
المعدل التراكميالكليةالتخصصالنوع االجتماعيالرقم الجامعياسم الطالب

3.92كلية األعمالادارة األعمالذكر31803069047آدم محمد سعيد سعيد

2.64كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069016ابرار بكر محمد العلوان

2.7كلية األعمالادارة األعمالذكر31803069087احمد صالح فهد الدويكات

1.99كلية األعمالادارة األعمالذكر31603069067اديب ضاري محمد الرحاحله

2.4كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069037اسراء احمد خليل القضاه

2.63كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069068اسالم حازم عبد هللا المناصير

3.26كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069002اسالم عدلي محمد العفيفي

2.32كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069035اصاله عبد الحليم احمد القرعان

3.38كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069001الحنين المثنى عبد الرحمن حمدان

2.87كلية األعمالادارة األعمالذكر31903069007انس فاروق احمد سونده

2.95كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069017ايه محمد فضيل الهديب

2.84كلية األعمالادارة األعمالأنثى32003069512ايه محمود جمال الزعبي

3.84كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069090براءه محمد خالد محمود برغله

2.88كلية األعمالادارة األعمالأنثى32003069515بلقيس بشير احمد الدباس

2.34كلية األعمالادارة األعمالذكر31903069089تامر بالل مفلح الخريسات

2.73كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069040رؤى جمال خميس شلطف

2.41كلية األعمالادارة األعمالذكر31803069511راشد خالد سعيد الدويكات

3.15كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069508راما عبد الفتاح يعقوب الخرابشه

3.19كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069505رايان غيث هايل العوامله

3.55كلية األعمالادارة األعمالأنثى32003069509ردينه حماد احمد الثوابيه

2.8كلية األعمالادارة األعمالذكر31903069015روان عبد عادل الخطيب

2.68كلية األعمالادارة األعمالذكر31803069021زيد سالمه علي الجبلي

2.73كلية األعمالادارة األعمالأنثى32003069516ساره سليمان فهد الزعبي

2.4كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069008ساره يحيى يوسف جمعه

2.29كلية األعمالادارة األعمالذكر31903069022سالم ماهر سالم مغامس

2.17كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069046سجى محمد سليمان النعيمات

3.76كلية األعمالادارة األعمالذكر31903069003سعد الدين عارف حمدان ابو هزيم

2.65كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069072سيرين يونس احمد خوالده

2.08كلية األعمالادارة األعمالأنثى31503069112شروق عبد هللا فتحي ناصر

3.09كلية األعمالادارة األعمالذكر31703069043شهاب الدين احمد عبد الرحمن الكتوت

2.9كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069507شهد ابراهيم ذياب السواعير

2.65كلية األعمالادارة األعمالذكر32003069017عبدالرحمن لؤى محمد حياصات

3.4كلية األعمالادارة األعمالذكر32003069514عدنان محمد عدنان العربيات

2.56كلية األعمالادارة األعمالذكر31803069065قصي عايد عبد الكريم الخرابشه

3.65كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069029لما تامر جالل عبد ربه

2.51كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069025لين محمد سعد االيوب

2.44كلية األعمالادارة األعمالذكر31903069099محمد خلف سعد حجاحجه

3.37كلية األعمالادارة األعمالذكر31803069085محمد فراس محمد الرحاحله

3.23كلية األعمالادارة األعمالذكر31703069112محمد نادر ابراهيم البرميل

3.43كلية األعمالادارة األعمالذكر31803069510محمود شاكر عادل هديب

2.15كلية األعمالادارة األعمالذكر32003069501مراد احمد محمد الوزني

2.13كلية األعمالادارة األعمالأنثى31703069514مالك وسام متروك العلقان

1.91كلية األعمالادارة األعمالذكر31903069033مهند محمد سالم نصيرات

2.48كلية األعمالادارة األعمالذكر31803069078ناصر غالب عوده البقور

2.9كلية األعمالادارة األعمالأنثى32003069026نجد علي عبد الهادى السواعير

3.24كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069043نسرين عايش موسى النجار

2.3كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069069هبه ناجح خلف الديات

2.34كلية األعمالادارة األعمالأنثى32003069511هديل خالد محمود غبن

3.22كلية األعمالادارة األعمالأنثى32003069517وفاء عدنان فالح عطيات

2.12كلية األعمالادارة األعمالأنثى31503069118والء ايمن رضوان المساعفه

2.49كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069025يمنى حسن هاشم النسور

3.92كلية األعمالادارة األعمالذكر31803069047آدم محمد سعيد سعيد

2.64كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069016ابرار بكر محمد العلوان

2.38كلية األعمالادارة األعمالذكر31803069063ابراهيم عصام فالح الرحامنه

2.7كلية األعمالادارة األعمالذكر31803069087احمد صالح فهد الدويكات

2.65كلية األعمالادارة األعمالذكر32003069525احمد عبد هللا محمد خوالده

2.52كلية األعمالادارة األعمالذكر31903069009احمد هاشم بخيتان الغليالت

1.99كلية األعمالادارة األعمالذكر31603069067اديب ضاري محمد الرحاحله

2.4كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069037اسراء احمد خليل القضاه

2.63كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069068اسالم حازم عبد هللا المناصير

3.26كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069002اسالم عدلي محمد العفيفي

2.47كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069502اسماء صالح اسماعيل الجواهره

2.27كلية األعمالادارة األعمالذكر32003069530اسيل صبحي شحاده المشاهره

2.32كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069035اصاله عبد الحليم احمد القرعان

3.38كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069001الحنين المثنى عبد الرحمن حمدان

2.87كلية األعمالادارة األعمالذكر31903069007انس فاروق احمد سونده
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2.95كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069017ايه محمد فضيل الهديب

2.84كلية األعمالادارة األعمالأنثى32003069512ايه محمود جمال الزعبي

3.84كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069090براءه محمد خالد محمود برغله

2.88كلية األعمالادارة األعمالأنثى32003069515بلقيس بشير احمد الدباس

2.78كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069095بلقيس خالد عبد الرزاق الرمامنه

2.34كلية األعمالادارة األعمالذكر31903069089تامر بالل مفلح الخريسات

3.11كلية األعمالادارة األعمالذكر32003069520حنين ناصر احمد الخرابشه

2.73كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069040رؤى جمال خميس شلطف

2.41كلية األعمالادارة األعمالذكر31803069511راشد خالد سعيد الدويكات

3.15كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069508راما عبد الفتاح يعقوب الخرابشه

3.19كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069505رايان غيث هايل العوامله

3.55كلية األعمالادارة األعمالأنثى32003069509ردينه حماد احمد الثوابيه

2.8كلية األعمالادارة األعمالذكر31903069015روان عبد عادل الخطيب

3.29كلية األعمالادارة األعمالذكر32003069518روان منذر مسعود قموه

2.83كلية األعمالادارة األعمالذكر32003069522روعه معن جميل النسور

1.95كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069086ريما عبد هللا موسى الطيور الختالين

2.68كلية األعمالادارة األعمالذكر31803069021زيد سالمه علي الجبلي

2.88كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069067زينب عبد العليم لطفي الفاعوري

2.73كلية األعمالادارة األعمالأنثى32003069516ساره سليمان فهد الزعبي

2.56كلية األعمالادارة األعمالذكر32003069523ساره وسام متروك العلقان

2.4كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069008ساره يحيى يوسف جمعه

2.29كلية األعمالادارة األعمالذكر31903069022سالم ماهر سالم مغامس

2.17كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069046سجى محمد سليمان النعيمات

3.76كلية األعمالادارة األعمالذكر31903069003سعد الدين عارف حمدان ابو هزيم

2.22كلية األعمالادارة األعمالذكر32003069025سماح بسام احمد السليحات

2.94كلية األعمالادارة األعمالذكر32003069527سمى عمر سليم العايد

3.79كلية األعمالادارة األعمالأنثى32003069002سوسن خالد احمد الدرادكه

2.65كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069072سيرين يونس احمد خوالده

1.96كلية األعمالادارة األعمالذكر31703069510سيف الدين ابراهيم موسى الخاليله

2.08كلية األعمالادارة األعمالأنثى31503069112شروق عبد هللا فتحي ناصر

3.09كلية األعمالادارة األعمالذكر31703069043شهاب الدين احمد عبد الرحمن الكتوت

2.9كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069507شهد ابراهيم ذياب السواعير

3.05كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069057شهد احمد خليل باكير

2.94كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069104شيماء محمد سليمان الفساطله

2.5كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069032صبا مروان عبد الفتاح رحاحله

2.65كلية األعمالادارة األعمالذكر32003069017عبدالرحمن لؤى محمد حياصات

3.4كلية األعمالادارة األعمالذكر32003069514عدنان محمد عدنان العربيات

2.56كلية األعمالادارة األعمالذكر31803069065قصي عايد عبد الكريم الخرابشه

2.76كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069091لجين احسان سالم خريسات

3.65كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069029لما تامر جالل عبد ربه

2.51كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069025لين محمد سعد االيوب

2.44كلية األعمالادارة األعمالذكر31903069099محمد خلف سعد حجاحجه

2.06كلية األعمالادارة األعمالذكر31703069093محمد عواد صالح العدوان

3.37كلية األعمالادارة األعمالذكر31803069085محمد فراس محمد الرحاحله

3.23كلية األعمالادارة األعمالذكر31703069112محمد نادر ابراهيم البرميل

3.43كلية األعمالادارة األعمالذكر31803069510محمود شاكر عادل هديب

2.27كلية األعمالادارة األعمالذكر31903069500محمود ماجد محمود ابو حمور

2.15كلية األعمالادارة األعمالذكر32003069501مراد احمد محمد الوزني

2.13كلية األعمالادارة األعمالأنثى31703069514مالك وسام متروك العلقان

2.57كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069059ملك احمد محمد ابو سيف

1.91كلية األعمالادارة األعمالذكر31903069033مهند محمد سالم نصيرات

2.34كلية األعمالادارة األعمالذكر31903069014موسى فؤاد عيسى ابوالعوف

2.48كلية األعمالادارة األعمالذكر31803069078ناصر غالب عوده البقور

2.9كلية األعمالادارة األعمالأنثى32003069026نجد علي عبد الهادى السواعير

3.24كلية األعمالادارة األعمالأنثى31903069043نسرين عايش موسى النجار

3.52كلية األعمالادارة األعمالذكر32003069001نور معتصم عبد النور دبابنه

3.6كلية األعمالادارة األعمالذكر32003069029نورس محمد عطا عبد الهادي

2.3كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069069هبه ناجح خلف الديات

