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اربد الجامعیةآالء شریف محمد الدردور6877559982001628
اربد الجامعیةآیھ عثمان محمد بني ارشید6874549982011274
اربد الجامعیةآیھ مأمون غالب طالفحھ1815279992008033
اربد الجامعیةآیھ محمد یاسین االسود6660629992027096
اربد الجامعیةآیھ محمود كاید بني سالمھ310069982049364
اربد الجامعیةابرار خالد محمد الثلجي876652000021602

اربد الجامعیةابراھیم شرف ابراھیم القبالن6754959981067071
اربد الجامعیةابراھیم غسان حسن خطاطبھ1574689981026747
اربد الجامعیةاحمد حسن احمد ملكاوي6622039991032981
اربد الجامعیةاحمد خالد خلیفھ نوافلھ301092000194749

اربد الجامعیةاحمد رائد احمد الحوراني6798629981018618
اربد الجامعیةاحمد عقبھ محمد عبیدات6622049991019090
اربد الجامعیةاحمد عمر امین ابو الحسن1057602000144080
اربد الجامعیةاحمد محمد عبد اهللا السماره287422000200607

اربد الجامعیةاحمد محمود ابراھیم الخرابشھ6943829981021778
اربد الجامعیةاحمد نضال محمد جوارنھ2020299991004931
اربد الجامعیةادھم یاسر مصطفى مساعده303482000200235
اربد الجامعیةاسحار نزیھ احمد بشایره299139992015734

اربد الجامعیةاسراء ایمن زھدي حبلھ6517639992028931
اربد الجامعیةاسراء فتحي حمد خشان6807079982054328
اربد الجامعیةاسراء محمد علي بني بكر7002149982049028
اربد الجامعیةاسالم ھشام ابراھیم عالونھ1427249982049342
اربد الجامعیةاسماء اسد رضا بني ارشید305332000150456
اربد الجامعیةاسیا عاید سالم الشرعھ414559992013365
اربد الجامعیةاسیل احمد علي درادكھ845932000179633

اربد الجامعیةاسیل بالل محمد بني یاسین6874479982016373
اربد الجامعیةاسیل جھاد محمد الحمود2089519992058701
اربد الجامعیةاسیل حسن مرعي ھدروس6878609982006118
اربد الجامعیةاسیل خلیل نعیم اللمع6708839992040837
اربد الجامعیةاسیل سمیر مزعل الطلفاح270392000032627

اربد الجامعیةاسیل غالب احمد ملحم6321499992011709
اربد الجامعیةاشرقت سلطان عبد الكریم خلوف6800259982053956
اربد الجامعیةاكثم صالح محمود بشتاوي2089169991036116
اربد الجامعیةاالء ابراھیم محمود ادھون1822419992026512
اربد الجامعیةاالء خلف قاسم عالونھ1567429982022941
اربد الجامعیةاالء زھیر عبد القادر جرادات258252000011703

اربد الجامعیةاالء زید حسن العوامره6707419992050019
اربد الجامعیةاماني بسام محمد شلبي6919649982017770
اربد الجامعیةاماني خلف عبد الرزاق مقداد867132000115522

اربد الجامعیةاماني مفلح محمد العمرى2086609992012031
اربد الجامعیةامجد احمد علي الخطیب1055622000120119
اربد الجامعیةامجد حسام فالح الحوراني1571409981039429
اربد الجامعیةامل فراس غازي دقامسھ319299982006721

اربد الجامعیةامل محمد خلیفھ العمرى1817699992028728
اربد الجامعیةامل محمد عبد اهللا العلي2088419992016790
اربد الجامعیةامنھ رجا خلف الرشدان307822000202874

اربد الجامعیةامنھ مامون علي العالونھ2087269992002098
اربد الجامعیةامنھ محمود فالح الشرمان290692000159676

اربد الجامعیةامنھ یوسف ابراھیم السلحب6709452000059948
اربد الجامعیةانس معاذ محمد دومي6945609981055518
اربد الجامعیةانوار محمد فایز البطاینھ1210942000223227
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اربد الجامعیةاھداء محمود ابراھیم ابو حماد1826149982014695
اربد الجامعیةاوس رائد ابراھیم العمرى2020129991062378
اربد الجامعیةایالف عوض عبد اهللا ابو خیط267262000173902

اربد الجامعیةایمان حسین محمد عبابنھ1808729992018079
اربد الجامعیةایمان حسین موسى الربابعھ310019992000302

اربد الجامعیةایمان صالح عبد الكریم الجراح1813159992034651
اربد الجامعیةایمان عبد الحكیم عادل زعاریر6707449992017437
اربد الجامعیةایمان محمد فیصل الجراح1817769992057567
اربد الجامعیةایمان یاسر محمد النوافلھ6804519982016380
اربد الجامعیةایناس محمد غازى غرایبھ6707459992044093
اربد الجامعیةایناس محمد فزاع ابو عاشور386119982017603
اربد الجامعیةایھ محمد علي شطناوى261512000226005

اربد الجامعیةایھ محمد محمد علي العطار1808862000002250
اربد الجامعیةایھ محمود احمد طوالبھ6711889992057083
اربد الجامعیةایھ محمود عبد الرحمن الدویكات1819429992049978
اربد الجامعیةایھاب محمد علي احمد بطاح1804529981036139
اربد الجامعیةایھم فائق نصري الجالیلھ1055642000083864
اربد الجامعیةبتول سلیمان خلف حجات1823899992038631
اربد الجامعیةبتول نضال محمد المخاتره2088439992022623
اربد الجامعیةبتول وائل محمد لطفي المصرى1821579982009331
اربد الجامعیةبثینھ علي حسین بشاتوه877192000189964

اربد الجامعیةبراءة وائل خیرو الخزاعلة1061572000068428
اربد الجامعیةبراءه احمد عبد بني ھاني6304809992061276
اربد الجامعیةبراءه احمد مصطفى بني حمد7001909982004030
اربد الجامعیةبراءه حمد علي السقار1826309992053742
اربد الجامعیةبراءه عدنان علي جوارنھ1817819992031234
اربد الجامعیةبراءه نواف علي الحوارنھ261562000065632

اربد الجامعیةبھاء الدین فراس موسى ھیاجنھ6317689991050245
اربد الجامعیةبیان خالد ابراھیم الجمل274309992028584

اربد الجامعیةبیان محمد فیصل الملكاوي6800399982065218
اربد الجامعیةبیان محمد محمود خزاعلھ267972000076912

اربد الجامعیةتبارك زیاد صالح دبیس1210029992014416
اربد الجامعیةتسنیم احمد محمد بني ارشید310089982002093

اربد الجامعیةتسنیم محمد علي مدردس1728919982009492
اربد الجامعیةتقوى امجد محمد بني یونس266962000220913

اربد الجامعیةتمارا سرور حسن غوانمھ6711769992021178
اربد الجامعیةتھاني ایمن مصطفى عمایره1821709992028955
اربد الجامعیةتوبھ احمد ابراھیم ربابعھ306042000111274

اربد الجامعیةتیماء خالد محمود ابو خیط6943999982047477
اربد الجامعیةتیماء عبد اهللا عید النعیمات410912000044209

اربد الجامعیةتیماء موسى حسن كناكري6920349982054440
اربد الجامعیةثائر ابراھیم طالب الجرادات6317699991034106
اربد الجامعیةجماالت محمد عزت محمد الشریده1821739992032050
اربد الجامعیةجمانھ راضى محمود العزام271772000193680

اربد الجامعیةجمیل محمود جمیل زعبي6331369991006892
اربد الجامعیةجنات موسى خالد البشایره1819799992007672
اربد الجامعیةحسام الدین خلیفھ حسین عبد القادر2020152000010080
اربد الجامعیةحال بسام یوسف العلي1809509992018688
اربد الجامعیةحال علي محمد السقار6806579982019021
اربد الجامعیةحمزه حسن محمود بني ملحم300532000132831

اربد الجامعیةحنان حسن صالح بني عیسى2087859992023192
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اربد الجامعیةحنین امین محمد شطناوي1827439992033362
اربد الجامعیةحنین بسام یوسف العلي256102000148723
اربد الجامعیةحنین عبد الكریم عبده الدحادحھ259322000113405

اربد الجامعیةحنین عالء الدین عبد السالم الرفاعي6999559982015235
اربد الجامعیةحنین علي محمد مستریحي7002109982019287
اربد الجامعیةحنین عیسى علي نواصره6712749992021842
اربد الجامعیةحنین محمد شفیق بني مفرج310119992049666

اربد الجامعیةحنین محمود حسن االشقر1809599992029496
اربد الجامعیةخالد فؤاد حسین خشمان312352000201815

اربد الجامعیةخالد محمد احمد طعان6499689991037434
اربد الجامعیةدانا عبداهللا صالح فھید7005019982024998
اربد الجامعیةدانھ احمد علي القواسمھ6707559992024498
اربد الجامعیةدانھ ایمن سلمان العنبر6305669992051960
اربد الجامعیةدانیا ضیف اهللا محمد الشدیفات1838759992008786
اربد الجامعیةدانیھ ماجد محمد الوقفي1813309992019485
اربد الجامعیةدعاء ابراھیم محمد العمرات1424379982014359
اربد الجامعیةدعاء عبد العزیز سلطي قرعان6709889992026798
اربد الجامعیةدعاء عمر محمود بني یاسین1821799992050293
اربد الجامعیةدنیا ابراھیم حامد العظامات1435809982019632

اربد الجامعیةدنیا ابراھیم علي عمایره68752000141040
اربد الجامعیةدینا خالد علي الحارون1844089992014037
اربد الجامعیةذكریات فؤاد محمد جرادات258342000185132

اربد الجامعیةرؤى محمد احمد جرادات6999699982013131
اربد الجامعیةراما رسمي عبد العزیز الحجات6324739992050362
اربد الجامعیةراما سفیان عبده مھیدات6757959982067551
اربد الجامعیةراما صالح طالل فالح1809889992061493
اربد الجامعیةراما عزمي فواز جراح290852000014092

اربد الجامعیةراما فیاض محمد الفواز1591929982013195
اربد الجامعیةراما محمد حسین السعایده7002579982045555
اربد الجامعیةراما محمود عیسى بریك1212402000218935
اربد الجامعیةرامي فراس ماجد بطاینھ6983299981036837
اربد الجامعیةرانیا عادل احمد ملكاوي2088452000013673
اربد الجامعیةرانیا عبد اهللا محمود الزعبي6324769992022187
اربد الجامعیةرانیا عدنان عبد اهللا سلمان6539529992035983
اربد الجامعیةرانیا محمد امین حامد العبیدات1213462000046174
اربد الجامعیةرایھ طارق ناصر الخصاونھ6708619992001330
اربد الجامعیةرایھ غسان نعیم سعیفان1824119992004306
اربد الجامعیةربا محمود علي البشایره1820152000010861
اربد الجامعیةربى ابراھیم عبد اهللا جوھر814712000220240
اربد الجامعیةربى حابس عاید المدارمھ912412000080434

اربد الجامعیةربى مامون عبد الكریم العباس6919679982014478
اربد الجامعیةرزان بشیر حسین العمري6867449982017524
اربد الجامعیةرزان حسن عیسى الجدي1815629992044773
اربد الجامعیةرزان نزار ابراھیم ابو دولھ259982000094718

اربد الجامعیةرشا مصطفى احمد الخطاطبھ1816739992040810
اربد الجامعیةرغد فیصل محمد الدرایسھ2088799992045541
اربد الجامعیةرغد محمد علي الخزاعلة2091369992025039
اربد الجامعیةرغد معاویھ یوسف عبابنھ1423629982032240
اربد الجامعیةرغد ھاني ابراھیم بني یاسین6709529992034298
اربد الجامعیةرقیھ علي عبدالحمید ابو العسل2087809992025432
اربد الجامعیةرنا فراس موسى ھیاجنھ1820009982050064
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اربد الجامعیةرھام زكریا حسن بني خلف1149039992018855
اربد الجامعیةرھف ابراھیم صالح بني یونس6711019992043316
اربد الجامعیةرھف باسل نایف طلفاح1815719992017451
اربد الجامعیةرھف قاسم محمد الشیوخ1827519992051847
اربد الجامعیةروان زكریا محمد الصوالحھ298732000178146
اربد الجامعیةریم محمد سلطان االحمد860402000086891

اربد الجامعیةزیاد ابراھیم محمد جمحاوي2020479991052630
اربد الجامعیةساجده خالد محمد طالفحھ1731749982048854
اربد الجامعیةساجده عبد اهللا عبد الھادى الجیزاوى269352000085406
اربد الجامعیةساره حیدر جمیل التمیمي290982000020888

اربد الجامعیةساره زیاد محمد السعیدین6867829982036874
اربد الجامعیةساره صالح محمد الحوراني319449992019163

اربد الجامعیةساره صالح حدیثھ عبد الرازق1815879992001245
اربد الجامعیةساره عصام خلیل ثابت1815899992022738
اربد الجامعیةساره محمد خیر حسین الخطیب306612000212575

اربد الجامعیةسالي حسان یوسف العشاونھ6712002000014243
اربد الجامعیةسجا احمد عبد اهللا عبیدات2088349992050782
اربد الجامعیةسجا رائد كمال عبابنھ6307949992045005
اربد الجامعیةسجود احمد علي السلحب6871739982050722
اربد الجامعیةسجود محسن محمود ابو حشیش297582000008732

اربد الجامعیةسجى حسین سعید بني صالح6322339992021540
اربد الجامعیةسجى محمود سعید التل1810969992003670
اربد الجامعیةسحر بدر فرحان بني ارشید6804819982003985
اربد الجامعیةسالم محمد احمد ھزایمھ6867929982003054
اربد الجامعیةسلسبیل صالح محمد الحوراني318922000175885

اربد الجامعیةسلسبیل محمد احمد سماره6622989992060456
اربد الجامعیةسلسبیل محمد عبد اهللا حسین256502000055809

اربد الجامعیةسناء محمد قاسم العمري2087339992024269
اربد الجامعیةسندس ایمن رسمي الریاحنھ255882000024347

اربد الجامعیةسندس خالد علي عبد العزیز6328589992040035
اربد الجامعیةسندس خالد محمود عبیدات1213472000110833
اربد الجامعیةسندس كامل علي زومط1817969992044733
اربد الجامعیةسھام حكمت احمد جرادات6308339992020837
اربد الجامعیةسھر مروان فایز قرعان7001239982050405
اربد الجامعیةسوار صالح الدین محمد سعید طوالبھ1213242000103057
اربد الجامعیةسوار محمد عبد اهللا حجات1213482000223229
اربد الجامعیةسوسن خالد محمد الرواشده6351559992033227
اربد الجامعیةشھد خالد ابراھیم الخالدي2088629992015380
اربد الجامعیةشیرین علي صالح كساسبھ310199982049140
اربد الجامعیةصبا خالد عمر الحمد315362000044733

اربد الجامعیةضحى خلدون محمد بني ھاني1811429992031607
اربد الجامعیةضحى رضوان محمد عبیدات7002589982052858
اربد الجامعیةضحى محمد نجیب الدقامسھ319459992019443

اربد الجامعیةطارق خالد محمد الشرمان6944369981044599
اربد الجامعیةطارق زیاد محمد الدھون1820539991014302
اربد الجامعیةظاھر عمر محمود بني یاسین1820549991020533
اربد الجامعیةعائشة ابراھیم محمد العلیمات6949469982018574
اربد الجامعیةعائشھ شاھر جمیل ابو الھیجاء1567919982048789
اربد الجامعیةعباده عامر موسى الصوالحھ2019279991055681
اربد الجامعیةعبد الرحمن رضوان علي مساعده1814399991061126
اربد الجامعیةعبد الرحمن عمر عبد الرحمن الحسینات1814409991037493
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اربد الجامعیةعبد اهللا ایمن عبد اهللا عبد اهللا1563109981038398
اربد الجامعیةعبد اهللا حسین علي مقداد314639991007058
اربد الجامعیةعبد اهللا قاسم محمد العواقلھ321112000108161

اربد الجامعیةعبداهللا اسماعیل علي سلحب1817122000101027
اربد الجامعیةعبیر عرفات سالم الرواشده7002649982047210
اربد الجامعیةعبیر وصفي محمد مراشده1210122000134517
اربد الجامعیةعرین صالح احمد الرشدان1731969982021902
اربد الجامعیةعالء طارق محمود حتاملھ1814439991018434
اربد الجامعیةعالء یاسر محمود الخطیب1814449991031425
اربد الجامعیةعلي راتب علي طناش2021479991017537
اربد الجامعیةعلي محمد علي مھیدات1818919991016550
اربد الجامعیةعلي محمد یوسف الرفاعي1054882000052250
اربد الجامعیةعمر امین علي عالونھ1819109991050183
اربد الجامعیةعمر عبد العزیز احمد العمري2070539991006652
اربد الجامعیةعمر محمد محمود معابره1683089981049548
اربد الجامعیةعھد رسمي ابراھیم بني عامر290042000066750

اربد الجامعیةغصون بسام محمد القرعان6710119992032817
اربد الجامعیةغصون عدنان محمود الصالح1811529992053456
اربد الجامعیةغفران اكرم عداد النعیمي1211022000016003
اربد الجامعیةغفران امجد احمد طوالبھ2088379992018455
اربد الجامعیةغفران حسین محمد الخطیب6325329992026699
اربد الجامعیةفاروق زیاد محمود مقابلھ293562000141214

اربد الجامعیةفاروق موفق ضیف اهللا علي1805849991047721
اربد الجامعیةفاطمھ الزھراء محمد منیزل سلیمان6712869982029167
اربد الجامعیةفاطمھ عبد العزیز فالح نوافلھ7002129982009932
اربد الجامعیةفاطمھ محسن عبد الرحمن الشرع261972000160766

اربد الجامعیةفاطمھ وحید ناصر شناق1813679992003202
اربد الجامعیةفرات صالح محمود مصطفى1426409982020654
اربد الجامعیةالرا خالد محمود الیاسین1210152000025686
اربد الجامعیةالنا سامي احمد الزعبي307102000180726

اربد الجامعیةالنیا ھیثم احمد الدھني1816269992049150
اربد الجامعیةلمي طھ سلیمان ابو النصر6877849982051161
اربد الجامعیةلین علي مفضي الشرعھ1813719992037279
اربد الجامعیةمؤمن احمد محمد عالونھ6317949991027086
اربد الجامعیةمالك محمد نور علي الصادق6865049981015997
اربد الجامعیةمجد احمد محمود الدھني1822649992016667
اربد الجامعیةمجد تیسیر ذیاب علوان1812019992019219
اربد الجامعیةمجد محمود صالح بني عامر7002039982049436
اربد الجامعیةمحمد أمین محمود منصور حمادنھ6622319991037199
اربد الجامعیةمحمد صالح محمد ملكاوي1056012000218153
اربد الجامعیةمحمد عبد القادر محمد قاسم312932000061644

اربد الجامعیةمحمد عبد المجید عبد اهللا بني حمد1574169981052302
اربد الجامعیةمحمد عز الدین خالد ابراھیم احمد1816979981044370
اربد الجامعیةمحمد عوني تیسیر المومني1814589991045846
اربد الجامعیةمحمد محمود سالمھ سلیمان1053972000111785
اربد الجامعیةمحمود اسماعیل محمود السعید850279991008835

اربد الجامعیةمحمود خلیل عبد اهللا جرادات1940689991013578
اربد الجامعیةمحمود عبد القادر محمد حسین6691109991010786
اربد الجامعیةمحمود عبد الكریم محمود ربابعھ300752000020073

اربد الجامعیةمرح نضال علي عبیدات6325429992006163
اربد الجامعیةمروه ماھر عیسى علي264882000042379
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اربد الجامعیةمروه محمد سلیمان قاسم337332000070875
اربد الجامعیةمریم محمد فاتح احمد مصطفى1423199982026649
اربد الجامعیةمصعب محمود محمد حامد2019349991038156
اربد الجامعیةمعاذ مفید یوسف بني فیاض1683299981029266
اربد الجامعیةمعاذ نصرى عبد القادر عمایره1820909991053018
اربد الجامعیةمعتصم محمد سامح الخصاونھ1814669991045122
اربد الجامعیةمالك زیاد جاد اهللا عبد الرحیم1732199982007090
اربد الجامعیةمالك عمر محمد القعدان بني صخر318472000009715

