
بیـــــانـــات بطـــــاقــــــات الطلبــــــة

العلوم الحیاتیةالعلــومھدیل لؤي محمود المعاني1201703040641

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمحمد عبد القادر صالح الفناطسھ1201704130582

نظم المعلومات االداریةادارة األعمال واالقتصادمحمد غازي احمد صالح الدین1201704410233

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتمحمد نعیم علي جندیھ1201706220354

الكیمیاءالعلــوممھند باسم جمال الطورة1201703060865

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابمبارك سالم عبد هللا الزعبي1201702021056

الجغرافیااآلدابنجاح جاسر مطلق الھدبان1201702110717

الفیزیاءالعلــومنجد سلیمان محمد الرقبان1201703030298

الفیزیاءالعلــومعمر محمد حمیدى الذیابات1201703030289

الریاضیاتالعلــومرعد احمد ابراھیم النجار12017030205410

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماترھف حسین خلیل المحامید12017061205711

الجغرافیااآلدابرحمھ سالم ھلیل الرواجفھ12017021106412

ادارة المكاتب و المعلوماتادارة األعمال واالقتصادرانیھ محمد حسن الخلیفات12017042101613

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةروان فراس محمد منیزل12017090311214

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابرایھ مراد اسماعیل الزعبي12017020207315

التاریخاآلدابریناد احمد عاید صالح12017021706016

التمـریـضاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةرؤیا محمود عمر منصور12017090105617

الجغرافیااآلدابسجى سلیمان موسى دعسان12017021108818

االدارة السیاحیةالبترا للسیاحة واآلثارصالح یحیى احمد الطویسي42017072200219

التربیة الخاصةالعلوم التربویةسماح احمد خلف النصرات12017011301420

الكیمیاءالعلــومسطام مد هللا علي العراقده42017030600421

اللغة العربیة وآدابھااآلدابحنین محمد عبد اللطیف یاسین12017020105122

الجغرافیااآلدابافنان احمد غافل الشماسین12017021107923

القانونادارة األعمال واالقتصاداحمد علي عبد الفتاح عوجان12017040810324

اللغة العربیة وآدابھااآلداباحمد فراس احمد الرفاعي12017020105025

القانونادارة األعمال واالقتصاداحمد ادریس رمضان السكافي12017040813126

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلداباحمد صالح ابراھیم الفرجات12017020206727

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادانفال منصور سلیمان المشاعلھ12017041304128

الجغرافیااآلداباروى عالء الدین نصر الجوابره12017021108429

التمـریـضاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةاسیل یحیى محمد الرواشده12017090106530

اللغة العربیة وآدابھااآلدابحالل منصور سالمھ الرواجفھ12017020104331

الفیزیاءالعلــومحمزه احمد محمود الفناطسھ12017030301732

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةحنین صالح حامد المشاقبھ بني حسن12017090308533

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتحنین شاكر عبد هللا المطارنھ12017061204734

التاریخاآلدابحسن سالم ابراھیم الشقیرات12017021703235

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةھاشم جھاد حمدان الدیكي12017090211436

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابھاشم یاسر محمود الجواوده42017020201537

نظم المعلومات االداریةادارة األعمال واالقتصادحازم خلیل محمد الفاخورى12017044102138

الریاضیاتالعلــومھبھ اكرم احمد ابو قران12017030206539

القانونادارة األعمال واالقتصادھبھ ایمن ظاھر الحناقطھ12017040813240

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادھبھ حسین سعد رویعي12017041306141

العلوم الحیاتیةالعلــومغیداء حسن احمد الھالالت12017030403142

القانونادارة األعمال واالقتصادغفران حسین منسي النجادات12017040811243

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتغفران ناصر حسن شطناوى12017061205044

العلوم الحیاتیةالعلــومجود ولید فایز الشراري12017030404445

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةھدیل احمد عبد المعطي الشخانبھ12017090311146

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادھدیل احمد ابدیوي الرفایعھ12017041305147

التاریخاآلدابھدیل احمد سالم السماعیل12017021706348

معلم صفالعلوم التربویةھدیل خالد محمد العیسھ12017010702449

القانونادارة األعمال واالقتصادھدیل خالد سالم شیحان12017040812550

العلوم الحیاتیةالعلــومعمر العباس ضیف هللا الھالالت12017030403751

ریاض األطفالالعلوم التربویةحفیظھ معاذ محمد عبكل12017010801052

الجغرافیااآلدابحال محمد زاھي جرار12017021108653

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادھال محمد غانم النوافلھ12017041304054

التمـریـضاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةحال ماجد ھاشم الحیاري12017090107255

اإلدارة الفندقیة/ تسویقالبترا للسیاحة واآلثارحمزه علي محمود حمد12017071300556

نظم المعلومات االداریةادارة األعمال واالقتصادحمزه علي محسن المحادین12017044103257

التمـریـضاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةھدیل راتب عبد الكریم الفقیر12017090107858

الجغرافیااآلدابوالء محمد محمود نجادات12017021106659

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةاسامھ احمد سلیمان الزیادنھ12017090212460

التاریخاآلدابصقر خالد ابراھیم الدقس12017021705261

معلم صفالعلوم التربویةبلقیس خالد موسى النوافلھ42017010700562

الكیمیاءالعلــومبراءه معین اسماعیل شناعھ12017030608263

اللغة العربیة وآدابھااآلدابباسل عیسى جبریل الطوره12017020103664

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتحمزه محمد احمد الخشمان12017061205665
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القانونادارة األعمال واالقتصادھناء عبد المطلب ھارون الخلیفات12017040809366

القانونادارة األعمال واالقتصادحنان عادل محمد السالمین12017040810167

الفیزیاءالعلــومحنین احمد حمد الرواجفھ12017030303768

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابشفاء ضیف هللا عبدالكریم الجازي12017020208769

الكیمیاءالعلــومسندس كمال حسن عنایھ12017030607570

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابصھیب یوسف محمد حماد42017020201871

الكیمیاءالعلــومسوزان جمیل ابراھیم ارشید12017030605672

التاریخاآلدابتقى مشھور شفق جعفر12017021706573

الفیزیاءالعلــومتسنیم محمود طالب الحسنات12017030302374

التاریخاآلدابثامر محمد عطاهللا الركیبات12017021703175

العلوم المالیة والمصرفیةادارة األعمال واالقتصادوسن الویفي عوض البدول42017043300276

التمـریـضاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةبتول عماد عبد المھدى المھدى12017090106877

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتبالل جمیل احمد بني سالمھ12017062203178

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابایمان ابراھیم محمود البواب42017020200979

معلم صفالعلوم التربویةایناس احمد علي الودیان12017010703080

الجغرافیااآلدابانشراح محمود خلیل الشماسین42017021100681

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتایاد جمیل محمود البدور12017061205382

العلوم الحیاتیةالعلــومفرح منور محمد العمارات12017030405283

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابھبھ محمد نایف الشعالن12017020207084

التاریخاآلدابھیام سالم دخیل الھدبان12017021706285

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتحسام احمد علي بني عبده12017061204986

الریاضیاتالعلــومحسني محمد حسني مستریحي12017030206287

القانونادارة األعمال واالقتصادحسین احمد عیسى طریف12017040811788

الفیزیاءالعلــومحسین محمود عبدالنبي الحسنات12017030301989

معلم صفالعلوم التربویةحسین مصلح سعود السمیحیین12017010702290

التربیة الخاصةالعلوم التربویةحذیفھ عماد خالد الھاللي12017011301391

ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادابراھیم احمد سالمھ النجادات42017041100692

