
اسماء الطلبة المقبولين في البرنامج الموازي الدفعة االولى

سبب القبولالتخصصالمصدرالجنسيةالمعدلاالسمرقم الطلبت

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              86.7اسامه رسمي عبدالفتاح داغر1138

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              86.7ايه حسين عبدهللا الخوالده2205

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              86.4احمد زهير يوسف محمود3251

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              86ميسلون يحي عبدالرزاق اشرق لبن4274

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              85.9محمد سليم حسن ابو خضر5235

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              85.8قصي محمد علي الجزازين6140

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              85.8آيه محمد احمد القرنه7148

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              85.7وسام مصطفى عبدالقادر بلوط891

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              85.1عمار عبدالناصر رفيق الكركي9195

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              85.1يزن سمير عثمان حتوه10220

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              84.7عمر ماجد محمد هنيه1195

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              84.7سجى نورالدين احمد الديري12136

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              84.6محمد فؤاد محمد عبدالرحمن13282

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              84.5هديل سامي محمدشكري السيد14172

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              84.4علي محمد عبدالرحمن الرواشده1570

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              84.4مخلص موسى محمد خشاشنه1678

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              84.3بتول لقمان محمد شعبان1744

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              83.4عبير محمد عثمان عالن18206

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              83.3حسام خميس نعيم عياش1988

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              83.2قتيبه طارق سامي بني فياض2017

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              83.2احمد سالم عمر الدقس21194

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              83.1شروق زيد محمد الخاليله22150

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              83.1يحيى سامي محمد الحافي23177

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              83محمدصادق شاكر سكير العموش2433

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              82.9محمد يحيى توفيق الخوالده2522

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              82.9خالد اسعد حسن ابوكوش2692

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              82.9ايمن ابراهيم حسن المالحي27276

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              82.8ايه محمد توفيق حمو28193

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              82.6تقى عصام ابراهيم العمري296

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              82.6مالك محمد عبدهللا طاللقه3081

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              82.4سهير حسين فدعوس محمد3145

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              82.3عمر سميح محمد حمدان32240

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              82.2بتول عودة سلمان الفالح33258

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              82.1وليد عوض محمود الروابده3438

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              81.9بتول عبدهللا غصاب الشديفات35259

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              81.7عالء الدين رياض علي الرواشدة3632

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              81.7رايه فايز فارس الشمايله3798

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              81.7عاصم كامل احمد زوانه38144

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              81.6دانه راسم محمود الريماوي3996

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              81.6حسن جميل حسن الطرمان40137

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              81.3مرح اسامة عيسى السليم41219

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              81.2سيف الدين سوسف ذيب الظهيرات4237

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              81.1عبدالرحمن مصلح محمودخالد مصطفى4341

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              81.1احمد كايد احمد الخاليفه44279

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              81محمد عماد حسني احميدي4547

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              80.9محمد عماد محمد بني يونس4629

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              80.8محمود عبدالرحمن علي عوده4748

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              80.8بتول خالد علي الديسي48203

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              80.7ارام عادل حسين ارميلي4910

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              80.7محمود عزمي  محمود عرب5050

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              80.7احمد جميل عبداللطيف قراجه51162

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              80.7ايه خضر اطعيمة المشاقبة52218

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              80.5سماح عادل جمعه العموش5355

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              80.4ماجد محمد ماجد عامر5482

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              80.3فاتن حمزه محمد سالمه55221

تنافسهندسة المساحة                  االردن     االردن              80.1محمد ضيف هللا محمد الحسبان56271

تنافسهندسة العمارة                  االردن     االردن              94.9سيرين بسام ابراهيم السعدي1269

تنافسهندسة العمارة                  االردن     االردن              92.1ايناس يوسف عبدالكريم المهيرات2224

تنافسهندسة العمارة                  االردن     االردن              91.9صفاء احمد محمد العالم3145

تنافسهندسة العمارة                  االردن     االردن              91.7براءه مفلح عبدالكريم ابومخلب4254

تنافسهندسة العمارة                  االردن     االردن              91.6آيه محمد راسم حمام5143

تنافسهندسة العمارة                  االردن     االردن              91.1قصي زهير صالح جبران674

تنافسهندسة العمارة                  االردن     االردن              90.7االء يوسف احمد الحسبان762

تنافسهندسة العمارة                  االردن     االردن              90.7هبه عبدهللا صالح النصيرات8160

تنافسهندسة العمارة                  االردن     االردن              90.5اسرار نبيل حسين ابوشله9192
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تنافسهندسة العمارة                  االردن     االردن              90.1خديجه احمد جميل الجرادين1025

تنافسهندسة العمارة                  االردن     االردن              89.1شروق ابراهيم عوده الحجاج11210

