
2014/2013طلبات االنتقال من تخصص الى آخر داخل الجامعة للفصل الدراسي االول 

2الرغبه 1الرغبه التخصص الحالًالرمزالمصدرالسنةالفرعالمعدلالجنسٌةاسم الطالبرقم الطالبت

غٌر محدد               التارٌخ                الفقه وأصوله          104االردن   2012ادب73.4ًاالردنانوار احمد محمود الجبور             11200104042

غٌر محدد               أصول الدٌن             الفقه وأصوله          104االردن   2012معلوماتٌة72.3االردنمحمود نادي هلٌل النهود              21200104049

غٌر محدد               اللغة العربٌة وآدابها  الفقه وأصوله          104االردن   2012ادب73ًاالردنٌاسمٌن فٌصل احمد الربعً             31200104054

غٌر محدد               التارٌخ                الفقه وأصوله          104االردن   2012ادب78.4ًاالردننور ثلٌجان مطر الشرفات              41200104070

غٌر محدد               التارٌخ                الفقه وأصوله          104االردن   2012ادب80.3ًاالردنسناء خالوي طلب الشرفات              51200104083

غٌر محدد               التارٌخ                الفقه وأصوله          104االردن   2012ادب76.5ًاالردنسعد مفضً هرٌس الشرفات               61200104097

غٌر محدد               اٌطالً وا /اللغة واالدبالفقه وأصوله          104االردن   2012ادب72.2ًاالردناالء زٌاد عادل الرباعً              71200104226

غٌر محدد               أصول الدٌن             الفقه وأصوله          104االردن   2012ادب71.8ًاالردنافنان محمد محمود عمران              81200104227

غٌر محدد               أصول الدٌن             الفقه وأصوله          104االردن   2012التعلٌم الصحً 71.6االردناٌمان احمد عمر عبد هللا             91200104232

غٌر محدد               التارٌخ                الفقه وأصوله          104االردن   2012ادب81ًاالردنناصر احمد حمدان بنً خالد            101200104233

غٌر محدد               التارٌخ                أصول الدٌن            105االردن   2009ادب75.5ًاالردنعقله رٌحان محمد المساعٌد            11900105054

غٌر محدد               الفقه وأصوله           أصول الدٌن            105االردن   2011ادب75.1ًاالردننداء ٌونس محمود العالم              121100105057

غٌر محدد               التارٌخ                أصول الدٌن            105االردن   2011علمً   74.9االردنطه سالم اسمر المساعٌد               131100105138

غٌر محدد               لم الصف                أصول الدٌن            105االردن   2012ادب73.8ًاالردنمرٌم حمرون هلهول المساعٌد           141200105059

غٌر محدد               التارٌخ                أصول الدٌن            105االردن   2012ادب73.4ًاالردنسلطان حسن علً الشرفات               151200105071

غٌر محدد               الكٌمٌاء               القانون               200االردن   2011علمً   83االردنرهام غسان عبدهللا جبور              161100200051

غٌر محدد               التارٌخ                القانون               200االردن   2011ادب71ًاالردنمشعل صٌتان خلف الشرفات              171100200134

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         القانون               200االردن   2011ادب80.1ًاالردنمحمد عواد هزاع السرور               181100200157

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما القانون               200االردن   2012معلوماتٌة80.3االردناٌه رٌاض عبدهللا الصعوب             191200200036

غٌر محدد               التارٌخ                القانون               200االمارات 2012ادب92.04ًاالردنعثمان سلٌمان حامد السحٌم            201200200086

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما القانون               200االردن   2012معلوماتٌة79.7االردندانا غسان رزق هللا حداد             211200200118

غٌر محدد               التارٌخ                القانون               200االردن   2012ادب78.1ًاالردنعوده طالل عوده بنً خالد             221200200130

غٌر محدد               أصول الدٌن             القانون               200االردن   2012معلوماتٌة70.2االردنخلٌل احمد عوض الرحمات               231200200169

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        القانون               200االردن   2012معلوماتٌة73.09االردنمحمد علً الخالد الصوان              241250200121

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         اللغة العربٌة301االردن   2010ادب78ًاالردننجود احمد عقٌل العكاشه              251000301064

غٌر محدد               اسبانً وا /اللغة واالدباللغة العربٌة301االردن   2011ادب77.8ًاالردنزٌن فوزي عمر السعدي                 261100301052

غٌر محدد               اسبانً وا /اللغة واالدباللغة العربٌة301االردن   2011ادب80.6ًاالردنبٌان موسى حامد ابو ٌحٌى             271100301060

غٌر محدد               لم الصف                اللغة العربٌة301االردن   2011ادب79.6ًاالردناكرم عواد سلٌمان التوٌنه            281100301099

غٌر محدد               التارٌخ                اللغة العربٌة301االردن   2011ادب67.1ًاالردنمشٌره سالم غازي البري               291100301110

غٌر محدد               التارٌخ                اللغة العربٌة301االردن   2011ادب64.9ًاالردنصدام حسٌن علً الشنابله              301150301026

غٌر محدد               اسبانً وا /اللغة واالدباللغة العربٌة301االردن   2012ادب73.5ًاالردنامل موسى علً المقوسً                311200301018

غٌر محدد               اسبانً وا /اللغة واالدباللغة العربٌة301االردن   2012التعلٌم الصحً 73.8االردنخدٌجه محمد حسٌن زٌت                 321200301040

غٌر محدد               التارٌخ                اللغة العربٌة301االردن   2012ادب77.4ًاالردنشاٌم مطر عاٌد الشرفات               331200301084

غٌر محدد               الفقه وأصوله           اللغة العربٌة301مالٌزٌا  2012ادب73.9ًمالٌزٌامحمد لقمان الحكٌم محمدزٌلمٌن        341200301168

351200301356hui hu                              غٌر محدد               أصول الدٌن             اللغة العربٌة301الصٌن    2012ادب80ًالصٌن

361200301357ZHANG ZIYAO                         غٌر محدد               أصول الدٌن             اللغة العربٌة301الصٌن    2012ادب83ًالصٌن

371200301360MA ZHILONG                          غٌر محدد               أصول الدٌن             اللغة العربٌة301الصٌن    2012ادب77ًالصٌن

غٌر محدد               اٌطالً وا /اللغة واالدباللغة العربٌة301االردن   2012ادب72.4ًاالردنشفاء محمد طه حوٌت                   381200301400

غٌر محدد               اسبانً وا /اللغة واالدباللغة الفرنسٌة302االردن   2011معلوماتٌة79.7االردنربى هشام حسنً علً األحمد            391100302002

غٌر محدد               لم الصف                اللغة الفرنسٌة302االردن   2011ادب79.2ًاالردنوسام نضال عادل ابو زهٌده            401100302039

غٌر محدد               التارٌخ                اللغة الفرنسٌة302االردن   2011علمً   67.8االردنمحمد احمد محمد سلٌمان               411100302053

غٌر محدد               التارٌخ                اللغة الفرنسٌة302االردن   2011معلوماتٌة68.2االردنٌوسف مدهللا محمد بنً خالد           421100302068
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غٌر محدد               اسبانً وا /اللغة واالدباللغة الفرنسٌة302االردن   2011معلوماتٌة72.7االردناقبال ضرار احمد الشدٌفات            431100302069

لم الصف                التربٌة الخاصة         اللغة الفرنسٌة302االردن   2011معلوماتٌة64.6االردناسالم عادل قاسم الخالدي             441150302016

غٌر محدد               التارٌخ                اللغة الفرنسٌة302االردن   2012ادب73.9ًاالردنرعد محمود اشعٌر الصوٌتً             451200302008

غٌر محدد               لم الصف                اللغة الفرنسٌة302االردن   2012ادب74.7ًاالردنحنٌن احمد محمود عوض هللا            461200302014

غٌر محدد               لم الصف                اللغة الفرنسٌة302االمارات 2012ادب88.23ًاالردنعبٌر غسان جمعه عمر                  471200302023

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         اللغة الفرنسٌة302االردن   2012معلوماتٌة76.4االردناسراء سمٌر محمود الخطٌب             481200302053

غٌر محدد               التارٌخ                اللغة الفرنسٌة302االردن   2012ادب68ًاالردنمرٌم سالم صقر السردٌه               491200302064

غٌر محدد               اسبانً وا /اللغة واالدبالتارٌخ               303االردن   2011معلوماتٌة69.2االردناثٌر محمد عٌسى البشاٌره             501100303054

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت التارٌخ               303االردن   2012علمً   76.9االردنشروق صبٌح عفنان الرشود              511200303080

غٌر محدد               تربٌة الطفل            التارٌخ               303االردن   2012ادب73.6ًاالردنمحمد عدنان محمد التوٌنه             521200303086

غٌر محدد               الفقه وأصوله           التارٌخ               303االردن   2012ادب73.4ًاالردنمحمد عبدهللا علً الخزاعلة           531200303108

غٌر محدد               الفقه وأصوله           التارٌخ               303االردن   2012ادب70.5ًاالردنٌزن حمد هالل المعرعر                541200303337

