عمود١
120170304020
120171408138
120180113013
120180202150
120180217045
120180302057
120180302095
120180504094
120180612098
120180901173
120180901174
120180901192
120181408025
120181408048
120181408049
120181408054
120181408061
120181408062
120181408066
120181408094
120181408096
120181408114
120181408122
120190202124
120190202135
120190202165
120190302009
120190302045
120190303031
120190413079
120190901167
120191408046
120191408071
120191408206
120191408222
120200107002
120200107006
120200107016
120200107018
120200107027
120200107046
120200107063
120200107065
120200107073
120200107075
120200107082
120200107090
120200107110
120200107116
120200107120
120200107123
120200107125
120200107128
120200107135
120200108008
120200108012

عمود٢
صفوان سعود ابو درويش
لينا قاسم يوسف قاسم
ساره صايل مسيب الدمانيه
مرام منصور مرجي النواصره
احمد علي محمود الخوالده
نعيم حسين محمود المساعيد
تامر احمد عوده الخرشه
رند رافع محمد جﻼمنه
سدين حكمت محمد عضيبات
بتول جهاد بني هاني
تاﻻ عماد علي النعانعه
هبه احمد سليمان الخوالده
ياسمين علي عبد ﷲ جريان

عمود٣

عمود٤

////

الرياضيات

تامر امجد اسعد النابلسي
عبدالحميد عبدالرشيد شيخ على صوفى
ابتسام عواد هديبان المصبحيين
هبه محمد عيسى الرواضيه
مﻼك عبد ﷲ احمد الخوالده
ابتهال اسماعيل عبدﷲ العمرات
اخﻼص عدنان عبد المطلب المرايات
توبه بخيت عيد السبوع
ابراهيم مجدى ابراهيم سويدان
اسيل باسم خليل ابو شكر
زيد عبد الجبار احمد ﻻفي
رهف حسين حامد بسيوني
محمد حسني محمد الخضراء
فايزه عامر سعدي شكور
عرين رائد حميدى الهليل
ختام سﻼمه خليل الرفوع
محمد حسن حسني ابو الزيت
خليل عبدالحميد خليل ابو غزاله
محمد عاطف محمد العودات
منى سليمان دخيل ﷲ المحمديين
بتول هارون النوافله
فاطمه الزهراء علي عطيه الغرابلي
دانا فراس منصور اصﻼن
ريما محمد عزت الصعيدى
ديمه جعفر ابراهيم ابو هويدى
ايمان موسى عبدﷲ قرشي
افنان عبد الرحمن محمد خريسات
نجود خالد حسين النجادات
صبحيه عماد عبد المعطي ابو غوش
ختام عقله ناصر السميحيين
زينه نائل حسن عبد الجواد
سميه احمد شوكت منصور
ايناس فراس حسني ظافر
احمد علي احمد معتوق
مرح محمد عبد الرحمن المومني
البتول محمد فضيل الحويان
شروق نصر مرزوق عبد ﷲ
سماح صالح علي الصويلحين

معلم صف
معلم صف

تم ارسال الى البقعه ٠٧٩٥٠١٩٧٦١*٨/٩/٢٠٢١

معلم صف
معلم صف
معلم صف
معلم صف
معلم صف
معلم صف

تم ارسال الى شارع بغداد ازرقاء ٢٦/٩/٢٠٢١

120200108017
120200108036
120200108040
120200108047
120200108050
120200108052
120200108055
120200108057
120200108061
120200108063
120200108067
120200108069
120200108075
120200108076
120200108083
120200108086
120200113013
120200113020
120200113023
120200113035
120200113047
120200113052
120200113054
120200113061
120200113065
120200113068
120200113074
120200113078
120200113081
120200113084
120200113085
120200113086
120200113088
120200113090
120200113091
120200113094
120200201036
120200201051
120200201056
120200201057
120200201061
120200201062
120200201082
120200202013
120200202017
120200202018
120200202037
120200202048
120200202054
120200202061
120200202080
120200202082
120200202090
120200202092
120200202100
120200205014
120200205045

