
الرقم الوطنيالجنسیةالمعدلالتخصصرمز التخصصالكلیةرمز الكلیةإسم الطالبرقم الجلوس
9802015913أردنیة85.6إدارة أعمال6401لومینوس الجامعیة التقنیة101سناء ولید كمال السعدى110103052
*سوریة93.6إدارة األعمال وأنظمة المكاتب/خطط جدیدة21009لومینوس الجامعیة التقنیة / فرع اربد73محمد عدنان االبراھیم110102925
9952048265أردنیة86.7إدارة األعمال/خطط جدیدة21001االمیرة ثروت28رشا عامر نصوح دامر130101556
9991028934أردنیة84.5إدارة األعمال/خطط جدیدة21001الزرقاء الجامعیة52عبد هللا مامون موسى موسى130105095
9962064780أردنیة83.8إدارة األعمال/خطط جدیدة21001تدریب عمان12نرمین عبد المطلب احمد الحلحولي130100481
9992053482أردنیة83.8إدارة األعمال/خطط جدیدة21001المجتمع االسالمي59سناء سعید محمد ابو فوده110102125
9931050829أردنیة83.4إدارة األعمال/خطط جدیدة21001الخوارزمي الجامعیة التقنیة106زید ایمن رباح علیوي110103960
9982068688أردنیة83.4إدارة األعمال/خطط جدیدة21001الزرقاء الجامعیة52سندس جھاد عبد الرحمن العالم130105092
9982012131أردنیة83.3إدارة األعمال/خطط جدیدة21001تدریب عمان12ھدیل عبدالقادر محمود الطویل130100494
9992007465أردنیة83.2إدارة األعمال/خطط جدیدة21001الزرقاء الجامعیة52رایھ وحید محمد شیشاني130105072
9982063714أردنیة83إدارة األعمال/خطط جدیدة21001تدریب عمان12نسمھ ابراھیم عبد الرحمن داود 130100482
9972046814أردنیة82.9إدارة األعمال/خطط جدیدة21001الزرقاء الجامعیة52نسرین احمد امین الحج130105125
9961022819أردنیة82.6إدارة األعمال/خطط جدیدة21001 التقنیة المتوسطة62محمد ممدوح عبد هللا العودات130106682
2000133987أردنیة82.6إدارة األعمال/خطط جدیدة21001تدریب عمان12ریم حسام حسین زینو130100445
9882001603أردنیة82.6إدارة األعمال/خطط جدیدة21001الخوارزمي الجامعیة التقنیة106سھاد جمیل جریس الحوراني110103964
9892009351أردنیة82.5إدارة األعمال/خطط جدیدة21001القادسیة25باریھان غازي عبدهللا بواعنھ130101274
9982042173أردنیة82.4إدارة األعمال/خطط جدیدة21001الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104شیماء فایز ھشام الصباغ110103713
9982051713أردنیة82.2إدارة األعمال/خطط جدیدة21001الخوارزمي الجامعیة التقنیة106عبیر خالد محمود السمھوري110103966
9951028188أردنیة82.2إدارة األعمال/خطط جدیدة21001السلط للعلوم االنسانیة50محمود شحاده محمود علي عبد هللا110101891
9972001870أردنیة82.2إدارة األعمال/خطط جدیدة21001تدریب عمان12ریم ابراھیم محمد مسلم130100444
9971054850أردنیة82.1إدارة األعمال/خطط جدیدة21001الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104محمد عمر محمود خضر130109651
9992004671أردنیة82إدارة األعمال/خطط جدیدة21001تدریب عمان12وداد عبدالكریم محمد رداد130100498
2000023845أردنیة81.9إدارة األعمال/خطط جدیدة21001تدریب عمان12رانیا عائد موسى ابو سیف130100430
2000041197أردنیة81.8إدارة األعمال/خطط جدیدة21001تدریب عمان12رغدا محمد احمد یوسف 130100436
9972003142أردنیة81.8إدارة األعمال/خطط جدیدة21001السلط للعلوم االنسانیة50ھدى علي محمد حموده130104640
9992056818أردنیة81.7إدارة األعمال/خطط جدیدة21001الزرقاء الجامعیة52االء مصطفى تیسیر ابو قطیش130105050
9962016585أردنیة81.2إدارة األعمال/خطط جدیدة21001الزرقاء الجامعیة52لین عالء محمد الشعبي130105111
9982052348أردنیة81.2إدارة األعمال/خطط جدیدة21001عمان الجامعیة11تاال محمد شفیق ابو نجم130100004
9991029398أردنیة93.6إدارة التزوید الفني/خطط جدیدة21010االمیر فیصل الفنیة30نجم الدین مروان خالد عبد الرزاق130102399
0مصریة90.3إدارة الفنادق/خطط جدیدة21202الخوارزمي الجامعیة التقنیة106روان نبیل رؤوف موسى130110234
9991047114أردنیة85.9إدارة الفنادق/خطط جدیدة21202لومینوس الجامعیة التقنیة101سعد محمد سعد ابو قاعود130109045
2000321837أردنیة95.1إدارة الموارد البشریة/خطط جدیدة21008لومینوس الجامعیة التقنیة / فرع اربد73طارق ماجد محمود عزام130108183
9932014744أردنیة92.3إدارة الموارد البشریة/خطط جدیدة21008لومینوس الجامعیة التقنیة101تمارا شاھر حماد العجوري110103331
9982052195أردنیة90.3أمن المعلومات والشبكات/خطط جدیدة21402تدریب عمان12ریم نبیل موسى ابو دلو 130100672
2000089771أردنیة89.9أمن المعلومات والشبكات/خطط جدیدة21402تدریب عمان12نادین ماھر كمال بدران130100680
9982016728أردنیة89.5أمن المعلومات والشبكات/خطط جدیدة21402تدریب عمان12ابتھال ابراھیم عمران یاسین 130100663
9992006870أردنیة89.2أمن المعلومات والشبكات/خطط جدیدة21402تدریب عمان12ریان مصطفى موسى اسعد130100670
9921015950أردنیة89أمن المعلومات والشبكات/خطط جدیدة21402الزرقاء الجامعیة52مجد تیسیر علي مسلماني130105194
9961059461أردنیة82.6اإلدارة السیاحیة والضیافة/خطط جدیدة21201الخوارزمي الجامعیة التقنیة106عبد الرحمن حازم محمدابو كف130110227
9981019131أردنیة91.4اإلسعاف الفوري/خطط جدیدة20806الدفاع المدني70احمد محمد صبحي یونس110102852
9991039113أردنیة91اإلسعاف الفوري/خطط جدیدة20806الدفاع المدني70ثامر محمد ظاھر بني سعید110102857
9991051829أردنیة90.6اإلسعاف الفوري/خطط جدیدة20806الدفاع المدني70ھایل فایز عوده مشاقبھ110102886
9991017136أردنیة89.3اإلسعاف الفوري/خطط جدیدة20806الدفاع المدني70محمد حامد سالمھ القضاه110102872
9991003427أردنیة88.6اإلسعاف الفوري/خطط جدیدة20806الدفاع المدني70یاسین راجي حامد العساف130108068
9981015459أردنیة88.5اإلسعاف الفوري/خطط جدیدة20806الدفاع المدني70محمود موسى محمد العموش110102883
9981040948أردنیة88اإلسعاف الفوري/خطط جدیدة20806الدفاع المدني70محمد حربي حسین ابو شقراء130108029
9971016947أردنیة87.9اإلسعاف الفوري/خطط جدیدة20806الدفاع المدني70معاذ ابراھیم سلمان الھواوشة110102884