2.34كلية األعمالادارة األعمالأنثى32003069511هديل خالد محمود غبن

2.73كلية األعمالادارة األعمالذكر32003069528وجدان محمد ضيف هللا السرحان

3.22كلية األعمالادارة األعمالأنثى32003069517وفاء عدنان فالح عطيات

2.12كلية األعمالادارة األعمالأنثى31503069118والء ايمن رضوان المساعفه

2.49كلية األعمالادارة األعمالأنثى31803069025يمنى حسن هاشم النسور

3.23كلية األعمالاالقتصادذكر31803013030احمد زياد عبد الكريم الرحاحله

3.99كلية األعمالاالقتصادذكر31903013068احمد صالح عبد هللا خريسات

2.05كلية األعمالاالقتصادأنثى31703013004ايه صبحي عبدهللا الثوابيه
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2.46كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013018تقوى عبد الفتاح سليمان الخطيب

2.32كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013038رؤى سالم سعد االيوب

2.66كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013057رنيم ابراهيم محمد الجزار

2.83كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013033عرين باسم عز الدين احمد

3.07كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013067كرستين يعقوب خليل قاقيش

2.83كلية األعمالاالقتصادذكر31803013045معاذ احمد عبد هللا النسور

3.15كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013004ميرنا عزيز يعقوب ابو طبيخ

2.2كلية األعمالاالقتصادأنثى31703013036هبه صقر علي فراش

3.4كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013071وسن علي صادق ابو الشايب

3.23كلية األعمالاالقتصادذكر31803013030احمد زياد عبد الكريم الرحاحله

3.99كلية األعمالاالقتصادذكر31903013068احمد صالح عبد هللا خريسات

3.12كلية األعمالاالقتصادذكر31903013043احمد منير محمد القماز

3.47كلية األعمالاالقتصادأنثى31903013021ايمان هاني داود العدوان

2.05كلية األعمالاالقتصادأنثى31703013004ايه صبحي عبدهللا الثوابيه

2.46كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013018تقوى عبد الفتاح سليمان الخطيب

2.47كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013056تيمه محمود حسن حيمور

2.41كلية األعمالاالقتصادذكر31903013085ثامر رائد زيدان ابو الهيجاء

2.9كلية األعمالاالقتصادأنثى31903013033دعاء خليل محمد العجارمه

2.32كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013038رؤى سالم سعد االيوب

2.66كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013057رنيم ابراهيم محمد الجزار

3.54كلية األعمالاالقتصادأنثى31903013010ريما حنا عيد حداد

2.84كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013028ساره عبد هللا احمد العتوم

2.44كلية األعمالاالقتصادذكر31803013029عبد الرحمن سليمان يوسف الطحله

2.03كلية األعمالاالقتصادذكر31703013010عبد العزيز محمود عبد العزيز ياسين

2.83كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013033عرين باسم عز الدين احمد

2.32كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013052فرح زياد ابراهيم مسعود

3.07كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013067كرستين يعقوب خليل قاقيش

2.72كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013068الرا محمد مصطفى بني فارس

2.44كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013070لميس عادل احمد جبر

3.27كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013066مجدولين احمد سليمان العرمان

2.46كلية األعمالاالقتصادذكر31803013069محمد هيشام خالد مسمار

2.71كلية األعمالاالقتصادذكر31903013065محمود طالب محمود حماد

2.83كلية األعمالاالقتصادذكر31803013045معاذ احمد عبد هللا النسور

3.15كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013004ميرنا عزيز يعقوب ابو طبيخ

2.92كلية األعمالاالقتصادأنثى31903013050نورشان انور مسعود ابو سويلم

2.2كلية األعمالاالقتصادأنثى31703013036هبه صقر علي فراش

3.11كلية األعمالاالقتصادأنثى31903013062هبه عبد الحكيم عبد هللا عربيات

3.4كلية األعمالاالقتصادأنثى31803013071وسن علي صادق ابو الشايب

3.27كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030010ابرار ايمن محمود المومني

3.59كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030076احالم فيصل عبد العزيز الغنميين

2.89كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030074احمد محمود عبد هللا غزوان

2.51كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030527اريج بشير علي المعادات

3.67كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030031اريج يوسف محمد سعيد جازيه

3.8كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030072اسراء ابو العزايم عيد حبيشي

3.53كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030021اسراء احمد موسى اماره

2.44كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030511اسراء محمود احمد سرور

3.23كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030061اسيل امين محمد الزعبي

2.91كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030069اسيل خالد محمد الشريده

3.4كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030512افنان عبد الرحيم محمد علي البوز

2.72كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030534انسام ابراهيم سويلم النوافعه

2.44كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030518ايه احمد فهد الشوابكه

3.6كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030019تمام احمد زهدي جرار

2.61كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030068تيماء علي عبد هللا المرموري

2.49كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31707030530تيماء نمر محمد الرحامنه

2.73كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030530جود محمد عارف الشوابكه

2.8كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030523دانا سعيد سلمان ابو دعابس

3.15كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030033دريد رياض فهمي نوفل

2.68كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31707030553دالل اكرم امير العلي

3.24كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030050دنيا علي عبد الفتاح الزيادات

3.34كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030023راما محمد ابراهيم المجلي

3.06كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030051رزان غالب جابر سالم

2.83كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030065رغد جهاد عيسى البو

3.8كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31707030136رغد محمد ابراهيم ابو حاشيه

2.81كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030521رنا خالد احمد الوشاح

2.91كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030045رنيم عماد نايف العوامله

2.78كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030514رهام عبد هللا محمد الرياالت
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2.69كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030520ساره خالد احمد الصويتي

3.78كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030037ساره عيسى داود عويضه

2.88كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030529سامي جاسم محمد صالح

2.96كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030502سوار احمد محمد الكلوب

2.96كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030005شروق ناصر محمد الحجاحجه

3كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030075شهد هشام يوسف الطواهيه

2.5كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030073صفوان ضياء ذيب المهيرات

2.91كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030517صفيه ماهر توفيق العدوان

2.79كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030515صهيب هيثم محمد جبريل

3.1كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030047عبد العزيز سامر عبد العزيز الحسنات

3.14كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31907030008عمر خالد عبد القادر ابو فارس

2.36كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31707030019عهود فادي عواد سالم

2.47كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31707030551فاطمه ناصر جميل الفار

3.01كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31907030003لبنى عادل مصطفى الددا

3.01كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030056لجين انور صالح الحديدى

3.47كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030016لمى باسم مصطفى الكسواني

3.58كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030082لين انور فرج العبد الالت

2.57كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030058لينا عليان نهار العوامله

3.14كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030091لينه سالمه سويلم النوافعه

2.52كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31707030026مالك احمد عبد العزيز الفي

2.65كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31907030088ماهينار محمود عبدالحميد ابوهزيم

2.99كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030044مجد ذيب صبحي الجغبير

2.76كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030093محمد علي محمد القضاه

2.48كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030513مرام امجد عارف خرفان

3.61كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030041مريم شادي محمد السباتين

2.68كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31907030538مالك ماهر زهدى فياض الحشاش

3.38كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030028منار ناجح محمد السيد احمد

3.02كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030528ميار تيسير خليل النشاش

3.05كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030509ميار ياسر محمد هديب

3.16كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030012ميس عمر محمود القدره

3.66كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030086ميساء ماهر محمود الخنافسه

3.92كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030018نهى محمد عبد الرحمن برغل

3.56كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030008نور الهدى عمر محمد حمود خليل

2.78كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030077هبه سميح عوده الحر

3.15كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030034هديل احمد ابراهيم ابو حيه

3.09كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030083هديل بسام عادل حداد

3.16كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030007وعد عمر فريد الشوبكي

3.83كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030053يزن نضال محمد الهلسه

3.02كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030522يوسف اسامه احمد الصمادى

2.87كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31907030001يوسف رائد يوسف الشبلي

2.49كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030055آيه خالد احمد هبيشان

3.27كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030010ابرار ايمن محمود المومني

3.59كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030076احالم فيصل عبد العزيز الغنميين

2.89كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030074احمد محمود عبد هللا غزوان

2.51كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030527اريج بشير علي المعادات

3.67كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030031اريج يوسف محمد سعيد جازيه

3.8كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030072اسراء ابو العزايم عيد حبيشي

3.53كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030021اسراء احمد موسى اماره

2.44كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030511اسراء محمود احمد سرور

3.23كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030061اسيل امين محمد الزعبي

2.91كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030069اسيل خالد محمد الشريده

2.76كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030052افنان زياد عيسى العكش

3.4كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030512افنان عبد الرحيم محمد علي البوز

2.72كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030534انسام ابراهيم سويلم النوافعه

3كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030026انوار عبد الحميد طراد الزبون

2.85كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030540ايمان سعدي محمد سكر

2.44كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030518ايه احمد فهد الشوابكه

3كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31907030506بيان كمال صالح عبد الحي

2.54كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31907030537تسنيم صالح فهمي جابر

3.01كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31907030546تسنيم ناجح حسين صافي

3.6كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030019تمام احمد زهدي جرار

2.61كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030068تيماء علي عبد هللا المرموري

2.49كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31707030530تيماء نمر محمد الرحامنه

2.73كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030530جود محمد عارف الشوابكه

2.27كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31707030126حسان محمود حسان السليحات

2.8كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030523دانا سعيد سلمان ابو دعابس
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3.15كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030033دريد رياض فهمي نوفل

2.68كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31707030553دالل اكرم امير العلي

3.24كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030050دنيا علي عبد الفتاح الزيادات

2.87كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى32007030001رؤى جهاد محمد الخلفات

3.34كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030023راما محمد ابراهيم المجلي

3.19كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31707030073رانيا صالح كامل ابو زيد

3.06كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030051رزان غالب جابر سالم

2.83كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030065رغد جهاد عيسى البو

3.8كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31707030136رغد محمد ابراهيم ابو حاشيه

2.81كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030521رنا خالد احمد الوشاح

2.91كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030045رنيم عماد نايف العوامله

2.27كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030090رنين يوسف سليمان النصيرات

2.78كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030514رهام عبد هللا محمد الرياالت

2.65كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31907030532رهف خالد احمد الحالحله

2.14كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030054رهف سعد صالح ابو رمان

2.69كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030520ساره خالد احمد الصويتي

3.78كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030037ساره عيسى داود عويضه

2.88كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030529سامي جاسم محمد صالح

3.01كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31907030548سجى ثائر حسني ابو فرحه

2.96كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030502سوار احمد محمد الكلوب

2.96كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030005شروق ناصر محمد الحجاحجه

3كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030075شهد هشام يوسف الطواهيه

2.5كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030073صفوان ضياء ذيب المهيرات

2.91كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030517صفيه ماهر توفيق العدوان

2.49كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030547صهيب ابراهيم محمد حتامله

2.79كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030515صهيب هيثم محمد جبريل