معتز عيسى سلمان القضاه
وسام محمود عوض النعيمات
اميمه ابراهيم سليم محاسنه
هبه محمد عارف ابوحماد
عبد العزيز مصطفى محمد المصري
رهام خالد محمد القرعان
فرح محمد سعدي عوض
فاطمه الزهراء محمود جابر الناطور
منيب مهند منيب ياسين
رانيا ابراهيم رفيفان الهناده
ساره بدر قاسم عبابنه
راما علي محمود القطاوي
مي احمد مصطفى عباره
ربى معاذ خلف الحنيطي
رنيم محمد درويش شلتاوى
ميس الريم عطا محمد غرير
تحرير سعيد عيد ابو طراد
احمد مجدى نايل السرخي
انسام عبدالجليل محمد عويص
هدى عبدالفتاح شحاده قاسم
نور يوسف حسن سمرين
احمد ابراهيم محمد احمد
وعد احمد محمد عكاوى
رانيا سﻼم عبد الفتاح ابو خزنه
عبد ﷲ طه علي شطناوي
مهند عبد الناصر حسن حسن
هديل فواز عبد القادر بني فواز
علي ابراهيم سليم دكناش
بتول يوسف احمد الرفاعي
ايمان جمال صالح الجزازي
ايه محمد حمدان الشلول
تسنيم احمد مهجع العنزي
عريب احمد عواد الفساطله
حنين عبد العاطي عوده ابو غنيم
علي عدنان علي البخيت
راما راجح فوزى ابو محفوظ
صهيب راتب عبد الرحمن المناصير
ربى محمد حسين العقايله
لبنى عبد العزيز حسين الكليبات
سجود سليمان محمد الرفايعه
مريم جمال احمد ناصر
سائد عدنان عبد المهدى المعايطه
سهام فواز عقله الجازي
حنين عبد الرحمن سويلم الجعيبات
سبأ عوده احمد المعايطه
عبير عيسى احمد الخوالده
جود سليمان حامد عليدي
فرح سﻼمه مهدي العمران
سندس عادل محمد العميريين
ايه وليد سالم خليل
مرام محمد علي معالي
ساره سليمان فائق اغا
مأمون احمد محمد حسان
ثناء محمد سالم ابو الغنم

رياض اﻷطفال
رياض اﻷطفال
رياض اﻷطفال
رياض اﻷطفال
رياض اﻷطفال
رياض اﻷطفال
رياض اﻷطفال
رياض اﻷطفال
رياض اﻷطفال
رياض اﻷطفال

تم ارسال الى مادبا ١٢/٩/٢٠٢١
تم ارسال الى الجبل الشمالي ٧/٩/٢٠٢١

التربية الخاصة

التربية الخاصة

تم ارسال الى حكما ١٣/٩/٢٠٢١

التربية الخاصة
التربية الخاصة

التربية الخاصة

تم ارسال الى اربد الهاشمي ١٣/٩/٢٠٢١

التربية الخاصة
التربية الخاصة
اللغة العربية وآدابها
اللغة العربية وآدابها
اللغة العربية وآدابها
اللغة العربية وآدابها
اللغة العربية وآدابها

اللغة اﻻنجليزية وآدابها
اللغة اﻻنجليزية وآدابها

تم ارسال الى شارع الحريه ٢٢/٩/٢٠٢١

120200205049
120200205050
120200205051
120200205054
120200205057
120200205058
120200205059
120200205070
120200205075
120200205083
120200206004
120200206011
120200206016
120200206026
120200206031
120200206043
120200206048
120200206055
120200206056
120200211019
120200211039
120200213005
120200213015
120200213050
120200213054
120200213056
120200217020
120200217054
120200217057
120200217062
120200217075
120200302006
120200302020
120200303024
120200303035
120200303036
120200303039
120200303048
120200303064
120200303070
120200303082
120200303083
120200303085
120200303086
120200303089
120200303093
120200303096
120200303097
120200303100
120200303111
120200303113
120200303114
120200303121
120200304007
120200304015
120200304052
120200304061