9981025558أردنیة87.8اإلسعاف الفوري/خطط جدیدة20806الدفاع المدني70محمد احمد حسین خطاطبھ110102871
9971026445أردنیة87.6اإلسعاف الفوري/خطط جدیدة20806الدفاع المدني70صبحي اسامھ صبحي الشرمان130107976
9981008238أردنیة83اإلنتاج النباتي/خطط جدیدة21102السلط للعلوم االنسانیة50ماھرمحمد احمد الرقب130104700
9952068609أردنیة85.6التجمیل/خطط جدیدة20905تدریب عمان12فرح ولید محمد حمدان 110200092
9992022416أردنیة91.7التخدیر واإلنعاش/خطط جدیدة20801رفیدة االسلمیة للتمریض والقبالة والمھن 66احالم محمد سلیمان شحادة130107006
2000233108أردنیة87.3التخدیر واإلنعاش/خطط جدیدة20801نسیبة المازنیة للتمریض والقبالة والمھن 67نانسي جالل خلف ابو حجیلھ130107394
9992056480أردنیة85.6التخدیر واإلنعاش/خطط جدیدة20801رفیدة االسلمیة للتمریض والقبالة والمھن 66ساره محمود اسماعیل الشرفاء130107025
2000032643أردنیة84.9التخدیر واإلنعاش/خطط جدیدة20801رفیدة االسلمیة للتمریض والقبالة والمھن 66سحر محمد احمد ابو صعیلیك130107026
9992026855أردنیة84.9التخدیر واإلنعاش/خطط جدیدة20801نسیبة المازنیة للتمریض والقبالة والمھن 67سھیر علي عبد الرحیم غزو130107383
2000001617أردنیة81.8الترجمة/خطط جدیدة21601الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104بالل محمد احمد العمایره130109775
9972057982أردنیة79.7الترجمة/خطط جدیدة21601الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104نور نصري خلیل الخطیب130109809
9982061644أردنیة79.4الترجمة/خطط جدیدة21601الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104اسراء سعد محمد الوریكات130401016
9992014995أردنیة82.9التصمیم الجرافیكي/خطط جدیدة20902االمیرة ثروت28روان جھاد موسى سالم 130101523
9962060972أردنیة79.9التصمیم الجرافیكي/خطط جدیدة20902المجتمع االسالمي59نور شھاب حسین الزیود130105487
9962052861أردنیة79.3التصمیم الجرافیكي/خطط جدیدة20902حطین37ایھ زیاد عبدالھادي ابو عیشھ130102760
9972018209أردنیة78.6التصمیم الجرافیكي/خطط جدیدة20902االمیرة ثروت28صفا نضال احمد عبد الفتاح 130101526
2000515772أردنیة78.2التصمیم الجرافیكي/خطط جدیدة20902المجتمع االسالمي59منى جمال " محمد علي " سلیمان130105485
9992027226أردنیة88.2التعقیم/خطط جدیدة20811رفیدة االسلمیة للتمریض والقبالة والمھن 66سیرین لیث محمد سعاده130107276
2000116468أردنیة88التعقیم/خطط جدیدة20811نسیبة المازنیة للتمریض والقبالة والمھن 67سلسبیل محمد ضیف هللا سعیدین130107624
2000015111أردنیة86.8التعقیم/خطط جدیدة20811رفیدة االسلمیة للتمریض والقبالة والمھن 66مرام عماد عبد الكامل حرب 130107283
2000202971أردنیة89.2التمریض المشارك/خطط جدیدة20802تدریب عمان12عمر محمد عبد اللطیف مكحل130100091
9991014958أردنیة89التمریض المشارك/خطط جدیدة20802تدریب عمان12سعدي مازن محمد سعدي الشریف130100085
9982038021أردنیة88.2التمریض المشارك/خطط جدیدة20802اربد الجامعیة40رایھ مرزوق راشد السرحان 130103263
9902013332أردنیة87.1التمریض المشارك/خطط جدیدة20802اربد الجامعیة40فداء یوسف موسى الحجات130103272
9972041292أردنیة86.2التمریض المشارك/خطط جدیدة20802الخدمات الطبیة الملكیة32نور عطا هللا محمد الشیاب110101045
9992035631أردنیة86.2التمریض المشارك/خطط جدیدة20802الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104شھد حسن عبد القادر حسن130109364
2000143480أردنیة85.9التمریض المشارك/خطط جدیدة20802تدریب عمان12بتول صفوان رجب ابو جازیة 130100065
2000075088أردنیة85.8التمریض المشارك/خطط جدیدة20802تدریب عمان12مجد عبد الفتاح محمد فرار130100098
9972069015أردنیة85.7التمریض المشارك/خطط جدیدة20802تدریب عمان12سارة اشرف صادق الكسجي130100083
9982052834أردنیة85.7التمریض المشارك/خطط جدیدة20802الخدمات الطبیة الملكیة32روان ھاني طالب الحویطات110101007
3100663فلسطینیة85.6التمریض المشارك/خطط جدیدة20802تدریب عمان12حنین زھیر حماد ابو دقھ110100016
9931036370أردنیة85.5التمریض المشارك/خطط جدیدة20802القادسیة25احمد حسن عبد الفتاح النابلسي 110100431
0سوریة85.5التمریض المشارك/خطط جدیدة20802الخوارزمي الجامعیة التقنیة106شذى ولید عبد الرحمن الخالد130109991
9982016882أردنیة85.4التمریض المشارك/خطط جدیدة20802الخدمات الطبیة الملكیة32تقوى احمد علي السردیھ110100987
2000134004أردنیة85.3التمریض المشارك/خطط جدیدة20802تدریب عمان12اماني عمر سالمھ عبدهللا130100059
9982026456أردنیة85.3التمریض المشارك/خطط جدیدة20802تولیدو38دینا بشار جاد هللا قاسم130103003
2000176296أردنیة85.3التمریض المشارك/خطط جدیدة20802الزرقاء الجامعیة52بیان روحي عبد طبنجھ130104808
9992025345أردنیة85.2التمریض المشارك/خطط جدیدة20802الخدمات الطبیة الملكیة32رانیا عبدهللا رشراش الجبارین110100997
2000086412أردنیة85.1التمریض المشارك/خطط جدیدة20802تدریب عمان12محمد نعمان عبد المنعم جویحان130100101
2000147538أردنیة84.9التمریض المشارك/خطط جدیدة20802تدریب عمان12فرح خلدون عبدالرزاق عطا130100094
9992007795أردنیة83الخدمة االجتماعیة/خطط جدیدة21701السلط للعلوم االنسانیة50روان حسین سلیمان العایدي130104751
06829524یمنیة82.7الخدمة االجتماعیة/خطط جدیدة21701القادسیة25وضحھ عبده مسعد العمري130101444
9942015044أردنیة82.5الخدمة االجتماعیة/خطط جدیدة21701المجتمع االسالمي59مروه ابراھیم علي الكردي130105605
9992031588أردنیة79الخدمة االجتماعیة/خطط جدیدة21701المجتمع االسالمي59رھف سھیل محمد خمیس ادریس130105597
9982064069أردنیة79الخدمة االجتماعیة/خطط جدیدة21701االمیرة عالیة الجامعیة19بتول امین محمد نمورة130101088
251299فلسطینیة91.3السجل الطبي/خطط جدیدة20803تدریب عمان12امل باسل احمد الحلو130100115