2.29كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030006عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن العويدي

3.1كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030047عبد العزيز سامر عبد العزيز الحسنات

3.14كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31907030008عمر خالد عبد القادر ابو فارس

2.36كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31707030019عهود فادي عواد سالم

2.47كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31707030551فاطمه ناصر جميل الفار

2.42كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030080فرح احمد سليمان الحديثات

2.74كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31907030114النا انور محمود العدوان

3.01كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31907030003لبنى عادل مصطفى الددا

3.01كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030056لجين انور صالح الحديدى

3.47كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030016لمى باسم مصطفى الكسواني

3.07كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31907030128ليث نواف سلمان السبيتان

3.58كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030082لين انور فرج العبد الالت

2.91كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030092لين عمر عبد العزيز الفي

3.13كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030087لين منذر ابراهيم الخليلي

2.57كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030058لينا عليان نهار العوامله

3.14كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030091لينه سالمه سويلم النوافعه

2.52كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31707030026مالك احمد عبد العزيز الفي

2.65كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31907030088ماهينار محمود عبدالحميد ابوهزيم

2.99كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030044مجد ذيب صبحي الجغبير

2.76كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030093محمد علي محمد القضاه

2.65كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030508محمد فواز محمد الشوابكه

2.48كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030513مرام امجد عارف خرفان

3.61كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030041مريم شادي محمد السباتين

2.88كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030516معز الدين ممدوح محمود ابو سوا

2.68كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31907030538مالك ماهر زهدى فياض الحشاش

3.38كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030028منار ناجح محمد السيد احمد

3.02كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030528ميار تيسير خليل النشاش

3.05كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030509ميار ياسر محمد هديب

3.16كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030012ميس عمر محمود القدره

3.66كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030086ميساء ماهر محمود الخنافسه

2.93كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030542ندى رافع شاتي الشرعه

3.92كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030018نهى محمد عبد الرحمن برغل

3.56كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030008نور الهدى عمر محمد حمود خليل

2.78كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030077هبه سميح عوده الحر

3.15كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030034هديل احمد ابراهيم ابو حيه

3.09كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030083هديل بسام عادل حداد

1.9كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31507030083هديل طايل يوسف القرعان

2.38كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030067وعد طالل سهو الشوفين

3.16كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31807030007وعد عمر فريد الشوبكي

3.04كلية العلومالتحاليل الطبيةأنثى31907030123وفاء خالد عبد هللا بزبز
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3.83كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030053يزن نضال محمد الهلسه

3.02كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31807030522يوسف اسامه احمد الصمادى

2.87كلية العلومالتحاليل الطبيةذكر31907030001يوسف رائد يوسف الشبلي

2.4كلية األعمالالتسويقذكر31903077003احمد عبد الحليم محمد الفواعير

3.4كلية األعمالالتسويقأنثى32003077002بتول ايمن هاني اماره

3.23كلية األعمالالتسويقأنثى31903077007حال سلطان محمود الطيب

3.81كلية األعمالالتسويقأنثى31803077026دينا صبري محمد صالح االزم

2.79كلية األعمالالتسويقأنثى31903077023راما اديب ابراهيم حسان

2.38كلية األعمالالتسويقأنثى31803077039روان اكرم عبد الكريم خليفات

3.03كلية األعمالالتسويقأنثى31803077035ساره احمد شناعه صالح

2.23كلية األعمالالتسويقأنثى31703077032شروق محمد هزاع الزيود

3.51كلية األعمالالتسويقأنثى31903077001شهد فايز محمد عوده

3.16كلية األعمالالتسويقأنثى31803077014غزل سعيد اسماعيل ابو طوق

2.77كلية األعمالالتسويقذكر31803077019فارس حازم خليل جريسات

2.32كلية األعمالالتسويقذكر31803077020فرح زواد فرح حتر

2.68كلية األعمالالتسويقذكر31903077018محمد حمدي حسين علي

2.27كلية األعمالالتسويقذكر31803077009مرهف محمد جمال موسى المحيسن

2.95كلية األعمالالتسويقأنثى31903077079هبه فيصل خليفه الزعبي

3كلية األعمالالتسويقأنثى31903077078وعد المثايل ايمن كمال ابو تايه

2.4كلية األعمالالتسويقذكر31903077003احمد عبد الحليم محمد الفواعير

2.57كلية األعمالالتسويقذكر31903077500احمد عليان محمود القداح

2.48كلية األعمالالتسويقأنثى31903077039اليس موفق ابراهيم طعامنه

2.08كلية األعمالالتسويقذكر31603077051انس سعيد محمود سليط

3.4كلية األعمالالتسويقأنثى32003077002بتول ايمن هاني اماره

3.01كلية األعمالالتسويقأنثى31903077080جنى عبد الرحيم عوض الرواجفه

3.23كلية األعمالالتسويقأنثى31903077007حال سلطان محمود الطيب

2.91كلية األعمالالتسويقذكر31903077024حمزه مازن خليل النابلسي

2.85كلية األعمالالتسويقأنثى31903077073حنين عبد الحفيظ احمد الطوالبه

3.81كلية األعمالالتسويقأنثى31803077026دينا صبري محمد صالح االزم

2.79كلية األعمالالتسويقأنثى31903077023راما اديب ابراهيم حسان

3.54كلية األعمالالتسويقأنثى31903077006راما باسم عمر ابو طالب

2.38كلية األعمالالتسويقأنثى31803077039روان اكرم عبد الكريم خليفات

2.12كلية األعمالالتسويقأنثى31703077024ريما عبد المجيد محمد صالح

3.03كلية األعمالالتسويقأنثى31803077035ساره احمد شناعه صالح

2.23كلية األعمالالتسويقأنثى31703077032شروق محمد هزاع الزيود

3.51كلية األعمالالتسويقأنثى31903077001شهد فايز محمد عوده

2.63كلية األعمالالتسويقذكر31903077008عبد الرحمن صالح محمد الغويري

3.16كلية األعمالالتسويقأنثى31803077014غزل سعيد اسماعيل ابو طوق

2.77كلية األعمالالتسويقذكر31803077019فارس حازم خليل جريسات

2.32كلية األعمالالتسويقذكر31803077020فرح زواد فرح حتر

2.81كلية األعمالالتسويقأنثى31803077015لجين ابراهيم عبد اللطيف السعايده

2.53كلية األعمالالتسويقذكر31903077059مالك اياد جمال التميمي

3.15كلية األعمالالتسويقذكر31903077004مايكل مازن ميخائيل الفاخوري

2.68كلية األعمالالتسويقذكر31903077018محمد حمدي حسين علي

3.23كلية األعمالالتسويقذكر31903077033محمد عارف عبد هللا الوشاح

3.25كلية األعمالالتسويقذكر32003077001محمد يحيى موسى الزيود

2.27كلية األعمالالتسويقذكر31803077009مرهف محمد جمال موسى المحيسن

2.51كلية األعمالالتسويقأنثى31903077012نسرين محمود سميح الشرمان

2.95كلية األعمالالتسويقأنثى31903077079هبه فيصل خليفه الزعبي

3كلية األعمالالتسويقأنثى31903077078وعد المثايل ايمن كمال ابو تايه

3.13كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةأنثى31804278050بتول طالل سليمان الكعابنه

2.48كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةذكر31804278036حمزه محمد هاشم صالح

3.54كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةأنثى31804278019ديما سعيد بدر زهران

3.26كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةأنثى31704278053شيماء عماد اسماعيل العبد

2.7كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةأنثى31804278037عذارى طالب محمود المناصير

2.43كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةذكر31704278039عناد فتحي فايض الرواشده

2.59كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةأنثى31804278005ماريهان يعقوب محمد خير الغزاوي

3.14كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةأنثى31704278063نور الهدى محمد صالح ابو دلهوم

2.44كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةأنثى31804278040هدايه شريف عبد الكريم الموسى

2.72كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةأنثى31804278052هناء معتصم سعيد العاصي

3.13كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةأنثى31804278050بتول طالل سليمان الكعابنه

2.26كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةذكر31704278015حمزه مازن انيس الفاعورى

2.48كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةذكر31804278036حمزه محمد هاشم صالح

3.54كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةأنثى31804278019ديما سعيد بدر زهران

3.26كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةأنثى31704278053شيماء عماد اسماعيل العبد

2.7كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةأنثى31804278037عذارى طالب محمود المناصير
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2.39كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةذكر31804278027عمر عبد االله محمد الحيارى

2.43كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةذكر31704278039عناد فتحي فايض الرواشده

2.59كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةأنثى31804278005ماريهان يعقوب محمد خير الغزاوي

2.65كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةأنثى31804278048ميس نبيل عبد الرحيم عبد العزيز

2.76كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةأنثى31804278032ميساء زياد حسن اللحام

3.14كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةأنثى31704278063نور الهدى محمد صالح ابو دلهوم

2.44كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةأنثى31804278040هدايه شريف عبد الكريم الموسى

2.72كلية الزراعة التكنولوجيةالتقنيات الحيوية الزراعيةأنثى31804278052هناء معتصم سعيد العاصي