انوار نعيم علي حميدان
اسيل سلطان سﻼمه المﻼجي
حمزه ذياب خلف المناصير
ﻻرا نوفان علي الذنيبات
هاني محمد مصطفى محاشي
سجود احمد فﻼح المزايده
داوود عيسى محمد الخرنوبي
حسين زيد تركي الزبن
زيد مهند جمال نمر
محمد يونس خليل الفرجات
ﻻنا عامر ابراهيم غيث
ايه فرج محمد الرواجفه
هبه عبد الكريم عناد الحردان
بكر عريف محمد الخطبا
محمد حسن فارس النجادات
مرح محمود احمد التلولي
محمود خالد وجيه خليل
عاصم مصطفى محمد سعيد النمارنه
هاشم حسن علي بني سلمان
ايه عمر احمد ابو خديجه
دانا خليل فﻼح ابو صعلوك
ساره غالب ساري العمامره
احمد فﻼح زيد البريزات
حمزه محمد عبد النبي الخﻼيفه
يوسف فداء يوسف مصطفى
يمان خالد كليب عبيدات
فهد دغش محمد فهد الدوسري
عبدالرحمن نوري تايه الغياث
عبد المجيد عبدﷲ عواد ابوتايه
رناد محمد حامد سكر
اريام منور العاصي الجازي
يسرى احمد نافل العواسه
الياس حسن حسين عابد
عروه حسين ابراهيم العسوفي
اسيل نائل مدﷲ الرواحنه
علي تيسير محمود غيث
حسام رائد عبد الحميد سﻼمه
سبأ احمد ابراهيم حسن
يزن اكرم احمد حماد
عبد السﻼم فيصل احمد الدراوشه
محمود غازي محمود العجرمي
ليندا ماهر محمود قاسم
مازن رائد محمد المحضي
زين الدين علي احمد الزيدانين
آيه زيد محمد بني ملحم
مصطفى محمد اديب يونس
يوسف رشيد فوزى حسن
سلفيه سعد محمد ابو فرحان
زكريا يوسف محمود مصطفى
رهام علي ذيب الشوشري
مصعب محمود عبد الحافظ هياجنه
زهور حماد عوده القدمان
فرح عبد الحليم احمد ابو قدوره
تغريد ابراهيم سليمان العبد ﷲ
رانيا اسماعيل نبهان المنايعه
هيام عيد سويلم ابو بدر

العﻼقات الدولية والدراسات اﻹستراتيجية

تم ارسال الى الزرقاء مكتب الزرقاء ١٤/٩/٢٠٢١

العﻼقات الدولية والدراسات اﻹستراتيجية
العﻼقات الدولية والدراسات اﻹستراتيجية
علم المكتبات /تكنولوجيا المعلومات
علم المكتبات /تكنولوجيا المعلومات
علم المكتبات /تكنولوجيا المعلومات
علم المكتبات /تكنولوجيا المعلومات
علم المكتبات /تكنولوجيا المعلومات
علم المكتبات /تكنولوجيا المعلومات

تم ارسال الى مادبا ٨/٩/٢٠٢١

التاريخ
التاريخ
التاريخ

الفيزياء

الفيزياء
الفيزياء

الفيزياء
الفيزياء
الفيزياء
الفيزياء

العلوم الحياتية

تم ارسال الى جامعه اليرموك ٠٣٥٢**٦/١٠/٢٠٢١

120200304067
120200304077
120200304083
120200304087
120200304092
120200304099
120200304104
120200304115
120200304125
120200306047
120200306053
120200306056
120200306057
120200306060
120200411002
120200411015
120200411026
120200411032
120200411074
120200411075
120200411077
120200411078
120200411086
120200411088
120200411091
120200411095
120200411097
120200411099
120200411105
120200411107
120200411115
120200411120
120200411121
120200411123
120200411126
120200412013
120200412022
120200412039
120200412042
120200412043
120200412054
120200412060
120200413001
120200413040
120200413060
120200413062
120200413074
120200413082
120200413095
120200413104
120200413105
120200413108
120200421017
120200421054
120200421059
120200421062
120200421070

رقيه اكرم محمد البداينه
يقين حميل اسماعيل عيال سلمان
قصي فيصل عدنان قازان
محمود مدﷲ احمد الحسنات
قصي زيد عبد الكريم الغويرى
صهيب مهند بشير الرواشده
آيات وليد محمد الخريشه
محمد عبد المجيد شاهر الحامد
احمد غالب احمد راشد

العلوم الحياتية
العلوم الحياتية
العلوم الحياتية
العلوم الحياتية
الكيمياء

عمرو خليل احمد البلولي
فدوى نصر حسين خرازه
وﻻء بﻼل عبد جابر
محمد باسم محمد امين حمد
ابي احمد مصطفى الشربجي
عبدﷲ مكازى عبدﷲ الجريبيع
محمد عامر سلمان السعودي
ايهم سامي محمود الذيبه

