادل علي محمد الزبيدي201610814 جامعة فيالدلفيا

 هندسة العمارةقاسم احمد حسن ابو شاهين201610782 جامعة فيالدلفيا



الهندسة الكهربائيةعبد الحميد عز" محمد المأمون"براء 201120416 جامعة فيالدلفيا

هندسة أمن الشبكات والمعلوماتصالح عبدالقادر عبداللطيف جاسم20160672 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة القدرة والطاقة الكهربائيةفارس ماهر انضوني دحمس20170147 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة الحاسوببشار رائد صبحي عبدهللا20170322 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة القدرة والطاقة الكهربائيةليليان مصطفى محمد ابو اغا20170310 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة أمن الشبكات والمعلوماتينال عبدهلل يوسف عواد20170068 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

علم الحاسوبمعتصم تيسير احمد الكايد20150321 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة البرمجياتبشارة سمير بشارة عازر20170324 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة القدرة والطاقة الكهربائيةنور ميسلون جورج حداد20170231 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة القدرة والطاقة الكهربائيةلؤي عبدالرحمن حسين نغوي20170471 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

علم الرسم الحاسوبيعمر سفيان أسعد حمدان20170407 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة القدرة والطاقة الكهربائيةزيد خالد محمد وليد الدويك20170058 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

علم الحاسوبعمر هاشم عبدالغني الجندي20170489 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

علم الرسم الحاسوبيمحمد رائد محمد رشاد صالح20170642 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

علم الرسم الحاسوبيمارينا فريد فؤاد قموه20170091 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة القدرة والطاقة الكهربائيةبثينة عدوان سيف الدين قطيشات20170127 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

علم الرسم الحاسوبيبانا خلدون صياح الصياحين20160714 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة القدرة والطاقة الكهربائيةمأمون حيدر محسن البشايره20180112 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة القدرة والطاقة الكهربائيةزيد معن غازي الفداغ20170476 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة القدرة والطاقة الكهربائيةساره زياد محمد عريف جبريني20160542 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة القدرة والطاقة الكهربائيةلين خالد محمد شتات20160567 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة االتصاالتايمن مضر محمد علي الخيري20160558 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة البرمجياتمحمد وهيب عمر كالوتي20170277 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

علم الرسم الحاسوبيسامر اسماعيل ابراهيم ابو منيع20150319 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

علم الرسم الحاسوبيأضواء تيمور عبدهللا القرشي20170512 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

علم الحاسوبمحمد اكرم محمد الكوز20170388 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة البرمجياتاياد عليان عبدالفتاح الجالودي20170450 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة البرمجياتليث فارس محمد سعيد أبوشنب20170441 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

علم الرسم الحاسوبيروتانا محمد محمود شحاده20160564 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

علم الحاسوبعلي عصام مصطفى حمادين20170602 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة أمن الشبكات والمعلوماتعز الدين احمد يوسف النابلسي20160061 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

علم الحاسوباحمد يوسف عامر السراج20170219 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة القدرة والطاقة الكهربائيةايناس عصام محمود العطيات20160503 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة البرمجياتزيد طارق احمد نصار20160307 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة البرمجياتهيثم رائد جودت المساعيد20170319 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

علم الحاسوبضياء باسم فايز الجعبري20170314 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة أمن الشبكات والمعلوماتماهر محمد مصطفى الحسن20160068 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

علم الحاسوبعبدهللا محمد الحاج علي العمري20170583 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

علم الحاسوباحمد زياد عبد هللا عورتاني20160566 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة أمن الشبكات والمعلوماتانس اسامه احمد زيد يونس20160115 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 



هندسة البرمجياتعميد لويس سعيد الكلداني20150887 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة أمن الشبكات والمعلوماتفرح صبحي احمد ملحم20160218 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة القدرة والطاقة الكهربائيةمحمد ليث ماجد حسين عطيه20160745 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

هندسة االتصاالتعمرو اياد عبد الرحمن المصري20140579 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

علم الرسم الحاسوبيدانيال ابراهيم عطا هللا الطوال20110259 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا 

اللغة العربية وآدابها ثريا عيسى فالح الهواوشه202010878 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  مجد اسامه محمدخير العايدي201920397 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة العربية وآدابها بيان موسى محمد ابو ذريع201811135 جامعة الزيتونة األردنية

الذكاء االصطناعي ابراهيم باسم محمد ياغي201811669 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة العربية وآدابها ايمان اياد سالم الترتير201811439 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقاسراء سمير فالح الرواشدة201930013 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية شروق كايد عدنان النقيب201710154 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة العربية وآدابها ماريا غسان خليل مسلم201720587 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات ليندا ناجي جميل دبابنه201810472 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب محمد غسان حسن نجم201911487 جامعة الزيتونة األردنية

القوى والتحكم/الهندسة الكهربائية  محمد موسى ذياب الحمود201720210 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات ايمان طارق شفيق سعد201811571 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة محمد محمود ناصر العنقاوي201811697 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقغازي نبيه فياض القاروط201810054 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة محمد فضل مصطفى العمري201820794 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  والء هشام ياسين عطون201910707 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة محمد عزام طالل الريماوي201811747 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة العربية وآدابها ندين محمد عبيد المناصير201810664 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقريما حنا ابراهيم غزال202011351 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب مها احمد سليمان سالمه201811100 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات ماريا حسن علي بن محفوظ201810970 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  مروى يوسف سالمه ابو حشيش201810551 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  روان محمد عبداللطيف صوالحه201820067 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقرويده نبيل احمد االعرج201720188 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقناريمان محمود علي الحساسنه201811364 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة العربية وآدابها سالي طايل حسن جوده201810991 جامعة الزيتونة األردنية

الذكاء االصطناعي محمد عبدهللا رشيد درويش201820930 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية رند نبيل موسى عماره201720845 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقسالم فيصل عبدالرزاق الرواشده201920408 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  تاال محمد حسن ابو شعيره201810336 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة العربية وآدابها معاويه مهند ابراهيم غيث201710622 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  ان بشاره نعيم  شماس201811725 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  روان احمد محمد ابوجوده201811216 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  ربى عرفات احمد حبيبه201810562 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة الفرنسية واالنجليزية وادابهما وسن خليل يوسف العدوان201810816 جامعة الزيتونة األردنية



الحقوقلين عصام عمر الرفاعي201811308 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة تسنيم جبر محمود ابوفارس201811855 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  االء غسان منير البسطامي201420177 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقاسيل رائد طالب الزاهري201811597 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية زينه صالح موسى ابو سعد201830171 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية انس احمد هالل قبالوي201510524 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقهاني عادل كامل مسالمه201720823 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة الفرنسية واالنجليزية وادابهما جنان معتصم سليم ابو علي201810696 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة الفرنسية واالنجليزية وادابهما رغد محمد ابراهيم الشافعي201810914 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب احمد زياد حماد حموده201720963 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات محمد حسين عبد العزيز العزه201910537 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقعزه طايل سلمان القضاه201811320 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة فرح عيسى عبدالكريم الميمه201811773 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  روان عالء الدين محمد طعم هللا201721102 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  غنى عبدالغني سعيد حجير201810733 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب ياسر عبدالمحسن محمد ابوشرخ201810296 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  مريم محمد محمد ابو رحمه201811173 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  ثناء هاشم احمد خضير201811535 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  فدوى حسام حسين ابوالتين201811324 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة اسيل حسين سليمان ابو سمك201820223 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة حسام ايمن عبد الحميد الشدفان201820845 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  ورود علي محمود الشيخ علي201811529 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب مصطفى حسن عمر اللحام201721042 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  روان يوسف محمود ابو خضره201920202 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقمالك جهاد فارس الفراج201811331 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة الرا سهيل حلمي الصعيدي201710041 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  تسنيم عبدالسالم سعيد الطباع201810645 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب عمادالدين عادل اسماعيل داود201811058 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية وليد خالد وليد محمد201820135 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة العربية وآدابها اريج ابراهيم محمد الرقب201811255 جامعة الزيتونة األردنية

االتصاالت والحاسوب/ الهندسة الكهربائية  نواف جابر عبدهللا حيدر201830052 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  رزان يوسف  حلبوني201721083 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  راما هاشم موسى ابو ورده201811323 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  تاله عصام مشهور الزعبي201710792 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  مجد احمد محمدوليد الفاصد201720287 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات ليث احمد ابراهيم تنيره201720377 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  مها حسام سميح حمدان201721064 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات محمد زكريا وليد سمور201720626 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  صفيه حكم صبحي الجعفري201810038 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية كيرلس يوسف كامل يوسف201611002 جامعة الزيتونة األردنية



الذكاء االصطناعي لؤي محمد علي الزبن201810610 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة مرام هايل فالح الطرمان201811722 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  مهند محمود عبدهللا علي201811395 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة الفرنسية واالنجليزية وادابهما روند يوسف جبر الشافعي201810629 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة العربية وآدابها اريج ناصر محمد ابوهالل201720726 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة العربية وآدابها عبدالرحمن جمعة مرزوق السناني201820729 جامعة الزيتونة األردنية

نظم المعلومات الحاسوبية علي عبدهللا احمد علي مهدي201820235 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة بشرى زايد محمود حامد201810871 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة العربية وآدابها اصاله محمد لطفى مسمار201810422 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  سجى اسماعيل احمد عميره201710486 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة العربية وآدابها رواند عبدهللا عوده الدعجه201710293 جامعة الزيتونة األردنية

االتصاالت والحاسوب/ الهندسة الكهربائية  اميره غازي عطا هللا  العنزي201830026 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  حال احمد محمود الداوديه201820433 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة الفرنسية واالنجليزية وادابهما ريم نهاد حسين الناطور201720554 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقايات سلمان علي المليطي201711038 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة اسماء رياض سليمان حيرون201810791 جامعة الزيتونة األردنية

القوى والتحكم/الهندسة الكهربائية  عبدهللا ابراهيم محمد السعودى201811593 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  اسراء خليل ابراهيم ابوجريبان201720872 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  رهام عماد يوسف بوجه201720285 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة عمر عماد الدين  خاني201610476 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة اكرام احمد ديب منصور201820598 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقايه خلدون يعقوب عبدالرازق201810692 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقروان فضل يعقوب طقاطقه201720775 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  دانيه انور احمد العدوان201820601 جامعة الزيتونة األردنية

الذكاء االصطناعي زيد معتز محمد جراح201720594 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب مجد اسامة محمد القيسي201811221 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة الميكانيكية محمود محمد محمود المجالي201920159 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة الفرنسية واالنجليزية وادابهما داره حسن عبدالفتاح زيد201810218 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة الميكانيكية خلف عثمان خلف المبيضين201920170 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  ندى عصام محمد الهيل201710273 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة الفرنسية واالنجليزية وادابهما تاال نضال عيد الحجازين201811140 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  فرح اياد امين سرداح201920173 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة هند فواز جبرائيل حداد201820242 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة سجى احمد عاصم الكرمي201811462 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  نورالدين اسامه عبدالهادي ذيب201720771 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب اسامه احمد عبدالرحمن الشحاتيت201710806 جامعة الزيتونة األردنية

االتصاالت والحاسوب/ الهندسة الكهربائية عبدالعزيز خالد راشد الشحومي 201830256 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة الفرنسية واالنجليزية وادابهما داليا باسم محمود ابوعواد201720979 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  تسنيم ضافي علي الفقهاء201811673 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  بيان محمد بالل محمد ياسر توتونجي201710316 جامعة الزيتونة األردنية



علم الحاسوب عبدالمعز عزام محمد سرحان فراح201720782 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  مالك رمزي عبدهللا ابو هالل201820767 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية حسام الدين احمد  الحريري201720609 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  نرمين نبيل نذير الست201720695 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  مريم زكريا مشرقي عبدالمالك201810975 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة الفرنسية واالنجليزية وادابهما رهف احمد مصطفى حمدان201720278 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب قيس فايز خميس الصاحب201810359 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  رهف يوسف جمال رمضان201720821 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقمروه مهدي فيصل التميمي201721076 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة الفرنسية واالنجليزية وادابهما ساره زياد عبدالنبي النجادا201810263 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة العربية وآدابها مشعل علي عبدالعزيز المشاعله201720741 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقمرح نضال نعمان العزه201720971 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقمعتصم جمال محمود ابوصافي201911268 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة الفرنسية واالنجليزية وادابهما فرح فرج ابراهيم تنيره201720749 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب عيسى محمد عيسى الشباك201620717 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة عمر مجدي محمد ندى201620707 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقعادل محمود عادل الصالحي201810815 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات عهود ياسر زاهي المناصير201820920 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة العربية وآدابها تهاني طارق عواد البركات201811340 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات محمد حسين محمود الحموز201720684 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة العربية وآدابها رغد عبدالقادر عطا هللا الشخانبه201720614 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  هناء ماجد اسعد حسين201810888 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة الفرنسية واالنجليزية وادابهما شهد باسم مصطفى زعرور201720919 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات رامي محمد عارف عوده201810353 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  ميرال هاني عبدالرحمن الحاج201720297 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  نسرين عاطف سليمان المرافي201720774 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  ابراهيم عمر ربحي نجاجرة201720890 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  فياض فراس فياض  الكردى201730228 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب محمد سليم محمد موسى201710111 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقسهام انيس سليمان قشطاوي201710881 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  دينا رائد موسى غوانمه201720558 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة الفرنسية واالنجليزية وادابهما مرح يعقوب حسني شحاده201810314 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقحمزه محمد مطلق الكعابنه201720913 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  افنان شوقي احمد السالمي201720515 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة العربية وآدابها الهام ايمن راجح السكافي201810341 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  هبه خالد اسماعيل استيتيه201721114 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات يحيى مهيوب محمود ابوفرسخ201810285 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقسمر جورج فهد المدانات201710767 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة اسامه يوسف محمد النجار201620346 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية سعود عواض سعود سند بداح المطيري201811375 جامعة الزيتونة األردنية



الترجمة / اللغة اإلنجليزية  فرح سالم عنيزان المغاربه201720863 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة الميكانيكية تركى مشرف مشارى المطيرى201820234 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة الفرنسية واالنجليزية وادابهما رهف بسام عزت المالد201810288 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب عامر عوني عبدالحافظ خليل201720983 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  نرمين علي عبد السواعير201820533 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  دانيه راكان عنيزان المغاربه201720862 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة اسراء موفق  كبريته201820513 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات راشد محمد عياش الشباكي201720354 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة الفرنسية واالنجليزية وادابهما النا احمد عبد الزيدانين201720699 جامعة الزيتونة األردنية

القوى والتحكم/الهندسة الكهربائية  احمد عبدالرحمن ناجي المخالفي201610573 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  عماد الدين انور محمد خضر201710377 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  انسام عصام عمر الرفاعي201720514 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  كريستينا مجدي كامل امين201810260 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب حسن اسماعيل حسين حمودة201720397 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات اعتماد عماد يونس النواس201720362 جامعة الزيتونة األردنية

الذكاء االصطناعي انس مصطفى سليمان ابومحسن201810700 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة العربية وآدابها عبدالرحمن حكم صالح جالد201810695 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  عمرو محمد زكى رباح201710436 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  ديمه محمد عبدالمجيد حسين201720475 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية عبدالرحمن بدر عبدهللا حنيان201830045 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  ربى يوسف سليم ابوصليح201811762 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة الفرنسية واالنجليزية وادابهما هاله احمد محمد عيد201810549 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة الميكانيكية عمر خالد فريد غضيه201911574 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات حنين بالل محمد السمنه201811035 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  هديل مصباح خليل عيد201410816 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  تاال عبدهللا محمود صبح201720961 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقفوزي محمد فوزى ابوزهيه201820331 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة اسالم وليد محمود النجار201811476 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  ايه وائل يوسف احمد  كورى201720343 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات حسام الدين علي محمود ابوشرخ201710646 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات ستيف ايليا امجد عماري201810547 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  روان محمد عبدالحافظ المشاعله201720252 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة الفرنسية واالنجليزية وادابهما دعاء سمير عمر القنه201720781 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة الميكانيكية محمد احمد شوقي الشن201910816 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقمعتزباهلل ياسر مصبح المغاربه201720469 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة الميكانيكية فهد خالد مانع العجمي201830178 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  رهف حسن يوسف صندوقه201620590 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  ريم حسن محمد ابومسلم201721122 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات نمر تيسير حلمي عاشور201710214 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  خالد عايد خالد المطيري201720044 جامعة الزيتونة األردنية



 هندسة العمارة مرح عدنان رفاعي الحريري201620381 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة الميكانيكية محمد عواض مرزوق الميموني201811579 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  النا هشام محمد القرم201720502 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات نبراس عبدالكريم فياض العمايره201720596 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب عبدالكريم عزالدين محمد عبدهللا201720145 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات رزان يوسف فهمي القاضي201810633 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة انس سمير يوسف الهنداوي201730028 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية فالح خالد نافع المطيري201730026 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  فاطمه عزمي احمد االسمر201810619 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  لين ضياء  عرابي201721134 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة سلطان علي محمد ابوشنار201811653 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات عمر طارق محمود حتامله201720894 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  براءه رمضان على السبعينى201720885 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة الميكانيكية مبارك عبدالرزاق مشقاص الفجي201830033 جامعة الزيتونة األردنية

شبكات الحاسوب باسل طالل سليمان صبحا201710330 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارةجويل امين محمد العباسي201610734 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  نعمه عماد حفظي يوسف201720443 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب عز الدين محمد عمر سالمه201710404 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية انس حسين سالمه براهمه201910013 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب رغد عاطف محمود البستنجي201710274 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب اسامه ابراهيم يوسف صرار201720853 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة الميكانيكية محمد ايمن عبدالرحمن مقبل201810034 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية محمد عجمي حمود المطيري201730036 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية عبيد فالح عبدهللا المطيري201730053 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  لينه زكريا وليد سمور201720625 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات زهدي رائد زهدى جعاره201611239 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة الميكانيكية بدر حسين زويد مطر201730038 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  حنين محمد توفيق محمود201720987 جامعة الزيتونة األردنية

نظم المعلومات الحاسوبية ماجد رائد فتحي عمر201810757 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة ساره عماد محمد هبهوب201820251 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقمجد ياسر علي الدروبي201720949 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة ساره محمد خميس ياغي201811602 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية ابراهيم عبدهللا جمعه البلوشي201830163 جامعة الزيتونة األردنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  عروب محمود عبيد الزيود201820489 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات بشار وليد محمود ابونوفل201720832 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة الميكانيكية عبد الرحمن هادي فهد الراجحي201830036 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة سهام محمد فاتح الحسامي201620325 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب حكمت سهيل حسن صالح القضماني201720595 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية احمد جاسم عبدالحسن عبدالحسن201711133 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة الفرنسية واالنجليزية وادابهما لينا احمد خلف السكر201710228 جامعة الزيتونة األردنية



اللغة العربية وآدابها مالك فايز راجح السكافي201810419 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية قيروان منصور عبدهللا الحربي201830233 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  زينب ابراهيم مازن مرعي201720743 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات صهيب عبدهللا محمد الوحش201721011 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات مبارك فهيد عبدهللا راشد العنزي201730216 جامعة الزيتونة األردنية

القوى والتحكم/الهندسة الكهربائية  اسيد محمد يوسف احمد201820435 جامعة الزيتونة األردنية

القوى والتحكم/الهندسة الكهربائية  جواد ابراهيم عمران زيتون201720209 جامعة الزيتونة األردنية

نظم المعلومات الحاسوبية ابراهيم صالح  قاروط201820754 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات زيد ناصر عثمان البواب201720453 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية عبدالعزيز مناور صالح المطيري201730037 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات عبدهللا محمد عبدهللا الشوبكي201710499 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات انس نظمي عبدهللا الغوانمه201720573 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة نصر محمد نصر الحجوج201620820 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة عبدهللا امجد رجب المحتسب201710061 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية حسام عدنان  حموطه201710067 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية ليث محمد محمود زهران201610831 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات عمر عبدالسالم سارى الشياب201720936 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة مها عدنان عثمان الصدر201610723 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية عبدالهادي عبدهللا عبدالهادي شبيب201721132 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية قصي عبد الرزاق احمد الخطيب201830254 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح تيم201721050 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  بدر محمود رحومي رحومي201720748 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوقرؤى جميل سليم عبدهللا201710840 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  اثير يوسف محمد عقيالن201720549 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  مروه عارف محمود ابوقبالن201620587 جامعة الزيتونة األردنية

االتصاالت والحاسوب/ الهندسة الكهربائية  محمد جمال جميل عبدهللا201810486 جامعة الزيتونة األردنية

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  االء زهير موسى النشاش201720412 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية عبدالعزيز سعود فهد الشبعان201811457 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة العربية وآدابها محمد يوسف فارس عبدالجواد201720382 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات عبدهللا ابراهيم عبدهللا حمدان201720566 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية عبدهللا خالد درويش ابو كويك201720283 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية حسن محمد شجاع ياسين201720874 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية باسل امجد كمال الحدادين201820910 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب محمود انور ابراهيم معوض201720858 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات محمد عادل عبدالمجيد مجاهد201710048 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة الميكانيكية راكان عدنان محمد قزمار201830003 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب خالد وليد محمد عاطف الطباخه201710833 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة الميكانيكية ليث عامر يوسف رماحه201730221 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية عبدهللا على عبدهللا العريفان201830162 جامعة الزيتونة األردنية

نظم المعلومات الحاسوبية راشد احمد سالم البلبيسي201810185 جامعة الزيتونة األردنية



القوى والتحكم/الهندسة الكهربائية  خليل ابراهيم محمد الشامسطي201720225 جامعة الزيتونة األردنية

 هندسة العمارة فاديه طارق محمد الربايعه201620433 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة الميكانيكية محمد سليمان محمد الشوابكه201620723 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة الميكانيكية محمد فهد مصباح محفوظ201810135 جامعة الزيتونة األردنية

القوى والتحكم/الهندسة الكهربائية  علي ابراهيم علي الحريري201610298 جامعة الزيتونة األردنية

اللغة الفرنسية واالنجليزية وادابهما تمارا احمد محمد الزعبي201710665 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية مروان ابراهيم عبدالقادر الوحش201710955 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة الميكانيكية ابراهيم جمال ابراهيم بدوان201830006 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات حمزه فتحي عبد حبول201620536 جامعة الزيتونة األردنية

القوى والتحكم/الهندسة الكهربائية  جهاد زياد موسى خليل201620541 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب طارق هشام عبدهللا ازمقنا201520414 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة الميكانيكية بشار صايل محمد الحجوج201721127 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية محمد عبدالعزيز هاشم ابو هاني201710716 جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات ابراهيم احمد ابراهيم مصطفى201620554 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية مروان طارق طعمه الزيدات201410266 جامعة الزيتونة األردنية

علم الحاسوب ايمن موسى حسن ابوزغله201720698 جامعة الزيتونة األردنية

نظم المعلومات الحاسوبية عبد الرحمن نضال محمد عميره201420799 جامعة الزيتونة األردنية

القوى والتحكم/الهندسة الكهربائية  حمزه يوسف محمد منصور201811039 جامعة الزيتونة األردنية

انظمة التكييف والتبريد/هندسة الميكانيك يوسف محمود يوسف الضمور201420855 جامعة الزيتونة األردنية

نظم المعلومات الحاسوبية جهاد علي مصطفى ابو طربوش201611008 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية عبدهللا وائل فتحي حمد201610401 جامعة الزيتونة األردنية

الهندسة المدنية والبنية التحتية ربحي عمر ربحي نجاجره201721149 جامعة الزيتونة األردنية

الحقوق دينا محمد شبلي ياغي201810981 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات هبه مفيد عوده ابو صيبعه201710083 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم الرقميزينة مثنى محمد صالح الضاحي201811094 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات سماح حكمت  زبن201720368 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  عائشه مهند يوسف ابو خيط201720735 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات راما صابر ديب ابو زهره201710518 جامعة البترا 

اللغة العربية وآدابها مجد عبد المعطي وصفي عبد الهادى201720201 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات حال عبد هللا خالد ابو رعد201810002 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم شادي فتحي شاكر سمحان201820682 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات مرح محمد علي ابو ذياب201811075 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات رزان عبد الحميد  الشققي201710185 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  عائشه جالل صادق السعدي201920016 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  تاال مجدى وليد عنبتاوى201720205 جامعة البترا 

اإلذاعة والتلفزيون سيف احمد هاشم عرفه201810838 جامعة البترا 

أمن المعلومات كمال صادق كمال عبد النور201811079 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم لين حسين عمر الخزاعي201811031 جامعة البترا 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  سبأ ايمن مصطفى المدلل201811036 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم روال خالد شاهر القطاونه201810567 جامعة البترا 



الترجمة / اللغة اإلنجليزية  احمد حسين عفيف عبد الرزاق201720039 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالميارا غسان محمد بادوسي201810817 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  امينه فراس عواد الخاليله201711014 جامعة البترا 

الحقوق دانيه عبد الكريم محمد اكرم الدويك201720945 جامعة البترا 

علم الحاسوب سلمى   حداد201810645 جامعة البترا 

 هندسة العمارة رهف زياد محمد امين الصرص201710817 جامعة البترا 

اللغة الفرنسية واللعة اإلنجليزية وآدابهما امل رامي خالد المصري201810725 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات رند مازن عبد القادر الخطيب201730003 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  يمنى خليل ابراهيم طحل201810132 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم نور احسان بدوي مسوده201811227 جامعة البترا 

اإلذاعة والتلفزيون فرح ابراهيم يوسف محمد201711163 جامعة البترا 

اللغة العربية وآدابها ريما مصطفى عبد الرحمن ابو قضامه201811062 جامعة البترا 

اللغة العربية وآدابها براءه شاهين محمد الشواهين201720414 جامعة البترا 

 هندسة العمارة داليا ايمن حسين محيسن201711038 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  نتالي رعد جميل سهاونه201720797 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات بلقيس عماد محمد البكيرات201920029 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  فاطمه احمد حسن ابو شويمه201720443 جامعة البترا 

الهندسة المدنية يزن علي حسن صدقي ابو غربيه201720699 جامعة البترا 

اإلذاعة والتلفزيون احمد ماهر احمد يحيى201620409 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات رزان اسعد احمد قيسيه201720688 جامعة البترا 

اللغة العربية وآدابها مالك داود عبد الحميد القيسي201711055 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم راتب حافظ زكي دروزه201830061 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم اسراء رعد كامل الشيخلي201620687 جامعة البترا 

 هندسة العمارة امل حسام الدين عبد الرحمن البرغوثي201720614 جامعة البترا 

هندسة البرمجيات دينا موفق موسى طبازه201810660 جامعة البترا 

اللغة العربية وآدابها شموع خالد عبد الحميد المعايطة201820313 جامعة البترا 

 هندسة العمارة نداء طارق ابراهيم ابوشحاده201820434 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم رانيه فطين فرج زايد201720683 جامعة البترا 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  سيرين يحيى ابراهيم حمدان201610230 جامعة البترا 

الحقوق ساره رائد سليم حميده201810976 جامعة البترا 

الحقوق اشرف يوسف عيسى مجدالوي201830111 جامعة البترا 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  فاطمه قاسم محمود الجنابي201830069 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم نور عبد الكريم محمد النزال201720662 جامعة البترا 

الهندسة المدنية علي عبد هللا عباس البردي201710071 جامعة البترا 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  رينا امجد حسني عايش201720107 جامعة البترا 

هندسة البرمجيات خالد محمد يوسف عويضه201721095 جامعة البترا 

علم الحاسوب مهند نعمان مصطفى الزريقي201720545 جامعة البترا 

علم الحاسوب محمد مامون ربحي اسماعيل201720704 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  فاطمه عصام نظير البرق201810228 جامعة البترا 

الحقوق صالح مخلد صالح العدوان201720984 جامعة البترا 



هندسة البرمجيات رغد احمد فرحان العزام201810278 جامعة البترا 

اإلذاعة والتلفزيون ساره حسين عوني موسى201810537 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  دينا خليل ابراهيم البنا201810790 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم روز عيسى سميح الصوالحه201720490 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم مشاعل جميل كامل محمد201811056 جامعة البترا 

 هندسة العمارة عدنان فراس عدنان اسماعيل201630028 جامعة البترا 

اإلذاعة والتلفزيون محمد عبدهللا محمد العمري201820652 جامعة البترا 

اإلذاعة والتلفزيون سيرين رضا عبد النبي الضالعين201811205 جامعة البترا 

الحقوق تاال محمد احمد خشرم201810879 جامعة البترا 

علم الحاسوب احمد يوسف ذياب ذياب201830110 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم عباده امجد خليل الصوالحه201720941 جامعة البترا 

هندسة البرمجيات كريم خالد فهمي النجار201720861 جامعة البترا 

الحقوقريانا رفيق عبد الفتاح سليمان201810347 جامعة البترا 

علم الحاسوب عبد الرحمن عبد الحكيم عبد عبد هللا201920110 جامعة البترا 

اللغة العربية وآدابها رايه جمال احمد عارضه201720495 جامعة البترا 

 هندسة العمارة لونا طالل عادل السايح201610481 جامعة البترا 

اللغة الفرنسية واللعة اإلنجليزية وآدابهما لين حاتم شاهر عمرو201720684 جامعة البترا 

الحقوق عبد العزيز سعد علي البشير201830108 جامعة البترا 

الهندسة المدنية محمد فوزي عبد الرحيم جابر201711032 جامعة البترا 

اإلذاعة والتلفزيون الرا عمار فوزي البسومي201710904 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  بيلسان يوسف احمد المناصره201810638 جامعة البترا 

أمن المعلومات ابراهيم محمد حمدى سالم201710989 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم جنى امين محمد عمرو201720669 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات االء عبد الرزاق عبد الجبار احمد201720643 جامعة البترا 

نظم المعلومات الحاسوبية تاله موسى عبد الوالي ابو قاعود201720363 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم فراس شاكر احمد المناصير201720919 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات رانيه عبد الحميد  الشققي201710184 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  دانه محمد موفق الشويكاني201610996 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  كمال الدين فؤاد كمال الحزقي201810222 جامعة البترا 

اللغة الفرنسية واللعة اإلنجليزية وآدابهما دانا احمد محمد منصور201810998 جامعة البترا 

اللغة العربية وآدابها مها موفق خليل النجار201810387 جامعة البترا 

الهندسة المدنية فوزيه نضال قاسم الجبر201710147 جامعة البترا 

علم الحاسوب كارين فاهه  خريكيان201720184 جامعة البترا 

اإلذاعة والتلفزيون علي نواف ديب الششتري201711307 جامعة البترا 

الحقوق يحيى مصطفى حمود النوايسه201820076 جامعة البترا 

هندسة البرمجيات ميس حمد هللا محمد المناصير201620509 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  رنيم اشرف عايد ذياب201710008 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات ماسه هيثم صبري سالم201720698 جامعة البترا 

الحقوق ايمان سامي عبد المجيد الميمي201720621 جامعة البترا 

اللغة الفرنسية واللعة اإلنجليزية وآدابهما ايهاب مشهور محمد طاهر الفالح201710750 جامعة البترا 



اللغة العربية وآدابها تسنيم مروان فضل ابو حمديه201720350 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  نور طلعت محمد السبوع201810350 جامعة البترا 

أمن المعلومات حسن حسام حسن مفضي201720349 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات نور عصر سلمان الهروط201720413 جامعة البترا 

اللغة الفرنسية واللعة اإلنجليزية وآدابهما لين مروان يعقوب الهدمي201710717 جامعة البترا 

اللغة العربية وآدابها معتز احمد حمد هللا السواعير201720291 جامعة البترا 

اإلذاعة والتلفزيون عبد هللا نواف ديب الششتري201720380 جامعة البترا 

اإلذاعة والتلفزيون وسام محمد عبد السالم عبد السالم201810832 جامعة البترا 

نظم المعلومات الحاسوبية عبد الرحمن محمد شريف  االتاسي201710115 جامعة البترا 

هندسة البرمجيات عبد هللا موسى حسين الزول201720302 جامعة البترا 

علم الحاسوب يوسف شارلي يوسف حنوش201720229 جامعة البترا 

اإلذاعة والتلفزيون اسيل ماهر محمد صالح مهيار201720705 جامعة البترا 

اإلذاعة والتلفزيون رتانه فراس ناجي السلعوس201810743 جامعة البترا 

علم الحاسوب حمزه مهند سيف الدين العطيوي201721009 جامعة البترا 

اللغة العربية وآدابها اريج بدر جميل صبيح201711076 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  اسيل انور عبد الحي حسونه201711124 جامعة البترا 

الحقوق مصطفى ياسين محمد اسماعيل201620888 جامعة البترا 

الحقوق حال محمد فايز عبد هللا201820069 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم نداء عصام مصطفى برهوم201720051 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  ريم اشرف عايد ذياب201710007 جامعة البترا 

اإلذاعة والتلفزيون ريتا كايد عواد الصوالحه201720238 جامعة البترا 

اإلذاعة والتلفزيون بتول عباس بدر ابوزيد201711269 جامعة البترا 

علم الحاسوب عالء حازم محمد هاشم الخالدي201710991 جامعة البترا 

أمن المعلومات باسل مصطفى عبد الرحمن ريحاوي201530013 جامعة البترا 

اللغة الفرنسية واللعة اإلنجليزية وآدابهما سوسن قاسم هالل العورتاني201911160 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  انوار تركي  البرو201620322 جامعة البترا 

 هندسة العمارة اشرف محمد صدقي شريف سالمه201720072 جامعة البترا 

الحقوق علي محي الدين  صالح201710348 جامعة البترا 

الحقوق احمد مصطفى ابراهيم خريس201710763 جامعة البترا 

 هندسة العمارة حمزه احمد محمد علقم201410898 جامعة البترا 

الحقوقخليل محمد خليل سرسك201820138 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات شيماء محمد حسين سويلم201720799 جامعة البترا 

الحقوق رهام عامر جميل ابو عيشه201610963 جامعة البترا 

الهندسة المدنية دياال حسن احمد ابو دله201710068 جامعة البترا 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  ميرفت زياد مصلح سرحان201820514 جامعة البترا 

