
  أسماء الطلبة للبطاقة الذكية
اسم الطالبالرقم الجامعيرقم
ابراهيم جميل ابراهيم الطويسي1120140712003
احمد ابراهيم حسن محمد حسن 2420120504061
احمد باسم شحاده الخطيب 3120160504055
احمد حلمي محمد صبح4720180725006
احمد خلف حمد البشابشه 5120130217006
احمد سالم احمد الطراونه6420130413001
احمد سالم عقلة المراعيه7120150306060
احمد شاهر سالم مستريحي8120180302044
احمد عبد السالم سلمان عيال سلمان 9720150532002

احمد عماد احمد الزعبي10120180612040
احمد فيصل عيسى بنات11120180441013
احمد مبروك موسى الخليفات12720170725027
احمد محمد صالح بني الدومي13420150503003
احمد محمد محمود الوحش14120180507005
اخالص عادل عقاب المزايده15120170408140
اروى محمد علي الدعسين 16720160531002
اسامه شاهر محمد الفرايه17120140508021
اسراء عبد هللا سالم الرصاعي18120180217031
اسراء عدنان ذياب العمايره19120180902058
اسراء غازي عبدالرحمن الغبابشه 20120150202008
اسراء محمد ناصر اسماعيل 21120160306027
اسالم احمد مشيش البطونيه22120170202074
اسالم جالل عوده الزوايدة23720180111011
اسماء خالد سلمان ابوسمهدانه24120160901056
اسماء عالوي حسن بيومي25720170114008
اسماء عواد ارفيالن العقيالن 26420130302003
اسماء محمد عقله الفرجات27120170108008



اسمى اسماعيل محمد الصغير العيسه28720160322001
اسيل خالد محمود عساوده29120180433011
اسيل صالح عطيه الخليفات 30120130901006
اسيل محمد منور الذيابات31420170202012
افنان احمد مضحي ابو هاللة 32120160408021
افنان محمد صبحي الفرا33120150901063
اكرام حميد عبدهللا الجرميه 34120170206001
اكرام عبد هللا عبد المطلب الحسنات35120170211075
االء زكريا رضا الشريده36720170531015
االء عبدهللا محمد الحويطات 37120170202060
االء محمد نصيب عساف عيال حصان38120160408078
النشمي عيسى عربود الطيب39120190202073
اماني محمود محمد الخطيب40420140441002
امنه محمد سالم السعيديين41120180108004
انس ثائر عبدهللا الرواشده42720180322012
انس مصطفى غازي عوجان 43720170531006
انفال خضر سليمان الشاويش44120160408020
انوار ذياب جالل الذيابات 45120170206005
ايات حسن محمود الحما دين46720170112014
ايات طه عبد هللا الدعاسين47120180302002
ايات عيد محمد ابوالنجاالسوداني48120170408073
اياد سامي كايد ابونوير 49420160901002
ايالف جازي احمد الصالح50120170612065
ايمان ابراهيم محمود البواب51120180211017
ايمان محمد عجرم العطون 52720150261001
ايه هيثم احمد حماد53120180901087
ايوب محمد ابراهيم الهالالت 54120170441012
بثينه راتب سليمان الفالحات55420170901002
بثينه سليمان خليل العوامره 56420170901002
بدوان جهاد محمد بدوان الجعبري57120170211041



بسمه محمد سليمان الحساسين58120170211055
بشرى سعود عيد ابونوير59120160413012
بشرى محمد صباح الخليفات 60120140901054
بكر ياسر محمد القرعان61120180408109
بالل عارف احمد الحسنات 62420140504008
بلقيس يحي موسى منصور63420180408008
بنان محمد فهد الشلبي64720180111007
بهاء الدين محمد علي الصقر65120110441144
بهاره عبدالهادي رفيفان الذيابات 66120140217001
بيان فواز احمد الحسنات 67120150901061
تاالاحمد عبدالمنعم الذيبه68120130503010
تاالصبحي عبدالهادي ابوعبدهللا69420160202002
تبارك انور مصطفى التميمي70120180304036
تسنيم صبحي احمد عدربه 71420160107006
تسنيم عطاهللا جدعي كريشان 72120160213001
تسنيم علي عقله الخليفات 73120150903004
تغريد عبدهللا محمد البدور74720180111002
تقى محمد شحاده المحاميد 75120150213049
تقى يوسف امين القصص76120180901102
تيسير خالد تيسير شموط77120150504076
ثابت احمد محمد المحاميد78420180504005
جعفر محمد فايز العزام79120180507032
حاتم خليل مصطفى عبدالنبي80120160622019
حسام الدين محمد زاهر الخوالده81120120504140
حسان يونس بركات الرواشده 82420140504013
حسين احمد فالح الجفال83720170111020
حليمه احمد خليل الهالالت84520180101014
حمزه ابراهيم محمد الشراري 85120130501076
حمزه جبريل سليمان الزيادنه 86120130441116
حمزه سليمان سلمان الشماسين87120180507004



