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التوقيع الكلية الرقم الجامعي إسم الطالبالرقم
ادارة االعمال120150411002مريفت حممد فايز النسعه1
ادارة االعمال120150411005فرح امحد عبد الرمحن احملاميد2
ادارة االعمال120150411052حنني صاحل عبد الفتاح سليم3
ادارة االعمال120150411022مشعل اجمد حممد ابو درويش4
ادارة االعمال420150411013اسراء سعيد موسى عدوي5
ادارة االعمال120130411008تيسري حممد عبد الرحيم الصرايره6
ادارة االعمال120160411001حممد خلف عواد البواريد7
ادارة االعمال120150411064طارق مجال داود العدوان8
ادارة االعمال120140411065هبه حممد داود صالح9

ادارة االعمال120150411020رعد حممود عبد احلميد الصرايره10
ض لطفي شحاده11 ادارة االعمال120150411023راكان ر
ت نضال فتحي ابو احلاج12 ادارة االعمال120140411056ا
ادارة االعمال120140411063أالء حممد مجيل عبد اجلواد13
ادارة االعمال120140411051اسامه امساعيل مرشد ابو فروه14
ادارة االعمال120140411049يزن مشهور امحد القرامسه15
ادارة االعمال120150411018رهف رائد حممد ورده16
ادارة االعمال120140411047بيان عمر سامل املغريب17
ادارة االعمال120150411065عوض سامل عيد املوسه18
ادارة االعمال120130421024شروق عثمان خالد الطوره19
ادارة االعمال120140421009امحد عيسى جدوع املشاعله20
ادارة االعمال420110421001بيان امساعيل عوده دويرج21
ادارة االعمال120120421158انوار فاحل حممد العرجان22
ادارة االعمال120150412017ابراهيم سلمان جالل العويضات23
ادارة االعمال120140471024اشرف حممد عبد السالم النجادات24
ادارة االعمال120140471020حممد امين حممد مرتوك25
يف قبالن النواصره26 ادارة االعمال420150471003صهيب 
ادارة االعمال120140471019رائد يوسف حممد دوالت27
ادارة االعمال120150471007صخر هايل حممد اجلازي28
ادارة االعمال120140471021هيا خالد عيسى الفلحات29
ادارة االعمال120130471033سجا صاحل حممد عباس30
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التوقيع الكلية الرقم الجامعي إسم الطالبالرقم
ادارة االعمال420160451001رمني حممد خليل الطحان1
يه2 ادارة االعمال120150451001حاكم قدر مسند ابو 
ادارة االعمال120150451006عادل نور الدائم حسن حممد3
ادارة االعمال120150451014حنني مصطفى عيسى الليثي4
ادارة االعمال120140433045داليا خالد حممد امحد5
ادارة االعمال120140433024روال مجيل حممد املشاعله6
ادارة االعمال120150433007اسيل عطا حممد اهليموين7
ادارة االعمال120150433006دعاء حممد مسعد السعيدين8
جي عمرو9 ادارة االعمال120140433037رانيا عمر 

ادارة االعمال120140433009امساء سليمان سامل معيوف10
ادارة االعمال120150433012امسهان حامد موسى السالمني11
ادارة االعمال120150433008رزان مسري شفيق دماطي12
ادارة االعمال420160413002حممد بن سليمان ابن سامل الغنامي13
ادارة االعمال120150413013مصطفى حممود مصطفى صاحل14
ادارة االعمال120150413011صفاء حممود ضيف هللا اخلليفات15
ادارة االعمال120150413052زيد امحد عبد الكرمي سعاده16
ادارة االعمال120140413073نواف علي حسني عبيدات17
ادارة االعمال120150413043عبد هللا هاين عبد العفو عابدين18
ادارة االعمال120150413024حممد حسن حممد عبد العال19
ادارة االعمال120150413037نسي حممد عبد الغىن الربيزات20
ادارة االعمال120150413048حممود حممد حممود جوده21
ادارة االعمال420120413005روان هايل عناد اجلازي22
ادارة االعمال120150413119انس وائل امحد موسى23
ادارة االعمال120150413054صابرين سامي حممد العقايله24
ادارة االعمال420130413001امحد سامل امحد الطراونه25
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التوقيع الكلية الرقم الجامعي إسم الطالبالرقم
ادارة االعمال120140413082امحد ضيف هللا اليف الصويلحيني1
ادارة االعمال120150413023فارس مجال امحد عبيد2
فذ عبد الرحيم ابو فرحه3 ادارة االعمال120150413009فرح 
ادارة االعمال120150413120ميس خليل امساعيل خليف4
ادارة االعمال120150413098حممود ابراهيم امحد دوحل5
ادارة االعمال120140413064يزيد خريى عبد العزيز محدان6
ادارة االعمال120140413088امحد فواز امحد النواجي7
ادارة االعمال120150413017نور حسني حممد اجلراميه8
ادارة االعمال120120413038سحر رمضان سامل الزوايده9