هندسة البرمجيات حمزه محمد موسى عبد الرازق201711206 جامعة البترا 

 هندسة العمارة نور عامر مالك الربيعي201720420 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم سها عبد الحكيم عامر ذياب201611124 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  داليه امجد علي االشقر201721013 جامعة البترا 

اإلذاعة والتلفزيون ديمه محمد نمر برقاوي201720115 جامعة البترا 



التعذية السريرية والحميات نور فؤاد احمد القاضي201710853 جامعة البترا 

الحقوق ليث محمود ربحي اليعقوب201720992 جامعة البترا 

علم الحاسوب مريد فضيل ياسين الخزعلي201620410 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالمموسى احمد موسى السويلمين201711211 جامعة البترا 

نظم المعلومات الحاسوبية ليث احمد رباح يونس201620658 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم روزانا وليد محمود عثمان201810279 جامعة البترا 

 هندسة العمارةطه نبيل عبد الستار البو ياسين201610117 جامعة البترا 

اإلذاعة والتلفزيون االء محمد  عرجه201710981 جامعة البترا 

علم الحاسوب هيثم ماهر توفيق جاسر201710922 جامعة البترا 

اللغة العربية وآدابها براءه خالد يوسف عبد القادر201720249 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات دينا حسنين مصدق مبارك201711155 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات ترى عماد  عبد الستار201711381 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  منى محمد عبد الشحاده201720028 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات ايات محمد احمد العيسى201720571 جامعة البترا 

الحقوق احمد مؤيد عباس الربيعي201720247 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  رغد عبد المجيد علي زهران201710481 جامعة البترا 

الحقوق عون فراس تركي الهنداوي201720448 جامعة البترا 

علم الحاسوبانس محمد خير إسماعيل العمري201520515 جامعة البترا 

أمن المعلوماتليث ماهر امين قفاف201711310 جامعة البترا 

 هندسة العمارة حمزه ينال مصطفى زمنون201710504 جامعة البترا 

الهندسة المدنية حمزه محمد ربحي اليعقوب201810737 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  ايه تيسير موسى الزير201720241 جامعة البترا 

الحقوقاحمد خلدون احمد أبو جاموس201710193 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات اسيل غازي شريف عبد هللا201710391 جامعة البترا 

الحقوق يزن ايوب سالم السواعير201710888 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  محمد جمال فواز الزبيدي201811136 جامعة البترا 

الحقوقدينا ايمن عبد الرحيم عياش201620205 جامعة البترا 

الهندسة المدنية ايالف اياد محمد الحياني201610650 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات االء نعمان  البرغلي201120041 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات ساره محمد  الرويشان201520563 جامعة البترا 

علم الحاسوب عائشه عماد محي الدين قشحه201710898 جامعة البترا 

هندسة البرمجيات احمد مازن عبد الهادي نصار201610100 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم سليمان خالد سليمان الرواجفه201720450 جامعة البترا 

 هندسة العمارة طه اكرم ضاري ال سعد201520174 جامعة البترا 

الحقوق محمد طه عبد الكريم الشرفاء201620788 جامعة البترا 

 هندسة العمارة شريف طه سلمان ابو هديب201620717 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  براءه يعقوب ابراهيم ابو عزام201711068 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحميات ايالف اسعد حسين النعيمي201720556 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  دينا اميل توفيق شنودي201610479 جامعة البترا 

هندسة البرمجياتاحمد غالب محمد وحيد كحال201620543 جامعة البترا 



التعذية السريرية والحميات رغد سهيل صبري العزه201611081 جامعة البترا 

التعذية السريرية والحمياتيونس إبراهيم جندي الفضيل201710126 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم محمد محمود احمد العدوان201711372 جامعة البترا 

الحقوق االء محمد ثلجي القطارنه201620808 جامعة البترا 

الصحافة واإلعالم هاشم ياسين محمد العدوان201220686 جامعة البترا 

علم الحاسوب شهد محمد فارس الموسى201720464 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية  سحر اكرم خليل شطه201720165 جامعة البترا 

اللغة الفرنسية واللعة اإلنجليزية وآدابهما مريم عطا هللا عيسى حميدات201510814 جامعة البترا 

الترجمة / اللغة اإلنجليزية سبأ امجد مصلح الرقاد201610952 جامعة البترا 

هندسة البرمجيات روان نائل عيسى الباشا201730072 جامعة البترا 

الحقوقعبد الرحمن محمد إبراهيم أبو ا لشيخ201511204 جامعة البترا 

اإلذاعة والتلفزيون محمد سلطان كاظم كريم201510888 جامعة البترا 

األمن السيبراني يارا محمد ابراهيم عابد202010478 جامعة إربد األهلية

الذكاء االصطناعي علي حسن احمد بواعنه202010565 جامعة إربد األهلية

علم الحاسوبعبله فاروق مطير احمد202010583 جامعة إربد األهلية

القانونماجد محمد ماجد الدخيل201920186 جامعة إربد األهلية

علم الحاسوبعنود عوض عطا هللا سليمان202010267 جامعة إربد األهلية

األمن السيبراني معاويه زياد برجس السميرات202010149 جامعة إربد األهلية

علم الحاسوبتغريد سعيد فريد نفاع201810187 جامعة إربد األهلية

القانونعالء الدين قاسم محمد ضيف202010200 جامعة إربد األهلية

القانونبلقيس جمال مصطفى العمري201920283 جامعة إربد األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مراد نبيل سليم الياس201930041 جامعة إربد األهلية

القانونمعاذ محمد عبد الحراحشه201930055 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاراما سامي محمد علعالي201810181 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاعزت محمد مراوح حراحشه201930083 جامعة إربد األهلية

الذكاء االصطناعي عبد الرحمن توفيق محمد القلقيلي202010717 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهابالل محمد خليل بني بكار202010533 جامعة إربد األهلية

القانونهاشم علي عواد الزبون201920066 جامعة إربد األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها احمد عمر عبد القادر الحوراني201910499 جامعة إربد األهلية

القانونمحمد خميس محمد صوين201820283 جامعة إربد األهلية

القانونمراد طعمه يوسف النمري201930035 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاساجده يوسف حسين القرم201720260 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهابشار محمد حسن العامري201920102 جامعة إربد األهلية

القانونخالد نايف محمد الشياب201910426 جامعة إربد األهلية

القانونمازن ايوب محمد ابداح201920104 جامعة إربد األهلية

القانونقبس عاطف زيد البطاينه201920278 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاسجى محمد احمد الرواش201810234 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهارؤيا محمود يوسف الصبيحات201810066 جامعة إربد األهلية

القانونهليل فالح خليف السابل202010258 جامعة إربد األهلية

علم الحاسوباياد ربحي فايز غانم201910511 جامعة إربد األهلية



القانونوسام سامح عثمان المعابره201920065 جامعة إربد األهلية

القانونابتهال احمد ابراهيم طواها201910493 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاماهر باسم محمد الزبيدي201720209 جامعة إربد األهلية

القانونابراهيم نمير ابراهيم سالمه ابو لباد201920114 جامعة إربد األهلية

القانونفاتن عماد محمود ابو سليم201820238 جامعة إربد األهلية

علم الحاسوببهاء الدين علي سليمان المحيميد201910510 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاينال سامي نظير سويدات201820137 جامعة إربد األهلية

القانونقصي فؤاد محمد الردايده201820324 جامعة إربد األهلية

القانونرلى مصطفى هزاع نصيرات201810210 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهااحمد نصر عبدهللا جنايده201810283 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاربى حسن عبدالرحمن الحايك201720090 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاالرا احمد سليمان المومني201910075 جامعة إربد األهلية

القانوناوس عارف طاهر الجراح201920109 جامعة إربد األهلية

القانونيوسف محمود حامد مومني201820271 جامعة إربد األهلية

القانوننور وليد حسن دقامسه201920122 جامعة إربد األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فراس عادل عطاهلل الهباهبه201810063 جامعة إربد األهلية

القانوننسيم محمد احمد قبالن201910334 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاميس محمد احمد ابو عليقه201810035 جامعة إربد األهلية

علم الحاسوبكليب محمود حسين البطاينه201910405 جامعة إربد األهلية

علم الحاسوببشار خالد احمد القواسمي201920143 جامعة إربد األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عامر علي عوض خلف201720444 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاآيات محمد عبد الباسط علي الدرابسه201810036 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاسندس عبدهللا خالد حسن201820285 جامعة إربد األهلية

القانونليث محمد اديب ابو دلو201820193 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاايه يوسف فهد كريدي201720328 جامعة إربد األهلية

القانونصالح طالب صالح ابواسماعيل201820082 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاخضر محمد خضر ابو جربوع201920228 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهارعد مشهور مثقال مثقال201920232 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاقاسم اشرف احمد ابو عليقه201810355 جامعة إربد األهلية

القانونعبدهللا صالح احمد هياجنه201810040 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهامأمون ايمن ياسر ابو صهيون201910048 جامعة إربد األهلية

القانونمسلم محمد سليمان قطيفان201920078 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاعمر حمزه سالم المسادي201910543 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاندى محمد محمود الدعجه201820165 جامعة إربد األهلية

القانونحسين ابراهيم غافل ابوالزبده201810241 جامعة إربد األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها احمد خلف سالم الصالح201820107 جامعة إربد األهلية

القانونمحمد مثقال علي المومني201910538 جامعة إربد األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فالح حسين احمد كريزم201720585 جامعة إربد األهلية

علم الحاسوبعبدهللا خليل سليمان ابو كشك201930071 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاربى قسيم فواز الحوري201820100 جامعة إربد األهلية



القانونكنده فوزي محمد الناصر201820205 جامعة إربد األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره محمد فتحي نايف عطوه201720205 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهامحمد فخري محمد مقدادي201820121 جامعة إربد األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها االء عمر نعيم بني عبد الرحمن201820272 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاعمر منير غازي المومني201910215 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاعبد الهادي رياض عبدهللا العمري201810010 جامعة إربد األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل احمد علي بني هاني201930092 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاياسر عبداالله صالح طبيشات201820119 جامعة إربد األهلية

القانونرعد صامد محمد القطارنه201810363 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاطارق عوني كردي سليمان201820087 جامعة إربد األهلية

علم الحاسوبخالد عبدالعزيز محمود خصاونه202010557 جامعة إربد األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها والء محمد صالح ابو عيسى201720487 جامعة إربد األهلية

القانونبكر بدر محمد القاضي201910407 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهارؤى قيس يوسف خضراوى201720317 جامعة إربد األهلية

القانونعطوه علي عوده الموسه201820256 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاضحى احمد عبدالرحمن قصاص201810005 جامعة إربد األهلية

القانونعمر رافت محمود الشرقطلي201820172 جامعة إربد األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسعد ايمن محمد السخني201820162 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهامحمد ابراهيم خليل زريق201720535 جامعة إربد األهلية

علم الحاسوبمأمون عماد موسى حرب201820115 جامعة إربد األهلية

القانونيوسف وائل  عكاشه201810001 جامعة إربد األهلية

علم الحاسوبايهم محمد ابراهيم عصعوص201810334 جامعة إربد األهلية

اللغة العربية وآدابهاسندس احمد حسن العليان20180950 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء احمد علي الصلخدي20180939 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبدالعزيز خليل ابراهيم الجبر20180931 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايه حسين محمد ابو حسين20182604 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةدانيه اكرم علي ابو زبيده20180746 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقخضر ممدوح خليفة 20180943 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةدنيا جهاد محمد الزغول20190105 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياتبيان طريف سفور 20183044 جامعة الزرقاء األهلية

اللغة العربية وآدابهاغزل عبدالخالق عبدالقادر 20183010 جامعة الزرقاء األهلية

اإلذاعة والتلفزيونروز حمود حمد عبدهللا20150193 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ابتسام جميل احمد خليل قطعين20201106 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبد هللا علي قاسم اسماعيل20180708 جامعة الزرقاء األهلية

اللغة العربية وآدابهاسالف قاسم محمد الحريري20183007 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوبعمر عبد العزيز االشتر 20180944 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياتعدي محمود اكرم الزعبي20180329 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةموسى محمد موسى ابوطبيخ20180090 جامعة الزرقاء األهلية

اللغة العربية وآدابهاسيف الدين امجد مصطفى حسن20171655 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةرامي احمد محمد الرباعي20180934 جامعة الزرقاء األهلية



الصحافة واإلعالم الرقميريم طالل جاموس 20183057 جامعة الزرقاء األهلية

 هندسة العمارةنور الهدى عبد الوهاب خليل الشيشاني20171105 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سندس احمد عمر حريري20180955 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةاسراء محمد ديب الشبلي20183028 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مالك منذر النابلسي 20180932 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور شفيق سليم الحلحولى20181715 جامعة الزرقاء األهلية

الصحافة واإلعالم الرقميميسر خالد السمارة المقداد20180951 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بالل عبد السالم محمد العمري20192644 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةدالل كساب قاسم معزر20180949 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة الميكانيكيةمنير نعيم منير يوسف20170217 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوبياسين عبدالستار فرحان الحريري20180827 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةماريا صالح ابراهيم ياسين حمو20180953 جامعة الزرقاء األهلية

 هندسة العمارةمحمود ساجد محمد بهجت محمد نجيب الهبراوي20173077 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه احمد علي الخطبا20183001 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقخلف محمود طالل حليحل20182802 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه احمد علي الشحمه20180948 جامعة الزرقاء األهلية

 هندسة العمارةبتول سميح خالد الرواشده20180244 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره هاني عفيف عبد هللا20180326 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها روال عبد الحكيم عبد الرحمن العبد هللا20180952 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياتقاسم محمد عبد العزيز 20183045 جامعة الزرقاء األهلية

الصحافة واإلعالم الرقميروان علي حمادة سرحان20180945 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةعبير محمود محمد عرب20180663 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقاحمد ماجد حسن الحسن المهندي20184152 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عطاء وليد خلف حسن20180738 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبير خالد علي الصبيحي20183013 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوبخالد وليد نواف المحاميد20171637 جامعة الزرقاء األهلية

اللغة العربية وآدابهاضحى عبدالرحمن حسين اسعود20183107 جامعة الزرقاء األهلية

تكنولوجيا االنترنتيوسف محمد نضال حسين حمو20180460 جامعة الزرقاء األهلية

الصحافة واإلعالم الرقميصبا حسن كعكه 20183112 جامعة الزرقاء األهلية

اللغة العربية وآدابهااالء احمد شحاده البري20180947 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقرغد ابراهيم السالمات 20181604 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقموفق فندي الزعبي 20200289 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوبمحمد احمد نور 20181838 جامعة الزرقاء األهلية

اإلذاعة والتلفزيونرانيا محمد عبدالفتاح حبش20180400 جامعة الزرقاء األهلية

نظم المعلومات الحاسوبيةرحاب رشيد عيسى رشيد 20190314 جامعة الزرقاء األهلية

 هندسة العمارةمحمد سعيد ياسين ديوب20170835 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةمايا تولبي عمر وبي20180907 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياتشام احمد علي محمد الجلم20183117 جامعة الزرقاء األهلية

نظم المعلومات الحاسوبيةهيثم احمد فائق صالح20180156 جامعة الزرقاء األهلية

اللغة العربية وآدابهااحمد علي البقاعي 20181868 جامعة الزرقاء األهلية



الترجمةوفاء عبدهللا مصطفى الزعبي20183029 جامعة الزرقاء األهلية

الصحافة واإلعالم الرقمينور الهدى عماد الدين بشير التاجي20183056 جامعة الزرقاء األهلية

 هندسة العمارةربال فرزات حريري 20173078 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايمان ذيب عبدالرحمن 20183109 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رناد امجد حسين طه20180404 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقنبيله ذيب علي علي20181577 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةرغد محمود الزعبي 20183015 جامعة الزرقاء األهلية

اللغة العربية وآدابهافنيش" محمد نبيل"اسيل 20183008 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة الميكانيكيةمؤيد محمد احمد صالح الدين20170497 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياتغازي اسماعيل الغوثاني 20183130 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دانيه رضوان عبد الرؤوف العبوشي20172236 جامعة الزرقاء األهلية

 هندسة العمارةبراء محمد لؤي يحيى النجار20173049 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياتيوسف نادر احمد الفروان20183047 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة الميكانيكيةعيسى محمد عارف العجلوني20170239 جامعة الزرقاء األهلية

اإلذاعة والتلفزيونراكان اسعد عمر شجراوى20180701 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوبمجد الدين صالح محمد خليل النجار20190442 جامعة الزرقاء األهلية

 هندسة العمارةمحمد فارس عبدهللا جميل صندوري20173075 جامعة الزرقاء األهلية

 هندسة العمارةفيصل محمد" محمد سعيد"هاشم 20170132 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوباسماء حسان محمود العثمان20183131 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقعبد العزيز زيد خالص الغضري20180071 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شهد ابراهيم رضا الماضي20171460 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقتاال احمد عوني صب لبن20180081 جامعة الزرقاء األهلية

 هندسة العمارةسالم بشار عثمان قضماني20173076 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياتزياد واصل لبش ابازيد20183115 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة المدنيةهبه سمير ذيب جاد هللا20170608 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةهدى محمود الشبلي 20183005 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياتمحمد سعيد محمد عدوى20181627 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقمراد بالل محمد ابو سنينه20190002 جامعة الزرقاء األهلية

اللغة العربية وآدابهاسالم غسان بلوط 20183011 جامعة الزرقاء األهلية

اإلذاعة والتلفزيوننور محمد شاكر صوص20180102 جامعة الزرقاء األهلية

 هندسة العمارةمالك محمود احمد الطوسي20172232 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لينا عبد الرحمن احمد الربابعه20170306 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سندس حسين محمد ابو حسين20180080 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هدى خالد محمد الحاج علي20183014 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقشام بسام فيصل برهومه20180143 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لمى عمران فهمي ابو الرب20171605 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةرهام عيسى ابراهيم 20171717 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة المدنيةخليل عبد السالم خليل النابلسيه20170052 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها طارق نسيم علي الشاويش20190742 جامعة الزرقاء األهلية

الصحافة واإلعالم الرقميمحمد ابراهيم محمود العزه20180150 جامعة الزرقاء األهلية



الهندسة المدنيةمحمد ياسر محمد تيسير المصري20171059 جامعة الزرقاء األهلية

الصحافة واإلعالم الرقميرانيا محمد احمد علي20180095 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة الطاقةسجى طارق محمود اليماني20170115 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةحنين وليد محمد شنيعه20183004 جامعة الزرقاء األهلية

اإلذاعة والتلفزيونساره محمد غانم العثامنه20181579 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سماح محمود علي سماره20180531 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةغدير صالح الدين ابراهيم عبد الهادي20181709 جامعة الزرقاء األهلية

اإلذاعة والتلفزيونمالك عز الدين كايد الجراروه20180614 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه اياد محمد رضوان الصدر20180073 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةبيان  شيشاني20180063 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةسجى صالح نمر الحته20180554 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةعائشه رائد راجي الجعبري20180078 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقيزن ابراهيم مصلح مسلم20182809 جامعة الزرقاء األهلية

اللغة العربية وآدابهاميسم اديب محمد ذياب20180916 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور صقر يوسف ابو صالح20180375 جامعة الزرقاء األهلية

اإلذاعة والتلفزيونآيه جمال رفيق الشيخ حسين20180572 جامعة الزرقاء األهلية

 هندسة العمارةاحمد غسان عبدهللا زين الدين20170028 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةرغد حربي يوسف ابو صالح20180183 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بيان عمار احمد العمري20180881 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رانيا ماجد ابراهيم ابراهيم20171969 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لينا صالح الدين رشيد محمود20180522 جامعة الزرقاء األهلية

اللغة العربية وآدابهافاطمه محمد عبد السالم ابوديه20180443 جامعة الزرقاء األهلية

نظم المعلومات الحاسوبيةمحمد موسى محمد الترعاني20180125 جامعة الزرقاء األهلية

اللغة العربية وآدابهاآيه موسى عبدالقادر ابو سمك20180173 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لوزانه صالح احمد الرياطي20160417 جامعة الزرقاء األهلية

اللغة العربية وآدابهانور محمد شعبان فضل حجازي20180485 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها امنه سالمه احمد ابو شماله20180660 جامعة الزرقاء األهلية

اللغة العربية وآدابهااقصى مصطفى محمد العمله20181801 جامعة الزرقاء األهلية

الصحافة واإلعالم الرقميآيه خالد فؤاد النجداوي20171826 جامعة الزرقاء األهلية

 هندسة العمارةقصي بسام محمود الحواجري20172038 جامعة الزرقاء األهلية

اإلذاعة والتلفزيونعبد هللا محمد عبد هللا بني عطا20180148 جامعة الزرقاء األهلية

اإلذاعة والتلفزيونامنيه محمد عبد الصقر20180788 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سلمى جمال جميل صبيح20171699 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوبأنس خالد محمد سعيد ابو حجله20200414 جامعة الزرقاء األهلية

اإلذاعة والتلفزيونكرستين شقور خلف شقور20180184 جامعة الزرقاء األهلية

اإلذاعة والتلفزيونهديل محمود محمد عبد الحي20171953 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياتسوزان حسام ابراهيم محمد20180621 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة الميكانيكيةمحمد رياض محمد المناصره20160715 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوباحمد عادل احمد سليمان20180069 جامعة الزرقاء األهلية

تكنولوجيا االنترنتمحمد نايف علي خريسات20180141 جامعة الزرقاء األهلية



الحقوقزيد يوسف خلف النوايسه20171998 جامعة الزرقاء األهلية

 هندسة العمارةدارين طالل محمود الصبار20161332 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوبزيد حسام اسعد الرمامنه20172044 جامعة الزرقاء األهلية

اإلذاعة والتلفزيونمعتز علي عويد المسيب20180512 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة المدنيةعامر سمير باجس ابراهيم20171922 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايمان نواف حسن ابوجحيشه20171903 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةنور نادر محمد ابو السعيد20180139 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياتيزن محمود ذياب عبد الجليل20180167 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياتدانيه مروان احمد ابو اصبع20171885 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة الطاقةخالد محمد احمد غزالن20170186 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياترقيه عبدالناصر عكيل 20183118 جامعة الزرقاء األهلية

 هندسة العمارةمنى خطاب محمد عالونه20170335 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياتمحمد سعيد محمد فواز زين العابدين20183116 جامعة الزرقاء األهلية

اإلذاعة والتلفزيونمرام احمد محمد الجرف20171797 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقمحمد عبدهللا سالم دسمال الكواري20184153 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نسرين بكر محمد ابو بكر20180098 جامعة الزرقاء األهلية

الصحافة واإلعالم الرقميرغد معاذ حرب التركي20170815 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تيسير ايمن تيسير الشخشير20161741 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوبعبدهللا عصام خالد السمامعه20180261 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوباسامه امجد حسين شيخه20181826 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة الميكانيكيةمحمد خليل سليمان قطاش20181540 جامعة الزرقاء األهلية

 هندسة العمارةخليل محمد حناش20170814 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوبمحمود احمد حسين الدهون20172185 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة الطاقةهانم عادل ابراهيم حبيب20170184 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوبحسن عبدالعزيز حسن الحاج20150269 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره طارق بدر عطا هللا20171573 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة المدنيةمصعب جمال علي برهم20170605 جامعة الزرقاء األهلية

الصحافة واإلعالم الرقميسامر جمال محمد داود20151935 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة الطاقةرهف جبرين احمد حسن20172406 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقخالد عيسى محمد عيسى الخليفى20184410 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة المدنيةتامر سمير باجس ابراهيم20180527 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة المدنيةيحيى عاطف يوسف حماد20180713 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل وليد عبدالحفيظ عليان20161987 جامعة الزرقاء األهلية

 هندسة العمارةنور بكر محمد الزبط20170412 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة الطاقةثائر عماد عبد القادر خابور20170466 جامعة الزرقاء األهلية

تكنولوجيا االنترنتمحمد رمزي محمد نافذ ابو خضر20180549 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقمريم صالح جاسم مذكور الخليفي20184252 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوبايه حسن محمد العشره20172123 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة الطاقةفرح محمد ابراهيم ابو كاشف20160045 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقغدير مصطفى محمد ذيب20182804 جامعة الزرقاء األهلية



تكنولوجيا االنترنتايمن عادل عبدالمجيد ابوعبيد20161710 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة المدنيةيزن اسامه سالم الجندي20171821 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة المدنيةرعد محمد محمود فوالحه20181538 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره عبد الكريم محمد حسن20170314 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره صالح رزق صباح20171463 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوبمحمد قدرى محمد صبيح20170501 جامعة الزرقاء األهلية

الصحافة واإلعالم الرقمياسيل ثائر خالد ابو فرحه20180263 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة المدنيةمحمود هيثم وجيه النمر20181992 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياتمصطفى محمد فالح الخطيب20180832 جامعة الزرقاء األهلية

 هندسة العمارةرغد موفق خليل مصلح20151523 جامعة الزرقاء األهلية

اللغة العربية وآدابهاعبد الرحمن غسان علي الخطبان20171781 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايه عبد المجيد علي ابو طه20172121 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقعبدالرحمن محمود عبدالرحيم الفناطسه20121844 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقخليفه حمد مصبح فرحان الراعي20184101 جامعة الزرقاء األهلية

اإلذاعة والتلفزيونابراهيم رياض محمد ابو شنب20171584 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياتروان عطا هللا سالم الهبارنه20151713 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقنور جمال محمد عبد هللا20172029 جامعة الزرقاء األهلية

 هندسة العمارةصبا عدنان محمود البحتي20170173 جامعة الزرقاء األهلية

اللغة العربية وآدابهاالعنود تحسين اسعد العريان20180607 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةيزن محمد احمد النجار20171542 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة المدنيةبراء حلمي سليمان ابو ليل20172127 جامعة الزرقاء األهلية

 هندسة العمارةعال ممدوح احمد 20163372 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوبمحمد حمدي موسى مشايخ20172628 جامعة الزرقاء األهلية

تكنولوجيا االنترنتطلعت فهمي محمد حسين20171702 جامعة الزرقاء األهلية

تكنولوجيا االنترنتادم محمد ابراهيم ابو تمام20171817 جامعة الزرقاء األهلية

اللغة العربية وآدابهازيد محمود حسن الزيود20180521 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوبعبد الرحمن تيسير عبد الجليل الشيخ نمر20171952 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياتمحمد ابراهيم احمد ابو الكاس20163456 جامعة الزرقاء األهلية

اإلذاعة والتلفزيونمهند عصام اسحق صبح20180267 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة الميكانيكيةاحمد عبد ربه ارميضين ابو زايد20190564 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ميران مازن حامد الهيموني20180109 جامعة الزرقاء األهلية

اللغة العربية وآدابهارانيا صالح خضر ابو مرتضى20171697 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة المدنيةزيد عالن عبد السالم مصري20171213 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة المدنيةمالك حسن عبد هللا الغويري20171412 جامعة الزرقاء األهلية

اللغة العربية وآدابهارؤى فائق محمد القدومي20161480 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة الميكانيكيةكرم محمد ابراهيم ابو الدبر20180422 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةضرغام احمد صبري الجيوسي20172000 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةخلود محمد امين المومني20150270 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة الميكانيكيةخالد محمد حلمي عاشور20170523 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقعبدهللا عبدالهادى مبخوت معيقل الصيعرى20184173 جامعة الزرقاء األهلية



الحقوقتويم بخيت طالب البحيح المرى20184019 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوبمعتصم باهلل عبدهللا محمود ابو يحيى20160374 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة الميكانيكيةحبيب محمد نافذ عبيد20161489 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياتآية عبدالرؤوف محمد الحسين20160498 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة الكهربائيةمحمد محمود سعيد حمدان20161542 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياتلقاء نائل رداد الجبور20171598 جامعة الزرقاء األهلية

اإلذاعة والتلفزيونرغد يوسف عبداللطيف الغريسي20172111 جامعة الزرقاء األهلية

الترجمةمجد رياض صادق قاحوش20180165 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياتمحمد زياد حسن العواوده20171615 جامعة الزرقاء األهلية

الحقوقسعيد حمد سعيد حمد العضيبه20184204 جامعة الزرقاء األهلية

هندسة البرمجياتعمر نضال مثقال دار حمدان20171474 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره عمر عوض محمد علي20171694 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة الكهربائيةحسام عصام محمد شعبان20170119 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمود محمد مصطفى حماد20130804 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة المدنيةنورالدين محمد محمود ابوسيف20150686 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة الميكانيكيةوحيد زاهر وحيد سليمان20140386 جامعة الزرقاء األهلية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد خالد حسين العالمي20140259 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوباسامه احمد عبدهللا قطاش20161083 جامعة الزرقاء األهلية

علم الحاسوبمحمد خضر ربحي البطنيجي20100474 جامعة الزرقاء األهلية

الهندسة الميكانيكيةعمر حمد موسى الصانع20170883 جامعة الزرقاء األهلية

إنتاج نباتي ووقايةمصطفى عبدالحفيظ مصطفى الصوالحه200055 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةمعتز حمد رجا الغنانيم191210 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةمنى عبدالكريم عبدالقادر الشبلي190665 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةرائده رجا صالح خصاونه190779 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةصدام حكمت عبدهللا الصالح200301 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاايه ماجد حسن الحوامده180609 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةهيا جمال نادي عبدالحميد191102 جامعة جرش

الترجمة / اللغة اإلنجليزية ديانا خالد ابو راس180674 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةيزن ادوار خليل ثابت181637 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةايهاب عصام عقله زريقات191052 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهااسيل فتحي نصر عفانه180729 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةمحمد خلف علي العدوان191095 جامعة جرش

إنتاج حيواني و وقايةحسام احمد اسعد اسماعيل200305 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاليلى جهاد محمد بدرالدين الربابعه180503 جامعة جرش

إقتصاد و إرشاد زراعيعوده فارس عوده الرحامنه200237 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةزيد نادر محمد مغايرة181054 جامعة جرش

الحقوقعائشة احمد محمد السويلم180085 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهااسالم سليمان مسلم العماوي191155 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةعمر خالد فليح مروج190634 جامعة جرش

إنتاج حيواني و وقايةسيف الدين محمد علي دحادحة181069 جامعة جرش



اللغة العربية وآدابهامهند محمد عبدالهادي المثيلي181129 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةحمزه عواد يعقوب العدوان191032 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاخالد حاتم عبدالعزيز ابو شباب181309 جامعة جرش

الحقوقانعام رفعات حسن المشعطي181271 جامعة جرش

الترجمة / اللغة اإلنجليزية اسالم عبدهللا حسين سالمه180568 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةسجى اسماعيل احمد ابو عراق180119 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةعبيده ناصر سالم مروج190662 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهانوفان محمود خلف المساعيد170442 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاهديل عدنان سالم ابو موسى180710 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاشروق حسين علي العماش190895 جامعة جرش

الهندسة المدنيةمحمد حسين المحلي191116 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةعبدالحميد احمد عبدالمعطي النوش191202 جامعة جرش

الترجمة / اللغة اإلنجليزية مريم فتحي احمد ابو عرب180975 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاعبدالعزيز حسين محمد العظامات181344 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةماهر محمد احمد الرقب200437 جامعة جرش

الترجمة / اللغة اإلنجليزية احالم عبد الحافظ عبدالقادر النواصره181287 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهامحمد خليل سالم ابو العدوس180304 جامعة جرش

إنتاج حيواني و وقايةمراد ابراهيم محمد ابو قران190913 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةبهاء مبارك نجيب ابو رمان191233 جامعة جرش

الترجمة / اللغة اإلنجليزية االء فيصل الفي العبيثا190025 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةمالك خالد محمود قدوره190355 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةاماني صالح عطوه ابو عمره180327 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةجواد محمد احمد الشبلي200789 جامعة جرش

إقتصاد و إرشاد زراعيسند اسماعيل صبح الخوالده190967 جامعة جرش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مالك حسني جمعه العوفي181201 جامعة جرش

الترجمة / اللغة اإلنجليزية كرم حاتم حسن قداح200266 جامعة جرش

علم الحاسوبمحمود احمد عبدالرحمن ابو عابد190977 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاحنان عدنان احمد الزريقات180669 جامعة جرش

الهندسة المدنيةسيف الدين ابراهيم موسى عالونه191048 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةبشرى محمد عمر مضوني180314 جامعة جرش

الحقوقاحمد مراد سعدى العجارمة180448 جامعة جرش

الحقوقمرح فهد احمد الشاعر180491 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةبراءه محمد ظاهر الديات200290 جامعة جرش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسيل بكر محمد الحسنات190944 جامعة جرش

الحقوقبيسان جهاد احمد الفواعير170394 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةيزن حمد محمود النعيمات191156 جامعة جرش

الهندسة المدنيةخالد محمد ساري180048 جامعة جرش

الترجمة / اللغة اإلنجليزية تسنيم ماجد مصطفى البدوي191037 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةاحمد عبدالباسط عوض الطعاني200778 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةاسماعيل علي اسماعيل العسيلي200314 جامعة جرش



علم الغذاء والتغذيةيزن خالد يوسف حمدان180168 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاسمر زهير عبدالحميد الغدايره180256 جامعة جرش

الترجمة / اللغة اإلنجليزية اميمه يوسف رجب مشايخ200705 جامعة جرش

إنتاج حيواني و وقايةمحمد قدري علي المومني191148 جامعة جرش

الهندسة المدنيةمهند ربحي فايز غانم190804 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةمعتصم محمود عبدالرؤوف ابو شريعه191231 جامعة جرش

الحقوقعمران محمد االحمد181419 جامعة جرش

الحقوقعبدالرحمن محمد عبدالرحمن شريم171129 جامعة جرش

الحقوقنورما سالمه محمد الكلوب171218 جامعة جرش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور ناجح محمد الرواشده181250 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاعدي محمد فياض المشاقبه181286 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةاسامه نايف محمود بني احمد171084 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةايمن رشيد محمد بني سعيد181328 جامعة جرش

الهندسة المدنيةرهف ياسر قسيم سليمان161223 جامعة جرش

إنتاج حيواني و وقايةحال خالد فايز الصقر190377 جامعة جرش

الهندسة المدنيةمؤمن صالح محمد الجنيني190540 جامعة جرش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد احمد مصطفى العبسي181159 جامعة جرش

