
2017/2018الطلبة المستفيدين من برنامج العقبة للتعليم الجامعي 

القائمة النهائية 

التخصصالجامعةأسم الطالب

ادارة السياحة و السفرالعقبة- الجامعة األردنية ابتسام محمد الجارحي الجارحي1

الصيدلةجامعة مؤتةابرار رياض سليمان السيايده2

ية التطبيقيةالعقبة- الجامعة األردنية ابراهيم عبدهللا حميد عبكل3 ز اللغة االنجلي 

ز بن طاللاحالم سليمان عيد ابو غريقانه4 الرياضياتجامعة الحسي 

ز5 الهندسة المدنيةجامعة مؤتةاحمد ايمن جميل الزناني 

هندسة صناعيةالجامعة األردنيةاحمد رياض محمد ابو خشم6

الحقوقجامعة مؤتةاحمد زياد سالم المعايطه7

ادارة الفنادقالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية احمد سالم سليمان ابو غريقانه8

المحاسبةالجامعة االردنية العقبةاحمد سالم محمد الطراونه9

ادارة الفنادقالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية احمد سالم محيسن االحيوات10

زالعقبة- الجامعة األردنية احمد سليمان محمد علي القرامسه11 ادارة المخاطر و التامي 

ز بن طاللاحمد سمي  محمد الحمود12 الهندسة المدنيةجامعة الحسي 

يف عبدهللا خالد13 نظم المعلومات االداريةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية احمد شر

ادارة السياحة و السفرالعقبة- الجامعة األردنية احمد عايد غنام الفيومي14

ية التطبيقيةالعقبة- الجامعة األردنية احمد عبدهللا احمد الهباهبه15 ز اللغة االنجلي 

تكنولوجيا النقل البحريالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية احمد عدنان سعيد نزال16

االنتاج و االالت/ الهندسة الميكانيكية جامعة الطفيلة التقنيةاحمد عزات عبدالقادر الحرازنه17

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية احمد عماد طاهر العمري18

زالعقبة- الجامعة األردنية احمد محمد توفيق ابو دواس19 ادارة المخاطر و التامي 

ادارة الفنادقالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية احمد نعيم احمد هنيه20

ين محمد21 تكنولوجيا معلومات االعمالالعقبة- الجامعة األردنية احمد وائل جير

قوى حرارية و طاقة/ هندسة ميكانيكية جامعة مؤتةاحمد يوسف محمد ابو غوش22

الحقوقالجامعة األردنيةاخالص بسام طعمه الزغول23

ز بن طاللاري    ج رائد عبدالرحمن درويش24 العلوم المالية و المرصفيةجامعة الحسي 

ي25
الطب و الجراحةجامعة مؤتةاسامه ايمن منصور بسيونز

ز بن طاللاسامه شاهر محمد الفرايه26 الهندسة الكهربائيةجامعة الحسي 

هندسة القوى الكهربائيةجامعة الطفيلة التقنيةاسامه عبدالحفيظ محمد عبدالرزاق27

ابالعقبة- الجامعة األردنية اسامه علي ابراهيم المحيسن28 ادارة الطعام و الشر

نظم المعلومات االداريةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية اسامه نعيم عباس الكيال29

ز عبيد هللا البطوش30 مياه و بيئة/ الهندسة المدنية جامعة مؤتةاسامه ياسي 

المحاسبةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية اشاء رزق مشهور التخيمي31

ادارة الشحن و التخليصالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية اسالم عبد الكريم سليم حرب32

صيدله اداريهجامعة مؤتةاسيل ابراهيم سالم ابو غريقنه33

ز بن طاللاسيل حاتم عبدهللا ابو عوده34 ز و ادارة المخاطرجامعة الحسي  التامي 

ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية اسيل خالد عبدالقادر البطوش35

موكاسيل محمد حسن عبكل36 الكيمياءجامعة الي 

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية اسيل يعقوب اسماعيل الحالق37

اق محمد عبدالحليم محمد القرامسه38 التاري    خجامعة مؤتةاشر

ادارة تالسياحة و السفرالعقبة- الجامعة األردنية اصاله سعدي ساكب الوحيدي39

الغة العربية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية افنان احمد اكريم العمرو40

انظمة المعلومات الحاسوبيةالعقبة- الجامعة األردنية افنان محمد ربيع الخوجه41

ابالعقبة- الجامعة األردنية افنان موفق مبدأ خليل42 ادارة الطعام و الشر

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية االء اسماعيل فرحان عبدالعزيز43 ز اللغة االنجلي 

ياءجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةاالء امجد احمد حتامله44 ز الفي 

ز45 ابي 
اللغة العربيةو ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية االء محمد صباح الير

ز بن طاللالبتول بسام سالمه القضاه46 الكيمياءجامعة الحسي 

اء مصطفز محمد ابو خديجه47 هندسة القوى الكهربائيةجامعة الطفيلة التقنيةالير

ادارة الشحن و التخليصالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية المنترص باهلل احمد عبدالرحمن النتشه48

ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية المؤيد باهلل خالد مرسي ابو عبدهللا49

زالعقبة- الجامعة األردنية الياس عماد الياس الخطيب50 ادارة المخاطر والتامي 



ز بن طاللامال بكر اسماعيل العيسه51 الرياضياتجامعة الحسي 

ي احمد عبيد عباس52
االحياء البحريةالعقبة- الجامعة األردنية امانز

ز بن طاللامجد محمد توفيق الشيخ حسن53 الهندسة المدنيةجامعة الحسي 

التغذية و الصناعات الغذائيةجامعة مؤتةامل احمد سالم الزغول54

ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية امل فري    ج سالمه االحيوات55

المحاسبةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية اميمه احمد حسن عبدالجواد56

موكاميمه هيثم محمد ابو غزاله57 القانونجامعة الي 

ادارة الشحن و التخليصالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية انس محمد محمد العزب58

ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية انسام جمال عبدالنارص رزق الدردساوي59

