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المعدل التراكميالكليةالتخصص

59.49اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120150201026ايمان واله12503383

79اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120160201050هبه محمود علي العالن29982030622

82.07اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201037وعد ماهر محمود المشانكة39972012280

76.84اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120170201042يوسف علي احمد ذينات49981004433

73.77اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120170201043عوض سلمان سليم الساليطه59991041205

75.08اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120170201065محمد ايمان بن محمد ريزال639020136

7
81.56اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201066فرزانه اسماهاني بنت جوهاري40602617

86اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201067كو نور فضمه شهادة839718235

69.69اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201070نور عاقلة عزمي بنت عبدهللا940103520

80.02اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201071نافله بنت سهيمي1039781829

11
74.33اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201084حنان محمد مصطفى القصراوى9992010469

69.35اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201101بيان علي سليمان السعيدين129992060574

72.3اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201110اسالم عماد محمد القطاونه132000013462

71.69اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120170201131احمد خميس عواد البواريد149951067101

76.13اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201135سميه فيصل عبد الزبن159962034301

81.85اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201136زين علي زعل النعيمات169992005254

87.84اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120170201142احمد محمود محمد الخوالده179991004676

18
72.03اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201144لبنى محمود عبدالعزيز الضمور9962057852

75.43اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120180201002تيماء صبحي مسلم العصايده199992002993

90.91اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120180201070لينه احمد صالح الزعبي202000014203

83.87اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120180201128عطاف فوزي عبدهللا المشارفه219952053706

60.42اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120130202057ساجده سعود محمد معتوق22

61.36اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاذكر120130202122سالم حسن عبدالمعطي الوليدي239951057094

58.74اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120150202086فاطمه فايز اخميس الكفارنه242000535471

75.78اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاذكر120150202106انس يحيى عبدالقادر الصعوب259971052660



26
9982022909

فرح هيثم عطيه عبدالكريم 

ابوالحاج
68.95اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120160202036

65.21اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاذكر120160202041عالء حميدى معزى الشموط279971071882

68.03اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120160202060مالك محمد طالب الحجايا289982051795

66.91اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120160202114تسنيم ابراهيم احمد البستنجي299982002256

66اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120160202121وسن رزق عبدالسالم المجالي309982035913

64.59اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120160202127ابرار محمد علي البطوش319982049649

70اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202008سرين تيسير جميل الصرايره329992015280

69.19اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202016اسماء سليمان مسلم العزازمه339982060655

86.14اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202019سالم خالد سالم الحولي342000915461

67.6اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202020زينات وليد حسين الصرايره359992041862

71.47اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202022امل احمد عارف القضاه362000008669

69.77اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202027آيه زيد ابراهيم الذنيبات379992031391

68.56اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202028سبأ محمد حمود البديرات389992044399

88.32اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202037اسالم ماهر عبد توبه399992046758

77.28اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاذكر120170202039احمد مدهللا سليمان القضاه409991001745

69.84اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202049نور ضرار محمد المناصره412000304958

71.23اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202061كوثر حسن احمد كلثم429992037248

66.64اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202065تقوى احمد فاضل الرواشده439992014547

69اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202072سجى ماهر محمد مرعي449992009184

45
75.61اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202099روان وضاح عبداللطيف المدموج2000114045

76.41اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202100ساره سعود محمد المليفي469992039149

87.5اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاذكر120170202104احمد عايد هالل الكرازنه472000544607

74.06اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202107فداء محمد ضيف هللا الزرقان489992014303

68اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202116دانيا ابراهيم فليح الشقور499962024665

93.05اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاذكر120180202083يوسف محمد عبدالعزيز موافي509991050001

63.67اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى420160202504فاتن احمد عبدالرحيم المبيضين519972022553

64.69اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى420160202520فرح عمر صالح المبيضين529982003201

53
67.41اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاذكر420160202537المثنى عبدالرحمن اسلمي الشوره9981038404

74.86اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى420170202501لين بشار يعقوب المدانات549992024852



63.28اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى420170202504رزان سالم يوسف الحويان552000249893

59.39اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاذكر420170202507نسيم علي مطلق النعيمات569951038074

57
ذكر120160219044احمد حسين جمعه يعقوب9961050199

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
78.54اآلداب

58
أنثى120160219051ساره اكرم عبدالرحمن نخله9982032108

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
73.68اآلداب

59
أنثى120170219002انفال ايمن عبدالسالم الصرايره9992046646

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
83.89اآلداب

60
أنثى120170219004بشرى عدنان ذياب المجالي9992059123

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
76.63اآلداب

61
أنثى120170219016ساجده زهير رشد المخاتره القراله9992000747

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
68.03اآلداب

62
أنثى120170219019سجى محمد يوسف المعايطه9992058474

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
68.68اآلداب

63
أنثى120170219030رغد هشام ابراهيم المحتسب9992011566

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
72.97اآلداب

64
أنثى120170219031رنيم هايل محمد العمرو9992024032

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
68.91اآلداب

65
أنثى120170219037سالف احمد محمد القطاونه9992050930

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
73.94اآلداب

66
ذكر120170219041عبدالمجيد احمد عبدالمجيد قطيش9961041015

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
71.31اآلداب

67
ذكر120170219042مشهور اسلمي دعسان الدليمان9991048818

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
69.61اآلداب

68
2000002198

احمد عبدالناصر شكرى ناصر 

الدين
ذكر120170219049

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
69.46اآلداب

69
أنثى120170219052سبا سالم جالل الرواشده9992045207

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
69اآلداب

70
أنثى120170219055يقين محمد سليمان الصرايره9992028771

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
82.71اآلداب

71
أنثى120170219062ابرار ماهر اسماعيل المواجده9992016985

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
79.72اآلداب



72
أنثى120170219079ميسلون جميل عوده ابوعالوي9982022500

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
69.6اآلداب

73
أنثى420150219501صابرين زياد شحاده الشوامره9962024909

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
73.85اآلداب

74
أنثى420160219510اسيل محمد سالم ابو الغنم9972047472

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
66.83اآلداب

79.73اآلدابالترجمةأنثى120180232085لين نزيه عبدالعزيز البطوش759992041124

87.07اآلدابالترجمةأنثى120190232027لجين زكريا بركات الطراونه769952011974

74.07اآلدابالترجمةذكر120190232135محمد عطا ابراهيم الجبارات779990139739

62.46العلومالفيزياءذكر120140302030عطاهللا عيد سالمه العتايقه789961038699

61.97العلومالفيزياءذكر120160302053محمد ناصر يوسف منصور799971068839

69.49العلومالفيزياءأنثى120160302057براءه محمد خليل النعانعه809982045671

62.06العلومالفيزياءذكر120160302091احمد خالد حسن البالونه819981032614

66.65العلومالفيزياءذكر120160302103احمد سائد محمد العماوي829981025598

67.4العلومالفيزياءذكر120160302118أسامه أحمد مفلح الضرابعه839991021565

66.13العلومالفيزياءأنثى120170302003افنان اسماعيل محمد القرنه849942027239

80.12العلومالفيزياءذكر120170302034محمد نضال محمد الدرابيع859971059487

86
68.87العلومالفيزياءأنثى120170302035تبارك اسماعيل ابراهيم الخليفات9982056570

77.51العلومالفيزياءأنثى120170302050روال وليد محمد ابو دوش879982050887

68.7العلومالفيزياءأنثى120170302052ربى غادي محمد القضاه889982014074

75.82العلومالفيزياءأنثى120170302058لبنى عرفات عبدالحكيم الرشق899982041286

82.99العلومالفيزياءذكر120170302075جهاد عبدالمنعم محمود جابر909991054020

78.24العلومالفيزياءأنثى120170302116ايمان بالل محمد قراقع919992010982

64.67العلومالكيمياءذكر120130303083معتز حسن صالح ابو زيتون929931016283

93
9972011910

رهف عبدالرحمن اسماعيل 

البستنجي
67.27العلومالكيمياءأنثى120170303001

72.49العلومالكيمياءذكر120170303005معن بالل ابراهيم النصيرات949991018855

95
72.3العلومالكيمياءذكر120170303007عبدالحميد احمد عبدالحميد الرقب9991016492

76العلومالكيمياءأنثى120170303009سجود رياض سالم الشواوره969992032417



97
72.13العلومالكيمياءأنثى120170303017مالك عبدالسالم عبدهللا الحجوج9982060119

98
9991004665

حمزه ابراهيم عبدالرحمن 

الحريرات
74.97العلومالكيمياءذكر120170303019

72.15العلومالكيمياءأنثى120170303023اسيل سعود رفيفان الزبن999992047069

76.27العلومالكيمياءأنثى120170303027يقين نعيم سليم الحراسيس1009992018961

77.27العلومالكيمياءذكر120170303029ليث زيد محمد البطوش1019991006853

69.45العلومالكيمياءأنثى120170303035هاله محمد احمد عويمر1029992004107

103
69.5العلومالكيمياءذكر120170303041محمود احمد عبدالحافظ المشاعله9991026910

73.31العلومالكيمياءذكر120170303042احمد رياض ممدوح الصرايره1049991014488

73.08العلومالكيمياءذكر120170303060ماهر عادل عطيوي السعيدات1059991017444

79.22العلومالكيمياءأنثى120170303063ايمان مصلح عطوي المناحي1062000015110

80.82العلومالكيمياءأنثى120170303064دارين هاني ابراهيم جنديه1079982048317

69.24العلومالكيمياءذكر120170303068سعد احمد نافع الشواوره1089981037047

71.12العلومالكيمياءأنثى120170303069نجود سعدي يوسف السماحين1099982064224

73.4العلومالكيمياءذكر120170303078محمد يوسف وراد المبيضين1109991008894

68.12العلومالكيمياءأنثى120170303082رغد مراد محمد الناصر1119992038261

58.31العلومالكيمياءأنثى420130303501بيان عوض نمر ابو عيشه112

56.86العلومالكيمياءأنثى420200303505منال محمد عبدالهادي العقايله1139922050136

61.13العلومالعلوم الحياتيةأنثى120150305090حنين حمدان عوده العطوي1142000551886

67.68العلومالعلوم الحياتيةذكر120160305013اسدالدين جميل عفنان القراله1159961019812

116
9982006431

فرح عبداللطيف سلمان 

اللصاصمه
77.19العلومالعلوم الحياتيةأنثى120160305144

66.97العلومالعلوم الحياتيةأنثى120160305155غدير فوزان حامد الجماعات1179982028967

78.36العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305001شيماء بالل محمد حماد1189982033545

72.6العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305007فرح ياسين احمد الحديد1199982049237

72.72العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305008تقى محمود محمد البستنجي1209992004331

71.81العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305014رهف خالد محمود ابو حسنه1219982035747

70.17العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305017فرح غازي عبدالحفيظ محمد1229962063363

70.79العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305023هاجر محمد حامد العواسا1239992017955

71.53العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305026حنين محمد يوسف الخرشه1249982002855



73.77العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305038تيماء حسين احمد نافع1259982005235

126
72.77العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305041اسيل نعمان عبداللطيف المجالي9982036828

72.53العلومالعلوم الحياتيةذكر120170305044فرحان عطيه سالمه العزازمه1279991013068

73.64العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305046مروه محمود نعيم وادى1289982041477

67.4العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305049ندى عدنان راشد المناصره1299982043291

72.7العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305050اسالم يحيى ارشيد الجعافره1309992033123

63.52العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305075تيماء محمود يوسف الصرايره1319982012245

74.34العلومالعلوم الحياتيةذكر120170305084عمر محمد سليمان الشمايله1329991028658

74.93العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305085رهف بسام هالل البخيت1339982041403

73.61العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305091اآلء محمد حمد الخرشه1349982004022

135
72.97العلومالعلوم الحياتيةذكر120170305092ينال رضوان عبداللطيف العساسفه9981059149

74.4العلومالعلوم الحياتيةذكر120170305094براء فهيم حامد النوايسه1369981054998

79.88العلومالعلوم الحياتيةذكر120170305106احمد حسن سليم الطراونه1379991003083

83.76العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305125ساجده محمد محمود ابو سيف1389952068619

78.92العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305126ايمان محمد احمد العجالين1399972015680

74.16العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305145اريج رجا بركات الخنان1409982058329

73.23العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305163اسراء عمر يوسف القطاونه1419992002635

77.92العلومالعلوم الحياتيةذكر120180305005احمد محمد عطاهلل الطراونه1429991009002

75.85العلومالعلوم الحياتيةأنثى120180305056ايمان حامد خليل السبوع1439992024410

69.12العلومالعلوم الحياتيةأنثى120180305092هديل يونس يوسف الكساسبه1449972040608

71.37العلومالعلوم الحياتيةأنثى120190305002ايمان ابراهيم جميل الخرشه1459982019560

61.87العلومالعلوم الحياتيةأنثى420150305510شيماء سعد خلف الحويطات146

71.21العلومالعلوم الحياتيةأنثى420160305510نور فتحي حسن الصرايره1479982035061

80.05العلومالعلوم الحياتيةأنثى420170305509مجد عثمان محمد الفقراء1489993038580

68.07العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120150308168نور فيصل يوسف الكساسبه1499972019939

66.09العلومالعلوم الطبية المخبريةذكر120160308078باسل محمد مفرح الطراونه1509981031079

68.25العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120160308131تقى احمد قاسم الحجايا1519982021351

70.12العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120160308142يارا عادل محمود الجعافره1529982055743

67.81العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120160308151رسالن اشرف علي الخرشه1539972055682

79.97العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308018ابرار اسعود عطا المخاتره1542001112107



155
84.07العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308034حسانه ناجح عبدالمهدى العطيوى9992032154

78.62العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308045اميره امجد نجيب المدانات1569992035932

76.79العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308047الين ياسين محسن الختاتنه1579992038449

73.44العلومالعلوم الطبية المخبريةذكر120170308053خليل جعفر محمد قراقع1589991055352

159
81.33العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308055ميسم جمال عبدالرحمن الضمور9992036701

81.24العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308058تسنيم علي احمد الهياجنه1609992006031

68.14العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308063مروه محمد ابراهيم الجعفري1619992030504

74.89العلومالعلوم الطبية المخبريةذكر120170308065محمد عيد محمد ابو قديري1629991040122

68.51العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308075شهد محمد عوض النعيمات1639992011458

83.32العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308076سيرين سطام عايد العويسات1649992028495

73.62العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308077اسيل عبدالحميد علي المعايطه1659982057998

77.38العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308078لينا باسم خليل العساسفه1669992001257

75.85العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308083تبارك محمد عبدربه الشمايله1679992001434

73.55العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308087رناد وليد صالح الغصاونه1689982036072

169
74.81العلومالعلوم الطبية المخبريةذكر120170308088انس شاهر عبدالرزاق المحادين9991054368

170
9991024376

المعتز باهلل حامد مضحي 

المصبحيين
73.96العلومالعلوم الطبية المخبريةذكر120170308090

72.71العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308091رزان احمد مضحي الحجايا1712000632577

84.58العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308093امل موسى حمود العضايله1729992033147

75.15العلومالعلوم الطبية المخبريةذكر120170308104محمد خالد عوده السبوع1739991020540

76.33العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308108سجى احمد عبد الطراونه1749992004124

76.4العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308110رحمه احمد سليمان المعايطه1759992060383

71.87العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308119آالء احمد فرحان الحمادين1762000001434

177
71.29العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308121اية عبدالهادى عبدالعزيز الطراونه9992022309

76.38العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308127آماني مهند عبدالكريم الصعوب1789992041671

71.74العلومالعلوم الطبية المخبريةذكر120170308144احمد محمد سالم الحجايا1799981052331

76.6العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120180308077شذى فراس جمعه الصرايره1809992003171

84.61العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120180308118هبه هللا غازي رجا الحنيفات1819992045259



66.66العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى420150308543رغد خليل عبدهللا حجازين1829972011668

77.9العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى420160308543سناء فايز حسن الرواشده1839862020283

68.56العلومالعلوم الطبية المخبريةذكر420160308575محمد احمد جميل النوايسه1849981019858

63.96العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى420170308504نسرين هيثم محمود النوايسه1859982024327

186
9991000136

مصطفى موسى عبدالحميد 

الصرايره
78.98العلومالعلوم الطبية المخبريةذكر420170308527

187
76.06العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى420170308530رهف عبدالحميد محمود المعايطه2000083804

61.99العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى420180308536منيره ممدوح تيسير عدوان1889972034535