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتابراھیم محمد علي ناصر الدین12017061206093

ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادابراھیم نبیل یاسین البدور12017041101794

ادارة المكاتب و المعلوماتادارة األعمال واالقتصادابتھال عوده خلیل السعیدیین12017042100495

الفیزیاءالعلــوماخالص عبداللطیف سالم العثامنھ12017030302296

اللغة العربیة وآدابھااآلداباسالم محمود عبد هللا الشماالت42017020101297

التاریخاآلداباسالم سلیمان سلمان السعیدات12017021703998

ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادعیسى عبد القادر محمود ابو النادي42017041100599

اللغة العربیة وآدابھااآلدابعیسى سلیمان سالم السعیدین120170201042100

الكیمیاءالعلــوممحمد ربیع خلیل العراقده120170306077101

الدراسات االسالمیةاآلدابمحمد مصطفى محمد ابو خدیجھ120170213016102

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمحمد مفوز عبدالستار المطر120170413071103

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمحمد معن موسى محمد120170413053104

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةمحمد محمود سلیمان الخوالده120170903103105

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتمحمد ابراھیم حامد الطراونھ120170612071106

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةمحمد ابراھیم عواد العمایره120170903101107

الكیمیاءالعلــوممحمد حازم محمد عوده120170306079108

الھندسة الكیماویةالھندســـةمحمد حسن احمد الحمایده420170503001109

العلوم الحیاتیةالعلــوممحمد ھاني عبد ربھ صالح120170304043110

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابغدیر سعود ملیحان الدراوشھ120140202068111

العالقات الدولیة والدراسات اإلستراتیجیةاآلدابایوب سالم سلیمان ابو غریقانھ420160205003112

الھندسة الكھربائیةالھندســـةمحمد احمد خلیل الخلیفات120150508030113

ھندسة البیئةالھندســـةعماد راضي ودعان القطیفان120120502092114

الدراسات االسالمیةاآلداببیان زھیر ھارون نصار120170213012115

الدبلوم العام في التربیةالعلوم التربویةاسامھ عادل محمود عبد النبي520170101033116

الھندسة المیكانیكیةالھندســـةمحمد رسول خلیل محمد الھالالت420170507004117

اللغة العربیة وآدابھااآلدابھبھ سلطان ابراھیم البراج120130201027118

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةنتیلھ احمد حسن المعاني120170902098119

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادسجى ابراھیم حسن المعاني120170413033120

الریاضیاتالعلــوماحمد سمیح احمد بني عبد الرحمن120160302021121

الریاضیاتالعلــومرعد عمر ابراھیم المشاھره120160302068122

الدراسات االسالمیةاآلدابعلي مطاوع علي المشاعلھ420170213001123

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةھبھ ابراھیم عوده الھریشات120170903070124

الھندسة الكھربائیةالھندســـةمحمد عبدهللا سالم مقابلھ120170508021125

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلداببنان محمد فھد الشلبي120140202039126

العلوم الحیاتیةالعلــومعواطف حمد محمد الذیابات120150304055127

الھندسة المیكانیكیةالھندســـةمحمود نایف علي جرار620170507002128

التاریخاآلدابمحمد سالم االدھم الجازي420170217003129

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةمحمد صالح سلیمان ابو ركب120170902126130

اإلدارة الفندقیةالبترا للسیاحة واآلثارمحمد عاطف عباس الطویسي420170712002131

الجغرافیااآلدابمحمد علي فنخور الشرعھ120170211092132
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القانونادارة األعمال واالقتصادمحمد علي عبد الرحمن الغنانیم120170408109133

ادارة المكاتب و المعلوماتادارة األعمال واالقتصادمحمد احمد محمود العباسي120170421006134

اإلدارة السیاحیة / اإلرشاد السیاحيالبترا للسیاحة واآلثارمحمد احمد علي المزایده420170702002135

الھندسة المدنیةالھندســـةمحمد عادل عبد هللا القیسى120170504065136

اللغة العربیة وآدابھااآلدابمحمد عبدالمھدي محمد العراقدة120170201040137

الھندسة المیكانیكیةالھندســـةمحمد ماجد جھاد ابو یوسف120170507030138

الدبلوم العام في التربیةالعلوم التربویةنجاح دخیل هللا ھارون العالیا520170101029139

الدبلوم العام في التربیةالعلوم التربویةبنان علي سلیمان النوافلھ520170101028140

الفیزیاءالعلــوممراد خالد احمد المصرى120170303036141

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةمنذر محمد طالب العسوفي120170903097142

الھندسة المدنیةالھندســـةمعمر مھدي ابراھیم النوافلھ120170504061143

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةمثایل عایش سویلم السمیحیین120170902121144

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابمنذر زكریا احمد یحیى120170202069145

الریاضیاتالعلــوممؤمن غصان نواف غدایره120170302051146

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتمحمد المھدي صالح سعید عاشور120170622034147

الھندسة المدنیةالھندســـةمحمد سلیمان احمد الغزاوي120170504060148

الدبلوم العام في التربیةالعلوم التربویةاشراق محمود موسى اخو عمیره520170101020149

التاریخاآلدابازھار عایض عطاهللا ابو ربیع120160217009150

التربیة الخاصةالعلوم التربویةناردین حموده محمد بدیر120170113024151

معلم صفالعلوم التربویةنانسي علي سلیم البریص120170107034152

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادنجاح ھیثم محمود فریج120170413065153

الفیزیاءالعلــومنعیم فراس نعیم الشمري120170303039154

العلوم الحیاتیةالعلــومندى ھیثم شفیق المعاني120170304042155

القانونادارة األعمال واالقتصادنبأ خالد علي الطوره120170408084156

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةمصطفى مالك حسن البشیش420170903001157

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتمصطفى احمد محمد الكوز120170622028158

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابمصعب عقیالن محمود اعقیالن120170202091159

نظم المعلومات االداریةادارة األعمال واالقتصادمراد محمد عدنان سالم العجوري120170441022160

الھندسة الكھربائیةالھندســـةاحمد فوزي ابراھیم علیان120170508020161

الھندسة المیكانیكیةالھندســـةمھند مرجي محمد المراعیھ420170507006162

الكیمیاءالعلــومجواھر ابشیتان فالح التوایھھ120160306063163

معلم صفالعلوم التربویةمنال رجا محمد المراعیھ420140107007164

العلوم الحیاتیةالعلــومسلیم عبد الرحمن سلیم الحنیطي120140304032165

العلوم الحیاتیةالعلــومعمر سالم موسى الحسنات120150304005166

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتمنصور ناصر عواد ابو السندیان120170612039167

القانونادارة األعمال واالقتصادتمارا ابراھیم عبد هللا الطراونھ120170408076168

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةصفا عمر سالمھ الجازي120160902001169

ھندسة االتصاالتالھندســـةاحمد یونس رضوان الطویل120160505004170

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةاسراء فخري سالم الشواوره120170902103171

اإلدارة الفندقیةالبترا للسیاحة واآلثارصھیب نایف سالمھ العمیان120170712001172

معلم صفالعلوم التربویةعلي محمد سالمھ العرني120150107002173

التأمین وادارة المخاطرادارة األعمال واالقتصادعمار نادر محمد كساسبھ120140471003174