الكيمياء
الكيمياء

عبدﷲ داهود حسين سربل
ﻻنا رجا موسى الخليفات
عبد الرحمن اسماعيل ابراهيم ابو سمور
ليث يوسف داود زايد
حسين محمود حامد كريشان
محمد زيد احمد جدوع
معتز تيسير عويد بواطي
وئام تيسير حسين البوريني
طارق نصر صبحي غزال
سحر حسين عبدﷲ ابو عوره
قيس محمود سليمان رحيل
حسن محمود حامد كريشان
بشار مدﷲ احمد الحسنات
ايناس احمد حمد عﻼقمه
رسميه محمد احمد المساعفه
يحيى زكريا سليمان سنيداوي
فيصل صالح ناصر الرمزانى النعيمى
لجين وليد يوسف حسين
اوس محمد احمد الحساسنه
بيان عبد السﻼم عواد كريشان
فرح عمر يوسف الصالح
فاطمه محمد ارحيل الشبيل
يمان سليمان سند السبوع
معن احمد صالح العشران
عبد الرحمن محمد اسماعيل سﻼمه
زيد احمد محمود مسعود
عمر زايد محمد الشطي
ايسر محمد حامد الطوالبه
محمد عامر محمد ابو فنس
احمد عبد ﷲ احمد المساعفه
سهام محمد سامي القيسي
محمد محمود ابراهيم الياسين
سيف عﻼء الدين حسن العليمي
حمزه محمد محمود المغثه
غيداء عبدﷲ عطا الربيحات
مجد الدين خالد صابر عيسى
احمد اسماعيل احمد شموط

ادارة اﻻعمال

تم ارسال الى العقبه ٧/٩/٢٠٢١

تم ارسال الى حكما ٧/٩/٢٠٢١

تم ارسال الى الزرقاء الريئسي ٢٢/٩/٢٠٢١

ادارة اﻻعمال
ادارة اﻻعمال
ادارة اﻻعمال
ادارة اﻻعمال
ادارة اﻻعمال

تم ارسال الى الزرقاء الجديده ٦/٩/٢٠٢١

ادارة اﻻعمال
ادارة اﻻعمال
ادارة اﻻعمال

تم ارسال الى جرش ٨/٩/٢٠٢١

اﻻقتصاد

الى الزرقاء شارع بغداد ١٧/٠٨/٢٠٢١

المحاسبة

تم اﻻستﻼم ١٩/٠٨/٢٠٢١
المحاسبة
المحاسبة
المحاسبة
ادارة المكاتب والمعلومات

تم ارسال الى جامعه اﻻلما نيه ٩/٩/٢٠٢١

120200433067
120200433070
120200433074
120200433077
120200433082
120200433082
120200433086
120200441015
120200441022
120200441027
120200441055
120200441064
120200441077
120200441079
120200451007
120200451020
120200451029
120200451031
120200451036
120200451037
120200451041
120200451043
120200451050
120200451056
120200451057
120200451061
120200451069
120200471025
120200471030
120200471032
120200471046
120200471049
120200471053
120200501017
120200502018
120200502028
120200502031
120200502032
120200502034
120200503001
120200503014
120200503018
120200503034
120200503042
120200503062
120200503085
120200503101
120200503111
120200503113
120200503116
120200503127
120200504002
120200504009
120200504011
120200504038
120200504041
120200504051

غدير عبد ﷲ هارون العﻼيا
ايمان محمود عبد ربه المعمرين
عون احمد عبد الكريم الخرابشه
مروان فيصل عبد الحافظ الجريري
ﻻرا حسين ابراهيم بني يونس
يوسف فداء يوسف مصطفى
جنان جمال احمد البنا
ناجي عصام طالب اﻻسعد
محمد خليل حامد الفضو ل
جنا خالد محمد عشا
تمارا عوني حمدى زيتون
رهف فارس خليل دباس
احمد عزام محمد ابداح
عمر نعيم محمد عبد ﷲ
معاويه عمر موسى القريناوي
محمد مجدى نايل السرخي
مصطفى حسن اسماعيل الهﻼﻻت
مجد سعد محمد الصبيحات
الرباب حسين سليمان النعيمات
عبير اسماعيل احمد عيوش
حسام الدين امين محمد خليل
رؤى وليد راشد ضمره
فادي عمر ابراهيم الدويات
احمد ابراهيم عبدالكريم كفينا
مؤيد امين نايف شاهين
ثراء عبد الكريم ونس المقدادى
تيسير نائل عبد الرحمن بني هاني
دانيه نضال سليمان ابو ليل
فرات احمد ابراهيم فيات
محمد خالد محمد الفرجات
عمرو البراء لؤي زكي ابو روزا
غفران ناصر عبد المطلب المحيسن
جﻼل امين سالم العثامين
دانيا ماهر توفيق جاسر
صهيب مروان صادق عوده
طارق زياد علي بني يونس
سبأ علي نصار النعيمات
رنيم محمود احمد الهريني
تاﻻ احمد نايف البكرى
يزن جبرين عبد ﷲ الفيومي
راما سامي متروك الخوره
قصي عوض سﻼمه المذاكير السعيدين
احمد فضل اسماعيل البوسطجي
لين صﻼح حسن دعمس
عبد الرحمن فتحي عامر ابو فرده
مهند محمود احمد المزايده
شهد خالد هاشم نجار
منى مصلح عبد ﷲ الدرارجه
محمد امين رشيد محمد امين القاسم
سجا سليمان سالم ابو قايده
سماح احمد فهد ابونجره
فدوى محمد سليمان العمارين