66.58العلومالرياضياتذكر120150311026هايل محمد عوده الطرشان1899961024932

63.41العلومالرياضياتذكر120150311133انور عيد سالمه عايش1909962061204

66.24العلومالرياضياتذكر120160311024اسامه بالل صالح قواقنه1919961027017

65.38العلومالرياضياتأنثى120160311076تسنيم احمد عوده الساليطه1929972046334

65.9العلومالرياضياتأنثى120160311091احالم محمد سويلم الهيايسه1939982024362

67.66العلومالرياضياتذكر120160311097عبدهللا عيسى اعميد الجوازنه1949981010594

71.88العلومالرياضياتأنثى120160311113بيان نايل رشد الفالحات1959982048668

76.33العلومالرياضياتأنثى120160311128وجدان علي عبدهللا المسيعدين1969982002553

197
9982027669

روان سليمان محمد المسامره بني 

عطيه
74.89العلومالرياضياتأنثى120160311136

64.13العلومالرياضياتذكر120160311138يونس فرحان عوده السراحين1989961041744

69.98العلومالرياضياتذكر120170311016عبدالرحمن الفي سالم السعد1999991040020

67.31العلومالرياضياتأنثى120170311023يقين عادل علي العوايده2009962024709

78.73العلومالرياضياتأنثى120170311029ساره احمد عبدربه التعمري2019992055430

68.84العلومالرياضياتأنثى120170311032امل سالمه حمدهللا الشوابكه2029992003902

70.63العلومالرياضياتأنثى120170311037ابتهال احمد محمد الذنيبات2032000009718

204
71.75العلومالرياضياتذكر120170311052نورس محمد عبدالمجيد العداربه9991061676

68.78العلومالرياضياتأنثى120170311054نور متعب بركات المعايطه2059992028224

206
72.15العلومالرياضياتذكر120170311060رعد عبدالمهدي ماضي المصاروه9991005951

77.76العلومالرياضياتأنثى120170311068امل موسى محمود الترتورى2079992000776

69.48العلومالرياضياتذكر120170311070جعفر محمد خلف الصرايره2089981054126



66.36العلومالرياضياتأنثى120170311073هيام عمار محمد البسومي2099962052849

86.09العلومالرياضياتأنثى120170311075مرح فراس عبدهللا خليل2109972043857

66.37العلومالرياضياتأنثى120170311094دعاء مازن سليمان االغوات2112000332301

70.27العلومالرياضياتذكر120170311103محمد صالح حمود العضايله2129981015875

72.91العلومالرياضياتذكر120170311123باسل حامد خلف العميريين2139991039789

59.57الهندسةالهندسة المدنيةذكر120130403072محمد فاهم نوف البيايضه214

64.43الهندسةالهندسة المدنيةذكر120140403031حذيفه حسن محمود الشقيرات2159961005181

216
63.07الهندسةالهندسة المدنيةذكر120140403071عوده مصطفى محمود المالحمه9921007093

71.02الهندسةالهندسة المدنيةذكر120140403078امام محمد عبدالرحمن الذنيبات2179961015492

68.01الهندسةالهندسة المدنيةذكر120150403032مراد هيثم سليم الصرايره2189971039680

67.11الهندسةالهندسة المدنيةأنثى120150403073امال سامح بركه المحاسنه2199972015643

76.37الهندسةالهندسة المدنيةذكر120160403018مظفر سميح امين النوايسه2209981014644

221
68.71الهندسةالهندسة المدنيةذكر120160403023ياسين محمد عبدالرحمن الحاليقه9981045988

71.36الهندسةالهندسة المدنيةذكر120160403030المعتز باهلل راتب ذيب الخرشه2229981030017

78.03الهندسةالهندسة المدنيةذكر120160403032اسامه مخلد ارخيص الطراونه2239981069972

69.39الهندسةالهندسة المدنيةذكر120160403033حامد فهمي حامد النوايسه2249961023117

225
72.69الهندسةالهندسة المدنيةذكر120160403036محمد االمين جمعه سالم النجادات9981018016

65.35الهندسةالهندسة المدنيةذكر120160403037باسل ايسر رافع المجالي2269981028388

64.97الهندسةالهندسة المدنيةأنثى120160403039نرمينا وليد فرح مومني2279962055891

69.13الهندسةالهندسة المدنيةذكر120160403045احمد محمد ابراهيم ابو طعيمه2285000077241

70.44الهندسةالهندسة المدنيةأنثى120160403053سلسبيل ياسين اسماعيل القضاه2299982065985

67.72الهندسةالهندسة المدنيةذكر120160403059خالد حامد محمد االغوات2309811040853

73.54الهندسةالهندسة المدنيةذكر120160403061احمد امين انور الحروب231

65.74الهندسةالهندسة المدنيةذكر120160403081زيد سامي محمود المعايطه2329961003720

81.17الهندسةالهندسة المدنيةأنثى120170403005هبة هللا صالح علي العفيشات2339992057293

88.63الهندسةالهندسة المدنيةأنثى120170403030نور عيد خلف القطاونه2349992026619

235
79.33الهندسةالهندسة المدنيةأنثى120170403037مالك صالح عبدالحافظ الفالحات9992000390



236
67.45الهندسةالهندسة المدنيةذكر120170403042طارق شوكت عطاهلل الضالعين9911027808

237
9991034172

حسين ابراهيم عبدالعزيز 

الشقيرات
73.7الهندسةالهندسة المدنيةذكر120170403055

77.72الهندسةالهندسة المدنيةذكر120170403072مجد محمد احمد ابو جريبان2389981047741

82.62الهندسةالهندسة المدنيةأنثى120170403073رؤى عماد محمد السيايده2399992022293

70.38الهندسةالهندسة المدنيةذكر120170403076احمد فايز محمود المبيضين2409971058871

241
85.31الهندسةالهندسة المدنيةذكر120180403001عبدهللا جمال عبدالرحيم البشابشه9981006382

86.76الهندسةالهندسة المدنيةأنثى120190403060حنين كامل محمد الشعار2429992046972

62.07الهندسةالهندسة المدنيةذكر420130403574احمد يوسف سالم الصرايره2439951030283

63.09الهندسةالهندسة المدنيةذكر420140403581عمر حسين فالح الفساطله2449941058480

61.72الهندسةالهندسة المدنيةذكر420140403611محمد انور احمد الرواشده2459951036551

63.37الهندسةالهندسة المدنيةذكر420150403530بهاء الدين ايمن بدوي اصالن2469971015244

64.76الهندسةالهندسة المدنيةذكر420150403551محمد عوده حسين طبيش2479971048508

67.77الهندسةالهندسة المدنيةذكر420150403554يوسف ياسين احمد ابو نواس2482000147987

65.56الهندسةالهندسة المدنيةذكر420150403555بشار حامد نايف المساعفه2499971061359

72.1الهندسةالهندسة المدنيةذكر420160403503محمد علي محمد الصمادي2509981028063

65.46الهندسةالهندسة المدنيةذكر420160403507صهيب رائد محمد شراونه2519981026463

76.76الهندسةالهندسة المدنيةأنثى420160403534رند علي عبدالواجد المعايطة2529982031640

63.57الهندسةالهندسة المدنيةذكر420160403538هيثم محمود اسماعيل علقم2539991001583

70.08الهندسةالهندسة المدنيةذكر420160403580عبدهللا محمد سعيد الرياطي2549971015184

69.52الهندسةالهندسة المدنيةذكر420170403509احمد خليل صالح جمعه2559971053970

61.74الهندسةالهندسة المدنيةذكر420180403538عبدهللا نضال عوض النوايسه2569941060970

75.05الهندسةهندسة الحاسوبذكر120130405069عبدهللا موسى احمد دعمس2579951005222

258
68.05الهندسةهندسة الحاسوبذكر120160405012محمد احمد فؤاد اسماعيل ادعيس9981036133

64.47الهندسةهندسة النظم الصناعيةذكر120140407032مبارك سالم عبدهللا باتيس2590

67.36الهندسةهندسة النظم الصناعيةذكر120140407036علي نايف علي القعايده2609951067936

261
9981023643

بهاء عبدالخالق محمد الجبور 

المجالي
67.77الهندسةهندسة النظم الصناعيةذكر120160407011

65.44الهندسةهندسة النظم الصناعيةذكر120160407033يزن احمد عبدالكريم رمضان2629981038256



68.47الهندسةهندسة النظم الصناعيةذكر120160407036عبدهللا غالب محمود الزواهره2639981038192

66.8الهندسةهندسة النظم الصناعيةأنثى120160407054اسراء علي قاسم العواسا2649972052437

89.07الهندسةهندسة النظم الصناعيةأنثى120170407004ريم خالد بديع خليل2659992036449

85.52الهندسةهندسة النظم الصناعيةذكر120170407007محمد ابراهيم علي العظم2669991054371

83.83الهندسةهندسة النظم الصناعيةأنثى120170407009الرا محمد هالل النظامي2679992026214

79.92الهندسةهندسة النظم الصناعيةأنثى120170407010بتول منير فايق المجالي2689992030488

83.65الهندسةهندسة النظم الصناعيةأنثى120170407015وئام عدنان عبدالقادر المحروق2699982007139

85.15الهندسةهندسة النظم الصناعيةأنثى120170407016لين ناصر خالد قطيشات2709992024523

80.48الهندسةهندسة النظم الصناعيةأنثى120170407017رهف احمد حسن خاطر2719992006918

83.15الهندسةهندسة النظم الصناعيةأنثى120170407018ايه علي فهد الحمود2729982046291

69.5الهندسةهندسة النظم الصناعيةأنثى120170407022عال منصور محمد الوريكات2739982023676

84.27الهندسةهندسة النظم الصناعيةأنثى120170407026ديمه بشار محمد البشير2742000001895

81.81الهندسةهندسة النظم الصناعيةأنثى120170407032ساجده محمود جبرين المسالمه2752000009657

82.82الهندسةهندسة النظم الصناعيةأنثى420170407501امان عفيف عودة هللا الرواشده2769962005686

62.7الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120130412091ليث اشرف عبدالعزيز المجالي2779951020302

65.87الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120140412004زيد حسن زيدان الزيديين2789961020572

68الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120140412023وليد عماد صالح عبدالهادي2799961046594

64.16الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120150412047علي ماهر محمد البستنجي2809961007039

281
76.17الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120160412011القسام جمال مصطفى ابو دارى9971025223

282
68.33الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120160412019ايمن هاني محمد شاكر القاطوع9981012180

77.15الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120160412050وسيم عمر محمود الدقاق2839981034361

65.41الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120160412051عبدهللا صالح اعبد البيايضه2849981012077

285
9951036302

علم الدين محمد عبدالفتاح ابو 

نواس
64.45الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120160412057

63.28الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120160412065محمد موسى فالح العمرى2869921069813

77.92الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120170412003محمد عبدالقادر احمد القدومي2879991059725

77.35الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120170412006ايهم محمود مبارك الزيدانين2889991046821

76.27الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120170412007محمد انور فوزى السبع2899991039395

290
9991002923

حمزه عبدالرحمن عبيدهللا 

المحيسن
75.48الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120170412009



81.04الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120170412023يوسف نواف احمد الشمرى2912000001735

80.35الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120170412024عيد عيسى عيد السكر2929991055337

67.93الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120170412040احمد سامي حمود المطارنه2939981032508

66.47الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120170412048احمد نضال عبد قاسم2949981055808

295
60.51الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر420130412550مصعب ناصر عبدالقادر البستنجي9951020298

66.38الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر420160412507زياد ناجح اسماعيل المجالي2969971034580

66.41الهندسةالهندسة الكيماويةذكر120150414028حمزه ياسين محمد غادي2979971022096

76.18الهندسةالهندسة الكيماويةأنثى120160414001نتالي شريف محمد ابزاخ2989982000276

66.97الهندسةالهندسة الكيماويةذكر120160414002زياد عمر عبدالوهاب الجعافره2999981033950

68.08الهندسةالهندسة الكيماويةأنثى120160414017هديل كمال ابراهيم ابو ناب3009982003263

65.49الهندسةالهندسة الكيماويةأنثى120160414025ايه فضل محمود ابو زينه3019982067775

64.03الهندسةالهندسة الكيماويةذكر120160414032حسان علي جمعه الطرش3029981010629

303
9982025260

فرقان عبدالناصر سعيد ابو 

شاويش
78.35الهندسةالهندسة الكيماويةأنثى120160414034

304
9971070937

عماد الدين عبدالباسط خليل 

المدادحه
68.16الهندسةالهندسة الكيماويةذكر120160414064

74.72الهندسةالهندسة الكيماويةأنثى120160414070سيرين بسام موسى رماحه3059982024095

306
82.85الهندسةالهندسة الكيماويةذكر120160414075عبدالرحمن هشام مصطفى الفار2000464387

83.86الهندسةالهندسة الكيماويةذكر120160414076منذر صالح فاروق سند307177611

71.04الهندسةالهندسة الكيماويةأنثى120160414078زينه منذر مخائيل الهلسه3089982017166

309
80.18الهندسةالهندسة الكيماويةأنثى120170414044اسالم عبدالمجيد محمد الطراونه9982025341

59.9الهندسةالهندسة الكيماويةذكر420130414505سائر سليمان احمد العمري3109911002774

311
أنثى120130415049نسرين انور احمد المجالي9942024337

الهندسة 

اتصاالت/الكهربائية
77.22الهندسة

312
أنثى120160415030وسن طه محمد الشمايله9922007352

الهندسة 

اتصاالت/الكهربائية
75.83الهندسة

313
ذكر120140421061مؤمن عدنان سالم الخمايسه9951030674

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
65.12الهندسة



314
ذكر120160421009العصر مانع محمد المرازقه9961059368

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
70.59الهندسة

315
ذكر120160421014ساهر صقر محمد البستنجي9981005290

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
64.52الهندسة

316
ذكر120160421020عمر فخري الياس المحادين9971010412

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
68.86الهندسة

317
ذكر120160421021معاويه عدنان سالم الخمايسه9981068909

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
68.74الهندسة

318
9971014852

حازم عز الدين اسماعيل 

المبيضين
ذكر120160421022

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
76.46الهندسة

319
ذكر120160421025عالء صالح محمود عبدالمهدي9981066578

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
73.48الهندسة

320
ذكر120160421035اسامه عواد مطاوع النعيمات9971069470

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
68.62الهندسة

321
9981055425

محمد زين العابدين منتصر محمد 

ابو عبدهللا
ذكر120160421036

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
72.02الهندسة

322
ذكر120160421059همام غازي رزق المعايطه9961064961

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
63.44الهندسة

323
ذكر120170421029مصعب احمد فريد القضاه9981021318

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
81.92الهندسة

324
ذكر120170421059محمد مروان محمد الدالبيح9981005073

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
79.7الهندسة

325
ذكر120170421073راشد حربي سليمان السحيمات9981007368

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
68.8الهندسة

326
أنثى120170421075شهد طارق قاسم محمد9982065373

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
70.85الهندسة

327
أنثى120170421076بيان ياسين عويد الدبايبه9982002604

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
68.53الهندسة

328
ذكر120170421087عمار عبدهللا فائق الضمور9981065155

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
69.15الهندسة

329
أنثى120180421003نانسي ابراهيم مصطفى عثمان9982044153

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
67.46الهندسة



330
ذكر120130422027كريم سعيد كريم الصالح9931048968

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
65.96الهندسة

331
أنثى120150422024رنده ابراهيم محمد شلطوف9972055606

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
69.18الهندسة

332
9961004945

عبدالرحمن صالح عبدالرحمن 

المحادين
ذكر120150422054

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
69.63الهندسة

333
ذكر120160422011محمد نواف الفي البشابشه9981029763

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
68.52الهندسة

334
ذكر120160422014حسام عادل سالم القويدر9981061187

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
68.63الهندسة

335
أنثى120160422022ايناس اكرم عبدالفتاح غانم9982016710

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
80.52الهندسة

336
ذكر120160422029هارون زهير عوده الحجازين9981002727

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
68.24الهندسة

337
ذكر120160422048احمد عبدالجليل محمد الكسواني9971047954

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
64.34الهندسة

338
ذكر120160422059عبدهللا عبدالناصر محمد دراز9981023908

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
68.36الهندسة

339
ذكر120160422065عمر عامر شتيوى البعول9981003625

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
72.78الهندسة

340
ذكر120160422070محمد صالح احمد االقرع9971047896

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
69.02الهندسة

341
ذكر120160422072حاتم ابراهيم سالم العصايده9961008711

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
67.18الهندسة

342
ذكر120170422001احمد محمود محمد الزهيرى9971063124

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
67.07الهندسة

343
ذكر120170422026هيثم عادل سالمه الحنادقه9991027818

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
79.38الهندسة

344
ذكر120170422031راشد عوض خلف القطاونه9971051552

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
66.76الهندسة

345
ذكر120170422034مجد فيصل عبدالرحمن حماد9981000187

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
65.73الهندسة



346
ذكر120170422039حمزه حامد زاهي العالوى9981059696

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
62.6الهندسة

347
ذكر420180422501مالك طايع سالمه الحجايا9941009098

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
65.09الهندسة

348
66.49الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةذكر120160423003احمد سالم عبدالرحيم الطراونه9961037567

349
87.16الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةأنثى120160423013بلقيس مؤيد محمود عوض هللا9982054891

350
77.44الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةأنثى120160423014زين ابراهيم خليل الزريقات9982055943

351
81.27الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةأنثى120160423023لينا حمزه علي الخصباء9982038005

352
67.19الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةذكر120160423028عبدالرحمن حاتم شفيق لحلوح9981032085

353
69.7الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةذكر120160423034عمر محمد عمر المبيضين9981013212

354
69.24الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةأنثى120160423040راما محمد كامل المجالي9982053679

355
93.42الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةأنثى120160423041رهف شفيق بركات النوايسه9982019493

356
81.23الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةأنثى120170423003رغد رضوان موسى المواجده9992060774

357
85.12الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةأنثى120170423016مرح راسم عثمان عبدالمجيد9992035028

358
67.74الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةذكر120170423025رؤى سليمان علي رحال9982035554

359
72.2الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةذكر120170423036اسامه ياسين عبيدهللا البطوش9961036096

360
67.77الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةذكر120170423038احمد ابراهيم عبدالمجيد الصرايره9961003964

361
66.32الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةذكر120180423042يزن حسين محمود جبريل9951058739



362
60.94الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةذكر420170423505فراس سمير عبداللطيف احمد9951028428