2.56كلية العلومالرياضياتذكر31807505052احمد صالح خليل رباح

2.91كلية العلومالرياضياتأنثى31807505087اسالم عادل صالح الجهالين

2.11كلية العلومالرياضياتأنثى31707505059اسالم محمد عبد الرحمن المناصير

2.47كلية العلومالرياضياتأنثى31807505079اسيل ناصر مناور السعايده

2.46كلية العلومالرياضياتأنثى31807505021بيان احمد سلمان البلوي

2.47كلية العلومالرياضياتأنثى31807505080تمارا محمد سليمان الزبيدي

3.35كلية العلومالرياضياتأنثى31807505026ربى بسام خليل ابو علي

2.29كلية العلومالرياضياتأنثى31907505084رشا خالد سويلم الملطعه

3.63كلية العلومالرياضياتأنثى31807505020رغد محمود عاشق الرواد

2.65كلية العلومالرياضياتأنثى31907505004رناد رياض عبد العزيز ابو عريش

2.37كلية العلومالرياضياتأنثى31807505083روند يحيى موسى النعيرات

2.52كلية العلومالرياضياتذكر31807505078رياض منصور عادل ابو سليم

2.74كلية العلومالرياضياتأنثى32007505005سرى محمد حسن المومني

2.98كلية العلومالرياضياتأنثى31907505002سماح نضال عبد هللا ابو عمر

2.47كلية العلومالرياضياتذكر31707505067عبد الرحمن محمد سليم القضاه

2.18كلية العلومالرياضياتذكر31807505009عبد هللا محمود عطا السليحات

2.78كلية العلومالرياضياتأنثى31907505006فاطمه جمال محمد ابو السعود

2.44كلية العلومالرياضياتذكر31807505073فراس مروان راجي الرضاونة

2.67كلية العلومالرياضياتذكر31807505085محمد يوسف خليل صندوقه

2.13كلية العلومالرياضياتأنثى31607505100مريم صدام علي الشهاب

2.52كلية العلومالرياضياتأنثى31807505051مالك خالد سويلم الملطعه

2.88كلية العلومالرياضياتأنثى31907505111مالك صدقي محمد الرحامنه

3.03كلية العلومالرياضياتأنثى31807505002منتهى جمال علي العوضي

2.82كلية العلومالرياضياتذكر31807505081هاشم شادى داود الحلبي

2.4كلية العلومالرياضياتذكر31807505016يحيى محمد علي السعيداني

3.37كلية العلومالرياضياتذكر31807505074يوسف جمال محمد رضوان

2.56كلية العلومالرياضياتذكر31807505052احمد صالح خليل رباح

2.91كلية العلومالرياضياتأنثى31807505087اسالم عادل صالح الجهالين

2.11كلية العلومالرياضياتأنثى31707505059اسالم محمد عبد الرحمن المناصير

2.67كلية العلومالرياضياتأنثى31807505066اسيل زياد عبد المطلب العوامره

2.47كلية العلومالرياضياتأنثى31807505079اسيل ناصر مناور السعايده

2.36كلية العلومالرياضياتذكر31807505077اشرف طارق احمد الحيارى

3.31كلية العلومالرياضياتأنثى31907505031ايه محمد ابراهيم العمري

2.87كلية العلومالرياضياتأنثى31907505047بشرى خليف محمد الطواهيه

2.46كلية العلومالرياضياتأنثى31807505021بيان احمد سلمان البلوي

2.47كلية العلومالرياضياتأنثى31807505080تمارا محمد سليمان الزبيدي

3.05كلية العلومالرياضياتأنثى31907505045حياه صالح محمود خوالده

3.35كلية العلومالرياضياتأنثى31807505026ربى بسام خليل ابو علي

2.29كلية العلومالرياضياتأنثى31907505084رشا خالد سويلم الملطعه

3.63كلية العلومالرياضياتأنثى31807505020رغد محمود عاشق الرواد

2.65كلية العلومالرياضياتأنثى31907505004رناد رياض عبد العزيز ابو عريش

2.37كلية العلومالرياضياتأنثى31807505083روند يحيى موسى النعيرات

2.52كلية العلومالرياضياتذكر31807505078رياض منصور عادل ابو سليم

3.58كلية العلومالرياضياتأنثى31807505031ساره عوده هللا سالمه ابو فليفل

2.74كلية العلومالرياضياتأنثى32007505005سرى محمد حسن المومني

2.98كلية العلومالرياضياتأنثى31907505002سماح نضال عبد هللا ابو عمر

2.86كلية العلومالرياضياتأنثى31907505104شهد حمود محمد الزعبي

3.25كلية العلومالرياضياتأنثى31907505040شهد منتصر هاني العطيات

2.47كلية العلومالرياضياتذكر31707505067عبد الرحمن محمد سليم القضاه

2.42كلية العلومالرياضياتذكر31707505083عبد الرحمن ناصر مصطفى ابراهيم

2.78كلية العلومالرياضياتذكر31807505063عبد هللا ابراهيم عبود الهشلمون

2.18كلية العلومالرياضياتذكر31807505009عبد هللا محمود عطا السليحات

3.02كلية العلومالرياضياتذكر31907505038عالء غازي احمد فريحات

2.78كلية العلومالرياضياتأنثى31907505006فاطمه جمال محمد ابو السعود

2.44كلية العلومالرياضياتذكر31807505073فراس مروان راجي الرضاونة

2.93كلية العلومالرياضياتأنثى31907505037لما وليد علي الكسواني

3.36كلية العلومالرياضياتذكر31907505080ماجد احمد ماجد الصمادى

2.19كلية العلومالرياضياتذكر31707505507محمد احمد عبد الزعبي
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2.26كلية العلومالرياضياتذكر31707505074محمد ذياب عارف فريحات

2.55كلية العلومالرياضياتذكر31707505076محمد هاشم حمد هللا الدروع

2.67كلية العلومالرياضياتذكر31807505085محمد يوسف خليل صندوقه

2.35كلية العلومالرياضياتذكر31807505006محمود خلف محمود البالونه

2.37كلية العلومالرياضياتذكر31807505022مراد قاسم محمد قصاقصه

2.13كلية العلومالرياضياتأنثى31607505100مريم صدام علي الشهاب

2.31كلية العلومالرياضياتأنثى31807505084مالك احمد سعود الجرايره

2.52كلية العلومالرياضياتأنثى31807505051مالك خالد سويلم الملطعه

2.88كلية العلومالرياضياتأنثى31907505111مالك صدقي محمد الرحامنه

3.03كلية العلومالرياضياتأنثى31807505002منتهى جمال علي العوضي

2.18كلية العلومالرياضياتأنثى31807505029نور ضافي عيسى الربطه

2.82كلية العلومالرياضياتذكر31807505081هاشم شادى داود الحلبي

2.4كلية العلومالرياضياتذكر31807505016يحيى محمد علي السعيداني

2.44كلية العلومالرياضياتذكر31907505014يزن غسان عبد هللا ابو زنيمه

2.6كلية العلومالرياضياتذكر31807505036يوسف احمد يوسف جبران

3.37كلية العلومالرياضياتذكر31807505074يوسف جمال محمد رضوان

3.83كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31803015072أيه اسام عبد الغفار صبح

2.71كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةذكر31803015059ابراهيم وليد صالح الصمادي

1.98كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةذكر31803015022احمد خالد جعفر الرشدان

3.61كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةذكر31803015076المهدي خليل مفلح فليحان

3.49كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015001امل امجد محمد مشعل

2.67كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015007دانيه عليوه عبدالفتاح عليوه

3.41كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31803015037رؤى شكري فهد عبد هللا

2.41كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةذكر31803015071راشد راتب محمود الشبلي

2.32كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015168رهف محمد غالب ابو الراغب

3.13كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31803015052روان محمد احمد المحاميد

2.74كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31803015034روزان حسان احمد ابو غنام

3.28كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31803015061ساره محمود عبد ابو شقره

2.45كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31803015045سيلينا بشار حنا جريسات

2.38كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31703015136شذى فراس عادل البخيت

2.68كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015005شذى محمد صالح العدوان

2.81كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31803015007فاطمه منذر خليل الصوصه

3.19كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31803015505مرح نصر هللا سعد المناصير

3.73كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015096ميس عماد صبرى الجيوسي

2.31كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31703015122نجد فيصل احمد العدوان

2.4كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةذكر31903015002نور الدين جمال محمد حمد

3.18كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015032نور عصام محمد الزعبي

3.83كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31803015072أيه اسام عبد الغفار صبح

2.71كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةذكر31803015059ابراهيم وليد صالح الصمادي

1.98كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةذكر31803015022احمد خالد جعفر الرشدان

1.93كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةذكر31903015016احمد مالك عبدالحميد قرعومه

2.93كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015012اسالم محمد عوده محمد ابو صفيه

3.61كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةذكر31803015076المهدي خليل مفلح فليحان

3.49كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015001امل امجد محمد مشعل

3.2كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31803015077امنه رعد عبد الدباس

2.43كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015073بيان الزين اسماعيل عوده

3.48كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015090جيسيكا خالد عواد العديلي

2.41كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةذكر31903015103حازم عبد الحميد علي الوريكات

2.13كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31803015068حال عمر سليمان الغليالت

3.01كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31803015049خوله ضرار محمد فخري اعسيله

2.67كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015007دانيه عليوه عبدالفتاح عليوه

3.41كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31803015037رؤى شكري فهد عبد هللا

2.41كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةذكر31803015071راشد راتب محمود الشبلي

3.13كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى32003015506راما محمد خلف ابو رمان

2.32كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015168رهف محمد غالب ابو الراغب

3.13كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31803015052روان محمد احمد المحاميد

2.74كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31803015034روزان حسان احمد ابو غنام

3.13كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015048زينه رائد محمود خضر

2.7كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015166ساره فارس عبد الجليل الشياب

2.98كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015160ساره محمد عبد الكريم القطيشات

3.28كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31803015061ساره محمود عبد ابو شقره

2.64كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015062سبأ اسماعيل ابراهيم حسان

2.11كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015006سبأ محمد صالح ابو حمور

2.66كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015165سجود اياد ابراهيم الرحاحله

2.45كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31803015045سيلينا بشار حنا جريسات

2.38كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31703015136شذى فراس عادل البخيت
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2.68كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015005شذى محمد صالح العدوان

3.64كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةذكر31903015059عالء محمد احمد حميده

2.19كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةذكر31903015013عمر ماجد ربحي الخطيب

2.57كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015072غيداء فيصل خليفه الزعبي

2.17كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015145فاطمه زياد محمود البراضعيه

2.81كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31803015007فاطمه منذر خليل الصوصه

3.13كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015057فرح عماد سالم فرح

1.77كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةذكر31703015112محمد صالح عبدالفتاح الرياالت

2.13كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةذكر31803015008محمد ناصر علي الرحامنه

2.46كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015083مرح احمد ابراهيم الرشيدات

3.07كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015095مرح عايد محمود الرحامنه

3.19كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31803015505مرح نصر هللا سعد المناصير

2.63كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةذكر32003015008معتصم عماد محمد شقير

3.08كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةذكر31903015061مهند وائل صالح الزيود

3.73كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015096ميس عماد صبرى الجيوسي

2.53كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31703015038نارمين نمر مفلح الجمل

2.31كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31703015122نجد فيصل احمد العدوان

2.4كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةذكر31903015002نور الدين جمال محمد حمد

3.18كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015032نور عصام محمد الزعبي

3.33كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015128هبه وليد فواز الزعبي

2.65كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015109هدى مأمون صالح حسونه