اربد الجامعیةمالك فواز علي العمرى1818169992049386
اربد الجامعیةمنتصر ماھر محمد امین الشناق6301862000150746
اربد الجامعیةموده محمود طالل عبابنھ6999779982067675
اربد الجامعیةمیرفت بسام خلف سلیمان6999409982052334
اربد الجامعیةمیس خالد فارس العبید2086359992035336
اربد الجامعیةمیسم زكریا محمد دویري1152092000093676
اربد الجامعیةمیسم منصور عبد الرحمن خطاطبھ306262000091364
اربد الجامعیةنادیھ انور محمد الصبیحات258472000066076
اربد الجامعیةنداء محمود احمد الشویطر267672000197741

اربد الجامعیةنداء یحیى خلف الصفدي6711649992004560
اربد الجامعیةندى محمد حسین الیاسین1824929992018076
اربد الجامعیةنزار عمر علي ابو الھیجاء6301979991000861
اربد الجامعیةنسرین جالل فوزى العزام7001339982055591
اربد الجامعیةنسیبھ وصفي جمیل زیتون7001149982064827
اربد الجامعیةنور احمد محمد الشوحھ6310512000011498
اربد الجامعیةنور راكان محسن عزام1212632000035572
اربد الجامعیةھاشم منھل قاسم مغایره1814729991054534
اربد الجامعیةھبھ احمد محمد الدھون859092000019335

اربد الجامعیةھبھ ریاض یحیى ملكاوي2088669992053233
اربد الجامعیةھبھ سعید عبد اهللا فیاض255952000225344

اربد الجامعیةھدى ھیثم ابراھیم بني ارشید2087699992055648
اربد الجامعیةھدیل باسل عبد اهللا بني عیسى818522000213501
اربد الجامعیةھدیل جمال عارف عبیدات317172000162443
اربد الجامعیةھدیل جھاد سالم الخطیب285412000099248

اربد الجامعیةھدیل ولید محمد طعاني1948719992010959
اربد الجامعیةھناء سلیمان ابراھیم دبابكھ867032000017152
اربد الجامعیةھیا ابراھیم احمد الصمادي327572000102898

اربد الجامعیةھیا احمد حكمت بني عبد الرحمن1212259992038505
اربد الجامعیةھیا حسن احمد ملكاوي1428709982032568
اربد الجامعیةورد عبد اهللا محمد العمري6871389981072049
اربد الجامعیةوعد احمد سامي خضیرات1819719992049958
اربد الجامعیةوعد عبد المطلب محمود الضامن7002669982006933
اربد الجامعیةوفاء ناھد حمد العبد اهللا1733429982001577
اربد الجامعیةیزن احمد محمد عبیدات1128932000064327
اربد الجامعیةیزید احمد منصور الزعبي1823529981029358
اربد الجامعیةیسرى ناصر سلطي الشرمان291362000136471

اربد الجامعیةیقین عوني عزت الطعاني1812989992026756
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المركز الجغرافي الملكياحمد محمود یوسف بني حمد1535189981019716
المركز الجغرافي الملكيصفوان عبد الكریم حسن الدبوش6818309981048154
المركز الجغرافي الملكيعبد اهللا امجد یعقوب الحداد1505179981051130
المركز الجغرافي الملكيعثمان حسین محمد الغانم764642000136587
المركز الجغرافي الملكيعلي عبد اهللا علي الجسار881972000196044

المركز الجغرافي الملكيعمار عماد محمد الشایب1180962000095011
المركز الجغرافي الملكيمحسن عطا حمدان القطیفان1793639991063850
المركز الجغرافي الملكيمحمد منیر محمود المحارمھ6750679981019271
المركز الجغرافي الملكيمحمد یوسف محمد الشدیفات376192000133059

المركز الجغرافي الملكيمحمود غالب محمود الرواشده2045109991055722
المركز الجغرافي الملكيملك عبد الوھاب فرحان المجالي1880019982031950
المركز الجغرافي الملكيناریمان موسى صالح المعادات507332000040267

المركز الجغرافي الملكيیزید وائل خیرو الخزاعلة1496669981012452
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الحصن الجامعیةآالء كمال محمد شبط820992000070244
الحصن الجامعیةآیھ محمود خیرو الشیاب840522000110096

الحصن الجامعیةابراھیم محمد ابراھیم الذیابات1096652000062703
الحصن الجامعیةابراھیم محمد عقلھ المومني6881509981026897
الحصن الجامعیةابراھیم نعیم محمد المومني891862000097576

الحصن الجامعیةاحمد ریاض عبد القادر ابو الفول2047762000014274
الحصن الجامعیةاحمد عدنان صالح عروق6637779991003501
الحصن الجامعیةاحمد علي محمود ابوالعدس1581919981012224
الحصن الجامعیةاحمد مامون ابراھیم الزعبي6875619981069844
الحصن الجامعیةاحمد محمد حسن تركماني2048049991033958
الحصن الجامعیةاحمد محمد صالح الجوارنھ2049949991042853
الحصن الجامعیةاحمد محمد محمود عودات1938179991050023
الحصن الجامعیةاحمد نواف غازي عبیدات6875989981001000
الحصن الجامعیةاحمد نور الدین فرید احمد السعدیھ894809981031634

الحصن الجامعیةادھم عماد عبد الرحمن عنانزه6809049981042575
الحصن الجامعیةاریج جمال یعقوب ھیالت1565749982031068
الحصن الجامعیةاریج حاكم ابوخیر یوسف المنیص6806499982007196
الحصن الجامعیةاسراء محمد حسین حجازي874712000186281

الحصن الجامعیةاسراء ھاني سارى ابو رواق6517679992055289
الحصن الجامعیةاسالم علي محمد الشدیفات2054419991001335
الحصن الجامعیةاسالم عماد محمد الشرمان6802379981043207
الحصن الجامعیةاسیل سلیمان سعد عبیدات6805379982053686
الحصن الجامعیةاسیل عبد الكریم محمد الحوراني820942000074197

الحصن الجامعیةاكثم احمد عبد الرحمن العمري2049959991002268
الحصن الجامعیةاالء قسیم محمد الروسان6866849982013051
الحصن الجامعیةالمجد معاذ فالح غرایبھ6800289982021964
الحصن الجامعیةاماني احمد یوسف بني عامر1571859982058948
الحصن الجامعیةامجد قدر حسین السلوط894192000062561
الحصن الجامعیةانمار نزار فایز عالونھ850472000043390

الحصن الجامعیةانوار سلیمان حسن ابو شاكر6880359982016541
الحصن الجامعیةاوس سامي مریحیل الشطناوى2051699991049559
الحصن الجامعیةاویس سمیر محمد سالمھ1574759981055003
الحصن الجامعیةایات محمد محمود الغزو1588049982017757
الحصن الجامعیةایسر عمر عبد العزیز عبیدات1576459981047629
الحصن الجامعیةایالن محمود احمد ابو جوده6868659982007297
الحصن الجامعیةایھ سالم محمد دلقموني6866139982003301
الحصن الجامعیةایوب محمد زكي علي ربابعھ6964779981049825
الحصن الجامعیةباھر محمد ناصر غرایبھ1563539981012932
الحصن الجامعیةبدر الدین علي محمد قوقزه6666189991013405
الحصن الجامعیةبشار فھد عبد الكریم ابو الھیال6637269991015439
الحصن الجامعیةبشار ھشام موسى الصوالحھ2048719991020194
الحصن الجامعیةبالل ریاض محمود عمرات2048089991023557
الحصن الجامعیةبالل عبداهللا احمد بني سالمھ854642000187323

الحصن الجامعیةبالل علي احمد الیونس6805099981018063
الحصن الجامعیةبالل محمد ابراھیم الظواھره2052489991027858
الحصن الجامعیةبیان محمد خیر موسى الشامان6807089982061398
الحصن الجامعیةتسنیم امجد محمد الرفاعي6806559982061775
الحصن الجامعیةتقى محمود سالم مقابلھ858222000035111
الحصن الجامعیةجعفر محمد حسن المومني891942000077575

الحصن الجامعیةجالل خالد محمد العكالیك6879289981029898
الحصن الجامعیةجواد ابراھیم احمد بني عیسى6964739981056163
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الحصن الجامعیةحازم خلدون خالد عبیدات6528859991024266
الحصن الجامعیةحمزة ھایل قبالن الشرعة1186472000133003
الحصن الجامعیةحمزه محمد حسن ابو صباح1184992000049776
الحصن الجامعیةحمزه محمد حسین كناكري6875679981014718
الحصن الجامعیةحنین یحیى مصطفى العیسى1950769982030331
الحصن الجامعیةخالد محمد احمد العكش1095682000060076
الحصن الجامعیةدانیا محمود علي النظامي883692000078001

الحصن الجامعیةدانیھ حسین محمد الصمادي6870179982027440
الحصن الجامعیةراشد حسان انیس عازر1568999981021676
الحصن الجامعیةرامي موفق خلف الشدیفات1589699981043355
الحصن الجامعیةرانیھ كمال عبد الرؤوف الھیاجنھ6873009982038940
الحصن الجامعیةرحمھ محمد محمود بشارات6807109982009609
الحصن الجامعیةرشید ماجد رشید العمري849322000177195

الحصن الجامعیةرضاب عدنان احمد خضراوي6807119982030094
الحصن الجامعیةرغد صادق زكي عبویني1566219982019498
الحصن الجامعیةرغد وجدى علیان الدویرى6870229982053008
الحصن الجامعیةرقیھ اسماعیل محمود درادكھ1572159982048700
الحصن الجامعیةرنیم ایاد سامي عودات6876329982056208
الحصن الجامعیةرنیم جمال محي الدین عبیدات1491209982018686
الحصن الجامعیةرنیم عماد عبد الكریم المومني1588249982046711
الحصن الجامعیةرنیم قاسم محمد المقداد867202000091220
الحصن الجامعیةرنیم محمد عبده عبیدات945902000066453
الحصن الجامعیةرھام عدنان محمد الحمود876802000153882

الحصن الجامعیةرھف اسامھ محمد الفندى6867529982020239
الحصن الجامعیةرھف عید حسین العایش6806629982014866
الحصن الجامعیةروان خالد محمد القاضي831189992021602

الحصن الجامعیةروان علي محمد قاسم6880599982010078
الحصن الجامعیةساره احمد محمد النمرات6873049982044122
الحصن الجامعیةسالم محمد سالم فقیھ855072000096096
الحصن الجامعیةسباء حكمات ضیف اهللا الرفاعي846332000171586
الحصن الجامعیةسجود اسامھ علي العوض860002000008626

الحصن الجامعیةسجى عزت علي الدویرى6870339982020384
الحصن الجامعیةسفیان تیسیر ارشید القاسم6667619991064885
الحصن الجامعیةسفیان ریاض حسن عتمھ6665159991038020
الحصن الجامعیةسلسبیل محمد صالح المصطفى6807139982018745
الحصن الجامعیةسلیمان محمود سلیمان بني احمد6665949991030694
الحصن الجامعیةسلیمان یوسف سلیمان الشرمان1952492000014589
الحصن الجامعیةسماح ناصر علي المومني6800689982011341
الحصن الجامعیةسندس احمد محمد الزبون6540109992009981
الحصن الجامعیةسھم علي عوض الجراح1487919981055780
الحصن الجامعیةسوزانا علي اسماعیل النصیرات1487489982013873
الحصن الجامعیةسیرین محمد سالم الخطیب1570789982033405
الحصن الجامعیةسیف الدین جمیل غازى شطناوى1185012000149104
الحصن الجامعیةشاكر راتب عبد الغني مفرج6804089981009701
الحصن الجامعیةشروق احمد محمد خزاعلھ6876389982001686
الحصن الجامعیةصفاء فیصل سلیم كناكریھ1570019982038422
الحصن الجامعیةصھیب عبد السالم عارف زقیلي1956259991035837
الحصن الجامعیةضحى محمد غربي النھود6886799982028781
الحصن الجامعیةضیاء الدین محمد سلطان اسعد1561969981003293
الحصن الجامعیةضیاء الدین محمد صالح حوامده6500339991030425
الحصن الجامعیةطارق محمد نایف حتاملھ1569599981015675
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الحصن الجامعیةعاصم محمد فندي الدویري6884379981010920
الحصن الجامعیةعامر قاسم سالم عبابنھ6864709981065830
الحصن الجامعیةعباده عبد الكریم سالم الجراح6871269981035533
الحصن الجامعیةعباده فراس محمد نصیرات2049789991038094
الحصن الجامعیةعباده محمد حمدان القضاه2047649991032930
الحصن الجامعیةعبد الرحمن احمد محمد بني ارشید1574819981040855
الحصن الجامعیةعبد القادر احمد محمد نجیب الخطیب1942129991047589
الحصن الجامعیةعبد اهللا علي طحیمر الحراحشھ1582329981033193
الحصن الجامعیةعبد اهللا فراس سلیمان ابو النصر871309981020606

الحصن الجامعیةعبد اهللا محمد محسن العباده1574829981071263
الحصن الجامعیةعبد اهللا ولید محمد جرادات1184159991057402
الحصن الجامعیةعبداهللا احمد عاید مقدادي6875759981019033
الحصن الجامعیةعبدالمالك بسام سلیمان الشریده2050129991060954
الحصن الجامعیةعبیده وائل علي الربابعھ890532000207009

الحصن الجامعیةعصام تركي احمد ابداح1949229991018801
الحصن الجامعیةعال عزام محمود البطاینھ1486429982047314
الحصن الجامعیةعلي ابراھیم محمد عبد الرحمن1095542000343915
الحصن الجامعیةعلي احمد موسى الجرادات6537099991007387
الحصن الجامعیةعلي تیسیر محمود حتاملھ6515989991008223
الحصن الجامعیةعلي عارف علي العموش1971489981003383
الحصن الجامعیةعمر علي احمد العرود6966779981063291
الحصن الجامعیةعمر فیصل سالم مقابلھ1963819991014756
الحصن الجامعیةغدیر حسین عطا الغدیر911982000135540
الحصن الجامعیةفارس بسام ناصر صوالحھ849922000214747
الحصن الجامعیةفارس راضي عبد اهللا الزعبي807142000215185

الحصن الجامعیةفارس محمد وصفي محمود النقرش2032529991062463
الحصن الجامعیةفاطمھ اسامھ نزار خصاونھ1487459982027404
الحصن الجامعیةفرح فارس علي السخني874852000084705

الحصن الجامعیةفرح ماجد مصلح الخطیب6876409982035732
الحصن الجامعیةقتاده محمد حسین السماره1658609981024443
الحصن الجامعیةقصي محمد علي محمود بني یونس1574879981058038
الحصن الجامعیةقیس حاتم محمد الزعبي6964789981037272
الحصن الجامعیةقیس ماھر محمد ابو الھیجاء1562859981003548
الحصن الجامعیةالرا ابراھیم محمد ابو العسل865012000158895

الحصن الجامعیةلجین فیصل محمد بدور1572249982026530
الحصن الجامعیةلوجان محمود نایف طبیشات1566889982049971
الحصن الجامعیةلیث جھاد عبد اهللا بني یاسین6865009981035280
الحصن الجامعیةلیث عاطف شفیق شرمان1493889981059716
الحصن الجامعیةلیث محمد رضا عیاصره1964549991035775
الحصن الجامعیةمأمون عبد الباسط محمد المصطفى1940099991012552
الحصن الجامعیةمؤمن فراس محمد خیر الجمل6872319981017917
الحصن الجامعیةمؤمن كامل احمد العمري1952689991059132
الحصن الجامعیةمالك خالد قاسم السلیتي1940089991036698
الحصن الجامعیةمالك منذر ابراھیم بني خلف6502079991007156
الحصن الجامعیةمحمد احسان حمد المومني1584489981045717
الحصن الجامعیةمحمد احمد سعید الردایده2048789991032278
الحصن الجامعیةمحمد اشرف محمود ابو حردان1089272000006870
الحصن الجامعیةمحمد بدري علي المساعده6801429981059622
الحصن الجامعیةمحمد حسن احمد العنبر804472002912378

الحصن الجامعیةمحمد سمیح محمود ابو دلو6964159981012717
الحصن الجامعیةمحمد سمیر عبد المجید ناصر2048419991045739
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الحصن الجامعیةمحمد صالح ابراھیم درادكھ2049819991027301
الحصن الجامعیةمحمد عارف رزق النادي2051749991054305
الحصن الجامعیةمحمد عبد اهللا ابراھیم الحمورى1940409991041916
الحصن الجامعیةمحمد عصام علي ربابعھ6525889991002271
الحصن الجامعیةمحمد علي احمد صمادى6665619991039518
الحصن الجامعیةمحمد علي عبداهللا العتوم1185562000065192
الحصن الجامعیةمحمد عمر حسین الوقفي6869539981024258
الحصن الجامعیةمحمد فؤاد كامل الحسن1569749981069115
الحصن الجامعیةمحمد موفق علي الزعبي1578369981031925
الحصن الجامعیةمحمود حسن سلطان الخیاط1561499981060838
الحصن الجامعیةمحمود فتحي محمد ربابعھ6873569981016590
الحصن الجامعیةمحمود مشرف سلیمان الدرویش6865359981015446
الحصن الجامعیةمرام عبده محمد الصبیحات283382000043923

الحصن الجامعیةمروه زیاد حسن السمیرات6878769982063413
الحصن الجامعیةمریم جعفر عربي ملكاوي864552000222833

الحصن الجامعیةمصطفى ابراھیم عبد اللطیف سلیمان1703029981065473
الحصن الجامعیةمصطفى خالد مصطفى العمرات6865369981004530
الحصن الجامعیةمعاذ محمد عوده الشرمان1952659991012558
الحصن الجامعیةمعاذ نواف یوسف البیادره1058112000222293
الحصن الجامعیةمعتصم باسل نایف طلفاح6869599981009794
الحصن الجامعیةمھند روحي عبد اهللا العیسى1490969981017545
الحصن الجامعیةمیرا عبد الكریم ناصر الجراح847292000148331

الحصن الجامعیةمیرال عبد الكریم احمد بني عیسى1575199982010272
الحصن الجامعیةنور عبید صبیح الشرفات909642000087534

الحصن الجامعیةنور علي اسعد ملحم1575969982068261
الحصن الجامعیةھاجر محمد سلیمان الجراح1092742000204226
الحصن الجامعیةھدى مرزوق عواد الشرعھ6886559982049598
الحصن الجامعیةھدیل احمد عبد الحمید بني عامر6874989982024230
الحصن الجامعیةھدیل عبد اهللا محمود الجراح1571819982061967
الحصن الجامعیةھدیل محمد صالح عامریھ1495839982009325
الحصن الجامعیةھدیل نصر احمد عساسفھ6874819982048137
الحصن الجامعیةھمام حسن عطا القطیش1186772000048866
الحصن الجامعیةورود محمد فھد ھزایمھ1149062000081161
الحصن الجامعیةیاسمین عادل خلف خلوف864022000168057

الحصن الجامعیةیاسمین مامون عبد الكریم قرعان6873079982005527
الحصن الجامعیةیزن شحاده محمد العودات1561689981070742
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الزرقاء الجامعیةآالء ولید احمد الشیشاني468352000092259
الزرقاء الجامعیةآیات عوید سلیم الخوالدة6921749982033315
الزرقاء الجامعیةآیھ احمد دواس المجادلھ946172000081756

الزرقاء الجامعیةآیھ احمد عید المراعبھ1218112000014850
الزرقاء الجامعیةآیھ عبد الجلیل جوھر الشرفا1857859992019554
الزرقاء الجامعیةآیھ محمد عطا العساسفھ1600929982018378
الزرقاء الجامعیةآیھ مروان حسین ملكاوي949949992000679
الزرقاء الجامعیةابراھیم منصور محمد عیاصره423142000048027

الزرقاء الجامعیةاحمد ثائر نجیب الحناوى6892539981041252
الزرقاء الجامعیةاحمد صابر مصطفى المعایطھ424312000156545
الزرقاء الجامعیةاحمد عارف احمد الخوالدة374682000055675