363
أنثى120160431060زهراء عامر عبدالعزيز حداد9982013178

الهندسة  الكهربائية 

الكترونيات/
84.34الهندسة

364
ذكر120120432058مهند يوسف عبدالحليم العزازمه

مواد /الهندسة الميكانيكية

وتصنيع
61.54الهندسة

365
ذكر120150432018عالء محمود حسين عمرو9971018512

مواد /الهندسة الميكانيكية

وتصنيع
62.2الهندسة

366
ذكر120160432004موسى عبدهللا عبدالنبي المجالي9971020562

مواد /الهندسة الميكانيكية

وتصنيع
71.82الهندسة

367
ذكر120160432014ليث ناصر احمد غازى الزمر9981033815

مواد /الهندسة الميكانيكية

وتصنيع
68.53الهندسة

368
ذكر120160432018سيف سليم خليل العوابده9971034306

مواد /الهندسة الميكانيكية

وتصنيع
64.19الهندسة

369
ذكر120160432033جهاد سامي مطلق الخرشه9951008422

مواد /الهندسة الميكانيكية

وتصنيع
64.27الهندسة

58.47الشريعةالفقه وأصولهذكر120130501008عبدالرحمن إسماعيل عبدالكريم3702684785

59.16الشريعةالفقه وأصولهذكر120140501147بيهقي بن باهيم3710

62.21الشريعةالفقه وأصولهأنثى120140501192ابتهاج راتب حامد القضاه372

74.78الشريعةالفقه وأصولهأنثى120150501045فردوسية ودجا أيوب3730

65.46الشريعةالفقه وأصولهذكر120150501063نور حمين عبدل باسيلون3740

65.73الشريعةالفقه وأصولهذكر120150501138عبدالمهيمن غانداولي اكانج3750

62.91الشريعةالفقه وأصولهذكر120150501146ابراهيم كيالب ماالنج3760

69.1الشريعةالفقه وأصولهذكر120150501182مسلم مانداغان ساباندال3770

70.23الشريعةالفقه وأصولهذكر120150501196عبدالمهيمن عبدالكريم مكاساسا3780

61.23الشريعةالفقه وأصولهذكر120150501228محي الدين عاصم محمد دالي3791574375416

65.41الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501010ضياء الحق انكاي غوماندر3800

68.66الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501015يوسف كوياب لومامباس3818004299634

63.15الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501023روسمان اسالفال عمر3820

61.42الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501024المصير أحالول هارون3830

63.39الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501028باس شريفا ملوك3848004291120

66.37الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501067الدين اندلينوغ مانجيالل3851111111111



66.24الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501068يسرى بدال غولوى3868004298356

69.68الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501084جنيل ساؤدغار سانجغاكال3870

66.13الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501112محامدين ممادرى أبوبكر3880

66.94الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501119ابراهيم تمفار رومبان3890

390
63.79الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501123بدرالدين ماماالنجكاف مسالماما0

66.38الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501124ارشاتي طاهر جماديل3910

71.38الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501125ريحان هاشم يوسف3920

71.84الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501126أبوبكر  سيدين باسيالن3930

70.59الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501128فرحان محمد هاشم3940

395
0

محمد فرحان فانيوروتان حاج 

علي
66.11الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501133

67.59الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501142عبدهللا اوندايا الفونسو3960

72.36الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501147صالح الدين لنتانج منامفن3970

63.09الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501172مخالدين عباس عبدالرؤوف3980

66.11الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501175بن باز سامفايان زكريا3990

70.18الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501176زين الدين اسماعيل خليل4000

71.85الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501203عبدالرشيد واليل ابوبكر4018421747

64.83الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501002فهمي رزق هللا أردي4020

71.1الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501023محمد أشرف بن عزلن4030

65.77الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501029محمد بشير عبدالقادر بيان4040

78.3الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501030إدريس فانسيو الحبشي4050

74.56الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501032أبو داود صالح مصطفى4060

72.73الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501035نصرين لونا شريف4070

69.91الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501040الراضي ألفاد يوسف4081245744

78.43الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501047عبدالرحمن ماماكو لوميندا409202946

69.6الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501048نجيب آدم موزول4101494898

69.27الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501053حميدى بيان شاليالجا411702435

79.9الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501063عبدالشكور لغالو محمد4129312201

413
71.71الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501068ناصرالدين عبدالرشيد مانجيالي2404038

63.44الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501076عبدهللا دينج فاني4140



60.29الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501077عدنان  تؤمونج4150

86.26الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501088اسيد طالل مسلم المجالي4169991056088

76.33الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501100عبدهللا احمد حامد الصرايره4179951073901

65.54الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501109مسميل يوسوه4187314380

70.98الشريعةالفقه وأصولهأنثى120170501129سميرة سليداتان ماندو4190

89.25الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501133انوار اينوغ الفاروق4200

68.72الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501142محمد نوفال هشام4210

64.73الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501153محمد فطري يأمأكا4220

81.24الشريعةالفقه وأصولهأنثى120170501155امال محمد مدهللا المواجده4239992035672

81.37الشريعةالفقه وأصولهأنثى120170501156سناء خالد زعل الزيدانين4249992008065

79.49الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501158احمد راتب عطاهللا الخرشه4259991025075

76.22الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501161احمد محمود سعيد ابو نواس4269991058524

83الشريعةالفقه وأصولهأنثى120170501166انوار عبدالمنعم ذياب ابونواس4279952028807

85.9الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501167يونس سالم عوده الحجايا4289971053663

73.97الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501168سفيان حمد عقيل الكرازنه4298881052414

73.01الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501180بدر ناندونج خليل4301898996

88.82الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501164سندس احمد محمد المعايطه4312000093844

81.56الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501245عائشه محمد محمد السعيدين4329952017470

74.8الشريعةالفقه وأصولهذكر120180501264باوى. عبد رميل أ4330

75.97الشريعةالفقه وأصولهذكر120180501295نصر الدين لوندايان ألون4347888826

94.69الشريعةالفقه وأصولهذكر120190501102محمد علي سالمه الشماسات4359781052266

92.28الشريعةالفقه وأصولهذكر120190501103مصطفى نواف علي المحاسنه4369841053172

437
65.3الشريعةالفقه وأصولهذكر420160501506سهيل ماجد عبدالرحمن الرواشده9891021742

438
88.31الشريعةالفقه وأصولهأنثى420180501509رائده عوض عبدالرزاق الشمايله9692015793

92الشريعةالفقه وأصولهذكر420180501510رأفت ماجد عبدالحميد الفراهيد4399931033215

85.87الشريعةالفقه وأصولهذكر420180501511محمد ابراهيم محمد الصرايرة4409921069656

90.89الشريعةالفقه وأصولهذكر420190501506سالم راتب عبدالفتاح الكفاوين4419981006995

71.02الشريعةأصول الدينذكر120150502029ياسر بالوان بالوان4420

60.58الشريعةأصول الدينذكر120160502037سحيلي مكارأوب حاج منان4430

66.77الشريعةأصول الدينذكر120160502045ريان ميس اسماعيل4440



65.65الشريعةأصول الدينذكر120160502049حمدان منسانج دغداس4450

61.26الشريعةأصول الدينذكر120160502078رسول فولو سامال446

447
62.75الشريعةأصول الدينذكر120170502006عبدالقادر خليف سويلم السعادنه9951057227

71.05الشريعةأصول الدينذكر120170502007انجانج خيرمان عبدالمجيد4480

73.65الشريعةأصول الدينذكر120170502046حالدين موسى تينجغالونج4490

70.41الشريعةأصول الدينأنثى120170502048مولتييا سوم ساواس4508903880

69.6الشريعةأصول الدينأنثى120170502058بسمه عواد سالم العزازمه4519982036567

69.41الشريعةأصول الدينذكر120170502061حسن مندات راجامودا4520

75.71الشريعةأصول الدينذكر120170502062مسواري بالدك هارون453

70.72الشريعةأصول الدينذكر120170502066سوريا عاسي4548659756

63.58الشريعةأصول الدينذكر120170502070إبراهيم إسماعيل أبو سماء4550

82.52الشريعةأصول الدينذكر120170502074عبدهللا محمد سلمان المسامره4569961068102

457
83.5الشريعةأصول الدينذكر120170502075عمر احمد عبدالرحيم عيال سلمان9991016757

81.55الشريعةأصول الدينأنثى120170502077مها ملوح اسحيم الزيدان4589962036256

77الشريعةأصول الدينذكر120170502078محمد طارق يحيى الشواوره4599971051814

460
9832049320

ريف عبدالرحيم عبدالعزيز 

الحناقطه
79.82الشريعةأصول الدينأنثى420160502501

77.9الحقوقالحقوقأنثى120160707024االء احمد خلف الطراونه4619982043916

70.26الحقوقالحقوقأنثى120160707083مالك يوسف ركاد المناجله4629952010564

71.69الحقوقالحقوقأنثى120160707115تسنيم عبدهللا ممدوح العبيدين4639982001229

464
72.14الحقوقالحقوقذكر420130707520احمد سليمان دخل هللا الصرايره9821017452

70.15الحقوقالحقوقذكر420150707517سامر سليمان عطاهلل المعايطه4659821040220

93.72العلوم التربويةعلم النفسأنثى120170802007رزان خالد حمود الرفوع4669992032483

77.88العلوم التربويةعلم النفسأنثى120170802010دينا علي سليمان العليان4679982067050

83.94العلوم التربويةعلم النفسأنثى120170802023يقين محمد سالم البشابشه4689985185823

77.94العلوم التربويةعلم النفسأنثى120170802028والء احمد عبدهللا البكار4699992017128

80.42العلوم التربويةعلم النفسأنثى120170802031شذى محمود جراد النعيمات4709982064606

471
83.53العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802003ساره يعقوب عبدالحميد المعايطه9992025883



85.86العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802004ندى رامي سليمان السيد4722001287148

80.29العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802005سوار سليمان عطا المواجده4739932005996

79.97العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802019تسنيم مسعود يوسف القيسي4742000225386

87.84العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802022جيهان صالح علي الخليفات4752000248217

87.67العلوم التربويةعلم النفسذكر120180802067انس ابراهيم محمد عثمان4769981000845

90.38العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802109بيان حمدان ابراهيم ابو عيشه4779962047856

83.42العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802112ايناس ماهر صابر ميناوى4789982011527

83.26العلوم التربويةعلم النفسذكر420170802503رند طارق يوسف الطراونه4799972063228

80.29العلوم التربويةعلم النفسأنثى420170802505حنين امين محمد النوايسه4809992029162

82.95العلوم التربويةعلم النفسأنثى420170802506حمده حسن عطاهلل النوايسة4819792019601

82.45العلوم التربويةعلم النفسذكر420170802508طارق بسام محمود العساسفه4829961018176

85.38العلوم التربويةعلم النفسأنثى420170802514اسراء ايمن محمود الجعافره4832000000648

84.28العلوم التربويةعلم النفسأنثى420180802502شيماء محمود مطلب المجالي4849992030304

78.97العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120160807038نعامه علي عيد العزازمه4859982030615

69.8العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120160807056هال احمد حميدان الخنازره4869982037650

76.31العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807030تسنيم محمود سليمان الجعارات4879982033116

80.66العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807037االء ركاد راجي الصبيح4889982004077

78.04العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807050غيداء بسام محمد احمد4899982001992

82.44العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807051عبير ابراهيم احمد الوخيان4909982052861

89.44العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807052رنا ابراهيم محمد البستنجي4919992022948

80.97العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807055رلى موسى محمد الصرايره4929992053525

82.06العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807056فاطمه راتب اسماعيل الفرايه4939952011930

494
83.23العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807060فاتن علي مفلح المغاصبه النوايشه9992006795

83.8العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807067نجود محمود احمد البستنجي4959962060683

75.52العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807068هاديه عبدالكريم توفيق دويكات4969962034395

78.58العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807078هيا احمد حسين الهويمل4979992040602

75.41العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807083هديل عبدالكريم عوده الخرشه4989972012656

80.55العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807085اسراء خلف فالح الشقور4999962031140

87العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807086لما سليمان النوري المعاقبه5009992016772

88.13العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807087اسراء عبدالخالق موسى القراله5019992007169



502
74.76العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807002دعاء عبدالرحمن سالم المعايطه9982013713

86.08العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807006آيه حاتم محمود الذنيبات5039982019448

89.68العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807025ايمان محمد خلف البشابشه5049992038199

85.5العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807057اسالم حسين جروان الهويمل5059972019188

85.97العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807071رهف حاتم ياسين الطراونه5069982024906

70.15العلوم التربويةمعلم الصفأنثى420150807521علياء محمد قاسم الحجايا5079972031251

80.75العلوم التربويةمعلم الصفأنثى420170807516مروه ابراهيم حميدان الدغيمات5089962040957

79.69العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةذكر120170808013مجد طارق عبدالرحمن مكاوى5099991043846

68.09العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120170808028سماح عاطف عياده الشرفا5109992037205

84.16العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120170808031تسنيم بالل خليل المبيضين5119992051936

86.69العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120170808047عبير علي قاسم الحجايا5129962006539

76.74العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120170808053اسيل عماد احمد الهالالت5139992042364

77.82العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808004اكرام خليل عبدهللا الجعافره5149972000747

76.41العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808005نور رضا مدهللا العبادله5159982001827

78.84العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808006سندس محمد علي الرواشده5169982045483

75.85العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808007تقى حيا اكريم القراله5179962005915

75.31العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808019مجد محمد عطا الجعافره5189992038521

519
73.86العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808066ساره عبدالحميد ابراهيم المجالي9992003465

79.32العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808067خوله عبدالسالم مدهللا الذيابات5209992006180

78.72العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةذكر120180808088غيث طه عبداللطيف الصلمان5219981007027

80.39العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةذكر120180808090اسامه وليد محمد الصرايره5229911057819

63.29العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120200808071مريم صالح محمد العيايده5239902054945

74.7العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى420170808506االء غازي حسين خريسات5242000144485

89.12العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةذكر420170808520محمد اكرم زيد محمدالمعايطه5259991063521

526
79.97العلوم التربويةالتربيه الخاصةذكر120170811023معتصم اديب عودة هللا المواجده9971059218

67.08العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120170811038غيداء مشهور محمد الطراونه5279982056985

85.21العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120180811001انفال حربي عمر الصرايره5289992038302

86.47العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120180811036الهام حمزه سالم الدقاق5299982056896



530
81.35العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى420170811504اسراء خالد عبدالرحمن السحيمات9992053074

76.07العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى420170811506اسماء سعد سليمان الحيصه5319952040420

88.91العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى420180811502نعمه محمد سليمان العويسات5329722002394

84.44العلوم التربويةرياض األطفالأنثى120160820005آمال محمود محمد الجرادات5339882035127

87.68العلوم التربويةرياض األطفالأنثى120170820007تغريد عيد سالم العمرات5349982019536

77.26العلوم التربويةرياض األطفالأنثى120170820008سهى صالح احمد النوايسه5359972006682

536
78.19العلوم التربويةرياض األطفالأنثى120170820011رقيه عبدالرحيم محمد ابوالمفلفل9992033885

77.19العلوم التربويةرياض األطفالأنثى120170820012آيه عبدالرحمن يوسف ابوعيده5379982031290

538
90.3العلوم التربويةرياض األطفالأنثى120170820013أشواق زكريا عبدالحميد الكفاوين9962057813

80.91العلوم التربويةرياض األطفالأنثى120170820015والء محمد موسى القطاونه5399992056623

540
9992051908

اسماء عبدالوهاب عبدالمهدي 

الكساسبه
85.66العلوم التربويةرياض األطفالأنثى420170820504

80.49العلوم التربويةرياض األطفالأنثى420170820506مالك احمد عبدهللا الطراونه5419982048172

90.14العلوم التربويةرياض األطفالأنثى420170820509رغد ثابت عبدالقادر الهدار5429972000130

543
70.64العلوم الزراعيةاالنتاج النباتيذكر120171101006محمد ابراهيم حامد الطراونه9961007196

544
77.98العلوم الزراعيةاالنتاج النباتيذكر120171101015ينال بالل طه الضالعين9991041388

545
78.03العلوم الزراعيةاالنتاج النباتيأنثى120171101019مروى اسعود راتب الطراونه9982026222

546
82.14العلوم الزراعيةاالنتاج النباتيأنثى120171101032وسن اسامه عبدااله الرواشده9992047587

547
74.41العلوم الزراعيةاالنتاج النباتيذكر120181101001وسام احمد ممدوح الطراونه9961018475

548
74.24العلوم الزراعيةاالنتاج النباتيذكر120181101043حسام هاشم محمود الفرايه9981041525

549
64.24العلوم الزراعيةاالنتاج الحيوانيذكر120151102002ايهاب نادر نظمي العباسي9951062632



550
73العلوم الزراعيةاالنتاج الحيوانيذكر120171102025محمد نعيم جميل دعنا9991019848

551
74.86العلوم الزراعيةاالنتاج الحيوانيذكر120171102027عبدهللا كامل عبدالغفار الحجاجره9991006006

552
69.07العلوم الزراعيةاالنتاج الحيوانيذكر120171102042محمد عبدالكريم سالم ابو كف9971065310

553
62.73العلوم الزراعيةاالنتاج الحيوانيذكر420161102503حسام محمد عيد العزازمه9981025198

554
70.39العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120161103054اسراء عيسى ارشيد المشاقبة9952060914

555
65.56العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةذكر120161103126احمد حسين موسى ابو صيام9981038431

556
71.18العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120161103150نجاح مطلق مسلم السالمات9972015982

557
9992023220

مكيه ايمن محمود الرماضين 

الحباشنه
76.53العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103005

558
77.43العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103007روال كمال عبدالرحيم المالحمه9992021297

559
82.1العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103008آيه بسام سلمان الشرفاء9992035397

560
82.4العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةذكر120171103012اياد سليمان تيم عيال عواد9991031517

561
78.54العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103013نور مجاهد فائق القروم9992061459

562
75.96العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103021لين عاصف شفيق الهلسه9992000103

563
81.09العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103033تواصيف دحيالن غيث ابن هدايه9992047555

564
76.86العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103040رغد محمود حسين العوضي9982022532

565
72.06العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103041فرح صالح عبدالرحيم المعايطه9982006836



566
74.75العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103044بيان هاني محمود القطاونه9992048576

567
76.12العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103048ساره محمود خضر حسين9992034991

568
82العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103054اسيل سعود حمود المعايطه9992053120

569
81.88العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103057رايا عبده خلف الجعافره9992021162