العلوم الحياتيةالعقبة- الجامعة األردنية انسام نعيم قاسم قاسم60

ز61 يالعقبة- الجامعة األردنية انهار طه عبدالكريم العثامي  ز االدب االنجلي 

ات62 موكايات ابراهيم محمود الشقي  الغة العربية و ادابهاجامعة الي 

ز بن طاللايات جمال عمي  الحميصي63 ياءجامعة الحسي  ز الفي 

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية اياد امجد نعيم ابو صالح64

زالعقبة- الجامعة األردنية ايش محمد عبدالفتاح المفلح65 ادارة المخاطر و التامي 

ات66 نظم المعلومات االداريةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية ايمان عبدهللا علي النصي 

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية ايمان فارس درويش ال درويش67 ز اللغة االنجلي 

نظم المعلومات االداريةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية ايمان محمد صباح السلطان68

ابالعقبة- الجامعة األردنية ايناس محمد فايز البدوي69 ادارة الطعام و الشر

يل السعودي70 هندسة القوى الكهربائيةجامعة الطفيلة التقنيةايه ابراهيم جير

ية/اللغة الفرنسيةالعقبة- الجامعة األردنية ايه عبيد شاكر الدراوشه71 ز االنجلي 

العلوم الحياتيةالعقبة- الجامعة األردنية ايه علي عوف الخواجا72

ز بن طاللايه مفلح ضاحي النعيمات73 التحاليل الطبيةجامعة الحسي 

زالعقبة- الجامعة األردنية باسل عيىس احمد الخطيب74 ادارة المخاطر و التامي 

الهندسةالجامعة األردنيةبتول جمال محمد ابو السمن75

ي76
ز حامد بسيونز ز بن طاللبتول حسي  التحاليل الطبيةجامعة الحسي 

ي77
ز
ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية بتول عبدالحكيم عيد كفاف

ابالعقبة- الجامعة األردنية براءه سمي  مصباح ابوعيشه78 ادارة الطعام و الشر

التغذية و الصناعات الغذائيةجامعة مؤتةبراءه شامان خازر المجالي79

الصيدلةجامعة مؤتةبراءه عصام عبدالكريم الزغول80

ز بن طاللبراءه غازي عبدهللا الزوايده81 ياءجامعة الحسي  ز الفي 

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية بري  هان مروان مرسي ابو عبدهللا82

دكتور صيدلةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةبسمه فوزي احمد ابو عوده83

ي84
ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية بشار سامر فواز المومنز

انظمة المعلومات الحاسوبيةالعقبة- الجامعة األردنية بشار فراس عبدالفتاح الرواشده85

ز86 ز بن طاللبشاير علي محمد السعيديي  الكيمياءجامعة الحسي 

ى ساري سليمان الجرادين87 ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية بشر ز اللغة االنجلي 

ى محمود ابراهيم ابو نواس88 ية التطبيقيةالعقبة- الجامعة األردنية بشر ز اللغة االنجلي 

نظم المعلومات االداريةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية بالل نعيم احمد هنيه89

ات90 اللغة الفرنسية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية بيان صالح رافع النصي 

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية بيان صالح يونس الفقهاء91

زالعقبة- الجامعة األردنية بيان عبدالرحمن محمد الرياطي92 ادارة المخاطر و التامي 

يجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةبيان عوض خليل النابلىسي93 التخطيطي الحرصز

ادارة السياحة و السفرالعقبة- الجامعة األردنية بيان موس عطيه العسيلي94

ية/اللغة الفرنسية العقبة- الجامعة األردنية بيان نرص سعود القراله95 ز االنجلي 

ز بن طاللتاال محمد حمزه رضوان96 العلوم الحياتيةجامعة الحسي 

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية تاال نزار صالح ابو عطيه97

تكنولوجيا معلومات االعمالالعقبة- الجامعة األردنية تائبه بسام بخيت الشلوح98

ز عدس99 ز تحسي  ز حسي  ادارة الفنادقالعقبة- الجامعة األردنية تحسي 

ية التطبيقيةالعقبة- الجامعة األردنية تسنيم ايمن خليل ابو عيشه100 ز اللغة االنجلي 

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية تسنيم جهاد محمد الفراسنه101

ية/اللغة الفرنسيةالعقبة- الجامعة األردنية تسنيم حاتم حسن الطراونه102 ز االنجلي 

ي103
دينز ية/ اللغة الفرنسية العقبة- الجامعة األردنية تسنيم كمال ابراهيم الير ز االنجلي 

ز104 ابالعقبة- الجامعة األردنية تماره محمد شجاع ياسي  ادارة الطعام و الشر

ادارة الفنادقالعقبة- الجامعة األردنية تيسي  راكز عطاهلل الفيومي105

ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية تيماء احمد عبدهللا الكيال106



ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية تيماء عيىس سليم القسوس107

ز108 ز بن طاللثروه سالم صباح السعيديي  الكيمياءجامعة الحسي 

ز بن طاللجميل جمال جميل محمود109 ياءجامعة الحسي  ز الفي 

ي110 ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية جود سهيل عبد المغرنر

علم الحاسوبالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية حامد مالك فائق اسماعيل111

هندسة الميكاترونكسالجامعة الهاشميةحسام اسعد سعيد محمود112

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية حسام عبدالمهدي عبدهللا المطارنه113

ز بن طاللحسام وليد سالم البداينه114 الهندسة المدنيةجامعة الحسي 

ادارةالفنادقالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية حسن علي حسن الرياطي115

ي116
تكنولوجيا النقل البحريالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية حسن ماهر محمد الطعانز

ي117
الحقوقجامعة مؤتةحمزه ايمن منصور بسيونز

ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية حمزه سالم حميد الكبيش118

هندسة ميكانيكيةجامعة مؤتةحمزه ظاهر اسماعيل المعايطه119

الهندسة الميكانيكيةجامعة الطفيلة التقنيةحمزه مصطفز محمد ابو عيشه120

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية حمزه مطلق علي الزوايده121

ز122 ابي 
العلوم الحياتيةالعقبة- الجامعة األردنية حنان سلمان عبدالكريم الير

ز اسامه سعد مشتىه123 ية/اللغة الفرنسيةالعقبة- الجامعة األردنية حني  ز االنجلي 

اري124 ز اكرم عيد الشر اللغة الفرنسية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية حني 