الترجمة / اللغة اإلنجليزية انوار ابراهيم خليل جمعه181348 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهابشرى عدنان احمد دغيمات180458 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاحنان ايهاب سليم شبيب181074 جامعة جرش

إقتصاد و إرشاد زراعيباسم محمود سارى العظمات181212 جامعة جرش

الحقوقبيلسان جميل عبدالرحمن الحديدي180610 جامعة جرش

الترجمة / اللغة اإلنجليزية دينا سامي عايد ابو عنيز180680 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاقصي غالب ابراهيم فراج181255 جامعة جرش

إنتاج حيواني و وقايةالمنذر احمد عبد هللا القطراوي181211 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةعبدالرحمن محمد مصطفى خضر190459 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةعمار احمد محمود عالونه191043 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةمؤمن فادي عبد ابو صهيون200793 جامعة جرش

الهندسة المدنيةايمن خالد الزيدان180659 جامعة جرش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها معتز محمد منصور ابو شباب180684 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةحازم محمود خلف الحوارات191166 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةمحمد احمد محمود عرمان181214 جامعة جرش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء ابراهيم سليم ابو شباب180091 جامعة جرش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساجده جهاد مسامح ابو شباب180118 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةاحمد فرحان موسى الخدام191157 جامعة جرش

علم الحاسوبانس محمود محمد الخضرا200261 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاصقر نعيم خضر ابو رافع180712 جامعة جرش

الهندسة المدنيةشرحبيل ناصر سالم مروج190661 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةبهاء احمد اسماعيل الزبن190316 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةراشد محمد سالم العوامله200847 جامعة جرش



 اللغة اإلنجليزية وآدابها سلسبيل اسماعيل عبدهللا الغراغير180071 جامعة جرش

علم الحاسوبيزيد بسام حسن اشتيوي170991 جامعة جرش

الحقوقفؤاد عبدهللا عايد الخوالده191081 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهارهف محمد وصفي بني منيه180364 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاضياء الدين علي احمد ابو خروب181087 جامعة جرش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها وجدان جمال خليل االمير190714 جامعة جرش

الترجمة / اللغة اإلنجليزية عال عبدالحليم منصور الدباس180506 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةحمزه عبدهللا عدنان العدوان200082 جامعة جرش

شبكات الحاسوبحسين حسن صباح اشتيان200666 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاريم حمدي صالح الزريقات190699 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهامحمد سعيد احمد اجعاره180818 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاساجده محمد خلف الخوالده171017 جامعة جرش

إنتاج حيواني و وقايةحسن اكرم حسن االسطة200119 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةابرار توفيق فندي صوافطه190146 جامعة جرش

الترجمة / اللغة اإلنجليزية لجين رياض محمد النوبه181169 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةمحمد احمد حميد حمادنه181456 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهامحمد صبحي ابراهيم سالم180204 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهانضال ياسر صبحي عوض180296 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاحنين محمود حمد حسين180494 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةمحمد توفيق حميد بني احمد190867 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةعمر جمعه عليان الزيادات200815 جامعة جرش

الحقوقمحمد احسان حمدان الحوامدة181336 جامعة جرش

إنتاج حيواني و وقايةعبدالرحمن احمد عمر ابو الذهب181053 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةضحى ركان زايد الصقور180183 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةحمزه نبيل فتحي العكه181542 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاسجود نضال داود النابلسي181170 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةاحمد عبدالحافظ عبدالحليم القيسي170108 جامعة جرش

 هندسة العمارةمحمد عدنان احمد ابو لباد181355 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةمعاوية علي عبدالرحمن ابو حمد181683 جامعة جرش

إنتاج حيواني و وقايةاحمد علي فالح الطوالبه181223 جامعة جرش

الحقوقنور الدين علي محمود المناصير180479 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاعمر ربحي داود داود180493 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاعدي عصام ابراهيم ابو ناموس180714 جامعة جرش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ندى عازم فتحي عوض181082 جامعة جرش

الحقوقريم عماد محمد سعيد الجوهرى181600 جامعة جرش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دانا عوني محمد بارسبي180689 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاهمام محمود محمد ابو شقره180254 جامعة جرش

إقتصاد و إرشاد زراعيخالد عواد عقله النصر190628 جامعة جرش

 هندسة العمارةوائل هادي مصلح الغزالي191189 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةعماد ابراهيم عبدالحفيظ العدوان181065 جامعة جرش



إنتاج حيواني و وقايةاحمد مساعد نواف الطحان181605 جامعة جرش

إنتاج حيواني و وقايةايهاب محمد يوسف النعسان190660 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةخضر قاسم محمد دقدوقه150413 جامعة جرش

الحقوقراما محمود اسماعيل ماشطه180534 جامعة جرش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فرح خالد حسين عبداالقادر180158 جامعة جرش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها علي محمود حسن ابو زريق181086 جامعة جرش

الترجمة / اللغة اإلنجليزية مرح جمال جميل مصيص180622 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةمحمود عايد محمود ابو ربيقه181179 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةضياء غالب شحاده عمايره191121 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهااحمد فوزي محمد الغليظ180159 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاتقوى هللا عبدالسالم معروف الفطيمات181080 جامعة جرش

الهندسة المدنيةمؤيد خالد سالمة فرج هللا190572 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةسليم جرن" محمد علي"احمد 190703 جامعة جرش

الحقوقوسام عبد ابراهيم رمضان180671 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةقتيبه صالح سالمه الصمادي180307 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةحمود نايف حمود العدوان181157 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةطالل محمد عارف ابو زنيمه181366 جامعة جرش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سليمان سعود عبدالكريم حناحنه181067 جامعة جرش

علم الحاسوبنائل بسام خليف الزغاتيت190647 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةاصيل هاني عبد عمارات180079 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةسليمان ياسر ركاد الشبيب181422 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةنادين عياش محمد ابو العيس180262 جامعة جرش

 هندسة العمارةعبدالرحمن مصطفى رسالن180783 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةفيصل اسماعيل سالم تراكيه191238 جامعة جرش

علم الحاسوبمحمد احمد كامل عازم180567 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاتسنيم محمد جابر الخوالده181098 جامعة جرش

الهندسة المدنيةمحمد مصطفى رسالن171620 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةاحمد واصل محمد الحمود180102 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةضياء الدين خالد ابراهيم الزبيدات180520 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةتسبيح احمد عيسى العبادي180217 جامعة جرش

الهندسة المدنيةعمار زيدان حسين قواقزه190955 جامعة جرش

إقتصاد و إرشاد زراعيخالد علي فهد القادري190684 جامعة جرش

الهندسة المدنيةعالء احمد الغبشه181411 جامعة جرش

الترجمة / اللغة اإلنجليزية ايه احمد محمود الشبلي181261 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهابدر ناصر دغش المطيري181457 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةمحمود عبدالحميد اسمر ابو عيسى180687 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةحمزه خالد عبدهللا السليحات191220 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةليث حسن عبدالرحمن الحياري181393 جامعة جرش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عواصف عبدالرحمن خليل الصعايده181106 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةثامر عمر سالم عبكل180966 جامعة جرش



الحقوقعهود احمد منيزل المحاميد180453 جامعة جرش

الحقوقعبدهللا محمد صالح الكساسبه180651 جامعة جرش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايه نضال خالد عايدي180093 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهااحمد عبد الناصر احمد الرفاعي181430 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةزيد باسم حمد ربابعه180103 جامعة جرش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عمر عبدهللا ابراهيم المرعي181380 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةعبدهللا عوض مغير الفقهاء181075 جامعة جرش

الهندسة المدنيةحمزه جهاد محمد الحمايده180733 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاحسين عبدالرسول كاظم الخميس180957 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاسلمان احمد نهار العازمي180945 جامعة جرش

الترجمة / اللغة اإلنجليزية النا رفيق محمد علي180110 جامعة جرش

الهندسة المدنيةيحيى حازم محمد ايوب191090 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةمحمد فايز سليمان الشوابكة180597 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاعبدهللا عيسى عودة الخوالده181126 جامعة جرش

هندسة اإلتصاالت واإللكترونياتمحمد انيس سليمان قشطاوي151386 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاماجد مرزوق نابي الدويله181295 جامعة جرش

الهندسة المدنيةصهيب كايد محمود الحنيطي190834 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةاديب محمود احمد قاسم180906 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةعلي عبدهللا محمد القضاه191244 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهارهف مطلق احمد الزعبي171377 جامعة جرش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبدالغني نصر سعدي ابو ضريس171374 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةعماد حمد خلف الصوالحه180505 جامعة جرش

إنتاج حيواني و وقايةمصطفى خالد محمود نوفل181051 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهانوف سعدي ضاري العنزي181500 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةفريده محمود مصطفى الزغول190096 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةزيد احمد حسن ابو صيام180582 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةتقي الدين عيد مطلق السعايده200309 جامعة جرش

الحقوقرزان نائل ابراهيم الفاعوري171225 جامعة جرش

إنتاج حيواني و وقايةالطيب محمود علي ابو العناز191131 جامعة جرش

الحقوقمحمد كمال سالم الدقس160110 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةمحمد عبد احمد طناش180128 جامعة جرش

إنتاج حيواني و وقايةطارق جمال احمد ابو ازبيد181586 جامعة جرش

الهندسة المدنيةاحمد عبدالغني عبدالرؤف موسى170697 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاعائشة سعدي ضاري العنزي181486 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةاحمد امجد محمد ابراهيم180273 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةمحمد فتح هللا حسن سلمي181190 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةمنيب ياسين محمد البالونه200826 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاقصي عوض احمد الخوالده171143 جامعة جرش

إنتاج حيواني و وقايةاحمد عيسى عبدالهادي االقطش181497 جامعة جرش

شبكات الحاسوبهيثم عمر عبدالكريم الشبلي190717 جامعة جرش



إنتاج نباتي ووقايةنايف زكي عبدالعزيز البريم180837 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاعبدهللا تركي ناصر الهاجري181482 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهامحمد حسين بداح شافى فراج المطيرى180918 جامعة جرش

الهندسة المدنيةمحمد علي اسماعيل ابو غريب181730 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةخليل عمر كامل ابو شقراء180440 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاعبدالعزيز سلطان مطر الذايدي181474 جامعة جرش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فاطمة نضال حسن ابو جديان180550 جامعة جرش

الهندسة المدنيةارشيد محمد سليمان ارشيدات171343 جامعة جرش

الترجمة / اللغة اإلنجليزية محمد احمد مصطفى حمزه160534 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةسند جالل ذيبان الشراب171117 جامعة جرش

إقتصاد و إرشاد زراعيعمر سلمان عبدالرحمن الشوابكة170120 جامعة جرش

إنتاج حيواني و وقايةخالد جمعه عبدالرحمن الفاعوري180248 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةاحمد سميح محمد المستريحي180301 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهامحمد صالح محمد المري181485 جامعة جرش

إنتاج حيواني و وقايةاحمد صايل عيسى طعاني180333 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاخالد صالح محمد المري181455 جامعة جرش

الهندسة المدنيةصفوان حمدان امحمود العدوان171089 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهافالح فهيد فالح العجمي180405 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاجابر مبارك صالح العجمي180973 جامعة جرش

الهندسة المدنيةاحمد يحيى احمد ابو عبيد170650 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةايهم احمد عبد المناصير181492 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةرعد مالك احمد الراشد180829 جامعة جرش

الترجمة / اللغة اإلنجليزية افنان ياسين احمد العدوان181245 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةسلطان سليمان احمد الشرعه170873 جامعة جرش

علم الحاسوبمجدي علي فرج هللا سالم170483 جامعة جرش

إنتاج حيواني و وقايةسعد محمد قاسم الرواشده181332 جامعة جرش

الحقوقمحمد محروس السيد حسن سليمان170705 جامعة جرش

شبكات الحاسوبمراد علي صبحي اسعد140858 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةصالح البشايره" محمد امين"بشار 170695 جامعة جرش

الحقوقمحمد فواز محمد حماد180487 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةمحمد عبدالحليم عبدهللا النسور181722 جامعة جرش

إنتاج حيواني و وقايةحسن محمد حسن الناطور171186 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةاحمد عايد طعمه الزبون161143 جامعة جرش

علم الحاسوبحمزه محمد وهبي الناطور151234 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهاغياث اكرم عبدهللا البطران150969 جامعة جرش

الهندسة المدنيةاحمد خالد احمد حمدهللا161028 جامعة جرش

اللغة العربية وآدابهايوسف فهد خميس العجمي181646 جامعة جرش

الهندسة المدنيةاحمد عطيه عبدالهادي الشوابكه150251 جامعة جرش

إنتاج حيواني و وقايةنور منير احمد الشرادقه171130 جامعة جرش

إنتاج نباتي ووقايةاصيل ظافر عبدالكريم الجزازي191150 جامعة جرش



الهندسة المدنيةاحمد عماد احمد السليمان160988 جامعة جرش

علم الغذاء والتغذيةمحمد علي محمد دخل هللا191147 جامعة جرش

إقتصاد و إرشاد زراعينورالدين جديع محمود الفاعوري160984 جامعة جرش

هندسة اإلتصاالت واإللكترونياتمعتز ماجد جهاد النابلسي120148 جامعة جرش

علم الحاسوبنسيم خالد نصرهللا ابو زهري170961 جامعة جرش

علم الحاسوباحمد فائز سعيد الفاخوري160104 جامعة جرش

إقتصاد و إرشاد زراعيطارق زياد ونس الزعبي180767 جامعة جرش

القانونجمال ابراهيم حسن ابو يحيى201930022 جامعة عمان العربية 

القانونمحمود خميس محمد سعد201930097 جامعة عمان العربية 

القانونعبدهللا ابراهيم محمد المبسلط201930166 جامعة عمان العربية 

القانونهال هاني شحاده الحديد202010083 جامعة عمان العربية 

القانونبشار الفي حماد الرواشده202010413 جامعة عمان العربية 

القانوننسرين عبد الرحمن محمد التل201920250 جامعة عمان العربية 

القانوناياد جميل محمود الرواشده201930115 جامعة عمان العربية 

القانونخالد جمال عبد الكريم الشمايله201920531 جامعة عمان العربية 

القانونتوفيق علي سالمه ابو رواع202010150 جامعة عمان العربية 

القانونشحاده صالح شحاده العودات201910689 جامعة عمان العربية 

القانونابراهيم سالمه نصار ابو نفاع201930096 جامعة عمان العربية 

القانوندالل صدقي عبدالهادي عطوي202010009 جامعة عمان العربية 

اللغة االنجليزية والترجمةنانسي ميالد رزق هللا حداد201910440 جامعة عمان العربية 

القانونوسام عاطف محمد الحياري201820159 جامعة عمان العربية 

القانونعلي معتصم عبدهللا الزويري201930183 جامعة عمان العربية 

القانونفواز عبدالكريم هزاع الفارس202010321 جامعة عمان العربية 

القانونعماد الدين محمد احمد الزغول202010322 جامعة عمان العربية 

القانوناسماء محمود علي الحياري202010408 جامعة عمان العربية 

القانوناسيل نبيه رشدي حداد202010540 جامعة عمان العربية 

اللغة االنجليزية والترجمةمروان محمد خالد الشاطر201930196 جامعة عمان العربية 

القانونمحمد عيسى احمد الظاهر202010423 جامعة عمان العربية 

القانونسميه عبد الرحمن ابراهيم سمور201930172 جامعة عمان العربية 

القانونوسام ماجد سعيد كيوان201910299 جامعة عمان العربية 

القانوناحمد ياسين احمد الشبول201910658 جامعة عمان العربية 

الحوسبة النقالةعبدهللا طالل احمد راتب محفوظ201710119 جامعة عمان العربية 

الهندسة المدنيةتاال ناصر اسماعيل الصغير201910179 جامعة عمان العربية 

نظم المعلومات الحاسوبيةفدوى سالمه محمد الزواهره202010315 جامعة عمان العربية 

القانونعلي محمد شحاده الزغول201930206 جامعة عمان العربية 

الهندسة المدنيةسيف الدين عبدهللا سالم الوقفي201920488 جامعة عمان العربية 

الهندسة المدنيةمحمد جابر محمد ابو هزيم201920313 جامعة عمان العربية 

اللغة االنجليزية والترجمةوعد حابس سليمان الخوالده201810281 جامعة عمان العربية 

نظم المعلومات الحاسوبيةكيم رامز ناصر بشارات201930094 جامعة عمان العربية 

الهندسة المدنيةزيد محمود نايف العدوان201930186 جامعة عمان العربية 



القانونثائر احمد حمدان الخليفات201910661 جامعة عمان العربية 

نظم المعلومات الحاسوبيةاحمد صالح يونس الهندى201910865 جامعة عمان العربية 

القانونصهيب سمرين مصطفى العواملة202010324 جامعة عمان العربية 

نظم المعلومات الحاسوبيةمها عمر عدنان العمري201930165 جامعة عمان العربية 

اللغة االنجليزية والترجمةسوسن احمد راتب الفواعير202010214 جامعة عمان العربية 

اللغة االنجليزية والترجمةنداء محمد رجا احمد سماره202010549 جامعة عمان العربية 

القانونمحمد احسان محمد الحوامده201920521 جامعة عمان العربية 

القانونعبدهللا رضوان احمد ابو السمن201920526 جامعة عمان العربية 

هندسة البرمجياتاحمد نزيه زكي الزبن201810133 جامعة عمان العربية 

هندسة البرمجياتصخر عايد عبدالفتاح ابو عرابي201810489 جامعة عمان العربية 

القانونمحمد حمدي علي الغنانيم201810044 جامعة عمان العربية 

القانونزيد محمود حسين سليمان201920316 جامعة عمان العربية 

الهندسة المدنيةخالد يوسف مسلم السعافين201920229 جامعة عمان العربية 

القانونصهيب ايمن عوده النسور201810416 جامعة عمان العربية 

اللغة االنجليزية والترجمةاالء صبري محمد الرجبي201810396 جامعة عمان العربية 

الهندسة المدنيةروجينه رأفت احمد وجيه يونس201820142 جامعة عمان العربية 

اللغة االنجليزية والترجمةلجين هيثم محمد الصمادي201720208 جامعة عمان العربية 

القانونحمزه محمد علي الخوالده202010047 جامعة عمان العربية 

القانونجعفر نايل نايف المجالي201930113 جامعة عمان العربية 

نظم المعلومات الحاسوبيةعائشه محمد عبدهللا الدقس202010080 جامعة عمان العربية 

الهندسة المدنيةناصر محمد حافظ غربية201820303 جامعة عمان العربية 

اللغة االنجليزية والترجمةحامد علي حامد الرحامنه202010636 جامعة عمان العربية 

الحوسبة النقالةليث عمر يوسف الدبيسيه201710117 جامعة عمان العربية 

اللغة االنجليزية والترجمةمروان خلدون صادق السيد201720214 جامعة عمان العربية 

القانونقيس عليان عبد الحافظ الحجاج201820364 جامعة عمان العربية 

القانوناالء محمد زهدي ابو جازيه201810189 جامعة عمان العربية 

الهندسة المدنيةمعتز فواز سلمان المناصير201820034 جامعة عمان العربية 

الهندسة المدنيةعبد العزيز   ابو زناد201910818 جامعة عمان العربية 

اللغة االنجليزية والترجمةدينا هاشم عبد عويدات201520422 جامعة عمان العربية 

اللغة االنجليزية والترجمةاحمد محمد  نجيب201720177 جامعة عمان العربية 

اللغة االنجليزية والترجمةفرح حسن يوسف السالمات201810479 جامعة عمان العربية 

هندسة البرمجياتمعاذ سلطان عبد هللا المعاني201720149 جامعة عمان العربية 

القانونهزاع سالمه توفيق المجالي201910198 جامعة عمان العربية 

هندسة البرمجياتيزن محمد عباس أبو جرار201720258 جامعة عمان العربية 

الهندسة المدنيةراشد محمد موسى القصير201620478 جامعة عمان العربية 

القانوناحمد عوني محمود مومني201930068 جامعة عمان العربية 

نظم المعلومات الحاسوبيةمحمد مروان  فاروق الخندقجي201910705 جامعة عمان العربية 

القانونخالد شاكر خالد الجزازية201910107 جامعة عمان العربية 

الهندسة المدنيةسمير جمعه حسن ابو علي201620544 جامعة عمان العربية 

الهندسة المدنيةعاصم اياد يوسف ابوعابد201620175 جامعة عمان العربية 



الجغرافياياسمين عبد القادر حسن ابومرار1741026 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهادعاء وليد عبد الحجه1811093 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور رياض محمود ابو خضرة1832013 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها منار فايز محمد حداد1832012 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ردينه بهاء الدين رمضان البحيصي1831013 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهاحمزة عبد هللا محمد ابو سكوت1821002 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهادانيه خلدون عمر توت1821019 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهاريم نعيم محمد محمد1821029 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها غادة ابراهيم عواد ابو الربع1831014 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دالل أحمد عبد الهادي عواد1831036 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهابيان محمود محمد خليل1822004 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافياعمر عدنان محمود رضوان1841011 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهامجد مصطفى احمد الهندي1822044 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهاروعة احمد محمد مرجان1821039 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهابيسان امجد مصطفى حماد1822033 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ديمه خالد علي الشريف1831039 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهانور بكر محمود ابو عواد1821033 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها افنان محمود محمد ياسين1832002 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها قصي خالد مصطفى رمضان1841035 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايمان تيسير معروف النداف1831022 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافيارحمة منصور احمد الربعي1741014 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لين رامي أحمد رمضان1822042 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهابيان حسين مسلم غانم1822046 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهانور غازي أحمد البلبيسي1822002 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهاباسل منتصر هاشم خليفه1821066 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهابشرى ياسر يوسف دوحل1722028 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهارزان هيثم حماد قزاز1822047 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عاليه عبد الرؤوف عبد اللطيف ابو صيام1831038 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ندى محمد عبد هللا خلف1832025 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافياتمارا علي سليمان ابو الشيخ1842003 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهاانس ابراهيم عبد اللطيف فسفوس1821012 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهاسارة إبراهيم حسني الصادق1821042 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهاتيماء أيمن عرفات الصراوي1822007 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهاريم ايمن عبد الفتاح عليان1822006 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ميسم محمد طالل العالم1832011 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها صفاء محمود محمد هديب1831034 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مالك خالد آدم شكر خان1832003 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سلوى محمد جميل كنعان1832024 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافياعايشة عطاهلل سالمة الصبحيين1841007 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهااية ماهر عدنان صالح1811035 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا



اللغة العربية وآدابهاغاده يوسف اديب ابو محفوظ1822032 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها جنان صالح الدين محمد زيغان1831032 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافياميس الريم محمد سعيد القبالي1841056 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مريم ابراهيم طالب الهنيني1832018 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رؤى محمود حسن تويمي1832004 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها احمد اياد محمد الغول1831006 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سلسبيل عادل محمد جاد هللا1831024 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهامالك محمد يعقوب حجير1821009 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهالميس محمود اسماعيل بصبوص1822022 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد غسان ابراهيم ابو حماد1831033 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهاأحمد خالد إسماعيل النبراوي1821049 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافيايحيى محمود يوسف كتكت1841017 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل علي ابراهيم العرني1832020 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايمان احمد اسماعيل محمد1832021 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافيالينا يعقوب محمد الشيخ عيد1841006 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها راما نواف محمد القناص1832027 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهاعالء الدين ابراهيم سالمة الضويع1821048 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافياوالء عبد الجليل محمد الكسبة1841055 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رزان محمد نعيم شحادة1832026 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافيازين محمد يوسف حمد1842005 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها منار حسين علي الدن1832007 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهافرح احمد جميل دبعي1822013 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهارؤى هاني احمد حماد1842006 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافياحنين علي عبد هللا حمد هللا1741001 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافيامحمد ايمن عبد الهادي الصوالحي1841037 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رانيا محمد عبد الرحيم محمود1832015 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رزان ماهر محمد هديب1832034 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهامحمود أحمد محمد أبو كيفه1822031 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافياريهام ذياب محمد ابو رضوان1841001 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهابيسان محمد عزمي محمد1822012 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اوس صبحي حسن ابو حسان1831007 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهاحمزة عبد الرحيم محمد سالمه1821011 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهاوجدان احمد نمر هروط1811037 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مرح وليد حسن حسن1812133 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهاشهد فكري حلمي فطوم1821041 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافياسفيان محمود أحمد محمد1742018 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافياوجدان محمد نمر النواجي1841005 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافيايارا مروان محمد ابو رحمة1812094 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافياهبة عمار تحسين بيدس1842001 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافيامنتصر باهلل سيف الدين ابراهيم ابراهيم1841053 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا



اللغة العربية وآدابهارهف طارق عبد الكريم المقوسي1822026 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهاروان مهدي مصطفى مصطفى1811118 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهااية سالم محمود ابو السندس1822018 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهارانيا خالد احمد ابو عادي1822014 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافيامحمد عمار جميل حواري1841046 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهاامل حاتم خليل اسماعيل1822017 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافيابتول حمدان حماد السعود1842037 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافياايثار جمال عبد الرحمن الدبس1842031 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافياالرا نورالدين محمد رشيد العتيلي1842019 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافياتسنيم وائل عبد هللا الميناوي1742031 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافياطلحة الخير عبد الرزاق محمد ابو فضة1842004 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

اللغة العربية وآدابهااية باسم احمد بنات1721064 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

الجغرافيادينا عبد هللا ابراهيم سالم1741004 كلية العلوم التربوية واآلداب األنروا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تغريد سعيد صالح ضبان2190254 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اماني محمد علي العمري2180975 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تمارا حسن محمد قبعه2180233 الجامعة العربية المفتوحة

مسار الصحافة اإللكترونية/ الصحافة واإلعالم االء منذر خليل الصيفي2180468 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء محمدماجد عبدالرحيم الكيالني2190564 الجامعة العربية المفتوحة

مسار الصحافة اإللكترونية/ الصحافة واإلعالم رهف غسان  الحوشان2180491 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دانا محمد صالح ابوحمور2180438 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها صباح عوض علي الدعجه2190178 الجامعة العربية المفتوحة

مسار الصحافة اإللكترونية/ الصحافة واإلعالم شادي عيسى عزالدين ملكاوي2190468 الجامعة العربية المفتوحة

تكنولوجيا الوسائط المتعددة والجرافيكدانيه ياسين  الميداني2180399 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء محمد نبيل حسين صافي2180105 الجامعة العربية المفتوحة

مسار العالقات العامة/  الصحافة واإلعالم سحر خالد صالح حواتمه2160381 الجامعة العربية المفتوحة

مسار العالقات العامة/  الصحافة واإلعالم شيرين عوده الياس اسعيد2170331 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ليلى احمد عبدربه القطاونه2190095 الجامعة العربية المفتوحة

تكنولوجيا الوسائط المتعددة والجرافيكبثينه هاشم منصور نصار2180184 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سحر عبدالعزيز حمود العقيل2190279 الجامعة العربية المفتوحة

مسار الصحافة اإللكترونية/ الصحافة واإلعالم حمزه محمد عبد هللا كساسبه2160832 الجامعة العربية المفتوحة

الشبكات وأمن البيانات/ تقنية المعلومات والحوسبة معتصم عبدهللا توفيق مراشده2170210 الجامعة العربية المفتوحة

مسار الصحافة اإللكترونية/ الصحافة واإلعالم احمد عماد محمد محسن2190399 الجامعة العربية المفتوحة

تقنية المعلومات والحوسبةهنادي هاشم محمود العطيـات2190175 الجامعة العربية المفتوحة

تكنولوجيا الوسائط المتعددة والجرافيكهناء احمد  ابازيد2180492 الجامعة العربية المفتوحة

مسار العالقات العامة/  الصحافة واإلعالم خوله موسى خليل العيسى2180733 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها موانا هيزر ياسر عقل القادري2180061 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هدى عبدالقادر عبدالجبار قفيشه2180592 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مرح ماجد حموده قطيش2170901 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سهير احمد محمود مصطفى2171312 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سالم سعد سليم طبيشي2150793 الجامعة العربية المفتوحة



مسار العالقات العامة/  الصحافة واإلعالم جمال عدنان  سيوف2180512 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد خلف سالمه النعانعه2160470 الجامعة العربية المفتوحة

تقنية المعلومات والحوسبةالبراء محمد صدقي فضيل النمري2180147 الجامعة العربية المفتوحة

مسار العالقات العامة/  الصحافة واإلعالم رحمه محمد جميل الصرايرة2170910 الجامعة العربية المفتوحة

تقنية المعلومات والحوسبةمحمدعبدالوهاب نضال عبدالوهاب القطيشات2170111 الجامعة العربية المفتوحة

تقنية المعلومات والحوسبةميس باسم عوض الرواحنه2180726 الجامعة العربية المفتوحة

مسار العالقات العامة/  الصحافة واإلعالم راما مروان  االحمد2180393 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نورالهدى نضال  المصطفى2171025 الجامعة العربية المفتوحة

تقنية المعلومات والحوسبةادم سكيك (محمد راغب)يوسف 2170110 الجامعة العربية المفتوحة

تكنولوجيا الوسائط المتعددة والجرافيكعبدالمؤمن ابراهيم  عايد2171235 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هالة محمد خير  الصباغ2171148 الجامعة العربية المفتوحة

مسار الصحافة اإللكترونية/ الصحافة واإلعالم احمد مروان احمد بري2171267 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها وسن عبدالعزيز خضر عليان2180063 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ريم عاهد شعبان جابر2170844 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها منذر ابراهيم عبدالمجيد العجارمة2170106 الجامعة العربية المفتوحة

تقنية المعلومات والحوسبةفيصل اشرف رفعت بدوي2200250 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نفين محمد عيد الخصبه2180362 الجامعة العربية المفتوحة

الشبكات وأمن البيانات/ تقنية المعلومات والحوسبة محمد عيسى محمد رسمي كشكول2160424 الجامعة العربية المفتوحة

مسار العالقات العامة/  الصحافة واإلعالم قمر عثمان سالم ابو كركي2170716 الجامعة العربية المفتوحة

مسار العالقات العامة/  الصحافة واإلعالم عمر كساب فالح الزيود2170139 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها االء محمد سليم السويركي2200433 الجامعة العربية المفتوحة

تقنية المعلومات والحوسبةعدي بكر عمر صالح2170301 الجامعة العربية المفتوحة

تقنية المعلومات والحوسبةاحمد معتز عبد الكريم سعيدان2170430 الجامعة العربية المفتوحة

الشبكات وأمن البيانات/ تقنية المعلومات والحوسبة محمد عصام محمد  عبار2171120 الجامعة العربية المفتوحة

تقنية المعلومات والحوسبةعامر حسين سلمان ابوالزينات2170335 الجامعة العربية المفتوحة

مسار الصحافة اإللكترونية/ الصحافة واإلعالم ربى عبدربه محمود المراهفه2170174 الجامعة العربية المفتوحة

تقنية المعلومات والحوسبةاحمد عماد الدين لطفي فراج2180216 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تسنيم صالح عبدالحليم العوامله2170422 الجامعة العربية المفتوحة

مسار العالقات العامة/  الصحافة واإلعالم قصي ابراهيم محمود التوبات2160519 الجامعة العربية المفتوحة

مسار العالقات العامة/  الصحافة واإلعالم رايه هشام بدري خير2170617 الجامعة العربية المفتوحة

مسار العالقات العامة/  الصحافة واإلعالم محمد احمد  الجزار2180518 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لينا احمد عوض الدميري2160722 الجامعة العربية المفتوحة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبدهللا صبحي محمد عيسى2080821 الجامعة العربية المفتوحة

 202010415 جامعة جدارا علم الحاسوبصوالحه احمد محمد بالل

 201810502 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالقسيم محمد محمود سكينه

 201820093 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالغزاوي عبدالرحيم قسيم مريم

 202010258 جامعة جدارا هندسة البرمجياتالخيوتي  نشأت باهلل المعتصم

 201920251 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالمثيلي حمدان الحميد عبد احمد

 201910840 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالعابدين زين ابراهيم مشهور قصي

 201920253 جامعة جدارا  اللغة اإلنجليزية وآدابها عبيدات ياسين حسين ساره



 201910668 جامعة جدارا القانوننوافله محسن شاهر سفيان

 201930045 جامعة جدارا علم الحاسوبالطوالبه عبد احمد بتول

 201810620 جامعة جدارا الترجمة / اللغة اإلنجليزية دباس  نزار عائشه

 201810929 جامعة جدارا القانونالجهيم  محمد سالم

 201820658 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالمصري اطعيمه عبدهللا صالح

 201911021 جامعة جدارا هندسة الطاقة المتجددةالبشارات محمود الحميد عبد محمد

 201620303 جامعة جدارا الهندسة المدنيةالمحاميد محمد احمد تامر

 201820345 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالعقاد ياسين فهد محمد هلين

 201810245 جامعة جدارا القانونالدعامسه الفي موفق عيسى

 201810031 جامعة جدارا  اللغة اإلنجليزية وآدابها سعدون فهد محمد احمد نيفين

 201820245 جامعة جدارا القانونالذيابات زكي محمد علي رفاده

 201820267 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاايزولي سعيد محمد اسماعيل رجاء

 201810702 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالذيابات محمد عيسى حال

 201910937 جامعة جدارا القانونالفوارس صالح عماد ايهاب

 201810599 جامعة جدارا العلوم السياسيةشطيف خالد صالح علي صالح

 201810618 جامعة جدارا القانونالمراشده صيتان معين محمد

 201810688 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالخياط محمود ناصر محمد صهيب

 201810556 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالمنيص خالد ابراهيم تسنيم

 201910916 جامعة جدارا  االتصال وتكنولوجيا اإلعالمالشمري العزيز عبد محمود محمد

 201820294 جامعة جدارا القانونالربيع طالب سليمان سلوى

 201820517 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاعلي  الباسط عبد عمار

 201820514 جامعة جدارا القانونريشه ابو برجس ناصر ياسر

 201820118 جامعة جدارا القانونسليم عبدهللا سليمان عيسى

 201810022 جامعة جدارا  اللغة اإلنجليزية وآدابها الحايك محمد خالد رغد

 201820278 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالساعد علي مؤيد لينا

 201810472 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالعمرى ونس علي راغده

 201810474 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالعمرى ونس علي رغد

 201810935 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاحردان ابو بركات رائد عبدهللا