الزرقاء الجامعیةاسراء خلیف محمد بني خالد6922129982023644
الزرقاء الجامعیةاسراء شحاده ندى المصبح411042000234109
الزرقاء الجامعیةاسالم ذیاب عوض المراعبھ463792000257127

الزرقاء الجامعیةاسالم علي احمد ابو علیان1846089991004641
الزرقاء الجامعیةاسالم محمد عبدالجلیل الشدایدة6810579982005543
الزرقاء الجامعیةاسماء عبداهللا حسین المشاقبة1217402000200605
الزرقاء الجامعیةاسماء علي صیاح الشرفات1433459982004110
الزرقاء الجامعیةاسیل قاسم احمد العامري435872000029119

الزرقاء الجامعیةاسیل محمد فھد الغویرى1441929982012969
الزرقاء الجامعیةاسیل محمود موسى ابو الھیجاء454899982049548
الزرقاء الجامعیةاالء احمد حسن النجار434862000011584
الزرقاء الجامعیةاالء خالد عوده ابوربیع164122000186193

الزرقاء الجامعیةالھام علي ضیف اهللا السردیة2091529992018594
الزرقاء الجامعیةامل عوید محمد المساعید393879992008721

الزرقاء الجامعیةانس احمد محمد حلیحل1496789981057165
الزرقاء الجامعیةایمان احسان محمد الحراحشة1061482000221812
الزرقاء الجامعیةایمان احمد حسین شعالن486192000162807

الزرقاء الجامعیةایمان احمد سلیمان المومني2091079992050938
الزرقاء الجامعیةایمان احمد منصور الوریكات204382000134941

الزرقاء الجامعیةایمان مجدى محمد شحاده1850399992058288
الزرقاء الجامعیةایھ عماد محمد البكیرات968932000067006

الزرقاء الجامعیةایھاب سمیر احمد سمرین1977939981061256
الزرقاء الجامعیةایھم احمد سلیمان العودات6246439991044516
الزرقاء الجامعیةایوب سامر محمد العیسھ1602719981044832
الزرقاء الجامعیةبتول خلیفھ محمود الكعابنھ6997609982039029
الزرقاء الجامعیةبتول ولید خیرو الخزاعلھ1218142000214953
الزرقاء الجامعیةبلقیس رائد ملیحان القرعان455209982030974
الزرقاء الجامعیةبیان حازم محمود الطرمان736872000068436

الزرقاء الجامعیةبیان عمار احمد العمري1857929992007367
الزرقاء الجامعیةبیان عواد محمد المشاقبة1217422000241491
الزرقاء الجامعیةتاال حسین احمد ابراھیم1850809992053471
الزرقاء الجامعیةتسنیم احمد حسن البطاح466592000209571

الزرقاء الجامعیةتسنیم خالد مصطفى المعاني1590969982030730
الزرقاء الجامعیةتسنیم سالم فلیح الدقاق6918729982028841
الزرقاء الجامعیةتقى رائد عواد العلیمات1973749992035833
الزرقاء الجامعیةتقى سلطان شفیق مفرج6271299992003040
الزرقاء الجامعیةجلنار احمد رشید المشاقبة382382000022759

الزرقاء الجامعیةحازم یحیى محمد مریان1596499981069976
الزرقاء الجامعیةحسین عوني حسین الدالبیح1829059991048444
الزرقاء الجامعیةحال عارف احمد الخوالدة6549829992009887
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الزرقاء الجامعیةحنین فرحان محمد المعایطھ946542000014663
الزرقاء الجامعیةخالد غالب سماح الحرحشي1838112000002928
الزرقاء الجامعیةدانا عطا اهللا محمد العیسى445522000147816

الزرقاء الجامعیةدعاء عزمي ابراھیم حسن1924749992016021
الزرقاء الجامعیةدیما عاكف نادى الوریدات6564969992061395
الزرقاء الجامعیةراما ناصر عبد الرحیم الخالیلھ1862669982046636
الزرقاء الجامعیةرانیا علي احمد ابو علیان439942000186171

الزرقاء الجامعیةرایھ ابراھیم ناصر الزیود1858969992043999
الزرقاء الجامعیةرایھ وحید محمد شیشاني1858979992007465
الزرقاء الجامعیةربى محمد حسین مسلم938162000108353

الزرقاء الجامعیةرحمھ ریاض احمد السفاسفھ6725099992007572
الزرقاء الجامعیةرزان فیصل محمد حمدي6702269992006457
الزرقاء الجامعیةرشا خالد موسى الزمر1208792000163331
الزرقاء الجامعیةرشا غازى عبد اهللا القضاه6476792000004906
الزرقاء الجامعیةرغد ابراھیم رضوان الریاالت1403469982000588
الزرقاء الجامعیةرغد محمد احمد محمد2091949992054216
الزرقاء الجامعیةرنا حیدر احمد خرابشھ1851969992018545
الزرقاء الجامعیةرناتا جعفر عبد المعطي ابو نصیر6753769982057937
الزرقاء الجامعیةرند فرید مصطفى علي452192000212598

الزرقاء الجامعیةرھام صایل غیاض الشرفات6764739982011336
الزرقاء الجامعیةرھف جھاد عبد الحلیم حریز946662000121512

الزرقاء الجامعیةرھف خالد عوض الدھام6765559982068564
الزرقاء الجامعیةرھف سالمھ احمد البطوش1727609982019664
الزرقاء الجامعیةرھف محمد احمد الھواوشھ6718899992060106
الزرقاء الجامعیةرھف محمد محیسن الخوالدة1973079992001699
الزرقاء الجامعیةرھف مشھور خلف البوات2096809992017543
الزرقاء الجامعیةرھف منیر محمد الوھادنھ6815199982061659
الزرقاء الجامعیةرھف ھایل عناد النعیمات1977009982067448
الزرقاء الجامعیةرھف یاسر حامد المصري1864849992022008
الزرقاء الجامعیةرھف یاسین محمود الطراونھ1855679992009702
الزرقاء الجامعیةروان حاكم ابراھیم المرعب467692000133808

الزرقاء الجامعیةروان عاید مدان المشاقبھ1601259982058182
الزرقاء الجامعیةریما حسام احمد طحل6554469992023990
الزرقاء الجامعیةساجدة ابراھیم علي الشدیفات382672000137924

الزرقاء الجامعیةساره ابراھیم سلیمان العلیمات6764769982042538
الزرقاء الجامعیةساره بكر محمد ابو ھاللھ485752000002109
الزرقاء الجامعیةساره عید احمد الزعبي970632000137420

الزرقاء الجامعیةسالي عبده محمد ربابعھ1855749992000282
الزرقاء الجامعیةسجود محمد عساف الجبلي6763459982058443
الزرقاء الجامعیةسجود محمود سالمھ منصور6862139982064095
الزرقاء الجامعیةسجى احمد علیان النمران1839062000007586
الزرقاء الجامعیةسجى طھ نایف اردیسات1973179992042594
الزرقاء الجامعیةسجى علي محمود الحاج1852799992027928
الزرقاء الجامعیةسالم سلیمان رضى المشاقبھ466852000005374
الزرقاء الجامعیةسلسبیل انور سالم الخوالدة906132000155686
الزرقاء الجامعیةسلسبیل خالد علي الزقرطي468622000134635
الزرقاء الجامعیةسناء سلیمان شحاده العیشات443672000088555
الزرقاء الجامعیةسھام حسین عواد الخزاعلة382022000205056

الزرقاء الجامعیةسوزان فایز سلیمان ابو كوش6364729992027172
الزرقاء الجامعیةسیف مسعود محمد احمد خریسات129882000031560

الزرقاء الجامعیةشمس الدین محمود فؤاد الشركسي1846892000043864
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الزرقاء الجامعیةشیرین علي كامل بكر1215982000115690
الزرقاء الجامعیةصابر محمد خلیل الكردى472082000120634

الزرقاء الجامعیةصبا محمد حسین نجمات6716579992003198
الزرقاء الجامعیةصھیب جمال حمدان الدعجھ1780099991034519
الزرقاء الجامعیةضیف اهللا علي ضیف اهللا اخوارشیده1838259991007074
الزرقاء الجامعیةعامر غالب ابراھیم العموش1600089981022018
الزرقاء الجامعیةعبد الرحمن عبداهللا محمود الخطیب1978759991045326
الزرقاء الجامعیةعبد اهللا عمر لطفي الصراوي6383969991024229
الزرقاء الجامعیةعبداهللا حكمت عبد اهللا عبد الرؤوف الھندى427242000088176

الزرقاء الجامعیةعرین سامر حسین محمد1863539992018652
الزرقاء الجامعیةعرین مروان محمد ھزیم6365299992022038
الزرقاء الجامعیةعال نواف علي العموش1859089992060516
الزرقاء الجامعیةعالء احمد حمدى الترك472152000037530
الزرقاء الجامعیةعلي سالم عارف الزیود201379991052193

الزرقاء الجامعیةعلي محمد علي الربایعھ1861299991026022
الزرقاء الجامعیةعلي مصلح فضي الزبون6331879991012019
الزرقاء الجامعیةعمار عبد الھادى ابراھیم الشقیرات1847399991041168
الزرقاء الجامعیةعمر خلیل علي عبارة1971519991055133
الزرقاء الجامعیةعمر نبیل عادل حمود1769379991018053
الزرقاء الجامعیةعنان لؤى نایف فھد1604129982065006
الزرقاء الجامعیةغدیر مطیع احمد المومني1853389992038684
الزرقاء الجامعیةغرام بسیم سعد عبد العزیز1599659982005102
الزرقاء الجامعیةغرام سلمان خلف المعال6815389982026417
الزرقاء الجامعیةفاطمةالزھراء محمد منصور الزیود1497509982001890
الزرقاء الجامعیةفجر عماد عبد اللطیف القضاه1983289992020416
الزرقاء الجامعیةفرح احمد فاضي ابو عدیلة1433709982023268
الزرقاء الجامعیةفرح سالمھ قاسم الصفیان6348079982040909
الزرقاء الجامعیةقمر اكرم عبد الحمید ذیب663222000086781

الزرقاء الجامعیةكارمن ابراھیم سالمة المقبل1839799992028759
الزرقاء الجامعیةكروان محمد عیسى مطلق1734899982006228
الزرقاء الجامعیةكنوز محمد عبدالكریم الخوالدة6550779992004833
الزرقاء الجامعیةالنا محمد عوده القطاونھ1788689992028353
الزرقاء الجامعیةلمى اسامھ علي الغانم1863749992010271
الزرقاء الجامعیةلیالي ھاني محمد المشاقبھ1502949982019213
الزرقاء الجامعیةلیث حمزه عبد الحافظ اللصاصمھ1860449991020276
الزرقاء الجامعیةلیلى بسام احمد طحل413322000119652

الزرقاء الجامعیةماھر سعیدي عوید المسیلم1062582000210668
الزرقاء الجامعیةمجد سالم صالح المشاقبة905792000059783
الزرقاء الجامعیةمحمد اسعود علي الفاخري914762000031998

الزرقاء الجامعیةمحمد خلف فرحان المشاقبھ1635119981063396
الزرقاء الجامعیةمحمد عامر جمال نوفل6357519991050207
الزرقاء الجامعیةمحمد واصل محمد المومني6668109991056545
الزرقاء الجامعیةمرح بدر محمد الخالیلھ452269992058793

الزرقاء الجامعیةمروه خلیل سعید التوایھھ6922859982004553
الزرقاء الجامعیةمریانا خلیل عطااهللا القالب463482000022485

الزرقاء الجامعیةمریم تیسیر محمد السرحان1444169982043811
الزرقاء الجامعیةمعاذ جھاد علیوي مشاقبة1837919991017151
الزرقاء الجامعیةمالك احمد فاضي ابو عدیلة6345549992054054
الزرقاء الجامعیةمالك بكر احمد المساعفھ770142000167395

الزرقاء الجامعیةمالك سلیمان عاید الشرفا1854019992039296
الزرقاء الجامعیةمالك ناصر مفضي الجرایدة386479982001182
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الزرقاء الجامعیةملك وجیھ زید زید الكیالني1636359982012163
الزرقاء الجامعیةمنار محمد عامر عامر447622000132889
الزرقاء الجامعیةمیس جھاد ماجد المعایطھ445842000121372
الزرقاء الجامعیةمیساء ناصر علي الشنیك447702000021905

الزرقاء الجامعیةنایفھ نایف نھار الخالدي1594189982028696
الزرقاء الجامعیةنجم الدین محمود فؤاد الشركسي1595409981029119
الزرقاء الجامعیةندى جمال شاكر برھوم1856032000013312
الزرقاء الجامعیةندى ولید عبد الرؤوف عیسى1865012000005269
الزرقاء الجامعیةنسیم احمد حسني الدالبیح344192000054163

الزرقاء الجامعیةنور مامون جمال الخطیب1854549992043424
الزرقاء الجامعیةنورالدین رشدي خلیل العطاونھ1848539991058659
الزرقاء الجامعیةنوران فرحان نمر شدیفات907102000132041

الزرقاء الجامعیةنورس محمد سالم الدبایبھ6285239991022805
الزرقاء الجامعیةھبھ احمد محمود الزیود1859149992024327
الزرقاء الجامعیةھبھ سلیمان رضى المشاقبھ6893169982016161
الزرقاء الجامعیةھبھ علي احمد الحراحشھ1583609982059543
الزرقاء الجامعیةھبھ محمد سعید جبر444232000024325

الزرقاء الجامعیةھند عمر سلیمان الفرھود6373089992001459
الزرقاء الجامعیةھیام عصام محمد الخوالده445172000105348

الزرقاء الجامعیةھیثم محمد عبد محارمھ2031829991058765
الزرقاء الجامعیةوعد حسن عواد النعیمي1984059992028147
الزرقاء الجامعیةوعد سمیر عثمان فطوم1599849982037608
الزرقاء الجامعیةیاسر ناصر خلیف الجرایدة375962000113195
الزرقاء الجامعیةیاسمین ایمن یوسف الفاعوري789592000173628

الزرقاء الجامعیةیاسمین عمر علي المومني1787939992049525
الزرقاء الجامعیةیامن محمود احمد ابو زید773952000058663

الزرقاء الجامعیةیحیى ناصر محمد السالمھ6942179981020674
الزرقاء الجامعیةیزن رائد رشید احمد1861079991033539
الزرقاء الجامعیةیزن ھیثم ناجح الخطیب1849469981013613
الزرقاء الجامعیةیسرى محمد ابراھیم زیدان6859969982023046
الزرقاء الجامعیةیقین اسماعیل اخلیف الشماالت1881199992048358
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السلط التقنیةاحمد امجد محمد ابو جلمھ6673789991062508
السلط التقنیةایات سلیمان عاید الدیات6819819982018668
السلط التقنیةایات صالح ابراھیم الفواعیر1508009982005105
السلط التقنیةایھ زھیر سالمھ الخرابشھ1606719982045043
السلط التقنیةایھاب عبد الحلیم احمد ابداح1097762000065451
السلط التقنیةایھم حسن صالح الصنابره1188152000074022
السلط التقنیةبثینھ عمر اسماعیل الخرابشھ1508249982001329
السلط التقنیةبراءه سلیمان احمد ابو راجوح786612000073364
السلط التقنیةبروج بشار مكید الزعبي980972000141684

السلط التقنیةبالل عبد الكریم محمد ابو ھزیم6580119991063039
السلط التقنیةبنان ھاشم مروح البقور6818979982037829
السلط التقنیةجاد عیسى جمیل السماوي6896299981049476
السلط التقنیةحاتم موسى سلیمان العربیات2057999991026784
السلط التقنیةحسام خلدون سلیمان العواملھ6580219991061643
السلط التقنیةحمزه سلطان مسلم العجالین1937139991031734
السلط التقنیةحور عبد اهللا غازي الریاحي6819019982004408
السلط التقنیةخالد ابراھیم عبد الفتاح الزعبي6579589991016015
السلط التقنیةخلود رمضان احمد الحجاحجھ979402000139483

السلط التقنیةخولھ ابراھیم عبد اهللا العواملھ6819029982040853
السلط التقنیةدنیا عوض حسن ابو مرسي6898259982055402
السلط التقنیةرؤى محمد مفضي الزیود6583859992023891
السلط التقنیةراشد ھاشم عبد اهللا ابو جوده6962129981052997
السلط التقنیةرافت امین عبد الطالق2047469991010810
السلط التقنیةراما محمد جمیل العبیسات6838089982018336
السلط التقنیةرحمھ عثمان عبد اهللا الطیور الختالین987822000063256
السلط التقنیةرند ایمن محمد ابو العیلھ980642000091673

السلط التقنیةرنین منقذ موسى غنیمات6897329982064940
السلط التقنیةرھام سلیمان مطلق الكواملھ6797909982067569
السلط التقنیةروان باسم عبد الرحیم العالوین981502000185070

السلط التقنیةروال احمد عبد المعطي الشخانبھ6797829982016630
السلط التقنیةساره ابراھیم اسماعیل الزبن6820169982065135
السلط التقنیةساندي احمد عبد المجید الحزماوي6854179982056334
السلط التقنیةسجود علیان كریم النعیمات6819149982019125
السلط التقنیةسعود بشیر احمد حیاصات972272000154173

السلط التقنیةسلسبیل سلیمان عبد ابو رمان6897399982023812
السلط التقنیةسلسبیل محمد عبد الحمید الجبره980752000065670
السلط التقنیةسلسبیل یوسف محمود الفالحات793462000086295

السلط التقنیةصابر سالم خلف الشحادات6674139991020213
السلط التقنیةطارق زیاد عید المرموري972352000017411

السلط التقنیةعامر احمود احمد الحیارى6970749981030257
السلط التقنیةعباده حسني یاسین الدیات6585679991025182
السلط التقنیةعبد الرزاق جمال عبد الرزاق الخرابشھ6899589981061230
السلط التقنیةعبداهللا بركات احمد النعیمات1189772000125383
السلط التقنیةعبداهللا عبد السالم راشد الزعبي2057789991044941
السلط التقنیةعدي ماجد سلیمان النعیمات1188192000204524
السلط التقنیةعدي محمد صالح الزعبي1992449991046108
السلط التقنیةفراس ضیف اهللا دروبي شدید6792609981045301
السلط التقنیةفرح جابر عبداللطیف الزیادات664642000218828

السلط التقنیةفرح محمود احمد ابو حمور6584389992006609
السلط التقنیةقصي ھشام عبد الحلیم الكلوب6896479981019509
السلط التقنیةلیث نذیر علي الرمامنھ6673499991017859
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السلط التقنیةلینھ عماد محمد الرضاونھ6862219982040528
السلط التقنیةمایا جوده سالم المناصیر758392000185473

السلط التقنیةمحمد ابراھیم عبد الحمید خریسات2057939991011581
السلط التقنیةمحمد جھاد یوسف الخریسات6896579981012675
السلط التقنیةمحمد محمود عبد الجلیل خریسات1188372000035692
السلط التقنیةمحمد محمود موسى العطیات6896039981052170
السلط التقنیةمحمد نوفان عبد الكریم الخرابشھ6673519991017649
السلط التقنیةمحمود محمد سالم النسور1551819981031833
السلط التقنیةمعاذ نور الدین احمد الحواجره1931849991020410
السلط التقنیةمالك سالم محمد الشطي986362000124313
السلط التقنیةنانسي محمد بركات العجالین787212000026057
السلط التقنیةنانسي یوسف عیسى المعاعیھ793222000166710
السلط التقنیةنیفین فراس محمد الخرابشھ978282000047715

السلط التقنیةھدیل سامي خلف العوایدة6863062000101680
السلط التقنیةورد عبد الحمید عبد الكریم المعایطھ6960259981055141
السلط التقنیةوعد عوده محارب العوایده794022000106614

السلط التقنیةوعد محمد سعید العجالین6863239982002881
السلط التقنیةیارا احمد علیان الولیدات793852000107540
السلط التقنیةیمنى احمد علي النسور984999992021640
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السلط للعلوم اإلنسانیةابتھال محمد غنیم المسیعدین1024002000036544
السلط للعلوم اإلنسانیةابراھیم طھ ابراھیم الھباھبھ6955189981025423
السلط للعلوم اإلنسانیةاحمد علي محمد بیادره1057592000226777
السلط للعلوم اإلنسانیةاریج خالد عیسى العدوان1608229982036885
السلط للعلوم اإلنسانیةاسالم موسى احمد المناصیر181842000169235