570
77.09العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103063ربى صالح محمد الطالفيح9982018445

571
79.03العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةذكر120171103081محمد عاصم احمد العوران9991058578

572
84.37العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103093ريما رعد فايز العبيدين9992009933

573
75.26العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةذكر120171103099اياد ابراهيم حنا الحجازين9991036286

574
80.09العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103112مها سالمه حمير العوده العازمي9982004065

575
73.27العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103114صبا زهير محمد الجبور9962068662

576
79.15العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103115اسيل احمد موسى النوايسه9992025003

577
75.52العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103117اسحار عبدالجليل جميل الكفاوين9982034739

578
9991034010

احمد ماهر محمد سعيد ناجي 

هواش
81.46العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةذكر120171103139

579
79.98العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120181103091هال فارس مدهللا البشابشه9962008874

580
80.21العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى420171103514سرين محمد مسلم الضمور9982048887

581
66.49العلوم الزراعيةالوقاية والمكافحة المتكاملةذكر120131104010احمد ظاهر علي الثبيتات9951006166



582
68.51العلوم الزراعيةالوقاية والمكافحة المتكاملةذكر120161104001ناصر ايمن حسن جوهر9981052770

71.59علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120141301146بالل محمد عبدالعزيز القطاونه5839861012812

76.88علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120151301092ايمن فوزي مصطفى حمزه5849971062954

69.38علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120161301005حمزه عاكف عوده بن هدايه5859961021216

67.8علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120161301035وسن سليم راضي الرواشده586

587
81.33علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120161301055محمد عبدالقادر محمود البستنجي9771042561

71.83علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120161301131اياد علي عبدالحليم الرياالت5889971027133

73.44علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120171301004روان بالل محمود الفقيه5899962013456

87.05علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120171301010رهف سامي سالم المبيضين5909992031426

84.06علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120171301021عاصم بركات صالح المناحي5919981054066

84علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120171301028حنان عدنان عيسى وصوص5929992061600

84.36علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120171301044ساره محمد احمد ابراهيم5939982057482

71.91علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120171301071وسام حمدو تحسين المعايطه5949971001747

66.12علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120171301083طالل صالح مبارك الكدراوي5959951057428

596
83.31علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120171301087مرح عزت عبدالمعطي المدادحه9982052960

76.7علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120171301103مهند احمد خلف الخشمان5979991004070

598
9981017390

عبدالرحمن كفاح عبدالرحمن 

الفحماوي
81.09علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120171301105

80علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120171301106هبه عماد سالم القراله5999991205223

80.83علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120171301116قصي منصور محمود الزغير6009971051824

75.1علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120171301122فلك عيسى موسى السليمات6019952063956

80.43علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120171301123ختام سلمان نصار العمارين6029992009480

77.61علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120171301124ساجده يحيى علي البدول6039992013945

87.69علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120171301131مجد فؤاد ابراهيم ابو جرار6049992003863

80.37علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120171301133العنود عبدهللا سليمان المزنه6059962054025

76.88علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120171301134صفاء سليمان جديع العونه6069952027392

85.29علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120171301145فرح هيثم خالد النوايسه6079972009051

88.97علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120171301152تسنيم خلف حمد البشابشه6089992023853



609
83.39علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120171301153غيث اشرف عبدالعزيز المجالي9971034830

78.65علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120171301156سناء خلف سليمان ابن حامد6109862033703

88.33علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301003وفاء ناجح عواد القضاه6119972008814

84.84علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301004احمد بدر الدين حميد شواشره6129991052511

77.97علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301006عماد صايل محمود الهواوشه6139951066401

79.73علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301007اسماعيل جمعه خليل السبوع6149991025951

85.29علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301008محمد عبدهللا عيسى العيساوي6159991002928

76.49علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301014محمد عادل مجدى رواشده6169981016354

71.43علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301016عبدهللا خالد عبدهللا الخشمان6179961018044

80.29علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301017ساجده عبدهللا سليم النعيمات618997201840

83.4علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301028معتز علي احمد الصالحات619

82.08علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301048ياسمين احمد سالم القضاه6209992042700

79.64علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301082علي عبدهللا محمد الصرايره6219981006690

85.5علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301102بيان زهير ابراهيم الراعي6229992027781

78.03علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301107احمد محمد سليمان الضمور6239971038681

78.44علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301108معاذ رائد صالح العوايده6249961064834

85.3علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301115محمد نايف محمد العميريين625991016841

82.74علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301163محمد محمود عبدالكريم الفايز6269971064834

67.13علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420131301565احمد خالد احمد الطراونه6279941025888

67.81علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى420161301503عبير عطاهللا مفلح الحجايا6289962047081

85.91علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420161301506جميل امجد جميل جلنبو6299971049602

630
85.89علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420161301520محمد عبدالمهدي سليمان المعايطه9801042513

73.81علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301501مالك هاني محمد الجبارات6319941050092

73.9علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301512مهند محمد محمود مصطفى632

84.88علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301513باهر اشرف طالع الهواري6339971058974

64.95علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301516عالء خليف صالح البواريد6349921062570

635
82علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301524مروان احمد عبدالقادر البستنجي9991002475

87.62علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى420171301527تقى ابراهيم جميل القضاه6369962058328



637
86.63علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301532عزالدين رائد عبالحافظ الجعافره9981025826

83.89علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301542حفص موسى قاسم الرواشده6389981030852

80.18علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301545عبدهللا سليمان احمد سالم6399979101083

83.35علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301546زياد شاهين شاهين جبر6409981020753

641
80.31علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301551صهيب خالد عبدالرحيم السحيمات9941036980

90.62علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301554احمد خالد احمد الصرايره6429981056424

80.03علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301561احمد محمد عباس حسين6439981041487

84.91علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301563محمد بشير محمد علي علبي6449981040084

83.03علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120161303050سرين زياد محمود الشعر6459982069483

84.12علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120171303009ايه عماد يوسف البستنجي6462000020667

85.05علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120171303023ربى اسماعيل محمد ابو هواش6479982047005

72.92علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120171303031صفاء ابراهيم محمود الغراغير6482000001250

649
75.29علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120171303033ساجده عزات احميد ابوسمهدانه2000057920

84.54علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120171303064بتول زياد حماد المدادحه6509982036503

86.72علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120171303067راغده احمد الفي المبيضين6519992047789

69.29علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120171303075بيان فارس موسى العونه6529992056135

653
9992007176

راويا عبدالمجيد عبدالمجيد 

الصرايره
76.65علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120171303080

77.8علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120171303097افنان عطا عبدهللا ابو جوده6549972007616

73.58علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120171303102مريم حسني حسن الطبور6559952035092

80.76علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120171303111بيان حسن مصطفى العالونه6569992025903

89.26علوم الرياضةالتدريب الرياضيذكر120181304014ليث مازن اخليف السحيمات6572000069088

88.92علوم الرياضةالتدريب الرياضيأنثى120181304017رفيده جميل حامد الصرايره6589992046026

86.2علوم الرياضةالتدريب الرياضيأنثى120181304040قمر ياسين عبدالحافظ النجادا6599962064941