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         التارٌخ               303االردن   2012ادب75.9ًاالردنرشا علً جربوع الشرفات               551250303011

غٌر محدد               التارٌخ                اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2008ادب74.7ًاالردنمحمد كردي حمدان المساعٌد            56850307064

غٌر محدد               ادارة األعمال          اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2010معلوماتٌة70.1االردنخالد صالح عوض السرحان               571000307092

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2010ادب66.5ًاالردنابراهٌم عبدهللا محمد المسلم         581050307076

غٌر محدد               التارٌخ                اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2011ادب87.7ًاالردنعامر عواد محمد الدهٌثم              591100307013

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2011ادب86.6ًاالردنامل حامد منسً السردٌه               601100307021

غٌر محدد               اللغة العربٌة وآدابها  اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2011ادب71.5ًاالردنمحمد علً امنٌزل الخزاعلة            611100307084

غٌر محدد               التارٌخ                اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2011ادب80.6ًاالردنمنى محمد بخٌتان الشرفات             621100307088

غٌر محدد               أصول الدٌن             اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2011ادب91.9ًاالردنعالء سراح سالم المساعٌد             631100307094

غٌر محدد               لم الصف                اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2011ادب68.2ًاالردنوعد اٌتٌم سالم المساعٌد             641100307102

غٌر محدد               اللغة العربٌة وآدابها  اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2011ادب65.3ًاالردنهدى سلمان محمد المرابً              651150307031

غٌر محدد               اسبانً وا /اللغة واالدباللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2011معلوماتٌة70.7االردنمحمد اسحق مصطفى البٌطار             661150307060

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2011ادب69.6ًاالردنمزنه حسٌن علً الشرفات               671150307098

غٌر محدد               لم الصف                اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2011معلوماتٌة60.3االردنعاٌد محمد عاٌد حتامله               681150307110

غٌر محدد               أصول الدٌن             اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012ادب85.2ًاالردنلٌنا سعٌد محمد ابو توهه             691200307036

غٌر محدد               التارٌخ                اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012ادب84.5ًاالردنجمعه عوٌد محمد الشرفات              701200307043

غٌر محدد               التارٌخ                اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012ادب83.3ًاالردنهاٌل ٌونس سالم الشرفات              711200307044

غٌر محدد               التارٌخ                اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012ادب78.7ًاالردنرشا خالد محمد العظامات              721200307050

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012معلوماتٌة85.4االردننور مفضً حسٌن بنً عطٌه              731200307061

غٌر محدد               تربٌة الطفل            اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012ادب77.6ًاالردنعبٌر حسٌن سلٌمان المساعٌد           741200307065

غٌر محدد               لم الصف                اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012معلوماتٌة76.5االردنبثٌنه حسٌن محمد السرخً              751200307104

غٌر محدد               لم الصف                اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012ادب70.7ًاالردنوعد لفا مانً العثمان                761200307119

غٌر محدد               التارٌخ                اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012ادب71.8ًاالردنرقٌه حمٌدان هالل المعرعر            771200307124

غٌر محدد               الفٌزٌاء               اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012علمً   75.1االردنانوار خلف عصمان الشرفات             781200307129

غٌر محدد               التارٌخ                اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012ادب70ًاالردنمحمود افهٌد فضٌل الطوافشه           791200307133

غٌر محدد               التارٌخ                اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012ادب70.2ًاالردندحام محمد مهدي السرحان              801200307138

غٌر محدد               التارٌخ                اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012معلوماتٌة67.5االردنرانٌا خالد خلف السرحان              811200307139

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012ادب66.7ًاالردنصبٌح مقبل مصٌول المساعٌد            821200307140

غٌر محدد               التارٌخ                اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012ادب69.7ًاالردنمرام مفضً زعل سماره                 831200307142

غٌر محدد               العلوم الحٌاتٌة        اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012التعلٌم الصحً 67.1االردنكوثر خلٌل عبدالرحمن ابوكف           841200307143
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غٌر محدد               لم الصف                اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012ادب70.4ًاالردنصفاء عوده عزٌز الفراج               851200307145

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012ادب67.4ًاالردناحمد عواد طعٌمٌس المساعٌد           861200307153

أصول الدٌن             علم الحاسوب            اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012معلوماتٌة83.8االردنسناء محمد محمود منصور               871200307192

نظم المعلومات الحاسوبً علم الحاسوب            اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012معلوماتٌة72.59االردنانور احمد خالد عقٌل                 881250307054

غٌر محدد               القانون                اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012ادب71.5ًاالردنروان ولٌد محمد مصطفى                891250307118

غٌر محدد               ادارة األعمال          اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012معلوماتٌة68.09االردنحنان محمود حمد المشاقبه             901250307128

غٌر محدد               التمرٌض                اللغة االنجلٌزٌة 307االردن   2012التعلٌم الصحً 75.5االردنفداء حسن احمد قاسم                  911250307143

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         الرٌاضٌات             401االردن   2008معلوماتٌة63.1االردننور محمد مفلح الخوالده              92850401053

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الرٌاضٌات             401االردن   2009زراعً  63.3االردنابراهٌم عقٌل طالب الزبون            93950401042

التارٌخ                علوم االرض والبٌئة الت الرٌاضٌات             401االردن   2010معلوماتٌة73.7االردناحمد خلٌفه راجً بنً خالد            941000401122

غٌر محدد               المحاسبة               الرٌاضٌات             401االردن   2011معلوماتٌة87.3االردنهدٌل عباس محمد البزور               951100401026

غٌر محدد               العلوم الحٌاتٌة        الرٌاضٌات             401االردن   2011معلوماتٌة87.8االردنشٌرٌن محمد عاٌد المساعٌد            961100401046

غٌر محدد               لم الصف                الرٌاضٌات             401االردن   2011التعلٌم الصحً 74.5االردنهبه نمر عبد الكرٌم                  971100401069

لم الصف                اللغة الفرنسٌة وادابها الرٌاضٌات             401االردن   2011معلوماتٌة76.9االردنغدٌر ٌوسف احمد الخوالدة             981100401070

غٌر محدد               ادارة األعمال          الرٌاضٌات             401االردن   2011معلوماتٌة73.2االردنمحمد منصور محمد منصور               991100401096

غٌر محدد               لم الصف                الرٌاضٌات             401االردن   2011معلوماتٌة68.8االردنقتٌبه سمٌر محمد كساسبه              1001100401100

غٌر محدد               نظم المعلومات الحاسوبً الرٌاضٌات             401االردن   2011معلوماتٌة81.6االردنرزان اٌمن حمد العموش                1011100401103

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الرٌاضٌات             401االردن   2011علمً   72.2االردناالء محمد عٌسى شتات                 1021100401135

غٌر محدد               العلوم الحٌاتٌة        الرٌاضٌات             401االردن   2011صناعً  62.1االردنحمزه علً زاٌد المشاقبه              1031150401002

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الرٌاضٌات             401االردن   2011معلوماتٌة68.7االردنحنان خالد عواد الزٌود               1041150401007

غٌر محدد               ادارة األعمال          الرٌاضٌات             401االردن   2011معلوماتٌة61.3االردننجود محمد عودة بنً خالد             1051150401036

غٌر محدد               العلوم الحٌاتٌة        الرٌاضٌات             401االردن   2011علمً   64.6االردنهٌا عبدهللا مناور درادكه            1061150401066

غٌر محدد               الكٌمٌاء               الرٌاضٌات             401االردن   2012التعلٌم الصحً 84.1االردنهدٌل محمد صباح السرحان              1071200401017

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الرٌاضٌات             401االردن   2012معلوماتٌة83.4االردنهناء ذٌاب عداد السرحان              1081200401027

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         الرٌاضٌات             401االردن   2012معلوماتٌة86.4االردنندى عقلة عارف الخزاعلة              1091200401040

غٌر محدد               نظم المعلومات المحاسبً الرٌاضٌات             401االردن   2012معلوماتٌة76.8االردناحمد هزاع سعود سوٌدان               1101200401104

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الرٌاضٌات             401االردن   2012معلوماتٌة91.8االردنخدٌجه معروف مالح بنً خالد           1111200401109

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الرٌاضٌات             401االردن   2012معلوماتٌة83.1االردنسوسن تٌسٌر علً بنً ٌاسٌن            1121200401121

غٌر محدد               التارٌخ                الرٌاضٌات             401االردن   2012معلوماتٌة70.8االردنحبٌب ابراهٌم مبارك الزواهره         1131200401130

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       الرٌاضٌات             401االردن   2012معلوماتٌة73.6االردنهنادي عبدالرحمن محمد الزٌود         1141200401144

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما الرٌاضٌات             401االردن   2012معلوماتٌة75.9االردنشروق احمد عٌد العلٌمات              1151200401150

غٌر محدد               تربٌة الطفل            الرٌاضٌات             401االردن   2012معلوماتٌة72.8االردنارٌج رٌاض خلٌف العنزي               1161200401165