السلط للعلوم اإلنسانیةاسماعیل عمر اسماعیل الخرابشھ1871719991042708
السلط للعلوم اإلنسانیةاسماعیل محمد محمود الخرابشھ1871729991034832
السلط للعلوم اإلنسانیةاسیل بشار احمد الخرابشھ6900249982033591
السلط للعلوم اإلنسانیةاسیل حسین جمیل العمایره1223459982063576
السلط للعلوم اإلنسانیةاسیل سعود عبد الھادى الطواھیھ7009449982036311
السلط للعلوم اإلنسانیةافنان مؤید صبري االلفي1222742000184763
السلط للعلوم اإلنسانیةاالء محمود یوسف الشرایعھ1790739992022470
السلط للعلوم اإلنسانیةاالء نصر فھد الیاصجین6898199982022847
السلط للعلوم اإلنسانیةاماني محمد محمود الصوالحھ1870029992044303
السلط للعلوم اإلنسانیةاماني محمد مفلح الغنیمات506872000187713

السلط للعلوم اإلنسانیةانس احمد محمود شطناوى6942769981069969
السلط للعلوم اإلنسانیةایات علي محمد الفریحات502562000018411

السلط للعلوم اإلنسانیةایات محمد سعد الخریسات6768649982030981
السلط للعلوم اإلنسانیةایمان غالب فھد الزعبي1223469992003314
السلط للعلوم اإلنسانیةایمان فالح عقاب الحجاحجھ1636659982020548
السلط للعلوم اإلنسانیةایھ سالمھ خلیف الزیود180992000154837

السلط للعلوم اإلنسانیةایھ طایل نافع السعایده1869279992034635
السلط للعلوم اإلنسانیةایھ عید احمد غنیمات1222779992030116
السلط للعلوم اإلنسانیةبتول خالد سلیمان العواملھ1869282000004038
السلط للعلوم اإلنسانیةبتول عبد الكریم احمد الوشاح7009459982061107
السلط للعلوم اإلنسانیةبثینھ عامر سالم المناصیر1867749992035922
السلط للعلوم اإلنسانیةبراء عارف حسن النعیمات6388709992002319
السلط للعلوم اإلنسانیةبلقیس سعد عبد الرحمن المعادات507102000025940

السلط للعلوم اإلنسانیةبلقیس محمد سارى الدیات1223962000029662
السلط للعلوم اإلنسانیةبھاء احمد لطفي الزعبي1865549981028323
السلط للعلوم اإلنسانیةبیان فتحي صالح الشطي1870139992041574
السلط للعلوم اإلنسانیةتاال احمد عبد ربھ الزیود1792462000014408
السلط للعلوم اإلنسانیةتسنیم خلف قاسم الھروط226952000055834
السلط للعلوم اإلنسانیةتسنیم خمیس محمد الحشوه504722000088217
السلط للعلوم اإلنسانیةتقى ماھر زعل النسور502652000178127

السلط للعلوم اإلنسانیةتقى وسام محمد الكلوب1867859992033107
السلط للعلوم اإلنسانیةتمارا ھاشم عبد اهللا المرمورى506892000093263
السلط للعلوم اإلنسانیةتمام عواد سلیمان الفواعیر525192000238052

السلط للعلوم اإلنسانیةجابر احمد محمد تیسیر دامر1687789981042199
السلط للعلوم اإلنسانیةجنى سعد علي قرعومھ1223049992052516
السلط للعلوم اإلنسانیةجون زیاد جریس الربضي361362000223700

السلط للعلوم اإلنسانیةحذیفھ خلف احمد السكارنھ6276189991015120
السلط للعلوم اإلنسانیةحسام الدین منذر سالم خلیفات6923659981005596
السلط للعلوم اإلنسانیةحسام محمد سلیمان صالحین1865649991049730
السلط للعلوم اإلنسانیةحال محمد عوده الفاعورى502692000161772

السلط للعلوم اإلنسانیةحمزه تیسیر فیاض ابو رمان1865709991010148
السلط للعلوم اإلنسانیةحمزه عصام محمد القضاه2069932000022843
السلط للعلوم اإلنسانیةحمزه محمد محمود المغربي1132072000077910
السلط للعلوم اإلنسانیةحمزه ولید سالم الحدیدى1867099981068059
السلط للعلوم اإلنسانیةحنان عادل عید النوافعھ6296049992003502
السلط للعلوم اإلنسانیةحنین شاھر جمیل الزیادات1867919992060217
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السلط للعلوم اإلنسانیةحنین عبد اهللا سلیمان الشباطات560982000054766
السلط للعلوم اإلنسانیةحنین یحیى عبد اهللا الخالیلھ6583289992026974
السلط للعلوم اإلنسانیةدعاء عمر احمد زوانھ353952000126672
السلط للعلوم اإلنسانیةدعاء فیصل محمد العدوان527692000050447

السلط للعلوم اإلنسانیةدیانا فایز حسین العالوین1867969992002280
السلط للعلوم اإلنسانیةدیما دردوك محمود درادكھ504842000036815

السلط للعلوم اإلنسانیةدینا احمد عبد اهللا الجزازى1992949992014582
السلط للعلوم اإلنسانیةرؤى احمد عبد اهللا الجدیعات6919069982046622
السلط للعلوم اإلنسانیةرؤى عدنان موسى الغنیمات1533539982056840
السلط للعلوم اإلنسانیةرؤى عمر محمد النسور1223342000034198
السلط للعلوم اإلنسانیةرؤى وسام محمد الكلوب1869449992033105
السلط للعلوم اإلنسانیةرانیا زید محمد البالونھ338119992022049

السلط للعلوم اإلنسانیةرانیا عاصم عبد الحلیم الریاالت6386669992047164
السلط للعلوم اإلنسانیةرانیا ماجد سعد ابو رمان6721619992026467
السلط للعلوم اإلنسانیةربى ماجد عاید الفاعورى1992979992000993
السلط للعلوم اإلنسانیةرحاب عمر مفلح أبو العماش512542000047741

السلط للعلوم اإلنسانیةرحمھ منصور محمد حجاحجھ6923799982012998
السلط للعلوم اإلنسانیةرزان رائد عبد اهللا ابو رمان1868109982051750
السلط للعلوم اإلنسانیةرشا خالد عبد العزیز الجماعین182562000043986
السلط للعلوم اإلنسانیةرنا جمیل محمد الفراج107792000200291
السلط للعلوم اإلنسانیةرند محمد درزي الخرابشھ978532000039860

السلط للعلوم اإلنسانیةرنیم ابراھیم سلیمان الرواحنھ6854049982037897
السلط للعلوم اإلنسانیةرھف محمد امین عبد القادر العدوان1873509992049956
السلط للعلوم اإلنسانیةروابي ھاني میخائیل حجازین984919982056531

السلط للعلوم اإلنسانیةروان راتب احمد الجوالده1868279992049454
السلط للعلوم اإلنسانیةروان عید محمود الزعبي506209982033067

السلط للعلوم اإلنسانیةروبى محمد حسین الخرابشھ6394129992030468
السلط للعلوم اإلنسانیةروجینا احمد محمد ابو یامین6387029992037430
السلط للعلوم اإلنسانیةروال رائد عبد الحلیم البقور505742000195721

السلط للعلوم اإلنسانیةروال محمد عقلھ ابو حشیش1630279982067327
السلط للعلوم اإلنسانیةزكریا احسان محمود الزعبي1059362000185829
السلط للعلوم اإلنسانیةساجده طارق عبد الرحمن البوایھ6819119982015718
السلط للعلوم اإلنسانیةساجده فایز شحاده الصوالحھ6721829992002736
السلط للعلوم اإلنسانیةساره ابراھیم سلیمان العربیات1223352000193797
السلط للعلوم اإلنسانیةساره حمدي عبدالحمید ابوھزیم1868369992059121
السلط للعلوم اإلنسانیةساره خالد صالح العمایره1222302000221824
السلط للعلوم اإلنسانیةساره غازى عز الدین الخطیب1222469992061286
السلط للعلوم اإلنسانیةساره وسام متروك العلقان6768699982000994
السلط للعلوم اإلنسانیةسالي ابراھیم عبد الرحیم الدباس1223119992005019
السلط للعلوم اإلنسانیةسالي مبارك عبطان المھیرات180319992038342

السلط للعلوم اإلنسانیةسجى سلیمان حمدان البھادلھ2095112000001322
السلط للعلوم اإلنسانیةسجى محمد راشد الحجاج1764732000013084
السلط للعلوم اإلنسانیةسحر محمد عبد اهللا الزعبي1222919992024904
السلط للعلوم اإلنسانیةسراب مطلب خلف السلیحات1413109982039368
السلط للعلوم اإلنسانیةسرینھ سلیم عواد الزوغھ1208492000062753
السلط للعلوم اإلنسانیةسلسبیل زھیر عبد الرحمن المعادات507222000210640

السلط للعلوم اإلنسانیةسلسبیل عبد الرزاق ظاھر ابو ھزیم1868509992057156
السلط للعلوم اإلنسانیةسلیمان موسى احمد الجعارات1865919991047655
السلط للعلوم اإلنسانیةسماح خلف عوده الفاعوري502902000063302

السلط للعلوم اإلنسانیةسندس حسین علي خوالده1831659992056352
السلط للعلوم اإلنسانیةسھام نایف محمد ابو ھزیم503682000222015
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السلط للعلوم اإلنسانیةسوار سالمھ محمد ابو العیلھ1222602000046560
السلط للعلوم اإلنسانیةسوسن سعد خلف ابو رمان6923809982026685
السلط للعلوم اإلنسانیةسوسن مھند مصلح الفواعیر7009529982061248
السلط للعلوم اإلنسانیةسوسن ناصر سلیمان المناصیر504272000170631
السلط للعلوم اإلنسانیةسیف الدین ماھر عبد الكریم ابو حمور493832000116597
السلط للعلوم اإلنسانیةشجون عمر موسى السلیحات760209992027854

السلط للعلوم اإلنسانیةشذى بسام یوسف الشھوان6487429992036568
السلط للعلوم اإلنسانیةشروق فیصل محمد شقاقحھ1222922000034819
السلط للعلوم اإلنسانیةشھد صالح محمد الجبور1590399982055649
السلط للعلوم اإلنسانیةصفاء علي عبد الفتاح الزعبي1223512000184360
السلط للعلوم اإلنسانیةصھیب جھاد عبد الدیات2025062000001267
السلط للعلوم اإلنسانیةصھیب عالء الدین محمود الزعبي6958569981049587
السلط للعلوم اإلنسانیةضحى سلیمان عبد الرزاق الحیارى1869529992061246
السلط للعلوم اإلنسانیةضحى نایل احمد علي1431749982016353
السلط للعلوم اإلنسانیةضیاء الدین طالب غصاب السكارنھ1789699991051186
السلط للعلوم اإلنسانیةعائشھ علي حابس الھباشین1868582000048409
السلط للعلوم اإلنسانیةعبد الرحیم ممدوح عبد الحلیم الخرابشھ1175352000146377
السلط للعلوم اإلنسانیةعبد اهللا عبد الرحمن محمد العویدى1084072000153102
السلط للعلوم اإلنسانیةعبیر احمد صالح النجداوى978112000115778

السلط للعلوم اإلنسانیةعدي محمد رسول عبد الرزاق الحیاري2024889991047283
السلط للعلوم اإلنسانیةعرین منصور عادل ابو سلیم6700619982012983
السلط للعلوم اإلنسانیةعصام عدنان بركات الشوابكھ1419749981007006
السلط للعلوم اإلنسانیةعال فیصل جمیل السنجالوي6294379992045682
السلط للعلوم اإلنسانیةعمر ذیاب عبد الحافظ الزیود1049972000151685
السلط للعلوم اإلنسانیةغفران فیصل ابراھیم زبیدى6243789992031683
السلط للعلوم اإلنسانیةفارس زاھر عبد الرزاق النسور493992000038776

السلط للعلوم اإلنسانیةفارس صالح زرقان السلیحات1050002000054598
السلط للعلوم اإلنسانیةفاطمھ محمد عاید الدیات986292000057386

السلط للعلوم اإلنسانیةفرح باسم محمد غنیمات1223159992045857
السلط للعلوم اإلنسانیةفرح خالد احمد الخرابشھ6280292000009428
السلط للعلوم اإلنسانیةفرح محمد عاید الحیصھ1803399992042579
السلط للعلوم اإلنسانیةقصي ایمن یوسف الخطیب128152000217463
السلط للعلوم اإلنسانیةقصي جھاد عبد الرزاق ابو مخلب494422000001741

السلط للعلوم اإلنسانیةكوثر محمد مفلح الزبون1583519982015084
السلط للعلوم اإلنسانیةلؤي سمیر عبد اللطیف المغاربھ2018409991024067
السلط للعلوم اإلنسانیةالنا نبیل عبد الرحیم ابو رصاع1223172000118293



الكلیةاالسمالرقم الوطنيرقم الجلوس
اسماء الطلبة المقبولین على حساب المكرمة الملكیة السامیة (الدبلوم المتوسط)  للفصل الدراسي االول ٢٠١٨-٢٠١٩

السلط للعلوم اإلنسانیةلمیس محمد شحاده الزعبي1223532000171682
السلط للعلوم اإلنسانیةلمیس یاسین امین الزعبي7009659982048410
السلط للعلوم اإلنسانیةلینا خالد تركي العواملھ1868749992047056
السلط للعلوم اإلنسانیةلینا فوزي درزى خرابشھ503182000028842

السلط للعلوم اإلنسانیةماجد محسن عبد الكریم الشراب1790019991061711
السلط للعلوم اإلنسانیةمثنى نضال مصطفى حبیبان النسور2071939991032448
السلط للعلوم اإلنسانیةمجد احمد یونس الدباس1868799992018187
السلط للعلوم اإلنسانیةمجد حمید سلیمان السكارنھ1553709982049457
السلط للعلوم اإلنسانیةمجد عبد العزیز سالم الولیدات6296589992043926
السلط للعلوم اإلنسانیةمحمد تیسیر عبد الرحمن الوشاح6970929981042090
السلط للعلوم اإلنسانیةمحمد خالد محمد حجھ1867259991010252
السلط للعلوم اإلنسانیةمحمد طارق عبد الفتاح العربیات1867269991061625
السلط للعلوم اإلنسانیةمحمد عاطف حرب الحدیثات1800702000025086
السلط للعلوم اإلنسانیةمحمد كمال احمد الصرادیح519472000138986
السلط للعلوم اإلنسانیةمحمد مصطفى محمد العربیات496592000142155

السلط للعلوم اإلنسانیةمحمد ھاني فالح الشوابكھ6619409991061312
السلط للعلوم اإلنسانیةمحمد ولید عبد اهللا ابو ھزیم494202000165721
السلط للعلوم اإلنسانیةمحمود امجد محمود النادر501339991000393
السلط للعلوم اإلنسانیةمحمود صالح فالح الخوالده520962000044191

السلط للعلوم اإلنسانیةمحمود علي احمد المزرعاوي1866669991040092
السلط للعلوم اإلنسانیةمحمود علي سالمھ مناصیر1188632000222608

السلط للعلوم اإلنسانیةمرام عبد المھدى حسین زناد81709982026379
السلط للعلوم اإلنسانیةمرح محمود سالمھ الشیاب2084689992041773
السلط للعلوم اإلنسانیةمروان احمد عبد اهللا الرشیدى494212000054832
السلط للعلوم اإلنسانیةمروه خالد عبد الزعبي506362000042931

السلط للعلوم اإلنسانیةمروى موفق عبد الھادى الرحامنھ1738789982060091
السلط للعلوم اإلنسانیةمعتصم باهللا جالل عبد الفتاح الداوود1605119981060619
السلط للعلوم اإلنسانیةمعن محمد فھد العمیان1770502000045909
السلط للعلوم اإلنسانیةمالك حسین محمد الكدراوى6751889982050624
السلط للعلوم اإلنسانیةملك محمد عبد اهللا الثوابیھ2083419992011925
السلط للعلوم اإلنسانیةمنذر خالد مفضي الحیاصات1553279981023154
السلط للعلوم اإلنسانیةمنذر ھایل عاید الحیصھ1803079991011290
السلط للعلوم اإلنسانیةمیس نافز یوسف عبد العال6268269992035262
السلط للعلوم اإلنسانیةندین خالد طایع الزیود181082000190672
السلط للعلوم اإلنسانیةنسرین احمد اسماعیل القعاقعھ229162000158889
السلط للعلوم اإلنسانیةنور خالد عبد اهللا العواملھ508102000066680

السلط للعلوم اإلنسانیةنور غازي موسى الشطي6722229992050252
السلط للعلوم اإلنسانیةنور ناصر محمود الحمارشھ1765069992021383
السلط للعلوم اإلنسانیةھبة اهللا ابراھیم بركات الزیود1794509992041651
السلط للعلوم اإلنسانیةھبھ مھند صالح العربیات1223212000002511
السلط للعلوم اإلنسانیةھدیل بسام جمیل المناصیر2083182000001823
السلط للعلوم اإلنسانیةھدیل حسونھ محمد الرحامنھ2094569992045673
السلط للعلوم اإلنسانیةھدیل سعید احمد جرادات6747099982026776
السلط للعلوم اإلنسانیةھیثم خالد فرحان الثوابي1414379981059677
السلط للعلوم اإلنسانیةوسام فواز محمد غنام1224052000016007
السلط للعلوم اإلنسانیةوفاء فراس عبدالمجید الخرابشھ6897629982046598
السلط للعلوم اإلنسانیةیاسمین رائد عارف الریاحنھ339279982019951

السلط للعلوم اإلنسانیةیزن محمد نایف الرمامنھ1866899991026828
السلط للعلوم اإلنسانیةیقین ناصر صالح الصالحین510489982034621
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الشوبك الجامعیةاحمد ایوب دخل اهللا البدور1621399981048309
الشوبك الجامعیةاریج دلیوان عبد اهللا الغنمیین6726219982046117
الشوبك الجامعیةاسیل عبد اهللا حسین الجذیالت1623549982058098
الشوبك الجامعیةامیره علي عید الزوایده588902000046594

الشوبك الجامعیةایمان شاھر دخل اهللا البدور6905879982030487
الشوبك الجامعیةایمن اكرم سلیمان العساسفھ1611329981017940
الشوبك الجامعیةایھ فیصل نھار الشواوره6901539982038235
الشوبك الجامعیةبالل یاسین سالم المالحیم1067522000195816
الشوبك الجامعیةبنان ناجي عبد اهللا الصرایره6903289982056574
الشوبك الجامعیةتسبیح زكریا حامد المواجده6903299982063105
الشوبك الجامعیةتسنیم علي خلیف البشابشھ537872000052263

الشوبك الجامعیةتقى احمد سلیمان العساسفھ1875709992030955
الشوبك الجامعیةتقى عبد اهللا دخل اهللا الصرایره1878289992037516
الشوبك الجامعیةتیماء زیاد حسن الطراونھ1638759982044854
الشوبك الجامعیةجھینھ نذیر حسني الفرایھ537892000155412

الشوبك الجامعیةجواد احمد حسن الرفایعھ1067532000030033
الشوبك الجامعیةحمد عبد اهللا خلف العوران583369981028520

الشوبك الجامعیةحنین احمد عاید الطراونھ6903339982010519
الشوبك الجامعیةخدیجھ احمد عطا اهللا الطوره1886279992008561
الشوبك الجامعیةرانیا عبد اهللا اسماعیل الشباطات1035022000198786
الشوبك الجامعیةرحمھ محمد عبد اهللا القطاونھ546122000138266

الشوبك الجامعیةروان اكرم حمد القرارعھ6600839992025567
الشوبك الجامعیةرواند عبد القادر سلیمان المعایطھ6821829982007336
الشوبك الجامعیةروزان رائد عبد الرحیم اللصاصمھ6402189982017575
الشوبك الجامعیةریم علي عید الزوایده588972000203412

الشوبك الجامعیةساجده خالد امحمد المزایده6824359982054423
الشوبك الجامعیةسجود خالد عیسى القرالھ571782000164863