2.89كلية األعمالالعلوم المالية والمصرفيةأنثى31903015034هيا شحاده محمود العسود

2.29كلية العلومالفيزياءذكر31407178041زيد ابراهيم سليمان  الغنمين

3.1كلية العلومالفيزياءأنثى31807178056االء محمود مصطفى شاويش

2.19كلية العلومالفيزياءذكر31607178027انس حسن ناصر المومني

3.05كلية العلومالفيزياءأنثى31807178020بتول عواد احمد الزيادات

3.5كلية العلومالفيزياءذكر31807178004جواد عبد الكريم مصلح البقور

3.04كلية العلومالفيزياءأنثى31807178076رغد حسن محمد ابو رضوان

2.69كلية العلومالفيزياءأنثى31807178077روز محمد جدوع الهباهبه

2.6كلية العلومالفيزياءذكر31807178011زكي محمد زكي ابو عوض

2.28كلية العلومالفيزياءذكر31707178071زيد عبد الرحمن محمد موسى

3.03كلية العلومالفيزياءأنثى31807178053زينب محمد سليم العيوطي

2.12كلية العلومالفيزياءأنثى31707178039ساره عماد محمود ابو ساره

1.97كلية العلومالفيزياءأنثى31607178009شهد احمد يوسف النصيرات

2.18كلية العلومالفيزياءأنثى31807178012عائشه اسامه سالمه السعودي

2.17كلية العلومالفيزياءذكر31607178037علي محمود حمد الماضي

2.71كلية العلومالفيزياءذكر31807178017عمر محمد سالم الرقب

2.93كلية العلومالفيزياءذكر31807178025ليث رياض محمد محمد

2.69كلية العلومالفيزياءذكر31807178050ليث مروان سعود ابو قاعود

2.61كلية العلومالفيزياءذكر31907178021مالك ناصر سعدي الشطرات

2.66كلية العلومالفيزياءذكر31807178019محمد زيدان محمد الحجاحجه

2.84كلية العلومالفيزياءأنثى31807178061مرح مؤيد عبد المجيد الوحيدى

2.22كلية العلومالفيزياءأنثى31607178501مالك عبداللة علي العوامله

2.68كلية العلومالفيزياءأنثى31807178026ميار محمد جسار الخوالده

2.7كلية العلومالفيزياءأنثى31807178023هبه اسامه صالح النعيمي

2.85كلية العلومالفيزياءأنثى31807178066هدى علي يوسف ابو السندس

2.65كلية العلومالفيزياءأنثى31807178054هديل محمد صالح المحارمه

2.24كلية العلومالفيزياءأنثى31707178056هديل محمود عبد الكريم ابو الشيخ الراجفي

2.29كلية العلومالفيزياءذكر31407178041زيد ابراهيم سليمان  الغنمين

2.75كلية العلومالفيزياءذكر31807178072ابراهيم خالد ابراهيم العقاربه

2.54كلية العلومالفيزياءذكر31707178501احمد عصام عويضه الحراسيس

3.27كلية العلومالفيزياءأنثى31807178040اسالم عبد القادر مسلم ابو اصليح

3.1كلية العلومالفيزياءأنثى31807178056االء محمود مصطفى شاويش

2.19كلية العلومالفيزياءذكر31607178027انس حسن ناصر المومني

3.05كلية العلومالفيزياءأنثى31807178020بتول عواد احمد الزيادات

2.66كلية العلومالفيزياءذكر31807178029براء علي موسى العلوان

3.5كلية العلومالفيزياءذكر31807178004جواد عبد الكريم مصلح البقور

3.04كلية العلومالفيزياءأنثى31807178076رغد حسن محمد ابو رضوان

2.07كلية العلومالفيزياءأنثى31707178036روان جابر علي المعادات

2.69كلية العلومالفيزياءأنثى31807178077روز محمد جدوع الهباهبه

2.6كلية العلومالفيزياءذكر31807178011زكي محمد زكي ابو عوض

2.28كلية العلومالفيزياءذكر31707178071زيد عبد الرحمن محمد موسى

3.03كلية العلومالفيزياءأنثى31807178053زينب محمد سليم العيوطي

2.12كلية العلومالفيزياءأنثى31707178039ساره عماد محمود ابو ساره

1.97كلية العلومالفيزياءأنثى31607178009شهد احمد يوسف النصيرات

2.18كلية العلومالفيزياءأنثى31807178012عائشه اسامه سالمه السعودي
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3.03كلية العلومالفيزياءذكر31807178070عز الدين امجد عبد الفتاح الكلوب

2.17كلية العلومالفيزياءذكر31607178037علي محمود حمد الماضي

3.19كلية العلومالفيزياءذكر31907178049عمار غالب حمدان السكارنه

2.71كلية العلومالفيزياءذكر31807178017عمر محمد سالم الرقب

2.24كلية العلومالفيزياءذكر31907178008عمرو سالم ابراهيم عياصره

3.26كلية العلومالفيزياءذكر31807178007غازي عبد هللا غازي الرياحي

3.52كلية العلومالفيزياءأنثى31907178004غفران طارق نواف اليازجين

2.97كلية العلومالفيزياءذكر31807178078فارس نجيب احمد ابو سرحان

2.34كلية العلومالفيزياءأنثى31807178042فرات زياد عيسى الزيادات

2.93كلية العلومالفيزياءذكر31807178025ليث رياض محمد محمد

2.69كلية العلومالفيزياءذكر31807178050ليث مروان سعود ابو قاعود

2.61كلية العلومالفيزياءذكر31907178021مالك ناصر سعدي الشطرات

2.66كلية العلومالفيزياءذكر31807178019محمد زيدان محمد الحجاحجه

2.23كلية العلومالفيزياءذكر31807178028محمد فيصل حسن القيسي

2.84كلية العلومالفيزياءأنثى31807178061مرح مؤيد عبد المجيد الوحيدى

2.22كلية العلومالفيزياءأنثى31607178501مالك عبداللة علي العوامله

2.68كلية العلومالفيزياءأنثى31807178026ميار محمد جسار الخوالده

3.26كلية العلومالفيزياءأنثى31807178080نور عدنان عبد المجيد ابو محمد

2.7كلية العلومالفيزياءأنثى31807178023هبه اسامه صالح النعيمي

2.85كلية العلومالفيزياءأنثى31807178066هدى علي يوسف ابو السندس

2.65كلية العلومالفيزياءأنثى31807178054هديل محمد صالح المحارمه

2.24كلية العلومالفيزياءأنثى31707178056هديل محمود عبد الكريم ابو الشيخ الراجفي

2.99كلية العلومالكيمياءأنثى31807197030آيه ناصر محمود الرحامنه

3.06كلية العلومالكيمياءذكر31807197024احمد محمود احمد شريقي

3.82كلية العلومالكيمياءأنثى31807197045اروى خليل حسن ابو عقاب

2.81كلية العلومالكيمياءأنثى31907197004اسراء خليل مصباح محمد

2.66كلية العلومالكيمياءأنثى31807197500امل فايز محمد الخرابشه

3.04كلية العلومالكيمياءأنثى31807197073انوار علي محمود الشهاب

2.57كلية العلومالكيمياءذكر31807197507بشار الياس سعد الخوري

2.66كلية العلومالكيمياءأنثى31707197094تسنيم ابراهيم عدنان عبد الدايم

2.16كلية العلومالكيمياءذكر31807197504حذيفه اسامه احمد ابومطر

2.57كلية العلومالكيمياءأنثى31707197055حنين يحيى زهدي الدعامسه

3.35كلية العلومالكيمياءأنثى31907197102رؤى حسن مصطفى اللحام

2.71كلية العلومالكيمياءأنثى31907197013رايه عبد هللا محمد النعيمات

3.57كلية العلومالكيمياءأنثى31907197008رغد رافت احمد الجبارات

2كلية العلومالكيمياءأنثى31707197013رناد محمد خميس شلطف

3.26كلية العلومالكيمياءأنثى31807197028رهف زهير محمد ابو حويله

2.49كلية العلومالكيمياءأنثى31707197096رهف ياسين حسن عايد

2.88كلية العلومالكيمياءأنثى31907197052روان شريف ربحي عوده

2.99كلية العلومالكيمياءأنثى31807197067روعه احمد عبد الكريم الحديدى

2.22كلية العلومالكيمياءأنثى31807197064ريم حسين ابراهيم الشعار

2.59كلية العلومالكيمياءأنثى31807197079ساجده مقبل خالد الزبون

2.76كلية العلومالكيمياءأنثى31907197019سجى محمد جميل العمايره

2.65كلية العلومالكيمياءأنثى31807197508سالم قاسم مصطفى النسور

3.08كلية العلومالكيمياءأنثى31807197031سيرين فايز محمود محمود

2.53كلية العلومالكيمياءذكر31907197001ضياء الحق عمر خلف الثوابية

3.44كلية العلومالكيمياءذكر31907197014عبد الرحمن محمد علي السميرات

3.1كلية العلومالكيمياءذكر31707197090عالء عبد الحفيظ رمضان عبد هللا

2.42كلية العلومالكيمياءأنثى31807197032غاده بكر عيسى السالمات

2.54كلية العلومالكيمياءأنثى31807197065غرام غالب سليمان الجماعين

3.06كلية العلومالكيمياءأنثى31807197075غفران عبد الغني شاهر الزعيرات

2.76كلية العلومالكيمياءأنثى31807197053الرا زياد زكري جبريل

3.44كلية العلومالكيمياءأنثى31907197005لبنى جهاد عبد هللا الشويات

3.34كلية العلومالكيمياءأنثى31807197017منى واصف سليم دكناش

2.67كلية العلومالكيمياءأنثى31807197069ميس علي مصطفى النسور

3.72كلية العلومالكيمياءأنثى31807197013هبه احمد جبر البدوي

2.79كلية العلومالكيمياءأنثى31807197029هديل رفعت زعل السعود

3.05كلية العلومالكيمياءذكر31907197006يحيى احمد روحي صرصور

2.95كلية العلومالكيمياءأنثى31807197055يسرى جميل عبد الرحمن السيد

2.18كلية العلومالكيمياءذكر31607197513يوسف جمال يوسف الدويكات

2.99كلية العلومالكيمياءأنثى31807197030آيه ناصر محمود الرحامنه

3.06كلية العلومالكيمياءذكر31807197024احمد محمود احمد شريقي

3.82كلية العلومالكيمياءأنثى31807197045اروى خليل حسن ابو عقاب

2.81كلية العلومالكيمياءأنثى31907197004اسراء خليل مصباح محمد

2.82كلية العلومالكيمياءأنثى31807197512اسراء محمد صالح اسماعيل الوحيدي

2.95كلية العلومالكيمياءأنثى31907197045افنان عمر احمد طه
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2.66كلية العلومالكيمياءأنثى31807197500امل فايز محمد الخرابشه