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         الرٌاضٌات             401االردن   2012معلوماتٌة74.8االردندعاء ناٌف علً المشاقبة              1171200401167

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الرٌاضٌات             401االردن   2012علمً   80.1االردناٌوب عواد مصبح الرمٌالت             1181200401169

1191200401170" احمد اعقٌل الغنٌم" فاطمة الزهراء غٌر محدد               التارٌخ                الرٌاضٌات             401االردن   2012معلوماتٌة78.3االردن   

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الرٌاضٌات             401االردن   2012معلوماتٌة69.3االردنوالء عطا خلف المشاقبة               1201200401173

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الرٌاضٌات             401االردن   2012علمً   66.5االردنهٌا ادرٌس خلٌل غنٌم                 1211200401178

غٌر محدد               العلوم الحٌاتٌة        الرٌاضٌات             401االردن   2012علمً   68.7االردنتهانً محمد غصاب الشرفات             1221200401184

غٌر محدد               العلوم الحٌاتٌة        الرٌاضٌات             401االردن   2012معلوماتٌة82.5االردنفدوى سماح عٌد الحرحشً               1231200401187

غٌر محدد               ادارة األعمال          الرٌاضٌات             401االردن   2012معلوماتٌة66.1االردنحسام الدٌن اٌاد زهدي عبد الجلٌل     1241200401192

غٌر محدد               لم الصف                الرٌاضٌات             401االردن   2012معلوماتٌة67االردنآٌات محمد سلٌمان الخوالدة           1251200401202

غٌر محدد               التارٌخ                الرٌاضٌات             401االردن   2012علمً   76.59االردنسامً صالح مفضً المشاقبه             1261250401014
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غٌر محدد               لم الصف                الرٌاضٌات             401االردن   2012معلوماتٌة70.19االردنساره محمد صالح الشٌاب               1271250401017

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الرٌاضٌات             401االردن   2012معلوماتٌة67.5االردنهناء صالح احمد السبعه               1281250401031

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الرٌاضٌات             401االردن   2012التعلٌم الصحً 73.59االردنمفلح سحمً مفلح الهتم                1291250401032

غٌر محدد               القانون                الفٌزٌاء              402االردن   2011التعلٌم الصحً 80.4االردنمحمد امجد فارس الحراحشة             1301100402012

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الفٌزٌاء              402االردن   2011علمً   79.7االردنعوده سالم عبدهللا الشرٌده           1311100402096

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الفٌزٌاء              402االردن   2011علمً   71االردنمنتهى جاسم محمد المساعٌد            1321100402114

التربٌة الخاصة         لم الصف                الفٌزٌاء              402االردن   2012زراعً  69.3االردنشروق زٌد محمد الخزاعلة              1331200402126

غٌر محدد               الكٌمٌاء               الفٌزٌاء              402االردن   2012علمً   81.6االردناٌمان عبد هللا محمد اسعد            1341200402139

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الكٌمٌاء              403االردن   2010علمً   66.8االردنعبدهللا علً قاسم السرور             1351000403060

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الكٌمٌاء              403االردن   2010علمً   73.2االردنعالء احمد غربً النهود               1361050403061

غٌر محدد               العلوم الحٌاتٌة        الكٌمٌاء              403االردن   2011علمً   81.4االردناثٌر احمد حمد الخزاعلة              1371100403048

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الكٌمٌاء              403االردن   2011علمً   78.1االردنعبدالعزٌز حسٌن عاٌد القطعان         1381100403080

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الكٌمٌاء              403االردن   2011علمً   69.8االردنعبد الرزاق حسٌن عبد الرزاق علٌمات   1391100403093

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الكٌمٌاء              403االردن   2011علمً   67.6االردنٌعقوب محمد فالح السرحان             1401100403098

غٌر محدد               الفٌزٌاء               الكٌمٌاء              403االردن   2011علمً   66.1االردنسبأ خلف نهار العظامات               1411150403005

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الكٌمٌاء              403االردن   2011علمً   72.7االردنانوار ناٌف عٌد الجمعان              1421150403017

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الكٌمٌاء              403االردن   2011زراعً  63.4االردنمحمد عادل محمد الدوٌك               1431150403032

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الكٌمٌاء              403االردن   2011التعلٌم الصحً 61.5االردنعماد محمد شبٌب ابو سماقة            1441150403033

غٌر محدد               لم الصف                الكٌمٌاء              403االردن   2012منزلً  83.1االردندعاء احمد محمد عٌسى                 1451200403021

غٌر محدد               علم الحاسوب            الكٌمٌاء              403االردن   2012صناعً  83.3االردنمحمود عمر محمود ابراهٌم             1461200403033

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الكٌمٌاء              403االردن   2012علمً   81.1االردنهٌا غازي محمد السٌبٌه               1471200403042

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الكٌمٌاء              403االردن   2012علمً   81.4االردنمحمد موسى محمد الزعبً               1481200403045

غٌر محدد               العلوم الحٌاتٌة        الكٌمٌاء              403االردن   2012علمً   80االردنزٌنب سلمان مسٌلم المساعٌد           1491200403057

تربٌة الطفل            لم الصف                الكٌمٌاء              403االردن   2012منزلً  80االردنامانً عبدالكرٌم محمد علً            1501200403069

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       الكٌمٌاء              403االردن   2012معلوماتٌة81.3االردنمجدلٌن فالح عبدالرحمن الحوامده      1511200403074

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الكٌمٌاء              403االردن   2012علمً   73.4االردنمحمد رضا ثالج الفواعره              1521200403079

غٌر محدد               العلوم الحٌاتٌة        الكٌمٌاء              403االردن   2012زراعً  70.4االردنصفاء ممدوح خلف الجٌجا               1531200403095

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الكٌمٌاء              403االردن   2012زراعً  74.5االردنانس داود حمود الحوامده              1541200403097

غٌر محدد               العلوم الحٌاتٌة        الكٌمٌاء              403االردن   2012زراعً  74.3االردنرهام علً محمد الزٌادنه              1551200403098

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الكٌمٌاء              403االردن   2012التعلٌم الصحً 65.8االردنمصعب عبدالمجٌد علً العلٌان          1561200403102

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         الكٌمٌاء              403االردن   2012زراعً  69.6االردنسرى حمد منصور حراحشة                1571200403107

غٌر محدد               العلوم الحٌاتٌة        الكٌمٌاء              403االردن   2012زراعً  66.7االردناحمد منصور طعمه الزبٌد              1581200403123

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         العلوم الحٌاتٌة       404السعودٌه 2011علمً   87.44االردنبلقٌس حسٌب خلٌل العطاري             1591100404022

غٌر محدد               التارٌخ                العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2011معلوماتٌة73.6االردناسالم محمد علً القعٌر               1601100404052

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2011علمً   79.3االردنوصال مفلح خلٌف العٌسى               1611100404085

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2011معلوماتٌة70.5االردناسماء سالمه فهد الشرفات             1621100404102

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2011معلوماتٌة65.9االردنبشرى لوٌفً عوده السرحان             1631150404018

تربٌة الطفل            لم الصف                العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2011معلوماتٌة62.8االردناٌمان احمد قاسم بنً خالد            1641150404028

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2011معلوماتٌة64.5االردنحبٌب ناصر عناد السرحان              1651150404031

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2011معلوماتٌة61.8االردنامٌمه اثنٌان حمود الثنٌان           1661150404032

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2011معلوماتٌة71.5االردنامل هزاع عواد البسام                1671150404092

غٌر محدد               ادارة األعمال          العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2012معلوماتٌة84.2االردنمرام سعٌد محمد برهوم                1681200404023
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غٌر محدد               نظم المعلومات المحاسبً العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2012معلوماتٌة78االردناٌمن عبدهللا عبدالعزٌز اعوٌضة       1691200404024

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2012معلوماتٌة84.7االردناسراء علً مسلم الشرفات              1701200404027

غٌر محدد               لم الصف                العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2012زراعً  79.4االردناسماء حسٌن عواد الخزاعلة            1711200404029

غٌر محدد               أصول الدٌن             العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2012علمً   79.5االردنمعتصم نصار مسلم المساعٌد            1721200404052

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2012صناعً  79.3االردنمحمد علً حسٌن قوقزه                 1731200404053

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2012معلوماتٌة79.9االردنوعد دهام ارحٌل الخالدي              1741200404054

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2012معلوماتٌة80.2االردنشامٌه قاسم علً النعٌم               1751200404058

غٌر محدد               نظم المعلومات االدارٌة العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2012معلوماتٌة81.9االردندعاء محمد عاطف الطحاٌنه             1761200404071

غٌر محدد               ادارة األعمال          العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2012معلوماتٌة65.8االردنعبٌر سحٌمان ذٌاب العٌسى             1771200404084

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2012معلوماتٌة77.8االردندٌما محمود عوض خزاعله               1781200404144

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2012زراعً  68االردنقاسم محمد حسن بنً خالد              1791200404159

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2012علمً   65.3االردنضحى تٌسٌر ارشٌد القاسم              1801200404162