007409333سوریة89السجل الطبي/خطط جدیدة20803تدریب عمان12حمزه سامر الحموي130100121
9942045369أردنیة88.6السجل الطبي/خطط جدیدة20803الشوبك الجامعیة63میمونھ خلیل عبدهللا الجبارات130106710
9972011125أردنیة87.5السجل الطبي/خطط جدیدة20803نسیبة المازنیة للتمریض والقبالة والمھن 67ربى ابراھیم مصطفى فریحات130107432
2000204469أردنیة87.1السجل الطبي/خطط جدیدة20803تدریب عمان12یارا احمد صالح سالمھ130100128
256375فلسطینیة86.8السجل الطبي/خطط جدیدة20803تدریب عمان12سماح محمود احمد السمیري130100125
9952032816أردنیة86.5السجل الطبي/خطط جدیدة20803الكرك الجامعیة61ایات عدنان ابراھیم القیسي130105922
9992026660أردنیة86.5السجل الطبي/خطط جدیدة20803نسیبة المازنیة للتمریض والقبالة والمھن 67افنان انیس ھاشم الزغول130107414
9982029881أردنیة86.3السجل الطبي/خطط جدیدة20803رفیدة االسلمیة للتمریض والقبالة والمھن 66فاطمھ عامر سلیمان الضروس130107087
9932019307أردنیة85.8السجل الطبي/خطط جدیدة20803معان الجامعیة64سبأ سمیر بخیت السقرات130106894
2000192345أردنیة85.7السجل الطبي/خطط جدیدة20803رفیدة االسلمیة للتمریض والقبالة والمھن 66صفاء احمد علي البواطلھ130107085
2000074724أردنیة85.6السجل الطبي/خطط جدیدة20803رفیدة االسلمیة للتمریض والقبالة والمھن 66رھف محمود موسى ابوعیده130107080
256397فلسطینیة85.5السجل الطبي/خطط جدیدة20803تدریب عمان12تسنیم ماجد سلیمان ابو عوض130100119

قائمة التجسیر للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بحسب نتائج الدورة الشتویة ٢٠٢٠ و الدورة الصیفیة ٢٠٢٠ إلمتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة



0مصریة85.2السجل الطبي/خطط جدیدة20803حطین37امال ایمن ربیع سید احمد130102657
9992008241أردنیة84.9السجل الطبي/خطط جدیدة20803رفیدة االسلمیة للتمریض والقبالة والمھن 66دیما محمود صالح الشیاب130107075
3000055371فلسطینیة90.9السكرتاریا التنفیذیة/خطط جدیدة21004تدریب عمان12روان عمر احمد ابو سریس130100637
9992013531أردنیة82.5السكرتاریا التنفیذیة/خطط جدیدة21004تدریب عمان12رغد عادل خلیل مشھ130100626
9982042085أردنیة82.5السكرتاریا التنفیذیة/خطط جدیدة21004تدریب عمان12ایھ عصام مصباح الحرباوى130100610
0فلسطینیة82.1السكرتاریا التنفیذیة/خطط جدیدة21004تدریب عمان12میس كامل محمد سرحان110200138
9992030522أردنیة82.1السكرتاریا التنفیذیة/خطط جدیدة21004تدریب عمان12رھف بسام شعبان ابو خاطر130100633
9982008724أردنیة82.1السكرتاریا التنفیذیة/خطط جدیدة21004تدریب عمان12إیمان محمد عبد المنعم البستنجي130200075
9592012724أردنیة87الفقھ الحنفي/خطط جدیدة21502الدعوة وأصول الدین95تغرید محمد توفیق سلیمان130108307
9671025600أردنیة93.6الفقھ الشافعي/خطط جدیدة21503الدعوة وأصول الدین95مروان عمران یوسف القواسمھ130108351
9792016105أردنیة92.2الفقھ المالكي/خطط جدیدة21504الدعوة وأصول الدین95صفاء مصطفى احمد سریھ130108373
9962007515أردنیة92.1القبالة6106الخدمات الطبیة الملكیة32االء باسم صالح الطیبین110100945
9982014965أردنیة90.5القبالة6106الخدمات الطبیة الملكیة32امل عاكف سلیمان مھیدات110100946
9972040708أردنیة87.9القبالة6106الخدمات الطبیة الملكیة32اسیل احمد علي القطامین110100944
9992016248أردنیة88.8القبالة / ٣ سنوات/خطط جدیدة20804رفیدة االسلمیة للتمریض والقبالة والمھن 66امل محمد حسین ابو رجب130107125
9982052842أردنیة88.4القبالة / ٣ سنوات/خطط جدیدة20804رفیدة االسلمیة للتمریض والقبالة والمھن 66سالم كاید صابر صدقھ130107164
9992023944أردنیة87.4القبالة / ٣ سنوات/خطط جدیدة20804الخدمات الطبیة الملكیة32رایھ احمد عبد الحق ابو الغنم130102479
2000024506أردنیة86.9القبالة / ٣ سنوات/خطط جدیدة20804الخدمات الطبیة الملكیة32النا طاھر فواز منیزل130102494
9972058459أردنیة86.9القبالة / ٣ سنوات/خطط جدیدة20804رفیدة االسلمیة للتمریض والقبالة والمھن 66تمام زیاد یاسین الفواعیر130107135
9992058806أردنیة86.7القبالة / ٣ سنوات/خطط جدیدة20804نسیبة المازنیة للتمریض والقبالة والمھن 67اسیل خالد حكمت بشاتوه130107495
9992013549أردنیة86.6القبالة / ٣ سنوات/خطط جدیدة20804رفیدة االسلمیة للتمریض والقبالة والمھن 66رزان حابس محمد العفالقھ130107146
9921047888أردنیة86.6القبالة / ٣ سنوات/خطط جدیدة20804السلط للعلوم االنسانیة50سجى محمود عید الصلیبي130104471
9982031196أردنیة86.2القبالة / ٣ سنوات/خطط جدیدة20804الخدمات الطبیة الملكیة32تماضر محمد احمد بني فواز130102476
9982054191أردنیة86.2القبالة / ٣ سنوات/خطط جدیدة20804الخدمات الطبیة الملكیة32حنان سالم ھویشل المسیعدیین130102477
9982018163أردنیة86القبالة / ٣ سنوات/خطط جدیدة20804نسیبة المازنیة للتمریض والقبالة والمھن 67رانیا فیصل ابراھیم بكور130107522
9992001720أردنیة91.1القیاس والتشخیص الضطرابات التوحد/خطط جدیدة21702الكرك الجامعیة61ھانیھ محمد ھاني العطیوي130106472
9962035442أردنیة89.7القیاس والتشخیص الضطرابات التوحد/خطط جدیدة21702الكرك الجامعیة61اصال عبدالباسط شفیق التخاینھ110202116
9992014171أردنیة89.4القیاس والتشخیص الضطرابات التوحد/خطط جدیدة21702اربد الجامعیة40ایھ مصطفى محمد جمعھ قعدان 130103763
9962056741أردنیة89.1القیاس والتشخیص الضطرابات التوحد/خطط جدیدة21702اربد الجامعیة40شیماء محمد احمد بدارنھ130103790
9992027838أردنیة88.8القیاس والتشخیص الضطرابات التوحد/خطط جدیدة21702الكرك الجامعیة61ابرار امجد عطا الضمور130106388
9972031707أردنیة91.8المحاسبة6409الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104عذاري روحي ابراھیم ابریوش130202885
9982012465أردنیة82.1المحاسبة6409االمیرة عالیة الجامعیة19مرح جمال اسماعیل مرار110100285