ھندسة البیئةالھندســـةاحمد جبریل محمد الخضر120140502011175

الھندسة المدنیةالھندســـةفرح فالح علیان درادكھ120150504028176

الجغرافیااآلدابعماد علي محمود ابو عوره120170211049177

الھندسة المیكانیكیةالھندســـةوسام باسم محمد احمد الباز420170507007178

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةنذیر زھیر محمد سالمات120170903107179

القانونادارة األعمال واالقتصادناریمان سلیمان عید القدمان120170408118180

العلوم الحیاتیةالعلــوماسماء حسین ابراھیم الھالالت420170304008181

التاریخاآلداباصالھ احمد محمود العیایده120170217035182

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتانفال اسماعیل احمد الشمري420170622001183

التاریخاآلداباماني محمد مشافق العطنھ120170217037184

االقتصادادارة األعمال واالقتصاداالء حسن عبد ربھ اللیمون120170412010185

الكیمیاءالعلــوماالء محمد احمد الغنمیین120170306061186

الھندسة المیكانیكیةالھندســـةحمزه خالد انور حداد120160507049187

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةوعد اسامھ محمد الشلبي120170902102188

ریاض األطفالالعلوم التربویةعفاف سعود امحمد العمایره420130108004189

القانونادارة األعمال واالقتصادمحمد ثنیان علي النعیمات120170408077190

اللغة العربیة وآدابھااآلدابعمر عبد الجلیل حمود العجالین120170201049191

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةاھیب فراس ھارون ال خطاب120170902128192

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابعدي اسماعیل عوده الحسنات420170202008193

معلم صفالعلوم التربویةنوره خمیس محمد الرواجفھ120170107020194

التربیة الخاصةالعلوم التربویةنھى علي موسى طراد120170113018195

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةنور حسام توفیق مصلح120170902123196

االدارة السیاحیةالبترا للسیاحة واآلثارنوف شایش صالح الجازي120170722005197

التمـریـضاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةنورس سالم ھارون الخلیفات120170901064198

نظم المعلومات االداریةادارة األعمال واالقتصادایوب محمد ابراھیم الھالالت120170441012199
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العلوم الحیاتیةالعلــومایھ یوسف سلیم الحجیج120170304033200

التاریخاآلدابفاطمھ صفوق فایض الجازي120170217054201

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادفاطمھ نصار عیاده المراعیھ420170413007202

العلوم الحیاتیةالعلــومفاطمھ محمد رشید ابو حمید120170304056203

الجغرافیااآلداباالء یونس احمد االمامي120140211041204

التاریخاآلداباحمد خلف حمد البشابشھ120130217006205

اإلدارة السیاحیة / اإلرشاد السیاحيالبترا للسیاحة واآلثارایھاب فارس محمد ابو عبید120150702001206

ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصاددالل عمر سالم الفیومي120160411017207

التمـریـضاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةاالء خلیل محمود الرفوع120170901055208

الھندسة المیكانیكیةالھندســـةعامر علي ھویمل النعیمات420170507010209

العلوم المالیة والمصرفیةادارة األعمال واالقتصادرائده محمد عمر الرواد420170433001210

التربیة الخاصةالعلوم التربویةندى نایف سالمھ الربایعھ120160113008211

التربیة الخاصةالعلوم التربویةبتول فارس موسى العبید120150113010212

الھندسة المدنیةالھندســـةحمدان محمود حمدان قباعھ420170504007213

الھندسة المیكانیكیةالھندســـةاحمد صالح ضاحي النعیمات420170507008214

التاریخاآلداباكرام حمید عبد هللا الجرامیھ120170217029215

الكیمیاءالعلــومنیفین صبرى عبد الرحیم ابو شریحھ120170306048216

معلم صفالعلوم التربویةزھور حسن علي الزیدان420170107009217

القانونادارة األعمال واالقتصادزكریا امجد عقلھ ابو درویش420170408007218

الجغرافیااآلدابزینب غازي علي السرحان120170211090219

اإلدارة الفندقیةالبترا للسیاحة واآلثارزید سلیمان موسى الرفایعھ420170712001220

القانونادارة األعمال واالقتصادزید محمد محمود السعیدات120170408122221

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةزید عبد الرحمن محمد اسعد120170902113222

القانونادارة األعمال واالقتصادیوسف سامي یوسف الھزایمھ120170408095223

التاریخاآلدابیوسف علي سعود كریشان120170217053224

الھندسة المدنیةالھندســـةیزید حكمت مصطفى قضاه120170504063225

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةیزید عطا هللا عبید السوالقھ120170903109226

نظم المعلومات االداریةادارة األعمال واالقتصادیزید عدنان عبد الرؤوف ابو كركي120170441013227

القانونادارة األعمال واالقتصادیزن محمد یوسف البیطار120170408124228

الكیمیاءالعلــومیزن محمود خلیل الغنمیین120170306064229

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادیزن محمود ابراھیم خلیل120170413076230

الفیزیاءالعلــومیزن ھاشم علي النوافلھ120170303038231

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادیزن علي محمد الشروف120170413050232

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةیزن علي عبد هللا السمیحیین120170902120233

الریاضیاتالعلــومیزن احمد عاید رمضان120170302064234

العلوم الحیاتیةالعلــومیاسمین عاطف ابراھیم الزیدانین120170304038235

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابیارا خالد موسى النوافلھ120170202062236

ادارة المكاتب و المعلوماتادارة األعمال واالقتصادینال عبدهللا فاید ابو فاید120170421007237

التمـریـضاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةمیمونھ سالمھ سلیمان الطوره120170901058238

اللغة العربیة وآدابھااآلدابمرح مھند خلیل الجالمنھ120170201048239

القانونادارة األعمال واالقتصادمالك عبد هللا محفوظ الرفایعھ420170408003240

ادارة المكاتب و المعلوماتادارة األعمال واالقتصادمھا محسن فھد المجالي120170421005241

ادارة المكاتب و المعلوماتادارة األعمال واالقتصادخزامھ امین ذیب ال خطاب120170421001242

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابخلیل عمر مناور معتوق120170202082243

الھندسة المیكانیكیةالھندســـةكرم محمود طالب الحسنات120170507029244

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابایھ ھارون ابراھیم العالیا420170202004245

التسویقادارة األعمال واالقتصاداحمد محمد حرب الفرجات120170451003246

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلداباحمد حسن یاسین محمود120170202090247

التاریخاآلداباحالم خالد محمد العطون120170217038248

اإلدارة الفندقیة/ تسویقالبترا للسیاحة واآلثارعبد الرحیم احمد فتحي الزغایبھ420170713001249

اإلدارة الفندقیةالبترا للسیاحة واآلثارعبدالرحمن محمد عبدهللا ابوسمرا420170712003250

الكیمیاءالعلــومعبد هللا سالم محمد الجازي120170306078251

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابعبد هللا عزام محمد القطامین120170202061252

نظم المعلومات االداریةادارة األعمال واالقتصادحنین محمد فالح الحمادین120170441014253

الكیمیاءالعلــومحمزه نزیھ احمد انجادات120170306062254

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتحمزه احمد خالد عبیدات120170612066255

الجغرافیااآلدابھدیل احمد قاسم البواب420170211003256

الجغرافیااآلدابغفران سلیمان سالم المراعیھ420170211010257

الریاضیاتالعلــوماحمد عبد الوھاب رزق عودات120120302083258

التأمین وادارة المخاطرادارة األعمال واالقتصادمالك سلیمان احمد الحویطات120150471006259

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتتوجان حسین محمود البواعنھ120150622072260

الھندسة المدنیةالھندســـةحسام ولید سالم البداینھ120160504079261

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتحاتم خلیل مصطفى عبد النبي120160622019262