 201810483 جامعة جدارا القانونالبلص حسين بركات محمد

 201820289 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاعبيدات محمد اسامه رؤى

 201820300 جامعة جدارا  اللغة اإلنجليزية وآدابها الدقامسه ناصر احمد راما

 201820425 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهانادى ظاهر خلدون عرين

 201910290 جامعة جدارا الهندسة المدنيةهواري محمد حسن ايسر

 201810141 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالشلول يوسف محمد نداء

 201820259 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاملحم بني سليمان اكرم اسراء

 201810381 جامعة جدارا القانونالعناقره احمد غالب جواد

 201910552 جامعة جدارا القانونالتل شاهر حسان احمد

 201810497 جامعة جدارا الترجمة / اللغة اإلنجليزية حتامله محمد رياض رؤى

 201810002 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاعالري محمود خالد روند

 201820335 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالخشان احمد خالد رلى



 201810601 جامعة جدارا العلوم السياسيةشطيف خالد صالح علي سند

 201820106 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاطالفحه فيصل محمد الهمام

 201810493 جامعة جدارا  اللغة اإلنجليزية وآدابها الغوثاني بهجت ياسر يمامة

 201820221 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاحسن محمد زياد محمد

 201810485 جامعة جدارا القانونحمد بني توفيق ثائر العال سيف

 201810561 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهامحاسنه محيسن محمد يوسف

 201810107 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاطعامنه الكريم عبد محمد تسنيم

 201820410 جامعة جدارا الترجمة / اللغة اإلنجليزية عويدات علي طارق هبة

 201810392 جامعة جدارا الهندسة المدنيةالحريري  احمد هشام

 201810800 جامعة جدارا القانونالخلف احمد جهاد ديانا

 201810279 جامعة جدارا الترجمة / اللغة اإلنجليزية هاني بني علي محمود سيف

 201820388 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهابركات جميل محمد مالك

 201810648 جامعة جدارا  اللغة اإلنجليزية وآدابها الحايك محمود جمال رهف

 201820008 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالذيب محمد احمد لما

 201720382 جامعة جدارا القانونالقحطانى عبدهلل مبارك جبران محمد

 201920099 جامعة جدارا هندسة الطاقة المتجددةدرادكه خليل عثمان محمد

 201820375 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاصافي محمد حسن روان

 201810105 جامعة جدارا الترجمة / اللغة اإلنجليزية الشلبي الحليم عبد الحميد عبد محمود

 201810119 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهامطاوع ابو حسين بشار احمد

 201820371 جامعة جدارا الترجمة / اللغة اإلنجليزية موسى ابو العزيز عبد فؤاد احمد

 201810412 جامعة جدارا هندسة البرمجياتافريوان يوسف بالل هبه

 201910529 جامعة جدارا الهندسة المدنيةحجازي ابراهيم ناصر مؤمن

 201721107 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاقنديل محمد خالد رهام

 201920169 جامعة جدارا  والحاسوب االتصاالت هندسةغوانمه عيسى عبدالحميد غانم

 201810303 جامعة جدارا  اللغة اإلنجليزية وآدابها حمد علي محمود الكريم عبد رغد

 201810810 جامعة جدارا هندسة البرمجياتالعبيدات سليمان الدين نور نورهان

 201910596 جامعة جدارا القانونياسين بني مصطفى عبدالعزيز يوسف

 201810320 جامعة جدارا  اللغة اإلنجليزية وآدابها زيتون ابو فاتح محمد قاسم ابراهيم

 201920194 جامعة جدارا  اللغة اإلنجليزية وآدابها العبيد  خلف تهاني

 201820575 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاحسين ابو محمود اسماعيل ابراهيم

 201911022 جامعة جدارا هندسة الطاقة المتجددةالعمري محمد ايمن امير

 201810464 جامعة جدارا القانونالزعبي علي طالب لجين

 201810839 جامعة جدارا  اللغة اإلنجليزية وآدابها الحريري  مازن لين

 201721353 جامعة جدارا الترجمة / اللغة اإلنجليزية عبادي علي بدر لما

 201820461 جامعة جدارا الترجمة / اللغة اإلنجليزية الشريده علي سامي دانه

 201810183 جامعة جدارا علم الحاسوبالعيسى علي حمدان فداء

 201911023 جامعة جدارا هندسة الطاقة المتجددةدومي بني محمد الكريم عبد احمد

 201820308 جامعة جدارا  اللغة اإلنجليزية وآدابها النعيمي سليم منير راما

 201820545 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالمومني هللا ضيف احمد مالك

 201810574 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالعدوان شاهر خير محمد الرحمن عبد



 201820203 جامعة جدارا الترجمة / اللغة اإلنجليزية السنجالوي عبدالرحمن محمد اسامه محمد

 201810194 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالشرع يوسف محمود غدير

 201810673 جامعة جدارا الترجمة / اللغة اإلنجليزية الخطيب محمد حسين هاشم

 201820664 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاحمادنه حمدان محمود نور محمد

 201820627 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهابسيوني طايل سعد مرفت

 201910086 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاحثناوي سليمان محمد رنيم

 201820435 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاشياب الرحيم عبد ابراهيم بتول

 201810667 جامعة جدارا الترجمة / اللغة اإلنجليزية عبابنه قاسم ابراهيم دينا

 201720931 جامعة جدارا هندسة البرمجياتالربايعه خضر محمد عبدالعزيز

 201820314 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالدرابسه ابراهيم جهاد شروق

 201810071 جامعة جدارا الهندسة المدنيةعكور صالح نواف محمود

 201820286 جامعة جدارا  اللغة اإلنجليزية وآدابها الدرابسه عبدالعزيز عبدهللا رانيا

 201820114 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالوردات سالم غسان نداء

 201820215 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاقواسمي شاكر شكري ايمن

 201820497 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالخزاعلة الكريم عبد عمر صهيب

 201720471 جامعة جدارا القانونالخيارين راشد عوجان حمد تركي

 201720768 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاعدل ابو صالح عزمي هديل

 201810099 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاعيسى بني احمد امين مالك

 201720522 جامعة جدارا القانونالمريخى راشد سالم محمد حمد

 201820469 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهامطاوع محمود محمد مجد

 201820112 جامعة جدارا  اللغة اإلنجليزية وآدابها الكراسنه عبدالرحمن فتحي عبدالرحمن

 201820136 جامعة جدارا علم الحاسوبالحميدي ابراهيم اسماعيل ابراهيم

 201810093 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالقرعان محمد وليد ساجده

 201810213 جامعة جدارا  االتصال وتكنولوجيا اإلعالممساعده محمود خالد بنان

 201810269 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاابوطافش محمود احمد ايه

 201810801 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالبهتي محمد عدنان سندس

 201810109 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهابطاح الرحمن عبد رزق الرحمن عبد

 201810769 جامعة جدارا هندسة البرمجياتباجنيد محمد عبداللطيف فارس

 201820678 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالقادرى احمد محمود خليل

 201810163 جامعة جدارا  اللغة اإلنجليزية وآدابها ابودهيس احمد سمير االء

 201820610 جامعة جدارا هندسة البرمجياتالمهيدات احمد مكرم باهلل المنتصر

 201820140 جامعة جدارا  اللغة اإلنجليزية وآدابها الجراح علي خالد علي

 201520306 جامعة جدارا الترجمة / اللغة اإلنجليزية ربيع احمد محمد ابراهيم

 201810153 جامعة جدارا الترجمة / اللغة اإلنجليزية العنيزات حماد خليل احسان

 201810643 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهازريق احمد عايد ساره

 201820350 جامعة جدارا الهندسة المدنيةالنادي عبدالمجيد خلدون ادهم

 201810794 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالسالم زكي الرزاق عبد بتول

 201810043 جامعة جدارا الترجمة / اللغة اإلنجليزية محمد  الحاج ماجد لطفي اية

 201810598 جامعة جدارا  اللغة اإلنجليزية وآدابها جرادات طاهر شفيق رامي

 201710692 جامعة جدارا القانونالمرى الفريج  فريج غويرب محمد



 201810179 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاامصيعي محمود الفتاح عبد تسنيم

 201720331 جامعة جدارا  والحاسوب االتصاالت هندسةعوده راغب عادل احمد

 201820420 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالمفالحة محمد صالح محمود

 201810050 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهامهيدات علي محمد علي

 201810594 جامعة جدارا الترجمة / اللغة اإلنجليزية الزغول حمد محمد بيان

 201710049 جامعة جدارا الهندسة المدنيةالشطناوي محمود بسام محمود

 201810348 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاخوالده شبلي ابراهيم خالد

 202010920 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاجميعان فالح علي مالك

 201810817 جامعة جدارا  االتصال وتكنولوجيا اإلعالمالشرع محمود فريد احمد

 201810902 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاعبدالرحمن امين محمد اسيد انس

 201810663 جامعة جدارا الهندسة المدنيةالجراح عبدالرحمن يحيى عبدالرحمن

 201721231 جامعة جدارا  والحاسوب االتصاالت هندسةالدروبي علي هواري احمد

 201810963 جامعة جدارا العلوم السياسيةعلي بني سعيد جعفر مؤيد

 201820452 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالعباسي موسى سليمان احمد

 201720235 جامعة جدارا القانونالمرى الغفرانى محمد عبدهللا حمد

 201720899 جامعة جدارا هندسة البرمجياتغرايبه محمود محمد احمد

 201710050 جامعة جدارا هندسة البرمجياتالعال عبد يوسف الدين عالء حاتم

 201810576 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالعسل ابو محمد جمال محمد

 201820398 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاالهيال ابو الكريم عبد علي اسماء

 201820222 جامعة جدارا اللغة العربية وآدابهاعيسى بني احمد محمد امنه

 201710029 جامعة جدارا  االتصال وتكنولوجيا اإلعالممراد ابو محمد فتحي ايمان

 201720430 جامعة جدارا القانونالعامرى احمد سلمان عمر منصور

 201810451 جامعة جدارا القانوناحمد ابراهيم السالم عبد زين

 201721217 جامعة جدارا  اللغة اإلنجليزية وآدابها الجيزاوي احمد خالد عبدهللا

 201520411 جامعة جدارا القانونالمعشني محاد علي مصعب

االدارة الفندقيةروال يوسف نمر عبد العال31810044 كلية عمون الجامعية التطبيقية

االدارة الفندقيةجود طارق خليل زعيتر31810018 كلية عمون الجامعية التطبيقية

االدارة الفندقيةاسعد حلمي اسعد االسعد31710032 كلية عمون الجامعية التطبيقية

االدارة الفندقيةصهيب محمد ايمن محمد نعيم المحتسب31710023 كلية عمون الجامعية التطبيقية

االدارة الفندقيةالنا سمير لويس صفر31810013 كلية عمون الجامعية التطبيقية

االدارة الفندقيةنور الدين محمد ابراهيم وادي31810043 كلية عمون الجامعية التطبيقية

االدارة الفندقيةعبد الرحمن عزمي عبد الرحمن يونس31710013 كلية عمون الجامعية التطبيقية

االدارة الفندقيةتامر غسان هاشم تادرس31510045 كلية عمون الجامعية التطبيقية

االدارة الفندقيةمثنى عمر يوسف شهاب31810014 كلية عمون الجامعية التطبيقية

االدارة الفندقيةيوسف اسعد فنسان اندرة يوسف ابو ليل31810037 كلية عمون الجامعية التطبيقية

االدارة الفندقيةراشد سميح عبد الغني العجالين31710051 كلية عمون الجامعية التطبيقية

االدارة الفندقيةالحارث عبد الرحمن مصطفى كساب31710049 كلية عمون الجامعية التطبيقية

االدارة الفندقيةمحمد غسان احمد الهندي31610039 كلية عمون الجامعية التطبيقية

االدارة الفندقيةرند ايهاب مصباح الظاهر 31910035 كلية عمون الجامعية التطبيقية

االدارة الفندقيةنيكول اسامة جريس طبش31810016 كلية عمون الجامعية التطبيقية



االدارة الفندقيةاسماعيل سمير شحاده قرقش31710053 كلية عمون الجامعية التطبيقية

االدارة الفندقيةناصر زهير عبد السالم سليمان31710002 كلية عمون الجامعية التطبيقية

الذكاء اإلصطناعي/ علم الحاسوب احمد محمود عبد بني مصطفى202010834 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةعباده هارون محمد القضاه201720112 جامعة الشرق األوسط

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايمان هايل هالل الزيود201830009 جامعة الشرق األوسط

القانونرايه فهد مروان سلطان201810548 جامعة الشرق األوسط

القانونايات محمود حسين الوادي201810210 جامعة الشرق األوسط

 هندسة العمارةرهام عطا علي علقم201810382 جامعة الشرق األوسط

هندسة الطاقة المتجددةحمزه شمسي عادل سامي201710185 جامعة الشرق األوسط

هندسة الطاقة المتجددةمياده محمد خيرى عبد الرحيم ابو حاشيه201710066 جامعة الشرق األوسط

هندسة الطاقة المتجددةالبتول جهاد جميل العبيديين201710154 جامعة الشرق األوسط

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره طالب علي الحيت201810039 جامعة الشرق األوسط

علم الحاسوبصهيب عبد الفتاح محمد نصار201910308 جامعة الشرق األوسط

اإلذاعة والتلفزيوناسيل ابراهيم يوسف ابو سلعوم201810097 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةهمام عصام خليل قريضة ابو عيشه201910268 جامعة الشرق األوسط

اإلذاعة والتلفزيونعبد الرحمن عساف عبد ربه بركات الشوابكه201810435 جامعة الشرق األوسط

القانونشهد محمد محمود الصرايره201810582 جامعة الشرق األوسط

هندسة الطاقة المتجددةشادي محمد  حمد201710558 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةاسامة ناصر سالم اليتيم201710061 جامعة الشرق األوسط

الصحافة واإلعالماالء محمود حسين الوادي201810211 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةوليد خالد اسماعيل الحاج علي201920144 جامعة الشرق األوسط

 هندسة العمارةمالك عبد الرحمن حسن عواد201910369 جامعة الشرق األوسط

هندسة الطاقة المتجددةحسام الدين جهاد حسام الصالحي201710068 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةعلي سالم  اسبر201710056 جامعة الشرق األوسط

علم الحاسوبانوار زهير محمد بدر201720246 جامعة الشرق األوسط

اإلذاعة والتلفزيونانجاد فرحان هادي هادي201610346 جامعة الشرق األوسط

علم الحاسوبصفوان محمد شمس الدين بايوق201810131 جامعة الشرق األوسط

اإلذاعة والتلفزيونمعاذ محمد جبر العناتي201720192 جامعة الشرق األوسط

اإلذاعة والتلفزيونعدله مروان رشيد جابر201720206 جامعة الشرق األوسط

اإلذاعة والتلفزيونبكر خالد ابو بكر ابو بكر201810286 جامعة الشرق األوسط

القانوناحمد محمد خليل شنان201810398 جامعة الشرق األوسط

 اللغة اإلنجليزية وآدابها يمنى صبحي محمد غيث201810647 جامعة الشرق األوسط

الصحافة واإلعالمصقر ناصر عارف الحديد201810848 جامعة الشرق األوسط

القانونساميه محمد عوده الدالهمه201810696 جامعة الشرق األوسط

علم الحاسوبلينا ماجد اسماعيل حسان201720277 جامعة الشرق األوسط

القانونناريمان فواز راجح الفايز201910440 جامعة الشرق األوسط

الصحافة واإلعالمجود ايمن مظهر شموط201810059 جامعة الشرق األوسط

القانوننور الدين عاطف جبرين البلوي201810076 جامعة الشرق األوسط

اإلدارة السياحيةساندرا ثامر روزى إسماعيل 201710410 جامعة الشرق األوسط

القانونرامي رضوان عزت العقرباوي201810229 جامعة الشرق األوسط



 هندسة العمارةالجعبري (محمد علي )ديما سمير 201710078 جامعة الشرق األوسط

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رقيه بسام سعيد النتشه201810651 جامعة الشرق األوسط

علم الحاسوبمحمد زكي رفيق المحتسب201920175 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةحسام عبد الكريم علي سالمه201720089 جامعة الشرق األوسط

القانونايه تيسير خليل ابو نصار201710286 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةرسل داوود محمد ابو قلبين201910778 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةمحمد نظام محمد الفقهاء201810418 جامعة الشرق األوسط

اإلذاعة والتلفزيونمروه محمد غازي عبد غيث201720149 جامعة الشرق األوسط

القانونمحمد امين مرشد المناصره201710608 جامعة الشرق األوسط

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايات االسالم علي صالح الحسيني201720360 جامعة الشرق األوسط

اإلدارة السياحيةعمر عبد العزيز محمود السراحنه201810590 جامعة الشرق األوسط

الصحافة واإلعالمنانسي نهار عبد الجليل المفلح201920036 جامعة الشرق األوسط

الصحافةزين صبحي محمد الحر201710505 جامعة الشرق األوسط

اإلذاعة والتلفزيونمحمد وجيه خليل ابو علي201710057 جامعة الشرق األوسط

اإلدارة السياحيةالنا نصر محمد عالء الدين201720449 جامعة الشرق األوسط

القانونلين حسن خلف العجارمه201810565 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةغيث ذيب محمود ناطور201810259 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةعبد العزيز محمد خميس احمد عبدالعزيز عبدهللا201920143 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةعامر منير احمد ابو قدوم201910592 جامعة الشرق األوسط

الصحافة واإلعالمملك عبد الوهاب فرحان المجالي201810794 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةمحمد موسى محمد الثوابته201920227 جامعة الشرق األوسط

الصحافة واإلعالمزيد خميس عساف الحيصه201710538 جامعة الشرق األوسط

القانوناكرم ابراهيم صبحي الشرايعه201830067 جامعة الشرق األوسط

اإلذاعة والتلفزيونبيان ايمن يوسف االخرس201720397 جامعة الشرق األوسط

اإلدارة السياحيةاديب اسماعيل محمود دعسان201810478 جامعة الشرق األوسط

اإلدارة السياحيةعرين محمد عارف السكر201720456 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةجهاد حاتم موسى عمران201910355 جامعة الشرق األوسط

هندسة الطاقة المتجددةسيرين بالل حسين عبدالهادي201710494 جامعة الشرق األوسط

القانونفارس محمد احمد القضاه201810621 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةابراهيم رزق محمد برادعيه201710233 جامعة الشرق األوسط

الصحافة واإلعالمريم محمد حسين ابو عبيد201810703 جامعة الشرق األوسط

 هندسة العمارةمحمد جمال صالح الزاغه201830035 جامعة الشرق األوسط

الصحافة واإلعالممحمد راضي جضعان عبد المهدي الحنيطي201720301 جامعة الشرق األوسط

القانونمحمد نعيم جباره خليل201820172 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةحازم جمال علي عبد الباري201710606 جامعة الشرق األوسط

 هندسة العمارةمحمد محمود اسماعيل ابو خضر201820300 جامعة الشرق األوسط

علم الحاسوبراشد ظاهر فرحان عوده201810529 جامعة الشرق األوسط

اإلدارة السياحيةلينا سامي محمد السالم201720563 جامعة الشرق األوسط

 هندسة العمارةيزيد ناصر محمد سلمان201810721 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةعبدهللا عدنان مصطفى بحر النتشه201720279 جامعة الشرق األوسط



الهندسة المدنيةمهند محمد سمير الصفدي201910874 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةاحمد حسن احمد الناجي201810340 جامعة الشرق األوسط

القانوندعاء عبداللطيف هميم هميم201720113 جامعة الشرق األوسط

القانونبراء عمر بدر عبيدات201910469 جامعة الشرق األوسط

القانونرائد سمير خليل منكو201720034 جامعة الشرق األوسط

علم الحاسوبزيد ايمن محمود المصري201720265 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةعرفات زهير عرفات قفيشه201910721 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةمعاذ منير  عبد الحليم201720180 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةيوسف محمد عبد القادر الصالحي201810507 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةطارق مامون يونس الفار201820062 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةغانم فوزي سالم الكوز201820146 جامعة الشرق األوسط

 هندسة العمارةاسامه عماد الدين عبد عميره201810239 جامعة الشرق األوسط

اإلدارة السياحيةرنيم زياد علي الضمور201720516 جامعة الشرق األوسط

القانونآية ايمن صالح فحماوي201810296 جامعة الشرق األوسط

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه بيان محمد العمري201710600 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةخالد وليد محمود نجم201820121 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةعبد القادر اسماعيل يوسف سيد احمد201920104 جامعة الشرق األوسط

علم الحاسوبطالل رائد حسين الدحله201720322 جامعة الشرق األوسط

اإلدارة السياحيةياسمين علي محمد االيوبي201720491 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةاحمد شحته احمد يوسف201630026 جامعة الشرق األوسط

 اللغة اإلنجليزية وآدابها غفران محمد عقل مصلح201810813 جامعة الشرق األوسط

اإلدارة السياحيةعبد هللا باسل مشهور قناش201930010 جامعة الشرق األوسط

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف محمد حمدي الغرابلي201720202 جامعة الشرق األوسط

هندسة الطاقة المتجددةاحمد محمد يوسف ملحم201710041 جامعة الشرق األوسط

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور رائد حرب سمرين201810107 جامعة الشرق األوسط

اإلدارة السياحيةرامز اسحق خضر المبيض201710257 جامعة الشرق األوسط

الصحافةمحمد جمعه محمد ياغي201710255 جامعة الشرق األوسط

القانونبسام ابراهيم علي الشيخ201810067 جامعة الشرق األوسط

القانونمحمد مروان محمود الحميدي201820358 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةعلي سالمة مصبح الكعابنه201910862 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةايوب محمد يوسف الحياصات201910249 جامعة الشرق األوسط

القانونرنيم جمال احمد الخورة201710468 جامعة الشرق األوسط

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حنان شوقي محمد صالح الخطيب التميمي201710132 جامعة الشرق األوسط

هندسة الطاقة المتجددةيزن صالح علي صالح201720493 جامعة الشرق األوسط

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دعاء نصر خليل اسماعيل201720392 جامعة الشرق األوسط

اإلدارة السياحيةعمار جهاد عطيه الدريدي201720462 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةفرح احمد محمود السالم201710418 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةمهدي فؤاد محمد ابو خضره201810244 جامعة الشرق األوسط

هندسة الطاقة المتجددةعمر مازن علي اسماعيل201720053 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةاحمد جميل عبد القادر القريوتي201720154 جامعة الشرق األوسط



 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف اسعد نمر الحاج ياسين201720536 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةمحمد جمعه عقله الشوابكه201620300 جامعة الشرق األوسط

علم الحاسوبرناد موسى جمعه الحاج عفانه201620151 جامعة الشرق األوسط

اإلدارة السياحيةعمار نافذ خضر الكسواني201710197 جامعة الشرق األوسط

اإلدارة السياحيةغاليه طايل حسين الحداد201720194 جامعة الشرق األوسط

اإلدارة السياحيةسعد محمد غازي الياس201920067 جامعة الشرق األوسط

 هندسة العمارةاحمد صبحي عبد المطر201620299 جامعة الشرق األوسط

اإلدارة السياحيةحمزه محمد احمد االسمر201610182 جامعة الشرق األوسط

القانونزيد حسن خلف العجارمه201620450 جامعة الشرق األوسط

القانونعمر عصام عبد الهادي بني هاني201720406 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةفاروق خالد جمعه السعدي201810756 جامعة الشرق األوسط

اإلذاعة والتلفزيونعلي زياد قحطان الخضر201720396 جامعة الشرق األوسط

الصحافة واإلعالمعلي فيصل علي الفايز201710687 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةمحمد عمر عبد هللا عميره201910855 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةعبد هللا خالد حماده الخريشا201810521 جامعة الشرق األوسط

 هندسة العمارةعبدهللا مازن سعادات العوضي201620308 جامعة الشرق األوسط

علم الحاسوبمحمد حسين ذيب القطاوي201720043 جامعة الشرق األوسط

نظم المعلومات الحاسوبيةحمزه محمد بشير الحلبي201620208 جامعة الشرق األوسط

القانونعلي نبيل حمد القطاطشه201720196 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةابراهيم راضي شمس الحموري201510355 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةمصعب سعيد يعقوب عثمان201720072 جامعة الشرق األوسط

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف طايل بسام الجماعين201720450 جامعة الشرق األوسط

اإلدارة السياحيةبشار احمد نمر عمرو201610126 جامعة الشرق األوسط

الصحافةعبدالرحمن خالد عبدالفتاح امعالي201710539 جامعة الشرق األوسط

 هندسة العمارةربى مفيد علي نوفل201620152 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةعمر خليل عبد العزيز الصغير201530048 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةمحمد مصباح محمد القواسمي201730011 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةمحمد احمد نورالدين حسين201810273 جامعة الشرق األوسط

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مازن بن عبيد بن الصمعيربن حمدان الراجحي201730029 جامعة الشرق األوسط

هندسة الطاقة المتجددةعبد العزيز فتح هللا عبد العزيز عبد العزيز201710331 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةمحمد رامي محمد علي السلعوس201510307 جامعة الشرق األوسط

اإلدارة السياحيةليث هشام صبحي الحلو201610371 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةجاسر احمد جاسر هروط201710116 جامعة الشرق األوسط

هندسة الطاقة المتجددةعبدالرحمن مازن سعد الغزاوي201710218 جامعة الشرق األوسط

الهندسة المدنيةيوسف عيسى يوسف اللحام201510048 جامعة الشرق األوسط

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رزان حسن حسني ابو طربوش201110150 جامعة الشرق األوسط

اللغة العربية وآدابها محمد علي عارف الدهون201910038 جامعة عجلون الوطنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  شادن احمد عبد الرحمن جبران201810008 جامعة عجلون الوطنية

القانون صالح احمد محمد الحياري201910422 جامعة عجلون الوطنية

القانون ابراهيم احمد ابراهيم الصمادي201930072 جامعة عجلون الوطنية



القانون يوسف جميل يوسف القضاه201920163 جامعة عجلون الوطنية

القانون راتب عبد الرحيم حسن الزغول201820384 جامعة عجلون الوطنية

هندسة البرمجيات عزيزه محمد مصطفى الديات201920203 جامعة عجلون الوطنية

القانونمحمود بني سالمه" محمد تيسير" عاطف 201820350 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها سجى عبد الحي محمد الزغول201820273 جامعة عجلون الوطنية

هندسة البرمجيات احمد كامل اسعد القيسي201930034 جامعة عجلون الوطنية

القانون هبه ابراهيم محمد الدومي201920049 جامعة عجلون الوطنية

علم الحاسوب سوسن احمد حسين ابداح202010292 جامعة عجلون الوطنية

القانونعبدالمجيد عماد جالل اسماعيل201920151 جامعة عجلون الوطنية

القانونعماد الدين صالح اشنيور201920118 جامعة عجلون الوطنية

علم الحاسوب سائد فاضل علي المومني201920155 جامعة عجلون الوطنية

هندسة البرمجيات سوسن حمد فالح النعيم201920124 جامعة عجلون الوطنية

علم الحاسوب شيرين هاني عبد القادر بني يونس202010322 جامعة عجلون الوطنية

علم الحاسوب ليث عمر فرحان العمري201930039 جامعة عجلون الوطنية

القانون كريستين فارس حسين البعول201820269 جامعة عجلون الوطنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  زهير ناصر عبدهللا بني عبد الرحمن201810317 جامعة عجلون الوطنية

علم الحاسوب احمد اكرم كامل ابوزرقه201910426 جامعة عجلون الوطنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  ايمان حمزه محمود السرميني201810336 جامعة عجلون الوطنية

علم الحاسوب رغد محمد هزيم الرشدان201810495 جامعة عجلون الوطنية

علم الحاسوب عبدهللا نضال علي الصمادي202010099 جامعة عجلون الوطنية

القانون معاويه عماد محمد الشرمان201910281 جامعة عجلون الوطنية

القانون عبد الرحمن علي صالح اجويعد201810304 جامعة عجلون الوطنية

هندسة البرمجيات محمود سامر محمود الزعبي201820257 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها مالك سامي عيسى الزغول201820271 جامعة عجلون الوطنية

القانون صبري محمود احمد فريحات201820313 جامعة عجلون الوطنية

القانون عطا يوسف محمد الصمادي201820390 جامعة عجلون الوطنية

هندسة البرمجيات يوسف رامي يوسف ربضي201810004 جامعة عجلون الوطنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  سناء علي ماجد الشبول201910443 جامعة عجلون الوطنية

القانونعبده العموري" محمد خير" رؤى 201820019 جامعة عجلون الوطنية

القانون مصلح ابراهيم مصلح الزعبي201820119 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها اثراء عبد السالم ابراهيم مزيد201820158 جامعة عجلون الوطنية

هندسة البرمجيات عالء الدين محمد سليمان حمود201910121 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها مها احمد شحاده بني سلمان201820087 جامعة عجلون الوطنية

علم الحاسوب هوازن راضي عقله مساعده201910091 جامعة عجلون الوطنية

القانون ايهم محمود عقله بني كنانه201810238 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابهاسيرين جعفر عارف مقدادي201820303 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها محمد يحيى علي السعيفان201820122 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها شرين احمد عبدي الزغول201910049 جامعة عجلون الوطنية

القانون سعد محمد سعد الحوراني201820278 جامعة عجلون الوطنية

القانون محمد وصفي خالد البعيرات201820054 جامعة عجلون الوطنية



القانون ايمان فخري محمد بني عبد الرحمن201820287 جامعة عجلون الوطنية

الهندسة المدنية يزن عمر رزق العبيدات201920166 جامعة عجلون الوطنية

القانون عمر ونس عبد الرحمن العمري201820402 جامعة عجلون الوطنية

القانون ميناس جيراير ميناس مصر ليان201820038 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها حنين منذر عبد الكريم الرشدان201820284 جامعة عجلون الوطنية

هندسة البرمجيات سالم جمال محمد العزام201820152 جامعة عجلون الوطنية

القانون احمد عامر احمد المومني201820112 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها عائشه مصطفى علي القدحات201820003 جامعة عجلون الوطنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  عائشه خالد عبدهللا الزعبي201820186 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها آيه رياض احمد المقدادي201820076 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها سلسبيل حسن عبد الفتاح خطار201910045 جامعة عجلون الوطنية

الهندسة المدنية ابراهيم محمد أحمد أبو عواد201930049 جامعة عجلون الوطنية

هندسة البرمجيات محمد علي حسن حسينات201910273 جامعة عجلون الوطنية

الهندسة المدنية عاصم علي سليم مسلماني201920080 جامعة عجلون الوطنية

القانون صالح الدين محمد مصطفى الشرع201720506 جامعة عجلون الوطنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  دعاء خليل احمد ميثلوني201820232 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها عالء عارف ابراهيم بني هاني201820202 جامعة عجلون الوطنية

علم الحاسوب احمد يوسف احمد الشوبكي201910362 جامعة عجلون الوطنية

الهندسة المدنيةعامر محمود حسين الكيالني201920061 جامعة عجلون الوطنية

هندسة البرمجيات اسالم احمد حسن الزغول201810248 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها اسالم منصور محمد درادكه201810099 جامعة عجلون الوطنية

علم الحاسوب براءة اديب فايز المومني201820343 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها سيف الدين طعمه حسين السيوف201820069 جامعة عجلون الوطنية

الهندسة المدنية محمد صالح أحمد هياجنه201930033 جامعة عجلون الوطنية

القانون رائد جعفر عبد القادر المومني201820027 جامعة عجلون الوطنية

هندسة البرمجيات عبد هللا فواز ونس الهزايمه201820283 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها اسيل بسام محمد حواوره201820145 جامعة عجلون الوطنية

الهندسة المدنية عبدهللا محمد عوده القضاه201910428 جامعة عجلون الوطنية

هندسة البرمجيات رشاد يحي خالد فقيه201910308 جامعة عجلون الوطنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  مالك جمال محمد عليان201810373 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها ياسمين فيصل حسين الفريحات201820150 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها ساره فراس احمد عمايره201820089 جامعة عجلون الوطنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  مي علي فالح بني عبد النبي201820098 جامعة عجلون الوطنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  احمد رامي كريم عاشور201810253 جامعة عجلون الوطنية

القانون ساره عمر محمود القضاه201820182 جامعة عجلون الوطنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  ديمه خالد احمد مطلق201810065 جامعة عجلون الوطنية

هندسة البرمجيات عالء انور حسن زهران201810215 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها اسيل علي ابراهيم بني حمد201720384 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها محمد جمعه عايش عساسفه201820192 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها اشراق احمد محمد غرايبه201820226 جامعة عجلون الوطنية



 اللغة اإلنجليزية وآدابها  مالك خالد انيس عيسى201810288 جامعة عجلون الوطنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  نزار نزار عبد المجيد الصمادى201820213 جامعة عجلون الوطنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  سبا زكريا محمود مومني201810039 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها انوار صالح مصطفى خطاطبه201810160 جامعة عجلون الوطنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  تبارك محمد عبد هللا بني ارشيد201810159 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها مازن سعيد عبد القادر العنانزه201820071 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها ذكرى ابراهيم محمد كساسبه201820111 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها تقوى اسد محمد السواعي201810062 جامعة عجلون الوطنية

علم الحاسوب محمود ابراهيم احمد ابو شاكر201810270 جامعة عجلون الوطنية

القانون يزن خالد يوسف الزعبي201920138 جامعة عجلون الوطنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  شروق سمير مصطفى قريش201810087 جامعة عجلون الوطنية

هندسة البرمجيات محمد احمد محمود بني مفرج201720555 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها عبد الرحمن ناصر صبحي عبد الرازق201810301 جامعة عجلون الوطنية

هندسة البرمجيات ياسمين علي غازي ابو محسوسه201810027 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها محمود ذياب حسن ابوصيني201720114 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها نهى حسين محمد بني دومي201810055 جامعة عجلون الوطنية

القانون حكيم خالد نمر الشريده201720416 جامعة عجلون الوطنية

الهندسة المدنية محمد سامي مريحيل الشطناوي201810362 جامعة عجلون الوطنية

هندسة البرمجيات ساره مصطفى محمد فريحات201810243 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها حذيفه محمد مصطفى الصمادي201820178 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها احمد سامي قاسم الفواعره201820235 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها ياسين احمد محمد مقدادي201810103 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها بلقيس خالد محمد خطاطبه201810113 جامعة عجلون الوطنية