***سوریة84.6المحاسبة واإلدارة المالیة/خطط جدیدة21006لومینوس الجامعیة التقنیة101لیالي رفعت دعبول 130108953
9981056281أردنیة81.7المحاسبة واإلدارة المالیة/خطط جدیدة21006لومینوس الجامعیة التقنیة101سامر محمد ناجي عقل110103304
9962051274أردنیة88.6المحاسبة/خطط جدیدة21003االمیرة ثروت28االء حسام احمد كناكریھ130101603
9882004809أردنیة88المحاسبة/خطط جدیدة21003الخوارزمي الجامعیة التقنیة106دانا خالد راغب الخطیب130110198
9982011268أردنیة87.4المحاسبة/خطط جدیدة21003اربد الجامعیة40رغد عمر شریف ابو مراد130103565
9982002718أردنیة87.3المحاسبة/خطط جدیدة21003العقبة الجامعیة68جمیلھ عبد الرحمن محمد الریاطي130107856
NULLفلسطینیة86.3المحاسبة/خطط جدیدة21003االمیرة ثروت28نور اسماعیل محمود برغوث130101632
9892024565أردنیة86.2المحاسبة/خطط جدیدة21003تدریب عمان12ھیام محمد سالم ابو علیوه130100596
9912024003أردنیة85.7المحاسبة/خطط جدیدة21003حطین37نھاد عطیوي محمد زیدان130102861
2000062109أردنیة85.1المحاسبة/خطط جدیدة21003تدریب عمان12ھبھ جمال محمد عارف مرقھ130100588
9982005535أردنیة84.9المحاسبة/خطط جدیدة21003االمیرة عالیة الجامعیة19رغد محمد محمود محمد130101034
9962036435أردنیة84.7المحاسبة/خطط جدیدة21003السلط للعلوم االنسانیة50نایفھ سلیم عواد ابو عشیبھ110101911
2000018640أردنیة84.6المحاسبة/خطط جدیدة21003االمیرة ثروت28ھبة هللا جمال خلیل شملخ 130101633
9981059425أردنیة84.5المحاسبة/خطط جدیدة21003عمان الجامعیة11عزیز احمد محمود صالح130100028
2000072429أردنیة84.4المحاسبة/خطط جدیدة21003السلط للعلوم االنسانیة50میرنا موسى یعقوب الحداد130104677
9971008351أردنیة84.4المحاسبة/خطط جدیدة21003الخوارزمي الجامعیة التقنیة106زید باسم محمد سعدي حسونھ130110204
0سوریة84.4المحاسبة/خطط جدیدة21003الخوارزمي الجامعیة التقنیة106نور هللا بشیر الزعبي130110215
2000187548أردنیة84.3المحاسبة/خطط جدیدة21003تدریب عمان12سیرین عمر یسر ابو صالح 130100552
9981066290أردنیة83.9المحاسبة/خطط جدیدة21003اربد الجامعیة40عامر فیصل صالح ملوح130103585
9992055812أردنیة83.8المحاسبة/خطط جدیدة21003الزرقاء الجامعیة52ملك حامد محمد علي الحامد130105173
9991032391أردنیة83.5المحاسبة/خطط جدیدة21003القادسیة25سالمھ علي سالمھ القصاص130101338
9962040384أردنیة83.3المحاسبة/خطط جدیدة21003االمیرة عالیة الجامعیة19ناردین منذر سعد الغزاوي130101058
9982009038أردنیة83.1المحاسبة/خطط جدیدة21003االمیرة ثروت28ساره حسین مرزوق  بطاینھ130101616
342919فلسطینیة82.7المحاسبة/خطط جدیدة21003تدریب عمان12فرح مصلح عوض عبد العال130100565
9961001823أردنیة82.6المحاسبة/خطط جدیدة21003حطین37عزالدین عماد عبدالعزیز العزه130102839
9852049559أردنیة82.6المحاسبة/خطط جدیدة21003المجتمع االسالمي59رھام یوسف مصلح الفروخ130105502
9972039627أردنیة82.5المحاسبة/خطط جدیدة21003الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104ساره جمعھ ابراھیم علیان130109689
9962006865أردنیة82.5المحاسبة/خطط جدیدة21003تدریب عمان12نیرمین مصباح محمود عموره130100587
9972019099أردنیة82.4المحاسبة/خطط جدیدة21003االمیرة عالیة الجامعیة19ابتھال فؤاد عدنان قورشھ130101007
9971029303أردنیة82.4المحاسبة/خطط جدیدة21003الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104مالك موفق سلیم اعبید130203011
9992044589أردنیة82.2المحاسبة/خطط جدیدة21003حطین37نانسي یحیى خلف الدیرى130102859
9982055766أردنیة82.2المحاسبة/خطط جدیدة21003تدریب عمان12نسرین ایمن حسان عبدهللا 130100584
9951034786أردنیة82.2المحاسبة/خطط جدیدة21003الكرك الجامعیة61عمار ربحي سعود العمرو130106256
9972046601أردنیة79المختبرات الطبیة6107الكرك الجامعیة61فرح صالح محمد الدبایبھ130105658
2000533863أردنیة92.3المختبرات الطبیة/خطط جدیدة20807المجتمع االسالمي59جیھان عادل محمد ابو عصبھ130105450
2000221970أردنیة91.8المختبرات الطبیة/خطط جدیدة20807تدریب عمان12ایمان یحیى احمد اللحام130100339
2000079219أردنیة91المختبرات الطبیة/خطط جدیدة20807الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104راما محمود عبد هللا اللوزي130109485
2000003899أردنیة90.5المختبرات الطبیة/خطط جدیدة20807الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104رھف خالد صالح خلیفھ130109486
9972069629أردنیة91.5المراقبة الصحیة/خطط جدیدة20814رفیدة االسلمیة للتمریض والقبالة والمھن 66اسراء بسام عوض الطراونھ130107296
9982006944أردنیة88.3المراقبة الصحیة/خطط جدیدة20814نسیبة المازنیة للتمریض والقبالة والمھن 67بتول عبد القادر موسى باكیر130107655
9992026392أردنیة87.7المراقبة الصحیة/خطط جدیدة20814رفیدة االسلمیة للتمریض والقبالة والمھن 66نسرین داود عبدهللا الرواجفھ130107341
9982001131أردنیة87.2المراقبة الصحیة/خطط جدیدة20814نسیبة المازنیة للتمریض والقبالة والمھن 67نارمین محمد حسین الحسبان130107678
9992026312أردنیة85.1المراقبة الصحیة/خطط جدیدة20814رفیدة االسلمیة للتمریض والقبالة والمھن 66غصون محمد مصطفى الشبیطي130107330
9992011195أردنیة85.1المراقبة الصحیة/خطط جدیدة20814رفیدة االسلمیة للتمریض والقبالة والمھن 66رانیھ علي محمد ابو اشتیھ130107314
9902040416أردنیة93تصمیم األزیاء وإنتاج المالبس/خطط جدیدة20901لومینوس الجامعیة التقنیة101وفاء احمد مرشد شحاده130202651
9992042837أردنیة88.1تصمیم األزیاء وإنتاج المالبس/خطط جدیدة20901لومینوس الجامعیة التقنیة101دانھ حازم محمود السعید130108794
2000754361أردنیة88.9تكنولوجیا األشعة / ٣ سنوات/خطط جدیدة20810الخدمات الطبیة الملكیة32احمد خضر دباك الفواعره130102527
9971001294أردنیة85.9تكنولوجیا األشعة / ٣ سنوات/خطط جدیدة20810الخدمات الطبیة الملكیة32محمد عبد األلھ محمد المصري130102540