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2012علمً   65.1االردننجود محمد نوفان علٌمات              1811200404166

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2012علمً   68.9االردنغدٌر فارس حسن العظامات              1821200404170

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2012معلوماتٌة76.9االردناٌمان سالم محمد الشوباصً            1831200404180

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       العلوم الحٌاتٌة       404االردن   2012علمً   66.59االردنعبد هللا ناٌف خلف الخوالده          1841250404028

غٌر محدد               التارٌخ                العلوم الحٌاتٌة       404قطر      2012علمً   83االردنساجده احمد مدان الخالدي             1851250404030

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         ادارة األعمال         502االردن   2010ادب64.6ًاالردنرامٌه فالح عوض اللٌفً               1861050502073

التموٌل والمصارف       المحاسبة وقانون االعما ادارة األعمال         502االردن   2010معلوماتٌة65االردنعبدالرحمن سلٌمان محمد داود          1871050502081

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        ادارة األعمال         502االردن   2011ادب82.3ًاالردنبراءة عبدالحمٌد حامد الراشد         1881100502006

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         ادارة األعمال         502االردن   2011معلوماتٌة69.2االردنمعاذ خالد محمد بنً حمد              1891100502061

غٌر محدد               التارٌخ                ادارة األعمال         502االردن   2011ادب69.1ًاالردنٌزن محمد عوده الكعابنه              1901100502089

غٌر محدد               لم الصف                ادارة األعمال         502االردن   2011ادب72.7ًاالردنندٌن عبدالقادر احمد المومنً         1911150502004

غٌر محدد               لم الصف                ادارة األعمال         502االردن   2011ادب66.2ًاالردنمالك حسٌن سالم العدوان              1921150502014

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       ادارة األعمال         502االردن   2011معلوماتٌة70.7االردنعدي محمد موسى الحج                  1931150502031

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       ادارة األعمال         502االردن   2011ادب69.5ًاالردنرٌم خالد محمد البرعاوي              1941150502060

غٌر محدد               اللغة العربٌة وآدابها  ادارة األعمال         502االردن   2011ادب68.4ًاالردنمحمد كمال ناٌف خشاشنه               1951150502067

غٌر محدد               لم الصف                ادارة األعمال         502االردن   2011معلوماتٌة65.3االردنهٌاء علً سلٌمان ابو ذوابه           1961150502092

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       ادارة األعمال         502االردن   2012معلوماتٌة77.3االردنازدهار خلف محمد الخالدي             1971200502040

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما ادارة األعمال         502االردن   2012معلوماتٌة79.3االردنثامر حكم فاٌز ٌعقوب                 1981200502044

غٌر محدد               القانون                ادارة األعمال         502االردن   2012ادب79.6ًاالردنهبه هللا ٌونس وجٌه صقر              1991200502047

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما ادارة األعمال         502االردن   2012علمً   84.2االردنمهند احمد صالح عقٌل                 2001200502050

غٌر محدد               اللغة العربٌة وآدابها  ادارة األعمال         502االردن   2012ادب80.6ًاالردنعاٌشه مصلح الجدعً الرشٌد            2011200502068

غٌر محدد               القانون                ادارة األعمال         502االردن   2012ادب80.8ًاالردنعٌد محمد عٌد خلٌفه                  2021200502089

غٌر محدد               المحاسبة               ادارة األعمال         502االردن   2012معلوماتٌة91.3فلسطٌننور خالد محمد الطوٌل                2031200502109

غٌر محدد               الفقه وأصوله           ادارة األعمال         502االردن   2012معلوماتٌة81.3االردنمعتز ثابت علً الغزو                 2041200502115

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        ادارة األعمال         502االردن   2012ادب82.7ًاالردناحمد عطا علً الزٌود                 2051200502131

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         ادارة األعمال         502االردن   2012معلوماتٌة71.6االردنرٌم موسى نهار بنً خالد              2061200502135

غٌر محدد               القانون                ادارة األعمال         502االردن   2012ادب72.7ًاالردنعبدهللا عاطف عبدهللا الخالٌلة       2071200502147

غٌر محدد               لم الصف                ادارة األعمال         502االردن   2012ادب72ًاالردنقٌس خالد عبدهللا الماضً             2081200502154

غٌر محدد               لم الصف                ادارة األعمال         502االردن   2012ادب67.9ًاالردنانوار علً جوعان الحطاب              2091200502167

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       ادارة األعمال         502االردن   2012معلوماتٌة66.8االردنهنادي شتٌوي عاٌد السرحان            2101200502172
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غٌر محدد               التموٌل والمصارف       ادارة األعمال         502االردن   2012ادب80.2ًاالردنمنار فٌصل محمد المساعٌد             2111200502196

غٌر محدد               التارٌخ                ادارة األعمال         502االردن   2012ادب66.3ًاالردنفاطمه عواد مزعل المساعٌد            2121250502035

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما ادارة األعمال         502االردن   2012معلوماتٌة68.5االردنامٌر رٌاض سلٌمان الهزٌم             2131250502192

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        التموٌل والمصارف      503االردن   2011معلوماتٌة60.3االردنعلً منٌزل خلف بنً خالد              2141150503055

غٌر محدد               اقتصاد المال واألعمال  التموٌل والمصارف      503االردن   2011معلوماتٌة61.6االردنعدي محمد نزٌه محمود عبٌدات          2151150503064

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        التموٌل والمصارف      503االردن   2011معلوماتٌة64.6االردناحمد محمد حمد العرقان               2161150503083

غٌر محدد               القانون                التموٌل والمصارف      503االردن   2011ادب70.6ًاالردنمحمد خالد محمد بنً ٌاسٌن            2171150503098

لم الصف                التارٌخ                التموٌل والمصارف      503االردن   2012معلوماتٌة78.1فلسطٌنمحمود عدنان محمود الهندي            2181200503041

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما التموٌل والمصارف      503االردن   2012معلوماتٌة84.7االردناحمد اسامه ولٌد العدس               2191200503083

غٌر محدد               القانون                التموٌل والمصارف      503االردن   2012ادب83.5ًالعراقرٌام رعد علً                        2201200503125

غٌر محدد               القانون                التموٌل والمصارف      503االردن   2012معلوماتٌة75.19االردنخالد عبدهللا محمد البشٌر            2211250503060

غٌر محدد               ادارة األعمال          المحاسبة              504االردن   2010ادب73.7ًاالردنوسام محمد علً الربٌعات              2221000504085

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       المحاسبة              504االردن   2010ادب67.9ًاالردناحمد عواد محمد الحجٌله              2231000504112

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       المحاسبة              504االردن   2011علمً   73.1االردنارٌج حسام عبدهللا جبرٌن             2241100504134

غٌر محدد               ادارة األعمال          المحاسبة              504االردن   2011معلوماتٌة60.9االردنمجد ٌوسف حسن عصفور                  2251150504003

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       المحاسبة              504االردن   2012معلوماتٌة76.3االردنمحمود محمد قاسم ابوعلٌقه            2261200504001

غٌر محدد               التارٌخ                المحاسبة              504االردن   2012ادب86.5ًاالردناٌمان ركاد خلٌف الشبٌب              2271200504056

غٌر محدد               القانون                المحاسبة              504االردن   2012ادب78.5ًاالردنمهند فواز احمد ابومطر               2281200504089

غٌر محدد               ادارة األعمال          المحاسبة              504االردن   2012ادب75.6ًاالردنوفاء خالد قاسم الفواعره             2291200504105

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         المحاسبة              504االردن   2012ادب70.8ًاالردنحكمه مرجً زعٌوط السحٌم              2301200504130

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما المحاسبة              504االردن   2012معلوماتٌة65.1االردنحسام الدٌن محمد عطا الخالدي         2311200504207

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         المحاسبة              504االردن   2012ادب67.3ًاالردنروزٌن عبدالكرٌم صٌاح المساعٌد       2321200504210

غٌر محدد               القانون                المحاسبة              504االردن   2012ادب75.59ًاالردنمحمد عارف محمود الباٌر              2331250504041

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        المحاسبة              504الكوٌت   2012علمً   67.4الكوٌتمشعل علٌان علً جهزبطً               2341250504080

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         اقتصاد المال واألعمال 507االردن   2011ادب85.7ًاالردنعنود فالح مشوح المساعٌد             2351100507005

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       اقتصاد المال واألعمال 507االردن   2011معلوماتٌة81.3االردنصالح الدٌن سلٌمان ناٌف              2361100507051

غٌر محدد               لم الصف                اقتصاد المال واألعمال 507االردن   2011معلوماتٌة75.8االردنخالد عطاهلل مطر بنً خالد            2371100507062

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       اقتصاد المال واألعمال 507االردن   2011معلوماتٌة80.8االردنظافر جعفر محمود الخطٌب              2381100507066

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        اقتصاد المال واألعمال 507االردن   2011معلوماتٌة64.7االردنمصعب تٌسٌر علً بنً حمد              2391150507036