660
77.21التمريضالتمريضذكر120161401040يوسف نعيم عبدالحميد الطراونه9971046059

80.67التمريضالتمريضأنثى120171401009اسيل حابس شفيق المجالي6619992059107

82التمريضالتمريضذكر120171401014سيف ضرار حسني الطراونه6629991001234

70.29التمريضالتمريضأنثى120171401018آيه سالم محمد النوايسه6639982013833



77.72التمريضالتمريضأنثى120171401029اطالل محمد سليمان الطراونه6649992027149

665
9992041640

رناد فخري محمد الصلمان 

الخرشه
78.04التمريضالتمريضأنثى120171401036

72.24التمريضالتمريضأنثى120171401046نسيبه محمد مدهللا الحريزات6662000000006

73.61التمريضالتمريضأنثى120171401051روال عبدهللا خلف الحجايا6679982059530

76.5التمريضالتمريضأنثى120171401053آيه احمد سالمه بن طريف6689992017768

71.44التمريضالتمريضأنثى120171401056سدين محمود عوده الفتينات6699982018784

76.93التمريضالتمريضأنثى120171401090رواند حاكم محمود الصرايره6709992040186

73.5التمريضالتمريضأنثى120171401094بنان موسى عارف الجعافره6719982013285

672
81.66التمريضالتمريضأنثى120171401098رزان رياض احمد ابو سمهدانه9992030119

73.69التمريضالتمريضذكر120171401099محمد راتب احمد الطراونه6732000004550

79.66التمريضالتمريضأنثى120171401100مروه كمال خليف الصرايره6749992014577

74.13التمريضالتمريضأنثى120171401102تقى احمد جمال القضاه6759992040441

70.6التمريضالتمريضذكر120171401104طه عطاهللا خلف الصرايره6762000063776

71.81التمريضالتمريضأنثى120171401105روان حمد عبيدهللا الروله6779982062716

70.47التمريضالتمريضذكر120171401107سليمان ياسين سليمان الذنيبات6789991012096

73.35التمريضالتمريضأنثى120171401108نبال حسان عبدهللا الصعوب6799992026909

75.69التمريضالتمريضأنثى120171401110يارا عدنان خالد اللصاصمه6809992043625

70.92التمريضالتمريضأنثى120171401111ايالف عوده هللا سليم الضرابعه6819992017770

75.42التمريضالتمريضأنثى120171401112آالء خالد محمود المزايده6829992049688

77.3التمريضالتمريضأنثى120171401120رشا محمد موسى الطراونه6839992035818

78.27التمريضالتمريضأنثى120171401121هال فتحي محمود الجرادات6849992058303

77.66التمريضالتمريضأنثى120171401126اروى عبدالحي شفيق المجالي6859992049420

67.38التمريضالتمريضأنثى120171401129يقين حسام علي الطراونه6869982058871

71.4التمريضالتمريضأنثى120171401130حنين محمود خليل الحمايده6879982036274

75.19التمريضالتمريضأنثى120171401131هبه ادريس عبدالرحيم الضمور6889992027798

71.13التمريضالتمريضأنثى120171401133خديجه زيد سالمه الرواشده6899992044070

74.85التمريضالتمريضأنثى420171401514اسيل ايمن عايد العويسات6909982009266

70.74التمريضالتمريضذكر420171401515محمد سليمان سلمان المحاميد6919981056544

70.99التمريضالتمريضذكر420171401523عبدهللا كامل محمد العطوي6929961033090



693
75.07التمريضالتمريضأنثى420171401535عنان سليمان عبدالحميد العساسفه9982029965

694
9992006097

فاطمه عاطف عوده  بن هدايه 

الحجايا
73.5التمريضالتمريضأنثى420171401537

79.98التمريضالتمريضأنثى420181401524ايمان توفيق احمد الفرا6959902052385

696
علم االجتماعأنثى120171601026شهد خالد محمد العضايله9972049274

العلوم 

االجتماعيه
84.82

697
9992046790

جمانا عبدالحميد عبدالكريم 

الصعوب
علم االجتماعأنثى120171601030

العلوم 

االجتماعيه
84.83

698
علم االجتماعأنثى420161601502اسالم عبدالوهاب سالمه الشواوره9952035865

العلوم 

االجتماعيه
68.49

699
علم االجتماعذكر420181601501مثايل نايف عبد القطاونه9952033733

العلوم 

االجتماعيه
82.32

700
الجغرافياذكر120161602094يزن زهير فؤاد سعدون9981027218

العلوم 

االجتماعيه
82.48

701
الجغرافياذكر120171602002احمد جمعه حسن الصرايره9981009985

العلوم 

االجتماعيه
65.57

702
الجغرافياذكر120171602029احمد صالح ياسين النوايسه9991041113

العلوم 

االجتماعيه
72.41

703
2000062277

خزامه ابراهيم عبدالكريم ابو 

عرقوب
الجغرافياأنثى120171602034

العلوم 

االجتماعيه
73.93

704
الجغرافياأنثى120171602053مرام نايف حسين جرار9982032115

العلوم 

االجتماعيه
77.19

705
الجغرافياأنثى120171602056مجد ضافي عبيدهللا الجديعات9982012588

العلوم 

االجتماعيه
70.98

706
الجغرافياذكر120171602060وليد خالد ابراهيم الشمايله9951042444

العلوم 

االجتماعيه
72.26

707
الجغرافياأنثى120171602065ياسمين احمد محمود المغاربه9992037708

العلوم 

االجتماعيه
68.69

708
الجغرافياأنثى120171602075شروق علي هويمل البطونيه9982016644

العلوم 

االجتماعيه
80.04

709
الجغرافياذكر120171602080معاذ محمد عبدالرحمن الطراونه9991060826

العلوم 

االجتماعيه
70.65



710
الجغرافياذكر120171602082يوسف صالح فرحان الصرايرة2000005359

العلوم 

االجتماعيه
72.91

711
الجغرافياذكر120171602084يوسف صالح سالم المحاميد9991036249

العلوم 

االجتماعيه
66.61

712
الجغرافياذكر120171602086بسام علي خلف البشابشة9911017474

العلوم 

االجتماعيه
73.97

713
الجغرافياذكر120171602092بالل حاتم عبدهللا المرابحه9991002087

العلوم 

االجتماعيه
68.31

714
الجغرافياأنثى120171602094ياسمين خالد امين ابو العماش9992009040

العلوم 

االجتماعيه
72.11

715
الجغرافياذكر120171602110حسن موسى سالم السراحين9971018459

العلوم 

االجتماعيه
76.93

716
الجغرافياأنثى120181602004راما عبدهللا عطا الحمران9982050592

العلوم 

االجتماعيه
74.03

717
الجغرافياأنثى120181602005تسنيم صالح عوده بن هدايه9992044503

العلوم 

االجتماعيه
82.23

718
الجغرافياذكر120181602027محمد رشيد حسين احمد النعانعه2000022989

العلوم 

االجتماعيه
85.38

719
الجغرافياأنثى120181602031رويده عيسى سالم الخطبا2000209708

العلوم 

االجتماعيه
83.22

720
الجغرافياذكر120181602065يوسف بدر زايد اللصاصمه9991002252

العلوم 

االجتماعيه
81.04

721
الجغرافياذكر420141602513احمد عيد فالح السعود الحجايا

العلوم 

االجتماعيه
64.47

722
الجغرافياذكر420151602521يوسف عبدالرحيم يوسف ابو عيده9971020695

العلوم 

االجتماعيه
62.85

723
الجغرافياذكر420171602515محمد حمود خلف المعايطه9981003437

العلوم 

االجتماعيه
66.5

724
الجغرافياذكر420171602521عمر وليم خليل حجازين9951020220

العلوم 

االجتماعيه
78.04

725
الجغرافياذكر420171602522ثامر علي سالم الهواشله9981058983

العلوم 

االجتماعيه
64.55



726
الجغرافياذكر420171602523احمد هيثم محمد النوايسه9981061654

العلوم 

االجتماعيه
68.42

727
االثاروالسياحةأنثى120151603016سجا حمدان سليمان القرشي

العلوم 

االجتماعيه
62.66

728
االثاروالسياحةذكر120171603011يوسف خالد يوسف الشعراء9951035501

العلوم 

االجتماعيه
76.62

729
االثاروالسياحةذكر120171603012حمزه خالد ناصر القدومي9981008786

العلوم 

االجتماعيه
83.47

730
االثاروالسياحةأنثى120171603016سيناميس ناورز يحيى قوغندوقه2000005459

العلوم 

االجتماعيه
90.76

731
االثاروالسياحةأنثى120171603025رفيده محمد فريد القضاه9982018717

العلوم 

االجتماعيه
75.48

732
االثاروالسياحةأنثى120171603029رهام ابراهيم سليمان القطاونه9952019108

العلوم 

االجتماعيه
83.71

733
االثاروالسياحةأنثى120181603024دانيه محمد توفيق المجالي9932025240

العلوم 

االجتماعيه
93.39

734
االثاروالسياحةأنثى420171603501محمد خالد عبدالرحمن السحيمات9941025981

العلوم 

االجتماعيه
76.09

735
االثاروالسياحةذكر420171603502امل صالح داود العجو9982052552

العلوم 

االجتماعيه
86.48

736
التاريخذكر120111604072معتز عبدالفتاح عطية الوليدات9911065620

العلوم 

االجتماعيه
58.8

737
التاريخذكر120131604033محمد عبد الكريم هزيل السنيد

العلوم 

االجتماعيه
60.13

738
التاريخذكر120131604223موسى احمد عايد الرواحنه9911028020

العلوم 

االجتماعيه
61.71

739
التاريخذكر120141604005احمد خالد مزيد الحمايده9951016210

العلوم 

االجتماعيه
59.43

740
التاريخأنثى120171604019شروق بسام عايد اللوانسه9992016209

العلوم 

االجتماعيه
78.41

741
التاريخذكر120171604028عبدهللا مصلح محمود ابو زيتون9981049446

العلوم 

االجتماعيه
83.46



742
9972015151

اشراق محمدعبدالحليم محمد 

القرامسه
التاريخأنثى120171604030

العلوم 

االجتماعيه
76.63

743
التاريخذكر120171604044محمد عصمت محمود الطراونه9991008082

العلوم 

االجتماعيه
76.73

744
التاريخأنثى120171604052روان محمد سعيد حسين9992055750

العلوم 

االجتماعيه
76.71

745
التاريخذكر120171604059محمد تحسين محمد الطراونه9961055140

العلوم 

االجتماعيه
81.19

746
التاريخذكر120171604068محمد سليمان عبدالحميد المعايطه9961017634

العلوم 

االجتماعيه
80.52

747
التاريخأنثى120171604087بلقيس نضال سالم الهروط9992015278

العلوم 

االجتماعيه
85.54

748
التاريخأنثى120171604090اسيل صالح حمد السعيدات9972025703

العلوم 

االجتماعيه
77.96

749
التاريخذكر120171604095االء كمال علي عبدالحي9992024467

العلوم 

االجتماعيه
79.9

750
التاريخأنثى120171604103ايمان احمد عارف القطيطات9992050277

العلوم 

االجتماعيه
82.15

751
التاريخذكر120171604105بدر اسماعيل خلف العواسا9981024253

العلوم 

االجتماعيه
80.7

752
التاريخذكر120181604118احمد خالد موسى الطراونه2000000657

العلوم 

االجتماعيه
82.41

753
التاريخأنثى120181604123حنين محمد رشاد سالم العواجنه9972002932

العلوم 

االجتماعيه
89.62

754
التاريخأنثى120191604002وفاء موسى مشرف المشارفه9972056339

العلوم 

االجتماعيه
78.04

755
التاريخذكر420161604507همام بسام سليمان الشلوح

العلوم 

االجتماعيه
64.47

756
العلوم السياسيةذكر120161605021يزيد محمد خليل خليفه9981010854

العلوم 

االجتماعيه
79

757
العلوم السياسيةأنثى120161605030بنان بسام مبرك النوايسه9972060230

العلوم 

االجتماعيه
83.53



758
العلوم السياسيةأنثى120171605004ليلى اشرف عبدالمجيد الحلو2000006713

العلوم 

االجتماعيه
84.32

75.51الصيدلةالصيدلةذكر120141702062خليل سامي محمد الذنيبات7599961031634

88.62الصيدلةالصيدلةأنثى120161703003حال نضال يوسف المدانات7609982014909

85.13الصيدلةالصيدلةأنثى120161703007سالم زياد عبدالقادر الطراونه7619982012383

67.71الصيدلةالصيدلةأنثى120161703094اماني مبارك مدهللا الذنيبات7629982010157

81.13الصيدلةالصيدلةأنثى120161703096رماح ابراهيم محمود النوايسه7639982022702

79.66الصيدلةالصيدلةأنثى120161703102رهف رعد حامد الطراونه7649982022455

85.13الصيدلةالصيدلةأنثى120171703013غدير محمود دخل هللا البدور7659992014358

86.99الصيدلةالصيدلةأنثى120171703015رجاء سمير محمد غيث7669992044195

88.08الصيدلةالصيدلةأنثى120171703021تقى عبدالوهاب محمد الحجاج7679992046732

81.71الصيدلةالصيدلةأنثى120171703023هيام يوسف علي المشاعله7689992034667

94.12الصيدلةالصيدلةذكر120171703024عمر مصطفى علي ابو عواد7699991016396

88.97الصيدلةالصيدلةأنثى120171703032سلسبيال يوسف طايع القطاونه7709992015339

82.69الصيدلةالصيدلةأنثى120171703072رزان يحيى حسين القطاونة7719992011230

82.03الصيدلةالصيدلةأنثى120171703074تاله محمد عبدهللا المطارنه7729982068809

77.89الصيدلةالصيدلةأنثى120171703079أثير محمود محمد الرويضي7739982020716

90.42الصيدلةالصيدلةأنثى120171703083ايمان نزار عبدهللا الضمور7749992002922

87.6الصيدلةالصيدلةأنثى120171703145رنيم علي عبدالسالم البواليز7759992026983

86.12الصيدلةالصيدلةأنثى120181703090افنان محمد يوسف ابو نواس7769982019663

82.66الصيدلةالصيدلةأنثى120181703091بشرى احمد صالح الصرايره7779982035477

79.21الصيدلةالصيدلةأنثى120181703092نسرين محمد محمود الجعافرة7789982056684

85.98الصيدلةالصيدلةأنثى420171703501شهد كريم عبد الطراونه7799982034726

77.13الصيدلةالصيدلةأنثى420171703536رزان سليم احمد القيسي7809992043188

73.35الصيدلةالصيدلةأنثى420171703550داليا يحيى محمد ابو نواس7819972017557

78.99الصيدلةالصيدلةأنثى420181703562دعاء نواف محمد الحجوج7829932032304

783
79.89الصيدلةالصيدلةأنثى420181703570بلقيس احمد محمد علي البيروتي9982013961

87.39الصيدلةالصيدلةأنثى420181703585هيا علي جدوع المعابره7849982045970

785
10852347

عبدهللا محمد طارق عبدالحليم 

الجوانيه
90.09الصيدلةالصيدلةذكر920171703001

80.03األعمالادارة األعمالأنثى120171901010رحمه زياد محمد سارى7869992049306



78.66األعمالادارة األعمالأنثى120182101001رغد عصر علي بني عطيه7879992044406

74.6األعمالادارة األعمالأنثى120182101003رسميه اياد خليل مرعي7889982032738

70.21األعمالادارة األعمالذكر420121901556جساس عصر بركات الشواهين789

65.73األعمالادارة األعمالذكر420141901540عباده علي حماد المواجده7909881029701

59.37األعمالادارة األعمالأنثى420161901509منى حسين ظاهر ابو جفين791

792
69.53األعمالادارة األعمالذكر420172101512محمود احمد عبدالمجيد الصرايره9951034525

75.38األعمالادارة األعمالأنثى420172101531لين ناجح ابراهيم الحناقطه7939992003646

82.58األعمالادارة األعمالأنثى420172101540رؤى ابراهيم محمد الصرايره7949982022194

81.08األعمالادارة األعمالأنثى920172101014ايه عبدهللا فوزي المندالوي79510063664

796
67.61األعمالاإلدارة العامةأنثى120171902019غفران محمد عطاهللا اللصاصمه9992025311

71.97األعمالاإلدارة العامةأنثى120171902020رانيا نواف اشتيوى الروله7979992014423

78.5األعمالاإلدارة العامةأنثى120172102040وفاء محمود موسى العمارين7989962032928

64األعمالاإلدارة العامةأنثى120182102001عرين محمود محمد القطارنه7999982038566

800
79.09األعمالاإلدارة العامةأنثى120182102002براءه فتحي عبداللطيف المالحمه9982059197

81.06األعمالاإلدارة العامةأنثى120182102041رنا خالد سلمان القراله8019972067493

59.72األعمالاإلدارة العامةأنثى420151902518شروق حسين عبد هللا ابوحميده802

66.05األعمالاإلدارة العامةذكر420161902509معاذ محمد مصطفى الصرايره8032000076875

62.15األعمالاإلدارة العامةأنثى420161902516روان علي محمود المبيضين8049942020048

86.4األعمالاإلدارة العامةذكر420172102505رامي حسن طلب قعقور8059801027093

67.66األعمالالمحاسبةأنثى120151903018بلقيس حامد يوسف الصرايره8069972040253

75.53األعمالالمحاسبةذكر120161903108محمد ياسين حمود النوايسه8079981007038

69.23األعمالالمحاسبةذكر120161903114جواد خالد حابس الكعود8089961056138

73.33األعمالالمحاسبةأنثى120171903003سرى رجاء صبحي اللصاصمه8099982020082

91.17األعمالالمحاسبةأنثى120171903005بتول كمال عبدالحافظ الزيديين8109992034642

82.36األعمالالمحاسبةذكر120171903008يزن نايف محمد ابو عبدون8119991052267

73األعمالالمحاسبةأنثى120171903011تذكار رضا فالح العواسا8129992022742

85.69األعمالالمحاسبةأنثى120171903021تقى خلف امحمد الصرايره8139992034897

72.53األعمالالمحاسبةأنثى120171903026آيه عبدهللا محمود البدارين8149992011699



815
84.58األعمالالمحاسبةأنثى120171903042ميس موسى عبدالكريم الطراونه9982011116

69.39األعمالالمحاسبةأنثى120171903043فضيه صباح سليمان السعيدين8169992001836

79.66األعمالالمحاسبةأنثى120171903044مجد موسى راشد العبادله8172000002625

818
83األعمالالمحاسبةأنثى120171903046ياسمين علي عبدالمهدى الجعافره9992004694

86.82األعمالالمحاسبةأنثى120171903058وسن رفيق يحيى السقرات8199992031456

68.14األعمالالمحاسبةأنثى120171903059مالك اسماعيل ادريس المجالي8209992042910

68.27األعمالالمحاسبةذكر120171903067عمار محمد احمد الحمايده8219991055981

78.14األعمالالمحاسبةأنثى120171903074بتول خلدون سالمه الضمور8229982064961

91.17األعمالالمحاسبةذكر120172103079راشد ناظم عقله المالحمه8239991052300

824
91.88األعمالالمحاسبةذكر120172103084عبدالرحمن محمد عليان الطراونة9991020506

83.48األعمالالمحاسبةأنثى120172103092روال جاسر سليمان الشخانبه8259992019452

73.42األعمالالمحاسبةذكر120182103062محمد عبدالسالم نهار المجالي826994102598

89.57األعمالالمحاسبةأنثى120182103078ليان محمد سليم الرواشده8279992018188

84.67األعمالالمحاسبةأنثى120192103074عروب فوزي خلف الطراونه8289972044787

70.4األعمالالمحاسبةذكر420141903528جهاد فايز خليل الطرايره8299951018543

69.59األعمالالمحاسبةذكر420151903517حازم ابراهيم مدهللا العساسفه8309921016808

70.74األعمالالمحاسبةأنثى420171903501رهف بسام سليمان الضمور8319982036138

82.04األعمالالمحاسبةأنثى420172103508ظالل ناصر بركات الطراونه8329982002957

75.38األعمالالمحاسبةذكر420172103510جواد سالم راشد الغويين8339961033775

73.03األعمالالمحاسبةأنثى420172103511آرام رائد عبدهللا الفقراء8349982029671

835
9981020898

احمد محمد ناصر سعيد قويدر 

الصالحي
74.65األعمالالمحاسبةذكر420172103514

74.41األعمالالمحاسبةذكر420172103518سامر صفوان شفيق الحدادين8369981029042

837
76.55األعمالالمحاسبةذكر420172103528محمد عبدالرحيم ابراهيم المجالي9991039270

838
9991015519

بدر الدين محمد عبدالكريم 

المبيضين
91.89األعمالالمحاسبةذكر420172103535

76األعمالالمحاسبةأنثى420172103538رهف سالمة محمود المعايطه8399982047401

81األعمالالمحاسبةأنثى420182103519كساندرا زياد غازي حداد8402000813663



841
ذكر120161906048خليل عبدالعزيز خليل جبالي9981006651

اقتصاديات المال و 

االعمال
76.5األعمال

842
أنثى120161906059عهد سامي عبدهللا القراله9982039807

اقتصاديات المال و 

االعمال
67.87األعمال

843
أنثى120172104030رهف عادل فالح الحديد9992023889

اقتصاديات المال و 

االعمال
81.47األعمال

844
أنثى120172104036مرح مروان محمد الخياط9962004687

اقتصاديات المال و 

االعمال
72.37األعمال

845
ذكر120172104059محمد جميل محمد الذويب9981008591

اقتصاديات المال و 

االعمال
76.03األعمال

846
ذكر120182104021سيف الدين نظام بركات الكساسبه9991026061

اقتصاديات المال و 

االعمال
74.92األعمال

70.03األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى120171905025شاكرين محمد عوده الحجايا8479982004489

76.76األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى120172105063اسيل جودات مسلم الفرايه8489992042347

84.06األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى120172105064االء محمود مدهللا القضاه8499982002946

83.25األعمالنظم المعلومات االداريةذكر120182105002عمر محمد عيد عبده العاشق8509971047101

72.76األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى120182105037رندا علي مدهللا الذنيبات8519962029675

76.5األعمالنظم المعلومات االداريةذكر120182105060المثنى محمد ابراهيم الذنيبات8529961031419

69.27األعمالنظم المعلومات االداريةذكر420141905505ابراهيم عمر عبدالقادر الذنيبات8539881010822

854
61.57األعمالنظم المعلومات االداريةذكر420151905505معن يوسف عبداللطيف الحطيبات9941017412

73.5األعمالنظم المعلومات االداريةذكر420172105504طارق علي اعبد الضمور8559981059964

75.79األعمالنظم المعلومات االداريةذكر420172105506عمر عوني عمر الذنيبات8569981041123

80.31األعمالنظم المعلومات االداريةذكر420192105502علي صالح نوفل المجالي8579864003814

66.29األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهأنثى120141908027رناد سليمان موسى الصياح8589962004184

73.91األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهذكر120161908072امين محمد احمد بركات8599981018676

76.66األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهأنثى120171908001اسيل محمود عمر طنطش8609972022078

74.74األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهأنثى120171908016هال عاطف عبدهللا المجالي8619992025950

78.79األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهذكر120171908032طيف احمد عبدالقادر المجالي8629992003185

70.83األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهذكر120171908056ريان باسم سالم المجالي8639971057085

84.33األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهذكر120172107068جواد عصام ميخائيل المساعده8649991022202

84.93األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهذكر120172107073عاصم امجد فايق الطراونه8659961033924



81.37األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهأنثى120172107074حال رجا شاهر اللوانسه8669992049128

68.48األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهذكر120172107084مؤمن ابراهيم مدهللا الخرشه8679971032736

69.09األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهأنثى420161908516سعاد خلف عبدالهادي النجادا8689982024753

77.94األعمالالتسويقذكر120171904012زايد ماهر محمد ابو الحاج8699961035431

80.94األعمالالتسويقأنثى120172109019مريانا عاطف عبدهللا المجالي8709972010516

74.88األعمالالتسويقأنثى120182109009رفيده غصاب سعود القراله8719972050235

872
علم الحاسوبأنثى120160304050اريج محمد عبدالعزيز البطوش9982051547

تكنولوجيا 

المعلومات
82.95

873
علم الحاسوبأنثى120160304054سجا علي محمد ابوحرب9982009597

تكنولوجيا 

المعلومات
84.18

874
علم الحاسوبذكر120172201011فؤاد بسام عبدالرحمن ابوعواد9991058986

تكنولوجيا 

المعلومات
83.15

875
علم الحاسوبذكر120172201019احمد محمد عباس الشيخ9991027870

تكنولوجيا 

المعلومات
76.34

876
علم الحاسوبأنثى120172201020نور عادل محمود السحيمات2000013078

تكنولوجيا 

المعلومات
84.11

877
علم الحاسوبذكر120172201024عبدالرحمن مفلح محمد ابو شنب9981005325

تكنولوجيا 

المعلومات
76.06

878
9961042606

اركان الدين شريف يونس 

الدراويش
علم الحاسوبأنثى120172201036

تكنولوجيا 

المعلومات
74.35

879
علم الحاسوبأنثى120172201038تسنيم نبيل حامد الصعوب9982062034

تكنولوجيا 

المعلومات
74.65

880
علم الحاسوبأنثى120172201043افنان عادل دخيل هللا العساسفه9992016060

تكنولوجيا 

المعلومات
80.09

881
علم الحاسوبأنثى120172201054روان كريم مفلح الحردان9962022560

تكنولوجيا 

المعلومات
81.63

882
علم الحاسوبذكر120172201065عبدالرحمن غازي جمال المجالي9961028838

تكنولوجيا 

المعلومات
76.82

883
علم الحاسوبذكر120172201067فجر زيد فجر الهلسه9991048038

تكنولوجيا 

المعلومات
75.53

884
علم الحاسوبذكر120182201114محمد مخلد عبداللطيف المالحمه9991012294

تكنولوجيا 

المعلومات
79.79



885
علم الحاسوبذكر120192201068طالل اكرم سلمان الفرايه9971066038

تكنولوجيا 

المعلومات
73.42

886
علم الحاسوبذكر120192201070عدي خالد سالمه سلمان9981012097

تكنولوجيا 

المعلومات
70.58

887
علم الحاسوبأنثى420162201504رؤى محمود صالح العونه9962043523

تكنولوجيا 

المعلومات
69.6

888
9981017511

سيف الدين نضال عبدالوهاب 

المجالي
نظم المعلومات الحاسوبيةذكر120162202045

تكنولوجيا 

المعلومات
71.02

889
نظم المعلومات الحاسوبيةأنثى120162202050منصوره مسلم سالم ابو رفيع9962049312

تكنولوجيا 

المعلومات
68.57

890
نظم المعلومات الحاسوبيةأنثى120172202006آيات بسام محمد الهدايات9982001540

تكنولوجيا 

المعلومات
73.61

891
نظم المعلومات الحاسوبيةأنثى120172202017رواند جمال عيسى الزمر9962067416

تكنولوجيا 

المعلومات
76.12

892
نظم المعلومات الحاسوبيةذكر120172202018ينال خالد عبدالمهدى الدروبي9991045993

تكنولوجيا 

المعلومات
69.5

893
هندسة البرمجياتأنثى120172203005عنود محمد عبداللطيف البيايضه9972027712

تكنولوجيا 

المعلومات
74.67

894
هندسة البرمجياتذكر120172203006باسم احمد داود المجالي9991014531

تكنولوجيا 

المعلومات
87.32

895
هندسة البرمجياتذكر120172203029يزن نعيم عبدالمجيد رحال9991061603

تكنولوجيا 

المعلومات
69.02

896
هندسة البرمجياتأنثى120172203054سبأ فايز محمد الطراونه9982050082

تكنولوجيا 

المعلومات
76.02

897
هندسة البرمجياتأنثى120172203068رنيم عبدالحميد علي المعايطه9992020194

تكنولوجيا 

المعلومات
77.47

898
هندسة البرمجياتأنثى120172203077سوار علي خضير الخضيرات9992047939

تكنولوجيا 

المعلومات
74.83

899
هندسة البرمجياتذكر120172203081محمد تقي عبدالقادر عوده العرود9981026992

تكنولوجيا 

المعلومات
80.26

900
هندسة البرمجياتذكر120182203001احمد عبدالمحسن احمد النمري9991026499

تكنولوجيا 

المعلومات
76.04



901
هندسة البرمجياتأنثى120182203060رناد سامح ضيف هللا الحمايده9992012172

تكنولوجيا 

المعلومات
83.97

902
هندسة البرمجياتذكر420172203502يزن احمد زامل الشمايله9991037744

تكنولوجيا 

المعلومات
68.48

903
هندسة البرمجياتأنثى420172203515مرح يحيي عبدالحافظ الصرايره9982001730

تكنولوجيا 

المعلومات
74.42

904
هندسة البرمجياتذكر420182203506وائل رسمي محمد العمايره9961066296

تكنولوجيا 

المعلومات
77.26

71.57اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120170201010زيد محمود سمير الجعافره9059991014194