9972050392أردنیة85تكنولوجیا األشعة / ٣ سنوات/خطط جدیدة20810نسیبة المازنیة للتمریض والقبالة والمھن 67سبأ محمد فؤاد السودي130107582
9992032296أردنیة92.2تمریض الكلى االصطناعیة/خطط جدیدة20816الخدمات الطبیة الملكیة32كلثوم احمد عبد الرحمن غریز110101079
9982019882أردنیة91.4تمریض الكلى االصطناعیة/خطط جدیدة20816الخدمات الطبیة الملكیة32سبا بسام حامد الحمادین110101073
9992010206أردنیة84.3صحة الفم واألسنان/خطط جدیدة20809لومینوس الجامعیة التقنیة101روان ابراھیم فوزى البوریني130108731
9982000902أردنیة83.5علم المكتبات والمعلومات/خطط جدیدة21401السلط للعلوم االنسانیة50اسیل یحیى محمد ابو رمان130104709
9972006623أردنیة83.2علم المكتبات والمعلومات/خطط جدیدة21401السلط للعلوم االنسانیة50رھام بسام سعد المعادات130104717
2000098910أردنیة90.2علوم الشریعة/خطط جدیدة21501المجتمع االسالمي59بشرى سلمان محمد سلیم العوضات110102136
9981017200أردنیة89.9علوم الشریعة/خطط جدیدة21501اربد الجامعیة40عباس اسامھ مفلح البشیر130103729
2000098908أردنیة88.5علوم الشریعة/خطط جدیدة21501المجتمع االسالمي59ریم سلمان محمد سلیم العوضات110102140
9822049595أردنیة87.3علوم الشریعة/خطط جدیدة21501المجتمع االسالمي59رنا سلیم نعیم عیاش110102138
9801031376أردنیة85.9علوم الشریعة/خطط جدیدة21501الكرك الجامعیة61اشرف محمود عبدهللا العمرو130106340
9981040051أردنیة84.5علوم الشریعة/خطط جدیدة21501الكرك الجامعیة61عمر محمد  امحمد القمول110102353
9982056116أردنیة84.3علوم الشریعة/خطط جدیدة21501المجتمع االسالمي59سوسن ابراھیم محمد العوضات110102141
9731036746أردنیة83.6علوم الشریعة/خطط جدیدة21501الكرك الجامعیة61نضال علي عبدالمھدي الذیابات130106375
9982062246أردنیة87.8فحص البصر وتجھیز النظارات الطبیة6111لومینوس الجامعیة التقنیة101حنین ناصر محمود ابو ھریره110103019
9971041434أردنیة90.8فحص البصر وتجھیز النظارات الطبیة / ٣ سنوات/خطط20808الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104عمار عدنان عبد القادر الفي130109507
2001689993أردنیة87فن إنتاج وترمیم الفسیفساء/خطط جدیدة20906معھد فن الفسیفساء والترمیم /مادبا86والء محمد اسماعیل ابراھیم 130108253
9972009057أردنیة85.2فن إنتاج وترمیم الفسیفساء/خطط جدیدة20906معھد فن الفسیفساء والترمیم /مادبا86سارة علي خلف الزبن 130108227
9982060379أردنیة84.9فن وعلوم التجمیل/خطط جدیدة20911لومینوس الجامعیة التقنیة101ملك زیاد محمود علي صباغ130108933
9902053850أردنیة82.6فنون التصمیم الداخلي والدیكور/خطط جدیدة20907القادسیة25حنین یوسف ابراھیم سلیمان110100484
9972060947أردنیة79.4فنون التصمیم الداخلي والدیكور/خطط جدیدة20907اربد الجامعیة40مروه محمد حسن الطعاني 130103454
9992003765أردنیة78.2فنون التصمیم الداخلي والدیكور/خطط جدیدة20907لومینوس الجامعیة التقنیة101زینھ بھاء راتب عرعر130108851
2000011852أردنیة77.9فنون التصمیم الداخلي والدیكور/خطط جدیدة20907لومینوس الجامعیة التقنیة101رحمھ محمد نھار المومني 130108844
9982064301أردنیة77.9فنون التصمیم الداخلي والدیكور/خطط جدیدة20907الخوارزمي الجامعیة التقنیة106رامھ حافظ محمود الحیت130110115
0سوریة86.9فنون السینما والتلفزیون/خطط جدیدة20903الخوارزمي الجامعیة التقنیة106جودي اسامة الرشید130110095
9951032231أردنیة86.8فنون الطھي/خطط جدیدة21203لومینوس الجامعیة التقنیة101یزن محمود عبدالحلیم الفاھوم130109073
9982047513أردنیة84.6مختبرات األسنان/خطط جدیدة20813لومینوس الجامعیة التقنیة101سوزان حامد فرج الزبون130108766
***فلسطینیة84.1مختبرات األسنان/خطط جدیدة20813لومینوس الجامعیة التقنیة101رغد عزمي محمود ابو ریان110103229



9952052173أردنیة82.4مختبرات األسنان/خطط جدیدة20813لومینوس الجامعیة التقنیة / فرع اربد73نور ھاني موسى السلمان130108171
9941021271أردنیة94.2أتوترونیكس اآللیات الثقیلة/خطط جدیدة20403االمیر الحسین بن عبدهللا الفنیة العسكریة55ابراھیم سالم محمد دلقموني130105337
9991041071أردنیة91.7إلكترونیات الطیران/خطط جدیدة20601االمیر فیصل الفنیة30بشار علي عبدالفتاح ابو ھزیم 130102208
9971070312أردنیة90.5إلكترونیات الطیران/خطط جدیدة20601االمیر فیصل الفنیة30ابراھیم باسل عبدالقادر بني دومي130102203
9992000178أردنیة87.8االتصاالت وشبكات الحاسوب/خطط جدیدة20402الھندسة التكنولوجیة29ھدیل محمود محمد كمال البجالي130102155
9992046342أردنیة85.1االتصاالت وشبكات الحاسوب/خطط جدیدة20402الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104النا راضي محمد السكر130109334
9981054291أردنیة84.9االتصاالت وشبكات الحاسوب/خطط جدیدة20402الھندسة التكنولوجیة29محمود مازن محمد الفیومي130102153
9981013350أردنیة86.1التكییف والتبرید/خطط جدیدة20203االمیر فیصل الفنیة30احمد محمود عناد العاصم 130102191
9981004969أردنیة83.8التكییف والتبرید/خطط جدیدة20203االمیر فیصل الفنیة30رعد فھد حسین ابو العدس 130102193
9981067820أردنیة83.4التكییف والتبرید/خطط جدیدة20203االمیر فیصل الفنیة30محمود جمال محمد العضایلھ130102195
2000000885أردنیة88الصیانة الكھرومیكانیكیة/خطط جدیدة20302معان الجامعیة64احمد سعید عبدالقادر سعید130106799
9991040498أردنیة85.1الصیانة الكھرومیكانیكیة/خطط جدیدة20302معان الجامعیة64عمر بدري عبد المغربي130106821
9991050113أردنیة84.7الصیانة الكھرومیكانیكیة/خطط جدیدة20302 التقنیة المتوسطة62راشد عبد هللا محمد النظامي130106586
9991043439أردنیة84.4الصیانة الكھرومیكانیكیة/خطط جدیدة20302معان الجامعیة64معاذ عصام خلیل القاضي130106839
9961053033أردنیة83.9الصیانة الكھرومیكانیكیة/خطط جدیدة20302معان الجامعیة64محمدعید صباح المصبحین130106836