الشوبك الجامعیةسالم محمد مفضي الجالمده6925289982049936
الشوبك الجامعیةسیرین جمال عبد ربھ الحجاج584862000145494

الشوبك الجامعیةعلي عمر عبد الحمید الزغامیم6823779981053537
الشوبك الجامعیةعمر محمد كاید الربیحات6823799981021678
الشوبك الجامعیةغیث محمد علي الطراونھ6902619981025623
الشوبك الجامعیةفادیا حسن سمور المرایات6772499982050289
الشوبك الجامعیةمحمد ابراھیم عبد النبي الحناقطھ6823989981055286
الشوبك الجامعیةمحمد اسماعیل ذیاب الرفوع6641889991054959
الشوبك الجامعیةمحمد عبد الكریم حمد الصرایره6595619991008593
الشوبك الجامعیةمحمد عوده احمد المعایطھ531482000006674

الشوبك الجامعیةمحمد مسلم عبد المعطي العویسات1998329991030853
الشوبك الجامعیةمھا سلیمان جبریل الدحیات1456619982030663
الشوبك الجامعیةمھند احمد موسى النوا فلھ6628799991015031
الشوبك الجامعیةنادیھ محمد خلیل الزیدانین1884199992032486
الشوبك الجامعیةنبال ابراھیم كریم الحجوج544432000023256

الشوبك الجامعیةنیبال ابراھیم سلیمان البرور1615109982031752
الشوبك الجامعیةھیا محمد كاید الربیحات2004409992041367
الشوبك الجامعیةیقین انور عوده اهللا اللصاصمھ1616279982043546
الشوبك الجامعیةیقین عادل جمیل الخرشھ6903679982022539
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الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) آیھ رمضان سالم السواریس1019882000026700
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) احمد الھادي سلیمان احمد المبیضین1000712000063614
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) احمد جزاع عاطف الخرشھ6641129991062275
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) احمد جمال احمد المسیعدین562942000142874

الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) احمد جمال ممدوح الكاللده6641499991055464
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) احمد زھیر محمد البشایره\الزیدانین563369991057281

الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) احمد عیسى علي النعانعھ1194712000081973
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) احمد محمد حمدان الفحاجین557182000135453

الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) اریج علي كاید الربیحات1511959982020378
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) اسامھ نبیل علي الدالبیح2060279991000458
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) اسراء محمد سلیمان عیال سلمان1228059992037945
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) اسماعیل حسین موسى العمرات1195602000065850
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) الفت عوض عبد اهللا المسیعدین6906799982012963
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) المقداد مصلح عبد الحفیظ اللیمون1192162000029649
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) امیمھ منصور داود المساعفھ194032000217544

الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) انس عبد الكریم اشتیان القرعان1192682000111773
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) انس مالك عبد العزیز الكساسبھ6675679991018430
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) اوس خالد موسى الصواویھ1193922000077281
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) اوس محمد عبد اهللا التیمھ6675799991049908
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) ایمان ناصر سلیمان النعانعھ1227979992022477
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) ایوب فؤاد عبد المحسن السوالقھ557862000079447

الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) بشار خالد محمد البدیرات1192252000031594
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) بشار نضال ذیاب القطامین2008519991060046
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) بشرى مفلح ذیاب عیال سلمان2005189992005975
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) تقوى عبد المطلب احمد المرایات1883329982000198
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) تمارا علي عبد اهللا السعایده560462000069023

الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) جاسم سھم حماد القرالھ1190312000121677
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) جالل الدین محمد سلیمان الصرایره2000089991045787
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) حسام موسى عامر السالمین1195672000211383
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) حال احمد سلیمان السوالقھ6600719982067273
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) حال رائد محمد البداینھ1883349992060639
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) حلیمھ ولید كریم الطراونھ546042000014805

الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) حمد محمد بنیھ الشاللخھ1192262000045082
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) حمزه حسن احمد الزیدانیین1023092000171752
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) حمزه خلیل خلف البدور1192722000101035
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) خالده محمود جاد اهللا السوالقھ2004239992050583
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) ختام عبد اهللا عبد المعطي الرواشده6905989982001323
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) رؤى اكرم احمد الخمایسھ6906029982015398
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) راشد حمود مداهللا الخرشھ6675609991051497
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) رغده احمد داود القطامین6405379992045249
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) روبینا محمد جمیل السوالقھ561832000098297

الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) ساره سالم عبد اهللا المسیعدین6602072000000843
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) سماح عدنان احمد العوابده6405549992013096
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) سیرین محمد فرحان الحوامده6906079982056732
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) شیماء اسماعیل سالمھ العوران1882769992048136
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) صھیب طایل حمد الزیدانین1114632000117232
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) ضیاءالدین عبد اهللا اغنیم الزیدانین1194742000173304
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) طالل عبد اهللا سلیمان المعایطھ6675039991012812
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) عاصم سالم اغنیم المسیعدین2060649991019465



الكلیةاالسمالرقم الوطنيرقم الجلوس
اسماء الطلبة المقبولین على حساب المكرمة الملكیة السامیة (الدبلوم المتوسط)  للفصل الدراسي االول ٢٠١٨-٢٠١٩

الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) عامر عبد اهللا مطلق المبیضین6676029991026477
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) عامر نصر عبد القادر الرواشده6675619991050628
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) عباده محمد طھ الرواشده1881679981010612
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) عبد الكریم خالد احمد عیال سلمان6973239981053281
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) عبیده راتب ذیاب العوادین1192782000122715
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) عدنان عید سالم الزیدانین6677539991027235
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) عدي احمد ابراھیم المسیعدین1114642000036165
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) عزالدین عادل یاسین الخوالده6906609981065171
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) عالء الدین احمد اعبید اهللا البدور1192812000051019
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) عالء الدین حرب حسین الھویمل6676639991047190
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) عالء عطا ابراھیم الرواشده6675642000000907
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) علي محمد عبداهللا عیال سلمان2062479991019390
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) عمر ابراھیم عبد الكریم السوالقھ6641559991042643
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) عمر صالح عبد العزیز الضمور1191082000208509
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) عمر عبد الرحیم عبد المطلب المصرى1193202000210013
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) عمر محمود عوده الذیابات6674909991028025
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) عمر ولید محمد الصواویھ1193212000134135
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) كرم صبیح عبد القاھر القرالھ6675399991003142
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) لیث بالل عبد الجلیل القواسمھ6641579991037609
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) لیث غاصب علي البدور1193222000200212
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) مؤمن خلدون سالمھ العدینات6676869991002061
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) مؤید سعد جمیل الصلمان6675759991039819
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) مؤید نیاز عوده البلوي1192222000216356
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) مجد عاطف محمود المسیعدین6906859982054077
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) مجد ھاشم عطیھ القواسمھ1192882000055971
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) محمد ایمن حكمت المرافي1192892000044229
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) محمد سلمان احمد الزیدانین563052000198700

الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) محمد صقر محمد الربیحات6599919991059098
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) محمد عبدالجلیل اعبد السعود557082000002704

الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) محمد علي سالم العوضات6905509981053050
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) محمد عمر محمد الدالبیح1193252000117025
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) محمد مصلح فالح الضمور1190582000030760
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) مراد الدین فخري ابراھیم الشمایلھ2062269991006030
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) مرام محمد خلیل المزایده1640219982010688
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) معاذ نواف ماضي الختاتنھ6679632000048929
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) معمر رعد خلیف السوالقھ558982000013886

الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) مھند محمد حمدان الفحاجین1193842000135444
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) موسى مخلد موسى الطراونھ6595719991046655
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) میساء علي موسى العبیات561862000089744
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) نبأ عبد الكریم علي الجرادین560812000219173

الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) نسیم محمود حمدو العساسفھ1190662000022260
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) نمر زیاد صالح الربیحات1018452000072959
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) ھاشم غازي سالم العتایقھ1193312000159545
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) ھدیل عاكف عطا السوالقھ561892000022814

الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) ھدیل موسى محمد العودات6824299982000262
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) ھمام عصام عوده العبیدین2015099991023126
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) وائل باجس احمد الخوالده6677589991064407
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) وسن جمیل محمد القطیطات1883029992006152
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) یزن عبد القادر سالم النعیمات1030002000040220
الكلیة التقنیة المتوسطة (الطفیلة سابقا) یوسف محمد خلیل المطارنھ6592389991037469
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العقبة الجامعیةآیھ خالد عوده اهللا الصرایره1878219982049065
العقبة الجامعیةابراھیم محمد ابراھیم الخصبھ426722000083560
العقبة الجامعیةاحمد راتب حمد الھواوره541612000195970

العقبة الجامعیةاحمد عدنان سلیمان القرعان6693869991027563
العقبة الجامعیةادھم نبیل ابراھیم مھانوه1196942000230392
العقبة الجامعیةاسراء زكي محمد السلیتي6909459982063501
العقبة الجامعیةاسراء محمود ابراھیم الھباھبھ586252000128981

العقبة الجامعیةاشواق سالمھ حماد الزوایده6413139982057896
العقبة الجامعیةامل رائد احمد الشمایلھ1889179992022328
العقبة الجامعیةامنھ باسل غالب الشنابلھ1414919982026062
العقبة الجامعیةایات ابراھیم احمد بدارنھ6726589992047733
العقبة الجامعیةایمان حسن عباس الحسنات1742749982019797
العقبة الجامعیةایھ سالم محمد الزعبي586332000038346

العقبة الجامعیةایھاب محمد حسن الجعافره2008089991023298
العقبة الجامعیةایھم عبد اهللا عقلھ المراعیھ1196192000220055
العقبة الجامعیةباسل محمد یونس البدیرات2002169991030047
العقبة الجامعیةبراءه طھ علي المعایطھ6901599982028953
العقبة الجامعیةبراءه موسى عامر السالمین1621169982011931
العقبة الجامعیةبیسان عبد اهللا علیان الولیدات6919059982046780
العقبة الجامعیةتقوى عمر عاید العویدات العمرو551559982000954
العقبة الجامعیةتیماء سلیمان عبد اهللا العصیفات586482000157260

العقبة الجامعیةحال باسم عبداهللا الضمور1036532000077996
العقبة الجامعیةحمزه احمد محمد شطناوي278222000187298

العقبة الجامعیةحنا فایز جمیل الحجازین1611479981047602
العقبة الجامعیةحنین عماد قبالن الدھیسات6827219982047631
العقبة الجامعیةحنین محمد سلیمان النوافلھ6927389982013355
العقبة الجامعیةراشد سلمان عقیل الزوایده580872000124382

العقبة الجامعیةرزان علي محمد ابو الفول1889739992032494
العقبة الجامعیةرزان نضال علي قرشي6607669992010948
العقبة الجامعیةرغد عمر محمد ابو ھنیھ1037842000088894
العقبة الجامعیةرھف علي محمد النوایشھ1623869982036515
العقبة الجامعیةروال عقلھ سلیمان الذیابات6775139982019276
العقبة الجامعیةساره سلیمان رجا المواجده6901769982069732
العقبة الجامعیةسالم ھیثم علي العالوي6902509981025143
العقبة الجامعیةسبأ سلیمان محمد الھالالت6604019992013892
العقبة الجامعیةسجود مجدى عبد الوھاب الحروب1612429982038817
العقبة الجامعیةسجى سھل دخل اهللا الحمیدات1616429982024773
العقبة الجامعیةسلیمان ابراھیم طارق طریف1879259991011470
العقبة الجامعیةسماح خالد سالم النعانعھ6608049992001827
العقبة الجامعیةشروق نورالدین سلیمان النجیدین6827289982043818
العقبة الجامعیةشھد شاكر محمد شقیرات6608159992022979
العقبة الجامعیةشھد عاطف عیاد الركابات6904389982039921
العقبة الجامعیةشیماء محمد عبد اهللا الطبور1890149992010635
العقبة الجامعیةضرار عید سالمھ الجمعات2072599991014141
العقبة الجامعیةضیاء خالد عبد اهللا الرواشده1514109982046319
العقبة الجامعیةعباده رائد فالح العواسا6693999991038669
العقبة الجامعیةعباده محمد علي الرواضیھ6408439991011130
العقبة الجامعیةعبد اهللا جعفر عبد السالم الصرایره543112000038358

العقبة الجامعیةعرین علي عبد اهللا النعیمات6775329982020171
العقبة الجامعیةعمر محمد سفھان القبیالت1196352000223946
العقبة الجامعیةغیث احمد سویلم الرواجفھ568712000209081
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العقبة الجامعیةفرح محمود ھارون الرواضیھ1890279992043679
العقبة الجامعیةقتاده عمار احمد الحمایده6823049981018494
العقبة الجامعیةلمیس یحیى محمد العثامین1743289982013275
العقبة الجامعیةلینا مداهللا حمد السحالین1640429982021814
العقبة الجامعیةمؤمن فایز عطا اهللا الشباطات6677029991031762
العقبة الجامعیةمثنى عاطف كریم الخرشھ542802000178960
العقبة الجامعیةمحمد سالم حامد الصرایره544039981003265

العقبة الجامعیةمحمد سامي جعفر القرالھ1614089981068478
العقبة الجامعیةمحمد محمود حامد السحیمات6399679991029189
العقبة الجامعیةمصعب علي یحیى المعایطھ531502000183158

العقبة الجامعیةمالك محمد قاسم المصبحیین1458149982011239
العقبة الجامعیةمنار حمد سلیمان الطبور6903599982051418
العقبة الجامعیةمنار خالد احمد النجادات6608549992047298
العقبة الجامعیةمنار خلیل علي الطراونھ545732000216037
العقبة الجامعیةنبأ رائد عبد الخالق السوادحھ535802000190731
العقبة الجامعیةنبال رائد عزام العطیوي585992000030506

العقبة الجامعیةنجاح مصلح خلیل الصرایره7011439982002990
العقبة الجامعیةنسیم عبد الباسط عوده اهللا الشمایلھ6909929982064944
العقبة الجامعیةنعمات جدوع عید السعیدین1890879992051058
العقبة الجامعیةنور الھدى راضي احمد العجالین540779982004211

العقبة الجامعیةنور كامل علي الضمور6398262000000507
العقبة الجامعیةنورما طھ محمد الشواوره6909939982031056
العقبة الجامعیةھبا كامل عبدالرحمن النجیدین6414899982057325
العقبة الجامعیةھدیل كامل مصطفى البدیرات551332000012550

العقبة الجامعیةھدیل محمد صالح النعیمات6411029992024448
العقبة الجامعیةھال ھشام محمود الحلواني2098089992034865
العقبة الجامعیةھمس احمد عبد اهللا الطوالبھ6608809992048719
العقبة الجامعیةھنادي خمیس سالم البوات555922000184276

العقبة الجامعیةوسن عطا اهللا عقلھ السعیدات1028262000048317
العقبة الجامعیةوفاء ھشام محمد الخریسات6909999982048722
العقبة الجامعیةیزید شاھر سالم الصقور1193322000142915
العقبة الجامعیةیقین ابراھیم حامد القروم7011479982011363
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الكرك الجامعیةآیات سلیمان صالح اللیمون1879589992004210
الكرك الجامعیةآیھ حماد فالح البریكات6903219982055119
الكرك الجامعیةابرار تحسین ابراھیم الطراونھ6596139992002673
الكرك الجامعیةابراھیم امجد محمود االغوات6640829991062638
الكرك الجامعیةابراھیم رأفت ابراھیم الطراونھ541952000049040

الكرك الجامعیةابراھیم عیسى ابراھیم المناسیھ1999929991060211
الكرك الجامعیةاحمد اسماعیل موسى البدیرات1014882000026694
الكرك الجامعیةاحمد امجد خلف المعایطھ1001022000036094
الكرك الجامعیةاحمد زیاد جاد اهللا المعایطھ1133232000116228
الكرك الجامعیةاحمد عبدالكریم عبدالرحمن الجعافره6640859991040160
الكرك الجامعیةاحمد كریم عوده الخمایسھ1879149991001268
الكرك الجامعیةاحمد محمد عوده الصرایره542282000210712

الكرك الجامعیةاحمد نزار سالمھ الرواشده2000009991013376
الكرك الجامعیةاروى عاطف عثمان الكساسبھ6723742000145850
الكرك الجامعیةاریج محمد خیر علي الشمایلھ1876669992017300
الكرك الجامعیةاسماء صبر عواد المعاقبھ6401889992060679
الكرك الجامعیةاسیل باسل عوده الزیادین6821769982059164
الكرك الجامعیةافراح عوده عبد الرزاق الشمایلھ1226042000198573
الكرك الجامعیةافنان علي كاید الربیحات1020472000116558
الكرك الجامعیةاالء احمد مقبل اللیمون2002399992044056
الكرك الجامعیةاالء بسام عبد ربھ البطوش1012082000134785
الكرك الجامعیةاالء عبداهللا تركي الطراونھ1878129992033130
الكرك الجامعیةالرھف ابراھیم عبد اللطیف الذنیبات6396789992037823
الكرك الجامعیةانس ھاشم محمد البطوش2000659991057844
الكرك الجامعیةایات جمعھ حمد القویدر6904339982032932
الكرك الجامعیةایمان سالم عبد الوھاب الجعافره6592979992025643
الكرك الجامعیةایھ رضوان محمد الصرایره6400419992057016
الكرك الجامعیةایھ محمد عبدالمجید البطوش1226562000055923
الكرك الجامعیةایھ ناجي سالم الخرشھ6925589982048921
الكرك الجامعیةایھم فالح بخیت الجرادات1192172000080940
الكرك الجامعیةباسل عبد الحمید نواف القویدر2026059991010828
الكرك الجامعیةبتول ریاض شتیوي الخمایسھ550812000073637

الكرك الجامعیةبتول عبد الفتاح عاید المجالي1879929992008390
الكرك الجامعیةبتول عوض عید عیال سلمان6725069992007166
الكرك الجامعیةبشرى علي سالم المعایطھ538292000059817

الكرك الجامعیةبلقیس ابراھیم عبد الحافظ الصرایره6903279982049944
الكرك الجامعیةبلقیس طایل محمد المجالي6598319992002326
الكرك الجامعیةتسنیم احمد محمد المعایطھ6901609982000218
الكرك الجامعیةتقوى موسى عبد الكریم القطاونھ2098059992022001
الكرك الجامعیةتقى عبد اهللا عبد العزیز المواجده1013142000127744
الكرك الجامعیةتقى علي كریم الطراونھ545552000149517
الكرك الجامعیةتیماء سمیح سلمان النوایسھ546022000214845

الكرك الجامعیةتیماء نایف سلیمان القطاونھ6822669982039313
الكرك الجامعیةحسین علي محمد البیایضھ1875289991004170
الكرك الجامعیةحال عدنان سالمھ المعایطھ1226059992035347
الكرك الجامعیةحلى ایمن ماجد العواجین1019972000061997
الكرك الجامعیةحمزه احمد عبد الكریم الطراونھ542012000196316

الكرك الجامعیةحمزه دخل اهللا عیاده المصاروه6628319991014083
الكرك الجامعیةحمزه عبد اهللا احمد القمول1014902000081518
الكرك الجامعیةحنان عیاده محیسن ابو دغیم6397132000008162
الكرك الجامعیةحنین محمد عبد الكریم البطوش6822509982023693
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الكرك الجامعیةدانھ یاسین فایز القطاونھ1012322000194743
الكرك الجامعیةدعاء فوزي حامد المواجدة1614839982018528
الكرك الجامعیةدعاء یوسف سالمھ العمرو6823179982003851
الكرك الجامعیةدینا سالمھ علي اللصاصمھ6925819982058931
الكرك الجامعیةذكرى نایف احمد الطراونھ6903359982061832
الكرك الجامعیةرؤى جمال یوسف السباتین6593409992050472
الكرك الجامعیةرؤیا ھیثم خالد النوایسھ546162000080156

الكرك الجامعیةراشد احمد عبد الكریم الطراونھ1877269991059159
الكرك الجامعیةراشد محمد فالح الصرایره1190329991019134
الكرك الجامعیةرانیا احمد عبد اللطیف القطاونھ6723989992045109
الكرك الجامعیةرانیا فیصل یاسین الشمایلھ6397259992031224
الكرك الجامعیةرایھ ناجي سالم الخرشھ1638769982048924
الكرك الجامعیةرحمھ احمد علي المناسیھ545322000069889
الكرك الجامعیةرزان عارف محمد الشمایلھ536182000033365