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         اقتصاد المال واألعمال 507االردن   2012ادب77.2ًاالردنسمٌه علً طعمه العاصم                2401200507031

غٌر محدد               القانون                اقتصاد المال واألعمال 507االردن   2012ادب80.9ًاالردننور احمد سالم الفاعوري              2411200507035

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما اقتصاد المال واألعمال 507االردن   2012معلوماتٌة81.3االردنرأفت عالم عبد الرؤوف المصرى         2421200507044

المحاسبة               التموٌل والمصارف       اقتصاد المال واألعمال 507االردن   2012ادب80.1ًاالردنمحمد مصطفى محمد حمارشه              2431200507047

غٌر محدد               القانون                اقتصاد المال واألعمال 507االردن   2012ادب78.5ًاالردنورده خوٌلد عواد المساعٌد            2441200507069

المحاسبة               التموٌل والمصارف       اقتصاد المال واألعمال 507االردن   2012معلوماتٌة83.4االردنمحمد علً محمد منصور                 2451200507070

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        اقتصاد المال واألعمال 507االردن   2012ادب77.5ًاالردنسامٌه عبٌد قطٌش الفواعره            2461200507072

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما اقتصاد المال واألعمال 507االردن   2012معلوماتٌة79.8االردنبنان عبد هللا علً المشاقبه          2471200507092

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         اقتصاد المال واألعمال 507االردن   2012معلوماتٌة69.7االردنرحمه ملٌحان اسمر العظامات           2481200507096

غٌر محدد               التارٌخ                اقتصاد المال واألعمال 507االردن   2012ادب69.7ًاالردنفواز عقاب حمٌدي الشرفات             2491200507104

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        اقتصاد المال واألعمال 507االردن   2012ادب67.1ًاالردنعندلٌب جهاد عٌسى مشاقبه             2501200507108

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        اقتصاد المال واألعمال 507االردن   2012معلوماتٌة68.1االردنعبدالحمٌد ٌوسف محمد المشاقبة        2511200507113

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         اقتصاد المال واألعمال 507االردن   2012معلوماتٌة66.4االردناحمد حسٌن علً سمٌران                2521200507121
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غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت اقتصاد المال واألعمال 507االردن   2012معلوماتٌة67االردنفخر عبدالرؤوف حسٌن الهرش            2531250507031

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         نظم المعلومات المحاسبٌة 508االردن   2011ادب68.3ًاالردناالء فالح سالم العموش               2541100508067

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       نظم المعلومات المحاسبٌة 508االردن   2011معلوماتٌة64االردنسوسن ابراهٌم محمد الشوٌات           2551150508009

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        نظم المعلومات المحاسبٌة 508االردن   2011معلوماتٌة63االردنلٌث ابراهٌم محمد السرحان            2561150508022

غٌر محدد               اقتصاد المال واألعمال  نظم المعلومات المحاسبٌة 508االردن   2011معلوماتٌة74.1االردناسٌل عبدهللا محمد السرحان           2571150508059

غٌر محدد               التارٌخ                نظم المعلومات المحاسبٌة 508االردن   2011معلوماتٌة64.8االردنمهند عارف عزٌز موسى                 2581150508070

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         نظم المعلومات المحاسبٌة 508االردن   2012معلوماتٌة80.5االردنمٌسون خالد حسن الكردي               2591200508019

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        نظم المعلومات المحاسبٌة 508االردن   2012معلوماتٌة70.3االردناٌات اشتٌوي سالم الحرافشه           2601200508142

التربٌة الخاصة         التارٌخ                نظم المعلومات المحاسبٌة 508االردن   2012معلوماتٌة71.3االردنوفاء احمد هلٌل بنً خالد             2611200508144

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         نظم المعلومات المحاسبٌة 508االردن   2012التعلٌم الصحً 68االردنمحمود راشد محمد الرفاعً             2621200508146

غٌر محدد               التارٌخ                نظم المعلومات المحاسبٌة 508االردن   2012معلوماتٌة71.8االردنباسل اعوٌد نزال السرحان             2631200508149

التربٌة الخاصة         لم الصف                نظم المعلومات المحاسبٌة 508االمارات 2012ادب91.82ًاالردنمروه محمد عبد الرحمن درباشً         2641200508150

غٌر محدد               القانون                المحاسبة وقانون االعمال 509السعودٌه 2011ادب86.98ًاالردنشهد خالد رمضان وشاح                 2651100509028

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         المحاسبة وقانون االعمال 509االردن   2011ادب80.7ًاالردنحال محمد عٌد البدارٌن               2661100509097

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       المحاسبة وقانون االعمال 509االردن   2011معلوماتٌة63.9االردنمحمد عدنان شرٌف نصار                2671150509039

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت المحاسبة وقانون االعمال 509االردن   2011علمً   69.3االردنعلً محمد علً المساعٌد               2681150509125

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         المحاسبة وقانون االعمال 509االردن   2011معلوماتٌة63.6االردنسلطان ناٌف شاتً المزاوده            2691150509151

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        المحاسبة وقانون االعمال 509االردن   2011علمً   64.7االردناحمد كرٌم خلٌف الخوالده             2701150509167

غٌر محدد               نظم المعلومات المحاسبً المحاسبة وقانون االعمال 509االردن   2012معلوماتٌة80.4االردنعطاهللا محمد شرٌف االزعر            2711200509119

غٌر محدد               اسبانً وا /اللغة واالدبالمحاسبة وقانون االعمال 509االردن   2012ادب81ًاالردنعالءالدٌن احمد خلف حلٌحل            2721200509163

غٌر محدد               القانون                المحاسبة وقانون االعمال 509االردن   2012معلوماتٌة71.6االردنحمزه توفٌق احمد ابو شقوره           2731200509178

غٌر محدد               القانون                المحاسبة وقانون االعمال 509االردن   2012معلوماتٌة69.3االردنابراهٌم محمد احمد ابو شقوره         2741200509180

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         المحاسبة وقانون االعمال 509االردن   2012معلوماتٌة67.4االردنعبدهللا محمد اشتٌوي بنً خالد        2751200509208

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         المحاسبة وقانون االعمال 509االردن   2012التعلٌم الصحً 67.5االردنحمزة عبدهللا عطٌة النعٌمات          2761200509210

غٌر محدد               القانون                المحاسبة وقانون االعمال 509االردن   2012معلوماتٌة75.09االردنحنان خالد فلٌح السرحان              2771250509024

القانون                لم الصف                المحاسبة وقانون االعمال 509االردن   2012معلوماتٌة72.8االردنعبٌر منٌر ابراهٌم داغر              2781250509071

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         المحاسبة وقانون االعمال 509االردن   2012معلوماتٌة66.19االردنلٌنه بادي راجً السرحان              2791250509092

غٌر محدد               القانون                نظم المعلومات المالٌة والمصرفٌة 511االردن   2012معلوماتٌة81.2االردنبٌان موسى فارس ابو سٌف              2801200511045

غٌر محدد               التارٌخ                نظم المعلومات المالٌة والمصرفٌة 511االردن   2012معلوماتٌة75.9االردناحمد بكر عبد الرحمن المجالً         2811200511072

غٌر محدد               لم الصف                نظم المعلومات المالٌة والمصرفٌة 511االردن   2012ادب75.5ًاالردنزٌده حسن فهد الرحٌبه                2821200511075

غٌر محدد               اسبانً وا /اللغة واالدبنظم المعلومات المالٌة والمصرفٌة 511االردن   2012معلوماتٌة75.7االردنٌزن حسن محمد محمد                   2831200511166

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         العلوم السٌاسٌة       604االردن   2011معلوماتٌة66.7االردنغالً محمد سالمه بنً خالد            2841100604092

اٌطالً وا /اللغة واالدباسبانً وا /اللغة واالدبالعلوم السٌاسٌة       604االردن   2012معلوماتٌة77.9االردنمعتز ناصر عثمان انعٌم               2851200604051

غٌر محدد               اسبانً وا /اللغة واالدبالعلوم السٌاسٌة       604االردن   2012معلوماتٌة80.1االردنصهٌب ضٌاء الدٌن حازم ابوغزاله       2861200604067

غٌر محدد               التارٌخ                العلوم السٌاسٌة       604االردن   2012معلوماتٌة67.9االردنبدر نواف مفضً العرقان               2871200604085

غٌر محدد               التارٌخ                العلوم السٌاسٌة       604االردن   2012ادب65.3ًاالردنطاٌل فارس فٌاض الشرفات              2881250604020

غٌر محدد               التارٌخ                العلوم السٌاسٌة       604االردن   2012ادب67.9ًاالردنحافظ دحام نوٌدس الشرفات             2891250604103

غٌر محدد               التارٌخ                العلوم السٌاسٌة       604االردن   2012ادب66.19ًاالردنصهٌب حسٌن جلود المساعٌد             2901250604118

غٌر محدد               الهندسة المدنٌة        هندسة العمارة         703االردن   2011علمً   94.7االردنمرام مروان حامد عبٌدات              2911100703023