9821045620أردنیة83.8الصیانة الكھرومیكانیكیة/خطط جدیدة20302معان الجامعیة64ھاشم ابراھیم محمد الشراري130106843
9991064150أردنیة83.8الصیانة الكھرومیكانیكیة/خطط جدیدة20302معان الجامعیة64ماجد خلیل محمد الخوره130106827
9991061971أردنیة83.3الصیانة الكھرومیكانیكیة/خطط جدیدة20302الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104محمد نایف صالح نبھاني130109300
9991036781أردنیة83.2الصیانة الكھرومیكانیكیة/خطط جدیدة20302معان الجامعیة64قصي محمد قاسم النعیمات130106825
9981046934أردنیة91.4الصیدلة6104السلط للعلوم االنسانیة50عبد الھادي فوزى عبد الجلیل المھیرات110201539
2002838227أردنیة87.6الصیدلة6104لومینوس الجامعیة التقنیة101دعاء احمد بكري الحكواتي110202641
9972040784أردنیة85.1الصیدلة6104الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104اسیل زیاد محمود ابو حالوه110202976
0أردنیة95.5الصیدلة/خطط جدیدة20805حطین37فاطمھ یوسف محمد نجار130102723
254537فلسطینیة94.6الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12محمد عبد المعطي عبداللطیف عبد ربھ130100284
2000243503أردنیة94الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12بالل بشار عرفات الشویكي130100169
9942007626أردنیة93.6الصیدلة/خطط جدیدة20805القادسیة25ضحى فواز جبر ابو نصیر130101211
9992057111أردنیة93.5الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12ھبة شاكر عمران زیتون130100310
2000131760أردنیة93.5الصیدلة/خطط جدیدة20805االمیرة ثروت28شیماء بسام جمیل بدران 130101489
9992045734أردنیة92.9الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12تسنیم محمود مصطفى معالي130100175
2000080382أردنیة92.9الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12امل خالد محمد ابو علي130100152
9992000137أردنیة92.7الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12سارة ماھر محمود كنعان130100226
2000014434أردنیة92.5الصیدلة/خطط جدیدة20805الزرقاء الجامعیة52منى خالد مصطفى الرمحي130104979
9992025242أردنیة92.3الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12ھالة محمد ناجي عبد الرحمن130100309
1032412فلسطینیة92.2الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12تمارا ناصر عبدالمنعم ناصر130100176
9992058799أردنیة92.2الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12دعاء ھاني محمد الحروب130100194
9991020192أردنیة92الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12مصعب محمد موسى نشوان130100293
9992059087أردنیة92الصیدلة/خطط جدیدة20805المجتمع االسالمي59ضحا عیسى محمد العموش130105426
9982011074أردنیة91.9الصیدلة/خطط جدیدة20805لومینوس الجامعیة التقنیة101صابرین جمال عبدالقادر ابو جمیل130108680
9952056956أردنیة91.7الصیدلة/خطط جدیدة20805حطین37صفاء تیسیر محمود مرار130102714
9992055646أردنیة91.6الصیدلة/خطط جدیدة20805القادسیة25ساره رائد حسني العتیبي130101204
9792035594أردنیة91.6الصیدلة/خطط جدیدة20805الخوارزمي الجامعیة التقنیة106روان "حسام الدین" قاسم الخطیب130110029
9991057097أردنیة91.5الصیدلة/خطط جدیدة20805لومینوس الجامعیة التقنیة101رامي احمد راتب الزبن130108677
9992015644أردنیة91.5الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12انسام اسامة محمد ابو شلنفح130100155
9982045965أردنیة91.4الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12لینھ رائد فایز السالم130100271
9991027038أردنیة91.4الصیدلة/خطط جدیدة20805لومینوس الجامعیة التقنیة101موسى حاتم محمد عبدالواحد دعیس130108693
2000352483أردنیة91.3الصیدلة/خطط جدیدة20805الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104احمد ھشام یاسین عطون130109392
9932059791أردنیة91.1الصیدلة/خطط جدیدة20805لومینوس الجامعیة التقنیة101ایھ فرحان فالح الرواحنھ 130108673
9932033593أردنیة91.1الصیدلة/خطط جدیدة20805لومینوس الجامعیة التقنیة101فھمیھ فارس نایف اسكندراني 130108687
9992032980أردنیة91الصیدلة/خطط جدیدة20805الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104ربا عبد الرزاق محمد علي البیرقدار130109429
9992033743أردنیة90.9الصیدلة/خطط جدیدة20805الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104لجین كمال احمد الرواشده130109457
2000183156أردنیة90.9الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12یاسمین مصطفى عمر المتولي130100328
9912016626أردنیة90.9الصیدلة/خطط جدیدة20805المفرق39وعد غاندي فلیح الطالفحھ 130103138
9871019107أردنیة90.8الصیدلة/خطط جدیدة20805تولیدو38ایاد فایز محمد ابو زیتون130103023
231973فلسطینیة90.8الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12دانیا محمد كامل عبدالجواد130100191
2000036785أردنیة90.7الصیدلة/خطط جدیدة20805الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104لؤي یوسف موسى الحسین130109455
2000579316أردنیة90.7الصیدلة/خطط جدیدة20805الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104خالد صالح طھ ابو لبن130109424
2000011709أردنیة90.6الصیدلة/خطط جدیدة20805الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104التقي محمد مروان حسین نصر هللا130109398
2000023176أردنیة90.4الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12رزان فخري عبدهللا صالح 130100204
2000131766أردنیة90.4الصیدلة/خطط جدیدة20805االمیرة ثروت28بیداء بسام جمیل بدران 130101483
9992008668أردنیة90.4الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12شیرین زھیر سعید حرزهللا130100242
9991047776أردنیة90.3الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12عبدهللا ابراھیم عبد الرزاق ابو صعیلیك130100250