85.2اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201057روعه عدنان محمد سالم9069972060457

75.89اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120170201112ايمن محمد عبدالفتاح الطيطي9079991015976

75.26اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120170201114محمد سالمه سالم الغريب9089981064367

909
75.42اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120170201118يوسف نوف عبدالحميد الطراونه9991062713

83.72اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201119اعتبار محمود عبدهللا المواجده9109972035141

71.4اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120170201123محمد خالد خلف الصرايره9119991039132

912
2000000673

ايمان محمد عطوه السراحين 

الحجايا
77.71اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201124

72.31اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120170201127مهدي مليح طرفان الهقيش9139961071381

76.84اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201129بثينه عطاهللا موسى الكعابنه9149972006985

915
80.71اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201132براءه منور عبدالمولى الجبارات9962061512

69.64اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201133بتول محمد علي البديرات9169992047879

78.73اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201137رؤى محمد زيدان الزيديين9179972056531

71.72اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201139مروه امجد ظاهر العميريين9189992025399

919
74.3اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201140تمارا محمد عبدالمعطي البديرات9992017427

63.03اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201141عرين نصر جميل الزيديين9209992037097

83.19اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201146مالك هشام محمود ياسين9219992002550

77.44اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201150اريج زياد حسن ابو منصور9229992011852

74.86اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120170201151وفاء عايد حسين الجراوين9239992053530

77.74اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120180201003بحر صالح محمد القضاه9249971016476



925
76.2اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120180201008وان نور عزديان بنت وان حسين0

70.67اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120180201010عدويه العزه بنت انسير9260

85.77اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120180201014يونس رياض محمود عاشور9272000006407

82.44اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120180201015ابتسام غانم عواد العزازمه9289962045782

80.1اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120180201025عائشه فريج سالمه السراحين9299982067954

85.76اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120180201031محمد عوده ابراهيم الدغيمات9302000210319

931
93.81اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120180201032مؤنس ابراهيم سليمان المغاصبه2000173493

75.89اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120180201034خالد احمد ابراهيم الليمون9329991005937

76.66اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120180201037عثمان منذر محمد الكساسبه9339981048577

81.28اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120180201047فاطمه حماد سالمه العديني9342000055688

78.64اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120180201054مي عاطف عواد الوهداني9352000160150

79.33اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120180201058انس يونس مصطفى الضالعين9369991037475

68.38اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120180201063بكر مرضي عواد العزازمه9372000210007

76.57اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120180201074حامد مضعان عوده العزازمه9389991041022

74.39اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120180201080عمرو عماد سليمان المطارنه9399981048186

940
2000209528

احمد ابراهيم احمد القدارنه 

الخنازره
75.26اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120180201085

82.66اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120180201088آالء محمد حسين الخمايسه9419992026717

75.1اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر120180201090غانم فريح عايد بني عطيه9429981033526

74اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120180201092ريماس عارف سلمان القراله9432000224032

76.21اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى120190201004سجى مازن محمد الكفاوين9449962048798

86.42اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر420170201513احمد سليم مسلم الهويمل9459941026176

84.78اآلداباللغة العربية وآدابهاأنثى420170201516ياسمين موسى عوده الحسنات9469992014743

73.45اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر420170201525محمد عبد فالح العجالين9479981069198

79.21اآلداباللغة العربية وآدابهاذكر420190201516منتصر حمدان عبدهللا الليمون9489911009807

60.58اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120160202077سلوى هاني جميل المجالي9499972052748

74.43اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120160202106ايمان محمد علي القطاونه9509932030787

63.72اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120160202118االء عاطف محمد الكفاوين9519982022141

69.22اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاذكر120160202138يحيى ياسين حمود النوايسة9529981007036

67.67اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120160202145رشا رشاد رشيد الجعارات9539982055407



70.77اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202021سائده سعيد حسن ابو صليح9549992023133

92.79اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202025رناد فيصل علي قشمر9559992020782

73.3اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202035اآلء سليم سعود العثامنه9569992018556

69.45اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202040هديل اياد محمد شعالن9579992048820

70.8اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاذكر120170202051حمزه ماجد عودة هللا الرقايعه9589991038594

68.39اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202066سجى اعبيدهللا عطوه الخرشه9599992032994

71.13اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202083مرام جهاد محمد عمايره9609962048013

73.76اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202090االء محمد سالم البوشي9619982004218

70.17اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202103اناغيم محمد سالم المعايطه9629972002525

81.35اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202108سندس جهاد سالمه المعايطه9639992028227

70.19اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120170202114ماريا نواف عبدهللا الشقور9649982045950

965
2000020712

عبدهللا عبدالرحيم محارب 

اللصاصمه
77.36اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاذكر120180202037

80.79اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120180202050ايمان محمود يعقوب العونه9662000081452

967
9982036062

غفران نايف ثلجي الجبرائيل 

الحيصه
71.64اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120180202077

74.52اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120180202079رفاه محمد احمد الصعوب9689972046682

75.71اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120180202104منال ابراهيم عبد الصرايره9699852023342

84.22اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاذكر120180202108عبدالرحمن عزام فريد صايمه9702000870790

79.35اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى120180202121لينا علي سالم الكركي9719992034695

62.53اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى420150202524صفاء محمد فالح الطراونه9729972064595

62.84اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى420160202503أسيل خالد هاني الحجوج973

66.13اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى420160202521عبير ماهرعبد المجيد البطوش9740

69.69اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاذكر420170202522رمزي ركاد جمعة العجالين9759971021107

74.59اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى420170202525غفران عمر عبيدهللا الجناديه9769982043917

66.21اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاأنثى420170202531ثناء محمد سعيد ابو نواس9779972005559

61.88اآلداباللغة االنجليزية وآدابهاذكر420180202546محمد تيسير محمد الحجيج9789991020986

979
أنثى120160219041فلاير موسى علي العودات

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
58اآلداب

980
أنثى120160219063فرح علي عبدهللا العداسين9982051695

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
60.67اآلداب



981
أنثى120170219018ساره زايد اسحق المدانات9992015602

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
74.39اآلداب

982
أنثى120170219026حنين رياض عبدالرحيم الجعافره9992003613

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
74.45اآلداب

983
أنثى120170219040سجى عمر جمعه البشابشه9952040826

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
81.79اآلداب

984
أنثى120170219050شهد غالب رزق القضاه9992017441

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
69.13اآلداب

985
2000011707

نسرين عبدالحليم عبدالمهدى 

السليم
أنثى120170219056

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
87.78اآلداب

986
أنثى120170219076اسراء محمود مفلح براسنه9992040431

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
75.79اآلداب

987
أنثى120170219082اريج سميح حسن ابو شحاده9972015825

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
73.7اآلداب

988
أنثى120180219045اسالم سيف الدين طه الفقراء9992059844

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
78.21اآلداب

989
أنثى420180219504يقين فتحي خلف النعيمات9982050805

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
64.46اآلداب

990
أنثى420180219507اسالم اسحق ابراهيم الكسابره9982055519

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
63.8اآلداب

991
ذكر420180219516محمد عبدهللا خليل ابو عجيان9971024029

/ اللغات األوروبية 

الفرنسية و اإلنجليزية
67.28اآلداب

90.52اآلدابالترجمةأنثى120180232019فرح محمد علي جراح9922001073176

86.5اآلدابالترجمةأنثى120180232041منى خالد عبدالسالم الحجوج9932000163616

86.35اآلدابالترجمةذكر120180232061هادي منير سليمان الزواهره9949981036591

81.11اآلدابالترجمةأنثى120180232087بيان زيد سويلم حجايا9959992028108

80.89اآلدابالترجمةأنثى120180232088ارام هارون سالم الطراونه9969992023258

73.48اآلدابالترجمةأنثى420180232501تاال حسن فالح الكساسبه9979982020438

76.92اآلدابالترجمةأنثى420180232505شهد اسامه خليف المهاينه9989982007970

61.98العلومالفيزياءذكر120150302093محمد بكر فرحان الطراونه9999961067443

71.09العلومالفيزياءذكر120160302078صخر احمد حمد الليمون10009961005841

67.35العلومالفيزياءذكر120160302105محمد نبيل سامي احمد10012000540124



1002
9992004045

رانيا علي محمد المسامره 

العقيالت
69.89العلومالفيزياءأنثى120170302047

75.41العلومالفيزياءذكر120170302077عصام مرعي محمد الدهامشه10039991046292

1004
76.38العلومالفيزياءذكر120170302078سليمان يوسف سليمان ابو شنار9951027994

66.28العلومالفيزياءذكر120170302080محمد عمر محمد بريش10059991009973

1006
9991020267

عمرو عبدالمجيد عبدالحميد 

الذنيبات
79.25العلومالفيزياءذكر120170302083

75.9العلومالفيزياءذكر120170302084عامر محمد سليمان البستنجي10079991004224

82.52العلومالفيزياءأنثى120170302094وسن اياد بركات القراله10089992015849

75.87العلومالفيزياءذكر120170302098احمد مروان طه المحروق10099991039229

79.32العلومالفيزياءأنثى120170302103اسماء خالد سليم ابو سبيتان10109992054716

67.23العلومالفيزياءأنثى120170302115براءه سالمه سليم الصويلحين10119992021600

69.47العلومالفيزياءذكر120170302117احمد فايق عبدالخالق المعايطه10129991034034

75.23العلومالفيزياءأنثى120170302118شروق يحيى علي سلمان10139992001525

85.21العلومالفيزياءذكر120170302119حمزه محمد سالم القطاونه10149992058107

69.17العلومالفيزياءأنثى120170302121عائشه اعويض عيد السعيدين10159982044966

79.6العلومالفيزياءأنثى120170302123بتول رافت عبدهللا الطراونه10169982040455

76.43العلومالفيزياءأنثى120180302053عبير عصام علي علي10172000216554

85.71العلومالفيزياءأنثى120180302062منال جميل هالل القطيفان10189982057565

84.36العلومالفيزياءأنثى120180302086اماندا عبيد قاسم الفايز10199972009154

81.34العلومالفيزياءأنثى120180302124اسالم سالم علي ابو زايد10202000116114

65العلومالكيمياءأنثى120130303116ماجده عادل سالم الشخانبه10219952022374

66.96العلومالكيمياءذكر120130303124امير يوسف حسن ابو ذياب10229951007756

66.42العلومالكيمياءذكر120160303073محمد طالل محمود ابو كويك10239981012342

66.55العلومالكيمياءذكر120170303026باسل هيثم محمود الذنيبات10249991039627

70.31العلومالكيمياءذكر120170303031ماهر حسين مازن مصلح10259931065339

71.47العلومالكيمياءذكر120170303051ايمن اسماعيل محمد حرزهللا10269991036101

70.35العلومالكيمياءأنثى120170303053اريج محمد ابراهيم ابو فرده10279992016111

70.2العلومالكيمياءأنثى120170303054رناد زكريا احمد البطوش10289992000722

71.41العلومالكيمياءذكر120170303062عناد خليل سالم سبيتان10299991028583

71.54العلومالكيمياءأنثى120170303066فاتن عبدهللا علي الغنميين10309982001699



77.48العلومالكيمياءذكر120170303076عمر حسام محمود الذنيبات10312000035449

80.14العلومالكيمياءذكر120170303091احمد محمد غازى الملكاوى10329971015229

70.86العلومالكيمياءأنثى120170303103بتول بشير احمد القراله10332000041415

76.81العلومالكيمياءأنثى120180303063نيفين جالل سالمه الشديفات10342000004829

68.49العلومالكيمياءأنثى420160303513مالك احمد اهذيرم السواعير10359982010081

76.42العلومالكيمياءذكر920170303001عزام غالم فتح محمد بلوشي10360

60.7العلومالعلوم الحياتيةأنثى120150305128ايه محمد مسلم البطوش10379942002894

70.64العلومالعلوم الحياتيةأنثى120160305145منال عبدالسالم مسلم الليمون10389971024810

67.77العلومالعلوم الحياتيةأنثى120160305154اصال عبدالباسط شفيق التخاينه10399962035442

76.51العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305021زين سالم صباح السعيديين10409992042342

83.62العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305104نور عمر عايد الكريمين10419972032763

75.51العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305110رهف محمد محمود الصرايره10429992018359

76.79العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305114جمان خالد سالم الرواشده10439992017511

77.66العلومالعلوم الحياتيةذكر120170305121دانيال فرج صالح عبدالقادر10449991025672

79.43العلومالعلوم الحياتيةذكر120170305127انس حازم عبدالسالم الرواشده10459991030346

77.96العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305139نغم حسين فراس الصرايره10469972003508

77.92العلومالعلوم الحياتيةذكر120170305144منذر اسماعيل علي االسمر10479991004709

77.34العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305146رهف هارون احمد القيسي10489992051168

76.81العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305147دينا محمد عبدالقادر الحمارنه10499992013688

72.31العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305149اميمه محمد عبدالحميد قزاز10509992002089

1051
75.59العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305150ايمان جمال اسماعيل عمر ضمره2000028644

75.15العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305152آيه عماد عناد القراله10529992060366

75.11العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305154اسالم ثائر عبدهللا الجديعات10539982046761

74.81العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305159دعاء محمد بركه المواضيه10549992004785

76.25العلومالعلوم الحياتيةأنثى120170305162ديما بالل عمر المناصره10559992033581

1056
73.02العلومالعلوم الحياتيةذكر120180305001ضياء الدين اكرم محمد المحادين9971012255

77.06العلومالعلوم الحياتيةأنثى120180305010ربى احمد محمد ابو توبه10572000218973

80.37العلومالعلوم الحياتيةأنثى120180305035غدير منصور حماد البشيش10582000210382

79.44العلومالعلوم الحياتيةأنثى120180305049مروه عز الدين لطفي ابو جزر10592000058495

76.63العلومالعلوم الحياتيةأنثى120180305079رهف ضيف هللا محمد المرعي10602000087238



73.24العلومالعلوم الحياتيةأنثى120180305080رهف نمر عيسى الخطباء10619992046620

74.37العلومالعلوم الحياتيةأنثى120180305084تقى خالد محمد المصاروه10629982021435

67.8العلومالعلوم الحياتيةذكر420170305504ايهم نضال يونس الطراونه10639971033502

61.64العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120160308110االء حمود مدهللا الخرشه10649972005500

69.19العلومالعلوم الطبية المخبريةذكر120160308152انس باسم صالح الطراونه10659981069776

71.92العلومالعلوم الطبية المخبريةذكر120170308039معتصم ناجح عمر الصوى10669991009433

74.63العلومالعلوم الطبية المخبريةذكر120170308043اوس هيثم رجا الحنيفات10679991031137

72.08العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308062سندس وليد عدنان ابو عليان10689992045562

70.32العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308070شهود عاطف مشهور المجالي10699982060014

72.43العلومالعلوم الطبية المخبريةذكر120170308086حماد محمد حماد الطراونه10709981034897

1071
76.39العلومالعلوم الطبية المخبريةذكر120170308089وسام كمال عبدالمعطي الرواشده2000004193

66.69العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308103ناديه محمد سالم الطراونه10729982004056

64.2العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308113لينا احمد عطاهللا الصرايره10739982032787

78.14العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308136سنابل كمال عدنان القطاونة10749992057065

76.44العلومالعلوم الطبية المخبريةذكر120170308137خالد سليمان خالد الصرايره10752000018229

69.83العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308139براءه حسين احمد الصرايره10769992042760

75.92العلومالعلوم الطبية المخبريةذكر120170308140عيسى عبدهللا ابراهيم الطراونه10779991005653

81.08العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120170308145شهد محمود حسين العتيق10789992009788

77.72العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120180308030زينب علي خباص القطعان10792000186409

85.29العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120180308051ايه خير اسماعيل ابراهيم10802000148220

75.67العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120180308067ايه عبدهللا عوده العمران10819992040253

85.96العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120180308068رهف رائد عمر الربيحات10822000003286

1083
2000112326

محمد سليمان عبدالمهدي 

العميريين
85.86العلومالعلوم الطبية المخبريةذكر120180308070

87.55العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120180308088رؤى رائد حسين خليل10842000238981

73.82العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120180308092العنود غازى عمر المواجده10859992026784

85.54العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120180308099ايمان احمد محمود الصرايره10869992005558

80.54العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120180308103يقين امين عبدالقادر الصعوب10879992020581

87.55العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120190308001سندس هاني حسن دعسان10882000046231

93.63العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى120190308077هبه طه محمد الفقراء10899982022364

69.88العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى420160308557وجدان صالح محمد الحجوج10909982017238



70.2العلومالعلوم الطبية المخبريةذكر420170308516اسامه خالد محمد المصاروه10919991021771

79.27العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى420170308535ندين زيد عبدالرحمن الطراونه10929992024610

69.17العلومالعلوم الطبية المخبريةذكر420180308513عبدهللا زكريا بشير العثامين10939941003236

94.1العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى420180308525الما عمر عبدالفتاح الطراونه10949922050380

81.51العلومالعلوم الطبية المخبريةأنثى920170308001راما محمدقاسم  الموصللي10958473228