ز نجم النجادات125 ز حسي  ز بن طاللحني  ية و ادابهاجامعة الحسي  ز اللغة االنجلي 

ز خالد رمضان العس126 اللغة العربية وادابهاالعقبة- الجامعة األردنية حني 

ز خالد سليمان الحجوج127 ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية حني  ز اللغة االنجلي 

 محمد الجارحي الجارحي128
ز ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية حني 

ز محمود عوض الخمايسه129 ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية حني  ز اللغة االنجلي 

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية خديجه عبدالحميد عبدهللا الخلفات130 ز اللغة االنجلي 

ادارة السياحة و السفرالعقبة- الجامعة األردنية خلود عبدالرحمن محمد درويش131

ي132
ز
المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية دانيا اسماعيل ابراهيم العسوف

ية وادابهاالعقبة- الجامعة األردنية دانيا عمر محمد الهالوي133 ز اللغة االنجلي 

يةالتطبيقيةالعقبة- الجامعة األردنية دانيه محمود اسماعيل المالحيم134 ز اللغة االنجلي 

ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية دانيه محمود جمعه الشحادات135

ادارة الفنادقالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية دانيه يوسف عادل الحلو136

ادارة السياحة و السفرالعقبة- الجامعة األردنية دعاء احمد علي العوران137

ز بن طاللدعاء صالح عبدالكريم عياد138 القانونجامعة الحسي 

ز بن طاللدعاء محمد رجا الهالالت139 التمريضجامعة الحسي 

يم140 علم النفسجامعة مؤتةدعاء مصطفز محمد اشر

ادارة االعمالالجامعة االردنية العقبةدنيا ابراهيم سالم الشعيبات141

ية/اللغة الفرنسية العقبة- الجامعة األردنية دنيا بسام ابراهيم قشتم142 ز االنجلي 

ي143
ز
ياء التطبيقيةجامعة الطفيلة التقنيةدنيا عبدهللا ابراهيم المراف ز الفي 

ادارة السياحة و السفرالعقبة- الجامعة األردنية دوجانه محمود صالح الكيال144

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية ديما احمد عبدهللا ابو السعود145 ز اللغة االنجلي 

ية وادابهاالعقبة- الجامعة األردنية ديما ايوب احمد الجبارات146 ز اللغة االنجلي 

زالعقبة- الجامعة األردنية ديما محمد محمود ابو سيف147 ادارة المخاطر والتامي 

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية ديمه يونس محمد الغول148

ي149 المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية دينا احمد عبد المغرنر

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية راشيل نبيل عيىس السعدان150

زالعقبة- الجامعة األردنية راما ابراهيم عطاهلل الخصبه151 ادارة المخاطر و التامي 

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية راما ماهر عبدالعزيز الشجراوي152 ز اللغة االنجلي 

تكنولوجيا معلومات االعمالالعقبة- الجامعة األردنية رامي بالل جميل منصور153

ي طارق عبدهللا خرصز154
موكرانز ونياتجامعة الي  هندسة االكير

ز القطاونه155 هندسة مدنيةجامعة مؤتةرانيا رضوان ياسي 

ادارة السياحة و السفرالعقبة- الجامعة األردنية ربا صالح الدين عثمان الوقيع156

انظمةالمعلومات الحاسوبيةالعقبة- الجامعة األردنية رنر ابراهيم عطاهلل الخصبه157

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية رحمه علي سليمان االحيوات158 ز اللغة االنجلي 

ية/اللغة الفرنسيةالعقبة- الجامعة األردنية رزان احمد خليل عشا159 ز االنجلي 

زالعقبة- الجامعة األردنية رزان عبدالفتاح محمد عبدالحق160 ادارة المخاطرو التامي 

العلوم الحياتيةالعقبة- الجامعة األردنية رزان وليد خالد الزبده161

انظمة المعلومات االداريةالعقبة- الجامعة األردنية رشا توفيق علي التوايهة162



ية التطبيقيةالجامعة االردنية العقبةرشا عبد الجيد محمد الكردي163 ز اللغة االنجلي 

اللغة العربية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية رغد جمال محمد جمعه164

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية رغد ماهر عبدالكريم السالل165 ز اللغة االنجلي 

ي166 تكنولوجيا معلومات االعمالالعقبة- الجامعة األردنية رقيه عبدالوهاب ابراهيم الخرصز

نظم المعلومات االداريةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية رقيه علي طالب العمري167

ز بن طاللرقيه فرج سليمان االحيوات168 ية و ادابهاجامعة الحسي  ز اللغة االنجلي 

ز169 ز بن طاللرنا احمد ابراهيم المبيضي  هندسة البيئةجامعة الحسي 

ية وادابهاالعقبة- الجامعة األردنية رنا سامي محمد العيىس170 ز اللغة االنجلي 

ز بن طاللرها محمد محمود الهالوي171 الهندسة المدنيةجامعة الحسي 

انظمة المعلومات الحاسوبيةالعقبة- الجامعة األردنية رهام رائد وليد سنجق172

مياه و بيئة/ هندسة مدنية جامعة مؤتةرهف شفيق بركات النوايسه173

ية التطبيقيةالعقبة- الجامعة األردنية رهف محمد عبد العسيلي174 ز اللغة االنجلي 

ز175 الصيدلةجامعة مؤتةروان احمد جدعان الغنميي 

ابالعقبة- الجامعة األردنية روان احمد شحاده ابو حواس176 ادارة الطعام و الشر

المحاسبةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية روان هشام عبدهللا العقده177

ز الهنداوي178 هندسة مدنيةجامعة مؤتةروزا علي حسي 

ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية روعه طارق محمد سليم القرصاوي179

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية روال سليم شكري البيطار180

يةالجامعة األردنيةرؤى رائد محمود عابدين181 علوم طبية و مخير

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية رؤى مروان محمد الدوشي182 ز اللغة االنجلي 

العلوم الحياتيةالعقبة- الجامعة األردنية ريما سالمه نصار االحيوات183

ي184
ز
المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية ريما صالح ابراهيم العسوف

ز185 ية/اللغة الفرنسيةالعقبة- الجامعة األردنية ريما نضال محمد العثامي  ز االنجلي 

ي186
نظم المعلومات االداريةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية زاهيه سلمان محمد بسيونز