حمزه محمد ابصيص الطقاطقه 88120140507002
حنين احمد خلف العجارمه89120150412013
حنين محمد مصباح الخوري الشلبي90120150504061
خالد محمد عبدالرحمن ابو صالح 91120160306020
خديجه خلدون هاني الزفيفي 92120170108004
خليل محمود خليل الصالحات93120160413078
خوله محمد هليل الرواجفه94720150322013
دانا حيدر محمد العمرى 95120150433025
دانيا عبد العزيز مسلم الحويطات96120180408105
داود احمد داود محمد97120170508008
دعاء سليمان محمد النوافله98420170107006
دعاء محمد بنيه الركيبات99120180413008

دنيا حسين سعود سقا هللا 100120160902057
دياال عبد اللطيف راسم الصرايره101120180903055
ذكريات محمد ابراهيم زيدان102720170111012
رادا محمد سالمه برهم103120170504045
راضي ذيب محمد الشرعه 104120130508004
راضي فراج محمد العكالين 105420160408010
رافت محمد هارون الحسنات 106120110202113
رائد ابراهيم العبد الطبيري107720170521006
رائدة راتب موسى ابو سمرة108720170725009
رشاد محمد هارون المشاعلة 109120150702003
رغد عبدالكريم ابراهيم درادكه110120160508040
رغد محمد عيسى غانم111120180504004
رغدا جالي عقله الزوايده 112420160107001
رغدخلف سلمان الفريوان 113120170302035
رهف ابراهيم محمد البداوى114120180304022
رهف حاتم محمود عبد الغافر115120180612087
رهف غسان يوسف الكرايمه116120180304030
روال محمود سلمان الشقيرات117720180111004



رؤى احمد عبدالهادي الطحان 118120160408030
رؤى رائد عمر صالح119120180217008
رؤى سداد احمد سقاهللا120120160408107
رؤيا عدنان محمد العقايله121120130612057
زينه نظام حسن ابراهيم122520180101019
ساره زهير سعيد ابو زيد 123120150201003
ساره شفق محمد البزايعه 124120130612024
ساره فواز يوسف يدك 125420160902003
ساره ماجد احمد الحويطات126420090108016
ساره محمد روحي فتحي غزال127720170114017
سامر غازي العزو الخطيب128820180504001
سامي موسى عبدهللا الخليفات 129720150261004
سجى علي ضيف هللا النوافله130120170722004
سجى محمود مسيب النعيمات131120170302047
سحر راغب هاني الشماالت 132120160413038
سدين صالح موسى الفرجات133120180901041
سعيد محمد سعيد غزال134120180304026
سكينه فواز عبدالجواد عليدي 135120170622018
سلسبيل بسام زعل المساعده136120180304013
سلسبيل علي موسى النعيمات137420170217002
سليمان سالمه سويلم ابو ديه 138120120622025
سماح محي الدين رضا القاسم 139120140213035
سميه محمد سالم الهالالت140520170101036
سندس كمال حسن عنايه141120170306075
سنس احمد موسى الشوبكي 142120160433016
سهير واثق احمد مصطفى143120170205003
سيرين ايمن قاسم بكر 144120150433036
شذى يوسف امين القصص145120180902084
شروق علي فهيد الفرجات 146720170415013
شروق غالب احمد ابو عوده147120180201020