هندسة البرمجيات رغد اسامه عبد الروؤف فريحات201820166 جامعة عجلون الوطنية

هندسة البرمجيات النا يونس مصطفى بشارات201810069 جامعة عجلون الوطنية

هندسة البرمجيات رهف هاني عارف بني يونس201720105 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها احمد محمد احمد خطاطبه201720429 جامعة عجلون الوطنية

علم الحاسوب بالل ياسين عقله طالفحه201810374 جامعة عجلون الوطنية

الهندسة المدنية محمد هاني محمد عريق201830022 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها مرعي احمد مرعي زيته201430013 جامعة عجلون الوطنية

الهندسة المدنية احمد محمد كامل الزغول201810299 جامعة عجلون الوطنية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها  مصطفى علي احمد بني عايش201810152 جامعة عجلون الوطنية

علم الحاسوب ثامر يحيى محمد العبيدات201720523 جامعة عجلون الوطنية

الهندسة المدنية بالل حسين فالح العمري201720660 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابها محمد فراس عبدالكريم نجادات201810379 جامعة عجلون الوطنية

اللغة العربية وآدابهاسميه غالب كايد ابو نوير3191511024 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهامحمد يحيى محمد عيساوي3171511026 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتيارا سميح محمد زلوم3180605105 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةأنسام هاني محمد الخاليلة3181506199 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتتسنيم عماد فايز عريقات3180605091 جامعة العلوم اإلسالمية



اللغة العربية وآدابهاايناس احمد مزيد السيد3181511226 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبمحمود علي فضل برهم3170601089 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ندى عمر توفيق غله3181510080 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوباحمد مصطفى علي ابوحوسه3180601053 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهابيان احمد سعيد الزيود3181511216 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتداليه نور الدين حسين قاسم3180605066 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهافداء حامد علي البنوي3191511112 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لمى بالل محمد ابو شرخ3191510048 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاعمر صالح محمد كناني3181511156 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبرغد محمد طالل الفقهاء3180601016 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاسوسن حاتم راشد اشتيوي3181511393 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عمر محمد اسماعيل سند3191510204 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونساره حسين موسى قدوره3180207163 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتمحمد جمال جادهللا ابو النادي3170605238 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةوائل خلف سليمان الغويري3181506058 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهااسراء محمد احمد الخرابشه3181511131 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونمصطفى محمد هليل الشديفات3190207041 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونعصام عودة هللا مسعد الكوشة3190207203 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونحنين ناصر سليمان الهريني3180207108 جامعة العلوم اإلسالمية

القانوناسامه محمد خلف العنيزات3180207096 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتمالك نضال محمد ابو عليا3180605062 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتاريج نظام محمد الفقهاء3180605067 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره بسام عيسى هماش3181510076 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاعال محمد علي عبد العال3181511144 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها العوا" محمد عيد"سحر  كمال 3201510072 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتلميس احمد رستم السويلميين3170605035 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونبيان عماد احمد ابو الحمص3180207060 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونمحمد مشهور مصطفى مصطفى3180207094 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتفوزي عبد هللا فوزى عواد3180605024 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها علياء حسن مصطفى مصطفى3181510153 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبعبد الرحمن عليان محمود عليان3190601020 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتلجين فواز فوزي غيث3180605032 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاعبد الرحمن جميل محمد الحروب3181511100 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاحنان وجيه مصطفى الشريده3181511266 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةاالء فتحي داوود السالق3171506096 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاضحى جاسم النعيمات3181511318 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهااسيل سلطان محمد البياري3181511246 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونبيان موفق محمد الصالحي3180207042 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونندى خالد احمد الغزاوى3180207073 جامعة العلوم اإلسالمية

القانوناسيل احمد عبد الحليم العوايشه3180207054 جامعة العلوم اإلسالمية



اللغة العربية وآدابهاعروب حسن هاشم عبد الرحمن3171511185 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتسند احمد عيسى الشوبكي3170605050 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهازينب محمد يوسف نعمان الشريف3181511078 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها االء عواد علي قطيفان3191510178 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها روان بسام رضا عبد الرحيم3181510093 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتقصي عماد عيد الزرو3180605056 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاعلي عبد الرحمن علي السيايده3181511284 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوباسيل غالب حمد شتيوي3180601045 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاعمر محمد علي عبد العال3181511143 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةبالل نيازي اسعد صبح3181506145 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رغد جهاد مصطفى المقوسي3181510092 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتعمار كمال احمد نخله3170605253 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونعبد الكريم محمد سمير محمد الجعبرى3180207091 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتبتول معتصم مرشد الحدرب3180605111 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاتمام عبد الرحيم ادريس دوله3181511126 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رغد احمد اسماعيل الشوبكي3191510042 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاميس عبد المجيد محمد حسان3181511138 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهانانسي فراس محمد العمارين3181511180 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهابسمه رامي احمد غزال3181511203 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوباحمد غسان غازى النصير3170601105 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونمحمد مهند عبد الحليم ابو هزيم3180207067 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبابرار سهيل احمد الميثلوني3180601149 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاشروق محمود صبحي حمدان3181511095 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهااكرام عيسى حسن الخاليله3181511147 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتسوسن محمد حمدان الحراحشه3180605021 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاجنى بدر مصطفى الشريف3181511074 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتدانه مازن مصطفى دغلس3180605096 جامعة العلوم اإلسالمية

القانوناسماعيل محمد صفوت اسماعيل الحاج علي3180207081 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونانجي عوض طايع الغرابلي3170207030 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ضحى علي حسين طه3171510180 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حسام نور الدين حسين بطاح3181510158 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاهبه خالد عبد الرحمن نعيمى3181511166 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهارغد اسامه عبد الرؤوف عيسى3171511116 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةايمان موسى محمد المالح3181506051 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاايمان حسن محمد االخرس3181511254 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها امنه كمال حسين المحاميد3181510038 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةايمن علي شاكر نعيمات3181506191 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونمروه علي خليل زرقان3180207040 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نسرين مصطفى عرابي الخطيب3181510032 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتجمان علي سليمان الشبيالت3180605132 جامعة العلوم اإلسالمية



اللغة العربية وآدابهامحمد رياض محمد شعفوط3181511024 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهارؤى جميل محمود كفايه3181511088 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونيوسف حاتم مصطفى عساف3180207065 جامعة العلوم اإلسالمية

أمن وسرية المعلومات والشبكاتداليا محمود نزال الكوشه3190606012 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاانس احمد نمر احمد3181511241 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةآسيه يوسف فؤاد الخطيب3181506056 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتينال ابراهيم عبد الحميد يامين3180605194 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاامل اياد حسن عبد اللطيف3171511045 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حاتم ضيف هللا عواد الحجاج3181510060 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مرام حسام احمد مشه3181510103 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ليما محمود علي عيال عواد3181510054 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبد الرحمن خالد خليفه فالح3181510136 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونمجد عبدالناصر عبدالرحيم كاتبة3180207182 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونفرح عمر هارون اللواما3180207144 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونمفلح عليان محمد الخرابشه3180207200 جامعة العلوم اإلسالمية

نظم شبكات الحاسوبيزيد محمد عيد فايز النمر3190603003 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونعناد محمد علي عنانبه3180207126 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاضحى بسام عبد هللا السعود3181511158 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةرانيا حسين عقله الدحيات3181506055 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سحر احمد خميس بزبز3181510048 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبعلي اسحق عبد الرحمن القواسمه3180601046 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهااماني هاني احمد الشمري3181511012 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ريم صالح محمود عبويني3181510068 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها غيداء احسان زهدى شحاده3181510223 جامعة العلوم اإلسالمية

نظم شبكات الحاسوبعائشه سعيد محمد عليمات3190603020 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهادعاء ايمن فائق السمهوري3181511082 جامعة العلوم اإلسالمية

نظم شبكات الحاسوبعبد الرحيم ابراهيم احمد فوده3170603065 جامعة العلوم اإلسالمية

أمن وسرية المعلومات والشبكاتلجين مهند فاروق هياجنه3190606013 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاشهد زياد محمود حامد3181511046 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونسنابل قاسم عبد العزيز الحرايزه3170207230 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها النا احمد فايز حسين3181510152 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونسوسن احمد عباس الوخيان3170207334 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةمحمود خلف عبد هللا الهروط3181506187 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتشهد نضال محمود الصبح3180605065 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاامجد عبد الرحمن خليل الكاحوت3181511117 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نورا احمد عبد الفتاح الحياري3181510121 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتهيا صبحي صبرى ابو جمعه3180605122 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهامحمد رائد كاظم درويش3181511151 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتسلطان سهيل عوض البرغوثي3170605273 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتعمر خالد محمود وهدان3180605089 جامعة العلوم اإلسالمية



اللغة العربية وآدابهاامنيه حامد يوسف عصفور3171511182 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سيف الدين سمير فؤاد عوده3181510033 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونملك يزيد حسني النجار3180207230 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاياسمين سالم فتحي حماد3181511185 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاسلطان زياد نمر خداش3181511232 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاعزه فيصل عبد الفتاح اسريوه3181511077 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةرهف يعقوب يوسف احمد3181506062 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهامالك محمد خالد ابو حيان3181511111 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهانور نزار فايز الجعبري3191511218 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها باسله باسل محمد الرشيد3181510129 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نعيم العبيد/ هديل نواف عبد هللا 3181510040 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةمروه محمد جميل راتب االشهب3181506079 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها صفاء محمد علي النزله3171510232 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ريم خليل ابراهيم كالب3181510023 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره اسامه فايز الطراونه3181510179 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةبيان محمود زايد ابو شامه3171506077 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتهديل محمد حسن الزيود3180605123 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهالينا غازي سعود ناصر3181511061 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسالم زياد حلمي الرملي3181510139 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةرهف موسى ابراهيم محمود3181506085 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةهيثم احمد الفي ابو فضاله3181506213 جامعة العلوم اإلسالمية

القانوننور امين سليم الجبول3180207118 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاعالء منير صبري الصواف3181511195 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهامحمد موسى احمد النصر3171511023 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسيل فالح محمود التميمي3181510083 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتنور محمد احمد ابو رمان3180605087 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةحسين عيسى محمود البشايره3181506050 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبعبد الرحيم ناصر عبد الرحيم عيسى3180601001 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتاحمد محمد سعد سعد3180605051 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهارشا خالد خليل مشه3181511212 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونمصعب وائل خلف الحجي3180207048 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتاحمد جميل سليمان العبادي3180605042 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاهبه سامي محمود الزواهره3181511089 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونلين محمد جاد هللا الخاليله3180207052 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهامالك فوزي يعقوب عبدهللا3181511133 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونيزن حمد هللا محمود السويلمين3170207177 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونحمزه عماد ذيب بدر3170207063 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ختام ابراهيم محمد الطوس3191510017 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبانس احمد طه ابو حميده3180601025 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رحمه عبد السالم محمد الصالحات3191510010 جامعة العلوم اإلسالمية



اللغة العربية وآدابهااماني محمد هالل الهبارنه3181511028 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عمر محمود عوض المراشده3191510105 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبعمر عماد سليم شحاده3170601088 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاسحر سامي عبداللطيف الزيادات3171511075 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتاسامه محمد محمود احمد سالمه3170605229 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاهبه جبريل عبد هللا الهباهبه3181511017 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةمالك واصف هالل سالمه3181506083 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاحنين جهاد محمد صالح3181511006 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهااسراء خالد يوسف عبد هللا3181511153 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهايزيد محمود خالد صالح3181511101 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهابشار خليل محمد الحسبان3181511247 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عزايزه" محمد سعيد"ايه عامر 3181510207 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهامحمد فرحان عبد الكريم ابو الربع3181511007 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهانور حسين تيسير برهم3181511208 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دانا زياد حسني سالمه3181510101 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاعال عصام محمود جرادات3181511091 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةقمر بشير موسى السويلمين3181506008 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتسماح حسن قاسم المومني3180605057 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتسيف نظام جبريل الجيالني3170605191 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاانس حسين عبد الجواد طبخنا3181511330 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبصهيب فراس يوسف سلوادى3190601085 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونالرا هاني سليمان صالح3170207293 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شاكر نذير محمد القواس3171510212 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوباسراء احمد محمد الحايك3180601066 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبعبدالرحمن محمد عبدهللا منصور3180601069 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهالين جمال عوني العوده3181511285 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونمالك سالم حمدي مريش3170207260 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونتغريد رامي زيد ابو حمور3180207171 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونسمراء احمد سعيد تيم3180207100 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاحنين هشام عثمان الكردي3181511198 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةايمان عارف عبد هللا عميره3181506141 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةلينا شاهر احمد الزعبي3181506067 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتاحمد محمد عبد المعطي قطناني3180605041 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاغيداء وليد موسى الحاج3181511115 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاهبه ياسر ابراهيم سعاده3181511331 جامعة العلوم اإلسالمية

القانوننانسي سامي احمد العدوان3180207137 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتيزيد محمد عبد الرحمن الصمادي3180605011 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهايوسف محمد يوسف الخرابشه3181511059 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهامالك محمود زهير عثمان3181511260 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهانعم حمزه عايد طعاني3171511161 جامعة العلوم اإلسالمية



 اللغة اإلنجليزية وآدابها انسام ياسر احمد الشرع3181510029 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ربى ابراهيم جودت البلبيسي3181510198 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاياسمين علي عبد الرحمن حمدان3181511104 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها روان هاني محمد الشواكري3171510300 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبعبد الكريم خالد عبد الكريم البيطار3170601189 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتمحمد اسامه محمد ابراهيم3180605028 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهانفين محمد يوسف عيادات3181511010 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةسند كامل احمد العقرباوى3181506088 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونمحمد سالم عبدالقادرحجاج3180207009 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتطارق حسام علي ابو خرمه3180605098 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبحسن محمد حسن درويش3170601092 جامعة العلوم اإلسالمية

نظم شبكات الحاسوبعمر محمد اسماعيل ريحان3170603043 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتلجين هاني محمد الزبن3180605113 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونحمزه ياسر حمد هللا الطالفيح3170207137 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونتمارا بهيج محمد الخصاونه3170207304 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاضحى محمود شحاده توت3181511116 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتفاطمه فراس رشاد محمود3180605037 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهامهند سامي نايف ابو مقيبل3181511149 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةرابعه محمود خليف العكايله3181506244 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونميسم احمد يوسف ابو زينه3180207050 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتاحمد ذيب محمد متروك3180605090 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهااماني حسني مجلي ابو جابر3181511253 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونمنى عليان سليم الدهام3170207250 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سيرين خالد عبد الفتاح خليل3181510099 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاهدى محمود سبتي النوباني3181511013 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهافاطمه فراس رشيد بحلق3181511037 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاغيداء احمد عواد زريقات3181511021 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونصالح وليد محمد الجالد3170207281 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونسهيله محمد احمد التويجر3180207087 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونروان حاتم ابراهيم الطبنجه3180207045 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لين صبحي محمد عوده3181510160 جامعة العلوم اإلسالمية

نظم شبكات الحاسوبسلسبيل اكرم عقاب الزعبي3180603020 جامعة العلوم اإلسالمية

نظم شبكات الحاسوبلينا عوني محمد حمدان3180603001 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبايمن سفيان جالل موسى3180601052 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتميرنا جورج حنا شاهين3170605196 جامعة العلوم اإلسالمية

القانوندينا عمر نهار العبوس3170207303 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتسندس محمد نبيل يوسف خلف3180605121 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهارغد موسى حسام الصالج3181511105 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةشمس وائل محمد الصالح3181506001 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةسيدار هاني محمد يونس3181506072 جامعة العلوم اإلسالمية



 اللغة اإلنجليزية وآدابها يارا عبد الناصر احمد الراعي3191510052 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونعمر محمد نور ابراهيم الصمادي3170207291 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ميساء اسماعيل خلف الديري3130710050 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونمحمد عبد المجيد علي الكفاوين3180207205 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونرامه حسين عصر بن طريف3180207049 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتالمؤيد محمد علي ابو الوي3180605082 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهامريم وليد محمد جالل عنـزاوي3181511033 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةهال حسن عودة هللا العزام3181506112 جامعة العلوم اإلسالمية

نظم شبكات الحاسوبمالك عصام عبد القادر عوجان3170603064 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونعبد الرحمن فواز عمر الزبن3180207103 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فارس محمد عارف رماحه3171510145 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبعبد الرحمن نبيل شوكت جبر3180601057 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةلمى محمد محمود محفوظ3181506178 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبعبدالعزيز يوسف محمد العزيزات3170601033 جامعة العلوم اإلسالمية

أمن وسرية المعلومات والشبكاتعبد هللا خالد حسن الجعار3190606109 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاسلوى ماجد محمد جاموس3181511085 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةمحمد قاسم محمد االبراهيم3181506152 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاميسم محمد البغدادي3171511141 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةزيد سمير احمد الجبول3181506185 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونامل غسان محمد حماده3170207322 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مرح نبيل احمد المغربي3181510003 جامعة العلوم اإلسالمية

نظم شبكات الحاسوبجواهر ذيب عبدالفتاح منسي3190603023 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةزين عيد فياض العمايره3181506143 جامعة العلوم اإلسالمية

نظم شبكات الحاسوبحمزه نبيل عارف ابو كر3170603052 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتهديل هيثم عزت عبد هللا3180605039 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونحال ناصر محمد العزازمه3180207188 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونعالءالدين عبد هللا يوسف ابو ناموس3180207153 جامعة العلوم اإلسالمية

القانوناكثم محمد سليمان القرعان3180207062 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونالنا ايمن محمد جمعه حامد3180207122 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سندس محمد ناجي ابو غربيه3171510285 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونفرح سالم علي العموش3180207235 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونعبدهللا  شاكر عبدهللا العلوان3170207273 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ريم محمد عارف القيسي3171510197 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبنور سنجق محمد سنجق3180601050 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونسيف فيصل عبد هللا الشديفات3180207239 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بلقيس شاهر محمد العشوش3181510095 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونمؤيد جهاد عبدالعزيز منسي3170207287 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتايه يوسف محمود الصوالحه3180605086 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاحال محمد محمود الوريدات3171511189 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهامحمود احمد سليمان السعدى3181511121 جامعة العلوم اإلسالمية



التاريخ والحضارة اإلسالميةصهيب احمد عبد المجيد المعايطة3181506192 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبفراس فؤاد عوض ابو زايد3170601139 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهااسالم بسام عبدالرحمن عامر3181511066 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةآيه فتحي محمد علي احمد ابو عارفه3171506097 جامعة العلوم اإلسالمية

القانوناسيد محمود موسى المومني3180207199 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حنان محمد حامد الهوادي3181510239 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبعمر يحيى راغب تيلخ3170601169 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةمهدي فواز عبد المجيد الحجاج3181506009 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونموسى محمد موسى اغا3180207270 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبصقر باسم علي هويدى3180601075 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتعبدهللا وحيد لطفي برهم3170605276 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتسيف الدين محمد جمعه العايدي3170605075 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةرنيم عاهد عادل النتشه3181506084 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بيان محمد محي الدين اليبرودي3171510242 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل داود محمد الزن3181510049 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةعبدهللا وليد محمد ابو عنزه3181506169 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونهدايه ابراهيم علي العموش3180207047 جامعة العلوم اإلسالمية

القانوناحمد بن هالل بن حمد المعولي3180207020 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رفيده عبدهللا عبد ربه الحسنات3181510017 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبمراد صالح محمد صالح3170601154 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبمهند حسن العبد ابو يونس3180601079 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبزيد عماد سليمان حيرون3170601129 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةحنان محمد علي الغندور3191506030 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونلين فيصل باسم الجوابره3180207109 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبيحيي وليد فالح الحنيطي3190601031 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهامحمد خالد علي صرصور3171511060 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبمؤيد احمد يوسف الزاغة3170601183 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهابشرى ياسر عادل زيد الكيالني3181511174 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاساره محمود محمد عدوان3181511148 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةمحمد علي نواف الزواهره3181506255 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها جنان رائد هاني شوشاري3181510027 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتاسامه رياض توفيق شومان3180605070 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتمصطفى سليم مصطفى عبده3170605111 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبعبدالرحمن تيسير عبدالفتاح عليان3170601112 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونفاطمه علي خليل الحسين3180207127 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف عبد هللا محمد منير اليوسف3181510079 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حسام عبد هللا سميحان عليمات3181510105 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبموسى بسام موسى دبش3170601100 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاعرين سالمه سليمان ارتيمه الجازي3181511019 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاعبد هللا كايد سليمان ابو غليون3181511108 جامعة العلوم اإلسالمية



التاريخ والحضارة اإلسالميةاالء سالم احمد ابو عجالن3181506177 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتمريم نبيل حسين ابو سليمة3170605161 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهارهف سمير محمود الجرادات3181511238 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهامريم عيد سالم المريعات3181511120 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونمحمد عامر ميالد الكيالي3180207193 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نبال احمد ادريس يوسف3181510018 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رؤى مروان فارس عليان3171510306 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتاحمد فهد طالب السبيلة3170605254 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونرغد حسام حسين الثوابته3170207089 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتاحمد فضل عادل الدبابسه3170605187 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شروق نسيم عبدالعزيز الشاعر3181510219 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاشهد محمد عيسى ابو خميس3181511020 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونمالك احمد صالح مصطفى3180207208 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بلقيس عبد الناصر صالح غماز3181510071 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاحسن مصطفى حسن القزعه3171511205 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةناديا مجدي سعيد عبد الوهاب3181506096 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةمحمد احمد محمد عميره3181506091 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتاالء زياد هاشم الدن3180605097 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاتسنيم رائد محمد عابدين قنيص3181511026 جامعة العلوم اإلسالمية

القانوناالء سالم عبد هللا الشريفات3170207062 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهامنذر غالب محمد ابو عالوي3181511044 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور خميس سالمه المشاقبه3171510312 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةغاده محمد هزاع الغويري3171506133 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونمالك زياد احمد العامري3170207101 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونعبدالعزيز احمد محمد الخطيب3180207179 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابها(الشيخ قاسم)حمزه محمد حافظ 3181511027 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونهدايه محمد فهمي المرازيق3180207141 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهااحمد عبد هللا يوسف عليان3181511112 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتمحمد سعد عبدالقادر ال خطاب3170605166 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونصابرين عمر سعود الشهوان3170207072 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نرمين محمود محمد اللحام3171510123 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونسندس رمضان حمدى ابو شامه3180207016 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونصالح محمد سعود الدعجة3180207166 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونمأمون سالم فضي الزبون3170207247 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاهبه باسل رشيد القزعي3161511072 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهارحمه خليل طه اهديب3181511187 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاهبه زياد محمد النبريصي3161511053 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةطالل عبد هللا حمد هللا الهبارنه3181506041 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتمحمد شيث نضال عبد السالم بني بكر3180605198 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاهديل عبد هللا شحاده الفقهاء3181511123 جامعة العلوم اإلسالمية



 اللغة اإلنجليزية وآدابها دعاء عمر محمود العيسوى3181510051 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبهاشم فايز احمد العبدالالت3170601165 جامعة العلوم اإلسالمية

نظم شبكات الحاسوبابراهيم ياسر محمود ابو معيلش3180603022 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهادانا ماهر وهبه ابراهيم3181511221 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاامجد داود محمد معيقل3181511018 جامعة العلوم اإلسالمية

القانوننور الدين سلطان احمد الزبيدي3180207012 جامعة العلوم اإلسالمية

نظم شبكات الحاسوبهبه خالد موسى خليفه3170603058 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها صفاء موسى علي حسن3181510058 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتاسامه عبد الرحمن عمر الصوالحي3180605073 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهامحمد عبد هللا حمدان ارتيمه3171511121 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايه فراس محمد حمايده3181510145 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبمعتصم شعبان سليم الطيور الخنالين3170601082 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونمحمد زياد محمد المحارب3180207214 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء تيسير عجاج العموش3181510108 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاايالف عماد نعيم زينة3181511417 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فاطمه نزار محمد قاسم3171510255 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوببان عدنان محمد محادين3170601021 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاغسان شحدة نصير العودات3181511265 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونمها خالد تركي السعدون3170207196 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ربى حسن مصطفى دار الحاج3171510291 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهااالء باسل رشيد القزعي3161511073 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاابراهيم مروان احمد علي3171511152 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاعبدالواحد سليمان عبد الواحد ابو ركب3181511070 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاراما مازن عاصي قموم3171511159 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رؤى هاشم محمد الكيالني3181510009 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نوار حربي عبدهللا درويش3171510231 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبحسام  فايز فالح الجبور3180601146 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاعبد هللا محمد احمد خزاعله3181511065 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ميس الريم منقذ غالب التاج3171510271 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهااحمد صالح حامد الزواهره3171511164 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونرايه ايمن محمود عويضه3170207107 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبمحمد هاني جمال صوافطة3170601050 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتجوانا جورج حنا شاهين3170605195 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهادانا تيسير محمد ابو الوفا3181511102 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها معتصم مطيع محمد النعيمات3171510175 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونشذى زيد ابراهيم زيد الكيالني3170207285 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاحنين محمد يوسف ابو طيون3181511128 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهااصيل احمد عبدهللا ابو عصبه الرحاحله3161511040 جامعة العلوم اإلسالمية

القانوناكثم احمد يوسف الختاتنه3150207022 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لؤي مهدي درويش السماك3171510266 جامعة العلوم اإلسالمية



 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء جمال حسن حسن3171510023 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهامالك رائد محمد ال خطاب3171511142 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مرح ابراهيم محمد الحساميه3171510075 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاعبد هللا نهاد محمد مكسب3171511047 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبمهند احمد عبدهللا مهاوش3180601012 جامعة العلوم اإلسالمية

نظم شبكات الحاسوباصيل حاتم حسين العوايشه3170603024 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونصالح الدين محمد حسين العداون3170207214 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها الرا محمود احمد رباح3171510299 جامعة العلوم اإلسالمية

نظم شبكات الحاسوبمازن خالد محمد العوامله3160603001 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاهال عبد الغني اسماعيل عمر3171511163 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونيحيى عبد هللا عبد اللطيف الزواهره3180207206 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونحتمل ابراهيم عوده هللا الهمالن3170207309 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاحال احمد عاي الرواجبة3171511138 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونرمزي سعود  مفلح الدهام3180207192 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةيوسف ابراهيم مصلح السرحان3181506063 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونسليمان عبدهللا ابراهيم الكايد3170207257 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل بالل سليم خضر3171510305 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتالجربان" احمد سليمان"احمد خالد 3170605188 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتعز الدين احمد عبد السالم ابو محفوظ3170605230 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاابرار رفيق محمود خليل3171511216 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةحمزه محمود عبد العبادي3181506165 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها النا جالل محمود عبد الرحيم3171510253 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونجمانه صبيح عبد المحسن البوات3180207259 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بدر محمد حسين ابو يحيى3171510035 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةصابرين جمعه محمد سمور3171506107 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبيزن راشد محمد عوينه3170601027 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتمايا عبد محمود سويدان3170605153 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةمحمد ابراهيم سالم الغرايبه3171506062 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونمحمد عماد محمد العدوان3170207014 جامعة العلوم اإلسالمية

نظم شبكات الحاسوببهاء الدين احمد عبد الكريم النجداوي3170603035 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبحمزه محمد نعيم خليل3170601120 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةسجى عبد هللا عبد اللطيف الزواهره3181506126 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونسند جهاد ذياب المناصير3170207024 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونعبد الرحمن تيسير عبد الرحمن الحوارات3180207213 جامعة العلوم اإلسالمية

اللغة العربية وآدابهاآيه عاطف خلف العموش3181511224 جامعة العلوم اإلسالمية

هندسة البرمجياتاسراء هاني نمر عبد هللا3170605024 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونثامر المعتصم محمود الرواشده3170207246 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها خلود خضر خليل ابو حسن3171510301 جامعة العلوم اإلسالمية

التاريخ والحضارة اإلسالميةأوس عبدالقادر محمد امارة3171506061 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبمحمد فايق جمعة حبوش3170601056 جامعة العلوم اإلسالمية



القانونمصعب اكرم علي بني سالمه3170207156 جامعة العلوم اإلسالمية

القانوناسيل محمد علي الطراونه3170207123 جامعة العلوم اإلسالمية

 اللغة اإلنجليزية وآدابها يارا اياد احمد شريم3171510260 جامعة العلوم اإلسالمية

القانونعهد محمود شالش مستريحي3170207111 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبمهند ايمن عبدهللا عطيات3170601180 جامعة العلوم اإلسالمية

علم الحاسوبرعد موسى محمد موسى3200601014 جامعة العلوم اإلسالمية

نظم شبكات الحاسوبيزن محمد زكي الكوره3110803301 جامعة العلوم اإلسالمية

1910376KARIM MOHANNAD  BADRIComputer Science الجامعة األميركية في مادبا

1810144SARAH AMJAD HUSNI YAAQBANutrition and Dietetics الجامعة األميركية في مادبا

1820055TAWFIQ RA'ED SALIM ZUREIQComputer Science الجامعة األميركية في مادبا

1810387SAMAH LOAIE  ALKASSABRATranslation الجامعة األميركية في مادبا

1810145AMRO M. G. ALAMASSIComputer Science الجامعة األميركية في مادبا

1810055ISSA . ABDULLAH AL-MASRIComputer Science الجامعة األميركية في مادبا

1810056ABDULHADI KHALIL ALRAKEBTranslation الجامعة األميركية في مادبا

1820026FARIS NIZAR ABDEL RAHMAN ALTARAZIComputer Science الجامعة األميركية في مادبا

1810215NID`A HAMED MAHMOUD MANSOURTranslation الجامعة األميركية في مادبا

1710001MOHANNAD NABEEL SALEH BARAKATCivil Engineering الجامعة األميركية في مادبا

1810031AHMADULLAH MONZER  KOUSSAMechanical Engineering الجامعة األميركية في مادبا

1710173RAHAF MOHAMMAD HUSSEIN THEBANCivil Engineering الجامعة األميركية في مادبا

1710133ANTON KAYED SHUKRI ALSALAITEHMechanical Engineering الجامعة األميركية في مادبا

1710067HUDA MOH'D SAMIR NASOUH KAYALITranslation الجامعة األميركية في مادبا

1820099KHALED ANWAR JOMAA MOUSA ALATTARMechanical Engineering الجامعة األميركية في مادبا

1710188JUDE HESHAM ALI ZOUBIArchitecture الجامعة األميركية في مادبا

1420078IZZEDDIN MA'IN TAWFIQ AL HAMADArchitecture الجامعة األميركية في مادبا

1720096AON HASAN SHAKER SROURComputer Science الجامعة األميركية في مادبا

1710183ABDALLAH MOHAMMAD NAIF ABDELHADIMechanical Engineering الجامعة األميركية في مادبا

1720043AHMAD JAMAL AHMAD HAIFComputer Science الجامعة األميركية في مادبا

هندسة البرمجيات محمد نضال زهير الرشق201810033 جامعة العقبة للتكنولوجيا

هندسة البرمجيات غيداء جمال صالح الفارس201820161 جامعة العقبة للتكنولوجيا

هندسة البرمجيات احمد وائل جبرين محمد201920151 جامعة العقبة للتكنولوجيا

هندسة البرمجيات محمود مصطفى محمد ابو عوالي201910083 جامعة العقبة للتكنولوجيا

هندسة البرمجيات عبدهللا بسام عمر عوايشه201820123 جامعة العقبة للتكنولوجيا

هندسة البرمجيات بيان ربيع رمضان عيد201820170 جامعة العقبة للتكنولوجيا

هندسة البرمجيات هديل سليمان طه الختاتنه201820127 جامعة العقبة للتكنولوجيا

الهندسة المدنية اوس ذيب عبد الطراونة201820137 جامعة العقبة للتكنولوجيا

هندسة البرمجيات يزن زياد زكي ابو حالوه201820171 جامعة العقبة للتكنولوجيا

الهندسة المدنية محمد فهمي يوسف الزغول201610065 جامعة العقبة للتكنولوجيا

هندسة البرمجيات حنين احمد محمد بسيوني201820190 جامعة العقبة للتكنولوجيا

هندسة البرمجيات محمد بسام محمد نجار201820121 جامعة العقبة للتكنولوجيا

هندسة البرمجيات عدي سامي رشدي الغول201710105 جامعة العقبة للتكنولوجيا



هندسة البرمجيات محمد مسعود محمد جنديه201720180 جامعة العقبة للتكنولوجيا

هندسة البرمجيات سامي جهاد احمد خطايبه201720193 جامعة العقبة للتكنولوجيا

الهندسة المدنية احمد محمد عبدالكريم قديسات201710022 جامعة العقبة للتكنولوجيا

هندسة البرمجيات لؤي رائف راجح خليل201720218 جامعة العقبة للتكنولوجيا

الهندسة المدنية احمد محمد عبد هللا ياسين201810088 جامعة العقبة للتكنولوجيا

هندسة البرمجيات همام رجب عبدالقادر الرياطي201520009 جامعة العقبة للتكنولوجيا

اإلذاعة والتلفزيونرزان محمود عبد ربه السيد201810013 كلية الخوارزمي الجامعية التطبيقية

اإلذاعة والتلفزيوننسيم طه عبد المولى المشارفه202010446 كلية الخوارزمي الجامعية التطبيقية

 هندسة العمارةهبه فايز جميل نبهان201920404 كلية الخوارزمي الجامعية التطبيقية

اإلذاعة والتلفزيونمحمود هشام محمود ذياب201810019 كلية الخوارزمي الجامعية التطبيقية

اإلذاعة والتلفزيونساره نذير قاسم قاسم201810101 كلية الخوارزمي الجامعية التطبيقية

اإلذاعة والتلفزيونعمر بسام عبد السالم الفريحات201810088 كلية الخوارزمي الجامعية التطبيقية

اإلذاعة والتلفزيونأنس محمد احمد الطهاروة201820217 كلية الخوارزمي الجامعية التطبيقية

الهندسة المدنيةصالح الدين محمد حسن جبر201910340 كلية الخوارزمي الجامعية التطبيقية

الهندسة المدنيةاحمد بشير محمد الزيادات201910336 كلية الخوارزمي الجامعية التطبيقية

اإلذاعة والتلفزيونرنا سعود فهد الدويكات201820248 كلية الخوارزمي الجامعية التطبيقية