العلوم المالية والمصرفية

تم اﻻستﻼم ١٩/٠٨/٢٠٢١

العلوم المالية والمصرفية

نظم المعلومات اﻻدارية
نظم المعلومات اﻻدارية

تم ارسال الى الزرفاء الجديد ٧/٩/٢٠٢١

التسويق

تم ارسال الى وادى موسى ١٢/٩/٢٠٢١

التسويق
التسويق
التسويق
التأمين وادارة المخاطر
التأمين وادارة المخاطر

تم اﻻستﻼم بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٢

التأمين وادارة المخاطر

تم ارسال الى المحطه ٧/٩/٢٠٢١

هندسة التعدين

هندسة البيئة
هندسة البيئة

الهندسة الكيماوية

الهندسة الكيماوية
الهندسة الكيماوية
الهندسة الكيماوية
الهندسة المدنية

تم ارسال الى ضاحية الياسمن ١٢/٩/٢٠٢١

120200504053
120200504071
120200505056
120200505059
120200505066
120200505077
120200505086
120200507008
120200507037
120200507056
120200507078
120200507083
120200507097
120200507105
120200507111
120200507118
120200507125
120200507127
120200507132
120200508020
120200508025
120200508042
120200508047
120200508072
120200508073
120200508089
120200508096
120200508104
120200508123
120200511001
120200511012
120200511028
120200511030
120200511066
120200511068
120200511082
120200511083
120200511087
120200511090
120200511109
120200511115
120200512018
120200512019
120200512042
120200512058
120200612034
120200612049
120200612052
120200612056
120200612066
120200612069
120200612080
120200612081
120200622005
120200622012
120200622023
120200622026

عمر محمد عطا ابو حطب
رشا خالد ابراهيم الشماسين
محمد مروان ضرغام العربي
احمد زيد فوزي حوامده
سحر احمد سالم الرواجفه
هبه عبد ﷲ مصطفى القيام
يارا عبد الناصر احمد جرادات
رزان زيد خليل الرفايعه

هندسة اﻻتصاﻻت
هندسة اﻻتصاﻻت
هندسة اﻻتصاﻻت

محمد سلمان طه الكساسبه
احمد عبد الحليم احمد المحتسب
مبارك يوسف خليفه ال بن زيد المناعي
روان عوده مسعد المزنه
اسﻼم عماد موسى الغنانيم
محمد ماهر محمود الرفاعي
محمود عبد الكريم محمود الصبيحي
محمد خالد ابراهيم الفواعير
حمزه وليد محمد ابو نجم
محمد احمد صبحي الكباريتي
عيسى عطا ﷲ محمد الجازي
مؤمن محمد ابراهيم الدوايده
خالد محمد ادريس الدعوم
محمد محمود علي الخوالده
عمار عبد ﷲ خليل السوالقه
شذى فراس علي الجواميس
نور الدين محمد سﻼمه العزازمه
مصطفى مامون سعيد سعيد
سمر عزام خليف سعد
فوزي يحيى فوزي الزياد
حمدي ايهاب حمدى الهيموني
هاله خيري عبد العزيز الوحيدي
زينب حسام سعيد الزكارنه
محمود مالك محمود الذيابات
براءه حسن ابراهيم الرياطي
سيف محمد ابراهيم الفضول
رناد غازي سعود حجازي
امل احمد ابراهيم الياغي
المهيب حمزة محمد عويسات
بﻼل فراس انور الجيرودي
سلطان ابراهيم مصلح السرحان
رهف محمد جريد السقرات
عمر خليل رجاء سرحان
رؤى بشير احمد الديرى
عبد ﷲ عدنان عبد اللطيف بﻼسمه
اعتماد فرحان نزال الجازي
احمد حامد حموده قطيش
محمد موفق محمود الفاعوري
مرح اسماعيل احمد جابر
بشار حسين محمد ابو الجمال
حمزه عاطف بديع الخطيب
علياء يوسف عارف الصقر
ماهر عمر محمد الدويكات