الكرك الجامعیةرغد شاھر سالم الرواشده6822689982043882
الكرك الجامعیةرغد نصر مسعود ابو قدیرى6925829982008258
الكرك الجامعیةرند نایف محمود الصعوب6901709982023503
الكرك الجامعیةرھام محمد عوده المعایطھ537992000153603

الكرك الجامعیةرھف نایل ابراھیم الذنیبات1875899992016895
الكرك الجامعیةروابي سمیح محمود الشمایلھ6397459992011891
الكرك الجامعیةروان حامد كریم الموانیس1615059982044143
الكرك الجامعیةروعھ خالد بادي البیایضھ535682000082720

الكرك الجامعیةریماس محمد عبد الكریم الصرایره1013302000179991
الكرك الجامعیةزید ابراھیم رجا الخرشھ1201102000217274
الكرك الجامعیةزین احمد عبدالسالم الضمور1006122000135639
الكرك الجامعیةسائد نایف محمد الطراونھ6902519981023048
الكرك الجامعیةساجده نواف محمد الحجوج539242000110121

الكرك الجامعیةساره مد اهللا عطوه المعایطھ6925279982067610
الكرك الجامعیةسالي شریف محمد الصرایره1878509992013045
الكرك الجامعیةسبأ سامي عبد العزیز الحریزات1010752000050096
الكرك الجامعیةسبأ مازن عاید الصرایره6400809992021127
الكرك الجامعیةسباء عوض عبد الكریم الصرایره7011369982043861
الكرك الجامعیةسجود امجد عامر فقوسھ1509299982053583
الكرك الجامعیةسجود محمد ذیاب العوادین1020212000197291
الكرك الجامعیةسجى عطااهللا جویعد الصرایره6724119992045523
الكرك الجامعیةسرین عوض محمد الصرایره1876019992014035
الكرك الجامعیةسلسبیل نجیب خالد الفقراء1639149982019575
الكرك الجامعیةسند معن فایق المجالي2026099991062566
الكرك الجامعیةسندس سالمھ زیدان اللصاصمھ6402259992044278
الكرك الجامعیةسندس فالح مداهللا الطراونھ545672000101922

الكرك الجامعیةسیف محمد علي المعایطھ6675019991018701
الكرك الجامعیةشادي سامي عبد الرحیم العبیسات1875299991001078
الكرك الجامعیةشروق عبد الحمید كمال الرولھ1879999992060525
الكرك الجامعیةشھاب صالح عبد الحفیظ اللیمون1192182000104763
الكرك الجامعیةشھد زید محمود الفرایھ1612519982030541
الكرك الجامعیةشھد عوض محمود الصرایره1011062000061491
الكرك الجامعیةشیرین جاسر سالم البكور1013402000004345
الكرك الجامعیةصخر سلیمان احمد الرفوع1710079981010732
الكرك الجامعیةصفاء ابراھیم عبد الحمید الصرایره6597039992000909
الكرك الجامعیةصھیب علي سلیم البطوش6902539981019351
الكرك الجامعیةضرغام محمد مفلح العمرو1192192000006538
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الكرك الجامعیةطھ مصطفى محمد القطاونھ724322000080498
الكرك الجامعیةعاصم ایمن عبد السالم المالحمھ1190852000174308
الكرك الجامعیةعبد الرحمن خالد موسى الطراونھ542602000007810

الكرك الجامعیةعبد الرحمن رائد محمد الطراونھ1191382000039809
الكرك الجامعیةعبد الرحمن رسمي عصر الذنیبات6675179991041187
الكرك الجامعیةعبد اللطیف ابراھیم عبد اللطیف الصرایره6595179991012829
الكرك الجامعیةعبد اهللا سالمھ عبد الحمید المعاقبھ2002269991020235
الكرك الجامعیةعبد اهللا عایش كریم البیایضھ1191412000151207
الكرك الجامعیةعبد المعطي نایف ضامن الرشیدات1510419981018776
الكرك الجامعیةعبدالسالم عطااهللا عبد السالم المجالي6675069991025060
الكرك الجامعیةعبیده سالمھ فضیل الفتینات548262000060041

الكرك الجامعیةعبیده عبد المجید بشیر المسیعدین1194662000195311
الكرك الجامعیةعدي حامد كریم اللیمون1176339991003503
الكرك الجامعیةعروب رائد عواد العمیریین551272000012921

الكرك الجامعیةعلي نبیل علي الخنازره6402889991064560
الكرك الجامعیةعمر رافت محمد الطراونھ1008502000117160
الكرك الجامعیةعمر سلیم عوده الرھایفھ2059079991024828
الكرك الجامعیةعنود عادل علي العضایلھ2096389992000185
الكرك الجامعیةعیسى محمد علي الطراونھ1191542000160371
الكرك الجامعیةغدیر عاطف خلف العثامین6903519982006356
الكرك الجامعیةغیداء عبد الحي صالح الطاللعھ1615289982056990
الكرك الجامعیةغیداء نایف احمد القضاه1010532000185049
الكرك الجامعیةفادي مداهللا صالح الخرشھ542772000031157

الكرك الجامعیةفاطمھ رزق محمد الشمایلھ1003022000132721
الكرك الجامعیةفرات محمد مسلم الحباشنھ1007239982019034
الكرك الجامعیةفرح احمد علي القطاونھ1878669992013239
الكرك الجامعیةفرح عادل عبد الصمد الشواوره1876249992016446
الكرك الجامعیةفرح عبداهللا عبدالمھدي الحجوج1011322000106917
الكرك الجامعیةفرح علي عبد الرحمن الخرشھ1012659992060769
الكرك الجامعیةفرح محمد سالمھ السحیمات1006252000059236
الكرك الجامعیةقتیبھ علي سلیم البطوش1191792000084638
الكرك الجامعیةقیس سلیمان صالح اللیمون1176372000122759
الكرك الجامعیةكساندرا موسى عبد المھدي القطامین559692000099029

الكرك الجامعیةالرا سامي عبد الرحمن الضرابعھ6402402000016226
الكرك الجامعیةلما مسلم یوسف البدیرات6598709992022468
الكرك الجامعیةلمى منذر محمود المبیضین1876819982055741
الكرك الجامعیةلوجین محمد عبد اهللا المبیضین1004362000101156
الكرك الجامعیةلینا محمد یاسین حسین الشمایلھ2001469992004225
الكرك الجامعیةمؤید راتب ذیب الخرشھ1191182000124397
الكرك الجامعیةمؤید عادل محمود الرھایفھ1201152000041049
الكرك الجامعیةماھر انور عاید البقاعین1875329991034833
الكرك الجامعیةمثنى اركان عبد الرحمن العضایلھ2000382000000235
الكرك الجامعیةمجد ضامن محمود المحادین1190492000046230
الكرك الجامعیةمجد عدنان محمد المعایطھ6686679991030022
الكرك الجامعیةمحمد ابراھیم حسین الصرایره6595489991062715
الكرك الجامعیةمحمد احمد حسین الشمایلھ6675099991021363
الكرك الجامعیةمحمد احمد علي الختاتنھ1191102000023637
الكرك الجامعیةمحمد احمد علي العثامین6902649981014265
الكرك الجامعیةمحمد اكرم محمد المحادین999389991055648

الكرك الجامعیةمحمد حامد عطا اهللا الطراونھ6641179991054461
الكرك الجامعیةمحمد حسین سلیمان الھواوشھ6902652000230357
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الكرك الجامعیةمحمد حمود امین النوایسھ6902669981007047
الكرك الجامعیةمحمد خالد موسى الجعافره6628149991020302
الكرك الجامعیةمحمد ذیغم صامد الشمایلھ999392000087051

الكرك الجامعیةمحمد رائد خالد النوایسھ6902679981007056
الكرك الجامعیةمحمد طارق یوسف الطراونھ541112000037523

الكرك الجامعیةمحمد محسن مد اهللا القراونھ1192302000143807
الكرك الجامعیةمحمد مطر حطاب الرھایفھ1000602000127349
الكرك الجامعیةمحمد نایل جمیل الشواوره531899991052724

الكرك الجامعیةمحمد یاسین عبد القادر الرواشده1201142000228824
الكرك الجامعیةمعتصم ولید یوسف الطراونھ1614559981029793
الكرك الجامعیةمالك علي حامد الطراونھ6724329992047518
الكرك الجامعیةمنار وائل علي الفرایھ1003392000213895
الكرك الجامعیةناریمان یوسف محمود الخطیب6904429982048073
الكرك الجامعیةنبأ رسمي سلمان الطراونھ6597269992041644
الكرك الجامعیةنرمین خالد محمد الخطیب1451729982034545
الكرك الجامعیةنفین احمد عبد القادر الجعافره1854419982034453
الكرك الجامعیةنمارق سامح یوسف الفرایھ1016312000037795
الكرك الجامعیةنور جمال محمد الشواوره1876479992038191
الكرك الجامعیةنور ذیغم صامد الشمایلھ1003039982009479
الكرك الجامعیةنور محمد عبدالوالي الرفوع1228029992023429
الكرك الجامعیةنور نایل احمد الخطیب1015932000212626
الكرك الجامعیةھبھ عبد الرحیم محمد الحجوج1011362000197268
الكرك الجامعیةھدیل امین سالم العبیسات6594019992033742
الكرك الجامعیةھدیل حابس محمد الضالعین6398329982010351
الكرك الجامعیةھدیل موسى فاضل الرواشده1010902000196038
الكرك الجامعیةھناء عادل دایج الفقراء1015592000217616
الكرك الجامعیةھیفاء عبد الرحیم عبد اهللا المجالي1015602000131768
الكرك الجامعیةوداد فالح سالمھ الضرابعھ550872000162519

الكرك الجامعیةورود كمال كریم النوایسھ2096319992009736
الكرك الجامعیةوعد عطااهللا خلف العمیریین6925849982007135
الكرك الجامعیةیاال سالمھ ابراھیم المعایطھ1876859992057612
الكرك الجامعیةیزن موسى حمود العبیسات1875209991016511
الكرك الجامعیةیقین احمد ماجد المعایطھ537642000212050

الكرك الجامعیةیقین عبد الرحمن علي المعایطھ6901999982008252
الكرك الجامعیةیقین محمد یوسف الخرشھ545792000096596

الكرك الجامعیةیقین ھاني سلیمان الصرایره1004782000185986
الكرك الجامعیةیقین یونس عوض الطراونھ6401219992004658
الكرك الجامعیةینال جبریل ارشید العبادلھ6399819991051781
الكرك الجامعیةیوسف احمد یوسف الشرفاء1176442000033586
الكرك الجامعیةیوسف حامد یوسف الصرایره1190699991036152
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الھندسة التكنولوجیةآالء بكر مصطفى عبد اهللا934302000168941
الھندسة التكنولوجیةاحمد حسین خلیفة الزیود6810319981066754
الھندسة التكنولوجیةاحمد خالد عالوى الزیود1103572000129176
الھندسة التكنولوجیةاحمد صالح احمد ابو دیھ معتوق643822000176753

الھندسة التكنولوجیةاحمد طھ ابراھیم الھباھبھ6825779981025428
الھندسة التكنولوجیةاحمد محمد ابراھیم العجلوني1977579991039854
الھندسة التكنولوجیةاحمد محمود علي الشقیرات6816009981026594
الھندسة التكنولوجیةاحمد محمود فھد الخوالده2052459991026125
الھندسة التكنولوجیةاحمد مفید احمد عبد الحافظ6816809981028526
الھندسة التكنولوجیةاسامھ عوده اهللا اعبد المواجده6675779991043428
الھندسة التكنولوجیةاالء سلیمان احمد الزبون1583439982021078
الھندسة التكنولوجیةالمؤمن باهللا خالد محمد المشاقبة6638519991063746
الھندسة التكنولوجیةامجد خلیل عبد الفتاح ابو حمور6670129991056480
الھندسة التكنولوجیةانس ضیف اهللا خلیف الحنیطي2031999991064039
الھندسة التكنولوجیةانوار محمد سالم بني صخر1976309992057674
الھندسة التكنولوجیةایھ رضوان عبد الرحیم عساف6571699992008461
الھندسة التكنولوجیةایھ غسان حمدان الزغیالت1476139982049713
الھندسة التكنولوجیةایھاب عیسى نجیب حداد6562149981035299
الھندسة التكنولوجیةبثینھ غازي مصطفى العمري1501939982063954
الھندسة التكنولوجیةبدر الدین محمد صبر الطراونھ1190262000086986
الھندسة التكنولوجیةبراءه زیاد محمد المومني6853169982035424
الھندسة التكنولوجیةبراءه عبد اهللا راضي طشطوش6564109992017171
الھندسة التكنولوجیةبشار نائل عزام الدغداشي6930169981042154
الھندسة التكنولوجیةبشیر زھیر فرید الجرایشھ1193382000159593
الھندسة التكنولوجیةثائر عصام محمود الطراونھ6675879991008703
الھندسة التكنولوجیةجمال اسماعیل محمد الخالیفھ1115212000160734
الھندسة التكنولوجیةجمال محمد جمال عطیھ6789609981004416
الھندسة التكنولوجیةحسام الدین عبد الوھاب محمد الصعوب2062309991047155
الھندسة التكنولوجیةحسام ایمن محمود المومني6931789981022942
الھندسة التكنولوجیةحال بدر محمود البدور1908599992014858
الھندسة التكنولوجیةحمزه احمد سلیمان الزیود2032019991019688
الھندسة التكنولوجیةحمزه احمد عبد العراكزه6655172000019996
الھندسة التكنولوجیةحمزه عماد محمود الخطارى6647579991009946
الھندسة التكنولوجیةخالد عبدالسالم كاید المسیعدین1193412000036375
الھندسة التكنولوجیةدانیال امین ابراھیم حتوقیھ6631849991024003
الھندسة التكنولوجیةدیمھ تیسیر احمد العطیات6476649992012789
الھندسة التكنولوجیةراشد رزق اهللا محمد الغویرى6669969991017562
الھندسة التكنولوجیةراكان عمر موسى المحامید6480249991062467
الھندسة التكنولوجیةرھف نبیل عبد الفتاح الكفاوین713909992030640

الھندسة التكنولوجیةروان رائد سلیمان الحیارى1501839982009876
الھندسة التكنولوجیةروان محمد خلیفھ المسیبح780402000060693
الھندسة التكنولوجیةروان مصطفى نھار الدعجھ963882000126575

الھندسة التكنولوجیةزید احمد صالح زید الكیالني6935349981054829
الھندسة التكنولوجیةزید فؤاد محمد الشناق725042000129457

الھندسة التكنولوجیةسامر ابراھیم عبد اهللا العمرى6780299981004299
الھندسة التكنولوجیةسامر جھاد احمد الخوالدة1186532000101320
الھندسة التكنولوجیةسجى محمود كامل المناصیر6484229992019661
الھندسة التكنولوجیةسالفھ عبد اهللا احمد الرواشده702332000143913

الھندسة التكنولوجیةسلیمان محمد عودة الحراحشة6667629991017806
الھندسة التكنولوجیةسیف محمد عوده مشاقبھ6815899981029103
الھندسة التكنولوجیةشادي ھایل عطا اهللا الخمایسھ6468769991000356



الكلیةاالسمالرقم الوطنيرقم الجلوس
اسماء الطلبة المقبولین على حساب المكرمة الملكیة السامیة (الدبلوم المتوسط)  للفصل الدراسي االول ٢٠١٨-٢٠١٩

الھندسة التكنولوجیةشھد احمد حسن الشبیل954392000130889
الھندسة التكنولوجیةشھد فایز احمد القضاه1598009982051165
الھندسة التكنولوجیةصایل محمد محمود الطراونھ1191772000171740
الھندسة التكنولوجیةصالح الدین احمد عدنان الكردي1985719991019054
الھندسة التكنولوجیةضیاء محمد حسن الجعافره1115862000178998
الھندسة التكنولوجیةعبد الجلیل مروان عبد الجلیل رباع2035279991035030
الھندسة التكنولوجیةعبد الرحمن ابراھیم خلیل التوایھھ952539991039105

الھندسة التكنولوجیةعبد الرحمن علي عوض فریج1921809991033554
الھندسة التكنولوجیةعبد الرحمن فالح مزید المساعید1186812000157056
الھندسة التكنولوجیةعبد الرحمن ھیثم محمد الخصیالت1182542000202347
الھندسة التكنولوجیةعبد اهللا محمد صالح الحطیبات2059349991000580
الھندسة التكنولوجیةعبدالرحمن خلیل خمیس عموش902042000187932

الھندسة التكنولوجیةعزام نائل عزام الدغداشي1187512000182413
الھندسة التكنولوجیةعصام محمد عصام الرامیني720582000067725

الھندسة التكنولوجیةعلي سامي امسلم الخصبھ1194762000232696
الھندسة التكنولوجیةعماد زیاد عوده المزایده6677559991000885
الھندسة التكنولوجیةعمار جبریل سالم السعیدات1115262000013759
الھندسة التكنولوجیةعمار محمد سالمھ العثامین2062132000008345
الھندسة التكنولوجیةعمر عبد اهللا سالم المومني1979132000000795
الھندسة التكنولوجیةعمر علي احمد العمرى6820629981047527
الھندسة التكنولوجیةعوض اهللا سالمھ سالم النعیمات1195632000063548
الھندسة التكنولوجیةغاده فائق محمد القواسمھ824022000122023

الھندسة التكنولوجیةغیداء علي حسن بني احمد1983269992001240
الھندسة التكنولوجیةفرح عبد اهللا سعود الجراح6892049982049982
الھندسة التكنولوجیةفرح كساب سالمة الحوامدة6810709982009925
الھندسة التكنولوجیةفھد یاسر احمد القضاه6813919981013686
الھندسة التكنولوجیةقیس ابراھیم خلیل الجبور1105762000187715
الھندسة التكنولوجیةالرا سلیمان خلف العمرو6904419982047179
الھندسة التكنولوجیةلمى خالد جواد العسلي1923769992043184
الھندسة التكنولوجیةلورنس قاھر نجیب ابو رمان2042842000007278
الھندسة التكنولوجیةلیث سمیر ابراھیم ابو ھدیب2029119991034337
الھندسة التكنولوجیةمؤید زیاد خالد المھیرات1084152000172189
الھندسة التكنولوجیةمجدالدین ناصر نجیب الحناوى6570939991046420
الھندسة التكنولوجیةمحمد احمد عاید طعاني720952000007699

الھندسة التكنولوجیةمحمد احمد محمد العموش6668339991039906
الھندسة التكنولوجیةمحمد تیسیر علي السوجان1077182000193764
الھندسة التكنولوجیةمحمد رضوان محمد العضایلھ767352000006558

الھندسة التكنولوجیةمحمد زیاد محمود البدور2056229991044525
الھندسة التكنولوجیةمحمد زید احمد العرمان786149991043837

الھندسة التكنولوجیةمحمد عاطف انیس اشتیوي6814079981004262
الھندسة التكنولوجیةمحمد عبد الخالق شحاده غریسي6780659981062087
الھندسة التكنولوجیةمحمد علي ابراھیم الصرایره1190562000186079
الھندسة التكنولوجیةمحمد عیسى عبد النبي البوات6904729981046060
الھندسة التكنولوجیةمحمد فراس محمد عالونھ6668769991027380
الھندسة التكنولوجیةمحمد ناجح محمد العتیبي1601899981067602
الھندسة التكنولوجیةمحمد ھاني محمد العدوان2042969991013195
الھندسة التكنولوجیةمحمود جمال محمود الشویات1921109991058185
الھندسة التكنولوجیةمحمود عارف محمود العدوان6649579991022262
الھندسة التكنولوجیةمرح عبد اهللا رضا البطوش6572409992048206
الھندسة التكنولوجیةمرح فتحي بدیع صالح1983539992002903
الھندسة التكنولوجیةمروان بسام محمد الحرازنھ6676439991014207
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الھندسة التكنولوجیةمروان عقاب محمد المزایده1194672000177362
الھندسة التكنولوجیةمصعب صالح الدین احمد ابوزید6488769991011544
الھندسة التكنولوجیةمصعب عبد القادر عایش الزیدانین1194602000186681
الھندسة التكنولوجیةمصعب محمود عمر الحنیطي1479889981059850
الھندسة التكنولوجیةمعن یوسف سالم الحویطي930092000144183