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية زكريا رياض زكريا ابوعوالي187

زالعقبة- الجامعة األردنية زياد صبحي فريد العزارات188 ادارة المخاطر و التامي 

ز189 هندسة ميكانيكيةجامعة مؤتةزيد حسن زيدان الزيديي 

ز190 ز ال ياسي  زالعقبة- الجامعة األردنية زين احمد ياسي  ادارة المخاطر و التامي 

ي191
ر
ف المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية زينب عكاشه عبدهللا المشر

ز زياد عبدهللا ابو كركي192 المحاسبةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية سابي 

ز بن طاللساجده خليل عصام العكلوك193 العلوم الحياتيةجامعة الحسي 

ي194
دينز زالعقبة- الجامعة األردنية ساجده كمال ابراهيم الير ادارة المخاطر و التامي 

زالعقبة- الجامعة األردنية ساجده محمود محمد الرياطي195 ادارة المخاطر و التامي 

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية سارا هيثم عبد ابو سمره196 ز اللغة االنجلي 

ادارة االعمالالجامعة األردنيةساره ابراهيم عبدالفتاح الرمحي197

زالعقبة- الجامعة األردنية ساره ابراهيم محمد عالونه198 ادارة المخاطرو التامي 

ز بن طاللساره باسم شحاده الخطيب199 الكيمياءجامعة الحسي 

يةالجامعة األردنيةساره حازم صالح المجالي200 ز ز الروسية و االنجلي  اللغتي 

الهندسة المدنيةجامعة الطفيلة التقنيةساره حسن عمر عواد201

ية وادابهاالعقبة- الجامعة األردنية ساره خليل عبدالرحمن ابو العز202 ز اللغة االنجلي 

نظم المعلومات االداريةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية ساره سليم محمد طشطوش203

العلوم الحياتيةالعقبة- الجامعة األردنية ساره محمد ضاحي الغوانمه204

ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية ساره محمد عمر ابو عيشه205

التحاليل الطبيةجامعة البلقاء التطبيقيةساره محمود خميس الخطيب206

العلومالجامعة األردنيةساره محمود محمد قطيفان207

ز208 ادارة الشحن و التخليصالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية سالم علي عوده الصويلحي 

ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية سالي شكيس يعقوب دمرجيان209

ز210 ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية سالي سند اديب ياسي 

ز بن طاللسالي محمد حسن اغريب211 قانونجامعة الحسي 

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية سالي محمد موس الحميدي ال خطاب212

ز بن طاللسامر ابراهيم محمد محمد213 علم الحاسوبجامعة الحسي 

ز بن طاللسبأ محمود صابر الجارحي214 الهندسة الكيماويةجامعة الحسي 

ية/اللغة الفرنسيةالعقبة- الجامعة األردنية سحر طالل مصطفز اسماعيل215 ز االنجلي 

ز بن طاللسحر عمر محمد الزيود216 التمريضجامعة الحسي 

ز فرحات217 المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية سحر نبيل حسي 

ادارة الشحن و التخليصالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية سفيان محمد احمد حجازي218



اري219 زالعقبة- الجامعة األردنية سالم بشار فواز الشر ادارة المخاطر و التامي 

ية التطبيقيةالعقبة- الجامعة األردنية سلسبيل محمد عبد العسيلي220 ز اللغة االنجلي 

ادارة الفنادقالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية سليمان عبد سليمان ابو العز221

ونيات/الهندسة الكهربائيةجامعة مؤتةسليمان محمد سليمان رباع222 الكير

زالعقبة- الجامعة األردنية سماح محمد حسن الشافعي223 ادارة المخاطر و التامي 

ز224 ابي 
ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية سماح محمد سالم الير

ه اسعد عبدالرحمن المحسن البكرى225 ية التطبيقيةالعقبة- الجامعة األردنية سمي  ز اللغة االنجلي 

يدجامعة الطفيلة التقنيةسميه سمي  محمد الحمود226 هندسة التكيف و التير

المحاسبةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية سناء احمد جميل الحلمان227

ية/اللغة الفرنسيةالعقبة- الجامعة األردنية سناء احمد عبدهللا الطيان228 ز االنجلي 

المحاسبةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية سناء عبدالفتاح جاش ال عيد229

تكنولوجيا النقل البحريالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية سند احمد جير خلف230

اللغة العربية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية سندس خالد رمضان العس231

ز بن طاللسوار بسام نمر المجالي232 الهندسة المدنيةجامعة الحسي 

ز بن طاللسوار محمد احمد جادهللا233 علم الحاسوبجامعة الحسي 

ز القطاونه234 موكسوزان رضوان ياسي  القانونجامعة الي 

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية سوفينار احمد علي زكارنه235

ين محمد هويمل كريشان236 ادارة الشحن و التخليصالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية سي 

ه237 المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية سيف الدين خلدون عيىس عمي 

ز بن طاللشادي رياض محمد فؤاد الدويك238 الهندسة الكيماويةجامعة الحسي 

زالعقبة- الجامعة األردنية شذى احمد توفيق ابوشلش239 ادارة المخاطر و التامي 

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية شذى رسمي محمد الحسن240

وق جادهللا محسن ابوالعز241 ية/اللغة الفرنسيةالعقبة- الجامعة األردنية شر ز االنجلي 

وق عوده عبدهللا القراله242 ادارة الفنادقالعقبة- الجامعة األردنية شر

يف عبدالكريم سليم الخلفات243 ي الطبالجامعة الهاشميةشر
ز
دكتور ف

يف عيد رجب ابو العز244 اللغة العربية وادابهاالعقبة- الجامعة األردنية شر

ين محمد فريد عباس زيتون245 ادارة الفنادقالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية شر

ية التطبيقيةالعقبة- الجامعة األردنية شهد زياد محمدعمرو246 ز اللغة االنجلي 

ي247
ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية شهد غالب عيىس الهرينز ز اللغة االنجلي 

التسويقجامعة مؤتةشيماء بسام بخيت الشلوح248

ادارة الشحن و التخليصالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية صابر سعدي ساهر الزرو249