شهد احمد علي عودات148720180111018
شيماء احمد يحيى كريشان 149120140302048
شيماء عبدالمهدي جميل المغربي 150420140107009
شيماءمسلم عبيدهللا القراله151420150902010
صبابرن محمد سالم البداينه152120170901061
صعب عدنان شفيق الزعبي 153120160612041
صفوان سعود خلف ابو درويش 154120170304020
صالح يحيى احمد الطويسي155420170722002
صهيب جمال يونس الشوبكي156120180451002
صهيب ضيفا مطلق العمرات 157120150622075
صهيب يحيى عبد القادر العمايره158420180408012
طارق محمد عويض اللوافيه 159420160201001
عامر احمد موسى السالمين160120180217026
عايد وحيد عايد النوافله161420170408008
عايش محمد ابراهيم ابو معيتق162120180408131
عايش محمد عيد السالمين 163120140632039
عباده حرب سالم الزوايده 164120160411029
عباده محمد محمود العزام 165120150413044
عبد القادر كمال السمره 166820160306001
عبدالرحمن انور عطيه النجار 167120130501080
عبدالرحمن بسام عبدالدبعي 168120170471004
عبدالرحمن زهير مسلم عساف169120120501045
عبدالرحمن منذر محمد اقنيبي 170120160302060
عبدهللا عريف عبدالحافظ ابوشرخ171120160508034
عبيده عبدالسالم عبدالرحمن حسنات 172720170725005
عرين حسن احمد ابو كركي 173120150306037
عزالدين علي محمود الشويات 174120160451002
عطاهللا حيان هزيم العثمان 175120170304026
عال محمد حتمل الجازي176120180201010
عالءالدين تيسير محمود الشبول177720160322002



علي عايد موسى النوافلة178720180111006
علي كامل محمد السعيدات179720180725004
علي محمود مصطفى النمرات180120180211050
عليا كامل محمد السعيدات181520180101041
علياء احمد مصطفى غيث 182120140503035
عماد وليد محمد ابو عنزه183120160306089
عمارعبدالناصر علي الحسنات 184420170612002
عمر صالح فايض المناصير185120180202107
عمر محمود يعقوب صعنون186420170507009
عمر هايل سليمان الجازي187120180302042
عمران محمد عبدالرحمن ابو صالح 188120150306015
عهد صفوق فايض الجازي 189720160111003
عهد محمود عبدهللا النوافلة 190120160408048
عهود محمد خالد الهالالت191120180217001
عيسى سعد موسى الربون 192720170111018
غاده عبدهللا كايد الرشايده193420180306001
غفران يوسف سليمان العثامنه 194120170441030
غيث حسين عبدالحافظ الرواشده195120150306028
فاتنه جمال موسى عصفور 196120150413126
فاديه احمد موسى الرواد197520180101031
فاطمه سالمه الويقي  القدمان198720180243007
فاطمه محمد مصلح الفرجات 199120160903023
فايز محمد امين فايز العزام200120180612055
فايز هارون احمد الحسنات201720170725031
فايزه علي مفلح الطقاطقه 202120140202014
فراس احمد خليل درادكه203720170725025
فرح عطا هويمل النعيمات 204120150217004
فوازسليمان مطلق العمرات 205120150213018
فوز عايش محيل الجبهه206120170201027
فوزي احمد فوزي الشويخ 207120150901048