تنافسهندسة العمارة                  االردن     االردن              88.8دعاء حامد صالح زيدالكيالني1235

تنافسهندسة العمارة                  االردن     االردن              88.8ايناس محمد خليل عقل13272

تنافسهندسة العمارة                  االردن     االردن              88.7حال عوض احمد الحوارات1424

تنافسهندسة العمارة                  االردن     االردن              88.6مها غالب خليل العزه1561

تنافسهندسة الطاقة المتجددة          االردن     االردن              85.8لؤي بسام ابراهيم العايد12020

تنافسهندسة الطاقة المتجددة          االردن     االردن              85.1انس فوزات نزال الذبيان2175

تنافسهندسة الطاقة المتجددة          االردن     االردن              85احمد علي راشد ابو سماقه3158

تنافسهندسة الطاقة المتجددة          االردن     االردن              84.7اسيل مصطفى عبدالرحمن الشاللفه4238

تنافسهندسة الطاقة المتجددة          االردن     االردن              84.6النا وفاق حسين رجوب5262

تنافسهندسة الطاقة المتجددة          االردن     االردن              84.2احمد علي سعد الزعبي6104

تنافسالهندسة المدنية                االردن     االردن              92.9ابراهيم ناصر حمدي احمد1277

تنافسالهندسة المدنية                االردن     االردن              91.4ابراهيم جودت ابراهيم خالد28

تنافسالهندسة المدنية                االردن     االردن              90.7افنان كمال كامل العزب326

تنافسالهندسة المدنية                االردن     االردن              90.6ايات محمد ارشيد الزواهرة4263

تنافسالهندسة المدنية                االردن     االردن              89.7عدي طارق ابراهيم ابودامس5164

تنافسالهندسة المدنية                االردن     االردن              88.8محمد خالد محمد مصطفى6287

تنافسالهندسة المدنية                االردن     االردن              88.3لينا احمد خلف الحراحشه7167

تنافسالهندسة المدنية                االردن     االردن              88.3زياد رائد عبدالحافظ اسعد8284

تنافسالهندسة المدنية                االردن     االردن              88.2نغم عوني احمد الخضور9208

تنافسالهندسة المدنية                االردن     االردن              87.9محمد توفيق عبدالفتاح السيد10285

تنافسالهندسة المدنية                االردن     االردن              87.8مصطفى يوسف محمد ياسين11201

تنافسالهندسة المدنية                االردن     االردن              87.4بانه محمد عبدالمنعم السوقي12265

تنافسالهندسة المدنية                االردن     االردن              87.2محمد بسام سهو شواقفه13101

تنافسالهندسة المدنية                االردن     االردن              87.1دعاء ماجد عبدالغور الشوبكي14252

تنافسالهندسة المدنية                االردن     االردن              86.9رواء واصل محمد مومني15178

تنافسالمحاسبة                       االردن     االردن              83.6مراد وليم نجيب سهاونه156

تنافسالمحاسبة                       االردن     االردن              83.4انس سالمه علي المقوسي2186

تنافسالمحاسبة                       االردن     االردن              82محمد حسام محمد عوض هللا3278

تنافسالمحاسبة                       االردن     االردن              81.2اسالم عصام محمود العمري454

تنافسالمحاسبة                       االردن     االردن              80.4محمد فريد محمد ابو غبوش531

تنافسالمحاسبة                       االردن     االردن              79.5اريج عارف علي الشديفات693

تنافسالمحاسبة                       االردن     االردن              79محمد عبدهللا عطا حسين7200

تنافسالمحاسبة                       االردن     االردن              78.8احمد عدنان ماجد عامر877

تنافسالمحاسبة                       االردن     االردن              78.3زيد سميح جمال حداد960

تنافسالمحاسبة                       االردن     االردن              78اريج عماد سعدات الكيالي10231

تنافسالمحاسبة                       االردن     االردن              77.2زينه زاهي عبدالجليل نصار11207

تنافسالمحاسبة                       االردن     االردن              77عمار عامر سعيد شعت12288

تنافسالمحاسبة                       االردن     االردن              76.8سيف الدين ناصر محمود هنيه1394

تنافسالمحاسبة                       االردن     االردن              76.6خالد برهان فايز صباح1490

تنافسالمحاسبة                       االردن     االردن              76.2خليل ابراهيم حسن عساف15273

تنافساللغة االنجليزية وآدابها       االردن     االردن              86.8ساره مازن عبد الواحد حسان183

تنافساللغة االنجليزية وآدابها       االردن     االردن              78.5رنا تيسير رفيق صالح2281

تنافساللغة االنجليزية وآدابها       االردن     االردن              73.2احسان خليل شعبان الخلفاوي314

تنافساللغة االنجليزية وآدابها       االردن     االردن              73.1محمود محمد يوسف ابونصره4161