الهندسة الميكانيكيةعبد هللا نزار غالب أبو الهدى201910335 كلية الخوارزمي الجامعية التطبيقية

الهندسة الميكانيكيةمعاوية محمد عبد المجيد الشريف201830270 كلية الخوارزمي الجامعية التطبيقية

الهندسة المدنيةمحمد عصام نصر هللا العطارى201910378 كلية الخوارزمي الجامعية التطبيقية

الهندسة المدنيةمحمد زياد احمد احمد201820206 كلية الخوارزمي الجامعية التطبيقية

 هندسة العمارةعائدة الحياة عقاب موسى ابو غنمي201910322 كلية الخوارزمي الجامعية التطبيقية

الهندسة المدنيةامين محمد نور ابراهيم الشريفين201820189 كلية الخوارزمي الجامعية التطبيقية

الهندسة الميكانيكيةيزن اسماعيل احمد الرياني201910379 كلية الخوارزمي الجامعية التطبيقية

الهندسة الميكانيكيةاسامة خليل حسن القدرة201820194 كلية الخوارزمي الجامعية التطبيقية

الهندسة الميكانيكيةربيع احمد سليم ابو حسين201830266 كلية الخوارزمي الجامعية التطبيقية

هندسة الطاقةسمير فادي سمير الطوابيني18210027 جامعة الحسين التقنية

هندسة الطاقةزيد رائد محمد توفيق حتامله18110063 جامعة الحسين التقنية

الهندسة الميكانيكيةمحمد سامر هايمي محمد الشلبي21110539 جامعة الحسين التقنية

الهندسة الميكانيكيةحمزه سعد محمد الخطيب21110538 جامعة الحسين التقنية

المعلومات  الحاسوبيةمحمد يحيى محمود القضاه18110016 جامعة الحسين التقنية

الهندسة الميكانيكيةعبد هللا محمود يحيى هاكوز21110540 جامعة الحسين التقنية

الهندسة الميكانيكيةعمر حسين احمد حياصات21110541 جامعة الحسين التقنية

هندسة الطاقةعبد هللا احمد رجا صدقي عبد الحميد21110531 جامعة الحسين التقنية

علوم الحاسوبعبد الرحمن باسم محمد جرار17210019 جامعة الحسين التقنية

الهندسة المدنيةطالل شحاده عبد هللا ابو هديب21110544 جامعة الحسين التقنية

الهندسة الميكانيكيةمحمد زياد محمد اعيده17210016 جامعة الحسين التقنية

الهندسة المدنيةحال معروف حسن الغنانيم17210006 جامعة الحسين التقنية

هندسة الطاقةمراس مصطفى راشد شهاب17110015 جامعة الحسين التقنية

الهندسة المدنيةحمزه مهند عبد الحميد ريان17210001 جامعة الحسين التقنية

هندسة الطاقةانطوان سليم منير المنير17110025 جامعة الحسين التقنية



المعلومات  الحاسوبيةعمر ايمن يحيى آل خطاب17110006 جامعة الحسين التقنية

الهندسة المدنيةاحمد عدنان محمود سرايا 202011235 الكلية العربية الجامعية للتكنولوجيا

الهندسة المدنيةزياد محمد بدر عقل 202011226 الكلية العربية الجامعية للتكنولوجيا

الهندسة المدنيةهاني ابراهيم هاني العمايره 202011234 الكلية العربية الجامعية للتكنولوجيا

الهندسة المدنيةمحمد عمر حسين جلق 202011239 الكلية العربية الجامعية للتكنولوجيا

الهندسة المدنيةمحمود شاهر سالم حيمور 201932026 الكلية العربية الجامعية للتكنولوجيا

الهندسة المدنيةأسيد سمير فؤاد الكردي 202011221 الكلية العربية الجامعية للتكنولوجيا

الهندسة المدنيةثامر محمد احمد ابو حليمه 202011229 الكلية العربية الجامعية للتكنولوجيا

الهندسة المدنيةاحمد ناصر منصور العدوان 202011232 الكلية العربية الجامعية للتكنولوجيا

الهندسة المدنيةسماح انوار حسن عطايا 202011241 الكلية العربية الجامعية للتكنولوجيا

هندسة االتوترونكسمهند عبد الحافظ زعل الشياب 202011213 الكلية العربية الجامعية للتكنولوجيا

الهندسة المدنيةمعتز سليمان عوده الحباشنه 201932027 الكلية العربية الجامعية للتكنولوجيا

الهندسة المدنيةليث جمال عبد المجيد العزه 202011240 الكلية العربية الجامعية للتكنولوجيا

الهندسة المدنيةعمر احمد محمد القضاه 201911221 الكلية العربية الجامعية للتكنولوجيا

هندسة االتوترونكسمراد خالد علي الكسابره 201911126 الكلية العربية الجامعية للتكنولوجيا

هندسة االتوترونكسرؤي سليمان محمد الطهراوي 201911123 الكلية العربية الجامعية للتكنولوجيا

هندسة االتوترونكسخليل موسى محمد جعفر 201911122 الكلية العربية الجامعية للتكنولوجيا

هندسة االتوترونكساحمد حسام حسين تيم 201911120 الكلية العربية الجامعية للتكنولوجيا

الهندسة المدنيةمروان احمد محمد العساسفة 202011227 الكلية العربية الجامعية للتكنولوجيا

القانونسالم رائد حميد الخريسات31811190561المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيياسمين صافي ابراهيم العيه31804011024المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانوننوره محمود سالمه ابو عذيه31811190144المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتبندر شريف نواف العبد الالت31801002061المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونفاطمه خميس حسين الزعبي31811190047المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونمرام خالد احمد الطبيشات31811190055المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةمعتز عزام خليل القيمري31702052057المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مرام علي اسماعيل ابراهيم31811134018المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها امل نضال يوسف حمدان31811134071المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةرانيا بسام اسماعيل الفيومي31702052038المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونمحمد سامي محمد خوالده31811190065المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاعبد الرحمن صبحي احمد النشاش31811128178المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة موارد المياه والبيئةايمان محمد احمد العمايره31704009055المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونحابس مأمون محمد اللحام31811190054المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونعمار محمد عثمان االعرج31811190095المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايه احمد محمد عيسى31811134121المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونرنيم ايمن عبدالفتاح الخشمان31811190040المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةاحمد محمد مروان السالخ31702020026المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونمرام احمد فالح الجبر31811190079المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبطالل عبد الرحمن حسن البالونه31801001066المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونوسن اياد صالح محيسن31811190042المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 



 اللغة اإلنجليزية وآدابها سميحة محمد ابراهيم اسماعيل علي31811134116المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونرشيد اكرم ايوب الزعبي31811190152المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه احمد سعود الوحيدى31811134062المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبحذيفه ناصر يونس المناصره31801001039المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياترحمه خالد عبد الرزاق النسور31801002090المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانوناقبال محمد خليفه الزعبي31811190059المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونكروان نضال سلمان الطفيحات31811190023المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونمرح فايز سالم الفقهاء31811190091المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونمهند سالم محمود الزعبي31811190188المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةمحمد احمد محمد الفاعوري31702020045المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتساره نزار يوسف جوده31801002072المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره عصام عبد الفتاح خليل31811134034المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عبير عبد المجيد موسى القريناوي31811134060المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةرفيده احمد مطلق الرحامنه31702052104المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبرشا خالد حلمي الخطيب31802007003المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره فاروق عطيه الزبيدى31811134072المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها وئام خليل سعيد العايدي31811134090المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبهبه احمد فالح العبد اللطيف31702007025المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانوناسراء خالد نوفان السيوف31811190090المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها انسام احمد محمد عيسى31811134120المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة المساحة و الجيوماتكسرهف محمود محمد الحيارى31702006027المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتزينة عزام محمد حنتولي31801002119المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاعباده عبد هللا احمد المنشاوي31811128118المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونمحمد راكان ذياب الزعبي31811190161المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةعبد السالم ظافر عبد السالم ذباح الجمل31801003105المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتاصاله رياض حامد النمروطي31801002042المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاتقوى منير جابر الجبالي31811128080المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتمحمود احمد محمود العيشات31801002104المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيايه صالح حمدان المعادات31804011061المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونالبتول رفيق عبد الرحمن الناصر31811190149المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةرؤى جمعه عبد الغني الشوابكه31702020042المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ينال موسى اسماعيل الخريسات31811134038المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شهيناز محمود عبدالرحيم الذهبي31811134054المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونرايه رافع صايل العدوان31811190087المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لمى ايمن نايف ابو جرار31911134003المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

أمن المعلومات والفضاء االلكترونيمحمود سعد الدين محمد ابو عماره31801257051المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتربى حسام هاشم خليل31801002016المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونبتول روبين عيسى الذيبه31811190068المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةكارمن سمير كمال حداد31702020040المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

أمن المعلومات والفضاء االلكترونيايهم بسام مصطفى بني طه31801257066المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 



هندسة البرمجياتفؤاد انور رشدى داود31801002099المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةعمر محمد علي الصمادى31802052539المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةرؤى يحيى علي القرعان31702020038المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوببتول فوزى خميس محمد31801001070المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبهيثم هاشم عبد الجواد الشلبي31801001132المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبيزن فوزي شحاده علي عوض31701001136المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونبراء عبد هللا يوسف منصور31906190009المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الموادمجد محمود محمد النوافله31602005077المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتعالء الدين زهير خليل حماد31801002018المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتحنين نضال حازم كمال31801002105المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتميسون وليد محمد عواد31801002051المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاعال موسى مطاوع الراعي31811128063المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونانجود محمد ابراهيم الشوبكي31811190102المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونعباده سارى قبالن الرحامنه31811190163المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رنا محمد عبد الغفار الحجاجره31811134085المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساره غالب سعود النعيمات31811134123المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

أمن المعلومات والفضاء االلكترونيمهند سعد الدين احمد ابو سيف31801257029المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاغفران معين احمد بياعه31811128036المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيرؤى امجد زهير البعول31804011021المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونرهف سمير موسى البربراوى31811190133المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةانغام خالد مصطفى عبادي31702052079المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونماجد رياض داود صندوقه31811190015المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةسنابل محمد عبد هللا الرحاحله31802052003المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةشوقي مراد شوقي رضوان31801003019المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاأنسام ماهر سالم مغامس31811128144المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاعبد الرحمن عبد الكريم رسمي الدريني31911128132المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاياسمين محمد احمد خوالده31911128005المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانوناالء علي محمد ابو هزيم31811190139المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبعيد خليل عيد البوالصه31801001167المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاياسمين خالد عبد الرحيم المواهره31811128079المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونصهيب سليمان علي الرحامنه31811190017المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مجد محمد علي نجادات31711134053المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونمرام محمد احمد الكايد31811190128المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيابراهيم محمد عبدالفتاح الجزازى31704011105المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةضحى محمد عبد الفتاح حياصات31702020080المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتسيف محمد يوسف الحارون31801002029المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركةتيماء محمد يوسف النجداوي31701256034المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونهبه لطفي ابراهيم غانم31811190069المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةبشار محمد جميل الخرابشه31702020056المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةمروان محمد عبدهللا الدرادكه31702020064المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 



هندسة البرمجياتبتول احمد فرج الكعابنه31801002101المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتمنار محمد محمود دوجان31801002043المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيشهد جبران امين مطور31804011053المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةايه فراس عمر الفاعورى31702020034المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتشهد محمد محمود عبد الهادى31801002003المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتنور محمد سليمان السعافين31801002075المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتهند سائد طه هديب31801002046المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونرنيم محمد منور العوامله31811190051المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةزيد ابراهيم عبد هللا القاللبه31702052100المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةبتول ماجد صبري ابو جمعه31702020023المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةمحمود شاكر عوده السدر31902020009المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبعبد هللا وليد خالد عوض31801001026المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

إنتاج ووقاية النباتقيس جميل محمد قزاز32004010107المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيعمر محمود عبد الحميد ابو رمان31804011035المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونيارا يوسف سليمان السليحات31811190035المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةالرحال" محمد امين"محمد امين خالد 31802052010المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةايه خلدون سليمان العربيات31702052039المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماترهف حسني مصطفى القطوع31811014022المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتتسنيم حسن هاني ابو حويله31801002091المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتعبد هللا عقل احمد الصالح31801002107المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاريمه زياد عبد هللا ابو السويد31811128039المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونآالء فيصل فالح الرحامنه31811190200المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونشهد رائد هاشم الرحاحله31811190107المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتزيد محمد عبد العزيز عدوان31801002044المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونبتول عصام محمد نعيم الجغبير31811190146المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااسراء محمد احمد جاسر31911128008المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةمحمد عوض مازن يحيى الجيالني31802052011المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانوناالء فرحان محمد الخرابشه31811190138المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااسيل فوزي عبدالحميد ابورمان31811128098المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااميره وجدي محمود عبدالقادر31811128125المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونآماني محمد مفلح الرحامنه31811190029المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبايمان رامي عبد المجيد الدرادكه31702007008المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبساره احمد جميل العبد الالت31702007033المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سلسبيل محمد سالم العكر31811134011المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

أمن المعلومات والفضاء االلكترونيحال محمد محمود حرب31801257017المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامحمد عبد الفتاح محمد الخرابشه31811128501المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونهبه محمود علي الحجاج31811190038المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونهمام ظاهر عايد الرحامنه31811190185المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونيارا محمد هيكل جميل المومني31811190076المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبمؤيد احمد حسني الصالح31701001124المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 



الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركةرماندا سامر عطاهللا الضباعين31801256007المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةروال بسام عبد الحليم ابو ديه31802052002المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةفراس خالد سالمة السكارنه31802020092المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونعلي محمد علي الحبابسه31811190078المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااسيل محمد سالمه ابوعقل31911128004المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاينال نائل علي الشعر31811128077المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتمروى اسماعيل سلمان الشوبكي31911014045المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونرزان احمد سالم خريسات31811190117المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةجوهره يحيى محمود شحالتوغ31702052150المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوباحمد خالد صقر معصوم31701001127المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااسراء محمد يوسف عقل31811128141المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاسيرين اسامه ناجح ابوشهاب31811128094المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةمحمد نبيل يوسف العوضي31802052009المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبليان مهند كروم العجو31801001093المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهالينا فارس سليمان القطيشات31811128014المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتدانا عاطف دخل هللا الخليفات31811014038المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونرنيم حسن عبد الرحمن السعود31811190197المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونسماح محمد اسماعيل العبابسه31711190135المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةهبه عماد عبد االله ابو طوق31801003100المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونعاليه علي عواد الزعبي31811190172المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونهبه فالح هليل خلف31811190177المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةعبد هللا احمد عبد الفتاح حياصات31702020036المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سبأ باسم فهد المرزق31811134019المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عال يوسف غالب العدوان31811134065المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةفرح محمود فهد الحديدى31702052036المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةمهند اسامه ابراهيم غزاله31702052085المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبدياال محمد جميل الطراونه31702007024المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوباماني محمود هزاع دباس31801001043المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةمراد حامد عبد هللا عوده31801003038المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهالجين كايد نعيم ابو عامر31811128112المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاياسمين محمد تيسير جالل31811128107المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيبراءه محمد محمود الفاعور31904011003المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونوفاء عاهد موسى غنيمات31811190056المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةسند ابراهيم يوسف مرقص31801003087المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهانورس سمير نائل سرور31911128011المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيسرى فهد حسين النعيمات31904011010المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونوعد صافي خليل خير31811190192المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبخالد محمد زيدان صالح31901001017المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتصفاء جاسر علي المهيرات31801002081المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونحال عيسى عبيد الرعود31811190115المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 



هندسة الطاقة الكهربائيةمحمد منير ضيف هللا قطيشات31702020047المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة المساحة و الجيوماتكسانس هاني نمر زيدان31702006078المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةسوسن عيد محمد الغنانيم31701003006المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاصايل خالد رسمى الخرابشه31811128508المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهالميس حمدى عطا عبد هللا31711128512المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاريحان عمر مفلح العلوان31911128017المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة موارد المياه والبيئةسندس حسن عبدالكريم العطيات31704009041المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونبشرى محمد عقيل الخوالده31811190041المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة المساحة و الجيوماتكسمرام علي خلف العمرو31902006504المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شروق قبالن محمد العدوان31811134012المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةمرح علي يوسف الدردور31801003064المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركةسوار محمد عماد غالب حموده31801256006المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

إنتاج ووقاية النباتهبه حسن طالل العالم31704010046المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيمحمد عمر محمد ابو هاني31904011029المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونعزالدين غالب حمدان الصالحين31711190131المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبايه صالح حسن ابداح31801001137المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبرولى رباح ربحى نجاجره31801001030المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتآيه عماد موسى الغنانيم31801002114المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركةلجين محمد خليل العطيات31701256008المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونماريا محمد جميل رمان31811190119المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسماء زيد محمود الخرابشه31811134092المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتمنى محمد عمران الدسيت31901002004المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةهبه طالل محمد غراغير31802052015المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها الشهد علي سالم حياصات31811134006المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ذكرى جهاد حسين ابو جدوع31811134087المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاوالء كاظم شوكت عبيد31811128120المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةمصعب فتحي نمر الدقه31602020026المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاامام صالح نايف الزيادات31811128170المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامنى ايمن خليل حسن31811128140المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةراما حربي عواد خريسات31802052074المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةزيد حمزه رضوان عربيات31702020063المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبدانيه ناصر سجيع قاسم31801001075المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةبيسالن خضر حماده ابو حمد31801003016المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتمالك خليل محمد الطوالبه31801002120المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةحنين ابراهيم محمد حيدر31702052076المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةسند زياد عبد الرحمن الزواهره31702052124المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةعمر احمد جبر جبر31802020028المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة المساحة و الجيوماتكسآمال عبد الحليم عليان المحاميد31802006088المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة المساحة و الجيوماتكسنزهه محمد مرعي زيته31702006086المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااسيل خليل محمد شريم31811128050المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 



اللغة العربية وآدابهاشروق غسان محمود هتريه31811128086المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتدانا راتب اسماعيل الفريحات31811014005المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونايه عبد هللا نايل العكايله31811190083المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها افنان عمر محمد ابو شعر31711134520المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبعال محمود مصطفى بدارنه31801001162المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

أمن المعلومات والفضاء االلكترونيطاهر محمد طاهر قطيشات31801257036المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبايناس محمد عبد السالم العجارمه31702007015المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيجرناس عوض محمود السعود31904011005المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونايمن عبد الفتاح عبد الرحيم النواصره31811190026المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونمحمد صالح حسن ابو السندس31811190189المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةالنا مصطفى ابراهيم قطيشات31802020001المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوباسامه يوسف عبد القادر عياش31601001515المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبصادق يوسف محمد الصغير31801001121المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتديما ناجح محمد ابو جوهر31801002020المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوباحمد ينال ابراهيم عليوات31901001043المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهافاطمه موسى عبد هللا حسين31811128111المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتروال حمد هللا حسن المناصير31811014045المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائياسراء رضوان حمدان الخريسات31904011004المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونرهف سليمان احمد ابو نجا31811190082المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونميسم عبد هللا سليمان القطيش31906190014المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء فراس عبد الرزاق الخرابشه31811134064المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيشهد شاهر ابراهيم الشبلي31804011500المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةغازي حسين غازي الرياحي31702052105المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اريج ضيف هللا مفلح النعيمات31811134025المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةزيد محمد فوزي الزعبي31801003058المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتالرا محمد عيسى الشتيوي31801002118المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركةبتول محمد سعيد نزال31801256013المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةمحمد سمير احمد معال31702020061المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبايناس احمد خليل عياد31801001124المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةابراهيم محمد ابراهيم ابو جابر31801003005المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةوسيم ايمن سليم شريده31801003027المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

أمن المعلومات والفضاء االلكترونيعبد هللا خالد صالح السطري31801257006المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاآالء يوسف احمد جمعه الشوبكي31811128064المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامالك احمد محمد الهندي البداوى31811128092المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيغزل باسم فايز العدوان31904011023المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونرؤى سعيد محمد الرمامنه31811190080المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونشام محمد ضيف هللا الهروط31811190098المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتعبد الرحمن سعد علي الزيره31801002028المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاروان ابراهيم حسن عشيش31811128180المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

إنتاج ووقاية النباتسخاء ابراهيم احمد النسور31804010045المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 



هندسة الطاقة الكهربائيةاسامه محمد خليل المصرى31702020016المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سوسن سليمان شحده ابوحسان31811134127المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوباسماعيل موسى اسماعيل الخريسات31801001006المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتفرح جمال رفيق الشيخ حسين31901002009المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانوننغم سمير خليل الحريرات31811190501المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةعبدهللا يوسف محمد الجالودي31702020069المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاعفاف محمد محمود سعيد31811128053المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتدارين رائد عيد الرحاحله31811014043المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 
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اللغة العربية وآدابهاايناس محمد عبد هللا الدباس31811128155المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهارحيق ماهر عقاب الخرابشه31811128168المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيدانيه جمال لطفي ابو لبه31604011157المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائييزن عدنان عبد الكريم العمايره31704011524المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانوندعاء فؤاد خالد المهيرات31906190222المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونصالح خالد صالح النسور31811190169المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة المساحة و الجيوماتكساحمد محمود محمد النسور31702006081المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبخالد محمود ذياب عبد الهادي31701001044المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيباهي محمد عبد الفتاح حياصات31904011022المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةمحمد حمد علي النعيمات31702020507المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ردينه منذر احمد غريب31811134088المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةمحمد يوسف عواد عفانه31801003020المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونبتول سعود احمد حيارات31711190543المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونبيان ماهر عبد الرزاق الخرابشه31811190509المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركةفراس عماد احمد النجداوي31701256037المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة موارد المياه والبيئةمريانا خالد احمد ابو رمان31804009001المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونداليا عبد هللا عوده الفاعورى31811190195المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونمحمد وليد عوده العوامله31811190034المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةمحمد خليل عثمان اللحام31802020093المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة المساحة و الجيوماتكسغريب محمد حسن علي31302006048المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 



 اللغة اإلنجليزية وآدابها ديمه ابراهيم عارف عامر31711134039المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةاسالم فايز صقر الحامد31701003040المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركةبيلسان احمد عبدهللا النسور31801256051المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاايمان عبد الحميد عبد الرحمن بنات31911128001المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهارغد سالم عبد الرزاق المناصير31811128095المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

إنتاج ووقاية النباتعمر جميل محمد فطيمات31704010054المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيمالك بسام عبد الكريم العوابده31604011020المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتاسراء نجم ابراهيم عليات31711014044المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة موارد المياه والبيئةعرين سلمان فهيد المناصير31704009042المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةيوسف محمد يوسف عربيات31702052526المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بركه ابراهيم محمود النصيرات31711134521المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مالك اياد ابراهيم الرحاحله31811134114المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاوالء عبد الرزاق علي الحيارى31811128162المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيرغد ايمن عبد الفتاح المحادين31804011107المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةرهف خالد عبدالكريم ابو العيش31702020055المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةعباده فايز محمود الشيش31702020074المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بيان بشار محمد الحياري31711134513المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبغازي مصطفى غازى اسماعيل31801001047المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبمعتصم محمود جمعه محمد الكردى31902007023المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها روان رامي حمدي الخريسات31811134102المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيدانيا المعتصم محمود الرواشده31804011027المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانوننورا محمد احمد الدباس31711190136المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاعائشه حمود علي خريسات31811128029المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتاسماء عيسى محمد الكعابنه31711014045المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة المساحة و الجيوماتكساسماعيل باسم اسماعيل ابو جلود31802006084المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة المساحة و الجيوماتكساسماعيل محمد عارف الناطور31802006083المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة المساحة و الجيوماتكسرامي محمد احمد حميده31602006515المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوباسامه حسان حسن الجبالي31701001055المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبمحمد مروان احمد حمدان31601001054المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاحياه خالد محمد ابو رمان31811128046المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهانور خالد عبد الغفار الحجاجره31811128117المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبرأفت نواف فياض العدوان31702007038المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الموادراشد نصري محمد رحاحله31702005007المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سارا فارس عايد مضاعين31811134510المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةاحمد حسين خليل ابو خليل31801003012المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةحمود عصام حمود العدوان31701003065المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

إنتاج ووقاية النباتيزن عامر محمد ابو حسان31704010062المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبشيماء فايز محمد ابو دواس31702007010المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةمحمد عدنان بدر المحارمه31702020048المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اميمه ابراهيم عبد المجيد العجارمه31811134008المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 



التغذية والتصنيع الغذائيبيان عماد احمد ابو الغنم31804011104المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةاحمد خالد عبد المجيد الحرازنه31702052120المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ناصر باسم روؤف الوهر31611134519المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبنايف عدنان نايف السيد احمد31701001026المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبنضال ابراهيم شكرى محسن31701001130المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةهارون ابراهيم محمد ابو طبر31701003032المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

إنتاج ووقاية النباتحازم عبد الرحيم محمد المريشد31904010502المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الموادمؤمن عبد الحميد محمد السويطي31602005030المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسيل صالح محمد خليل32011134500المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبعبد هللا محمد خير عبد هللا الرشدان31601001086المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

أمن المعلومات والفضاء االلكترونيمالك فريد انيس حجازي31801257021المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتعمر صبحي عمر المواجده31701002105المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة موارد المياه والبيئةرناد فارس سليمان المصري31704009043المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونغطاس شوكت اسكندر غطاس31811190166المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةحنين عمر مصلح النسور31802052522المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةمعاذ باسم علي جرادات31402052216المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةيوسف زياد يوسف الخريسات31602052570المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دانيه معين فايز الجغبير31811134516المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاعبدهللا محمود عبد الحليق31611128502المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة موارد المياه والبيئةرنا محمد عبد اللطيف العبادى31704009052المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيمنذر عبد الجليل محمد المهيرات31804011020المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونبتول طه مشهور العقيل31811190511المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونضيف هللا خضر ضيف هللا الخليفات31711190012المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونلؤي اشرف بركات الفقهاء31711190537المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةغازي نواف عبد الكريم الحمدان31802052518المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الموادسيف عاطف حسين ابو سمور31702005028المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةمؤمن فواز احمد البقور31302052590المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةيزيد اسماعيل ابراهيم حسان31602052586المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبعمر نضال خليل حباسي31701001131المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

أمن المعلومات والفضاء االلكترونيكريم باسم عبد الكريم المعايطه31701257019المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة موارد المياه والبيئةفاطمه عبد الكريم حسين المناصير31804009002المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبحمزه بشار واصف فخر الدين31801001034المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاسمر محمد ابراهيم النواجي31811128145المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة موارد المياه والبيئةخالد بسام محمد العدوان31704009019المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيحمزه محمود فالح المعايطه31704011517المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيسلسبيال مخلد حمد المناصير31704011512المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونثابت عبد الهادي عبد الجليل السواعير31711190127المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة المساحة و الجيوماتكسمحمد راكز عبد هللا حمادنه31702006073المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتمهند محمد عيد النعيمات31701002513المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة نظم الحاسوبانس احمد سليمان ابو سدره31302008101المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 



ادارة المكتبات والمعلوماتملك تيسير حماد جعاره31711014005المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونرنا صالح علي الفالحات31811190085المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاغصون زكريا رفيق عكوب31811128007المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة موارد المياه والبيئةبتول رائد محمد المحارمه31704009012المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الموادنبيل ابراهيم سالمه السعود31602005052المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبمنذر اكرم محمد صقر31701001077المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

إنتاج ووقاية النباتاحمد اسماعيل احمد الربعه31704010025المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونمحمد احمد محمد الزغول31711190090المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةعبد الرحمن محمد عبد المجيد الزيود31802052543المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبرؤى محمد احمد ابو غوش31702007044المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تيماء عبد الكريم مفلح خريسات31811134103المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةحلى عصرى سليم الزغول31802052005المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةقصي طالب علي عبد هللا31802052507المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةمالك محمد نعيم حسين31702020035المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيمحمد نزيه عادل ابو حمور31704011027المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة المساحة و الجيوماتكسروان امجد محمد الحوراني31702006053المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاساره محمد حسني محمد31811128109المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

إنتاج ووقاية النباتاالنيس اسعود سعد الفاضل31704010069المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاخديجه علي سليمان عياد31811128049المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةبراءه زياد حسين الصمادى31702052093المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةامين عمر امين القرعان31702020084المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةسيف الدين غيث محمد الطيب31701003069المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةمالك ناصر عز الدين الطريفي31701003079المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةيزن زياد رجا الفقهاء31701003015المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةراكان هاني محمد الدراعين31601003504المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيلينا خلدون ماجد الشرايحه31804011510المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةسيف الدين اسماعيل محمود بصبوص31702052163المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة نظم الحاسوبنسيم سعد حسين الزيادات31602008022المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

إنتاج ووقاية النباتانس عبد الحميد عبد الخرابشه31804010005المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الموادفارس احمد يوسف الزناتي31602005041المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سائد خلف عوض الفاعوري31811134094المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتمحمد زياد محمد ابو خالد31701002069المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة موارد المياه والبيئةعنود عمر جميل البقور31704009032المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونهديل خضر ابراهيم ابو درويش31611190040المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةانس صدقي عبد الفتاح ساره31602020073المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةايهاب سعود برهان عايش31702052069المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبرمزي محمد رمزي وظائفي31701001013المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركةسليمان هيثم ابراهيم الفرارجه31601256500المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة المساحة و الجيوماتكسعبدهللا جعفر عبد الرحاحله31702006082المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركةحسن علي حسن ابو حمور31701256021المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 



التغذية والتصنيع الغذائيعوني سالمه محمد السعيد31504011084المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائياسيل محمود حسن الحر31704011511المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونلين وليد سليمان الدبابسه31611190060المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة موارد المياه والبيئةمحمد هاني محمود ابو السمن31704009007المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الموادالفرات محمد شمس الدين عبد هللا عبيدات31602005043المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها موسى محمود موسى النعيمات31711134072المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة المدنيةبهاء الدين حكمت ابراهيم بني خلف31802052506المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة المساحة و الجيوماتكساياد محمد سعيد هدايه31602006019المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة المساحة و الجيوماتكسطلب عاطف حسن الغنانيم31502006096المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايمان ابراهيم خليفه الشوافعه31711134067المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

نظم المعلومات الحاسوبيةهنوف سعيد شحاده المهباش31701003016المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامعالي خالد خلف حناحنه31711128024المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

إنتاج ووقاية النباتغيث احمد عليان الحليق31704010037المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة موارد المياه والبيئةعمران احمد عبد الهادي الرماضنه31704009006المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

القانونرامز خلف عطيه العالوين31711190540المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيمازن خلف عطيه العالوين31704011502المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائييزن عبد الحليم عبد المجيد خريسات31604011053المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة المساحة و الجيوماتكسعبد الفتاح مازن عبد الفتاح ابو ديه31302006121المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة موارد المياه والبيئةمحمد علي ربيع السعيد31704009025المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهافاطمه بكر عمر صالح31711128079المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةصالح وليد اسماعيل عيسى31802020055المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيحال احمد عبد الهادى الفاعوري31804011099المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 هندسة العمارةاحمد خالد الفي النيف31502053087المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة موارد المياه والبيئةاحمد عاكف محمد العنانزه31704009058المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيهمام محمد عبد الحليم الخرابشه31704011094المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

أمن المعلومات والفضاء االلكترونياحمد رجا محمد استيتي31701257009المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبليث مامون شحاده مبارك31601001504المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيفرح علي حمدان ابو رمان31504011530المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة موارد المياه والبيئةصهيب فيصل فهد كنعان31704009020المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سالي ياسر عبد الحفيظ البكار31711134510المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 هندسة العمارةبشار زيد سالمه الصمادي31502053508المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة المساحة و الجيوماتكسرانيا علي قاسم سعيد31302006133المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف علي جميل الرحامنه31711134089المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سلسبيل عبد الرحمن نواف السيوف31711134088المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةغالب يوسف غالب العدوان31502020114المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة البرمجياتمرح نضال محمد النسور31601002515المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 هندسة العمارةعبد الرحمن انور داود محمد31602053508المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة المساحة و الجيوماتكسمحمد خليل فنخور ابو زايده31302006057المركز/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةاسماء فارس محمد ابوهديب31812033005كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةهديل محمد نجيب ابو رمان31812033058كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 