غٌر محدد               الهندسة المدنٌة        هندسة العمارة         703االردن   2011علمً   90االردناالء عبدالجبار محمد ابوحسنه         2921150703015

غٌر محدد               الهندسة المدنٌة        هندسة العمارة         703االردن   2012علمً   94.1االردنعرٌن طالل احمد عنانزه               2931200703021

غٌر محدد               الهندسة المدنٌة        هندسة العمارة         703االردن   2012علمً   94.5االردناٌات حسن محمود ابو زبٌد             2941200703040
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غٌر محدد               هندسة المساحة          هندسة العمارة         703االردن   2012علمً   90.8االردناٌة حسن عبد الرزاق ابو رم           2951200703079

غٌر محدد               الهندسة المدنٌة        هندسة العمارة         703االردن   2012علمً   75.59االردنهبه احمد محمد عطٌه                  2961250703124

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت الهندسة المدنٌة       704االردن   2011علمً   80.6االردنوسام محمد حمدان السمٌران            2971100704077

غٌر محدد               هندسة المساحة          الهندسة المدنٌة       704االردن   2011علمً   80.5االردنصهٌب بكر علً مساعده                 2981100704082

غٌر محدد               هندسة المساحة          الهندسة المدنٌة       704االردن   2011صناعً  89.6االردندعاء مؤٌد محمد ٌوسف                 2991150704075

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         علوم االرض 803االردن   2011معلوماتٌة79.8االردنهدٌل محمد حسٌن ابوقرق               3001100803022

غٌر محدد               نظم المعلومات المالٌة  علوم االرض 803االردن   2011علمً   80.3االردنحنٌن جالل فخرى احمد                 3011100803060

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         علوم االرض 803االردن   2011معلوماتٌة76االردنحنان محمد صٌاح العون                3021100803118

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        علوم االرض 803االردن   2011معلوماتٌة62.5االردنٌوسف محمد عاٌد المشاقبه             3031150803005

غٌر محدد               التارٌخ                علوم االرض 803االردن   2011معلوماتٌة62.2االردنعالءالدٌن عبدالمهدي محمد ابوجنٌد    3041150803008

غٌر محدد               لم الصف                علوم االرض 803االردن   2011معلوماتٌة70االردنامال خلف محمد الخزاعله              3051150803039

غٌر محدد               لم الصف                علوم االرض 803االردن   2011زراعً  60.2االردنمحمد سلٌمان بركات العموش            3061150803064

غٌر محدد               لم الصف                علوم االرض 803االردن   2011زراعً  63.3االردنفاٌز حمدان عبدالرحٌم بنً احمد       3071150803065

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         علوم االرض 803االردن   2012معلوماتٌة80.8االردناسالم محمود ضٌف هللا الزعٌم         3081200803080

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        علوم االرض 803االردن   2012معلوماتٌة78.8االردناحمد محمد احمد الجسار               3091200803087

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         علوم االرض 803االردن   2012معلوماتٌة77.8االردنوفاء فهد محمد الحدٌان               3101200803121

غٌر محدد               التارٌخ                علوم االرض 803االردن   2012معلوماتٌة78االردنفرحان علً محمد الغزالٌن             3111200803162

غٌر محدد               الفقه وأصوله           علوم االرض 803االردن   2012علمً   75.3االردنمحمود قسٌم محمد الشرفات             3121200803186

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         علوم االرض 803االردن   2012معلوماتٌة73االردنماجده محمد عناد المتعان             3131200803200

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         علوم االرض 803االردن   2012زراعً  72.7االردنضحى عواد عطاهللا الغٌاث             3141200803203

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         علوم االرض 803االردن   2012معلوماتٌة70.6االردناٌمان محمود محمد المرابً            3151200803206

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         علوم االرض 803االردن   2012معلوماتٌة74.2االردنلؤي علً حسٌن الشرعه                 3161200803209

غٌر محدد               التارٌخ                علوم االرض 803االردن   2012معلوماتٌة67.8االردنصابرٌن عوده اسود ارشٌد              3171200803241

غٌر محدد               نظم المعلومات المالٌة  علوم االرض 803االردن   2012معلوماتٌة65.8االردنهانً عوده عقٌل الشرعه               3181200803253

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         علوم االرض 803االردن   2012معلوماتٌة66.1االردنتسنٌم صاٌل مهدي السمٌران            3191200803255

غٌر محدد               لم الصف                علوم االرض 803االردن   2012صناعً  69.6االردنحمزة امجد نواف النوافلة             3201200803260

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         علوم االرض 803االردن   2012علمً   68.8االردنضحى عوٌد عوض العظامات               3211250803130

غٌر محدد               نظم المعلومات الحاسوبً علم الحاسوب           901االردن   2009معلوماتٌة74.7االردنصخر محمد كساب خرٌشا                 322900901127

غٌر محدد               نظم المعلومات الحاسوبً علم الحاسوب           901االردن   2009علمً   64.6االردنمحمد شبٌب شوكت نصٌرات               323950901162

غٌر محدد               نظم المعلومات الحاسوبً علم الحاسوب           901االردن   2010علمً   73.2االردنغٌث حسٌن موسى الذٌابات              3241000901070

غٌر محدد               القانون                علم الحاسوب           901االردن   2010معلوماتٌة77.4االردناٌالف محمد مسلم ابو ذوٌب            3251000901080

غٌر محدد               نظم المعلومات المحاسبً علم الحاسوب           901االردن   2010معلوماتٌة60.3االردناحمد سلٌمان راشد العلٌان            3261050901070

المحاسبة وقانون االعما ادارة األعمال          علم الحاسوب           901االردن   2011علمً   85.5االردنامل محمد علً مشاقبه                 3271100901005

غٌر محدد               نظم المعلومات الحاسوبً علم الحاسوب           901االردن   2011زراعً  64.9االردناالمٌن نهار عاٌد الطوالبة           3281150901010

غٌر محدد               التارٌخ                علم الحاسوب           901االردن   2011معلوماتٌة71.4االردنفادي خالد غشام الصقٌرات             3291150901011

غٌر محدد               نظم المعلومات الحاسوبً علم الحاسوب           901االردن   2011علمً   64.8االردنمعاذ حمدان فرج المهٌدات             3301150901070

غٌر محدد               نظم المعلومات الحاسوبً علم الحاسوب           901االردن   2011معلوماتٌة67االردنٌاسر كامل فهد الشدٌفات              3311150901077

غٌر محدد               نظم المعلومات االدارٌة علم الحاسوب           901االردن   2012معلوماتٌة84.6االردناسراء علً عبد عاصً                  3321200901007

غٌر محدد               نظم المعلومات الحاسوبً علم الحاسوب           901االردن   2012معلوماتٌة65.6االردناٌمان محمد عبداللطٌف ٌاسٌن          3331200901012

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما علم الحاسوب           901االردن   2012معلوماتٌة85.3االردنمنٌره محمد سالم حمدان               3341200901017

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما علم الحاسوب           901االردن   2012معلوماتٌة83.3االردنفرج ابراهٌم فرج الزرٌقات            3351200901020

غٌر محدد               نظم المعلومات المحاسبً علم الحاسوب           901االردن   2012معلوماتٌة84.8االردناٌوب فواز فتحً ابو عزب              3361200901056
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غٌر محدد               الرٌاضٌات              علم الحاسوب           901االردن   2012علمً   84.8االردناسٌل خلدون مصطفى بنً ٌوسف           3371200901059

غٌر محدد               نظم المعلومات الحاسوبً علم الحاسوب           901االردن   2012معلوماتٌة85.6االردننداء عبدالكرٌم عبدهللا ابو شتٌه     3381200901060

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما علم الحاسوب           901االردن   2012معلوماتٌة83.4االردنعالء قاسم قاسم السالم               3391200901061

غٌر محدد               اللغة االنجلٌزٌة وآداب علم الحاسوب           901االردن   2012معلوماتٌة86.4االردناٌناس فٌصل حمد النعٌمً              3401200901065

غٌر محدد               نظم المعلومات االدارٌة علم الحاسوب           901االردن   2012معلوماتٌة83.7االردنابراهٌم بكر صدقً ابو ترابه          3411200901066

غٌر محدد               القانون                علم الحاسوب           901االردن   2012معلوماتٌة83.3االردنعبدالكرٌم طراد عوض بنً خالد         3421200901105

غٌر محدد               نظم المعلومات الحاسوبً علم الحاسوب           901االردن   2012معلوماتٌة82.1االردنٌسرى ثلجً ناصر ماضً                 3431200901108

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما علم الحاسوب           901االردن   2012معلوماتٌة83.2االردنخلود محمد عواد الخوالدة             3441200901109

غٌر محدد               نظم المعلومات الحاسوبً علم الحاسوب           901االردن   2012معلوماتٌة88.7فلسطٌننورهان ابراهٌم محمد عٌسى            3451200901112

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما علم الحاسوب           901االردن   2012علمً   82.2االردنخالد بالل حسن ابو ٌابس              3461200901121