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابتاال صبحي عبد الھادي ابو عبد هللا420160202002263

العلوم الحیاتیةالعلــومعطا هللا حیان ھزیم العثمان120170304026264

الدراسات االسالمیةاآلداببسمھ محمد سلیمان الحساسین120170213014265

الھندسة المیكانیكیةالھندســـةینال سامي عاید المساعده120170507019266
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اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلداباالء عبدهللا محمد الحویطات120170202060267

الھندسة المدنیةالھندســـةقصي عمر كرم منزالوي120170504057268

معلم صفالعلوم التربویةیسرى موسى احمد الصانع120170107011269

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةلجین حامد فایز الشراري120170902100270

العلوم الحیاتیةالعلــومسلیمان محمد سلیمان الحسنات120160304045271

الكیمیاءالعلــومایمان عیسى ذیاب البدور120170306058272

العلوم الحیاتیةالعلــومایمان بسام محمد سلیمان120170304051273

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتایالف جازى احمد الصالح120170612065274

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابدنیا خالد محمد الخلیفات120170202063275

التأمین وادارة المخاطرادارة األعمال واالقتصاداحمد حسین عاصي الفناطسھ420150471004276

معلم صفالعلوم التربویةسندس احمد موسى الشوبكي120170107016277

الھندسة المدنیةالھندســـةادریس نضال ادریس ایوب120130504050278

الریاضیاتالعلــوممحمد خالد سعدو المصرى120170302041279

المناھج العامة وطرق التدریس/الشاملالعلوم التربویةحسین احمد فالح الجفال720170111020280

المناھج العامة وطرق التدریس/الشاملالعلوم التربویةعیسى سعد موسى الزبون720170111018281

اإلرشاد االسري/الشاملالعلوم التربویةھال محمد خلف الصرایرة720170114011282

الجغرافیااآلدابقصي ھشام عاید السمیحیین120140211096283

العلوم الحیاتیةالعلــوموالء محمود عطیھ ابو عبد هللا420170304006284

معلم صفالعلوم التربویةوالء نبیل عبد الرزاق العقایلھ420170107008285

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادفارس عبد هللا عمر عمر120170413066286

التربیة الخاصةالعلوم التربویةفرح یوسف اسماعیل الجعفري120170113011287

االقتصادادارة األعمال واالقتصادفرح یحیى جبریل الھالالت120170412007288

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتفرح ذیب ذیب ابو ركبھ120170622025289

الكیمیاءالعلــومفرح لطیف سالم العثامنھ420170306002290

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادفھد احمد ابراھیم النجار120170413081291

اللغة العربیة وآدابھااآلداباسراء ابراھیم نصر هللا العشیان420170201011292

الجغرافیااآلداباسراء علي محمد عیال سلمان120170211076293

نظم المعلومات االداریةادارة األعمال واالقتصادعصام فھد محمد ابو سرحان120170441027294

التاریخاآلدابایناس عمر احمد صالح120170217050295

الكیمیاءالعلــومایناس نعیم عبد العزیز حمد هللا120170306054296

الفیزیاءالعلــومایمان زاید علي الزالبیھ120170303021297

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابایمان ثاني مرزوق المرزوق120170202098298

الجغرافیااآلدابایمان مصلح سعود السمیحیین120170211085299

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةایمان محمد خلف الشخانبھ120170903099300

التاریخاآلدابمریم محمد عواد المحامید120170217055301

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةمیس خالد ذیاب الحویطات120170903098302

التمـریـضاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةمیساء عدنان شحاده ابو حلیوه120170901075303

االدارة السیاحیةالبترا للسیاحة واآلثارمعاذ صالح حامد السالمین420170722001304

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتمعاویھ عبد هللا خلیفھ العمرى120170612064305

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابمؤید ھشام عطیھ ابو مرشد120170202077306

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابمؤید خالد ھارون الفرجات120170202072307

الھندسة المدنیةالھندســـةمؤید اسامھ محمد الھواري120170504066308

معلم صفالعلوم التربویةمحمد عوده عید المراعیھ120160107001309

علم المكتبات /تكنولوجیا المعلوماتاآلدابجیھان حسین محمود البواعنھ120140206015310

العالقات الدولیة والدراسات اإلستراتیجیةاآلداببیان احمد عیسى المھاینھ120150205007311

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةرزان عمر مسلم المھیرات120170903063312

العالقات الدولیة والدراسات اإلستراتیجیةاآلدابوعد خالد عید العراقده620170205001313

الریاضیاتالعلــومرغد خلف سلمان الفریوان120170302035314

العالقات الدولیة والدراسات اإلستراتیجیةاآلدابعایش فرج سلیمان االحیوات420100205003315

القانونادارة األعمال واالقتصادرھف رائد یاسین محمود120160408129316

الجغرافیااآلدابمروه صبحي سالم كاید420170211009317

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابمروان بكر عادل الفرحات120170202083318

الفیزیاءالعلــوممروان عمر عبدالكریم المسرات120170303041319

الكیمیاءالعلــوممرح سلیمان ابراھیم الشعیبات120170306070320

القانونادارة األعمال واالقتصادمنال علي عوض ابو نویر420170408010321

الریاضیاتالعلــوممأمون جمعھ سالم الجراوین120170302066322

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةمالك صابر علي جعفر120170902122323

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةمالك رائد راتب جراد120170903080324

القانونادارة األعمال واالقتصادمالك احمد صالح مصطفى120170408099325

التاریخاآلدابماجد ولید ماجد الدوالت120170217042326

الریاضیاتالعلــوممجد علي ھویمل السعیدیین120170302060327

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادمحمود سامر محمود دینھ420170413008328

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتمحمود جمال محمود سالم120170622036329

اللغة العربیة وآدابھااآلدابمھل حامد سالم الطقاطقھ120160201010330

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتلقاء ربحي محمد ابو جبھ120170612068331

الفیزیاءالعلــومشیراز محمد ھارون العمرات120170303024332

نظم المعلومات االداریةادارة األعمال واالقتصادمحمود اكرم مرشد شلبي120170441026333
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العالقات الدولیة والدراسات اإلستراتیجیةاآلدابمحمود فایق سالمھ المصبحیین420170205001334

معلم صفالعلوم التربویةساره محمود عبد القادر الرواد420170107007335

الجغرافیااآلدابشیماء فواز خلیل ابو ھاللھ120170211091336

القانونادارة األعمال واالقتصادذوقان عبد الھادى ذوقان المطر120170408120337

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةوسن ابراھیم ھویمل الخریسات120170902116338

نظم المعلومات االداریةادارة األعمال واالقتصادوالء حسن خلف الدیكھ120170441024339

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةراما مظھر محمد الصالح120170902009340

الھندسة المدنیةالھندســـةمحمود خلیل مصباح الخوري420130504020341

نظم المعلومات االداریةادارة األعمال واالقتصادراكان یحیى برجس منصور120160441011342

الھندسة الكھربائیةالھندســـةمحمد نبیل خلف الشمرى120170508006343

الھندسة الكیماویةالھندســـةعلیاء احمد مصطفى غیث120140503035344

التمـریـضاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةاسالم خلف محمود اللوانسھ120170901052345

التربیة الخاصةالعلوم التربویةلینا ریاض فھمي احمد120170113022346

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادرھام ابراھیم محمد النعانعھ120170413067347

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةرواء وجدي محمد ابو ھاللھ كریشان120170902107348