الھندسة التكنولوجیةمالك یحیى سعید شجراوى6568099992008884
الھندسة التكنولوجیةمنیب معتصم محمد الرواشده6675699991029478
الھندسة التكنولوجیةمھند نصار ناصر العمرو2059799991052755
الھندسة التكنولوجیةمي علي عبدالكریم الزیود906782000204920

الھندسة التكنولوجیةنسیم تیسیر نسیم بالن1080402000075196
الھندسة التكنولوجیةنھى عبد النعیم محمد المھیرات760262000171299

الھندسة التكنولوجیةھاشم جودت علي الفریحات1980189991027074
الھندسة التكنولوجیةھاشم خالد خلف الخریسات القرالھ2059489991035169
الھندسة التكنولوجیةھاشم محمود احمد الحنیطي6454979991040124
الھندسة التكنولوجیةھنادي محمد عبد اهللا قدوره946072000191092

الھندسة التكنولوجیةیاسین نظمي طھ حمدان1502539981029626
الھندسة التكنولوجیةیزن فالح عبداهللا الشدیفات904032000054330

الھندسة التكنولوجیةینال عماد الدین محمد الشوبكي6441209991054002
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رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    آیھ جودت علي النعانعھ1619819982001447
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    اسالم احمد سلیمان الكعابنھ6918699982001763
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    اسماء محمد محمود المعایعھ6918709982022408
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    اسیل فواز عبد الحلیم الحسامیھ1478469982034817
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    اشرف عبد اهللا احمد المومني6541799991057615
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    االء خالد علي الرواحنھ1560609982065041
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    انسام سلیمان احمد العوایده6797889982020507
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    انوار فواز عبد اهللا ابو صعیلیك1542939982025300
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    ایھ احمد محمد الفشیكات1936699992006657
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    بتول محمد سلیمان الھوده6600629992031587
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    بیان خالد محمد الحویطات1935979992015898
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    تسنیم محمد توفیق الحجاج1922839992059018
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    تسنیم محمد عبد المھدى الوخیان6817559982005286
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    دانیھ طھ سالم الرواشده1511999982010683
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    دعاء غازي ظاھر الدیات1607619982039170
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    ذكرى احمد محمد الزغول1969159992033392
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    رایھ احمد حمدان العواملھ6577139992018845
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    رنا محمد كسار الشمرى1598329982020841
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    رواند عوید خلف الكعابنھ6918759982013379
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    ساره سمیر خلیل نوفل6566229992050159
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    ساره محمد عبد الكریم القعاقعھ1926079992027234
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    سماح محمد سالمھ الشحاحده2004309992056930
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    سمر جمعھ مسلم المعایطھ1999849992015136
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    سمیھ محمد علي عیاصره6540099992044107
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    سھا مأمون عبد المھدى المعایطھ6815319982027013
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    شذى عبد اهللا ابراھیم الطالفیح6788689982067201
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    صھیب محمد عبد الرحیم الداودیھ6926139981017016
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    عاصم احمد معیش العلیمات6547779991004847
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    فاطمھ زكریا محمد كساسبھ6446279992035024
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    لؤي جازي سالم الولیدات6493219981026911
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    محمد مازن موسى ابو عواد6426739991030818
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    مھند صبحي محمد الجزازي1919809991059966
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    نور الھدى احمد محمود الجبور6891639982033825
رفیده االسلمیھ للتمریض والقبالة - الزرقاء    ھند خالد عوید العوایده6797939982049198
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االمیرة عالیة الجامعیةآیھ احمد حیدر عقیل18022000078837
االمیرة عالیة الجامعیةآیھ محمد ابراھیم ابو رمان6278549992004766
االمیرة عالیة الجامعیةاریاف خالد عبد اهللا الرعیھ218822000207905

االمیرة عالیة الجامعیةاسراء فارس شھاب الفلیح1793859992018186
االمیرة عالیة الجامعیةاسراء محمد فارس الخطیب1798989992041070

االمیرة عالیة الجامعیةاسراء مروان ذیب بیان34112000008110
االمیرة عالیة الجامعیةاسالم ھاني محمد المساعده103072000209475

االمیرة عالیة الجامعیةاسماء خالد عقلھ السرھید1773369992030617
االمیرة عالیة الجامعیةاسماء سالم عبد المعطي الثوابیھ6282809992022781
االمیرة عالیة الجامعیةاسیل محمد عبد الرحمن الفاعوري6292549992033511
االمیرة عالیة الجامعیةافنان محمد فیصل عوجان1764162000018036
االمیرة عالیة الجامعیةاالء ھیكل عطا الغانم1208422000090176
االمیرة عالیة الجامعیةالعنود مخلد حویل السحیم6490759992044869
االمیرة عالیة الجامعیةانسام وصفي عبد اهللا المعجل1555739982009867
االمیرة عالیة الجامعیةانوار سلیمان ضاحي الدیكھ780362000077740

االمیرة عالیة الجامعیةایمان سلطان محمود عیال عواد2080859992047380
االمیرة عالیة الجامعیةایھ كمال نایف نجم6270689992034133
االمیرة عالیة الجامعیةایھ محمد محمود عالء الدین109082000157716

االمیرة عالیة الجامعیةبثینھ احمد محمد المناصیر1413479982011839
االمیرة عالیة الجامعیةبراء خالد فالح المرزوق777729992024881
االمیرة عالیة الجامعیةبراء محمد عبد الحافظ محیسن165652000117599

االمیرة عالیة الجامعیةبشرى خالد فرحان الجماعین1792449992046433
االمیرة عالیة الجامعیةبیان حامد عبد اهللا السلیحات181602000205332

االمیرة عالیة الجامعیةبیان راجي محمد المرعي1794689992034678
االمیرة عالیة الجامعیةبیان موسى محمود البداوى6289682000003946
االمیرة عالیة الجامعیةتسنیم عاطف نایف العدوان1550999982029607
االمیرة عالیة الجامعیةتسنیم محمد احمد العبادي6854859982052478
االمیرة عالیة الجامعیةتقى عوده سالم الدعجھ1416039982057126
االمیرة عالیة الجامعیةتمارا رائد سعود ابو حشیش225682000198888

االمیرة عالیة الجامعیةجمانھ احمد قاسم عریضھ2081499992011376
االمیرة عالیة الجامعیةحنین عصام عید الربیحات20562000177935

االمیرة عالیة الجامعیةدعاء ممدوح بادى الجبور6289739992028458
االمیرة عالیة الجامعیةدنیا زھیر خضر حسونھ1208782000157458
االمیرة عالیة الجامعیةدیاال زھیر خضر حسونھ1556709982039524
االمیرة عالیة الجامعیةذكریات طالل مخلد العطیان512532000057448
االمیرة عالیة الجامعیةراما ناصر محمد ابو كف25772000210406

االمیرة عالیة الجامعیةراما ھاني عودة اهللا الدعجھ1410592000613141
االمیرة عالیة الجامعیةرانیا مھند محمود خریوش1809969992013112
االمیرة عالیة الجامعیةرانیھ حسام ذیب الحاج حمد202829992025589

االمیرة عالیة الجامعیةرحمھ حمد نھار السیوف1420959982021796
االمیرة عالیة الجامعیةرحمھ محمد مطلق الزبن1798279982040062
االمیرة عالیة الجامعیةرشا محمود خالد المراھفھ1794712000000040
االمیرة عالیة الجامعیةرغد حسین ابراھیم المالحیم153692000024784
االمیرة عالیة الجامعیةرھام زید سالم ابوزید775432000109814

االمیرة عالیة الجامعیةرھف حسین احمد الشوابكھ6847409982039901
االمیرة عالیة الجامعیةرھف خالد عبد الرحیم المناصیر997602000221133
االمیرة عالیة الجامعیةرھف سالمھ مفضي العمرو142742000048436

االمیرة عالیة الجامعیةرھف فیصل محمود كریشان6747219982037679
االمیرة عالیة الجامعیةروان موفق احمد الرشاوین193092000088157
االمیرة عالیة الجامعیةزین بسام محمد الزیود181042000046416
االمیرة عالیة الجامعیةساجده عبد الرحمن عبد المجید العوامره227582000104484
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االمیرة عالیة الجامعیةسالي عطا سلیمان المساعفھ6283519992038672
االمیرة عالیة الجامعیةسجى سمیر محمد ابو نعمھ6992949982064660
االمیرة عالیة الجامعیةسجى علي جبریل ابوحمدیھ الخلیلي6862149982031808
االمیرة عالیة الجامعیةسحر سالم سالمھ العقیل1802649982060318
االمیرة عالیة الجامعیةسلسبیل محمد صبحي المناصیر186639992012780

االمیرة عالیة الجامعیةسمر كریم مسلم السواریھ6918789982043237
االمیرة عالیة الجامعیةسیبسا محمد بھجت قشحھ1791689992027648
االمیرة عالیة الجامعیةشذا انور احمد الخریشا1558539982066581
االمیرة عالیة الجامعیةشروق عبد ربھ سالم العویمر1775679992002669
االمیرة عالیة الجامعیةشھد خالد احمد ابو عوده707682000141683

االمیرة عالیة الجامعیةصفاء امین محمود عالوي1757179992014206
االمیرة عالیة الجامعیةصفاء شادي احمد الشوابكھ1421019982007627
االمیرة عالیة الجامعیةعال بسام احمد العبیدات6296549992055036
االمیرة عالیة الجامعیةعال ھارون حسن الخشمان1228829992026590
االمیرة عالیة الجامعیةعھد خالد عبد اهللا الرواجیح البقوم1420509982007693

االمیرة عالیة الجامعیةغدیر موسى محمد ابو مطر24162000080520
االمیرة عالیة الجامعیةغفران ریاض احمد السفاسفھ6725149992007570
االمیرة عالیة الجامعیةغیداء احمد عطیھ الكعابنھ1801959992019659
االمیرة عالیة الجامعیةفاطمھ عوض جسیم الحماد1558549982069440
االمیرة عالیة الجامعیةفرح احمد سالم القومان212202000199323
االمیرة عالیة الجامعیةفرح عادل رجا السالمین148602000087839
االمیرة عالیة الجامعیةالرا خلدون عبد اهللا السلیحات181762000158694

االمیرة عالیة الجامعیةالنا خلدون حمد اهللا الحیارى6280402000001444
االمیرة عالیة الجامعیةلطیفھ غسان حامد ابو عوض628572000102999
االمیرة عالیة الجامعیةلطیفھ محمد حامد النعیمات69692000092736

االمیرة عالیة الجامعیةماریا عاطف مسلم الربطھ788742000073019
االمیرة عالیة الجامعیةمجد صالح احمد الجبور6752459982048473
االمیرة عالیة الجامعیةمرح نایل غالب السواریھ6754569982044371
االمیرة عالیة الجامعیةمروه صالح حرب الحدیثات1421069982025949
االمیرة عالیة الجامعیةمروه مالك فواز الحراسیس1760049992018213
االمیرة عالیة الجامعیةمریان عاطف سالم السویطي1787242000004462
االمیرة عالیة الجامعیةمریم حامد اسعد اسماعیل1787259992040357
االمیرة عالیة الجامعیةمریم عوض عبداهللا الجنادیھ الخرشھ1787289992018297
االمیرة عالیة الجامعیةمریم عید احمد الزعبي6817769982024141
االمیرة عالیة الجامعیةمریم نور الدین صادق الرامیني184102000191997
االمیرة عالیة الجامعیةمنار ثاني فرج الذیاب219172000067420

االمیرة عالیة الجامعیةمنار خالد عبد الرحیم مھاوش1787359992021774
االمیرة عالیة الجامعیةمیاده مصطفى عبد المھدي فریحات1583649982013615
االمیرة عالیة الجامعیةمیار نایف عبد الھادى النجادا1802149992000208
االمیرة عالیة الجامعیةنور امجد محمد الحراسیس6230269992017176
االمیرة عالیة الجامعیةنور حسین زید الفضیل934922000086858

االمیرة عالیة الجامعیةھدى حسین عبد الجلیل ابو زیتون6281149992042351
االمیرة عالیة الجامعیةھدیل بسام سامي الھزایمھ6367789992024059
االمیرة عالیة الجامعیةھال رشید سامي الھزایمھ7001359982067514
االمیرة عالیة الجامعیةھناء عبد اهللا عبد الحمید الزوایده6295039992054608
االمیرة عالیة الجامعیةھیا محمد فھید العلي6704609992034106
االمیرة عالیة الجامعیةوعد ایمن محمود عویضھ1444239982046253
االمیرة عالیة الجامعیةوالء محمد نایف الخوالده152542000088350
االمیرة عالیة الجامعیةیاسمین عاكف محمد الدبایبھ202202000088050

االمیرة عالیة الجامعیةیاسمین علي عطیھ عفیشات6703969992049937
االمیرة عالیة الجامعیةیاسمین فؤاد یعقوب الخرابشھ1792342000005542



الكلیةاالسمالرقم الوطنيرقم الجلوس
اسماء الطلبة المقبولین على حساب المكرمة الملكیة السامیة (الدبلوم المتوسط)  للفصل الدراسي االول ٢٠١٨-٢٠١٩

االمیرة عالیة الجامعیةیقین سلیمان عبد الحمید العوامره228462000089731
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عجلون الجامعیةآیات جمعھ احمد بني فواز1834919992049431
عجلون الجامعیةابتسام قاسم محمد قاسم354512000076987

عجلون الجامعیةاثیر ناجح احمد الصمادي1834569992008205
عجلون الجامعیةاحمد عامر علي عبید2022679991007028
عجلون الجامعیةاحمد مصطفى علي الدویكات6337022000017914
عجلون الجامعیةاریج طالب حسن العنانزه895462000086772

عجلون الجامعیةازھار احمد علي الدویكات1160272000118453
عجلون الجامعیةاسحق عكاشھ مصطفى الزغول1833079991021887
عجلون الجامعیةاسراء فارس محمود عنانزه7004619982067555
عجلون الجامعیةاسالم زید عبداهللا بني عمر1830189992021690
عجلون الجامعیةاسالم عبد اهللا محمود العتوم1830209982056435
عجلون الجامعیةاسماء ریاض محمد حوامده6880279982014731
عجلون الجامعیةاسیل بسام محمد حواوره1834689992031842
عجلون الجامعیةاسیل راشد علي العرود1836129992011324
عجلون الجامعیةافنان علیوه حسین زغول6882729982055418
عجلون الجامعیةاكرام جھاد محمد عنانبھ6882739982049786
عجلون الجامعیةاالء شوقي سلیمان المومني1216462000210280
عجلون الجامعیةاالء كامل سلیم مومني1834749992036054
عجلون الجامعیةالعنود عاطف احمد القضاه6339169992018382
عجلون الجامعیةاماني جھاد خلف عبدالقادر2090169992059466
عجلون الجامعیةاماني نزیھ عوده خوالده1964949992015756
عجلون الجامعیةامل جھاد احمد الزعبي353282000047252

عجلون الجامعیةامل زاید محمد غرایبھ6715709992029421
عجلون الجامعیةامنھ محمد موسى بني فواز372072000069171

عجلون الجامعیةانسام حسین فایز مومني2091069992038677
عجلون الجامعیةانغام علي حامد القضاه1495779982004391
عجلون الجامعیةاوس محمد خیر عبد الحمید الشویات1060212000134631
عجلون الجامعیةایات محمد محمود بردویل6880379982048447
عجلون الجامعیةایات ولید علي المریان6339289992005213
عجلون الجامعیةایمان اكرم محمد بعیرات1834839992058617
عجلون الجامعیةایمان جھاد محمد المومني1834849992017320
عجلون الجامعیةایناس علي حمد الحراحشھ1830612000014879
عجلون الجامعیةایھ احمد حسن رشایده1587869982020828
عجلون الجامعیةایھ حسن عبد الحمید ابو عناب1495869982058496
عجلون الجامعیةایھ سلیمان محمد عبد الباقي355402000034097

عجلون الجامعیةایھ محمد علي بني فواز1834902000003256
عجلون الجامعیةایوب اسكندر ایوب البدور1833109991049947
عجلون الجامعیةبراء ھاشم احمد بني احمد1215882000176776
عجلون الجامعیةبراءه فضل سلیمان غریز1834969992027263
عجلون الجامعیةبسمات فوزى سلیم المومني1216779992003938
عجلون الجامعیةبلقیس سالم سلیمان المومني6339549992013501
عجلون الجامعیةبلقیس علي خالد البطوش6715489992037172
عجلون الجامعیةبلقیس نصر مصطفى ابو ملحم6807939982019657
عجلون الجامعیةبنان فواز عبد اهللا طیفور6339569992017013
عجلون الجامعیةبیان علي محمد الشویات6760889982040513
عجلون الجامعیةتبارك عمر عبد اهللا الطوالبھ1836269992017534
عجلون الجامعیةتیماء خالد محمد شویات6339759992061146
عجلون الجامعیةتیماء مجاھد علي القضاه7004399982029472
عجلون الجامعیةتیماء مصطفى حسین بني فواز369642000140713
عجلون الجامعیةثناء اسماعیل احمد محاسنھ351212000055738
عجلون الجامعیةجالل احمد محمد القواقنھ358782000062191
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عجلون الجامعیةحال غالب محمود بني عطا1588129982016651
عجلون الجامعیةحمزه مصطفى حمدان المومني360402000268209

عجلون الجامعیةحنین لؤي علي محاسنھ1830869992035993
عجلون الجامعیةحنین محمد احمد بني فواز1835129982059072
عجلون الجامعیةدعد مالك شحاده الصمادي371492000033679

عجلون الجامعیةدیما علي محمد الخطاطبھ6564979992042110
عجلون الجامعیةدیما محمد عیسى مصطفى1830979992001932
عجلون الجامعیةدیما ناصر محمد بني عمر6334179992032675
عجلون الجامعیةدیمھ علي توفیق محاسنھ6880519982026274
عجلون الجامعیةذكرى ثائر عبده الحمود370542000223140
عجلون الجامعیةرانیا علي صالح بردویل355422000155423

عجلون الجامعیةربى ریاض عبد الرزاق العساف2089449992011742
عجلون الجامعیةربى زیاد مفلح القضاه6809239982014784
عجلون الجامعیةرحمھ طارق احمد الشقیرى6883839982005471
عجلون الجامعیةرحمھ محمود احمد الحواوره369269992016626

عجلون الجامعیةرحمھ یحیى حامد مومني1836359992031150
عجلون الجامعیةرشا جمال شحاده المومني1835319992034652
عجلون الجامعیةرغد اسامھ عبد الرؤوف فریحات1587599982064520
عجلون الجامعیةرغد محمد صالح الزطیمھ1832732000012888
عجلون الجامعیةرھف خلف علي موسى351742000141349

عجلون الجامعیةرھف عصام محمود الصمادي1216642000201676
عجلون الجامعیةرھف محمد شاكر ھقیان1215932000003565
عجلون الجامعیةرھف محمد عیسى البنا1831289992036745
عجلون الجامعیةریما محمد حسین المومني7004819982016525
عجلون الجامعیةزید منیر محمد العظیمات1963629991055607
عجلون الجامعیةزینب ضیف اهللا محمد المحاسنھ1831369992016444
عجلون الجامعیةزینب یاسر ابراھیم فریحات2090749992006423
عجلون الجامعیةساجده غالب عبد الكریم عمارات898672000012891
عجلون الجامعیةساره عاطف فایز الزعبي890079982013660

عجلون الجامعیةساره علي محمد فطیمات6340479992014894
عجلون الجامعیةساره قصي احمد بني عطا1836489992009107
عجلون الجامعیةساره محمد حسین بني طھ351282000002659

عجلون الجامعیةساره نایف محمد الزغول6883179982015068
عجلون الجامعیةسارى خالد محمود الرواشده886082000124618