غٌر محدد               نظم المعلومات االدارٌة علم الحاسوب           901االردن   2012علمً   66.6االردنتسنٌم رٌاض ذٌاب المساعٌد            3471200901128

غٌر محدد               نظم المعلومات االدارٌة علم الحاسوب           901االردن   2012زراعً  69.1االردنارٌج احمد مصطفى معالً               3481200901132

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت علم الحاسوب           901االردن   2012علمً   74.4االردنفٌصل حمود فنخٌر الشرفات             3491200901135

غٌر محدد               نظم المعلومات الحاسوبً علم الحاسوب           901االردن   2012معلوماتٌة74.5االردنحمزه محمد حمزه كركتلً               3501250901007

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما علم الحاسوب           901االردن   2012معلوماتٌة72.3االردناٌه عٌد خلف الوادي                  3511250901017

غٌر محدد               نظم المعلومات االدارٌة علم الحاسوب           901االردن   2012معلوماتٌة65.59االردنروزان مفٌد عبدالرحٌم القاسم         3521250901030

غٌر محدد               نظم المعلومات االدارٌة نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2010علمً   67.7االردن"               محمد ناظم"حنٌن نظمً 3531050902091

غٌر محدد               نظم المعلومات االدارٌة نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2010علمً   69.6االردنضحى ولٌد اسماعٌل البرٌحً            3541050902095

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2010معلوماتٌة68.1االردنفادي خالد رضا غانم                  3551050902120

غٌر محدد               نظم المعلومات االدارٌة نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2011علمً   75.3االردنحازم منقذ جرٌس حداد                 3561100902075

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2011معلوماتٌة69االردنمحمد عمر عبدالعزٌز حمدان            3571150902030

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2011معلوماتٌة68.3االردناحمد ابراهٌم محمد سلٌمان            3581150902034

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2011معلوماتٌة67.8االردنراكان خالد مصطفى الزعبً             3591150902038

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2011معلوماتٌة74.3االردنمحمد حسن احمد حمدان                 3601150902057

غٌر محدد               نظم المعلومات االدارٌة نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2011معلوماتٌة63.4االردناحمد هانً محمد الرفاعً              3611150902073

غٌر محدد               نظم المعلومات االدارٌة نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2011علمً   60.3االردنعامر عبدالجبار محمد ابو صٌام        3621150902119

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2011علمً   62.8االردنحازم صبح عٌد الفقهاء                3631150902122

غٌر محدد               المحاسبة               نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2012معلوماتٌة86.4االردنسجى جالل محمد حماد                  3641200902022

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2012معلوماتٌة85.7االردنحلٌمه محمود محمد بنً خالد           3651200902047

غٌر محدد               نظم المعلومات االدارٌة نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2012معلوماتٌة85.3االردنرهام ناصر حمٌد الفواعره             3661200902055

نظم المعلومات المحاسبً المحاسبة وقانون االعما نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2012معلوماتٌة83.8االردنمامون خلدون محمود عبد هللا          3671200902101

غٌر محدد               نظم المعلومات االدارٌة نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2012معلوماتٌة89.1االردنسجود صالح طالب الصبٌحات             3681200902103

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2012معلوماتٌة72االردنمحمد عٌد سلٌمان المومنً             3691200902104

غٌر محدد               ادارة األعمال          نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2012معلوماتٌة74.7االردنمشعل حسٌن مشعل المساعٌد             3701200902106

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2012علمً   65.6االردنمحمد عبدالكرٌم احمد ابو شطٌرة       3711200902113

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2012معلوماتٌة65.1االردناسماء سالمه صالح السرحان            3721200902118

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        نظم المعلومات الحاسوبٌة 902االردن   2012معلوماتٌة69.2االردنلبنى فائق ناٌف الردٌسات             3731250902005

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2007ادب72.8ًاالردنشروق سالمة عذاب السرحان             374700904103

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2010ادب83.3ًاالردنعبدهللا عدنان علً المزاودة          3751000904014

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2010ادب74.1ًاالردنهدٌل علً محمد العٌسى                3761000904044

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011ادب84.8ًاالردنخوله عبد الرزاق حمد                 3771100904002

القانون                التربٌة الخاصة         نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011ادب74.5ًاالردنراٌه عبدالكرٌم منصور البدارٌن       3781100904006
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غٌر محدد               ادارة األعمال          نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011ادب83.5ًاالردنشذى مفٌد محمد احمد                  3791100904027

التربٌة الخاصة         العلوم السٌاسٌة        نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011ادب82.9ًاالردنمجد محمد عبدالنور الزعبً            3801100904047

غٌر محدد               نظم المعلومات المحاسبً نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011معلوماتٌة80.7االردنمحمود اسماعٌل عبدالهادي قدٌمات      3811100904103

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011معلوماتٌة76.1االردنخلدون محمد فرج الفواعرة             3821100904111

التربٌة الخاصة         تربٌة الطفل            نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011معلوماتٌة71.7االردنشفاء محمد سالم الراشد               3831100904113

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011معلوماتٌة73.5االردنغسان محمد علً حمٌدان                3841100904114

غٌر محدد               القانون                نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011معلوماتٌة70.7االردنمحمد صالح محمود الحاٌك              3851100904117

غٌر محدد               العلوم السٌاسٌة        نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011علمً   66.9االردنذكرٌات فالح سلٌمان المشاقبه         3861100904130

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011معلوماتٌة64.7االردناسماء حاتم محمد النصر               3871150904004

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011معلوماتٌة63.7االردنبهاء ٌوسف احمد ابو ٌحٌى             3881150904074

غٌر محدد               التارٌخ                نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011ادب64ًاالردنمحمد عبدالهادي احمد رضوان           3891150904076

غٌر محدد               لم الصف                نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011معلوماتٌة65االردنعبدهللا شاٌش محمد العنزي            3901150904078

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011معلوماتٌة67.7االردنانس حافظ ادرٌس الطقاطقه             3911150904084

غٌر محدد               اقتصاد المال واألعمال  نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011ادب64.8ًاالردنمحمد سلمان عواد المساعٌد            3921150904089

غٌر محدد               لم الصف                نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011ادب63.5ًاالردنرقٌه حسٌن عطا النوبانً              3931150904093

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011اقتصاد منزلً 72.7االردنحنان عصام عبدالرحٌم النجار          3941150904095

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011ادب60.4ًاالردنعمار محمد عبدالرحمن المومنً         3951150904098

غٌر محدد               نظم المعلومات المحاسبً نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2011علمً   64.3االردنمذهن محمد طرٌخم المذهن              3961150904110

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2012معلوماتٌة81.1االردنعمار احمد سلٌم الفهٌد               3971200904012

غٌر محدد               القانون                نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2012ادب88.9ًاالردنوسام نبٌل ابراهٌم الخزاعلة          3981200904018

غٌر محدد               أصول الدٌن             نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2012ادب83ًاالردنزرٌفه مطر حمدان المساعٌد            3991200904028

غٌر محدد               ادارة األعمال          نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2012معلوماتٌة86.3االردنلجٌن محمود عطا المعاٌطه             4001200904035

غٌر محدد               أصول الدٌن             نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2012ادب81.2ًاالردنغرام عواد مسلم المسحان              4011200904040

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2012ادب85.5ًاالردنخلود علً قبالن الحروب               4021200904041

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2012معلوماتٌة83.7االردناحمد مصطفى محمد ابو لٌلى            4031200904061

غٌر محدد               ادارة األعمال          نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2012معلوماتٌة80.8االردنهٌفاء عماد زٌاد صبح                 4041200904063

غٌر محدد               لم الصف                نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2012معلوماتٌة80.8االردنعمار ولٌد محسن الغزو                4051200904069

غٌر محدد               نظم المعلومات الحاسوبً نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2012معلوماتٌة85.3االردنفاطمه خضر عثمان رحال                4061200904074

غٌر محدد               التموٌل والمصارف       نظم المعلومات االدارٌة 904االمارات 2012علمً   91.36االردندعاء محمد فاٌز ابو ساره             4071200904083

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2012علمً   70.4االردنرائد عواد خالد الشرعة               4081200904089

غٌر محدد               لم الصف                نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2012معلوماتٌة67.1االردنجمال علٌان محمد المشاقبة            4091200904092

غٌر محدد               ادارة األعمال          نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2012معلوماتٌة66.7االردنمحمد خالد عبدالرحمن السروجً         4101200904096

غٌر محدد               نظم المعلومات المالٌة  نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2012ادب65.5ًاالردناحمد فضً احمود علٌمات               4111200904097

العلوم السٌاسٌة        ادارة األعمال          نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2012ادب66ًاالردنمالك اسماعٌل احمد الحمد             4121250904016

تربٌة الطفل            لم الصف                نظم المعلومات االدارٌة 904االردن   2012منزلً  69.8االردناسٌل مصطفى احمد االحمد              4131250904017

غٌر محدد               الكٌمٌاء               التمرٌض               1001االردن   2011علمً   73.7االردنمعاذ احمد خلف الحراحشه              4141151001017