الهندسة الميكانيكية
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الميكانيكية

الهندسة الكهربائية

الى دير ابي سعيد ٢٢/٠٨/٢٠٢١

الهندسة الكهربائية
الهندسة الكهربائية

هندسة الحاسوب
هندسة الحاسوب

هندسة البرمجيات
هندسة البرمجيات
هندسة البرمجيات
هندسة البرمجيات
هندسة البرمجيات
هندسة البرمجيات
هندسة البرمجيات

تم ارسال جبل عمان ٥/٩/٢٠٢١

تم ارسال الى البقعه ٧/٩/٢٠١٢

120200622037
120200622058
120200622060
120200622064
120200632016
120200632018
120200632024
120200632032
120200632038
120200632043
120200632063
120200632069
120200632071
120200632075
120200701013
120200701014
120200701027
120200701037
120200701043
120200701044
120200701050
120200702007
120200702013
120200702017
120200702028
120200702040
120200702042
120200702044
120200702046
120200702048
120200702052
120200702056
120200702057
120200712009
120200712014
120200712019
120200712022
120200712023
120200712034
120200722001
120200722011
120200901015
120200901026
120200901057
120200901097
120200901099
120200901106
120200901177
120200901178
120200901182
120200901198
120200901199
120200901203
120200901208
120200901211
120200901214
120200901217

عمر احمد محمد الكتوت
يوسف غسان انور دينو
جهاد فؤاد عبد الحميد النمروطي
ايه صابر سليم الزعبي
محمد عبدالقوى هيثم اليهرى اليافعى
ليث فؤاد سالم بني بكر
عبد الرحمن عبد ﷲ محمد ابو هزيم
اميره طﻼل نافع يوسف
عمر بسام ابراهيم خضر
محمد عبد الحميد محمد القضاه
عدي مروان محمد جمال ارشيد
محمد فرحان محمد الخبايبه
محمد ياسر حسين خاطر
عائشه محمد عوده النوافله
اسماء سالم علي جرادات
عبد الرحمن صالح محمد فريج
ياسر خالد فالح الفﻼحات
اسماعيل سامي اسماعيل المشاعله
غيث محمد احمد الحنيطي
سالم فرحان سالم النوايسة
جيهان اشرف سﻼمه العبيدى
يزيد حسن اسماعيل الهﻼﻻت
اريام موسى محمد الرصاعيه
محمد امين محمد سند
عون محمد شفيق العﻼوين
اسامه موسى محمد المحارمه
عمر عبد المالك محمد علي
ايهاب احمد موسى العو
حمزه محمد محمود زينب
رنا جهاد محمود الشقيرات
اسامه اسماعيل محمد التميمي
عبد ﷲ محمود عبد الفتاح القيسي
غدير محمد سليمان الفسفوس
مصطفى علي عبدالفتاح ابو فاره
عمار شادي يونس صافي
اسامه محمد سليم الكساسبه
عبيده بسام صبحي العايدي
محمد حسين سالم الحسنات
لوجين خضر محمد ابو العدس
تسنيم محمد عبد الغني بني كنانه
فرح علي عواد الضميدات
عهود سليمان موسى الرفايعه
جعفر احمد حسن عبد الجواد
محمد حسن خليل الهﻼﻻت
يسرى راضي حسن قاسم
ربا يحيى حسن ابو سالم
اسماء احمد محمد الخﻼيفه
ذكريات غازي حسين الحواتمه
احمد منير يوسف الصوالحه
احمد خالد احمد ذنيبات
سماء محمد عيسى المصري
وﻻء وليد عثمان الكيالي
اسﻼم سليمان سﻼمه ابو لبه

علم الحاسوب
علم الحاسوب
علم الحاسوب

نظم المعلومات الحاسوبية
نظم المعلومات الحاسوبية
نظم المعلومات الحاسوبية

تم ارسال الى مأدبا ١٥/٩/٢٠٢١

اﻻثار
اﻻثار
اﻻثار
اﻻثار

تم ارسال الى جامعه مؤته ٢٣/٩/٢٠٢١

اﻹدارة السياحية  /اﻹرشاد السياحي

تم ارسال الى وادى موسى ١٢/٩/٢٠٢١

اﻹدارة السياحية  /اﻹرشاد السياحي
اﻹدارة السياحية  /اﻹرشاد السياحي
اﻹدارة السياحية  /اﻹرشاد السياحي
اﻹدارة السياحية  /اﻹرشاد السياحي
اﻹدارة السياحية  /اﻹرشاد السياحي