التربیة الخاصةالعلوم التربویةسوسن خلف محمد نصیرات120170113026349

الدراسات االسالمیةاآلدابرویده محمود محمد الطوره120170213015350

الكیمیاءالعلــومتسنیم حامد عید سلیمان120170306066351

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةتذكار عبد القادر محمد العنیزات120170903079352

نظم المعلومات الحاسوبیةتكنولوجیا المعلوماتیوسف منصور علي الجالودي120130632038353

القانونادارة األعمال واالقتصادكوثر عتیق سلیمان العطون120170408128354

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابكرم احمد حسن الحمادین420170202002355

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتكمال مروان كمال الحلبي120170612052356

اللغة العربیة وآدابھااآلدابكمال حسن علي النوافلھ120170201033357

التاریخاآلدابجمانا عوده عناد الجازي120170217041358

القانونادارة األعمال واالقتصادرزان یحیى علي قریع120170408096359

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابرحمھ عبد هللا رجاء النصرات420170202010360

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةرھف محمود احمد العبد هللا120170903072361

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادرعد حسین ضامن ابو زكي120170413082362

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابمصعب جبریل عبد الرحمن المشاعلھ420170202011363

القانونادارة األعمال واالقتصادمنتھى احمد محمود العباسي120170408091364

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتمحمدامین علي عبدالكریم الخوالده120170622030365

الجغرافیااآلدابمحمد سالم دخیل هللا السعیدیین420170211008366

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتمحمد معتصم محمد الحلبي120170622040367

القانونادارة األعمال واالقتصادمیماس محمد حسین القعایده120170408108368

الجغرافیااآلدابمیمونھ حسین سلمان السعیدات120170211069369

العلوم الحیاتیةالعلــوممرام منصور مرجي النواصره120170304047370

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابمنال محمد فوزي القزعھ120170202092371

التاریخاآلدابخلود عاطف مطلق البطونیة120170217040372

التاریخاآلدابخالد عوده حمد الزالبیھ120170217049373

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابكرم جبر شكري جبر120170202081374

القانونادارة األعمال واالقتصادجھینھ عاطف محمد العودات120170408134375

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابجواد علي محیسن العالیا420170202013376

القانونادارة األعمال واالقتصاداسالم ابراھیم احمد العویرات120170408114377

ریاض األطفالالعلوم التربویةمالك ھویمل محمد القدمان420170108002378

العلوم الحیاتیةالعلــومعبد هللا عیسى عمر شقره120170304045379

الریاضیاتالعلــومجواھر سند عقلھ المراعیھ120170302058380

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتجیھان راكان حمد العودات120170622045381

التربیة الخاصةالعلوم التربویةجمانھ احمد عبد هللا الرفایعھ120170113017382

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادحنین احمد شاھر المحتسب420170413006383

ادارة المكاتب و المعلوماتادارة األعمال واالقتصادحنین حمدان طرفي المراعیھ120170421013384

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتعبد الغني اسامھ عبد الغني القصراوى120170622043385

الكیمیاءالعلــومعبد هللا عبد السالم محمد الجبارات120170306055386

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتعبد هللا حكمت صالح فواعیر120170622037387

الكیمیاءالعلــومعبد هللا ابراھیم علي الخطیب120170306071388

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادخلف محمد خلف الشوابكھ120170413062389

القانونادارة األعمال واالقتصادخالد مھدى حسین مرعي420170408014390

نظم المعلومات االداریةادارة األعمال واالقتصادخلیل ابراھیم مصطفى اسماعیل120170441029391

ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادخلیل محمد عبد الجواد حویطي420170411010392

التاریخاآلدابخلود سالمھ حماد السالمات120170217047393

التمـریـضاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةخلود سلمان سلیم الخریبات120170901077394

معلم صفالعلوم التربویةلیالي صالح صبحي احمد120170107037395

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادلیث بركات ادھم الدمانیھ420170413005396

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةلیث عناد محمد حماد120170903094397

القانونادارة األعمال واالقتصادلیث محمد خالد الطراونھ120170408102398

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتلیث محمد سلیمان جعفر120170622026399

ریاض األطفالالعلوم التربویةلمیس محمد عبد الحمید الجدیعات420170108003400
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اإلدارة الفندقیة/ تسویقالبترا للسیاحة واآلثارایھم روحي رمضان حموده120170713002401

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةآیھ عمر عوض العبیدین120170903088402

القانونادارة األعمال واالقتصادایھ جمیل حمد الحجاج120170408139403

التاریخاآلدابایات سلمان سالم السالمات120170217033404

الكیمیاءالعلــومحارث حمزه وفیق االبطح120170306067405

القانونادارة األعمال واالقتصادربا نایف سالمھ الربایعھ120170408100406

العلوم الحیاتیةالعلــومسبأ صالح حرب المسیعدین120170304032407

معلم صفالعلوم التربویةافراح عواد نجاع الفتنھ120170107025408

نظم المعلومات االداریةادارة األعمال واالقتصاداحمد عطیھ عطیھ النسعھ120170441011409

التاریخاآلداباحمد عایش عبد ربھ النعیم120170217056410

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادعبد هللا محمد عبد هللا جابر120170413054411

المناھج العامة وطرق التدریس/الشاملالعلوم التربویةوالء حسین عبد الدایم الشاویش720160111009412

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةمریم علي فالح الرواشده120170902101413

ریاض األطفالالعلوم التربویةحال جمال خلف ابو تایھ420160108002414

الجغرافیااآلدابیحیى حمد مطر السعادنھ120150211070415

العلوم الحیاتیةالعلــومروان سلمان عبد هللا الزوایده120170304035416

اللغة العربیة وآدابھااآلدابروند محمد عطیھ الطوره120170201052417

نظم المعلومات االداریةادارة األعمال واالقتصادرایھ محمد زعل القطامین120170441018418

التاریخاآلدابریان فایز احمد الشراري120170217043419

الكیمیاءالعلــومرزان بدر صبحي النوافلھ120170306069420

الفیزیاءالعلــومرزان رضا احمد الشافعي120170303032421

الجغرافیااآلدابریم عواد حسني طیطي120170211061422

العلوم الحیاتیةالعلــومریم حسین ابراھیم الشعار120170304060423

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةریم عمر سالم الفاعوري120170903077424

القانونادارة األعمال واالقتصادریناد عویمر عبد هللا الكعابنھ120170408106425

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةریماز اسامھ محمد الطوره120170903073426

القانونادارة األعمال واالقتصادرناد اسامھ احمد صالح120170408086427

ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادرؤى حامد سلیمان الحافي120170411015428

اللغة العربیة وآدابھااآلدابرویدا مفضي عاید الدیات120170201045429

الریاضیاتالعلــومربى عویض سالم السعادنھ120170302063430

الھندسة الكھربائیةالھندســـةعبد هللا احمد فھد مروج120170508024431

القانونادارة األعمال واالقتصادعبدالرزاق غسان عبدالرزاق الكباریتي420170408005432

القانونادارة األعمال واالقتصادعبد الكریم علي محمد ابو رضاخ420170408012433

الریاضیاتالعلــومعبدالرؤوف یوسف عبدالرحمن بني.عایش120170302070434

الجغرافیااآلدابعبدالرحمن عبدهللا محسن الخوالده420170211001435

القانونادارة األعمال واالقتصادعبد هللا تیسیر محمد ابو عبید120170408105436

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادعبد هللا شرحبیل مرزوق عبكل120170413047437