فوزيه سامي مصطفى عبدالغني 208120150113008
قصي عمر كرم منزالوي 209120170504057
قصي فائق علي الرهايفه210120180113003
قوت القلوب ناجي ابراهيم السالمين211120180901092
النا تيسير احمد الرمحي 212120160612043
النا عدنان احمد ابوقران 213120160302069
لجين حامد فايز الشراري 214120160903100
ليالي جمال جميل محمود215120150302007
ليث احمد جاسر احمد216120180722002
ليث عمر حسن الجوابره217120180408107
ليث موسى نعيمي الشخاتره218120180612063
ليلى خطاب محمود خطاطبه 219120160408120
مالك حسين يوسف ابو رياله220120180902071
مالك خالد راضي يوسف221120120441057
مالك مطيع ساري العمامرة222720180415007
مجاهد جمال علي الدعوم223120180303024
مجد الدين عماد محمود الجاد هللا224120180441017
مجد محمد جبريل الرفايعه225120180304012
مجد محمود يعقوب الشويخ 226120160202022
مجد موسى سليمان العراقده227120180217029
مجد يوسف عبدهللا عبدالرحمن 228120150504038
مجدعلي هوميل السعيديين229120170302060
محمد احمد موسى الطويسي 230720170725006
محمد بالل محمد سقاهللا231120180901001
محمد حسين جابر الكردي232720170415048
محمد ربيع خليل العراقده 233120170306077
محمد زياد احمد الشامي234120180202097
محمد عادل رسمي عبدالغني235120140508019
محمد عبد هللا سند السبوع236420180507003
محمد عبيد مقبل الفواعرة237120180205009



محمد عوده عيد المراعيه238120160107001
محمد محمود قاسم صالح 239620160507004
محمد مراد عبدالمنعم دراغمه240120130501035
محمد مصطفى محمد ابوجديجه241120170213016
محمد ناصربهجت الناطور242120170508016
محمد هيثم احمد الخطيب243120180302040
محمودخليل مصباح الخوري244420130504020
محمودمحمد حسين الزهيري245120170304048
مرام محمد سلمان الفتنه246120180107004
مرح ماهر حسين الطويل ال خطاب 247420120504001
مرح مدهللا علي العراقده   248120150901069
مروة عدنان خليل مرعي249720180415013
مريم علي فالح الرواشده 250420160902004
مريم يوسف محمد الفقير 251120150901046
مصطفى جمال اسماعيل عيسى252120140503003
مصعب جمال محمد صالح253120180217021
معاذجمال عبيدهللا كريشان254120140508047
معمر مهدي ابراهيم النوافله 255120170504061
ملك عمران اسمااعيل اللصاصمه 256120160901093
منال عادل شوكت البزايعه 257420130612003
منال عبد الحليم مزعل الخوالده258520170101021
منتهى عبد العزيز سالم الخليفات259120140901055
منيره هشام احمد الحجوج 260120120504127
مهند سالم محمود المعال261120160508029
مهند فائق عيسى العوضات262120180302006
مؤنس علي سالم المعايطه263720170415015
ميرفت محمد فايز النسعه 264120150411002
ميساء حسن عبدالمعطي هزاع 265120160211062
ناديه عبدالكريم موسى الفرحات 266720160531004
نايف حازم احمد الحاج احمد 267120140507014



نعمه عبد السالم سالم الخليفات268720180415008
نهله اسماعيل عبدهللا الهالالت269520180101016
نور نبيل علي كرجغلي 270120130901016
هاشم عبد الرزاق هاشم ابوالراغب271120150612026
هبه عماد حسن عقل 272120180202084
هبه محمد هارون النوافله273120180302018
هبه محمد يوسف الضمور 274120150413103
هبه محمود صالح عبد الحميد275120150413075
هبه وليد شفيق صالح276720170415001
هديل صالح ابراهيم الفلحات277120170722001
هديل عاطف علي المشاعله 278120150901051
هديل عبد هللا جبريل النوافله 279120150901009
هديل علي سليم ابوهالله280120160903096
هديه عبدالقادر مصطفى ال خطاب 281120150304051
هال وليد عايد جادهللا 282120150504030
هنيه رجا دخيل هللا الخاليفه 283120150903009
وجد خليل سليمان السعيدات284120180408008
وريف بسام شلبي مومني285120180113004
وسيم زياد محمود الحيصة286120180511009
وصال سلمان هويشل الرويضي287120160217005
وضحى كامل محمد السعيدات288520180101030
والء خليل حسن الشماسين 289120150107049
والء عمر احمد عكور 290120170306033
والءعلي محمد الغراوي291720150521008
وليدخالد وليد فرج292120140441039
ياسمين حسين سالم الشعيبات293120160304023
ياسين عطا رجا السعيدات294720170725026
يحيى محمود حمدان الزيودي295120180903019
يزيد طه علي الشمايله296720170114022
يقين با  فتحي زكريا الرفوع 297120170902023