ي250 ز بن طاللصادق محمد صادق الخرصز مجياتجامعة الحسي  هندسة الير

ي الفران251
تكنولوجيا معلومات االعمالالعقبة- الجامعة األردنية صالح محمد عونز

ادارة السياحة و السفرالعقبة- الجامعة األردنية صفاء رباح عبدالهادي حسن252

ز بن طاللصهيب صقر ابراهيم القضاه253 الهندسة المدنيةجامعة الحسي 

هندسة القوى الكهربائيةجامعة الطفيلة التقنيةصهيب قاسم فتحي جندية254

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية ضح سمي  محمد الحمود255

ز256 ز بن طاللطارق ضيف هللا سليمان الحساسي  القانونجامعة الحسي 

يجامعة مؤتةطارق محمد عبدالقادر البطوش257
انتاج حيوانز

ز بن طاللطه سامي طه الختاتنه258 الهندسة الكهربائيةجامعة الحسي 

ي سالمه259
ز بن طاللعاصم جاش محمد بنز الهندسة الميكانيكيةجامعة الحسي 

المحاسبةالعقبة-الجامعة االردنية عاليه عبد الحافظ سليم المدادحه260

تكنولوجيا معلومات  االعمالالعقبة- الجامعة األردنية عامر امجد اسعد النابلىسي261

العلوم الحياتيةالعقبة- الجامعة األردنية عامر سليمان سليم ابو طالب262

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية عامر عرفات هاشم حسن263

المحاسبةجامعة الطفيلة التقنيةعامر محمود حمدي هياجنه264

ز265 ز بن طاللعايش محمد عيد السالميي  نظم المعلومات االداريةجامعة الحسي 

الجغرافياجامعة مؤتةعائشة عيد سالم الصقور266

ز بن طاللعباده حرب سالم الزوايده267 الجغرافياجامعة الحسي 

ز احمد عبدالسالم268 بية الرياضيةالجامعة األردنيةعبد الرحمن معير الير

هندسة الطاقة الكهربائيةكلية الهندسة التكنولوجيةعبدالرحمن اسامه شكري الشيخ صالح269

الوي270 ز اللغة العربيةالجامعة األردنيةعبدالرحمن عطا هللا كرم ميز

العلوم الحياتيةالعقبة- الجامعة األردنية عبدالرحمن هاشم عبدالهادي خاطر271

ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية عبدالعزيز ابراهيم محمود شناوي272

ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية عبدالقادر رياض عبدالقادر عمرو273

ي عبدالكريم حماشا274
نظم المعلومات االداريةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية عبدالكريم هانز



ادارة السياحة و السفرالعقبة- الجامعة األردنية عبدهللا احمد فهاد العقيل275

ي و المياه و البيئةالجامعة األردنيةعبدهللا حسن يوسف النابلىسي276
االراضز

ادارة الشحن و التخليصالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية عبدهللا عبد المعطي سليمان ابو العز277

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية عبدهللا محمد عبدالمهدي العاروري278

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية عبي  ابراهيم شاكر الدراوشه279

الوقاية و المكافحة المتكاملةجامعة مؤتةعدي يوسف بركات المعايطه280

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية عريب سالمه جراد ابو رجيله281 ز اللغة االنجلي 

المحاسبةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية عرين جمال فايز الدردساوي282

ي283
ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية عزالدين زياد عز الدين البشينر

ابالعقبة- الجامعة األردنية عطيه موس عطيه العسيلي284 ادارة الطعام و الشر

الصيدلةجامعة مؤتةعال محمد احمد القطيش285

ات286 ادارة الشحن و التخليصالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية علي ضيف هللا علي النصي 

تكنولوجيا النقل البحريالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية علي قاسم محمد حماشا287

ز288 ز ال ياسي  ز بن طاللعماد الدين احمد ياسي  الهندسة المدنيةجامعة الحسي 

االنتاج و االالت/الهندسة الميكانيكيةجامعة الطفيلة التقنيةعمار عطاهلل دنعان المحيسن289

هندسة التعدينجامعة الطفيلة التقنيةعمر ابراهيم محمد الصعيدي290

ز محمد الرياطي291 المحاسبةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية عمر حسي 

ز الصمادي292 نظم المعلومات االداريةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية عمر خالد حسي 

نظم المعلومات االداريةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية عمر عبدهللا سليمان زيادين293

ادارة السياحة و السفرالعقبة- الجامعة األردنية عمر عطاهلل الحاج ابراهيم العيسه294

ية/اللغة الفرنسيةالعقبة- الجامعة األردنية عمر محمد مسعود الفراسنه295 ز االنجلي 

ي بداد296 هندسة ميكانيكيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةعنان جمال راحر

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية عنان محمود خميس الخطيب297

اللغة العربية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية عهود عطاهلل جالل البكور298

زالعقبة- الجامعة األردنية عيناء ايمن جهاد البيطار299 ادارة المخاطر و التامي 

ية/اللغة الفرنسيةالعقبة- الجامعة األردنية غاده محمد اسماعيل كتكت300 ز االنجلي 

ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية غسان عيد نظمي منصور301

ز بن طاللغصون جمال جميل محمود302 ياءجامعة الحسي  ز الفي 

زالعقبة- الجامعة األردنية غصون رمضان ابراهيم الرياطي303 ادارة المخاطر و التامي 

العلوم الحياتيةالعقبة- الجامعة األردنية غفران عاطف فارس النوايسه304

الشحن و التخليصالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية غيث عصام عبدالجليل المواجده305

ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية فادي اسامه احمد الطوالبه306

اللغة العربية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية فاطمه يونس سليم ابو زايد307

ز308 ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية فرح خالد قاسم ياسي  ز اللغة االنجلي 

ية/ اللغة الفرنسية العقبة- الجامعة األردنية فرح عبد الرحيم مصلح خاطر309 ز االنجلي 