الفیزیاءالعلــومعبد هللا اسامھ عبد هللا الحشاش120170303018438

الھندسة المدنیةالھندســـةمحمد سالم حمد النعیمات420170504009439

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتراشد عاطف محمود ابو ریشھ120170612055440

الریاضیاتالعلــومرشا خمیس حماد الھواشلھ120170302068441

الكیمیاءالعلــومرشا عبدهللا الھیلم الرشایده120170306063442

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادرانیا احمد یوسف الشریف120170413070443

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابرنین عدنان مفلح ودیان120170202068444

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادرنیم محمود موسى النعیمات120170413072445

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةرنیم عواد عید ابو حماد120170902118446

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةرندا ماجد زید ابو ركبھ120170902109447

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةرند ابراھیم عبد الكریم القطاونھ120170903081448

التاریخاآلدابرنا حسین خلیل السعیدیین120170217044449

الكیمیاءالعلــومرمزي خلدون علي كریم120170306092450

الدراسات االسالمیةاآلدابرامي سالمھ عبد هللا الشعیبات120170213017451

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادراكان معاذ مصطفى درویش120170413057452

ادارة المكاتب و المعلوماتادارة األعمال واالقتصادرحمھ سلیمان قبالن الدبوبي120170421017453

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادرحمھ محمد راكان الجازي120170413046454

ادارة المكاتب و المعلوماتادارة األعمال واالقتصادرھف قاسم عبد هللا النجادات120170421011455

العلوم الحیاتیةالعلــومرھف نائل محمد محمود120170304057456

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةرھف نبیل كمال سقا هللا120170903096457

نظم المعلومات االداریةادارة األعمال واالقتصادرھف محمد سلمان الھالالت120170441017458

الدراسات االسالمیةاآلدابرھف محمد ابراھیم الجازي120170213018459

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةیاسمین طالب سالم الرفوع120170902095460

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادعبد هللا ایمن زھیر العطیوي120170413039461

الجغرافیااآلدابعبیر رائد نایف السوالقھ120170211062462

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتعادل عدنان حسني الجبعیتي120170622038463

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةروان منصور عبد الحافظ القبیالت120170903075464

نظم المعلومات االداریةادارة األعمال واالقتصادعدنان عاكف عباس الطویسي120170441020465

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابافنان عبد الرحمن محمد ابو ریاش120170202089466

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةافنان اسماعیل محمود ابو عوالي120170903076467

Page 7 of 11



المحاسبةادارة األعمال واالقتصادراشد ایمن عوده الھالالت120170413038468

العلوم الحیاتیةالعلــومروعھ محمد راضي المسیعدین120170304046469

العلوم الحیاتیةالعلــومروان عصام ذیب الخوالده120170304028470

المحاسبةادارة األعمال واالقتصاداحمد ضیف هللا الفي الصویلحیین120140413082471

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادجیھان امین حسین كتكت120170413045472

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلداباسالم احمد مشیش البطونیھ120170202074473

الكیمیاءالعلــومابراھیم عبد هللا محمد البدور120170306090474

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابھدى برھان محمود صالح120170202076475

معلم صفالعلوم التربویةھبھ علي خلیل الفالحات420170107003476

الكیمیاءالعلــوماحمد فراس احمد ابو فانوس120170306088477

اإلدارة الفندقیة/ تسویقالبترا للسیاحة واآلثاراحمد فواز شحاده صبیح120170713007478

القانونادارة األعمال واالقتصادسوالفھ خلیل حسن االمامي420170408013479

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادسندس عبد االلھ احمد نجادات120170413059480

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةسونیا سلیمان علي خلیل120170903071481

االقتصادادارة األعمال واالقتصادسعاد حسن صیاح ابو عراج120170412005482

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابسفیان حسین حسن الفلحات120170202085483

العلوم الحیاتیةالعلــومانوار محمد شحاده المحامید120170304039484

ریاض األطفالالعلوم التربویةعرین بسام علي الغنیمات120170108009485

الفیزیاءالعلــومعرین حسین عباس الحسنات120170303043486

معلم صفالعلوم التربویةاسیل حسین علي العباسي120170107035487

الكیمیاءالعلــوماسیل مصطفى اسماعیل الشیخ دیب120170306087488

الریاضیاتالعلــوماسیل سعید سلمان الرواضیھ120170302050489

التاریخاآلداباشجان بسام عطیوى العراقده120170217064490

الجغرافیااآلداباسمھان صالح عطیة المصبحیین120170211068491

الھندسة المیكانیكیةالھندســـةعطا هللا ھاني عطا هللا ابو رخیھ120170507031492

الھندسة الكھربائیةالھندســـةعوض عبد االلھ عوض احمد120170508023493

التمـریـضاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةآیھ مروان ھویمل الخریسات120170901070494

القانونادارة األعمال واالقتصادایھ عارف علي النوافلھ120170408097495

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادایھ جعفر محمد الشماسین120170413063496

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابایھ محمد عبد الرزاق النعیمات120170202075497

التمـریـضاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةایھ محمد حامد البریزات120170901062498

الجغرافیااآلدابایھ مصطفى محمود ابو عوره120170211087499

الفیزیاءالعلــومآیھ نعیم عبد هللا ابو شندى120170303044500

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتاسامھ طارق عبد الكریم عمیره120170612061501

القانونادارة األعمال واالقتصادقصي عبد هللا ذیاب قمر120170408127502

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةقصي محمود خالد العبسي120170903108503

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماترعد فواز عواد خزاعلة120170612067504

الكیمیاءالعلــومرغد حسن ابراھیم مساعده120170306081505

معلم صفالعلوم التربویةرغد وائل حسین حشكي120170107031506

الریاضیاتالعلــومرھف عبد الرزاق حسن ابو السندس120170302071507

الفیزیاءالعلــومبراء ایمن احمد ھصیص120170303031508

اإلدارة الفندقیة/ تسویقالبترا للسیاحة واآلثاربراءه ریاض عطاهللا الخلیفات120170713003509

اللغة العربیة وآدابھااآلداببیان عطاهللا صباح المناجعھ120170201047510

المحاسبةادارة األعمال واالقتصاددانة انور باجس عبدهللا120170413055511

القانونادارة األعمال واالقتصاددانیھ یزن فوزى عوجان120170408098512

نظم المعلومات االداریةادارة األعمال واالقتصاددعاء ابراھیم علي الخلیفات120170441016513

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةعماد احمد عید ابوصعیلیك120170903090514

اللغة العربیة وآدابھااآلدابایناس حسین محمد الرشایده420170201013515

القانونادارة األعمال واالقتصاداسراء جمیل محمد الربابعھ120170408113516

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةیاسر محمد حلمي الھرشھ120170903093517

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةیزن محمد عبد الرحیم المواھره120170902132518

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادزید جمال عبد الفتاح السحت120170413078519

الریاضیاتالعلــومھنادي سلیمان موسى ابو ناموس120170302057520

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةعمر یاسر عبد المحسن الجمال120170902130521

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتعمر محمد عمر نصار420170612001522

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادعمر محمد علي المشاعلھ420170413011523

نظم المعلومات االداریةادارة األعمال واالقتصادعمر فراس یوسف الكراعین120170441031524

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابعمر عامر اسماعیل یوسف120170202086525

الفیزیاءالعلــومأحمد ابراھیم خلف القطاونھ120170303030526

المحاسبةادارة األعمال واالقتصاداحمد جواد احمد ابو صایمھ120170413044527

الفیزیاءالعلــوماحمد خلیل احمد ابو شارب120170303033528

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةاحمد ناجي عوده الخرشھ120170903106529