2000000299أردنیة90.3الصیدلة/خطط جدیدة20805الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104جیھان احمد ابراھیم الفي130109418
0سوریة90.3الصیدلة/خطط جدیدة20805الخوارزمي الجامعیة التقنیة106بشرى نذیر الصیني130110020
9981002399أردنیة90.1الصیدلة/خطط جدیدة20805الزرقاء الجامعیة52احمد زیاد عارف خدام الجامع130104859
993202118أردنیة90.1الصیدلة/خطط جدیدة20805المفرق39وفاء عواد نوران المعیط130103139
2000043638أردنیة90الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12عرین عمر غازي البلوي130100252
9981057018أردنیة90الصیدلة/خطط جدیدة20805الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104محمد دیب عبد الناصر صالح العجم130109463
9992014363أردنیة89.9الصیدلة/خطط جدیدة20805تولیدو38دانا محمد احمد بني ملحم130103027
9992051046أردنیة89.9الصیدلة/خطط جدیدة20805االمیرة ثروت28ساره كمال جابر الھربیشي 130101488
1060304فلسطینیة89.8الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12مؤید مروان عزات رمضان130100272
9991055265أردنیة89.8الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12لیث خضر موسى سعادة130100267
9992017847أردنیة89.8الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12تاال ایاد احمد غنیمة 130100171
2000279948أردنیة89.8الصیدلة/خطط جدیدة20805لومینوس الجامعیة التقنیة / فرع اربد73رھف عصرى فارس الروسان130108151
2000060613أردنیة89.8الصیدلة/خطط جدیدة20805لومینوس الجامعیة التقنیة101امل احمد احمد قزاز130108671
9981030106أردنیة89.8الصیدلة/خطط جدیدة20805الزرقاء الجامعیة52عمران زكریا رفیق عكوب130104936
9992026300أردنیة89.7الصیدلة/خطط جدیدة20805الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104سالي اسامھ مصباح مشعل130109435
9842006499أردنیة89.7الصیدلة/خطط جدیدة20805العقبة الجامعیة68وفاء احمد نایف حتاملھ130107810
9992025920أردنیة89.7الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12ملك محمد درویش الكتوت130100299
2000004838أردنیة89.6الصیدلة/خطط جدیدة20805تدریب عمان12یزن خلیل حمدي الحتو130100330
9992056832أردنیة89.6الصیدلة/خطط جدیدة20805العقبة الجامعیة68ھدیل عالء وصفي التركماني130107808
0عراقیة89.5الصیدلة/خطط جدیدة20805الخوارزمي الجامعیة التقنیة106شیماء محمد محمود 130110035
9961014398أردنیة88.3المساحة5102الكرك الجامعیة61عامر فضیل ابراھیم العمیریین130301317
9971005694أردنیة82.5المساحة5102الكرك الجامعیة61رامي محمد موسى الطراونھ130105625
2000087071أردنیة88.8المساحة/خطط جدیدة20106الكلیة الجامعیة للعلوم المساحیة والجیومكانیة107عبدالرحمن ناصر خالد ابو العسل 130110295
9991034756أردنیة81.3المعدات والتركیبات الكھربائیة/خطط جدیدة20303الھندسة التكنولوجیة29مالك محمود محمد الھدیرس110100895
2000013759أردنیة81.2المعدات والتركیبات الكھربائیة/خطط جدیدة20303معان الجامعیة64عمار جبریل سالم السعیدات 130106852
9991043840أردنیة94.8النظم الكھربائیة واألجھزة الدقیقة في الطائرات/خطط جدیدة20602االمیر فیصل الفنیة30مھند مرشد علي علي 130102285
9981041062أردنیة91.4النظم الكھربائیة واألجھزة الدقیقة في الطائرات/خطط جدیدة20602االمیر فیصل الفنیة30مالك محمد احمد المشارقھ130102273
9981050939أردنیة88.6النظم الھیدرولیكیة والكھرورئویة في اآللیات الثقیلة/خطط20306االمیر الحسین بن عبدهللا الفنیة العسكریة55احمد  عمر محمد ابو العال130105314
9971023555أردنیة85.5الھندسة المدنیة5104الھندسة التكنولوجیة29مجد احمد عبد العزیز حسن110400200
9981031863أردنیة80.5الھندسة المدنیة5104الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104مثنى سمیح مصطفى السمیك110202908
*سوریة86.7الھندسة المدنیة والبیئة العمرانیة/خطط جدیدة20108لومینوس الجامعیة التقنیة / فرع اربد73رجاء عبدالرحمن سالمھ130108121
9971013826أردنیة80.7الھندسة المعماریة5105لومینوس الجامعیة التقنیة101اسامھ علي محارب الكوز130301750
9981056151أردنیة92.3تقنیات االطفاء واالنقاذ/خطط جدیدة20305الدفاع المدني70مالك عاطف احمد الرھایفھ110102804
9981059551أردنیة91تقنیات االطفاء واالنقاذ/خطط جدیدة20305الدفاع المدني70معاذ فوزي احمد العرود110102828
9981012669أردنیة90.7تقنیات االطفاء واالنقاذ/خطط جدیدة20305الدفاع المدني70لیث احمد فالح الشرمان110102803
9981055067أردنیة90.5تقنیات االطفاء واالنقاذ/خطط جدیدة20305الدفاع المدني70رافت احمد سعید الروسان110102778
9981046338أردنیة90.5تقنیات االطفاء واالنقاذ/خطط جدیدة20305الدفاع المدني70مطر حسن مطر الحوامدة110102827
     9971030902أردنیة87.7تكنولوجیا إنشاء وصیانة المباني/خطط جدیدة20101وادي السیر13عمار محمد ابراھیم درس130100721
9952021359أردنیة87.4تكنولوجیا إنشاء وصیانة المباني/خطط جدیدة20101الكلیة الجامعیة العربیة للتكنولوجیا104وجدان سلیمان عوض المناصیر130109189
     2000079163فلسطینیة87.2تكنولوجیا إنشاء وصیانة المباني/خطط جدیدة20101وادي السیر13احمد اسعد عبدهللا نصرهللا130100709
9991045412أردنیة86.9تكنولوجیا إنشاء وصیانة المباني/خطط جدیدة20101الھندسة التكنولوجیة29عبد القادر ایمن عبد القادر جفال110100794
     2000087262أردنیة86.5تكنولوجیا إنشاء وصیانة المباني/خطط جدیدة20101وادي السیر13عمر حسام محمد ناصر130100722
2000159632أردنیة86تكنولوجیا إنشاء وصیانة المباني/خطط جدیدة20101الھندسة التكنولوجیة29ممدوح خالد نایف سعیدان130101833
2000126308أردنیة85.5تكنولوجیا إنشاء وصیانة المباني/خطط جدیدة20101وادي السیر13منصور محمد منصور زاید110100139
9991019177أردنیة85.1تكنولوجیا إنشاء وصیانة المباني/خطط جدیدة20101الھندسة التكنولوجیة29صھیب سامي محمد العماوي130101811