3.04كلية العلومالكيمياءأنثى31807197073انوار علي محمود الشهاب

2كلية العلومالكيمياءذكر31807197502ايهم صابر عوض اللوانسه

2.57كلية العلومالكيمياءذكر31807197507بشار الياس سعد الخوري

2.66كلية العلومالكيمياءأنثى31707197094تسنيم ابراهيم عدنان عبد الدايم

2.16كلية العلومالكيمياءذكر31807197504حذيفه اسامه احمد ابومطر

2.57كلية العلومالكيمياءأنثى31707197055حنين يحيى زهدي الدعامسه

3.35كلية العلومالكيمياءأنثى31907197102رؤى حسن مصطفى اللحام

2.23كلية العلومالكيمياءأنثى31807197007رانيا احمد عبد الرحاحله

2.71كلية العلومالكيمياءأنثى31907197013رايه عبد هللا محمد النعيمات

3.57كلية العلومالكيمياءأنثى31907197008رغد رافت احمد الجبارات

2كلية العلومالكيمياءأنثى31707197013رناد محمد خميس شلطف

3.26كلية العلومالكيمياءأنثى31807197028رهف زهير محمد ابو حويله

2.49كلية العلومالكيمياءأنثى31707197096رهف ياسين حسن عايد

2.88كلية العلومالكيمياءأنثى31907197052روان شريف ربحي عوده

2.99كلية العلومالكيمياءأنثى31807197067روعه احمد عبد الكريم الحديدى

2.22كلية العلومالكيمياءأنثى31807197064ريم حسين ابراهيم الشعار

2.59كلية العلومالكيمياءأنثى31807197079ساجده مقبل خالد الزبون

2.76كلية العلومالكيمياءأنثى31907197019سجى محمد جميل العمايره

2.65كلية العلومالكيمياءأنثى31807197508سالم قاسم مصطفى النسور

3.08كلية العلومالكيمياءأنثى31807197031سيرين فايز محمود محمود

2.8كلية العلومالكيمياءأنثى31907197016شذى محمد محمود عشيش

2.53كلية العلومالكيمياءذكر31907197001ضياء الحق عمر خلف الثوابية

3.44كلية العلومالكيمياءذكر31907197014عبد الرحمن محمد علي السميرات

2.31كلية العلومالكيمياءذكر31807197023عبد العزيز احمد سليمان الديات

3.1كلية العلومالكيمياءذكر31707197090عالء عبد الحفيظ رمضان عبد هللا

2.35كلية العلومالكيمياءذكر31807197077علي احمد يوسف قريشات

2.42كلية العلومالكيمياءأنثى31807197032غاده بكر عيسى السالمات

2.43كلية العلومالكيمياءأنثى31807197025غدير محمد ابراهيم المهيرات

2.54كلية العلومالكيمياءأنثى31807197065غرام غالب سليمان الجماعين

3.06كلية العلومالكيمياءأنثى31807197075غفران عبد الغني شاهر الزعيرات

2.93كلية العلومالكيمياءذكر31807197048فراس هاشم نافع معالي

2.9كلية العلومالكيمياءأنثى31807197084كرم محمد مخلد الفقير

2.76كلية العلومالكيمياءأنثى31807197053الرا زياد زكري جبريل

3.44كلية العلومالكيمياءأنثى31907197005لبنى جهاد عبد هللا الشويات

2.29كلية العلومالكيمياءذكر31907197105معتز عمر عبد الغراغير

3.34كلية العلومالكيمياءأنثى31807197017منى واصف سليم دكناش

2.39كلية العلومالكيمياءأنثى31907197015مها سامي عطا هللا الشخانبه

2.67كلية العلومالكيمياءأنثى31807197069ميس علي مصطفى النسور

3.72كلية العلومالكيمياءأنثى31807197013هبه احمد جبر البدوي

2.79كلية العلومالكيمياءأنثى31807197029هديل رفعت زعل السعود

2.36كلية العلومالكيمياءذكر31807197511هيثم احمد يونس الدعامسه

3.05كلية العلومالكيمياءذكر31907197006يحيى احمد روحي صرصور

2.95كلية العلومالكيمياءأنثى31807197055يسرى جميل عبد الرحمن السيد

2.18كلية العلومالكيمياءذكر31607197513يوسف جمال يوسف الدويكات

3.31كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041123احمد جمال احمد النسور

3.3كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041135احمد سمير محمود محمود

2.4كلية األعمالالمحاسبةذكر31703041057اسامه محمد حاتم ابو غازى

2.16كلية األعمالالمحاسبةأنثى31603041150اسالم احمد فرحان الجحاوشه

2.4كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041512ايه عمر عطا هللا المناسيه

3.17كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041521بتول محمود احمد القريناوي

2.38كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041067بشار ظاهر ذياب العودات

3.02كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041114بلقيس ماهر حسن حيمور

2.78كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041539تسنيم احمد عبد الفتاح النسور

2.48كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041064تسنيم زعل عبدالقادر المغاريز

3.11كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041023حذيفه خالد سليمان المحارب

3.27كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041157حسن علي عبد الرحيم الحليق

2.75كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041120حال  احمد عبد الزعبي

2.93كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041516خنساء عصري علي الرمامنه

3.24كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041004رؤى مشهور عبد الرحمن الشوابكه

2.48كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041083راشد عطا علي المجاوله

2.27كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041147رحمه مازن محمد ابو عمر

2.28كلية األعمالالمحاسبةذكر31703041048رضوان هاني حسن القصاص

3.03كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041037رغد محمود عيسى الدروبي

2.74كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041513رها ابراهيم فاضل ابو هديب

2.76كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041074رهف خالد داود صالح
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3.22كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041155رهف ناجي عبد النبي الضوات

3.1كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041536روان عيد صباح العزازمه

1.97كلية األعمالالمحاسبةأنثى31703041178زين خالد عبد الحي ابو سليم

3.15كلية األعمالالمحاسبةأنثى31903041003ساره محمد راتب الخطيب

2.78كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041042سالي نايف خليف السحيم

2.88كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041112سديل فريد نادي الوريدات

2.56كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041060سدين محمد عبد الفتاح الحياصات

3.06كلية األعمالالمحاسبةأنثى31603041101سميره بدر فياض ابو هنطش

3.05كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041522سندس يعقوب سالمه الثوابيه

2.7كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041131سيما محمد عادل ابو سليم

2.39كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041137شروق شبيب خلف الفقهاء

2.47كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041094شيماء زكريا محمد الحاج حسن

2.66كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041071ضياء الدين منصور سليمان الوشاحات

2.3كلية األعمالالمحاسبةذكر31603041050طارق زياد توفيق ابو سريه

2.89كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041523عائشه جابر عثمان حسين

2كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041139عائشه شبلي محمد االحمد

2.57كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041523عبد الرحمن محمد عبد الخرابشه

2.11كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041075غدير حربي مبارك عالوين

2.64كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041152غيداء فراس احمد خريوش

3.18كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041118فرح جمال عثمان خليف

3.16كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041048قصي جهاد عبد هللا الخرابشه

3.59كلية األعمالالمحاسبةذكر31903041002كمال عامر كمال العبويني

2.54كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041021ليان محمود فتحي السعافين

2.87كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041149ماجد امجد محمد ابو كير

2.73كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041030محمد حسين صالح النصيرات

3.07كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041509محمد حسين عبدالحليم ابوعميره

2.18كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041129محمد محمود احمد حمدان

2.31كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041151محمود محمد عبد الرحيم الزبون

2.56كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041510مرام موسى شاهر االعمر

2.62كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041502مرح جالل محمد غنيمات

2.59كلية األعمالالمحاسبةذكر31703041532مصطفى عماد الدين صالح العدوان

2.33كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041025منار عواد احمد الحجيالن

2.65كلية األعمالالمحاسبةذكر32003041519منذر عاطف احمد ابو مشنك

2.38كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041521مها داوود صالح الحسامي

3.62كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041117نايفه سليم عواد ابو عشيبه

2.5كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041514هيلين سامي محمد السليحات

3.61كلية األعمالالمحاسبةأنثى31903041004ياسمين محمد خميس شلطف

3.31كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041123احمد جمال احمد النسور

3.3كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041135احمد سمير محمود محمود

2.4كلية األعمالالمحاسبةذكر31703041057اسامه محمد حاتم ابو غازى

2.3كلية األعمالالمحاسبةأنثى31903041136اسراء احمد مخلد الحساميه

2.96كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041540اسراء زاهر ابراهيم الخرابشه

2.16كلية األعمالالمحاسبةأنثى31603041150اسالم احمد فرحان الجحاوشه

2.4كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041512ايه عمر عطا هللا المناسيه

3.17كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041521بتول محمود احمد القريناوي

2.38كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041067بشار ظاهر ذياب العودات

3.02كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041114بلقيس ماهر حسن حيمور

2.78كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041539تسنيم احمد عبد الفتاح النسور

2.48كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041064تسنيم زعل عبدالقادر المغاريز

1.87كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041524تيماء عمر جميل الزعبي

3.38كلية األعمالالمحاسبةأنثى31903041039جنات احمد علي الشوابكه

3.11كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041023حذيفه خالد سليمان المحارب

3.27كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041157حسن علي عبد الرحيم الحليق

2.75كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041120حال  احمد عبد الزعبي

2.25كلية األعمالالمحاسبةذكر32003041537حمزه تيسير فياض ابو رمان

2.93كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041516خنساء عصري علي الرمامنه

3.24كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041004رؤى مشهور عبد الرحمن الشوابكه

2.48كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041083راشد عطا علي المجاوله

2.27كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041147رحمه مازن محمد ابو عمر

2.28كلية األعمالالمحاسبةذكر31703041048رضوان هاني حسن القصاص

2.04كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041090رغد محمد مقبول الزيدان

3.03كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041037رغد محمود عيسى الدروبي

2.74كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041513رها ابراهيم فاضل ابو هديب

2.76كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041074رهف خالد داود صالح

3.22كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041155رهف ناجي عبد النبي الضوات

3.1كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041536روان عيد صباح العزازمه
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2.75كلية األعمالالمحاسبةذكر32003041531زيد فارس سليم دعاس

1.97كلية األعمالالمحاسبةأنثى31703041178زين خالد عبد الحي ابو سليم

3.15كلية األعمالالمحاسبةأنثى31903041003ساره محمد راتب الخطيب

2.78كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041042سالي نايف خليف السحيم

2.73كلية األعمالالمحاسبةأنثى31903041029سجا فؤاد عايد الزبون

2.88كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041112سديل فريد نادي الوريدات

2.56كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041060سدين محمد عبد الفتاح الحياصات

3.06كلية األعمالالمحاسبةأنثى31603041101سميره بدر فياض ابو هنطش

3.05كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041522سندس يعقوب سالمه الثوابيه

2.7كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041131سيما محمد عادل ابو سليم

2.39كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041137شروق شبيب خلف الفقهاء

2.47كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041094شيماء زكريا محمد الحاج حسن

2.28كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041136صهيب مروان عبد الرزاق المعادات

2.66كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041071ضياء الدين منصور سليمان الوشاحات

2.3كلية األعمالالمحاسبةذكر31603041050طارق زياد توفيق ابو سريه

2.89كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041523عائشه جابر عثمان حسين

2كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041139عائشه شبلي محمد االحمد

3.1كلية األعمالالمحاسبةأنثى31903041054عاليه علي احمد وشاح

2.57كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041523عبد الرحمن محمد عبد الخرابشه