اﻹدارة الفندقية

التمـريـض

التمـريـض
التمـريـض
التمـريـض
التمـريـض

تم ارسال الى مادبا ٢٦/٩/٢٠٢١

120200901221
120200901222
120200901226
120200901232
120200901237
120200901241
120200901247
120200902003
120200903029
120200903036
120200903055
120200903056
120201408005
120201408026
120201408029
120201408051
120201408072
120201408082
120201408083
120201408084
120201408086
120201408087
120201408088
120201408091
120201408098
120201408103
120201408107
120201408112
120201408129
120201408137
420110411028
420170901002
420171408011
420190302002
420190413014
420190722001
420190901004
420200108003
420200201007
420200202002
420200202008
420200205001
420200411005
420200411006
420200441001
420200504020
420200507019
420200508011
420200632001
420200632003
420200702001
420200722001
420200901004
420200901023
420200902004
420200902005
420200903011

احمد عبد ﷲ عوض النعيمات
فرح ناصر اسليم الزواهره
احمد حسين ﻻفي الربابعه
فرح ماجد عيسى القضاه
اسراء جبر عبد الكريم المكحل
سعاد مصطفى خلف الخوالده
منار ابراهيم سليمان حكوك
رهف احمد فهد العدوان
مالك عبد الناصر حسن حسن
اسيل ايمن يحيى الصرايره
معاذ عبد الرحمن عبد الفتاح احمد
ليث برهان محمود العمرى
افنان عبد ﷲ فخري المعاني
عﻼء وجيه محمد الفاعوري
رنيم احمد مصباح المحيسن
نمارق محمود محمد الرحابنه
رزان احمد صبحي عوجان
عبد الرحمن رافت اسماعيل ابو العرايس
دانيا كايد علي النجادات
عاليه زهير محمود قرقش
عبد ﷲ محمد احمد الزغول
محمد بسام محمد علي
ضحى عبد الرحمن ابراهيم ابو اسماعيل
يعقوب محمد يعقوب ابو اسماعيل
عرين احمد فهد ابونجره
مصطفى عيسى خالد المطالقه
ﻻنا عامر علي الفندي
وجدان علي احمد الزيدانين
علي محمد داود كريشان
بثينه سليمان خليل العوامره
المﻼك سعاد بسام محمود الغطاس
امل مهدى عبد ﷲ الجازي
نوال ياسين عبد الفواق علوش
سدين رافت علي عبد العزيز
اماني ياسر عامر ابوشارب
مريم ابراهيم خليل الغوافله
صهيب عاصم حسن الزهد
باسل عبد الباسط محمد محي الدين
ايناس رائد عبد الحميد الخوالده
هبه محمد عواد المراعيه
احمد ايمن احمد حويطي
زيد زيدان صباح الزﻻبيه
علي احمد الحسن الشياب
ابتهال فهد محمد الجازي
راشد محمد محمود السعدوني
مطاوع سامي مطاوع مصطفى
فاديا سليمان ابراهيم الخوالده
سندس شريف عبد الكريم الموسى
وسن عبد المجيد خلف الحجران
دانيه محمود احمد الحسنات
خوله محمد موسى السﻼمين
اسيل خليل احمد الفالوجي

التمـريـض
التمـريـض

تم ارسال ضاحية اليااسمين ٢٢/٩/٢٠٢١

التمـريـض
التمـريـض
التمـريـض
التمـريـض
التصوير اﻻشعاعي
التصوير اﻻشعاعي
التصوير اﻻشعاعي

تم ارسال الى ضاضية الياسمين ١٢/٩/٢٠٢١

القانون

القانون
القانون
القانون
القانون
القانون
القانون
القانون
القانون
ادارة اﻻعمال

رياض اﻷطفال
اللغة اﻻنجليزية وآدابها

الهندسة الكهربائية
نظم المعلومات الحاسوبية

التمـريـض

تم ارسال الى العقبه ٦/٩/٢٠٢١

520200101098
520200101162
520200101163
520200101171
520200101173
520200101174
520200101175
520200101185
520200101186
520200101191
520200101209
520200101229
520200101274
520200101320
520200101324
620200304001
720190241003
720200111005
720200111011
720200111013
720200111014
720200111016
720200111017
720200111023
720200243011
720200243012
720200322009
720200415016
720200415024
720200415027
720200531011
720200705004
720200911004
720200911007
720200911010
720200911014
820180408010
820180411005
820180411016
820180411027
820180411034
820180411038
820180411047
820180411048
820180411056
820180411057
820180441006
820181408001
820181408008
820181408009
820191408001
820200902002
920200191002
920200191004
920200191006
920200191012
920200191014