تنافساللغة االنجليزية وآدابها       االردن     االردن              72.4والء هاني محمد اللكايده586

تنافسالقانون                        االردن     االردن              77.1محمود مطاوع محمد الحسبان142

تنافسالقانون                        االردن     االردن              75.8قصي احمد خلف العقيدات265

تنافسالقانون                        االردن     االردن              75قصي حمد عواد زريقات3169

تنافسالقانون                        االردن     االردن              73.4مروان ابراهيم محمد الخوالده4157

تنافسالقانون                        االردن     االردن              72.5جواد خلدون نزيه عبابنه5156

تنافسالقانون                        االردن     االردن              71.4تاال عوني ابراهيم الطاهر657

تنافسالتمويل والمصارف               االردن     االردن              74.8محمود سعد محمود اسليم112

تنافسالتمويل والمصارف               االردن     االردن              74.6دنيا زاهي واصف الحموري2180

تنافسالتمويل والمصارف               االردن     االردن              74.1والء احمد حسين البراهمه3270

تنافسالتمويل والمصارف               االردن     االردن              74احمد عبدالكريم رسمي عبدالهادي4185

تنافسالتمويل والمصارف               االردن     االردن              73.8محمود موسى محمد محمود585

تنافسالتمويل والمصارف               االردن     االردن              72.3يوسف زكريا محمد عاقله6253

تنافسالتمويل والمصارف               االردن     االردن              71.6محمد رامي نائل حسن الهدهد7159

تنافسالتمويل والمصارف               االردن     االردن              71.2هبه محمود عبدالفتاح تيم8202

تنافسالتمويل والمصارف               االردن     االردن              70.8سليمان سالم سليمان ابوغابش9191

تنافسالتمويل والمصارف               االردن     االردن              70.4احمد جميل عطاهللا غباين10267

تنافسادارة األعمال                  االردن     االردن              77.9رهف محمد فؤاد هنيه1166

تنافسادارة األعمال                  االردن     االردن              73.3االء الياس محمود عبيد228
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تنافسادارة األعمال                  االردن     االردن              73محمد يحيى فؤاد ابو عوض3155

تنافسادارة األعمال                  االردن     االردن              72.7االء زياد سامي معالي443

تنافسادارة األعمال                  االردن     االردن              70.9ابراهيم محمد صالح ابو عواد52

تنافسادارة األعمال                  االردن     االردن              70.6لؤي ابراهيم اسحاق مصطفى6289

جنسيات غير اردنيةالتمويل والمصارف               االردن     العراق              68.8معالي رمضان حسين1198

جنسيات غير اردنيةاللغة االنجليزية وآدابها       البحرين    البحرين             79.2ايات خالد هلهول عايد مليحان25

جنسيات غير اردنيةاللغة االنجليزية وآدابها       االردن     فلسطين              65.7احمد ناصر احمد الطويل3275

جنسيات غير اردنيةالهندسة المدنية                االردن     فلسطين              84.9عبدالرحمن سليمان موسى ابوجزر418

جنسيات غير اردنيةهندسة العمارة                  االردن     فلسطين              87.2سجى احمد زهدي ابوالعينين520

سنوات سابقةهندسة المساحة                  االردن     االردن              86عمر صالح سعيد الخطيب1215

سنوات سابقةهندسة المساحة                  االردن     االردن              80.7دوسر هايل محمد الفقراء27

سنوات سابقةهندسة العمارة                  االردن     االردن              87.6فيروز يوسف محمود احبالي3141

سنوات سابقةالهندسة المدنية                االردن     االردن              90.9بتول محمد عوض هللا شريم4255

سنوات سابقةالمحاسبةاالردن     االردن              76.5دينا سبتي خليل الصبيحات5212

سنوات سابقةاللغة االنجليزية وآدابها       االردن     االردن              79دعاء فايز محمد الخزاعله6268

سنوات سابقةالقانوناالردن     االردن              70.2ربى موسى عبدالكريم الخاليله7291

سنوات سابقةالتمويل والمصارف               االردن     االردن              79.5مؤيد جالل فالح قندح8204

سنوات سابقةادارة األعمال                  االردن     االردن              71.6خليل بشير خليل ابوخياره9196

مغتربينهندسة العمارة                  السعوديه   االردن              96.89ربى بسام كامل السعدي153

مغتربينهندسة المساحةاالمارات   االردن              81.3روان غالب عيسى عويدات272

مغتربينهندسة الطاقة المتجددة          االمارات   االردن              91.3رنا بخيت عايد السرديه366

مغتربينالهندسة المدنية                السعوديه   االردن              99.78انس فؤاد محمود داللعه446

مغتربينادارة األعمال                  سوريا      االردن              72نسيم عبدالحكيم عيسى الزعبي5260