3.11كلية األعمالالمحاسبةذكر31903041087عثمان محمد عواد الفاعوري

2.8كلية األعمالالمحاسبةأنثى31903041117عروب صالح كامل السكارنه

3.79كلية األعمالالمحاسبةذكر32003041113عز الدين عماد عبد العزيز العزه

2.45كلية األعمالالمحاسبةذكر31903041129عمار اسماعيل عمر ابو لبن

2.11كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041075غدير حربي مبارك عالوين

2.56كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041154غيث مأمون احمد السخني

2.64كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041152غيداء فراس احمد خريوش

2.53كلية األعمالالمحاسبةأنثى31903041502فاديه طارق صالح الرشيدى

3.18كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041118فرح جمال عثمان خليف

3.16كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041048قصي جهاد عبد هللا الخرابشه

3.22كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041095قصي عامر ابراهيم البراغيثي

2.88كلية األعمالالمحاسبةأنثى31903041066كارمن منذر اديب المخامره

3.59كلية األعمالالمحاسبةذكر31903041002كمال عامر كمال العبويني

2.54كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041021ليان محمود فتحي السعافين

3.17كلية األعمالالمحاسبةذكر31903041515ليث عبد المعطي عيسى المناصير

2.75كلية األعمالالمحاسبةأنثى31903041078لينا خالد عساف العبابسه

2.87كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041149ماجد امجد محمد ابو كير

1.92كلية األعمالالمحاسبةذكر31703041028محمد جمعه عبد الغني كتكت

2.73كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041030محمد حسين صالح النصيرات

3.07كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041509محمد حسين عبدالحليم ابوعميره

2.74كلية األعمالالمحاسبةذكر31503041519محمد عصام كايد االسمر

2.18كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041129محمد محمود احمد حمدان

2.31كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041151محمود محمد عبد الرحيم الزبون

3.6كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041068مرام محمد صبحي االشقر

2.56كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041510مرام موسى شاهر االعمر

2.62كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041502مرح جالل محمد غنيمات

2.59كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041542مرح جمال اسماعيل مرار

2.15كلية األعمالالمحاسبةأنثى31703041182مريم علي حامد النواصره

2.59كلية األعمالالمحاسبةذكر31703041532مصطفى عماد الدين صالح العدوان

2.33كلية األعمالالمحاسبةأنثى31803041025منار عواد احمد الحجيالن

2.65كلية األعمالالمحاسبةذكر32003041519منذر عاطف احمد ابو مشنك

2.38كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041521مها داوود صالح الحسامي

2.48كلية األعمالالمحاسبةذكر31903041122موهاب جالل محمد غنيمات

3.62كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041117نايفه سليم عواد ابو عشيبه

3.17كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041515هبه رياض ماجد المومني

3.38كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041518هدايه نهاد احمد الزمط

2.86كلية األعمالالمحاسبةأنثى31903041059هزار ضياء عوني عمرو

2.5كلية األعمالالمحاسبةأنثى32003041514هيلين سامي محمد السليحات

2.3كلية األعمالالمحاسبةذكر31803041524وسام احمد فيصل الزعبي

3.82كلية األعمالالمحاسبةذكر31903041034وليد يوسف داود عريقات

3.86كلية األعمالالمحاسبةأنثى31903041095ياسمين عمار ياسر ابو ظهير

3.61كلية األعمالالمحاسبةأنثى31903041004ياسمين محمد خميس شلطف

3.31كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31803189109احمد خالد جهاد النابلسي

2.43كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31803189068احمد رائد عبد المجيد العزه

2.6كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189081امل عليان عبد الحميد الحيارى

2.68كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31803189037انس ياسر محمد ابو سرحان

2.98كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189082ايه عبد الرحمن مصطفى المناصره
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3.09كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189055ايه عيسى تركي الهواوره

2.3كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31703189042تاال موسى حمدان شراب

2.6كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189057تسنيم فواز عبد الحميد معادات

3.03كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189105جمانه محمد مفلح الغنيمات

2.16كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31803189086خالد فراس مفضي الحياصات

2.82كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189021دانيه حسام محمد ابو رمان

2.93كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189107ذكرى علي عبد الرؤوف الفقراء

2.97كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189098رند فراس خليل النسور

2.74كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189092رها خالد عبد الرحمن الخرابشه

2.68كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31903189007روان ابراهيم صالح العدوان

2.75كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189099روعه راجي عبد المجيد عربيات

2.34كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189048ريما بشار عبد الفتاح الصروان

2.53كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31603189086ساره محمد موسى سعاده

2.32كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31703189056سامراء طالل سليمان الخطيب

3.04كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى32003189501سالم عبد هللا سعيد خريسات

2.56كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189083شهد اسالم بسام ابو جعفر

3.47كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى32003189503شيماء محمد فارس محمد نصوح الصفدي

2.81كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31803189019عاصم نايف يوسف الفاعوري

2.31كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31703189091عبدهللا حسين حمد الشوابكه

2.81كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189045فرح امين حسن ابو سيف

2.44كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31903189009فرح يونس عبد الهادي الرعود

2.71كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31803189102محمد رسول احمد عيسى برهم

2.5كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31803189032محمود امجد محمود عويس

3.06كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31903189006مرح جمال محمد غنيمات

2.81كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31803189093معن نايف محمد المسانده

2.2كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31603189081منار فايز عبد الكريم القطيشات

2.8كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189103نور ابراهيم فالح العدوان

2.37كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31903189005هديل علي عوض السمامعه

2.65كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189101هيفاء رائد وحيد حياصات

3.31كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31803189109احمد خالد جهاد النابلسي

2.43كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31803189068احمد رائد عبد المجيد العزه

2.63كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31903189008الهام خالد محمد العرجان

2.35كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31903189003اماني محمد امين عيسى البطاينه

2.6كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189081امل عليان عبد الحميد الحيارى

2.68كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31803189037انس ياسر محمد ابو سرحان

2.67كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189106ايمان محمد عبد النبي الضوات

2.98كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189082ايه عبد الرحمن مصطفى المناصره

3.09كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189055ايه عيسى تركي الهواوره

2.3كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31703189042تاال موسى حمدان شراب

2.6كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189057تسنيم فواز عبد الحميد معادات

3.03كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189105جمانه محمد مفلح الغنيمات

2.16كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31803189086خالد فراس مفضي الحياصات

2.88كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189072دانا امجد حمد البراهمه

2.82كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189021دانيه حسام محمد ابو رمان

2.93كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189107ذكرى علي عبد الرؤوف الفقراء

2.97كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189098رند فراس خليل النسور

2.74كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189092رها خالد عبد الرحمن الخرابشه

2.69كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189112رهف يحيى احمد صندوقه

2.68كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31903189007روان ابراهيم صالح العدوان

2.75كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189099روعه راجي عبد المجيد عربيات

2.34كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189048ريما بشار عبد الفتاح الصروان

2.53كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31603189086ساره محمد موسى سعاده

2.32كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31703189056سامراء طالل سليمان الخطيب

3.06كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31903189052سجى احمد ذياب الربيع

3.04كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى32003189501سالم عبد هللا سعيد خريسات

2.56كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189083شهد اسالم بسام ابو جعفر

3.47كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى32003189503شيماء محمد فارس محمد نصوح الصفدي

2.81كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31803189019عاصم نايف يوسف الفاعوري

2.5كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31803189011عبد هللا سعيد مصطفى الخطيب

2.31كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31703189091عبدهللا حسين حمد الشوابكه

2.52كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31803189110عدي صبري محمود الوردات

3.14كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31903189058عمر محمد صالح حماد

2.81كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189045فرح امين حسن ابو سيف

2.44كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31903189009فرح يونس عبد الهادي الرعود

2.57كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31903189022لؤي احمد خلف المعايعه

2.97كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى32003189001لجين حسين محمد الجبور
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2.71كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31803189102محمد رسول احمد عيسى برهم

2.53كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر32003189003محمد محمود الشيخ محمد المغربي

2.26كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31703189071محمد نايف حمود العدوان

2.5كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31803189032محمود امجد محمود عويس

3.06كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31903189006مرح جمال محمد غنيمات

2.81كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31803189093معن نايف محمد المسانده

2.2كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31603189081منار فايز عبد الكريم القطيشات

2.8كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189103نور ابراهيم فالح العدوان

2.37كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31903189005هديل علي عوض السمامعه

2.65كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189101هيفاء رائد وحيد حياصات

2.45كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعأنثى31803189503وفاء محمود محمد الجغبير

3.18كلية األعمالتخطيط وادارة المشاريعذكر31903189055والء محمد عبد الحميد الزعبي

2.43كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31911042003ايات علي مطلق السواريه

2.55كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042010ايمان احمد سليمان الحبابسه

3.16كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042022بيان عبد الرزاق عقاب الشوابكه

2.9كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31911042001تغريد احمد محمود الزعبي

2.4كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31711042062تهاني هاني موسى داوود

2.86كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042011دينا محمد حسن سالم

3.8كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042013رانيه محمد عبد الكريم شحاده

3.05كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31911042002رزان جمال محمد عمر

3.26كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31911042004سلسبيل يوسف محمد ابو طبر

2.41كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042044سنابل عبد الكريم محمد الشنيكات

3.48كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042012عبير سهيل عبد العال النادي

2.25كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31711042050غفران اكرم يوسف الغانم

2.48كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042039فاطمه ابراهيم لطفي الصراوي

2.51كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31711042042مروه احمد موسى ابو هدبا

2.35كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042016مريم عدوان منيزل السليحات

3.35كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042020منار اكرم عوض الوديان

2.59كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042027هبه عبده خيرى البيطار

2.79كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042030ياسمين محمد احمد اعشيش

2.37كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31911042052االء ماجد اسماعيل القطيفان

2.43كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31911042003ايات علي مطلق السواريه

2.55كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042010ايمان احمد سليمان الحبابسه

3.16كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042022بيان عبد الرزاق عقاب الشوابكه

3.4كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى32011042003بيان محمد صبحي زاهر

3.52كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31911042011تسنيم جمال محمد السويدي

2.9كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31911042001تغريد احمد محمود الزعبي

2.4كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31711042062تهاني هاني موسى داوود

3.18كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31911042062حال هيثم قاسم ابو خلف

3.06كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31911042073دانيه محمد محمود ريحان

2.86كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042011دينا محمد حسن سالم

3.8كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042013رانيه محمد عبد الكريم شحاده

3.05كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31911042002رزان جمال محمد عمر

3.42كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31911042108رهف وائل علي المالوي

3.2كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31911042005ساره اسماعيل محمد عالمه

3.26كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31911042004سلسبيل يوسف محمد ابو طبر

2.41كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042044سنابل عبد الكريم محمد الشنيكات