ز بن طاللفرح عوض غصيب الكيال310 التحاليل الطبيةجامعة الحسي 

ية/اللغة الفرنسية العقبة- الجامعة األردنية فرح محمد حسن صبيح311 ز االنجلي 

ية/اللغة الفرنسيةالعقبة- الجامعة األردنية فرح نارص محمدعصام عوايص312 ز االنجلي 

ية/اللغة الفرنسية العقبة- الجامعة األردنية فرح هيثم خليل عبدالسالم313 ز االنجلي 

ية/اللغة الفرنسية العقبة- الجامعة األردنية قتيبه نادر عارف ابو حماد314 ز االنجلي 

ادارة الفنادقالعقبة- الجامعة األردنية قصي احمد قبالن الختاتنه315

تكنولوجيا معلومات االعمالالعقبة- الجامعة األردنية قصي بسام خليف البطاينه316

المحاسبةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية قصي ربحي محمد خاطر317

تكنولوجيا معلومات االعمالالعقبة- الجامعة األردنية كرم حاتم محمود دنه318

الهندسة الصناعيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةكرمل كمال عبدالقادر ابو سنينه319

ادارة االعمالكلية اربد الجامعيةالرا نارص حميد ابو العز320

ية التطبيقيةالعقبة- الجامعة األردنية النا حاتم عبدالمجيد سالمه321 ز اللغة االنجلي 

ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية لبنز رشدي مثقال عبد الواحد322

لغات االعمالالجامعة األلمانية األردنيةلميس ساري محمد ابو غوش323

ي خالد324
يجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةلؤلؤ عاطف محمد بنز

االنتاج النبانر

ادارة الفنادقالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية ليالي ماجد يوسف زينه325

ي326
العلوم المالية و المرصفيةجامعة مؤتةليديا باسم فؤاد حمانر

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية ليل عالء محمد حالوه327

ز منترص محمد ابو عبدهللا328 ونياتجامعة الطفيلة التقنيةلي  هندسة االتصالت و االلكير

ية/ اللغة الفرنسية العقبة- الجامعة األردنية لينا عوض مصلح خاطر329 ز االنجلي 

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية لينا محمد داود يوسف330 ز اللغة االنجلي 



ي331
هندسة كيماويةجامعة مؤتةماجده ايمن واصف الجهنز

ادارة الفنادقالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية مالك بسام احمد النتشه332

ز333 نظم المعلومات االداريةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية مالك محيسن احمد ياسي 

العلوم السياسيةالجامعة األردنيةماويه احمد عيد ابو خليل334

تكنولوجيا الكيمياءجامعة الطفيلة التقنيةمجد ايمن سليمان المرايات335

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية مجد باسل حلمي ابو عليان336 ز اللغة االنجلي 

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية مجد فخري جريد الحناقطه337 ز اللغة االنجلي 

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية مجد فؤاد عليان البواعنه338 ز اللغة االنجلي 

العمارةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةمجد هشام ايوب موس339

ز بن طاللمحمد ابراهيم عبدالفتاح الرمحي340 علم الحاسوبجامعة الحسي 

ز بن طاللمحمد ابراهيم محمد الخولي341 الهندسة المدنيةجامعة الحسي 

ز342 المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية محمد احمد ابراهيم المبيضي 

ي343
انظمة المعلومات االداريةالعقبة- الجامعة األردنية محمد احمد زكي الشنوانز

ي344
ز
ادارة الفنادقالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية محمد حسن محمد العسوف

ز بن طاللمحمد خالد عطاهلل القرارعه345 هندسة البيئةجامعة الحسي 

تكنولوجيا النقل البحريالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية محمد راتب محمد االخرس346

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية محمد زياد احمد الفطافطه347

قوى و تحكم/ الهندسة الكهربائية جامعة مؤتةمحمد زين العابدين منترص محمد ابو عبدهللا348

هندسة ميكانيكيةجامعة مؤتةمحمد سائد عوض ابراهيم349

يالجامعة األردنيةمحمد عبدهللا موس العالوين350
انتاج حيوانز

تكنولوجيا النقل البحريالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية محمد عطاهلل ذيب المرصي351

المحاسبةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية محمد فؤاد كامل الختاتنه352

الهندسة الكهربائية قوى و تحكمجامعة مؤتةمحمد محمود محمد الخرشه353

هندسة القوى الكهربائيةجامعة الطفيلة التقنيةمحمد مشهور ابراهيم الذنيبات354

ز بن طاللمحمد هارون حامد النعيمات355 هندسة البيئةجامعة الحسي 

ز سليمان النوايسه356 هندسة الطاقة المتجددةجامعة آل البيتمحمد ياسي 

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية محمود ابراهيم محمود الفرايه357

ي358
تكنولوجيا النقل البحريالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية محمود احمد صبحي الكبارينر

المحاسبةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية محمود عدنان حماد الطراونه359

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية مرح نرص صالح عبدالواحد360 ز اللغة االنجلي 

ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية مروه صالح احمد النعيمي361

ادارة الفنادقالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية مروه فارس اسعد العماري362

ي363
ز محمد القطنانز نظم المعلومات االداريةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية مريم حسي 

ية/اللغة الفرنسية العقبة- الجامعة األردنية مريم عماد فايز المبيض364 ز االنجلي 

ز بن طاللمصطفز احمد محمد عبدالعال365 الهندسة المدنيةجامعة الحسي 

ي366
هندسة القوى الكهربائيةجامعة الطفيلة التقنيةمصطفز سليمان مصطفز االفغانز

باضي367 تكنولوجيا النقل البحريالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية مصعب طالل ذياب الشر

ي368
المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية مرصز عبدالحكيم نرصي الزريفر

ز بن طاللمالك علي عبدالقادر الربابعه369 علم الحاسوبجامعة الحسي 

ية/اللغة افرنسةالعقبة- الجامعة األردنية ملك محمد مصطفز محمد370 ز االنجلي 

ز371 ز بن طاللمنار عيد محمد الصويلحي  القانونجامعة الحسي 

ز سالمه الصبحي372 ز حسي  ز بن طاللمنار فلسطي  هندسة البيئةجامعة الحسي 

ادارة الفنادقالعقبة- الجامعة األردنية منذر عصام عقيل البواب373

صيدلةالجامعة الهاشميةمها عبدالرحمن محمد درويش374

ى الكفرى375 ية/ اللغة الفرنسية العقبة- الجامعة األردنية مهند محمد جير ز االنجلي 

نظم المعلومات الحاسوبيةجامعة الطفيلة التقنيةمهند محمود محمد جير هنيه376

زالعقبة- الجامعة األردنية مهند نضال مطر شحاده377 ادارة المخاطر و التامي 

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية مؤمن عامر فالح العطيوي378