ادارة االعمال120150413026زكي وائل زكي عسكر10
ادارة االعمال120160413033سليمان جمدى امحد كساب11
ادارة االعمال120150413099بشار امحد شاهر الكوز12
ادارة االعمال120150413066حازم عبد املالك عبدالرمحن محداين13
ادارة االعمال120150413042وفاء صالح حممود اخلضور14
ادارة االعمال120150413018معاويه عبد الرحيم احلاج عبد هللا طيطي15
ادارة االعمال120150413079هيا امساعيل عبد الفتاح االخرس16
ادارة االعمال120160413037عبد العزيز عمر مصطفى عيد17
ادارة االعمال120160413079هنادي مجعه سالمه الرواحنه18
ادارة االعمال120150413021رهف خالد امحد ابو جحيشه19
ادارة االعمال120140413075عمار حممد رمان احلوارثه20
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التوقيع الكلية الرقم الجامعي إسم الطالبالرقم
صر سامل احلجا1 ادارة االعمال120150413133معاذ 
ادارة االعمال120110441144اء الدين حممد علي الصقر2
د عيسى اخلوالده3 ادارة االعمال120140441040اميان ز
ادارة االعمال120160441007حممد حسن امحد ابو خدجيه4
ادارة االعمال120120441140حممد نصرى علي كريشان5
ادارة االعمال120150441005زيد شاكر حممود احلشاش6
ادارة االعمال120150441010مؤيد جهاد حامد عليدى7
االداب120150213032رشا حيىي موسى احلسنات8
االداب120150213053امحد حممد يعلى االسطه املدين9

االداب120150213011فرح بركات عبد هللا العثامنه10
االداب420150213005بثينه علي هليل اخلضريات11
االداب120150213054عبد الرؤوف هاشم امحد الشاويش12
االداب120150213031نور اهلدى كايد لطفي البزايعه13
االداب120140213018طارق حممد سامل الرقايعه14
االداب120150213028وصال عبدهللا فاحل السالمني15
ب ابو ذوابه16 االداب120140213037رينال نبيل ذ
االداب120150213008بيان حممد موسى الطحان17
صر املشاعله18 االداب120160213050سهري فواز 
االداب120150213024عائشه كرمي االدهم اجلازي19
االداب120160213025هيا ابراهيم حممد الفرجات20
االداب120140213027اكرام غازى سليمان السالمني21
االداب420150213008حممد عقله جدوع ابو محده22
فل العواسه23 االداب120150213021اين امحد 
االداب120140213028ختام ابراهيم سليمان السالمني24
د سالمه الزيدانيني25 االداب120150213007دميا ز
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التوقيع الكلية الرقم الجامعي إسم الطالبالرقم
االداب120150213020فضه طايع سامل الدردان1
االداب120150213026اسيل وليد امحد ابو عوده2
يه3 االداب120150213012حنان عبدهللا عواد ابو
االداب120150213013اميان بسام سعيد الطحان4
االداب120150202005تقى علي حممد النعيمات5
االداب120150202001جواهر خالد عطا  الطقطقي6
االداب120130202046خملد صاحل حممد العمامره7
االداب120150202009هديل غصاب حممد الفرجات8
االداب820130202002حممد عمران امحد علي فؤاد9

االداب120140202053شروق طارق امحد الشهاب10
االداب120150202002ساجده امساعيل عوده احلسنات11
االداب120150202027زيد امني عطيه البله12
االداب120150202015ساجده سليمان حممد املشاعله13
االداب120150202034زين فريج مرجي الرشايده14
االداب120140202003عطا هللا حممد عيد املراعيه15
االداب420150202004اسالم سعود حممد ابو جوده16
االداب120130202028االء فراس حممد املزايده17
االداب120150202020رؤى سعود هوميل النعيمات18
االداب120150202021تسنيم عوض هجيج الرواجفه19
االداب120140202080حيىي حممد سعيد حممود البسندى20
االداب120150202026بيان امساعيل حممود العوضات21
االداب120150202025شيماء حممد فواز املعاين22
االداب120140202031دعاء عبد السالم عواد كريشان23
االداب120130202072تسنيم نبيل حافظ اخلطيب24
االداب120140202092اميان سليمان دخيل هللا احملمديني25
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التوقيع الكلية الرقم الجامعي إسم الطالبالرقم
االداب420160202003زهراء حممد عبد ربه ابو الريش1
االداب120140202068غدير سعود مليحان الدراوشه2
االداب120150202062ليلى سامل عبد الرحيم عيد3
ئر مصلح الشوحه4 االداب120130202016جعفر 
االداب120100202167نورس حممود سليمان الطوره5
االداب120150202018هديل نواف اعتيق النعيمات6
االداب420120202002حممد مد هللا حممد النعيمات7
سني عبيدات8 االداب120150202003شام بالل 
االداب120140202088ابدور صاحل صياح العثامنه9
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