االنحراف والجريمة/ علم االجتماع فرح عماد ذيب حاج ابراهيم31812297014كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةعائشه اياد عبد ربه الجنازره31812033060كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع ساره حسين عمر الزبن31812297024كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع هبه خالد ناصر السكارنه31812297006كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةاخالص تيسير احمد علوان31812033040كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةعروب حازم ابراهيم الغدران31812033032كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةايه عدنان يوسف ابو نبعه31812033028كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع االء امجد محمد مشعل31812297011كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةاسالم ماجد عبد هللا الذيبه31812033004كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةافنان سامي حسن ابو ضريس31812033045كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةساره خالد عوض سرسك31812033042كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع روان ريحان محمد القضاه31812297022كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةديمه صالح محمد االقطش31812033011كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةرهام رياض راسم القطاوي31812033013كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع المعتصم باهلل مفيد عبد المجيد الحجوج31712170024كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةاسيل حسن محمد الخرابشه31812033037كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةرغد مصطفى احمد الصراحنه31812033003كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع هنوف عبد المجيد جميل السليم31812297044كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةرانيا فايز عبدهللا محمد31812033033كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع اياس امجد سالمه يعقوب31812297004كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع طارق عطا محمد الطرمان31812297029كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةاسيل سعد صالح عبد العزيز31812033039كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع احمد محمد سليمان الحياري31712170010كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع اسيل عبد الحليم سعيد الخبايبه31812297009كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةمعتز سمير عبدالكريم النسور31812033050كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع تقوى سهيل احمد النعيمات31812297034كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةاحمد محمود عبدالحافظ خليفات31812033014كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةرناد محمد جميل العربيات31812033019كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةنور احمد مفلح الغنيمات31812033006كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةفرح محمود علي خلف31712033047كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةهديل جمعه حسين ابو شلوف31712033036كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع محمد احمد عبد الهادى الطرمان31812297025كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةوفاء محمد سليمان الجهالين31812033055كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةسلسبيل معن عايد الدباس31712033037كلية األميرة رحمة الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ملك مفيد مصطفى شقره31713134154الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور نمر احمد سدر31813134118الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاماريا محمد عاصم محمد شقره31813128013الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ديمه بالل احمد جوده31813134014الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااميمه رزق محمد الساخن31813128069الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها روند عماد حافظ نصار31913134075الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 



 اللغة اإلنجليزية وآدابها هناء حسام محمد الشعار31813134010الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء جميل ابراهيم ظاهر31813134037الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامنال محمد يحيى العسيلي31813128071الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ريم فايز مصطفى صالح31813134086الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حنان رضوان طالل العوران31713134029الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهابشرى كمال محمد عياش31813128053الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاتسنيم احمد عبد الرحيم الداوديه31813128078الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رنا محمد سعيد ابو حشيش31813134103الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل محمد اسماعيل عفانه31813134088الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ضحى عمر شكرى الرحاحله31813134055الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاسماح سفيان عايش موسى31813128031الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سوار تيسير عبد الرحمن جبر31813134087الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاساره الزهراء ياسر داود شحاده31813128076الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور طارق عقاب عيسى31813134019الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل ياسين احمد العواوده31813134123الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ليلى شكرى محمد حسن31813134045الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهارزان علي عبد الهادي عبد الهادي31813128079الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لبنى موسى علي الكراعين31813134029الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها جمانه عبد الودود محمد مصلح31813134094الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهادانيه فادى عبد الهادى مصطفى31813128058الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاهيا محمد حسين ابو شمعه31813128087الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاساره بالل حسن ابو يابس31813128019الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاريم عابدين رفيق جمعه31813128063الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاغيداء محمد احمد الوريكات31813128080الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلومات دانيه هيثم محمد المحيسن31913014501الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسيل محمد ابراهيم خضر31813134108الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاايه ماجد قاسم برهومه31813128039الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها النا خالد محمد شبراوى31813134096الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاايه نور الدين محمد ابراهيم عسيلي31813128044الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسيل محمد جميل عبد هللا31813134043الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاريم عوني عبد الهادي حمد31913128007الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهارزان محمود شحاده جبر31813128065الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلومات تسنيم احمد عيسى حسن31813014005الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايه ضيف هللا سليمان الدبس31813134109الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلومات دينا ماهر فريد الرجبي31813014028الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلومات حنان عصام احمد العرميطي31713014023الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هدى خلدون فايز عوده31813134012الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مالك محمد سعد الطالفيح31813134021الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دانا محمد شحده العداربه31813134026الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهالمى ابراهيم محمد زمزم31813128077الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 



اللغة العربية وآدابهاشيماء محمد ممدوح الرعود31813128057الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سوار يوسف خضر الشوبكي31813134061الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تتيانا عبدالعزيز هيثم الصائغ31813134036الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها يارا اسحق محمد العسراوي31813134013الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاامل طه عبد هللا ابو يحيى31813128016الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها غدق ابراهيم محمد صالح31813134110الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهارانيا محمود احمد عواد31813128082الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامرح احمد حسن الخضرى31813128040الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلومات بيداء محمود عبد الكريم ابو الشيخ الراجفي31713014034الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فرح جمال احمد رشيد31813134112الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ربى فهد فاروق اصالن31813134047الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ريم عواد احمد المومني31813134056الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها غيداء محمد عبد الواحد خضر31813134084الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاوالء احمد مصطفى عمران31813128047الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااروى خلف عطا النصيرات31913128005الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلومات ازهار قاسم صالح العساف31813014019الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فاطمه احمد محمد حماد31713134533الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاتغريد موسى مسلم ابو السندس31813128066الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لينا يوسف عبد الحميد نشوان31813134040الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاماجده عبد الكريم دهام المحاميد31813128014الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاياسمين نايف سليمان ابو سرحان31813128048الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلومات اراك محمد عقله دار صبح31713014027الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلومات صفاء زيد احمد ابو زيد31813014006الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاهاله محمد محمود الرويضان31813128002الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهارهف ماجد محمد المجدوبه31813128060الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سلسبيل عبد الحكيم جمال ايوب31713134526الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مرح مصبح خلف الفقهاء31813134068الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مها جمال محمد االعرج31713134153الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تمارا عماد بدر مصبح31813134111الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااسيل عبد الكريم كمال عوض هللا31813128081الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مريم الجمال احمد عبد هللا خاطر31713134151الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فاطمه عمر فضل نصر31813134007الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهابيان ياسر محمد عدوان31813128501الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهالين ظاهر محمد الرطيالت31713128071الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلومات استبرق شكيب محمد بني ملحم31813014501الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاتسنيم طه محمد الخصيالت31813128064الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلومات امينه فضل عبد الحليم هندي31813014017الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلومات مها صالح نايف عواد31813014038الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااسراء احمد صالح اسبير31813128500الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هيا مدهللا سالمه البشيش31813134064الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 



 اللغة اإلنجليزية وآدابها مروه مشهور محمود جبر31713134143الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاتيماء محمد عبد العزيز الجريرى31813128061الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها روان صبار حسين بطاح31713134152الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاهبه عادل عقله الجواميس31913128009الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رند عبد الكريم محمد المحادين31713134058الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اشجان سليم عبد هللا الحسابين31813134062الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بتول محمد احمد القريوتي31813134038الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلومات غيداء حسن عبد هللا المقوسي31913014001الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاسندس محمود يوسف الحاوي31813128011الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لميس غسان محمد جرادات31613134010الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاايه حسني كامل ابو الروس31813128068الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهادينا ابراهيم رسمي كفرعيني31813128030الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فرح خالد عثمان العقيلي31813134105الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلومات االء وليد عوده العقرباوي31813014008الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاهديل امجد محمد نوفل31813128073الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااميمه هيثم محمد رابح سعاده31813128034الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هديل فهد محمد العياش31813134058الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسالم جهاد شعبان العدوى31613134105الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها موئال عطا سليمان الدغيمات31813134095الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ايه نبيل عبد الكريم عوض31713134531الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حنين صبحي محمد طرخان31813134039الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رغد جهاد جميل الشخاتره31813134033الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااريج احمد عيد ابوصعيليك31813128037الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مجد امجد محمود عبد هللا31713134513الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ربى حسام علي يوسف31813134048الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهانيفين احمد سليمان العودات31813128007الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهارايه ناصر يوسف منصور31713128097الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاانسام ابراهيم علي زريقات31713128098الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فاطمه محمد محمود عبد النبي31613134084الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هنادي يوسف ابراهيم ابراهيم31513134586الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلومات رفيده هاني فنخور الخوالده31813014021الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاروان تيسير عبد هللا المواهره31713128079الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهادعاء زاهر عبد الرحمن الشاللفه31813128083الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامرح علي عبد الكريم عمايره31713128075الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ربى جمال محمد حردان31713134083الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااسيل ابراهيم عبد الفتاح العزه31813128027الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سيرين صبحي يوسف ابو رياله31713134506الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهادانيا علي خلف الحويطات31813128010الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فاطمه عماد عبد الكريم الفنش31513134062الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهالينه رسالن ياسين عتيلي31813128006الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 



اللغة العربية وآدابهااحالم مورد عبد العزيز القعايده31713128083الجامعيةB8كلية األميرة عالية /  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةهبه محمد زياد صادق السمان31715020095كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةدانه ماهر محمد سعيد شقيدف31715020078كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةمحمد عمر محمود الخطيب31715150090كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةسيف الدين احمد فراس محمد قصراوي31815019002كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةميمونه عدنان عبد الفتاح خضر31815019006كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكيةاسماعيل ايمن اسماعيل سالمه31715022035كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتاسراء ابراهيم جميل خشان31715179008كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية نورا فؤاد احمد البدارنه31715021023كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالتايمان نسيم عبد العزيز الشاعر31715140019كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسعبد الرحمن ناصر زهدى المازوني31715125017كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةعبد المجيد محمد رياض عبد المجيد شاهين31815020521كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةساره عبد هللا اسماعيل البدور31715019019كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةانس هاني عبد الرحيم عوده31815150024كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية عبد هللا احمد بدوى الرجوب31815021540كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةسولين عبد السالم ياسين الصباغ31715019085كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةابراهيم اياد ابراهيم ابو شمه31715020063كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةانس محمد عبد المطلب الرعود31915020505كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةداليا عبد الرزاق لطفي الكيالني31715020137كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةايهاب ابراهيم سليمان الطنيب31915150132كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتسوزان رائد مصطفى الشامي31715179028كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالتقمر ناصر محمد السيورى31715140055كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةمصطفى يوسف محمد السالم31715150509كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةمحمد ابراهيم محمد الديك31815020004كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةمحمد ايوب عطيه محيسن31815150022كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسحمزه خالد معوض ابو السيالت31915125002كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالتهبه ايمن محمد حسن صوفان31715140048كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةياسمين ياسر شحاده السايس31715019053كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةعمر بهجت عبد المجيد عوده31815020074كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةدعاء ايمن صبرى اسماعيل31715019027كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسمهند احمد محمد الزعاتره31815018013كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةعبد هللا محمد جابر ابو محسن31715150133كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةعلي محمد علي ابو عاليه31915150218كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةعمرو يوسف احمد ابو صالح31715150553كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةعبد هللا نبيل محمود ابو خضير31715150124كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالتملك ابراهيم خليل غنام31715140031كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوباسيل احمد عبد هللا ياسين31715007088كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةعصام هاشم علي حسين31915150109كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةايهاب عز الدين ابراهيم افسيسه31715020512كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةمحمد ابراهيم صبحي السالل31715020025كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 



الهندسة الميكانيكيةعمر ابراهيم عبد الحفيظ الربع31715150506كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالتفرح يحيى سالمه ابو العسل31715140061كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةحنان يحيى محمود عبده31615019125كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةاحمد نضال منير اقرع31815150008كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةبشار اكرم محمد عمر31815150009كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالترزان طايل حميدي العدوان31715140058كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية قيس عوض مناور الزيديين31715021551كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكيةمهند محمد عبد حواشين31815022030كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةاحمد يوسف غالب جابر31815150015كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية فرح راضي سليمان بني عيسى31715021103كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسعبدالرحمن ياسر عطيه بلبيسي31815018016كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالتالنا محمود عبد الحميد شعبان اغا31715140029كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبهديل بالل يوسف الحاج اسمر31915007007كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةمؤمن احمد علي العمراني31715020085كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةمصطفى زياد سليم البجق31715150653كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبايه محمد رمضان نصار31715007055كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةماجد سليمان حمدان الحديد31715020090كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية حنان حابس نايف العبد الالت31715021716كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالتعائشه محمد محمود حسن31715140026كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبليث اسامه محمد الناطور31715007033كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةجالل عطا هللا عبد هللا الشبيالت31515019118كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةعبد الرحمن تيسير ذيب الجمل31715150621كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبدانيا راتب مصطفى مصطفى31715007057كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةنور العيون خالد حسين العمرى31815020015كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية محمد اكرم محمد الدسوقي31715021527كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسمعتصم فؤاد عبد الرحمن هيكل31815018010كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةآالء زياد صبحي ابو شريحه31715019055كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتشيماء كمال محمد ابو زلطه31715179501كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةمهند اديب اسعد نصر31615020512كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسبراءه محمد عبداللطيف حمادنه31715018046كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكستيما عبد هللا احمد جمعه31915018060كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبمريم نزار يوسف جوده31715007070كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية مؤيد خالد علي الزبيدى31715021575كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية محمد صالح محمد عبدهللا سعد الحضيرى العازمى31715021656كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةلينا يوسف عبد الفتاح عمرو31715019028كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية احمد علي احمد الجندي31515021519كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةعالء الدين علي عليان العظامات31715150023كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةدياال محمد محمود عبد اللطيف طه31815019008كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةليث ياسر محمد عطيه الساخن31815150013كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسمحمود محمد محمود الحجار31815125050كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 



هندسة الميكاترونكسمحمد عماد محمد جابر31815018006كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةليندا احمد ضيف هللا الدعجه31715019057كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةرؤى عادل يحيى الشريف31715020135كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالتناردين ناصر مسعود احمد شقير31715140046كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبعنود احمد خليل أبو ربيعه31715007034كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةحسام منذر محمود الصوالحه31815150589كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةمحمد اسامه محمد الزيدي31815150026كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةبتول محمد عيد ابو خاطر31715019022كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةعبد الرحمن حسن علي رمضان31715150127كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةجمال خالد طالب الحاج31715150044كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةمحمد زياد ايوب مصطفى31715020524كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسمحمد خليل محمد حماد31715125027كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة أنظمة الحاسبات والشبكاترهف رائد محمد جرار31715179016كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبخالد محمود زهدى بني جامع31715007081كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةحسن محمد حسن عبويني31915150011كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةاالء رياض احمد جاد هللا31715019041كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةجهاد محمد يونس الزعبي31715150054كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالتيوسف محمد محمود الجنيدي31715140053كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةيوسف رائد عطا النجار31715020505كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةعاصم محمد رفيق نصار31815150012كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةنادر اسامه نادر ابو ظالم31715150075كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسحسن منذر حسن القواسمه31715018086كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسمحمد هالل محمود الجريري31715018530كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةحمزه سليمان علي عالن31715150077كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسعمر يوسف ابراهيم الزعاتره32015125004كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبشهد ابراهيم علي صباح31715007046كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبعز الدين جمال احمد دعباس31715007082كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكيةسلطان يحيى علي السقا31615022078كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةعالء الدين محمد جالل الحنفي31915150143كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسخميس مصطفى خميس بزه31715018059كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسمالك محمود محمد ابو كبير31815018004كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةفؤاد سعيد حسن عبد الهادى31815150520كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةمحمد باسل محمود الحمران31915150111كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكساحمد غسان فريد ابو شنب31715125034كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبآالء وائل ماجد ابو طوق31715007087كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة أنظمة الحاسبات والشبكاترانيا احمد جودت الباشا31715179032كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةدالين احمد يعقوب الجزار31715019062كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةزيد عامر فائق حدادين31715150073كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةمحمد خليل جودت سمحان31815150549كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكساحمد اياد محمد علي ابو عمر31715018030كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 



هندسة االتوترونكساحمد خالد حسين مصطفى31615125076كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةيوسف محمود يوسف عبد العزيز31915150078كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبنور راقي مصطفى عبد الرازق31715007047كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية حمد مساعد عبدهللا صالح مرزوق المطيرى31615021685كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةخالد خلف خليف سالم جرى الرشيدى31415150670كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةنور عمر محمود الباش31715020074كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةمحمود زكريا محمود اسماعيل32015150014كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةخالد اشرف خالد سعد31815150513كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةسالم عبد الحميد سالم الدبيس31815150554كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةصهيب علي صايل صايل العموش31815150524كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبترتيل طه عبده ربابعه31715007080كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةاسامة محمد مصلح العليمات31715020104كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالترزان حسن علي دعسان31715140036كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية سعود راشد محمد مناحى فالح العازمى31715021715كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةسندس محمد يوسف سالمه31715019035كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةهديل محمد محمود ابو عرقوب31715019047كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكيةانس اسماعيل محمود ابو ريا31715022034كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسيوسف يونس محمد ابو عبيده31615018040كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسصهيب محمود فوزي عرابي31715125007كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةابراهيم خليل محمود غنيم31715020107كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةحمزه حسين محمود سمرين31915150146كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةيوسف عبد المجيد محمد بدير31715150091كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالتمنال زياد خليل ابو خضره31715140047كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةموسى احمد موسى حماد31915150014كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتاسامه صالح رضوان ابو حيه31715179017كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةسالم يوسف عبد القادر صمدعي31715019015كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةهشام ابراهيم عمران ابورشيده31815019501كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةاياد كامل محمود ابو قشه31715020511كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةعيسى اسحاق عيسى حسنين31715020510كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةاسامه محمود رمضان حمام31915150191كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةمالك جهاد علي الوحيدي31715150105كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةيحيى محمد منيزل السرحان31815019001كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية رند ايمن سليم حمدان31715021610كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةقتيبه ايمن محمود مكاحله31915150112كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسثائر نضال يوسف عيسى31715018072كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسفراس خالد حسين النجداوى31915125003كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكيةانس محمد محمود العموش31815022021كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةاحمد منقذ حسين مرعي31915150136كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسمعاذ عبد الرحيم رشيد ابو زياده31715018032كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسزيد احسان صبرى الحسون31615125025كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 



هندسة تكنولوجيا االتصاالتخلود رشاد محمد بدوى جويلس31515140031كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالتعمر عبد الكريم خالد داود31715140069كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبانس عبد الرحيم محمد حمدان31815007501كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتانس ساهر عامر العمريه31815179007كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكيةتسنيم عاطف سالم المساعفه31815022006كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسعال وليد سالمه ابو صبيح31815018079كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةرؤى محمد رسمي عبد الرحمن31815019009كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية جواد جعفر محمد حيمور31915021525كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكيةصالح احمد شعيب ضبان31715022085كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسابراهيم احمد صدقي غانم31715018089كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالتاحمد محمد عبد الجبار حماد31515140514كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالتدياال كمال نايف االشقر31715140049كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةعمر رفيق محمد جمعه31815019012كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةانس محمد يوسف عرار31915150135كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكساحمد اسماعيل محمد شلنفح31815018077كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسعامر نضال خالد داود31915018093كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتفرح محمد عبد اللطيف محمد31715179039كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةرانيا بسام علي الزيدانين31715019071كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةاشرف عوض فرحان المشاقبه31815020025كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةزهير طارق زهير قرنفله31715020518كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةعادل محمد عادل عوض هللا31815020526كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية احمد محمد عايش عليمات31715021028كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسمحمد مصطفى محمد اسويد31715125022كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبايمان احمد امين بني السعيد31515007095كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةعبدالرحيم اياد عبدالرحيم خندقجي31815020030كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسخليل غنام عبد الرحيم الخاليله31815018018كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةمحمود هاني فهمي راشد شديد31715020502كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةرعد حسين صالح الغويرين31815150547كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةمحمد سميح محمد حمدان31715150661كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةعبد هللا محمد خليل قدوره31815020016كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةنبيل خالد عايد محامده31715020088كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية وائل نسيم سعود قاسم31615021740كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسعبد الرحمن سائد شكرى البيارى31715018070كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسالمنتصر باهلل عمر ناصر عليمات31815125017كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسعبد هللا مصطفى محمد جازي31715125049كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية بكر ابراهيم محمد الخواجه31615021507كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية محمد الياس عوده الجعبري31515021378كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية مروان اجميعان عبدهللا المهيدات31715021071كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية هتون نصري احمد الشبلي31715021056كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةاحمد عيسى محمود غنيم31815150561كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 



الهندسة الميكانيكيةماجد ابراهيم هويشل المزايده31815150525كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالتغدير خالد محمد الدعجه31715140009كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالتهبه هللا ناصر خميس العجارمه31815140056كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية احمد عبد العزيز علي الشايب31615021627كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسايهم ياسين  احمد المجالي31815018507كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسمهند محمود يوسف عبد الهادى31715018078كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسمحمد عاطف مصطفى التميمي31715125084كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبخالد محمد جمعه البلوي31715007058كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكيةعمار وائل محفوظ غيث31415022030كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةاحمد مصطفى عيسى الترتير31815150598كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةمحمد احمد داود الحلبيه31815020516كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةمحمد ابراهيم حماده الالال31715150648كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكساحمد يوسف عبد هللا ابو فنس31715018004كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةمهند نبيل حسين السيد احمد31815020017كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةسليم خالد سليم الشوبكي31815150092كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسفهد جمال بطرس عياشين31815125009كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالتزمزم مامون زكريا خطاب31715140044كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتيعقوب عبد الرحمن احمد الصمادى31615179047كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية احمد بركات شفيق الصبيحات31615021159كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةعامر محمد هادي عبد القادر ابراهيم31715150033كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةمجدي محمود محمد الخطيب31815150576كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتحمزه فتحي محمد حموده31715179026كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية محمد خالد عبد الكريم ابو العينين31515021313كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية يزيد محمد حسن صرار31515021865كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةاحمد محمد عوده عفانه31715150122كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةوليد مؤيد احمد ابو الرب31815150566كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالترزان محمد محمود الجنيدي31615140021كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية جالل فراس جالل مزاهره31615021745كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية عبد هللا يوسف عبدالحميد ابو سليم31515021719كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية محمد صالح وهبه الدجاني31615021513كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةيحيى محمد عابد البشارات31815150564كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتسيف مازن سالمه سهاونه31815179006كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةقصي محمد امين علي المراشده31715020059كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةاحمد صبرى محي الدين مسادى31615150530كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسحمزه احمد غازى فضه31715018060كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسنوح ابراهيم سليمان البدارين31615018016كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسمحمد سليمان عبد العزيز شناعه31515125533كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية فرح احمد كمال عوض31715021544كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةطارق علي بديع صالح31615150064كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسأنس ماهر صدقي سبتي الالفي31615018516كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 



هندسة الحاسوبمحمد رائد محمد اسعيد31615007068كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية احمد ماجد عبد اللطيف ابو كريفه31715021078كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية عبد هللا بسام محمد سعاده31715021529كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتعمر محمد خليل جاد هللا31815179504كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةتقوى اسماعيل محمود قطوف31715020129كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكيةايهم راجح محمود ناصر31715022045كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسبشار محمود سليمان عمرو31815125510كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسنور الدين صالح محمد عزام31615125061كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسمحمود سمير محمد عبد هللا31715018513كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتمحمد مجاهد صابر ابو حواس31615179065كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكيةبشار مصلح محمود خليفات31615022114كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكيةبالل رائد سليمان غنيم31615022013كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكيةمروان احمد ايوب عوده31515022038كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةمحمد جمال سالم الشراونه31615150645كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةمعاذ اسامه عبد الرحمن محمود31715150041كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوباحمد مؤيد خالد الرطروط31615007101كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكيةمهند هيثم طالب الرفاعي31815022012كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةسعيد زياد ابراهيم الرواشده31615150122كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة أنظمة الحاسبات والشبكاتعبد هللا منير صالح ياسين31615179057كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية احمد زكي زكريا ذيب محمد31715021700كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية محمود مجدى محمود عبيدات31615021701كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسصالح نوفان صالح الحسنات31615125067كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةانس بشير محمد ابو حرب31615150089كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسعلي محمد علي بلوطه31515125521كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية يزن يحيى احمد ابوشميس31615021727كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكساسامه خالد محمد عقيل31715125005كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبعدي عبد الفتاح حسن ابو فارس31515007101كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةالبراء احمد حسني مصطفى31715020560كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية محمد عبد هللا محمود ابو عفيفه31715021110كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةيزن حسني نعيم ابو عابد31815150570كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسبهاء الدين صالح انيس دبابسه31715018012كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةاحمد جمال احمد العداربه31715019013كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةمأمون ممدوح سعد عياش31615150187كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسمحمد محمود عبد الحميد الرياالت31715125081كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة تكنولوجيا االتصاالتفضل خضر فضل ابو حمديه31615140058كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية احمد رشيد توفيق ياسين31815021553كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية محمد شعيب حلمي رجب وهبه31515021947كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكساحمد عبد الرؤوف محمود الحبش31615125047كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبعبد هللا موفق عبد هللا دقامسه31415007047كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية عمر قصي داود عيسى31715021608كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 



طرق وجسور/ الهندسة المدنية هبه حسن محمود غزو31815021549كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكيةفراس محمد عبد العزيز االسمر31615022092كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةجهاد عيد قاسم ابو صعيليك31715150519كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية أسامه حسن عبدالكريم ابو سرحان31815021535كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية حمزه علي احمد النمرات31515021372كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية فضل هللا محمود احمد محمد عبد31715021526كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية كمال عبد الكريم كمال عوض هللا31515021445كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسايهم فايز حسين النشاش31715125069كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسعمر شريف عيسى مصطفى31415125504كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية عبدالرحيم زياد عبد احمد رزق31615021502كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبشفاء مرشد سعيد قشوع31515007085كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسصفاء عبد هللا محمود القاسم31315018026كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسعمار بالل احمد عالم31615018048كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسعمرو وصفي البراوي الدهشان31615125053كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة أنظمة الحاسبات والشبكاترزان جمال خالد سريه31715179014كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةليث محمد ممدوح الرعود31515020183كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةاحمد عبد اللطيف محمود الغرابلي31615150165كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسحمد فالح خلف الخريشه31615125093كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسمحب هللا محمد احمد السمامعه31515125097كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية عمار محمد بدر حسن31615021733كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكيةحمزه محمد احمد بني حمد31615022096كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةابراهيم احمد ابراهيم عبد الدين31515150553كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسدعاء صابر خليفه الكمل31315125046كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسزيد محمد عبد الهادى عابد31715125009كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسيوسف ربحي محمود غنمه31815125004كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية محمد سعيد حسن محمد سعيد سالمه31415021807كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية مصطفى عطيه محمد ابو الهوى31515021128كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية معاذ عادل محمد مزهر31615021105كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةمحمد عبد الفتاح عطيه النجار31815150559كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةاحمد مازن علي خليل31615020101كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية انس محمد محمود جرادات31515021717كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةزكريا صالح عبد الرحيم ابو بكر31515020598كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية احمد يوسف احمد مسلم31715021692كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية جمال محمد محمود الزبيدي31415021558كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةمحمد نضال فيصل زهد31815020535كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسيوسف حسين عبد الكريم الفقها31615125015كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةصهيب عزام نظمي العلي31415020608كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية يوسف هاشم يوسف ابو شويمه31615021637كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسزكريا صالح نايف خليفه31515125015كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسيونس جمال يونس ابراهيم31815125003كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 



طرق وجسور/ الهندسة المدنية محمد زياد علي الحراحشه31715021649كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسربيع عادل محمود الزعبي31415018078كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية حازم محمد ابراهيم غيضان31415021469كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الهندسة الميكانيكيةحمزه يوسف احمد حرز هللا31515150592كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسابراهيم جالل عبد الجليل الجمل31515125522كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية محمد يوسف مصطفى سليمان31515021341كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكيةابراهيم زايد محمود العمري31615022011كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسعلي معتصم علي سمور31415018555كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسعبد الرحمن محمد يعقوب داقور31515125500كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة االتوترونكسمصطفى عبدهللا عوض المصرى31615125023كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية قصي خالد محمد قاسم31415021397كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الطاقة الكهربائيةحذيفه قاسم محمد درادكه31715020122كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةمحمد تيسير محمد ابو دله31615019052كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكيةرشيد حسن عبد القادر سويدان31615022108كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الصناعات الكيميائيةاسالم محمد علي عبد هللا31515019024كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الميكاترونكسمصعب عبد المحسن محمد الحباشنه31415018094كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

طرق وجسور/ الهندسة المدنية صقر حسين محمد ابو عليوه31415021340كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

هندسة الحاسوبمحمود فاروق محمود الهندى31315007562كلية الهندسة التكنولوجية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائياماني المعتصم باهلل راتب الغنيم31817011074كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيسوزان بسام محمود زرقيه31817011040كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيصفيه وائل محمود حسين31817011043كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيداليا مصطفى عبد المنعم هماش31817011023كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيسندس سمير احمد اسعد31817011047كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيروان عيسى احمد حسن31917011002كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيمرح محمد عبد هللا الرواشده31817011019كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيلجين رياض يوسف الجوارنه31717011092كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيريم خالد محمد البراهمه31717011082كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيوسن ايمن مصطفى الريماوي31817011036كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيريم احمد عبد هللا الربابعه31817011037كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيمها عماد محمد البزور31817011054كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائياالء مهنا مصباح المنشد31717011086كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيرانيا وحيد مصطفى يانس31817011041كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيساره عبد الرحمن عبيد هللا المحيسن31817011058كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيايناس سليمان مصطفى العبدالالت31917011006كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيشيماء مازن حافظ دنون31917011001كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيمرح ايمن سعيد شحاده31817011066كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائييقين ايمن عبد الفتاح محمود31717011088كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيساره ساطع محمد ابو هالله31817011012كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيكوثر يحيى يونس ابو كف31717011094كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيامل عاطف خلف الخوالدة31617011026كلية الزرقاء الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 



ادارة المكتبات والمعلوماتمنار جهاد محمد تيسير مهداوي31618014018كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سيرين قاسم محمد ابو صباح31818134028كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هناء محمد تمام حافظ الحافظ31718134098كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاجابر عبد الرحمن منصور الحمادنه31918128009كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتعليا عبد هللا شحاده بخيت31818014035كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتالرا مامون عبدالرحيم درادكه31818014074كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهالميس نمر يوسف بني ارشيد31818128502كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاخضراء ابراهيم احمد عنيزات31818128064كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهارهف مصطفى عبد المجيد عبد الجواد31918128093كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااالء هشام توفيق العوادين31818128122كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاعلي بدير سلمان السرحان31818128104كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااالء محمد احمد عزام31918128095كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاميساء حسن احمد هصيص31818128025كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتميار خالد منصور عبيدات31818014007كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامصعب عثمان عبد المحسن ارشيدات31818128071كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهارزان محمود فارس حسين31818128096كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مرام حابس احمد نوافله31818134500كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهارند محمد طه الشيخ يوسف31918128096كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاايه عبد الحليم محمود الشياب31918128026كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبمحمد معن حسن السريحين31818001068كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رغد عيسى محمد فريد العزام31718134501كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاسجود رامي محمد بني هاني31818128040كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاهدى سمير مصطفى جابر31918128025كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتديما باسم سليم مراشده31818014040كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااسراء صايل قاسم الحراحشه31818128027كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامالك احمد خلف العزام31818128098كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااحمد فارس محمود فارس31818128110كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااحمد عبد هللا يوسف الحسن31818128115كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامعاذ ابراهيم ضيف هللا الزيدان32018128008كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها الحارث محمد درداح عودات31818134057كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمود محمد محمود بني دومي31818134048كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاتسنيم محمد محمود عبابنه31818128036كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاايه مصطفى سليمان الغرايبه31918128058كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاالعنود هاشم وزان الحراحشه31818128063كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها روان حسين موسى الخطيب31818134068كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سالم محمود احمد الشرع31818134034كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاتقى مجدى ابراهيم بني عيسى31818128037كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شفاء سالمه خلف عبابنه31818134042كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاندى موفق خالد الفاضل31818128073كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتسلسبيل محمد محمود بني حمد31818014024كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 



ادارة المكتبات والمعلوماتصهيب قاسم محمد النمارنه31818014037كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاتيماء عزام محمد كساسبه31818128047كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاروان وليد سليمان الرياحنه31818128031كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهارؤى علي ياسين الشبول31818128061كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبمرام فايز عزام حجاج31818001058كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاعبد العزيز رياض مفلح الذيابات31918128053كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهايزن اكرم عيسى ملحم32018128035كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مالك محمد احمد ابو قازان31818134049كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهارهف محمد علي نصايره31818128077كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاامين معتصم محمد امين عبابنه31818128034كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاابراهيم ناجي يوسف خشان32018128013كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامريم جميل علي شطناوي31818128111كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتبيان محمد مصطفى الزقيلي31818014049كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاتيماء حسن طعمه الدراوشه31818128035كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتامامه بالل عبد الحافظ هياجنه31818014002كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتاحمد عمر شحاده السميرات31818014005كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها دعاء صالح محمد المستريحي31818134055كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها منار سميح عقله ردايده31818134058كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتسجى يوسف جهاد نعمان31818014038كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبطارق احمد محمد بني ياسين31818001046كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهانبأ حسين محمد حيلن31818128084كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهارهف محمد رمضان الخليلي31818128043كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها زيدون محمد كريم الرشدان31818134029كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاايه مؤيد محمد الدعبوسي31818128501كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتاحمد رامي احمد حوارنه31818014033كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسالم وليد ابراهيم الزنبيلي31818134035كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حنين باسم ذيب الحوراني31818134041كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامحمد نضال يوسف المصاروه31818128038كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاغفران محمد رشيد العبيدات31818128070كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاروان قاسم محمد بني عبد النبي31818128085كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتمحمد احمد محمد المزارى31818014029كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه بركات فايز الصالح31818134063كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهافلاير هاني احمد قرباع31818128065كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهانداء امين موسى الشبول31918128121كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رهف عوني جمال مسعود31818134043كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتتيماء حسن محمد عبيدات31718014033كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماترزان علي مرعي ابو الهيجاء31818014031كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاحلى فؤاد موسى الزعبي31718128123كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاعمر محمد محمود ربابعه31818128090كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوباسراء محمد عيسى الزعبي31918001073كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 