59.06العلومالرياضياتذكر120130311117نور محمود عواد الليمون10969952011908

62.56العلومالرياضياتذكر120160311081عبدهللا ياسر عبدالكريم الوادي10979971068614

67.73العلومالرياضياتأنثى120170311026بشاير عبدهللا محمد النجادات10989992036814

68.76العلومالرياضياتأنثى120170311035رماح فواز على الفرجات10999992047302

64.07العلومالرياضياتأنثى120170311053ايات احمد نهار الهواوشه11009992035949

71.96العلومالرياضياتذكر120170311062معتز خليل سليمان الصانع11019971040505

76.26العلومالرياضياتذكر120170311065محمد عطاهللا عبيدهللا القراله11029981048187

70.72العلومالرياضياتذكر120170311093راشد عدنان مدهللا الشواوره11039991010882

68.36العلومالرياضياتأنثى120170311097اسيل علي محمد القضاه11049972014223

68.88العلومالرياضياتذكر120170311110راشد محمد راتب خاطر11052000004385

73.24العلومالرياضياتأنثى120170311111اسالم محمد خليل تيم11069972048041

74العلومالرياضياتأنثى120170311116والء حسن محمد ابو نصار11079992045666

74.46العلومالرياضياتذكر120170311118حمد عطاهللا خلف العدينان11089971017482

72.93العلومالرياضياتذكر120170311121عالءالدين ناصر مسلم الحروب11092001161726

76.23العلومالرياضياتذكر120170311122محمد خالد سليمان المطارنه11109991011675

75.32العلومالرياضياتأنثى120170311130مرام حسن سليمان الشتيويين11119972045482

73.88العلومالرياضياتأنثى120170311133رؤى احمد سالم خريسات11129992023103

68.65العلومالرياضياتذكر120170311134منير خالد سالمه ابو صعيليك11139971026695

71.6العلومالرياضياتذكر120170311137ثائر محمد احمد البستنجي11149981054639

1115
75.01العلومالرياضياتذكر120170311147عبدهللا سطام عبدالرحمن الشمايله9991031642

1116
75.31العلومالرياضياتأنثى120170311150اسراء عواد عبدالمجيد ابوشارب9992026597

63.25العلومالرياضياتأنثى120170311156صفاء عبدهللا سليم السعيديين11179992029180

68.55العلومالرياضياتأنثى120180311001افنان راكان احمد الشمايله11189972000945

77.78العلومالرياضياتذكر120180311007زيد محمد حسين ابو بهاء11192000102147

71.75العلومالرياضياتأنثى120180311025فداء ناجح قطيش الشموط11209982040556



82.31العلومالرياضياتأنثى120180311029تسنيم احمد سلمان المعاقبه11219992045749

78.95العلومالرياضياتذكر120180311035طه خليل الشرارى الفقراء11222000209739

72.03العلومالرياضياتأنثى120180311038اسراء نايف علي الفلحات11232000191636

82.62العلومالرياضياتذكر120180311044رائد عطيه عيد العتايقه11242000057923

67.33العلومالرياضياتأنثى120180311077تسنيم ناصر حسين الطبور11259992052821

1126
2000189148

عبدالعزيز موسى عبدالعزيز 

النبتيتي
83.23العلومالرياضياتذكر120180311084

73.21العلومالرياضياتذكر120180311089مصطفى ناصر محمد الطراونه11279991011666

71.44العلومالرياضياتذكر120190311045طه ناصر محمد الطراونه11289921028568

82.96العلومالرياضياتذكر120190311049محمود حسن سالم العميريين11299941000558

73.35العلومالرياضياتأنثى420170311502مرام زيدان ابراهيم ابوعمرو11302000001727

68.79العلومالرياضياتأنثى420170311507نور ياسر عبدالهادي البستنجي11319992007149

63.83الهندسةالهندسة المدنيةذكر120140403075محمد عمر زياد ابو حامده11329961009549

1133
65.03الهندسةالهندسة المدنيةذكر120150403005مصطفى عوض ابراهيم جاد هللا9971000779

66.39الهندسةالهندسة المدنيةأنثى120160403029ايناس فالح مصطفى الصرايره11349972042777

69.31الهندسةالهندسة المدنيةأنثى120160403041غيداء محمد حسن البستنجي11359982054858

65.3الهندسةالهندسة المدنيةذكر120160403056عاصم امين رزق المعايطه11369961064857

64.74الهندسةالهندسة المدنيةذكر120160403072سهل محمود حامد الطراونه11379961034876

73.56الهندسةالهندسة المدنيةذكر120160403073محمد سمير بشير الرواشده11389981035589

70.99الهندسةالهندسة المدنيةذكر120160403079اوس خلف علي الصقرات11399981072687

83.6الهندسةالهندسة المدنيةأنثى120170403006اميمه بسام سليم الطراونه11409992019905

85.25الهندسةالهندسة المدنيةذكر120170403014محمد نائل نصري بن طريف11412000155392

86.45الهندسةالهندسة المدنيةأنثى120170403018راما عبدالحليم كامل الشعار11429992034221

79.97الهندسةالهندسة المدنيةذكر120170403021سلطان سالمه علي ابو جعيبه11439991005729

72.16الهندسةالهندسة المدنيةذكر120170403022المثنى هاني احمد الطراونه11442000018424

73.38الهندسةالهندسة المدنيةأنثى120170403053ايمان محمد عبيدهللا العثامين11459992007946

76.07الهندسةالهندسة المدنيةأنثى120170403056ساجده عبدالخالق محمد عنانبه11469992018935

78.45الهندسةالهندسة المدنيةأنثى120170403060رغده حاكم سالم الطراونه11479992023945

64.32الهندسةالهندسة المدنيةذكر120170403077سند محمد خلف االذينات11489931067181

80.31الهندسةالهندسة المدنيةأنثى120170403082يقين حسن علي الختاتنه11499992031226

86.83الهندسةالهندسة المدنيةأنثى120190403071مريم حسين احمد البطوش11509992023762



1151
64.76الهندسةالهندسة المدنيةذكر420140403550ايمن عبدالقادر موسى الحواجره9931066542

65.78الهندسةالهندسة المدنيةذكر420140403612احمد يحيى احمد عزام11529951040063

64.45الهندسةالهندسة المدنيةذكر420150403559احمد باسل مصطفى كافيه11539951049467

65.72الهندسةالهندسة المدنيةذكر420160403508زيد نصر احمد حسنين11549981030756

66.46الهندسةالهندسة المدنيةذكر420160403539ابراهيم امجد ابراهيم الحناقطه11559981028202

72.25الهندسةالهندسة المدنيةذكر420160403563احمد وصفي احمد السعود11569991051439

1157
9971023663

عبدهللا عاطف عبدالحافظ 

الرواشده
69.44الهندسةالهندسة المدنيةذكر420160403567

79.03الهندسةالهندسة المدنيةذكر420170403511عبدهللا سليمان محمد الخليفات11589991026820

66.26الهندسةالهندسة المدنيةذكر420170403516غيث محمد عبيدهللا المصيفير11599971012329

80.86الهندسةالهندسة المدنيةذكر420170403517نضال بدر حسين جابر11609971007177

72.71الهندسةالهندسة المدنيةأنثى420170403529رحمه احمد عطاهللا الصرايره11619972019582

74.32الهندسةالهندسة المدنيةذكر420170403537محمود رائد محمود الطراونه11629991050430

69.27الهندسةالهندسة المدنيةذكر920160403001عبيده عبدالمنعم الحمد11638001850314

62.89الهندسةهندسة النظم الصناعيةذكر120160407024ادريس عبدالرحيم ادريس دوله11649981002378

69.61الهندسةهندسة النظم الصناعيةذكر120160407044همام عبدالرزاق همام ملحم11659971052069

69.9الهندسةهندسة النظم الصناعيةذكر120160407047احمد عبدالوهاب طه المحيسن11669981068663

86.7الهندسةهندسة النظم الصناعيةأنثى120170407020رايه جمال محمد الطراونه11679992021995

67.33الهندسةهندسة النظم الصناعيةأنثى120170407023براءه نضال ابراهيم نجار11689982028197

77.46الهندسةهندسة النظم الصناعيةأنثى120170407034سماح علي محمد ابو حرب11699992023749

79.64الهندسةهندسة النظم الصناعيةأنثى120180407055اروى وليد احمد المعايطه11709992013764

1171
1076775806

بشرى بنت عطاهللا بن قاسم 

العطوي
65.63الهندسةهندسة النظم الصناعيةأنثى420110407503

1172
58.58الهندسةهندسة النظم الصناعيةذكر420170407502عبدالرحمن محمد حسين عوض9981022070

65.46الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120160412001عبدالسالم محمد مفلح العمرو11739971012433

67.5الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120160412028سالم عمر سالم الكفيري11749981007835

65.45الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120160412047مؤيد محمد محمود الصرايره11759961006395

1176
9971007209

مصعب ناصر عبدالحميد 

العساسفه
68.69الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120160412048

66.04الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120160412049محمد امجد محمد المجالي11779981045213



66.31الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120160412053طارق مهند احمد ابو الرب11789941067200

1179
67.02الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120160412060حمزه ياسين دخل هللا الصرايره9981048025

76.19الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120170412010قيس عصام زكريا المبيضين11809991002728

71.66الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120170412016عمر مصطفى محمد سليط11819991007534

77.09الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120170412021محمد امين احمد امين الضمور11829991060528

71.31الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120170412028ايهاب نبيل يوسف الفي11839991024945

77.3الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120170412067محمد عدنان حلمي حسين11849991046718

66الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120180412063اسامه عماد علي السحيمات11859971046738

89.19الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120190412068زيد فيصل عمر ابو خلف11869991037427

75.86الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120190412085ابراهيم فياض ابراهيم الرواشده11879991043401

68.29الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر120190412091عبدهللا هاشم كامل راضي11889981033435

71.82الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر420170412507فالح ابراهيم فالح النوايسه11899961024456

72.35الهندسةالهندسة الميكانيكيةذكر420170412508يوسف احمد عبد الطراونه11909971041574

66.75الهندسةالهندسة الكيماويةأنثى120160414018ماجده ايمن واصف الجهني11919982009255

69.72الهندسةالهندسة الكيماويةذكر120160414053احمد ابراهيم احمد ابو حميده11929961074283

80.21الهندسةالهندسة الكيماويةأنثى120160414067سلسبيل حسني عبيدهللا البطوش11939982021787

72.49الهندسةالهندسة الكيماويةأنثى120170414004امل يحيى احمد القيسي11942000006491

75.97الهندسةالهندسة الكيماويةأنثى120170414009هديل عادل توفيق شحاده11959992032602

79.66الهندسةالهندسة الكيماويةأنثى120170414013مجد نهار عبدهللا القراله11969992001550

81.02الهندسةالهندسة الكيماويةأنثى120170414022مرح ايمن علي القراله11979992060682

73.34الهندسةالهندسة الكيماويةذكر120170414027نورس رياض فريد ابو ديه11989991041536

91.83الهندسةالهندسة الكيماويةذكر120170414031حسام راتب موسى العوران11999991041459

81الهندسةالهندسة الكيماويةأنثى120170414034سيرين اكرم حماد الصرايره12002000018864

1201
84.01الهندسةالهندسة الكيماويةذكر120170414037نعيم زياد نعيم القالنزه الحجازين9991041492

76.51الهندسةالهندسة الكيماويةأنثى120170414041آيه عبدهللا احمد العدوان12029992052779

62.71الهندسةالهندسة الكيماويةذكر420160414502غيث أمين محمود الضمور12039971029800

1204
أنثى120140415032لمياء جميل سالم القراله9962056873

الهندسة 

اتصاالت/الكهربائية
67.86الهندسة

1205
ذكر120160415010منتصر عادل عيسى الشنيكات9971024525

الهندسة 

اتصاالت/الكهربائية
71.57الهندسة



1206
ذكر120160415025محمد اسماعيل يوسف ادعيس9981010037

الهندسة 

اتصاالت/الكهربائية
70.85الهندسة

1207
أنثى120160415033النا عصام محمد الصرايره9972037940

الهندسة 

اتصاالت/الكهربائية
64.53الهندسة

1208
ذكر120170415031احمد عمر احمد رمان9981021729

الهندسة 

اتصاالت/الكهربائية
78.5الهندسة

1209
أنثى120170415033احالم عادل سالمه الحنادقه9992026728

الهندسة 

اتصاالت/الكهربائية
73.2الهندسة

1210
ذكر120180415047محمود فالح سعود الخنان9971036287

الهندسة 

اتصاالت/الكهربائية
65.71الهندسة

1211
ذكر120150421066هارون مصطفى عودة الشديفات9971003885

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
63.86الهندسة

1212
ذكر120160421013مؤمن عقيل محمد الذيابات9971011779

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
68.56الهندسة

1213
ذكر120160421033عبدهللا نبيل محمد الرواد9971064123

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
67.34الهندسة

1214
ذكر120170421001يوسف خالد محمد ابو خضره9991063488

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
75.15الهندسة

1215
ذكر120170421003بالل ميشيل يعقوب المدانات9991021557

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
78.42الهندسة

1216
ذكر120170421007عصام نبيل عبدالحافظ الخمايسه9991057960

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
74.29الهندسة

1217
ذكر120170421009محمد حسين احمد جدوع2000090163

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
80.41الهندسة

1218
ذكر120170421010عمار عبدهللا عوض العقول9991021251

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
76.52الهندسة

1219
أنثى120170421018الهام بركات اسماعيل الفرجات9992059938

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
76.26الهندسة

1220
ذكر120170421019يوسف عادل عبدهللا الشبلي9991040275

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
81.3الهندسة

1221
ذكر120170421027زيد محمد سامر زيد شملي9991013421

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
85.16الهندسة



1222
ذكر120170421030سيف الدين زياد محمد الزبيدى9991042936

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
77.09الهندسة

1223
أنثى120170421031يارا مصباح ابراهيم الطراونه9992021791

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
80.28الهندسة

1224
ذكر120170421032عبدهللا اسماعيل حسين العدوان9991047746

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
74.17الهندسة

1225
أنثى120170421042دانا موسى عبدالرحيم الطراونه9992014871

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
81.94الهندسة

1226
ذكر120170421047حكم حمد خليل بن طريف9991004925

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
78.12الهندسة

1227
ذكر120170421048عباده يحيى عبدالحميد الشاويش9991059571

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
79.77الهندسة

1228
أنثى120170421053دينا احمد عبدالمهدى الجعافره9992023445

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
75.81الهندسة

1229
ذكر120170421062عبدهللا رائد عبدهللا ابو هالل9991040318

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
74.69الهندسة

1230
أنثى120170421063تيماء صبحي مفلح القراله9992033304

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
85.79الهندسة

1231
ذكر120170421064علي مزيد علي السليتي9961004966

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
74الهندسة

1232
ذكر120170421069اسامه نزار جميل حسين9991049589

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
79.9الهندسة

1233
ذكر120170421071احمد محمد تيسير احمد الدبسي9981033431

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
69.85الهندسة

1234
ذكر120170421078طارق ناجح سليم المعايطه9991017338

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
77.97الهندسة

1235
أنثى120170421080رهف سامر وصفي الشرمان9992060263

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
74.06الهندسة

1236
9981012446

عبدالفتاح ماجد عبدالفتاح 

خريسات
ذكر120170421081

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
68.44الهندسة

1237
ذكر120170421088خالد حسين ذيب غزال9981006433

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
65.04الهندسة



1238
أنثى120170421096مريم عيسى خالد العتال9992059758

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
80.27الهندسة

1239
ذكر120170421099ابراهيم محمد نزال السيايده9991017582

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
71.99الهندسة

1240
أنثى120180421001سجى محمد خلف النوايسه9992051613

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
80.72الهندسة

1241
ذكر120180421017احمد حسين محمد خضراوي9901043661

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
85.84الهندسة

1242
ذكر120180421071جمال ناصر فايز صالح2000750219

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
85.25الهندسة

1243
ذكر420170421505مروان حكم مروان زيتون9991033992

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
75.6الهندسة

1244
9981056400

محمد بيان محمود ابراهيم 

ابوشهاب
ذكر420170421509

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
77.2الهندسة

1245
ذكر420180421503صالح محمد خلف البيايضه9961024865

قوى / الهندسة الكهربائية

و تحكم
71.82الهندسة

1246
ذكر120150422030سيف الدين احمد يوسف ابو الشيخ9971046081

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
65.02الهندسة

1247
ذكر120160422008محمد صبحي مسلم العصايده9981001461

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
65.92الهندسة

1248
ذكر120160422063احمد نظام حامد الشمايله9981068196

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
71.23الهندسة

1249
أنثى120170422003سلسبيل شعبان محمود الحاوي9992001239

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
73.04الهندسة

1250
ذكر120170422007باسم امجد فايق الطراونه9991038077

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
76.16الهندسة

1251
ذكر120170422018ادهم رائد سالم الجرابعه9981028595

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
76.37الهندسة

1252
أنثى120170422027اميمه ابراهيم سالم الصرايره9992008498

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
84.03الهندسة

1253
ذكر120170422035ابراهيم احمد احمد السردى2000113643

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
72الهندسة



1254
ذكر120170422041عبدالعزيز راتب سالم الطراونه9991041779

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
70.3الهندسة

1255
ذكر120170422055عالء حمد عبدالقادر ابو حسين9991002467

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
71.03الهندسة

1256
ذكر120180422021غيث محمد هشام حمدان المومني9921049153

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
81.2الهندسة

1257
ذكر120190422031يوسف نصري مدهللا المحادين9951036248

قوى /الهندسة الميكانيكية

حرارية وطاقة
64.4الهندسة

1258
57.9الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةذكر120090423064معتز جعفر حرب ابو نواس

1259
71.52الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةأنثى120170423008تقى عبدهللا عبيد المبيضين9992001258

1260
81.76الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةأنثى120170423011بلقيس لؤى حسن الشعار9992032094

1261
71.13الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةذكر120170423013عمار نايف ابراهيم الطراونه9991013322

1262
70.69الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةذكر120170423014عمر عدنان عبدالقادر الحجوج9981008717

1263
82.9الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةأنثى120170423018ايمان يوسف عبداللطيف الضمور9992013437

1264
80.03الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةأنثى120170423020بشرى محمد عبدالوهاب الضمور9992040279