الھندسة الكھربائیةالھندســـةاحمد شاكر ذیب الخوالده120170508025530

نظم المعلومات االداریةادارة األعمال واالقتصاداحمد یاسر احمد الدبھ120170441033531

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةاحمد یونس مصطفى عبد الغني120170902106532

معلم صفالعلوم التربویةعایده بادي سویلم السمیحیین120170107021533

الجغرافیااآلداباكثم محمد محمود الشواقفھ120170211080534
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الجغرافیااآلداباالء عدنان حمد الجبور120170211063535

االقتصادادارة األعمال واالقتصاداالء احمد عبد العزیز العدوان120170412008536

القانونادارة األعمال واالقتصادعالء حسین محمد عوجان120170408116537

ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصاداالء ماجد محمد الرواضیھ120170411013538

الفیزیاءالعلــوماحمد حسین ضیف هللا السالمین120170303042539

التمـریـضاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةعال سامي طھ الختاتنھ120170901074540

الجغرافیااآلدابعالء محمد سالم القدمان420170211002541

القانونادارة األعمال واالقتصاداالء عمر محمد المزایده120170408119542

القانونادارة األعمال واالقتصادصبا سامر جبریل ابو درویش120170408087543

الفیزیاءالعلــومصابر حامد سعد عطیان120170303025544

التمـریـضاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةصابرین محمد سالم البداینھ120170901061545

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادسداد جھاد قاسم الدیخ120170413048546

القانونادارة األعمال واالقتصادصدام سلمان احمد ابو صباح420170408009547

ادارة المكاتب و المعلوماتادارة األعمال واالقتصادسدین عاطف مضحي الجبور120170421009548

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادسائده فھد سویلم الدراوشھ420170413003549

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادسائده وسام محمد الشیاب120170413060550

الجغرافیااآلدابسجى علي سالم الزوایده120170211065551

القانونادارة األعمال واالقتصادسجى جاسر حسن بني عطا120170408136552

الریاضیاتالعلــومسجى محمود مسیب النعیمات120170302047553

الریاضیاتالعلــومساجده محمد حسن الطوره120170302043554

الجغرافیااآلدابساجده رائد محمد محمد120170211077555

الریاضیاتالعلــومساجده سالم ابراھیم الطواھیھ120170302044556

التربیة الخاصةالعلوم التربویةساجده سند محمد النعیمات120170113012557

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادسلیم محمد احمد ابو حطب120170413075558

العلوم الحیاتیةالعلــومصلفھ عید عواد الزوایده420170304003559

ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادسلسبیل عبدهللا زیدان ابو الزیت420170411007560

الكیمیاءالعلــومسلسبیال عبدهللا سلیمان الخوالده120170306057561

العلوم الحیاتیةالعلــومسماح سالمھ علي النعانعھ120170304059562

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادسمر مصطفى احمد صالح120170413042563

الریاضیاتالعلــوماالء صالح علي الخلیفات120170302046564

اللغة العربیة وآدابھااآلداباالء طارق عرفات خلیل120170201034565

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتعالء یوسف عبد الفتاح داود120170622039566

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةاالء احمد اسماعیل ابو عواد120170903104567

ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادعالء سعید محمد ال خطاب420170411008568

التربیة الخاصةالعلوم التربویةالعنود سعید احمد الزیود120170113021569

ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادعلي محمد فھد القرامسھ420170411009570

اللغة العربیة وآدابھااآلدابامل احمد حمید الرواضیھ120170201041571

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادامل حسن عطا هللا الركیبات120170413064572

الكیمیاءالعلــومامل ناجي سالم المراعیھ120170306060573

التاریخاآلدابامل راكان ضاحي المصبحیین120170217045574

الجغرافیااآلدابامل سالم عید العمارین120170211074575

المحاسبةادارة األعمال واالقتصاداماني محمود ناجي مدلل120170413052576

الریاضیاتالعلــومعامر عمر محمد دیارنھ120170302056577

الكیمیاءالعلــومامیر عاكف عقلھ ابو درویش120170306051578

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتعمار عبد الناصر علي الحسنات420170612002579

العلوم الحیاتیةالعلــومامنھ مروان سلیمان مشعل120170304050580

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةانس سمیر حسن المومني120170903083581

علم المكتبات /تكنولوجیا المعلوماتاآلدابانیس عواد محمد الزوایده120170206006582

الریاضیاتالعلــومانوار بسام زعل المساعده120170302042583

القانونادارة األعمال واالقتصادانوار حسن ھارون علیان120170408092584

الكیمیاءالعلــومسامر نضال حامد البدور420170306005585

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادسناء فالح احمد الفالحات120170413079586

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتصقر موسى خلیل السعیدیین120170622027587

معلم صفالعلوم التربویةساره غازى حسین ابوسمور120170107032588

القانونادارة األعمال واالقتصادساره محمد خلیل الھالالت120170408083589

الریاضیاتالعلــومسیرین ایاد فایز دیھ120170302067590

التربیة الخاصةالعلوم التربویةساره نضال محمد الشرقاوى120170113023591

الفیزیاءالعلــومشیماء عوض محمد العراقده120170303027592

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتشیماء ابراھیم محمد الخطیب120170622032593

الدراسات االسالمیةاآلدابشعالن صالح خلیف السقار120170213020594

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةشفاء شوكت جمیل العوران120170902115595

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتساره صالح احمد المشارفھ120170612051596

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابشھد فرید شكري یعقوب120170202096597

الجغرافیااآلدابسھام حامد محمد الحمادین420170211007598

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابشیرین علي موسى النوافلھ120170202097599

العالقات الدولیة والدراسات اإلستراتیجیةاآلدابسیف الدین عبد الحلیم عبد هللا الخالیلھ120170205002600

الفیزیاءالعلــومتیماء سلیمان محمد حسني120170303020601
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العلوم الحیاتیةالعلــومتاال ناظم محمد الحسن120170304040602

ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصادتمارا علي نصار ابو خلیل120170411014603

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتتامر عامر احمد الشراونھ120170612070604

الفیزیاءالعلــومتقوى محمد خلف الغنانیم120170303034605

اإلدارة الفندقیة/ تسویقالبترا للسیاحة واآلثارطارق محمود عطاهللا السالمین120170713006606

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةتسنیم احمد سلیمان ابو ذوابھ120170902119607

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتتسنیم عماد ایوب ابو ارقیھ120170622029608

معلم صفالعلوم التربویةتسنیم محمد عوده هللا الھباھبھ120170107023609

الریاضیاتالعلــومتسنیم تركي عبدالحمید حسن120170302055610

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتثائر جمعھ محمد ابو سمره عرب120170622023611

الجغرافیااآلدابثامر محمود نزال الفریوان120170211078612

االقتصادادارة األعمال واالقتصادذكریات علي خلیل الفالحات420170412001613

الجغرافیااآلدابایھم صالح سلیمان طبنجھ120170211072614

اللغة العربیة وآدابھااآلدابعایشھ مصطفى عبداللطیف طباخھ120170201046615

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتعائشھ سلیمان سمیحان عیال سلمان120170612062616