هندسة الصناعية الكيميائيةجامعة الطفيلة التقنيةمؤمن عبدهللا احمد الجرادين379

هندسة مدنيةجامعة آل البيتمؤيد هارون حامد النعيمات380

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية مي محمد احمد القيىسي381 ز اللغة االنجلي 

ية وادابهاالعقبة- الجامعة األردنية ميس مازن محمود عجاج382 ز اللغة االنجلي 

ز383 ي ال ياسي  ي مأمون ناحر تكنولوجيا معلومات االعمالالعقبة- الجامعة األردنية ناحر

ادارة الفنادقالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية نادر خليل فريد العزارات384

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية ناديه احمد مصطفز عبدالخالق385 ز اللغة االنجلي 

ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية نازك مازن سمي  هنيه386



ز بن طاللنارص سويعد نارص المراعيه387 االدابجامعة الحسي 

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية نانىسي ابراهيم ضيف هللا الرصايره388

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية نبال عصام محمود ابو عجميه389 ز اللغة االنجلي 

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية نداء ابراهيم احمد الهالوي390

ية وادابهاالعقبة- الجامعة األردنية ندى سعيد هاشم الحلو391 ز اللغة االنجلي 

العلوم الحياتيةالعقبة- الجامعة األردنية ندى هاشم عبدالهادي خاطر392

ز393 ز ال ياسي  المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية نشين احمد ياسي 

الهندسة الصناعيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةنشين محمد صبحي ابو الهيجاء394

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية نسيبه اعليان مفلح الشلوح395 ز اللغة االنجلي 

ية التطبيقيةالعقبة- الجامعة األردنية نغم خالد علي ابو عفيفه396 ز اللغة االنجلي 

ي397
ز نافذ حسن الهرينز ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية نفي  ز اللغة االنجلي 

يجامعة البلقاء التطبيقيةنور احمد محمود عاشور398
التغذية و التصنيع الغذان 

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية نور اسماعيل فرحان عبدالعزيز399

ادارة الفنادقالعقبة- الجامعة األردنية نور بالل محمد الخصاونه400

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية نور رضا عباس رضوان401 ز اللغة االنجلي 

ي خالد402
الكيمياءجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةنور عاطف محمد بنز

العلوم الحياتيةالعقبة- الجامعة األردنية نور عصام علي زكارنه403

العلوم المالية والمرصفيةجامعة البلقاء التطبيقيةنورسان شحاده محمود بكي 404

ز405 تكنولوجيا معلومات االعمالالعقبة- الجامعة األردنية هاشم يعقوب احمد ياسي 

نظم المعلومات االداريةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية هاله خالد مرسي ابو عبدهللا406

المحاسبةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية هبه خالد جاش ال عيد407

المحاسبةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية هبه خالد كامل الفاليله408

ز بن طاللهبه سالم سليمان القواسمه409 الكيمياءجامعة الحسي 

هندسة النظم الصناعيةجامعة مؤتةهبه صقر ابراهيم القضاه410

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية هبه عماد محمد زكريا حالوب411

ز412  عبدالمالك ياسي 
المحاسبةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية هبه مصطفز

ي سليم صالح413
المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية هبه هانز

ز ابراهيم ابو محفوظ414 اللغة العربية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية هبه ياسي 

ية وادابهاالعقبة- الجامعة األردنية هدى عبد القادر عوده الهواشله415 ز اللغة االنجلي 

ية و ادابهاالعقبة- الجامعة األردنية هديل سعيد يوسف علي416 ز اللغة االنجلي 

ز بن طاللهديل محمد احمد جاد هللا417 هندسة التعدينجامعة الحسي 

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية هديل محمد عيد الحردان418

ية/اللغة الفرنسيةالعقبة- الجامعة األردنية هديل محمد محمود جرادات419 ز االنجلي 

ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية هزار علي منصور السنجالوي420

هندسة االتصاالت و االلكتونياتجامعة الطفيلة التقنيةهشام جمال سليمان الصانع421

المحاسبةالعقبة- الجامعة األردنية هشام فيصل خلف الخريسات422

ادارة االعمالكلية اربد الجامعيةهال نارص حميد ابو العز423

ادارة االعمالالعقبة- الجامعة األردنية هال وائل محمد شناعه424

العلوم الحياتيةالعقبة- الجامعة األردنية همام عبدهللا احمد ابو معيتق425

المحاسبةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية هيا ابراهيم اسماعيل الحالق426

نظم المعلومات االداريةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية هيام زيدان علي المعايطه427

ز428 ابي 
انظمة المعلومات الحاسوبيةالعقبة- الجامعة األردنية هيثم محمد سعد الير

اصول الدينجامعة مؤتةوداد فرج علي السعيدين429

زالعقبة- الجامعة األردنية ورود اسماعيل محمد سند430 ادارة المخاطر و التامي 

انظمة المعلومات الحاسوبيةالعقبة- الجامعة األردنية وسيم محمد حسن الخطيب431

نظم المعلومات االداريةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية وسيم محمود يعقوب القدومي432

ية وادابهاالعقبة- الجامعة األردنية وصال داود احمد الجبارات433 ز اللغة االنجلي 

نظم المعلومات االداريةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية وعد احمد عبدالحميد عاشور434

المحاسبةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية وعد محمد مسلم قباعه435

ز436 زالعقبة- الجامعة األردنية وفاء صايل حمد الزيداني  ادارة المخاطر و التامي 

المحاسبةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية والء طارق فائق اسماعيل437