9971049847أردنیة81.8تكنولوجیا التحكم الصناعي/خطط جدیدة20301وادي السیر13احمد ناصر درویش الصباغ130200187
9991033138أردنیة83.6تكنولوجیا التصنیع المحوسب/خطط جدیدة20202 التقنیة المتوسطة62عمار سمیح خلیل العدینات130202084



9981036895أردنیة83.1تكنولوجیا التصنیع المحوسب/خطط جدیدة20202 التقنیة المتوسطة62احمد عماد عطا هللا الحوامده130106533
9991021553أردنیة83.4تكنولوجیا الصناعات الكیمیائیة/خطط جدیدة20501معان الجامعیة64احمد انور مصطفى التمیمي110102537
9981005380أردنیة83.1تكنولوجیا الصناعات الكیمیائیة/خطط جدیدة20501معان الجامعیة64البراء فیصل اسماعیل ابو الزیت 110102538
     9991055851أردنیة84.5تكنولوجیا الطاقة المتجددة/خطط جدیدة20205وادي السیر13یوسف محمد محمود یاسین130100909
276240فلسطینیة82.8تكنولوجیا الطاقة المتجددة/خطط جدیدة20205وادي السیر13عبدهللا سید محمد شراب110100243
0سوریة85.4تكنولوجیا الطاقة/خطط جدیدة20304الخوارزمي الجامعیة التقنیة106ضیاء موفق علوش130109957
9981041057أردنیة85.3تكنولوجیا الطاقة/خطط جدیدة20304الھندسة التكنولوجیة29سلیم خالد سلیم عبید هللا130102105
9991032214أردنیة91.5صیانة الطائرات/خطط جدیدة20605الملكة نور الفنیة33محمد عادل سلیمان ابوصیام110101119
9991029130أردنیة87.6صیانة المركبات الكھربائیة والھجینة/خطط جدیدة20201الھندسة التكنولوجیة29یعرب منیر فالح الطالب130101961
9991027970أردنیة87.1صیانة المركبات الكھربائیة والھجینة/خطط جدیدة20201االمیر الحسین بن عبدهللا الفنیة العسكریة55صھیب حسن فندي طوالبھ 130105274
     2000169712أردنیة86.9صیانة المركبات الكھربائیة والھجینة/خطط جدیدة20201وادي السیر13معن عثمان شوقي الریماوي130100858
9981013182أردنیة85.1صیانة المركبات الكھربائیة والھجینة/خطط جدیدة20201االمیر الحسین بن عبدهللا الفنیة العسكریة55غیث صالح احمد عبود130105276
     9991047248أردنیة85صیانة المركبات الكھربائیة والھجینة/خطط جدیدة20201وادي السیر13محمد حسین ابراھیم الصبان130100849
     9991030913أردنیة84.7صیانة المركبات الكھربائیة والھجینة/خطط جدیدة20201وادي السیر13ایمن بسام موسى مسوده130100825
2000042483أردنیة83.8صیانة المركبات الكھربائیة والھجینة/خطط جدیدة20201وادي السیر13احمد عید منجد القاضي130100822
9991025682أردنیة94.9محركات الطائرات/خطط جدیدة20603االمیر فیصل الفنیة30یزن "محمد خیر" محمود السكجي130102330
9981026478أردنیة93.7محركات الطائرات/خطط جدیدة20603االمیر فیصل الفنیة30عدنان احمد عدنان المصري 130102315
1004394443سوریة85.4مساحة الطرق وحساب الكمیات/خطط جدیدة20102الكرك الجامعیة61نعیم عبد الحكیم نعیم الفروان130105753
9982039313أردنیة85.2مساحة الطرق وحساب الكمیات/خطط جدیدة20102الكرك الجامعیة61تیماء نایف سلیمان القطاونھ130105695
9991062601أردنیة85.1مساحة الطرق وحساب الكمیات/خطط جدیدة20102معان الجامعیة64محمود یوسف عطا النسعھ130106781
9991003511أردنیة84.4مساحة الطرق وحساب الكمیات/خطط جدیدة20102الھندسة التكنولوجیة29حمزه ریاض طایع العساسفھ130101846
9981045205أردنیة83.9مساحة الطرق وحساب الكمیات/خطط جدیدة20102الكرك الجامعیة61مظفر سالم عبد العزیز العضایلھ130105749
9981032441أردنیة83.2مساحة الطرق وحساب الكمیات/خطط جدیدة20102الكرك الجامعیة61یوسف جاسر محمد الكسراوي130105757
9991043140أردنیة83مساحة الطرق وحساب الكمیات/خطط جدیدة20102معان الجامعیة64راشد عدنان سالم الحوامده130106767
2000172807أردنیة83مساحة الطرق وحساب الكمیات/خطط جدیدة20102معان الجامعیة64محمد احمد سالم الحوامده 130106776
9951021907أردنیة82.8مساحة الطرق وحساب الكمیات/خطط جدیدة20102الھندسة التكنولوجیة29عبد هللا ابراھیم حافظ سمحھ130101853
9981063995أردنیة80.8میكانیك المركبات5207الھندسة التكنولوجیة29احمد صادق حلمي زیدان130101735
9981039318أردنیة85.1نظم القوى الكھربائیة5304الھندسة التكنولوجیة29عالء الدین عاطف عوض الھریشات110200608
9971066252أردنیة86.4ھندسة االتصاالت الجویة/خطط جدیدة20404الملكة نور الفنیة33ھاشم احمد ابراھیم العجلوني130102580
9981057228أردنیة94.8ھندسة االتصاالت/خطط جدیدة20405الشریف ناصر بن جمیل لالتصاالت53مصطفى سالم علي العتیبي 130105251
9981023727أردنیة90ھندسة االتصاالت/خطط جدیدة20405الشریف ناصر بن جمیل لالتصاالت53اسامھ برجس توفیق العواوده130105228
2000055618أردنیة89.9ھندسة العمارة والتصمیم الداخلي/خطط جدیدة20104وادي السیر13منى سلیمان ذیب المزرعاوي130100808
9992026563أردنیة88.3ھندسة العمارة والتصمیم الداخلي/خطط جدیدة20104وادي السیر13اماني عبد السالم سالم الدردیسي130200151
9991027212أردنیة87.7ھندسة العمارة والتصمیم الداخلي/خطط جدیدة20104وادي السیر13محمد محمود عبدهللا ابو فضھ130100804
9991056877أردنیة87.4ھندسة العمارة والتصمیم الداخلي/خطط جدیدة20104وادي السیر13سامي اسامة سامي عواد130100789
     2000130012أردنیة87ھندسة العمارة والتصمیم الداخلي/خطط جدیدة20104وادي السیر13رنا عبد السالم رمضان االطرش130100783
2000094178أردنیة87ھندسة العمارة والتصمیم الداخلي/خطط جدیدة20104وادي السیر13ھناء شحاده حسین عباس130100814
9992016891أردنیة86.5ھندسة العمارة والتصمیم الداخلي/خطط جدیدة20104وادي السیر13ریم معمر محمد رضوان130100788
2000087398أردنیة96.1ھیاكل الطائرات/خطط جدیدة20604االمیر فیصل الفنیة30محمد باسم عثمان عبدالرحمن130102362
2001218420أردنیة94.3ھیاكل الطائرات/خطط جدیدة20604االمیر فیصل الفنیة30مجاھد "محمد أمین" سلیمان الغفري130102361
9991037589أردنیة94.3ھیاكل الطائرات/خطط جدیدة20604االمیر فیصل الفنیة30عالء ابراھیم علي الردایده130102354
9982045302أردنیة80.3التمریض المشارك6102الكرك الجامعیة61آیھ عبدربھ جویعد المعایطھ110201933