اللغة العربیة وآدابھااآلدابعزام یاسین حسین قماجات120170201053617

القانونادارة األعمال واالقتصادبھاء الدین احمد یوسف یدك120170408115618

العلوم الحیاتیةالعلــومبیداء خالد جمال علیان120170304061619

التربیة الخاصةالعلوم التربویةبلقیس سلمان سلیم حمایده120170113019620

الریاضیاتالعلــومبراء ھاني صبحي الفقھاء120170302053621

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةصھیب محمد عبد العزیز مصلح120170902125622

ادارة المكاتب و المعلوماتادارة األعمال واالقتصادبراءه فتحي عبد اللطیف المالحمھ120170421015623

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادبراءه حماد خلیف الخطاطبھ120170413037624

القانونادارة األعمال واالقتصادبراءه موسى عوده الخوالده120170408133625

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابسجود محمد ھارون العمرات420170202017626

القانونادارة األعمال واالقتصادبشار عبد القادر علي الرواضیھ120170408104627

معلم صفالعلوم التربویةسلیمان الفي مفضي الدمانیھ120170107028628

الجغرافیااآلداببسمھ جدوع مقبل العمران120170211082629

معلم صفالعلوم التربویةسلیمان مریحیل سعود الدمانیھ120170107027630

العلوم الحیاتیةالعلــومسنانھ سامي عبد الكریم الرواشده120170304029631

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةسوزان ھاني یونس العرني120170903087632

الجغرافیااآلدابتبارك عاید علي النوافلھ120170211083633

العلوم الحیاتیةالعلــومبتول حمد عبد القادر الطوره120170304053634

العلوم الحیاتیةالعلــومبتول عبد هللا احمد برغل120170304034635

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةبتول عطا هللا علي المحیسن120170903100636

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلداببیان عبد الرحمن محمود الفالحات120170202071637

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلداببیان ھارون سلیمان الھالالت420170202003638

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةبیان محمد سالمھ ابو سرحان120170902104639

القانونادارة األعمال واالقتصادبھاء مازن فھد ابو میالھ120170408082640

الفیزیاءالعلــومتیمور سامي محمد عبد هللا120170303040641

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةتقى عبد القادر عایش الزیدانین120170903092642

الریاضیاتالعلــوموداد حمد ناصر السمیحیین120170302045643

ادارة االعمال/الشاملادارة األعمال واالقتصادوسام عبد الحمید ھالل السوالقھ720170415055644

الجغرافیااآلدابوسام علي زكریا ابو ھاللھ120170211081645

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةوسام حمد فالح النعیم120170903091646

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابوالء عبد القادر احمد الخطیب420170202001647

الھندسة المدنیةالھندســـةحال ابراھیم ضیف هللا الحوامده120170504059648

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادانس محمد محمود ابو سالم120170413074649

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادبشرى سلیمان اسماعیل الجفیرات120170413077650

الفیزیاءالعلــومعز الدین وقاص سالم خالد ابو كركي120170303026651

الكیمیاءالعلــومعامر علي محمد المداھنھ120170306059652

التاریخاآلدابجواھر مھدي صیاح العثامنھ120170217051653

التاریخاآلدابمنار ھارون عطا هللا المراعیھ120170217058654

الریاضیاتالعلــوممحمد عقاب احمد صوافطھ120170302061655

االقتصادادارة األعمال واالقتصادمصطفى احمد مصطفى بني یونس120170412009656

التاریخاآلدابنسرین عوده محمد المراعیة120170217061657

معلم صفالعلوم التربویةرشا عوض نمر ابو ارعیھ120170107018658

العلوم الحیاتیةالعلــومرواء خالد ممدوح ابو رخیھ120170304030659

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابسجى علي احمد بیادره120170202093660

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلداببشرى عدنان شحاده ابو حلیوه120170202079661

التاریخاآلداببشرى حسین حسن الفلحات120170217034662

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلداببشرى خالد حسین حمدان120170202100663

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةبشرى خلیل خلف البدور120170903089664

الكیمیاءالعلــومبشرى سعدى حمیدان ابو صافي120170306084665

العلوم الحیاتیةالعلــومدالیا مراد محمد محمود120170304058666

اللغة العربیة وآدابھااآلدابدالل عثمان محمد الغنمیین120170201038667

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتدانیا علي ابراھیم اللواما120170612054668
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المحاسبةادارة األعمال واالقتصاددانیھ عصام صالح القواسمھ120170413049669

القانونادارة األعمال واالقتصاددانیا خلیف عطیھ الھودي120170408110670

القانونادارة األعمال واالقتصاددانیھ رضا احمد الترك120170408081671

الكیمیاءالعلــومدانیھ شریف محمود شرف120170306076672

علم الحاسوبتكنولوجیا المعلوماتدیما نظام عادل نجم120170622046673

المحاسبةادارة األعمال واالقتصادظبا حسن عبدهللا الجازي420170413004674

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةدیما علي بركات المصبحیین120170902112675

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةدینا حسین ھارون الحمادین120170902127676

العلوم الحیاتیةالعلــومدینا راغب علي الطوره120170304041677

الكیمیاءالعلــومدعاء فؤاد محمد ابو دوش120170306068678

معلم صفالعلوم التربویةدعاء خلیل سلیم الدغیمات120170107019679

التاریخاآلدابضحى درویش محمد الطحان120170217059680

الجغرافیااآلدابضحى جمال الدین احمد كریشان420170211011681

التمـریـضاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةشھد ایمن مغامس الفراھید120170901071682

التمـریـضاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةتمارا احمد عبد الرحمن الجعیدى120170901069683

التاریخاآلدابنوفھ ناجح مزعل السمیحیین120170217057684

الجغرافیااآلدابفاطمھ سالم حماد العكالین120170211089685

القانونادارة األعمال واالقتصادغاده یاسین غضیان العوضات120170408094686

الدراسات االسالمیةاآلدابمحمود عاید احمد خطاب120150213022687

الھندسة الكھربائیةالھندســـةبشار علیان فندى العزام120140508061688

التحالیل الطبیةاالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةایمان اسماعیل محمود البزایعھ120170902099689

ادارة االعمالادارة األعمال واالقتصاداسراء سعید موسى عدوي420150411013690

العلوم المالیة والمصرفیةادارة األعمال واالقتصادسیرین ایمن قاسم بكر120150433036691

ھندسة البیئةالھندســـةمحمد ھارون حامد النعیمات120160502002692

التاریخاآلدابوصال سلمان ھویشل الرویضي120160217005693

ھندسة البرمجیاتتكنولوجیا المعلوماتساره عثمان سلیمان السالمین120170612040694

اللغة االنجلیزیة وآدابھااآلدابكرم عمار اسماعیل عوض120170202059695

الریاضیاتالعلــوملؤي محمد ھارون النصرات120160302025696

الجغرافیااآلدابمنار عید محمد الصویلحین120170211057697

التربیة الخاصةالعلوم التربویةتسنیم صبحي احمد عبدربھ420170113002698

الھندسة المدنیةالھندســـةمحمد احمد عبد هللا ابو حمور120170504053699

معلم صفالعلوم التربویةوالء عماد احمد خریسات120170107015700

التصویر االشعاعياالمیرة عائشة بنت الحسین للتمریض والعلوم الصحیةفوزي ابراھیم فوزي حسن120170903105701

القانونادارة األعمال واالقتصادفایز غازى یوسف المناصیر120170408111702

االقتصادادارة األعمال واالقتصادغدیر عاطف علي المشاعلھ120170412012703

التاریخاآلدابفایزه عیسى موسى الصقور120170217048704

ادارة المكاتب و المعلوماتادارة األعمال واالقتصادغاده جھاد عبد هللا ابو سمره120170421012705
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