ز بن طاللياش محمد جاش صالح438 علم الحاسوبجامعة الحسي 

ز رضوان عبده المدادحه439 ي الصيدلةالجامعة األردنيةياسمي 
ز
دكتور ف

ز الفران440 ز عماد الدين امي  ز بن طاللياسمي  ادارة االعمالجامعة الحسي 

ز مصطفز فالح الحناقطه441 زالعقبة- الجامعة األردنية ياسمي  ادارة المخاطر و التامي 

بستنة و محاصيلالجامعة األردنيةياقوت محمود محمد الغرايبه442



ز بن طالليزن ياش احمد الهالوي443 الهندسة الكهربائيةجامعة الحسي 

ز محمد عبدالقادر البطوش444 ز بن طالليقي  الهندسة الكيماويةجامعة الحسي 

ز بن طالليوسف عبداللطيف اسماعيل حمد445 الهندسة الميكانيكيةجامعة الحسي 

ز446 نظم المعلومات االداريةالعقبة- جامعة البلقاء التطبيقية يوسف عبدهللا محمد ياسي 

ز بن طالليوسف محمد يوسف البيطار447 الهندسة الكهربائيةجامعة الحسي 

العلوم الحياتيةالعقبة- الجامعة األردنية ميسم عبدالحليم علي العوران448

ابعه449 ادارة الشحن و التخليصجامعة البلقاء العقبةمحمد حمد احمد الرصز

ادارة الفنادقالعقبة- الجامعة األردنية عمر عصام عبدالهادي الغصاونه الرواشده450



الرقم الجامعي

3140311

151703034

3170313

120160302083

120170403067

153118

120170707021

31525026010

3170452

31725026004

3150116

120150504016

31725016011

3114436

3170130

201525200042

320120101016

3160199

3130233

31525026004

3160290

120140422008

145889

120160433004

120131501066

120140508021

320150102018

3140448

31725016006

120170423036

31525041036

31325199068

120131702049

120170471002

3160197

2017052022

3160265

120171604030

3140389

3170139

3140363

3140461

3170033

20140092024

3150176

120160304105

320140102056

31525199039

3170326

3150119



120140302029

3130164

120170504027

120161103164

3130292

31625041023

2016067024

31525199026

3140153

3160248

3160267

2015041058

120150303003

3150495

3150392

31325016036

3160117

31725016012

3140472

320130102111

3160241

3150295

120160902091

3140359

174469

120160902069

3150147

3160124

120161103222

120151703104

120160303021

3160196

20130031001

3170183

3160234

120160306095

3160206

3170087

31725016010

3130726

3140156

3140432

20130222003

3120398

3140224

120160304041

3150432

3130071

3160262

3160221

3170474

3130722

3170296

3120617

3140270

3150071



3160228

120140306030

120160303028

3160178

31525001002

1736713

3140426

120160504079

31725026005

31325200005

120150707109

3160110

120130412107

320120101004

3170176

3150485

3150350

3130410

120160202041

3170303

3160311

3150307

3140196

3140198

3130688

3170272

3160217

3170114

3160173

31725026001

3130660

120160408127

120150901072

120140802039

3130304

3130745

320170202007

3120814

3160320

3160297

3160214

3160211

3150363

3170317

3150394

3160021

3160249

2013972041

120150403098

3140397

3160270

3160085

3140450

3140452

3160313

3140018



3140605

3150193

3150194

3160063

31725016008

120170202056

120140502010

3160282

120150504074

3140356

120160423041

3170127

120161703058

3160079

31525041065

120160403008

3140160

3160295

161537

3160171

3160317

3160102

3170097

31625016011

3160304

3130309

120140412004

3150128

3150339

31425041036

120150304015

3170200

3140460

3160175

173202

3140317

120160306050

173491

320150106110

3150362

31725016015

3160293

3140162

31407030006

174221

31425199039

3150012

3114313

120170408058

3160227

120160622055

120130503078

3160255

120160901007

3140393

31525199029



3150492

3140204

31525026006

120130431031

3140135

3170252

3170122

320120111063

31625041009

3170095

31625041017

31425200020

3130420

120150504022

120160622002

2016067204

3160176

31625199035

3160210

120130503089

3140348

3140341

3140405

3140303

1142284

3160159

31625026001

3130684

3160027

120161904010

31525199005

120150612020

3150385

3140308

120170504056

320160102084

3150435

120160408105

120161102013

120140508018

120130507037

3170585

3160307

3150324

3160326

320160402049

120170441010

120161602062

120170211059

173309

31515020088

163006

3160057

3150494

3160134

31425016045



3120813

175938

31625199012

3150098

3140167

120151104015

3170045

31425041007

3150376

3120522

120171703030

31625199045

31425200003

120170504040

320150101016

320160103014

31625041026

31625016005

31425016006

3160143

3140380

86096

3160014

3150181

3140375

3160028

3150160

120160303024

3160230

3160098

31425199008

3160086

3150182

3150410

3140390

120160902090

3150240

3150204

3150241

3140462

3160166

3160312

31525041039

3150337

91960

31518069033

3140210

3160236

20161701062

20160062151

31625026005

120171908025

3170184

320140110016

3140238

3160272



120160414018

31625026014

31725016013

169477

320150204103

3140214

3160218

3160229

20120221024

120150622032

120160504082

3160033

3130703

31625026015

120130502092

31725200004

3150303

120160421036

120130412003

169455

31425200024

31225041026

120150421004

320130102001

120160502002

1600706045

3160314

31625200032

31225041073

3170036

3160287

31525026014

31725016001

3160203

120130504067

320160102075

31425200036

3160235

120130622003

3150244

120160408076

120140502004

3120601

1535711

3160280

320140206023

3130614

3160006

320160108022

1600704030

3140468

3150429

3130108

31625026013

3160247

3160269



120130201034

3150286

3170039

3130109

3140038

3160123

3160195

126643

3150214

3140433

3140265

31604011175

3160193

3150245

3130389

20160091012

3160009

31703015106

3140456

31601003056

31525041021

31625041028

120140306048

120150407027

3150305

31525041016

3160254

3140459

3140297

3160308

120130501029

3160019

3140248

3170307

320150110024

3160243

31518069034

3160220

3130681

31625041022

31425016029

3160049

120160502072

3150141

3160263

31625016009

3160303

31625016015

31525041043

3140354

31525041015

120150622033

152179

120140411045

3130285

175277



120160508002

120130503033

120160507031

31725016003

120160508010

3170181

31525199041

3160340