ايه خالد محمود خطاب
سهى عبدﷲ عطا ﷲ الحمادين
عبد الرحمن جﻼل ربحي الناطور
اسراء عبد ﷲ محمد الحسنات
راما صالح علي الجذيﻼت
رحمه عبدﷲ فراج ابو جذيل
محمد احمد عطا ﷲ الرفوع
اسامه رضوان محمد الزيدانين
زينب بصيص علي النعيمات

مريم حسين ضيف ﷲ السﻼمين
فداء علي جمال الشمايله
بشار عبد ﷲ دوينع متروك
فداء حسين هزاع الخصيﻼت
مؤمن حسن سليمان ابوهويدى
نزار محمد احمد الخشمان
حسام محمد جايز السميحيين
ليث محمد حسن الرفوع
منتهى احمد العويضات النعانعه
عبدﷲ حسن علي الجذيﻼت
ساجده ابراهيم رجا ابو هﻼله
شريفه محمد خليف العجالين
قيس صالح سهو شواقفة
زيد محمود ابراهيم الفرجات
نجوى محمد موسى الشلبي
ايهم احمد خير خليفه عبابنه
دانا رزق عطيه العورناتي
بيان احمد محمد الهﻼﻻت
زيد محمد عبدالنبي الخﻼيفه
عبد الرحمن خالد محمد النوافله
محمد ناصر محمد المظفرى الهاجرى
منصور حمد المعنس العذبه المرى
ينال كمال هاشم جازيه
حمد سلطان حمد ال جهام الكوارى
خليفه على على الخويطر العجمى
فوزيه عبدﷲ عبد الغني الكرابده
ساره فواز عقله الجازي
عبدالرحمن على على الخويطر العجمى
يحي بن مسفر بن علي ال العوران
حمده خليل راشد المزروعى
سامر يوسف محمد نخله
ممدوح بن ابراهيم بن عطا ﷲ العطوي
بتول اسامه النعيمي
محمد عماد رزق الحمد
ايناس عبدالعزيز فارس الرفاعي
ماجد هزاع ابراهيم الفلحات
شومه حسين محمد العلوان
هيا عبدﷲ سالم الرفايعه

العلوم الحياتية

المناهج العامة وطرق التدريس/الشامل

920200191017
920200191023
1201711408079
120200413094

صهيب علي عبد ربه القطيشات
حمزه محمد احمد البشير
بلقيس جعفر احمد الحميدات
محمد مبخوت سالم الهطيل المرى
اماني سبيتان محمد الفناطسة
عادل اشرف محمد بني عيسى
زهره كايد ابراهيم ابو جعصه
رواسي تيمور ابراهيم الخطيب
المؤمن با سامي امسلم الخصبه
جمانه ماجد جميل الجوابره
تسنيم نعيم حمد الجرابعه
محمد رائد فايز ابو زيد
سليمان فياض كريم الحﻼحله
امل احمد سالم هياجنه
حﻼ منصور برجس العرود
احمد يونس ابراهيم ابو صفيه
حمزه محمد مشاطن العثمان
طارق نائل سمور الحناقطه
نبال محمد نور الفناطسه
احمد محمد عطا ﷲ الخليفات
احمد موسى عبد حﻼوه
اشواق سليمان عقله الخليفات
راما محمود عبد الرحيم ابو لبه
اسامه رائد محمود ابو خضر
ايمن جبريل عايد الزيدانين
هﻼ رمضان عمر ابو هﻼله
سيرين شعبان محمد الحوراني
محمد طارق محمد البطوش
عمر سفيان عبد الفتاح ابو صالح
مها علي سليمان اﻻحيوات
محمد عمر علي القضاه
بتول فواز احمد المسيعديين
لبنى مجدى عبد ﷲ البشارات
احمد سميح سلمان عيال سلمان
ياسمين سليمان محمد النعانعه
عاليه ابراهيم محمد حسان
احمد سليم عياده الحولي
يسرى عبد ﷲ عقله النعيمات
رشا عبد الفتاح عطيه العيسى
حييه صالح عتيق العطون
آيه خليل عبد اللطيف ابو هﻼله
نسرين حسين خليل الهﻼﻻت

تم ارسال اربد عمر المختار ١٣/٩/٢٠٢١