عجلون الجامعیةسبأ وصفي خالد البعیرات1836509992048431
عجلون الجامعیةسجود علي محمود الزغول1587329982037178
عجلون الجامعیةسجود عمر محمد البالونھ6883189982051859
عجلون الجامعیةسجود عید احمد المومني1836519992056012
عجلون الجامعیةسجى عید احمد المومني1835519992056010
عجلون الجامعیةسھیر محمد حسن الصمادى6883249982000874
عجلون الجامعیةسوار موسى حسن حسینات6880719982049661
عجلون الجامعیةسوسن ابراھیم صالح الخوالده1494209982049204
عجلون الجامعیةسیف الدین طعمھ حسین السیوف364729981068829
عجلون الجامعیةشفاء حاتم محمد ھقیان350902000037282

عجلون الجامعیةشفاء عماد نایف المومني6340819992016819
عجلون الجامعیةشیماء محمد احمد الزطیمھ6540219992056565
عجلون الجامعیةصفا حسین سالم فواعره369312000124255

عجلون الجامعیةعائشھ مصطفى علي القدحات1836609992016455
عجلون الجامعیةعبد الرحمن احسان عبد اهللا القضاه362612000206466
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عجلون الجامعیةعبد اهللا خالد محمد المحاسنھ1829259991049752
عجلون الجامعیةعبیر زاید محمد غرایبھ6883299982022754
عجلون الجامعیةعروب محمد حسین المرازیق350412000165114

عجلون الجامعیةعرین خالد موسى البیروني1831819992005996
عجلون الجامعیةعرین عصام علي الصمادى2091029992030484
عجلون الجامعیةعالء الدین حسن محمد ابو لیمون1833389991022293
عجلون الجامعیةعلي جھاد محمد الزغول2023159991060126
عجلون الجامعیةغدیر رائد حسین ابو حمامھ2090799992007222
عجلون الجامعیةغرام عبد الكریم محمود الفریحات6341059992013962
عجلون الجامعیةغروب محمد عبد الرحمن البالونھ1969589992003169
عجلون الجامعیةغزل رسمي محمود النجادات900002000132987

عجلون الجامعیةغفران حسن علي بني سلمان2090809992055340
عجلون الجامعیةغیداء رائد حسین ابو حمامھ372492000156297

عجلون الجامعیةفاطمھ مصطفى حسن عتوم1733849982024966
عجلون الجامعیةفرح احمد حسین البالونھ888652000046276

عجلون الجامعیةفرح عزات عبد الحافظ عنانبھ1836639992009716
عجلون الجامعیةالنا تیسیر احمد العنانبھ896142000201472
عجلون الجامعیةالنا فؤاد حسن القرشي897892000162753
عجلون الجامعیةلبنى یوسف حسن زبون355772000138090
عجلون الجامعیةلوجین ولید عبد القادر المومني367732000099177

عجلون الجامعیةمثنى ماجد سالم الفریحات6337959991062680
عجلون الجامعیةمجد محمد علي المصالحھ355492000136371

عجلون الجامعیةمجد محمود احمد رواشده6808129982049435
عجلون الجامعیةمحمد عدنان محمد المومني1834349991028343
عجلون الجامعیةمعتز نادر محمد الصمادى6882129981045107
عجلون الجامعیةمالك اسامھ محمد علي عیاصره886492000040492

عجلون الجامعیةمالك مصطفى احمد المدني2090869992059958
عجلون الجامعیةمالك ناجح محمود الزغول1835849992027235
عجلون الجامعیةمالك ناصر حسین عنانزه366792000134659

عجلون الجامعیةمنال حسن محمد بني احمد1216039992031890
عجلون الجامعیةمنتھى اكرم شحاده المومني1588579982003534
عجلون الجامعیةمنتھى محمد علي بعیرات367972000035707
عجلون الجامعیةمیس ھشام حسن الصمادى899362000236538

عجلون الجامعیةنارمین نواف احمد بني نصر7004769982042303
عجلون الجامعیةنرجس محمد عبد الكریم الزغول2090889992050328
عجلون الجامعیةنسیبھ محمد فالح السیوف1587539982014357
عجلون الجامعیةنور عبد الكریم محمد العنانبھ900272000081591

عجلون الجامعیةنور فالح سلیمان بني سعید6921409982055945
عجلون الجامعیةنور محمد سلیم الشویات7004899982060420
عجلون الجامعیةنیفین محمد احمد بني ملحم1957229992024034
عجلون الجامعیةھاجر غصاب محمد زغول6716189992011360
عجلون الجامعیةھبة اهللا محمد یوسف بني سلیم355292000189173
عجلون الجامعیةھدایھ موفق ھالل ربابعھ857722000094617

عجلون الجامعیةھدى صالح علي زیوت6874829982004963
عجلون الجامعیةھدى محمد فواز العبدى1216042000153885
عجلون الجامعیةھدیل احمد رضوان القضاه7004799982058562
عجلون الجامعیةھند زھیر محمد البالونھ1836829992013738
عجلون الجامعیةوجدان علي محمد بني اسماعیل2090489982020254
عجلون الجامعیةورده مجاھد احمد الراشد1832412000000715
عجلون الجامعیةورود ھندي محمود النجادات900042000217391
عجلون الجامعیةوسن احمد محمود المومني365752000054255
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عجلون الجامعیةوسیم عبداهللا محمد عنانزه6624899991008005
عجلون الجامعیةیارا بسام عبد الغني الزغول1588679982023311
عجلون الجامعیةیزید محمد موسى الزغول1060712000281473
عجلون الجامعیةیعرب وسام جدعان البعیرات6338509991029356
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عمان الجامعیةابراھیم ایاد ابراھیم البكیرات129522000034134
عمان الجامعیةابراھیم محمد عبدالرحمن عیاصره343022000208346

عمان الجامعیةاحمد حمزه حسن الصیفي1776149991007257
عمان الجامعیةاحمد نضال محمود الرطروط6215299991007125

عمان الجامعیةاالء احمد یوسف العدوان63292000194514
عمان الجامعیةامجاد عماد رمان الحوارثھ566692000130934
عمان الجامعیةایسر مقبول سالم ابو وندى92112000197162

عمان الجامعیةایمان سالم دوجان البالونھ516222000226769
عمان الجامعیةایھ محمد عیسى الشدیفات6854789982064091
عمان الجامعیةایھاب زھیر محمود مكاحلھ6834999981055593
عمان الجامعیةایھاب مازن علي المومني1124542000107635
عمان الجامعیةبراء علي محمد كریم1596789981024256
عمان الجامعیةجاسر راكز محمد الشیحان187742000050395
عمان الجامعیةجمانھ ابراھیم سلمان الھواوشھ235122000222046

عمان الجامعیةجمانھ خالد سالمھ الطوره1549659982036258
عمان الجامعیةحسام الدین محمد اسماعیل العزازمھ1769059991001616
عمان الجامعیةحنین تیسیر عبد الرحمن ابو اصفر6228969992056218
عمان الجامعیةخلدون احمد عبد القادر السكارنھ2018249991033187
عمان الجامعیةدیمھ ظاھر مسلم الشوره1775569992006094
عمان الجامعیةرانیا ابراھیم سلیم فاید1604429982031269
عمان الجامعیةربى محمد یوسف قوقزه6272009992045648
عمان الجامعیةرھف زیاد سلیمان المحیسن1474269982057168
عمان الجامعیةرھف عبد الحافظ خلیفھ الحالحلھ6858929982063043
عمان الجامعیةروان حسین ابراھیم الشعار181382000146888

عمان الجامعیةزید محمد عدنان الزبن1793069991039983
عمان الجامعیةساره احمد اسماعیل المناصره1786469992015895
عمان الجامعیةسالي زیاد محمد الكاید1873599992019317
عمان الجامعیةسجى بالل علي اللوباني148292000083166
عمان الجامعیةسعد محمد اغزاوي غریز362352000128483

عمان الجامعیةسناء محمد مروح البعیرات6855089982062365
عمان الجامعیةسوار عبد الھادى حمدان ابو عنزه6803579982044248
عمان الجامعیةطارق زیاد طھ ابراھیم129892000203271
عمان الجامعیةعبد الحمید محمود عبد الحمید الشویات363082000067562

عمان الجامعیةعبد اهللا بسام خلف الحویطات1800189991011276
عمان الجامعیةعبد اهللا زیاد محمد القضاه132862000017154

عمان الجامعیةعبد اهللا عمران خیرالدین شد2069479991001723
عمان الجامعیةعبد اهللا محمد جمیل وھدان1849122000007066
عمان الجامعیةعبداهللا محمد عبد الحافظ السواعیر189802000071075

عمان الجامعیةعدي محمد فیاض المشاقبة1432899981000073
عمان الجامعیةعروب سالم ثاني الخرشان1798339992007878
عمان الجامعیةعال عیسى عاید الربطھ234892000026739
عمان الجامعیةعمر احمد حسین العمیان88872000225645

عمان الجامعیةعمر جھاد نایف الھواوشھ234239991010266
عمان الجامعیةعمر محمد عواد الغنیمات1866259991039071
عمان الجامعیةفرح رشاد محمد البدارین6844649982009684
عمان الجامعیةقتیبھ مھند محمد العزام2019119991026717
عمان الجامعیةمجد محمود خالد المجذوب6746139981015491
عمان الجامعیةمحفوظ ابراھیم محمود السخني6835859981022829
عمان الجامعیةمحمد سعد نصار الدعسان1780389991056768
عمان الجامعیةمحمد محمود طلبھ المصري520952000050112
عمان الجامعیةمعتصم یوسف عبد الحافظ الزواھره232842000070621
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عمان الجامعیةمنى خالد مصطفى الرمحي702392000014434
عمان الجامعیةموسى محمد سالم الحنیطي200152000144373
عمان الجامعیةنصري ناصر محمد عیاصره424112000054663
عمان الجامعیةنور خالد قبالن الحجاج663622000177854

عمان الجامعیةھبھ خالد محمد الجمره1774379982044343
عمان الجامعیةھدیل صالح تیسیر الحنیطي1773119992003459
عمان الجامعیةھیا ماھر فھد حموده1555679982041356
عمان الجامعیةوئام عبد الرؤوف یوسف الصمادي371052000017941

عمان الجامعیةیزن خالد عبد الفتاح الحنیطي6744699981030825
عمان الجامعیةیزید ولید عبد الوھاب الصرایره1790299991052515
عمان الجامعیةیوسف محمد جبریل الدقور1556459981018195
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معھد مادبا للفسیفساء  اریج عادل علي العوایدة235532000208393
معھد مادبا للفسیفساء  االء صالح علي الوخیان6292589992017476
معھد مادبا للفسیفساء  رؤى ناصر خالد حجازى227562000184558

معھد مادبا للفسیفساء  شروق راكز محمد الشیحان6996759982027524
معھد مادبا للفسیفساء  لجین مشھور عبد الرحمن الحیصھ235332000086937

معھد مادبا للفسیفساء  مؤمن فیصل نعیم الحیصھ1560199981021848
معھد مادبا للفسیفساء  والء رائد احمد الھواوره1560709982064041
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معان الجامعیةاثیر غازي محمد النعیمات1458369982047089
معان الجامعیةاحمد جمیل محمود الحمران6973219981009612
معان الجامعیةاسراء طالب محمد السعودي6927529982011681
معان الجامعیةاسراء محمد ھارون الخلیفات6408669992006741
معان الجامعیةاسالم عبد اهللا محمد المزایده1023672000027714
معان الجامعیةالبراء محمد علي النعیمات1195612000085902
معان الجامعیةامنھ عبداهللا سلیمان السعیدات569342000011298

معان الجامعیةانوار سالمھ حرب الھباھبھ1228769992031673
معان الجامعیةانوار مھدي عید العمران1623669982039190
معان الجامعیةایات عطا اهللا اسماعیل السعیدات1228509992009904
معان الجامعیةایمان جاسر عطا اهللا السعیدات1228512000143046
معان الجامعیةایمان صالح عطیھ الخلیفات1028042000032591
معان الجامعیةایمن موسى دخیل اهللا الخلیفات568672000093294

معان الجامعیةباسل ابراھیم ھارون الحسنات2072809991008260
معان الجامعیةباسل عدنان احمد الخشمان6908079981005186
معان الجامعیةبشرى عدنان محمود الطوره1029472000238850
معان الجامعیةتامر علي موسى الخالیفھ6678409991002332
معان الجامعیةجمانھ یاسین محمد النعانعھ1023842000122025
معان الجامعیةحال عبد اهللا ھارون النصرات1027662000168079
معان الجامعیةحمزه طارق عبد الرزاق القطیمات6677099991046432
معان الجامعیةحنان عواد سلیمان النعیمات577979982053582

معان الجامعیةرؤى خلیل ابراھیم الزیدانین6602049992020184
معان الجامعیةرانیھ عبد اهللا عوده الزوایده1228559992050242
معان الجامعیةرحمھ زید عبداهللا المالحیم1886439992002296
معان الجامعیةرھف یوسف خالد الھالالت569882000074350
معان الجامعیةریما ھشام احمد الرواشده571762000040099
معان الجامعیةزید محمود موسى الحسنات568482000017566

معان الجامعیةسبأ حسین عقلھ السعیدات6408829992060756
معان الجامعیةسدین یاسر حماد الوحوش560622000010281

معان الجامعیةسفیان عبدالرحیم محمد الزیدانین1194732000114970
معان الجامعیةسلسبیل نایل خلیل القطامین6600909992052122
معان الجامعیةسلیمان فراس سلیمان العمایره6641549991063582
معان الجامعیةسماح محمد حسین اللواما6825929982012891
معان الجامعیةسوسن اسماعیل خلف الرواجفھ1640739982021245
معان الجامعیةشروق عبد اهللا عید عیال سلمان6824769982045365
معان الجامعیةشریف سالم عوده اهللا الخصبھ6973459981001034
معان الجامعیةشھد سالم محمد القمول1022072000088305
معان الجامعیةطارق زیاد عیسى النوافلھ6973939981038212
معان الجامعیةطارق نصار فھد الركیبات1195812000038686
معان الجامعیةعبد الرحمن ابراھیم علي العونات السعیدیین1195552000034451
معان الجامعیةعبد الرحمن توفیق مبارك السمیحیین572912000231213

معان الجامعیةعبیده سمیح سلمان عیال سلمان6677529991016769
معان الجامعیةعبیر محمد عبد اهللا النعیمات1514739982040773
معان الجامعیةعرین احمد خلف الشماسین1742519982050656
معان الجامعیةعمار سلیمان حمد عیال سلمان1194772000116484
معان الجامعیةعمر وحید عاید النوافلھ6678639991027526
معان الجامعیةغفران طارق جویعد المزایده6602109992003541
معان الجامعیةمحمد حسین محمد الخالیفھ1195642000005441
معان الجامعیةمحمد سند محمد الفلحات569159991019568

معان الجامعیةمحمد عیسى عوض النعیمات6826059981042904
معان الجامعیةمحمد فارس محمد الرشایده1195572000154587
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معان الجامعیةمحمود مداهللا احمد الحسنات6678652000005730
معان الجامعیةمشاعل راكان عبدي الذیابات1514669982053550
معان الجامعیةمصعب عبد الستار احمد الرفوع1194592000036575
معان الجامعیةمعتز سالم عوض النعیمات6678119991022879
معان الجامعیةمعتز محمد احمد االمامي2061009991028544
معان الجامعیةمعتز محمد احمد الطویسي6825479981032167
معان الجامعیةمھند خالد سلیمان النعانعھ2005019991045286
معان الجامعیةنجد ھارون كاید الغنمیین1029662000214226
معان الجامعیةھاجر حسین محمد السعیدیین1228589992034171
معان الجامعیةھاجر سعود علي العونات570312000229455

معان الجامعیةھبھ مازن خالد المعاني6725669982023208
معان الجامعیةھمام عاصم فتحي الرفوع1023222000219676
معان الجامعیةھنادي عبد الرحیم حمد الفقراء1227452000168942
معان الجامعیةوئام بكر حسن الطوره710022000013940

معان الجامعیةورد عادل عبد الحفیظ القطامین6973079981063685
معان الجامعیةوسیم اكرم محمد السعیدات6693669991056170
معان الجامعیةوقار شاكر عبد الكریم الزویرى1640929982031700
معان الجامعیةیاسر احمد موسى الخالیفھ6678589991014788
معان الجامعیةیقین عبد اهللا احمد البیایضھ6821949982062859
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كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد آالء خالد محمد علیمات1972602000009516
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد آیات وصفي فواز ھیالت1946929992000466
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد ابتھال ابراھیم محمد نواصره6880229982040280
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد اثیر محمد سلیم عبیدات1577379982009270
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد احمد محمد نایل الحجیلھ1963409991020979
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد اسراء عمر علي مومني6544019992023302
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد اسراء محمد منصور الشرفات1943312000036388
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد اسالم حسین محمد الغرایبھ1565919982016428
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد اسماء خلف عاید العیسى1976259992058537
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد االء خالد حسن بني خالد6812679982005904
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد االء خالد خلف االسعد6806319982001439
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد الیسار ھاشم مفلح عبیدات865952000060353

كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد امال خالد شافع االحمد1491299982022281
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد امل قاسم محمد الشرمان1953109992030425
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد امیره محمود محمد مستریحي1946769982024556
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد ایمان حسن علي المومني1587109982039891
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد ایمان فواز محمد الشرمان6521689992003260
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد ایھ فھد محمود الصبیح1580969982023385
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد بتول عبد القادر موسى باكیر6920699982006944
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد براءة سالم محمود الشدیفات1972659992029594
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد بیان علي محمد الزعبي1965149992002049
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد تقى عبد الرزاق عبد القادر الكیالني1575769982016883
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد تھاني محمد محمود المزید1494369982007936
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد تیماء محمد رضوان المومني6544749982063158
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد حارث موسى محمود فریحات1963539991063247
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد حسین احمد علي الشرعھ1975409991004079
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد حال محمد عیسى عبابنھ1947189992028708
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد دعاء ابراھیم احمد عبیدات1491269982029322
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد رانیا عبد الرحمن حمدان حسن6539519992016779
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد ربى احمد عبد الرحمن الھزایمھ1969189992023796
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد ربى ولید خالد موسى1577449982047240
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد رشا توفیق بشیر زغول6921319982066905
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد رھف طارق ابراھیم بني سلیم1584099982032440
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد روعة سلیمان ھلیل المشاقبة6810659982061572
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد ساجده راضي محمد القضاه1496119982039520
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد سجى ناجي علي المومني1588389982064065
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد سماح صالح محمد دویكات1486409982057682
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد سماح محمد عبد الغني السقال1572209982059082
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد صبا نبیل محمد ابو دلو1953309992036393
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد صبا نبیل محمد خیر حتاملھ6870379982031946
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد ضحى غالب عبده ربابعھ1575889982029811
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد عبیر فرحان خلف القنیص6922029982014505
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد عنود فواز ظاھر الفواز1498259982053898
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد فرید خالد فرید ابو مطاوع6516149991059504
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد ماریھ عبد اهللا احمد طوالبھ1588539982036662
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد محمد خالد عبود الزبون6537369991064045
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد مرح موسى صالح خطایبھ1957129992058320
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد مروه حازم احمد بني عمر6921099982031726
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد مالك احمد سلیمان المسلماني1953339992016928
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد ملیكا عمار محمد مومني6883529982002068
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد میرفت فواز یوسف عناقره1577589982006628
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كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد میسم علي احمد زیوت6875199982000911
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد نسیبة احمد محمود الشرف1974169992014519
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد نقاء محمود فواز ابو الھیجاء1951339992047875
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد نور الھدى خالد عاید الشرفات6552669992042931
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد نور نواف محمد السلیم1976559992059060
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد نوره عبد الرحمن عبد الكریم دخل اهللا1488319982069707
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد ھبةاهللا محمد ماجد العبیدات6805639982038024
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد ھدیل احمد محمد العنانبھ6535789992029477
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد ھدیل حسین حسن عنانزه1496229982003123
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد ھدیل نھار احمد العرود1969829992056203
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد وسام فواز سلمان عنیزات6921419982037078
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد وفاء حسن علي االسعد1581099982065594
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد وفاء عمر مفضي بني حمود858742000125611

كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد یقین احمد سلیمان الخطیب1578869982017335
كلیة نسیبھ المازنیھ للتمریض والقبالة - اربد یمنى زیاد فوزى المقداد6805649982036464