اللغة العربية وآدابهاضياء علي احمد شتيات32018128046كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاغاده حسن محمود خمايسه31818128079كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبراشد رائد يوسف غنيم31918001081كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاسماح علي احمد ابو عباس31818128072كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتمريم حسن محمود المومني31818014012كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مرح عمر محمد السقار31818134011كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها وعد حامد رزق بني هاني31818134056كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااسالم وائل احمد رويعي31818128028كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهافرح يحي احمد بني ياسين31818128081كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبعبدهللا عادل محمد قرعان31818001037كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهابراء حلمي محمد ابو زينه31818128039كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامروه محمود عقله بني ارشيد31818128075كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شيماء خالد احمد الخمايسه31718134102كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

علم الحاسوبسهل محسن محمد الخليل32018001005كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاسناء محمد صالح الكفيري31818128074كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهافاطمه علي طالل هياجنه31818128080كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهارانيا احمد حسن العيسى31818128092كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتالنا محمود عامر الشرمان31718014002كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاهبه علي محمد غرابلي31818128083كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتسوار هشام عادل شطناوى31818014044كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتمالك احمد حامد اليحيى31718014041كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتالبتول محمد علي العالونه31718014051كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هال محمد سالم المومني31818134032كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتافنان محمد عبد هللا السميرات31718014027كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فرح مأمون علي بني يونس31818134066كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رغد حسين مصطفى الجيزاوي31818134045كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتتسنيم جعفر علي محمود عيادات31718014011كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامحمد صالح محمد بني ياسين31818128068كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

ادارة المكتبات والمعلوماتهيا حمد سالم الزبون31718014045كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهارفيده محمد نهار قماج31718128126كلية اربد الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية سوار علي محمد الشطناوى31719119046كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية آيه قاسم حسني قاسم31719119020كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةهديل عبد القادر محمد الشياب31819025004كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية تيماء خضر احمد الطيطي31719119032كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةجميله محمد سالم الرواشده31819025001كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيسوار يحيى عبد هللا الصغير31819011128كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيحنين احمد عبد الكريم كليب31819011119كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية احالم عواد احمد الساليمه31819119062كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيرغد عمر سبتي عبد الرحيم31819011138كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيرواء هيثم عيسى المغايرة31719011169كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 



التغذية والتصنيع الغذائيبيان محمد عايد العاصم31819011127كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

هندسة االتصاالت والبرمجياتمدهللا عواد ذوقان السرحان31919127502كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

نظم التبريد وتكييف الهواء/ هندسة الميكانيكعمر محمد عيسى الحسين31819126042كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيجمانه غالب محمود الخطيب31819011102كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

علم الحاسوبياسمين احمد راشد القيام31719001112كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائياالء عبد الكريم محمد العويصي31819011135كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيذكرى احمد محمد جوارنه31819011166كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيريحانه احمد حسين الدلقموني31819011116كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

علم الحاسوبعبد الرحمن عبد الناصر محمد الطالفحه31719001170كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

نظم التبريد وتكييف الهواء/ هندسة الميكانيكفراس حسين سعيد عكاوي31719126515كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةواصل عاطف ذياب شكرى31819025019كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية محمد مأمون محمد الطعاني31719119024كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية قصي صابر صبحي ابو عميره31719119025كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةوئام محمود جميل ابو سلمان31719025017كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

انتاج واآلت/هندسة الميكانيكمحمود سامي محمود سالمه31919118001كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيهبه توفيق ابراهيم المومني31819011165كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية دعاء صالح محمد درادكة31719119029كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةمحمد جمال ابراهيم خشان31819025036كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية عالء محمد رجب الحايك31719119028كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

انتاج واآلت/هندسة الميكانيكآدم موفق محمد سعيد الخصاونه31719118016كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية اسماء عبد المجيد محمد فريحات31819119030كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيتاال خالد نهار الزالق31819011105كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

علم الحاسوبمصعب احمد خلف االحمد31719001131كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

نظم التبريد وتكييف الهواء/ هندسة الميكانيكقيس وليد محمد غنيمات31819126009كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

انتاج واآلت/هندسة الميكانيكميساء احمد محمد عبيدات31619118012كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيخالد امجد احمد عبيدات31819011172كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية وفاء محمد سليم مقابله31719119023كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

انتاج واآلت/هندسة الميكانيكمحمد عالء يحيى محمد جمعه الطوالبه31619118038كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

نظم التبريد وتكييف الهواء/ هندسة الميكانيكمنصور ابراهيم منصور طه31719126025كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية احالم سليمان سرور القادرى31719119051كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيناصر فيصل ناصر اللوباني31719011195كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

نظم التبريد وتكييف الهواء/ هندسة الميكانيكطالل سعود فهد العازمي31719126523كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية اسيل مصطفى محمد منصور31719119048كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية هديل سليمان عواد الصوالحه31719119015كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيسجى جهاد علي السناجله31719011168كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائياالء اسماعيل محمد الغوانمه31819011167كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

هندسة االتصاالت والبرمجياتمحمود احمد محمد الزيود31919127503كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةحنين محمد احمد الخطاطبه31719025038كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيعمار محمد عبد هللا العمرى31819011177كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية سهام سميح سعيد سمحان31719119033كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 



نظم التبريد وتكييف الهواء/ هندسة الميكانيكحمزة ابراهيم محمد ابوالفول31719126060كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيتقى محمد ابراهيم بدارنه31719011170كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية هديل عقله نواش ارشيد31719119027كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية راوية يوسف سليم عثمان31819119500كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

انتاج واآلت/هندسة الميكانيكأحمد توفيق محمد البدارنة31719118029كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيشاكر رائد جعفر الملكاوي31919011172كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

علم الحاسوبملك رزق عوض الشيخ حسين31719001123كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية مدين رياض جندل النعيمي31819119063كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

نظم التبريد وتكييف الهواء/ هندسة الميكانيكجياد عماد احمد كناني31719126026كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية عماد محمد محمود عمار31719119031كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائياسامه محمد ذيب جرادات31719011141كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيرايه يحيى طالب الخطيب31819011168كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيفاطمه عيسى فرحان الشبول31719011518كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيزينب عدنان علي سعد31819011159كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية عاصم حمد احمد القادري31619119113كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

نظم التبريد وتكييف الهواء/ هندسة الميكانيكمهند محمد عبد القادر بني ملحم31819126515كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية يحيى ابراهيم محمود الجراح31719119047كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةمريم يوسف سليم عثمان31519025508كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

نظم التبريد وتكييف الهواء/ هندسة الميكانيكحسام هشام جبريل المصري31819126511كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

انتاج واآلت/هندسة الميكانيكعبدهللا علي محمد العوايشه31619118075كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

علم الحاسوبماجد طالل ماجد الغزاوي31819001003كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةفارس هشام خالد جديتاوى31719025015كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيحمزه عبد هللا منصور جراح31719011180كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

علم الحاسوبدنيا فوزي محمد الدبيك31719001068كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيتقوى اكرم حمد عريق31719011521كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةسمير لؤى سلمان النمرى31819025002كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية ايهاب عصمت ناصر ذينات31619119102كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية نور عاطف محمد الفريحات31419119105كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية ليث احمد سالم عبابنه31619119111كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

نظم التبريد وتكييف الهواء/ هندسة الميكانيكعمر عبد الفتاح عيسى العواد31519126093كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيرعد احمد خالد البطاينه31719011021كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةاحمد امجد احمد دلكي31619025092كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةمحمود عبدالرحمن فارس الزعبي31619025109كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية حمزه رائد حمزه عبيدات31619119028كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

نظم التبريد وتكييف الهواء/ هندسة الميكانيكشجاع بسام محمود العزام31619126070كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيايمن فايز عبد الرحمن عقايله31719011179كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائينور الدين محمد فايز الطوافشة31719011042كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةمحمد خليل سالم ابو طحيمر31619025077كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

انتاج واآلت/هندسة الميكانيكسيف الدين محمود محمد النمرات31719118051كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية احمد عبد هللا محمد اللطايفه31619119053كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 



نظم التبريد وتكييف الهواء/ هندسة الميكانيكعباده محمد سالم المومني31819126507كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيبهاء الدين محمد احمد بني سالمه31719011082كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

نظم التبريد وتكييف الهواء/ هندسة الميكانيكحسين علي حسين مساعده31619126104كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيمحمد عماد سعد عفيف31719011516كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية عماد عاطف علي العفيف31419119133كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيمصطفى يوسف محمود قرقز31719011176كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيغيداء خالد سليمان الخشان31719011090كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

انتاج واآلت/هندسة الميكانيكعبد الرحمن عمر صالح اسماعيل31619118034كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةاسامه عصام محمود مطالقه31319025067كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

نظم التبريد وتكييف الهواء/ هندسة الميكانيكاحمد عصمت محمود عبابنه31719126072كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيسليمان احمد عوض الشقيرات31619011075كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيكلثوم فتحي اسعد مسلماني31719011116كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

نظم التبريد وتكييف الهواء/ هندسة الميكانيكحسن محمد حسن العنانزه31619126007كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

انتاج واآلت/هندسة الميكانيكعلي احمد خالد شهاب31619118004كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية هاشم عبد النور يوسف عبيدات31619119069كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية نذير جمال محمود بني ياسين31619119041كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيرها طالل محمود دويكات31819011601كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

هندسة االتصاالت والبرمجياتحمزه عبدالرحمن محمد عثمان31719127007كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية محمد صالح محمد الكركي31619119089كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

علم الحاسوبفاطمه احمد زايد ابراهيم31719001091كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائياحمد محمد سليمان الشرع31619011003كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

نظم التبريد وتكييف الهواء/ هندسة الميكانيكعلي جميل غالب الحميدي31819126002كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

علم الحاسوباسراء عدنان مصطفى ابراهيم31719001006كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيرغد مرعي مفضي الجبالي31719011153كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةمنذر هاشم محمود المومني31619025118كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

انتاج واآلت/هندسة الميكانيكمالك محمد حسن الزعبي31619118053كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

انتاج واآلت/هندسة الميكانيكمحمود زيد محمود شدوح31719118502كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الصناعات الكيميائية/الهندسة الكيميائية مامون عطيه عطا هللا طيطي31619119047كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

انتاج واآلت/هندسة الميكانيكحمزه منصور حسين العمر31619118115كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيمرام صالح حسن الشرمان31719011060كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

علم الحاسوباالء طالب سالم العمايره31719001119كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةطه عبد القادر عبدالرحمن الجيزاوي31619025078كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائييوسف عبد هللا صالح الهزايمه31819011158كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

علم الحاسوبانس احمد حسن السعد31719001025كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائياحمد فيصل محمد شياب31719011152كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةفارس يونس حسن العنانزه31619025031كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

علم الحاسوبانس وليد عبد الكريم نوافله31619001065كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةعالء محمد عبد هللا عبيدات31619025042كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

نظم التبريد وتكييف الهواء/ هندسة الميكانيكصالح واصف محمد اليوسف31519126126كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيمصطفى محمد حمد فريحات31719011092كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 



انتاج واآلت/هندسة الميكانيكحمزه حلمى عادل سباعنه31619118014كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

علم الحاسوبشذى حسين عقله المومني31719001053كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيدانا محمود عبد هللا كساسبه31719011110كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

علم الحاسوبعمرو انور خالد عقالت31719001039كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةتقى احمد جاسر ابو الهيجاء31719025009كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيانس قاسم صالح الشلول31519011042كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

نظم التبريد وتكييف الهواء/ هندسة الميكانيكهشام تيسير خلف الشرع31419126065كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

علم الحاسوبسيف هللا بدر الدين احمد الدهون31619001088كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائيرنيم سليم مفضي الخزاعلة31719011114كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةتميم طارق محمد الربيع31419025053كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

التغذية والتصنيع الغذائياحمد توفيق ونس عبدالقادر31719011134كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

علم الحاسوبعبد هللا احمد عبيد عمايره31719001062كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

نظم التبريد وتكييف الهواء/ هندسة الميكانيكعبدهللا خالد احمد الدرادره31519126515كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

مياه وبيئة/الهندسة المدنيةليث تيسير عقله الذيب31319025071كلية الحصن الجامعية/  جامعة البلقاء التطبيقية التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةتقوى محمد سليم الصمادى31820033032كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةرغد نعيم يونس القطرى31820033068كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اإلدارة السياحيةرشا محمد عبد هللا الصمادي31820198043كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةسجى حسني حسن العفيف31820033012كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهافرح جمال مصطفى دبابسه31820128035كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ياسر محمد سالمه ابو رفيع31920134001كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامحمد كمال صالح النعيم31820128052كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فاطمه احمد محمود بني سلمان31820134036كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع دعاء احمد جميل الشاعر31820170040كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع هنا احمد محمد طاهات31820170037كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهابتول امجد حسن العنانزه31820128023كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع وعد سليمان عبد القادر ملكاوي31820170031كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد صبرى احمد الجوابره31720134119كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااسيل رجب ابراهيم ابو صالح31820128043كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حال مصطفى احمد صمادي31820134046كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

علم الحاسوباحمد علي احمد الساخن31820001031كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رحمه فهيم علي القضاه31820134070كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةديما زطام علي بطاينه31820033057كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها خلود احمد علي مصطفى31820134010كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامريم محمود مصطفى الصمادى31920128006كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حنين احمد فضل عصفور31820134048كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةاحالم درغام ناصر شرمان31820033041كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اإلدارة السياحيةانوار انور سليمان مومني31820198006كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةرهف غسان مصطفى عبيد هللا31820033119كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةنداء وليد موسى البيروني31820033010كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةاسيل جابر فرج الشرمان31820033107كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 



اإلدارة السياحيةمالك علي دخل هللا دخل هللا31820198027كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةرهف عبد المجيد صالح الحوري31820033061كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةآمال احمد كرسي العنزي31820033030كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع غفران احمد سليم المومني31820170021كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةزينب ابراهيم محمد الزعبي31820033071كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةعمر مأمون محمد العزام31820033122كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاهدايه هاني محمود الزغول31820128013كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةسحر شفيق عبد الرحمن طالفحه31820033039كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بتول مصطفى صالح قواقنه31820134009كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رحمه محمد محمود غريز31820134041كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاايه عبد السالم عبدهللا العنانزه31820128103كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اإلدارة السياحيةحمزه صالح سعيد ابو ليلي31820198040كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةرهام رضوان نايف بني سعيد31820033121كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةعريفه احمد يوسف مهيدات31820033114كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع مها احمد فضل عصفور31820170006كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةيزن فايز محمد الجوهري31820033088كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها حال جالل محمد نصر هللا31820134035كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اإلدارة السياحيةسلسبيل ياسر احمد الرشايده31820198052كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاسعد الدين جمعه محمود الزغول31820128100كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اإلدارة السياحيةعبد الستار محمد احمد جوارنه31820198051كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةايه قسيم محمد عبيدات31820033113كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةربا عمر عبد النور المومني31820033017كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

علم الحاسوبرشا خالد احمد الزغول31720001051كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فرح نمر محمد الجبالي31820134030كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهافداء محمد حسن الزريقات31820128039كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اإلدارة السياحيةعمر احمد حسن جوارنه31820198025كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شذى محمود عبد هللا كريزم31820134082كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامحمد رياض محمود غريز31720128150كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةبيان محمد مصطفى العتوم31820033026كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةروان محمد عبدهللا طالل31820033028كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع ابتسام خالد حسين العفيف31820170044كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةنردين اسامه فرحان الزعبي31820033007كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةهديل احمد عبد الغني النمراوى31820033075كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامحمد عزيز محمود العالقمه31820128129كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهارحمه احمد حمد قواقنه31820128009كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاعرين حسن يونس العنانزه31820128105كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةبراء زياد مصطفى ابو جازوه31720033059كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهابراء عبد الرحمن فايز الصمادى31820128058كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاهمام احمد حسن هنداوى31820128099كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااسالم محمود عمر الشويات31820128107كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 



اللغة العربية وآدابهااسيل فتحي حسين بني اسماعيل31820128097كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاسوسن عبد الحميد حسين الصمادي31820128062كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع بنان محمد احمد المومنى31820170004كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاخالد عثمان فايز نجادات31820128110كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةانسام زايد علي السالمه31820033110كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةحنان فراس محمود عمايره31820033004كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةتسنيم خالد عبدالكريم الشوحه31820033047كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

علم الحاسوبايناس صفوان عبد السالم العمرى31820001052كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاادهم محمد فتحي مخلوف31820128067كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هبه ايمن يوسف المومني31820134033كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسيل احمد محمود ربيع31820134005كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاسائده عادل محمد القاسم31820128085كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةبيان بسام نايف حوامده31720033070كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاانوار امجد احمد زومط31820128102كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاضياء الدين ياسر محمد بني عطا31920128122كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهانسيبه ضيف هللا عبد العزيز المومني31820128006كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةسعاد محمد عبد القادر ابو جوده31820033052كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اإلدارة السياحيةضحى عقله محمد الشواشره31820198004كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةاالء احمد خليل ابو عابد31820033132كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةزين جميل رايد الفريحات31820033029كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اريج محمد محمود القيام31820134042كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاهديل يوسف محمد المومني31820128048كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةبنان سليمان محمد القزق31720033048كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

علم الحاسوبجنا عامر هزاع المومني31920001003كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاتبارك محمود سالم الشويات31820128060كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اإلدارة السياحيةاسراء فتحي محمود بشايره31820198034كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع انفال احمد عقله الحراحشه31820170016كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

علم الحاسوباسيل علي احمد بني عامر31820001014كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةتهاني ايمن مصطفى عمايره31820033135كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةنغم خالد حسن ابو جعفر31820033097كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ساجده علي عبد الرحمن عنانزه31820134050كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاايمان حجاج محمد الصمادى31820128036كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع تيماء بالل احمد خصاونه31820170024كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةباسل نعيم محمد صالح31820033161كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةرند فؤاد حماد الحورى31820033092كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةهديل شريف ابراهيم نجادات31920033004كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع رهف نواف تركي الطراونه31820170050كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةسجى رياض حسن بني ارشيد31820033069كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةمنى علي عبد الرحمن الشويات31820033018كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ابرار محمد احمد بني ياسين31820134084كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 



الخدمة االجتماعيةريم رافت صالح المومني31820033044كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها آيه فراس محمود عنانزه31820134013كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاحنان ماجد عبدهللا العمارات31820128121كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رايه ياسر كامل ابو صالح31720134150كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

علم الحاسوبجوانا خالد شالش بني ملحم31820001006كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهايارا محمد درويش بني سعيد31820128114كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها غدير عمر محمد الخرابشه31820134089كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع حسام عبد االله احمد العمري31820170045كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ضحى عماد راشد ابو وفاء31820134011كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهابيان محمد يوسف علي خريشه31920128120كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةربى امجد عياش العيده31820033011كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع االء غسان عدنان زعبالوى31820170029كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامحمد احمد ابراهيم عنانزه31820128015كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامي احمد محمد بني عبد الغني31720128210كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةسناء محمد شحاده حياصات31720033079كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بتول عيسى يوسف الدهون31820134109كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

علم الحاسوبنور حسين محمد الزبون31820001018كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهادعاء عصام احمد المقدم31820128081كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاسالم سلمان احمد بعيرات31720128160كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاغيداء محمود سليمان بني ياسين31820128087كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااحمد بدر احمد عنانزه31720128165كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهازمزم رضا محمد الشاعر31720128037كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةهديل سعيد حسن حميد31820033089كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عمرو فيصل احمد زعارير31820134027كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها شروق مثقال ونس البالونه31820134015كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

علم الحاسوبنور محمود عبد هللا القضاه31720001131كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاعبد الملك حسان عبده ربابعه31820128145كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاامل سميح مصطفى المصري31820128124كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهارائده علي احمد عنانبه31820128037كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاشادن عواد احمد المومني31720128136كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها صبا مهند زكي بني فواز31820134060كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهااستبرق محمد حمد بني عطا31820128066كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهامحمد عبد المنعم محمد الشبول31820128094كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

علم الحاسوبرزان عمران محمد مومني31820001064كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها انوار رافع علي المومني31720134158كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاغدير حسن سليمان سوالمه31720128138كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اإلدارة السياحيةانسام نضال محمد النجادات31820198011كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهانجود احمد سعيد بني اسماعيل31720128095كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهابشار فايز محمد الصمادي31820128064كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاعبد هللا حسن عبده ربابعه31820128089كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 



الخدمة االجتماعيةاماني محمد صالح عزام31820033123كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةمرح عليان محمد فطيمات31820033005كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لبنى محمد احمد الفريحات31820134002كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

علم الحاسوبعدي ناجي علي بني هاني31920001022كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاامال محمد خضر قواقنه31820128079كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاريما ادريس علي الزغول31820128076كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةبالل ياسر حسن العزايزه31820033060كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاسرى نسيم نايف الزغول31820128018كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاتقوى معين محمد الزغول31820128112كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اإلدارة السياحيةتاال نجيب طعمه البدر31920198002كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةتمارا احمد عيسى الترك31820033064كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فيصل احمد حسين عبابنه31720134105كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سندس خالد احمد القواقنه31720134131كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نور محمد عبد الرحمن المومني31720134149كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاعثمان تيسير محمد عنانبه31820128046كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اإلدارة السياحيةمحمد فواز جميل عضيبات31820198010كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اإلدارة السياحيةابراهيم محمد سالم بني فارس31820198003كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها احالم محمود مزعل وحشه31820134045كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رناد علي محمود بني فواز31820134053كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بنان احمد علي القبالن31820134068كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

الخدمة االجتماعيةساره محمد محمود بني ياسين31720033033كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها باسل رضوان عبدهللا درادكه31820134075كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

علم الحاسوبمصطفى محمد مصطفى المومني31820001047كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

علم الحاسوبغدير عبد الرؤوف احمد فريحات31720001069كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها احمد حسين محمد الكردي31720134066كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاايمان شفيق احمد الفريحات31820128101كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

االنحراف والجريمة/ علم االجتماع انسام مشهور علي العنيزات31820170015كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها محمد سيف خلف عبد الرحمن الصمادى31720134157كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اإلدارة السياحيةاحمد رائد محمد القضاه31720198005كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاعبد هللا احمد محمد طعامنه31720128215كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاابراهيم خليل محمد حواوره31820128028كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاحياه صفوان احمد فريحات31720128158كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بثينه عبد الكريم اغزاوى غريز31820134031كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاروان محمد موسى ربابعه31720128161كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها جليله حسن عبدالرزاق ابو رمان31920134075كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهارحمه محمد احمد عنانزه31720128162كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهاوفاء احمد مضعان الزغول31720128134كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فدوى جهاد سالم بني علي31720134097كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة العربية وآدابهابشائر خالد محمد بني عطا31720128126كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

علم الحاسوبعلي محمد احمد بني نصر31720001102كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 



اللغة العربية وآدابهاحنين احمد محمد العرود31820128014كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها راما محمد نايف زغول31820134055كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها فلحا سليمان االبراهيم عنيزات31720134089كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

علم الحاسوباكرام محمد صالح الزبون31820001001كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

 اللغة اإلنجليزية وآدابها معن متعب مصطفى نجادات31620134006كلية عجلون الجامعية الجامعية/  جامعة البلقاء  التطبيقية 

اللغة االنجليزية التطبيقيةاسمهان سعدي ساهر الزرو3180158 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة العربية وآدابهاابراهيم فرجيان/ جريس كريكور/نيفين 3190524 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةالهام احمد ياسين ال ياسين3180129 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةاروى جمال محمد جمعه3180053 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةانس حيدر صالح الكايد3180246 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةعبد هللا توفيق محمد حميدان3180441 الجامعة األردنية فرع العقبة

ادارة الفنادقحسام منير راشد مومني3170579 الجامعة األردنية فرع العقبة

االنجليزية/اللغة الفرنسيةسلسبيل محمد مرعي الصقر3170465 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةميسم موفق صبحي هنية3180284 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةحال ضرار شحاده حسونه3170495 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها علي ايمن علي السعد3180271 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها احمد محمد حسين زايد3180237 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةدانه محمد اسامه حسان الطاهات3180257 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها مجد فايز علي البالونه3180157 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةدايانا احمد جميل عبد الصمد3180126 الجامعة األردنية فرع العقبة

االنجليزية/اللغة الفرنسيةاسيل محمود يوسف الزبده3180004 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةبيان نضال محمد الجعيدي3180010 الجامعة األردنية فرع العقبة

االنجليزية/اللغة الفرنسيةايه عادل عيد القحافي3180216 الجامعة األردنية فرع العقبة

تكنولوجيا معلومات االعمالزيد عبد الرحمن عيد سعد3170349 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة العربية وآدابهاسمية ناهض سليم البنا3170496 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةسجى نادر سامح الخصاونه3180262 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة العربية وآدابهالينا علي عيد الحميدات3180322 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةايمان هاشم عبده مهيدات3170592 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةبسمه ضيف هللا علي النصيرات3180097 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةبشرى عامر سليمان العوران3180285 الجامعة األردنية فرع العقبة

االنجليزية/اللغة الفرنسيةعرين طالل ذياب الشرباصي3170453 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة العربية وآدابهاعائشة مصطفى عبد اللطيف طباخة3180302 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةثناء فهد فريد مقداد3180034 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةديما صالح محمد الشريده3180077 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سوار عماد عبد الحي القواسمي3180094 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةشيماء عبد الحليم صابر المصري3180052 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةرند عامر كامل المومني3170559 الجامعة األردنية فرع العقبة

االنجليزية/اللغة الفرنسيةقصي محمد جميل المرافي3180207 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رتانه محمد احمد صالح3180227 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة العربية وآدابهارهف محمود حسن ابو الضباع3180127 الجامعة األردنية فرع العقبة



اللغة االنجليزية التطبيقيةايه عبد الكريم سليم الخلفات3180142 الجامعة األردنية فرع العقبة

تكنولوجيا معلومات االعمالمالك باسل حلمي ابوعليان3180253 الجامعة األردنية فرع العقبة

اإلدارة السياحيةصالح الدين عثمان عارف الكردى3170202 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها انوار رمزى محمود سالمه3180110 الجامعة األردنية فرع العقبة

االنجليزية/اللغة الفرنسيةعبد هللا أحمد بشير الكور3170517 الجامعة األردنية فرع العقبة

اإلدارة السياحيةعرين زهير توفيق الشويخ3190475 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسيل اياد علي الدردساوي3180307 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةزين سالم فرحان الصرايره3180039 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هدايه محمد حسن النجار3180135 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها االء ناصر سعدي فروخ3180165 الجامعة األردنية فرع العقبة

اإلدارة السياحيةرنيم اسحق اسعد القواسمي3170410 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةعيسى محمد محمود الخصاونه3180266 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةسديل نادر سامح الخصاونه3170510 الجامعة األردنية فرع العقبة

االنجليزية/اللغة الفرنسيةاسيا ابراهيم عطاهلل كريشان3180296 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةرؤى طالل مصطفى  محاميد3180016 الجامعة األردنية فرع العقبة

االنجليزية/اللغة الفرنسيةرندة معيلش محمود عبد الهادي3170297 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةدانيه نبيل مسعود صالح3180045 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةحال اشرف حسن عوض3180095 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةرناد مسلم سالمه الخليفات3180225 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةسيرين عامر نعيم شحاده3180109 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها هدى محمود احمد حسن3170344 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةاسراء حسين محمد النابلسي3180041 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةتاج الدين رافت جودت قشحه3170456 الجامعة األردنية فرع العقبة

ادارة الفنادقاحمد عمر محمد ابو السعود3170169 الجامعة األردنية فرع العقبة

أنظمة المعلومات الحاسوبيةقصي عبد الناصر محمد ابو ريان3170628 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة العربية وآدابهاسلسبيل صادق عبد الرحمن سعاده3180215 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها عدي محمد محمود ابو حمود3170083 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةامنيه زياد احمد السوالقه3180081 الجامعة األردنية فرع العقبة

االنجليزية/اللغة الفرنسيةجمال هيثم محمد خير جنون3170085 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سرى محمود مبارك الضمور3180006 الجامعة األردنية فرع العقبة

االنجليزية/اللغة الفرنسيةاريج صالح محمد البريكات3170623 الجامعة األردنية فرع العقبة

أنظمة المعلومات الحاسوبيةانوار ثائر مصطفى بدير3170554 الجامعة األردنية فرع العقبة

ادارة الفنادققتيبه عبد الفتاح حسين طلوزي3180070 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةفرح عمر جمال رنو3180037 الجامعة األردنية فرع العقبة

أنظمة المعلومات الحاسوبيةغفران طارق غازي العودات3170393 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها رزان ابراهيم عبدالحميد المرازقه3180080 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةرزان محمود مصطفى الجدع3180119 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةرغد عبد الرحمن كامل احمرو3170608 الجامعة األردنية فرع العقبة

تكنولوجيا معلومات االعمالصهيب حسام علي عبد هللا3170508 الجامعة األردنية فرع العقبة

أنظمة المعلومات الحاسوبيةاحمد خالد رضوان علي3170201 الجامعة األردنية فرع العقبة



االنجليزية/اللغة الفرنسيةمصعب احمد محمد ابو عبيده3170596 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةرهف محمود عوده الحسنات3180007 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سالمه خالد سالمه الشيش3170458 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تماسي عبد سعيد طويسات3170068 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها احسان طارق محمد العصاه3170423 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةريما نضال محمد العثامين3170097 الجامعة األردنية فرع العقبة

تكنولوجيا معلومات االعمالعاصم خليل عصام العكلوك3180301 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها ربيعه محمود سعيد حمدان3170351 الجامعة األردنية فرع العقبة

ادارة الفنادقمعاذ جهاد صالح الجبور3170526 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها بيان محمد عبد السالم السوادحه3170034 الجامعة األردنية فرع العقبة

ادارة الفنادقحمزه محمد سليمان يوسف3170155 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها تقى مشهور ابراهيم الذنيبات3180058 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةدانيا ناصر محمد اوشاحي3170501 الجامعة األردنية فرع العقبة

االنجليزية/اللغة الفرنسيةيارا غالب عوض النصر3170587 الجامعة األردنية فرع العقبة

أنظمة المعلومات الحاسوبيةبهاء مصطفى محمد الصمادي3170454 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها لميس ياسر حسين ابو رياش3170391 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها نيفين محمود عوده بلبل3180136 الجامعة األردنية فرع العقبة

ادارة الفنادقعبد الرحمن اسامه رفعت ابداح3170484 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها اسراء ياسين خضر دنون3180123 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةراما سالمة محمد الدردساوي3160309 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةرشا عبد المجيد محمد الكردي3170605 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةنجد ابراهيم سالمه الحوامده3170371 الجامعة األردنية فرع العقبة

ادارة الفنادقاحمد فؤاد عبد القادر الشواوره3180256 الجامعة األردنية فرع العقبة

االنجليزية/اللغة الفرنسيةهيا ياسين عطية حمدية3170333 الجامعة األردنية فرع العقبة

أنظمة المعلومات الحاسوبيةرحمه جهاد علي المومني3170394 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةسمية نائل حسن عبد الجواد3170622 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة االنجليزية التطبيقيةمنار حمزه جاسر اللل3170467 الجامعة األردنية فرع العقبة

اإلدارة السياحيةبراءه خالد احمد الشناوى3170227 الجامعة األردنية فرع العقبة

االنجليزية/اللغة الفرنسيةتسنيم كمال إبراهيم البرديني3170296 الجامعة األردنية فرع العقبة

ادارة الفنادقعبد هللا خاطر/ محمد علي / عبد هللا 3150493 الجامعة األردنية فرع العقبة

إدارة السياحة والسفرعباده رياض عبد الحميد القطامين3114312 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة العربية وآدابهاشريف عيد رجب أبو العز3160159 الجامعة األردنية فرع العقبة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها سحر محمد فخر الدين لطفي الزغول3170461 الجامعة األردنية فرع العقبة

أنظمة المعلومات الحاسوبيةطه اسماعيل محمد الشويكي3160342 الجامعة األردنية فرع العقبة

اللغة العربية وآدابهاعبد هللا نمر عبد هللا حنون3150179 الجامعة األردنية فرع العقبة