3.48كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042012عبير سهيل عبد العال النادي

2.25كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31711042050غفران اكرم يوسف الغانم

2.48كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042039فاطمه ابراهيم لطفي الصراوي

3.37كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31911042024ماريا اسامه محمد الشيخ

2.51كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31711042042مروه احمد موسى ابو هدبا

2.35كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042016مريم عدوان منيزل السليحات

3.35كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042020منار اكرم عوض الوديان

3.45كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31911042045ميسم ماجد يوسف غانم

2.41كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042028هبه جبريل محمد الحجر

2.59كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042027هبه عبده خيرى البيطار

2.79كلية السلط للعلوم االنسانيةتربية الطفلأنثى31811042030ياسمين محمد احمد اعشيش

2.73كلية الطبدكتور في الطبأنثى31608243107ديما شريف سالم الفاعوري

2.41كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31603016093احمد جمال خليل الشيش

2.16كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016066بتول هشام صالح العواوده

2.27كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31903016010بسمه عمر محمد الدهامشه

2.3كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016056تاال باسم محمد الحوراني

2.76كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31903016016حارث مصطفى علي العايش

2.78كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31903016002حسام حسن موسى الحلو

2.5كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31903016011خليل الرحمن خالد خليل حسن
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2.76كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31903016130ساره موفق جميل الزعبي

2.94كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016071سناء هاني يوسف الزبون

2.95كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016039شهد فارس جميل ابو عابد

2.35كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31803016004عبد الرحمن محمد صالح الحياري

2.19كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31803016001عدي علي محمد ادعيق

2.28كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016058كوثر ممدوح خليل ابو صيبعه

2.36كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016046لبنى نبهان سليمان ابو جراد الحويطات

2.82كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31903016003محمد اسماعيل عبد الحليم الرحاحله

2.37كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31903016028محمد منصور عليان ابو عزام

2.61كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016023منار راشد محمد صبيحات

2.34كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016025نداء فايز يوسف عسيله

3.02كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31903016094نرمين رائد زيدان ابو الهيجاء

2.92كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31903016006احمد اسماعيل سالمه بني عطيه

2.41كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31603016093احمد جمال خليل الشيش

2.02كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016062اسالم صالح احمد الخوالده

3.34كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31903016031اسماء محمد فايز نصاصره

2.36كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31903016119االء سليمان جمال حجازى

2.79كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31903016115اماني علي ابراهيم الجزار

2.16كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016066بتول هشام صالح العواوده

2.26كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31903016025براءه عبد الرحمن وزان زبون

2.27كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31903016010بسمه عمر محمد الدهامشه

2.3كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016056تاال باسم محمد الحوراني

2.76كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31903016016حارث مصطفى علي العايش

2.78كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31903016002حسام حسن موسى الحلو

2.5كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31903016011خليل الرحمن خالد خليل حسن

2.49كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016043رنا رائد حسين العواوده

3.03كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31903016062ساجده عيسى قطيش الشبلي

2.76كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31903016130ساره موفق جميل الزعبي

2.84كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31903016100سلمى زكي محمود شعبان

2.94كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016071سناء هاني يوسف الزبون

2.41كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31803016009سيف الدين محمد سليمان المعاني

2.95كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016039شهد فارس جميل ابو عابد

2.35كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31803016004عبد الرحمن محمد صالح الحياري

2.19كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31803016001عدي علي محمد ادعيق

2.38كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31903016039عمر جهاد علي ربابعه

2.98كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31803016042عمر فواز وصفي خندقجي

2.28كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016058كوثر ممدوح خليل ابو صيبعه

2.36كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016046لبنى نبهان سليمان ابو جراد الحويطات

3.03كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31903016105لمى احمد سالم الشياب

2.82كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31903016003محمد اسماعيل عبد الحليم الرحاحله

2.76كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31903016033محمد زهيد فايز نصانصره

1.96كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31603016033محمد عبد الجواد محمود الزيناتيه

2.37كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31903016028محمد منصور عليان ابو عزام

2.61كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016023منار راشد محمد صبيحات

3.43كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016069منار طايل بركات الماضي

2.34كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016025نداء فايز يوسف عسيله

3.02كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31903016094نرمين رائد زيدان ابو الهيجاء

2.53كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016045هديل سفيان يوسف برجوس

1.78كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31803016024هديل محمد عيد الزيود

3.37كلية األعمالنظم المعلومات االداريةذكر31903016020وائل مصطفى صالح شلبي

2.53كلية األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى31903016124يارا يوسف مبارك السنيد

2.81كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر31903120020احمد طارق موسى عثمان

2.29كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31703120120اسراء عبد المعطي حمدان الفشيكات

2.74كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120147اسراء نواف شاكر صنابره

2.44كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120130اسراء ياسر صالح كلوب

2.16كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120061اسرار عماد وجيه جبر

2.99كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31703120116اسالم عبد هللا علي الزعبي

2.56كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120075بيان محمد يوسف الموسى

2.68كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120011تسنيم خلف قبيل الشخانبه

3.09كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120099تقى خالد يوسف الشرقاوي

2.1كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120118ختام حمد عبد النعيمات

2.7كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120126دانا سميح محمد الربابعه

2.53كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120063دانيا محمد عبد الهادى الفاعوري

2.91كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31603120508دعاء خالد محمود خريسات

2.52كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر32003120007راكان زياد فالح الحيصه

2.29كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120031راما بدر موسى طشطوش
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3.53كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120070رنده خالد خليل سليم

2.64كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120138رهف سليم همالن الهاشم

2.66كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120151رهف علي موسى الهواوشه

3.36كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120019رهف محمد هاشم الجغبير

2.74كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120074روان عصام صبرى غيث

3.42كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120117زينه زياد خليل حبيبه

2.42كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120123سحر سالم عايد ابوزيد

3.05كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر31803120015سعد محمد سعد االيوب

3.26كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر31803120034سند عبد الرحيم محمد حمدان

2.9كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120115شروق فايز سليمان الكعابنه

2.27كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120010شهد امجد عبد الكريم المناصير

2.47كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120049ضحى محمود سالم المناصير

2.23كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر31803120048طارق زيدون حسن السطري

2.59كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر31803120064عبد هللا ابراهيم عمر العالمي

3.47كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120501كرستين سمير كمال حداد

3.01كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر31803120033لؤي حسام رجب الحاج

2.7كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120129ليان تيسير محمد ابو رمان

3.3كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120144مايا خالد احمد القطيشات

2.74كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120043منى كمال محمد نصار

2.94كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى32003120004نانسي طالل سليم ابو رقيق

2.6كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120140نانسي نواف صالح ابو نصير

2.66كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120111نجد بدر سلمان الحالحله

3.42كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120046هيا عدنان احمد عنبر عنبر

2.96كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120079يسرى احمد عبد الفتاح نصر هللا

2.8كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر31803120114يوسف شاكر مصطفى خليفات

2.01كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120076آيه يوسف علي المومني

2.81كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر31903120020احمد طارق موسى عثمان

2.29كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31703120120اسراء عبد المعطي حمدان الفشيكات

2.74كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120147اسراء نواف شاكر صنابره

2.44كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120130اسراء ياسر صالح كلوب

2.16كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120061اسرار عماد وجيه جبر

2.99كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31703120116اسالم عبد هللا علي الزعبي

2.99كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر31903120030اسالم يوسف محمد يوسف

2.59كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31903120003اصاله خالد سليمان الغليالت

2.55كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120150العنود احمد حمدان المغاربه

2.56كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120075بيان محمد يوسف الموسى

2.68كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120011تسنيم خلف قبيل الشخانبه

3.09كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120099تقى خالد يوسف الشرقاوي

2.25كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120145جود خالد يوسف الزعبي

2.72كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر31803120142حمزه ناجح عبد الجليل الخاليله

3.04كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31903120144حنين سليمان عايد السواريه

2.1كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120118ختام حمد عبد النعيمات

2.7كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120126دانا سميح محمد الربابعه

2.53كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120063دانيا محمد عبد الهادى الفاعوري

2.91كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31603120508دعاء خالد محمود خريسات

2.52كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر32003120007راكان زياد فالح الحيصه

2.29كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120031راما بدر موسى طشطوش

2.38كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر32003120008رامي غازى ناصر الزعبي

2.51كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120082رانيا محمد يوسف العوامله

3.53كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120070رنده خالد خليل سليم

2.64كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120138رهف سليم همالن الهاشم

2.66كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120151رهف علي موسى الهواوشه

3.36كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120019رهف محمد هاشم الجغبير

2.74كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120074روان عصام صبرى غيث

2.07كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31703120127روزان جمال عبدهللا الزيادات

3.42كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120117زينه زياد خليل حبيبه

3.19كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31903120103ساره عبد الحليم مفلح خريسات

2.42كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120123سحر سالم عايد ابوزيد

3.05كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر31803120015سعد محمد سعد االيوب

3.26كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر31803120034سند عبد الرحيم محمد حمدان

2.9كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120115شروق فايز سليمان الكعابنه

2.27كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120010شهد امجد عبد الكريم المناصير

2.47كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120049ضحى محمود سالم المناصير

2.23كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر31803120048طارق زيدون حسن السطري

2.59كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر31803120064عبد هللا ابراهيم عمر العالمي

2.49كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120153عبير موسى فالح العمار
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1.99كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر31703120052عدنان زياد نظيف البداوى

3.47كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120501كرستين سمير كمال حداد

3.01كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر31803120033لؤي حسام رجب الحاج

2.7كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120129ليان تيسير محمد ابو رمان

2.14كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120109لين علي سليمان فاضل

3.25كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر31903120084ماجد موفق ناجي الهندي

3.3كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120144مايا خالد احمد القطيشات

2.56كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر31703120016محمد عبد هللا مصطفى ابو غنمي

2.74كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120043منى كمال محمد نصار

2.94كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى32003120004نانسي طالل سليم ابو رقيق

2.6كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120140نانسي نواف صالح ابو نصير

2.66كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120111نجد بدر سلمان الحالحله

2.82كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31903120090هديل ايمن مفلح النحله

3.42كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120046هيا عدنان احمد عنبر عنبر

2.54كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31903120130والء خالد محمد السليم

2.94كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31903120122ياسمين عبد الحليم منصور الدباس

2.96كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةأنثى31803120079يسرى احمد عبد الفتاح نصر هللا

2.8كلية األعمالنظم المعلومات المحاسبيةذكر31803120114يوسف شاكر مصطفى خليفات