غٌر محدد               علوم االرض والبٌئة الت التمرٌض               1001االردن   2012علمً   71.9االردنفاتن محمد نمر المساعٌد              4151201001001

علوم االرض والبٌئة الت الرٌاضٌات              التمرٌض               1001االردن   2012علمً   86.5االردنرافت نصر محمد المساعٌد              4161201001019

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما التمرٌض               1001االردن   2012علمً   70.4االردنهنادي محمد حسن الخزاعلة             4171201001151

غٌر محدد               اللغة الفرنسٌة وادابها التمرٌض               1001االردن   2012علمً   74.8االردنمهند سامً ناٌف الدغمً               4181201001160

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما التمرٌض               1001االردن   2012علمً   70.7االردنٌزن صالح علً السرحان                4191201001171

غٌر محدد               التارٌخ                التربٌة الخاصة        1113االردن   2011ادب85.5ًاالردندعاء حمدان زعٌوط الشرفات            4201101113054
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غٌر محدد               نظم المعلومات المالٌة  التربٌة الخاصة        1113االردن   2011معلوماتٌة77.8االردنرنا عمر محمد ابوفنون                4211101113091

غٌر محدد               التارٌخ                التربٌة الخاصة        1113االردن   2012ادب69.6ًاالردنرائد فاٌز عٌد الشرفات               4221201113183

غٌر محدد               لم الصف                التربٌة الخاصة        1113االردن   2012منزلً  75.5االردنصفاء اٌمن محمد قواقزه               4231201113237

غٌر محدد               التارٌخ                معلم الصف               1134االردن   2011معلوماتٌة64.7االردناحمد محمد حسن عواد                  4241151134106

غٌر محدد               نظم المعلومات المالٌة  معلم الصف               1134االردن   2012ادب75ًاالردنرائد خالد محمد العلٌمات             4251201134031

غٌر محدد               التارٌخ                معلم الصف               1134االردن   2012معلوماتٌة74.1االردنمحمد خالد موسى الخضور               4261201134038

غٌر محدد               التارٌخ                معلم الصف               1134االردن   2012ادب74.4ًاالردنامٌن نزال نمر الشرفات               4271201134060

غٌر محدد               اللغة العربٌة وآدابها  معلم الصف               1134االردن   2012ادب79.2ًاالردنوفاء سالمه سلٌمان ابوكف             4281201134108

غٌر محدد               التارٌخ                معلم الصف               1134االردن   2012معلوماتٌة74.1االردنباسم جهاد عبدالرحمن محمد المصطفى    4291201134117

غٌر محدد               نظم المعلومات المحاسبً معلم الصف               1134االردن   2012علمً   78.5االردنخدٌجة محمد فاضً العلٌمات            4301201134121

غٌر محدد               اللغة العربٌة وآدابها  معلم الصف               1134االردن   2012ادب74.8ًاالردنمنى سامً شرٌف عبد هللا              4311201134231

غٌر محدد               التارٌخ                معلم الصف               1134االردن   2012ادب67.3ًاالردنسهام حسن سلٌمان عامر                4321251134054

غٌر محدد               لم الصف                تربٌة الطفل           1164االردن   2011ادب80.1ًاالردنغادة محمد سالمة النمران             4331101164008

اٌطالً وا /اللغة واالدباسبانً وا /اللغة واالدبتربٌة الطفل           1164االردن   2011التعلٌم الصحً 73.1االردنعبدالوهاب محمد هالل الحوت           4341101164101

غٌر محدد               التربٌة الخاصة         تربٌة الطفل           1164االردن   2011ادب76.6ًاالردنامل سالم قٌضً المساعٌد              4351101164146

غٌر محدد               لم الصف                تربٌة الطفل           1164االردن   2012علمً   75.8االردنعائشه خلٌل حسن ابو زلطه             4361201164001

غٌر محدد               اسبانً وا /اللغة واالدبتربٌة الطفل           1164االردن   2012ادب73.1ًاالردناكرام جهاد عثمان جلنبو              4371201164002

غٌر محدد               لم الصف                تربٌة الطفل           1164االردن   2012ادب74.4ًاالردنمكرم عبدهللا رضٌمان الحوٌطات        4381201164004

غٌر محدد               نظم المعلومات المالٌة  تربٌة الطفل           1164االردن   2012ادب75.9ًاالردنامٌمه محمد احمد الدناوي             4391201164006

غٌر محدد               لم الصف                تربٌة الطفل           1164االردن   2012منزلً  74.6االردنروان سعد عاهد حماد                  4401201164008

غٌر محدد               اللغة العربٌة وآدابها  تربٌة الطفل           1164االردن   2012ادب72.5ًاالردنلٌالً عاطف محمود الخالٌله           4411201164023

غٌر محدد               أصول الدٌن             تربٌة الطفل           1164االردن   2012ادب72.8ًاالردنزهر ناصر محمد المزاوده              4421201164024

غٌر محدد               اللغة العربٌة وآدابها  تربٌة الطفل           1164االردن   2012ادب72.5ًاالردناٌه صالح فتحً السالق                4431201164030

غٌر محدد               اللغة العربٌة وآدابها  تربٌة الطفل           1164االردن   2012ادب72.5ًاالردناسٌل وائل محمد جرادات               4441201164032

غٌر محدد               اٌطالً وا /اللغة واالدبتربٌة الطفل           1164االردن   2012معلوماتٌة72.7االردنرؤى احمد راشد ابو حامده             4451201164033

غٌر محدد               لم الصف                تربٌة الطفل           1164االردن   2012ادب74ًاالردناٌات جمال احمد قاسم                 4461201164046

غٌر محدد               اسبانً وا /اللغة واالدبتربٌة الطفل           1164االردن   2012منزلً  74.8االردنٌارا ٌوسف ابراهٌم النواصره          4471201164110

غٌر محدد               اسبانً وا /اللغة واالدبتربٌة الطفل           1164االردن   2012معلوماتٌة73.1االردنمحمد عماد ٌوسف كمٌل                 4481201164112

غٌر محدد               لم الصف                تربٌة الطفل           1164االردن   2012صناعً  75.5االردنهدٌل جمال صبرى ابو راشد             4491201164119

غٌر محدد               اللغة االنجلٌزٌة وآداب اٌطالً وانجلٌزي 1305االردن   2012معلوماتٌة86االردنربى زٌاد احمد شاهٌن                 4501201305016

غٌر محدد               اسبانً وا /اللغة واالدباٌطالً وانجلٌزي 1305االردن   2012معلوماتٌة73.8االردنٌمان عبدهللا محمد البدارٌن         4511201305021

اللغة الفرنسٌة وادابها اسبانً وا /اللغة واالدباٌطالً وانجلٌزي 1305االردن   2012معلوماتٌة77.9االردنبتول شعبان محمود الزبٌدى            4521201305022

غٌر محدد               اسبانً وا /اللغة واالدباٌطالً وانجلٌزي 1305االردن   2012ادب85.5ًاالردنروان مطٌع محمد فال الشنقٌطً         4531201305032

غٌر محدد               ادارة األعمال          اٌطالً وانجلٌزي 1305االردن   2012ادب86ًاالردنوجدان متعب عاٌد الجالودي            4541201305033

غٌر محدد               المحاسبة وقانون االعما اٌطالً وانجلٌزي 1305االردن   2012علمً   78.9االردنلٌنا عبدالغنً اسعد مشاقً            4551201305034

غٌر محدد               أصول الدٌن             اٌطالً وانجلٌزي 1305االردن   2012معلوماتٌة72.5االردنحازم احمد محمد دراٌسه               4561201305039

غٌر محدد               لم الصف                اٌطالً وانجلٌزي 1305االردن   2012ادب75.9ًاالردنٌاسمٌن عمران سعدى الدوٌك            4571201305041

غٌر محدد               اسبانً وا /اللغة واالدباٌطالً وانجلٌزي 1305االردن   2012معلوماتٌة78.9االردنمٌس حسن جابر الهربٌشً               4581201305043

غٌر محدد               اسبانً وا /اللغة واالدباٌطالً وانجلٌزي 1305االردن   2012علمً   74.6االردنرزان ٌاسر عبدهللا ابومحفوظ          4591201305045

غٌر محدد               التارٌخ                اٌطالً وانجلٌزي 1305االردن   2012ادب78.8ًاالردنهٌا علً عٌاده المساعٌد              4601201305061

غٌر محدد               اسبانً وا /اللغة واالدباٌطالً وانجلٌزي 1305االردن   2012معلوماتٌة73.8االردنٌزٌد رائد فرحان المعانً             4611201305072

غٌر محدد               اللغة العربٌة وآدابها  اسبانً وانجلٌزي 1306االردن   2012ادب75.9ًاالردنراٌه حسٌن جلٌل بنً خالد             4621201306020
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غٌر محدد               القانون                اسبانً وانجلٌزي 1306االردن   2012معلوماتٌة83.7االردنم ابراهٌم طشطه         ┘سوزان عبدالس4631201306043
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