1265
81.99الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةأنثى120170423024رند رياض نهار المجالي9992010687

1266
80.5الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةأنثى120170423026عرين ضرار سليمان الصرايره2000177194

1267
86.03الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةأنثى120170423029روعه حسين عطاهللا الشمايله2000022692

1268
75.49الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةأنثى120170423032حنين نصر محمد الطراونه9992025032

1269
78.79الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةأنثى120170423034ضحى محمد تحسين الطراونه999202839



1270
68.08الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةذكر120170423037جواد عودة هللا عبدهللا العساسفه9951029759

1271
64.73الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةذكر120170423043محمد تركي محمد الجالمده9951034527

1272
72.34الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةأنثى120170423048مجد علي خضير الخضيرات9992047938

1273
61.65الهندسةمياه وبيئة/الهندسة المدنيةذكر420180423501محمد حكمت محمد الطراونه9961032654

1274
ذكر120160431025ربيع سفيان محمود عثمان9981022537

الهندسة  الكهربائية 

الكترونيات/
66.04الهندسة

1275
ذكر120130432011انس محمد سلمان السعدي

مواد /الهندسة الميكانيكية

وتصنيع
63.47الهندسة

1276
ذكر120140432021زيد حامد احمد ابو رياش9961017174

مواد /الهندسة الميكانيكية

وتصنيع
61.59الهندسة

1277
ذكر120160432005مجدي يوسف ابراهيم ابو هاني9981026923

مواد /الهندسة الميكانيكية

وتصنيع
69.1الهندسة

1278
ذكر120160432044معاويه حمدى عبدهللا مصلح9981031411

مواد /الهندسة الميكانيكية

وتصنيع
66.02الهندسة

62.19الشريعةالفقه وأصولهذكر120140501114محمد اندي تاوغ حسن1279

63.8الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501005حيرل حسن امين12800

63.96الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501012عبدالفتاح عبدهللا خليل12810

58.09الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501086صبري كريمي12820

61.15الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501103رادين ليكو سامال12830

69.06الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501108رحم الدين عبدهللا عثمان12840

64.7الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501116خالد لمابو توديل12850

63.83الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501117نوح بانجي دوماتؤ12860

63.3الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501118حيضر فولو مانتو12870

63.7الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501131اسناوي مكالناس ماكي12880

66.08الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501135امين مونتاني سامفولنا12890

67.31الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501150امير الدين بادوا طالب12900

65.88الشريعةالفقه وأصولهذكر120160501171علي نور باكي مانجوندايا12911111111

70.25الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501001ناجي آدم ديولدى12920



63.25الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501037الحميد أمين الدين ناصر12930

70.26الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501042جميل مهادي أبونج12940

63.46الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501045عبد القهار محامد جاندال12952752867

65.5الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501052جهود سفال عبد السالم12969949089

76.38الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501062بيهقي مكدانجال احمد12970

75.91الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501067أمين عبدالحسن غومبيال12980

65.33الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501071عالم الدين إندونج علي12990

68.99الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501072فهد عباس سليغان13000

66.97الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501073عبد الستار باغو مانتونجان130129018

68.74الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501089بدر الدين دامسي إبراهيم13021451456

69.88الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501091مدهر أتهميون عبدهللا130377975860

69.19الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501092شاهدين لورنزو إيبانس13042623281

59.56الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501106رمزان هأيي لوه13050

66.92الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501114نيء خلدون سيرتكانون130686315210

81.28الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501116معين أودين راسؤ13078746289

60.53الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501119نئ حافظ دامينج13080

74.71الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501136قمر الدين ديمالناء رومنداء13090

71.57الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501139أسلم سيد أمين علي بشير13100

64.04الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501147محمد حمدي مي131111111

1312
9991050315

المقدام سميح عبدالرحمن 

البستنجي
74.24الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501160

76.36الشريعةالفقه وأصولهأنثى120170501164سارا سلطان عبدهللا الشمايله13139952065844

73الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501165عثمان فيصل خالد المصري13149981046043

1315
83.48الشريعةالفقه وأصولهأنثى120170501169جيهان سليمان فرحان ابو سمهدانه392104

68.69الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501176داود سورايب سمعون13162241702

64.23الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501178عبد البصير كاندا131723211471

66.07الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501179مجاهد ملينوغ مسبود13186169492

81.46الشريعةالفقه وأصولهذكر120170501181محمد عناد صالح المعايطه13199821052244

73.23الشريعةالفقه وأصولهذكر120180501123محمد فطار الدستاني13200

90.9الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501159ميرفت محمد سالمه الزيدانين13212000023859

91.79الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501161بتول جابر محمود الرفوع13222000173907



87الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501162عايشه علي سالم ابوسمره13239992030372

91.63الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501163شفاء يوسف حماد الهويمل13242000211156

77.02الشريعةالفقه وأصولهذكر120180501165محمد عبدربه علي الرماضين13252000214742

83.48الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501166اسيل هاني خليل الشمايله13262000089819

81.77الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501168لبنى احمد سالم المجالي13272000029381

1328
87.04الشريعةالفقه وأصولهذكر120180501169سيف الدين خالد حماد الطراونه2000435651

1329
9982057001

اسراء عادل ابراهيم السفاسفه 

المزايده
89.47الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501170

84.38الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501172تسنيم حسين محمود المزايده13302000003993

85.43الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501176اسماء علي حمود المزايده13312000027713

89.71الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501177مؤمنه محمد عبدالكريم الرفوع13322000180051

86.27الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501182االء اخليفه عيد العشيبات13332000011611

1334
2000217731

خالد سلطان عبدالرحمن 

الضالعين
79.65الشريعةالفقه وأصولهذكر120180501183

77.28الشريعةالفقه وأصولهذكر120180501213بسام حسام حامد الكساسبه13359991029046

89.74الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501246اسماء سليمان عليان الهويمل13362000226809

76.95الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501248براءه عبدهللا بخيت الجرادات13379992005928

84.17الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501253نور عريفة ساره بنت روسلي13380

89.58الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501255نور سليمة بنت محمد عارفين13390

75.16الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501258أفزى شرافنا بنت مزوكي13400

75.55الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501259نور فريحه بنت محمد رزال13410

78.61الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501261عفاف بنت اسماعيل13420

81.65الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501262حسنين نهى بنت نظمي13430

91.68الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501280بيان عادل عطاهللا الشمايله13449852012443

67.44الشريعةالفقه وأصولهذكر120180501297عبدهللا بالباغان كانتونج134545525544

73.16الشريعةالفقه وأصولهأنثى120180501299وئام معتصم محمد الرواشده13462000165029

90.07الشريعةالفقه وأصولهذكر120180501301محمد صالح محمد القضاه13479991001953

91.14الشريعةالفقه وأصولهذكر120190501079مصعب رضوان سالم البطوش13489931033088

77.13الشريعةالفقه وأصولهأنثى120190501089نور النزيهة بنت زمري13490

1350
80.79الشريعةالفقه وأصولهذكر120190501090أحمد صالح الدين بن زين الدين0



1351
84.91الشريعةالفقه وأصولهذكر120190501091محمد شهر الحليمي بن عبدالرحيم0

71.35الشريعةالفقه وأصولهأنثى120190501092نور عقيلة بنت عدنان13520

86.43الشريعةالفقه وأصولهأنثى120190501177بسمه سليم سالمه السعيدين13532000068922

92.76الشريعةالفقه وأصولهذكر420180501512نضال عدنان سمور المرايات13549891037651

83.22الشريعةالفقه وأصولهأنثى420190501508انفال فيصل سليمان الهويمل13559982033635

86.13الشريعةالفقه وأصولهذكر420190501509اسماعيل مسلم تيم البديرات13569681026941

90.13الشريعةالفقه وأصولهذكر420190501511غيث أيمن عبدالحي الكساسبه13579951008351

62.87الشريعةأصول الدينذكر120160502011هود اسماعيل عبدهللا13580

64.01الشريعةأصول الدينذكر120160502043قمهار كالمنتي سامل13590

66.66الشريعةأصول الدينذكر120170502015زمري جنان صالح13607203026

67.57الشريعةأصول الدينذكر120170502018عبدهللا أالبي عمر13619681505

73.62الشريعةأصول الدينذكر120170502021ال ريزان كالولونج الحبشي1362360664

66.56الشريعةأصول الدينذكر120170502027محمد كوسا عباس13630

74.99الشريعةأصول الدينذكر120170502044آل حميد فساغني أونجغاد136452738070

67.9الشريعةأصول الدينذكر120170502045بن مماسالغات136578587660

84.64الشريعةأصول الدينأنثى120170502080هيام كايد حماد الجررة13669992034081

80.18الشريعةأصول الدينأنثى120180502010رخى سعيدة بنت أحمد شوبكي13670

89.15الشريعةأصول الدينذكر120180502027رافت عبدالوهاب سليمان الزن13689971019456

77.86الشريعةأصول الدينذكر120180502034امجد مضعان حميد السراحين13699941028298

71.9الشريعةأصول الدينأنثى120180502041ساسيبها سامايا137014019944

1371
0

وان نور هداية بنت وان 

عبدالرازق
81.65الشريعةأصول الدينأنثى120180502088

75.24الشريعةأصول الدينذكر120180502089محسون تاتينج أسيد13720

68.16الشريعةأصول الدينذكر120180502101مثاني زكريا غندوالي13730

81.64الشريعةأصول الدينذكر120190502023أحمد عمران بن عبدالمحسن13740

82.26الحقوقالحقوقأنثى120160707012رهف خليل سليم الجمل13759982012671

76.03الحقوقالحقوقذكر120160707080نسيم نبيل اسماعيل عبدالجواد13769971030957

79.54الحقوقالحقوقأنثى120170707004سرى فايز جمال القضاه13779992009017

75.5الحقوقالحقوقأنثى120170707006ماريه نسيم عبدهللا الطراونه13789992031948

73.24الحقوقالحقوقأنثى120170707010لجين ناصر محمد البشابشه13799992031477



1380
91.79الحقوقالحقوقذكر120170707017المعتصم باهلل رائد محمد القيسي9991057621

72.97الحقوقالحقوقأنثى120170707019انمار جمال علي الشمايله13819992050451

81.15الحقوقالحقوقأنثى120170707022حال سامر محمد المجالي13829992048607

70.39الحقوقالحقوقذكر120170707026محمد خالد عبدالمجيد المواجده13839981041236

66.49الحقوقالحقوقأنثى120170707027مروه محمد احمد ابو سميره13842000299078

78.76الحقوقالحقوقأنثى120170707032براءه محمد فرحان الصرايره13859992050834

83.04الحقوقالحقوقأنثى120170707033نانسي معن مشعل البيايضه13869992010398

63.44الحقوقالحقوقأنثى120170707034فلك منور منزل الزيديين13879992047522

80.9الحقوقالحقوقأنثى120170707035نوارق زياد محمود الطراونه13889992050512

88.74الحقوقالحقوقأنثى120170707038فرح جمال ابراهيم الطراونه13899992037728

74.65الحقوقالحقوقأنثى120170707039مرح رضوان محمد الصعوب13909982058033

82.29الحقوقالحقوقأنثى120170707041غدير سالم عطيه الرفوع13919992008993

83.02الحقوقالحقوقأنثى120170707042دياال طالل ايوب الثوابيه13929992026714

71.89الحقوقالحقوقأنثى120170707044عروب احمد ثاني الخطاطبه13939992057079

83.39الحقوقالحقوقأنثى120170707045دعاء خميس مصباح العمايره13949992059233

70.16الحقوقالحقوقأنثى120170707048يقين محمد عبدالمجيد المناسيه13959992057520

73.38الحقوقالحقوقأنثى120170707049تسنيم سليمان فليح الشقور13969992006912

83.72الحقوقالحقوقأنثى120170707050غفران صبري عوده الرفوع13979992060719

84.47الحقوقالحقوقأنثى120170707051االء حازم عطاهللا العدينات13989992058886

84.13الحقوقالحقوقأنثى120170707052نورس موسى عبدهللا الجعافره13999992011180

72.66الحقوقالحقوقأنثى120170707056شهد عمر عبدالمحسن المعايطه14009992004773

82.41الحقوقالحقوقأنثى120170707057ياسمين تحسين محمد موسى14019992029134

76.33الحقوقالحقوقأنثى120170707059فاديه عادل جدوع اللصاصمه14029992056993

84.44الحقوقالحقوقأنثى120170707061اخالص علي احمد العبيدين14039992023386

67.37الحقوقالحقوقأنثى120170707066شذى علي عبدالحميد الحمادين14042000010353

77.57الحقوقالحقوقأنثى120170707068ساره اشرف فتحي ابو سبع14052000000574

81.3الحقوقالحقوقأنثى120170707072نبيله محمد ابراهيم خلف14069992034506

68.16الحقوقالحقوقأنثى120170707077منار خلف بخيت الحناحنه14079982007811

71.97الحقوقالحقوقأنثى120170707082لجين نصر خالد الليمون14089992018070

80.73الحقوقالحقوقأنثى120170707083آيه سليم حمد الشواوره14099992008634

73.02الحقوقالحقوقأنثى120170707088صبا سالم عبدالرحيم الشرفا14109992042758



71.7الحقوقالحقوقأنثى120170707091شهد صالح حمود الخرشه14119992017340

74.12الحقوقالحقوقأنثى120170707098نور ثامر فهد النجداوى14129992024643

68.05الحقوقالحقوقأنثى120170707100اميره باسم محمد الرقايعه14139982050072

73.84الحقوقالحقوقأنثى120170707112اروى محمد معيوف الحباشنه14149992039042

66.85الحقوقالحقوقأنثى120170707113سيرين ابراهيم عبدهلل الخلفات14159992020504

75.8الحقوقالحقوقأنثى120170707128فردوس عادل قبالن الضالعين14169982010910

70.05الحقوقالحقوقذكر120170707129احمد محمود عطا المطارنه14179881044072

83.14الحقوقالحقوقذكر120170707130زيد خالد غازي الدقاق14189991027155

76.95الحقوقالحقوقأنثى120170707131بلقيس عمر علي الضمور14199982019414

70.17الحقوقالحقوقذكر120170707136ممدوح صالح صالح الصرايره14209961023762

73.06الحقوقالحقوقأنثى120180707001صفاء محمد منسي العميريين14219982055954

77.83الحقوقالحقوقأنثى120180707003رناد فواز شاهر المجالي14229992025433

74.47الحقوقالحقوقأنثى120180707004حنين كامل جمال الذنيبات14239992014155

75.39الحقوقالحقوقذكر120180707038احمد وصفي سليمان العكايله14249991043049

82.69الحقوقالحقوقأنثى120180707119سجود محمود حمد التخاينه14259992052988

76.56الحقوقالحقوقذكر120180707132حسن احمد سليمان المعايطه14269991063571

90.38الحقوقالحقوقأنثى120180707133انوار رائد محمد البطوش14279952032182

83.82الحقوقالحقوقأنثى120180707136وعد غازى خلف المزايده14289962068881
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79.38الحقوقالحقوقذكر120180707137وسام سليمان عبدالرحمن القطاونه9781039238

70.97الحقوقالحقوقذكر420160707504محمد سطام نايف الطراونة14309961031447

71.14الحقوقالحقوقذكر420170707502اسامه محمد سلمان العبيدين14319991010031

71.33الحقوقالحقوقأنثى420170707508ديانا كمال علي ابو رداحه14329992041120

76.86الحقوقالحقوقذكر420170707516موفق موسى عايد البديرات14339671024525

82.27الحقوقالحقوقأنثى420170707517عروب فواز مبارك وشاح14349972025199

79.03الحقوقالحقوقأنثى420170707527وسن عوض محمود القطاونه14359972038345

87.48الحقوقالحقوقذكر420170707534مؤمن عادل عبدالغني الجعافره14369991040060

76.95الحقوقالحقوقذكر420170707536حسين محمود حسين المدادحه14379981018496

68.51الحقوقالحقوقذكر420180707548محمد نايل مدهللا الخرشه14389911056844

83.7العلوم التربويةعلم النفسأنثى120160802023أميره عماد كمال ابو زهره14399962033890

81.58العلوم التربويةعلم النفسأنثى120170802018ليلى يونس موسى ابو عمرو14409772039432

90.42العلوم التربويةعلم النفسأنثى120170802026دعد عاطف عيسى النسور14419992023188



90.03العلوم التربويةعلم النفسأنثى120170802033ياسمين فايز خليل الطرايره14429972019461

71.07العلوم التربويةعلم النفسأنثى120170802040بلقيس محمد خلف الشماسين14439952034258

85.63العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802001عائشه حسام عبد االسمر14449992019766

86.57العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802006احالم عبدهللا نزال الدراوشه14459982026818

81.36العلوم التربويةعلم النفسذكر120180802007ابراهيم اياد داود منصور14462000110400

82.72العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802008شام احمد صادق البواليز14472000196418

80.73العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802009ترتيل جعفر عبدالسالم البواليز14482000143117

91.63العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802012رانيا اسامه علي ابو شاشيه14492000048150
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93.27العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802013ميسون كامل عبدالرحمن الحمايده2000204754

83.28العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802014رؤى عدنان محمد عالونه14512000146254

85.71العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802024بتول محمد يوسف ابو حالوه14522000079978

83.23العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802025نوال اسامه احمد العوبللي14532000175462

91.65العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802032رانيا نايف حسين المعايطه14549962029003

87.29العلوم التربويةعلم النفسذكر120180802034علي مرسي ربحي ابو سنينه14559991000524

85.38العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802035اماني محمد صالح البنوي14569982024154

83.7العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802036ايه ابراهيم احمد المنير14572000185324

87.77العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802037والء نافز علي ابو حلوه14582000077864

88العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802039عنود زاهر اسماعيل العزه14599962041113

83.45العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802042نور فالح مجلي المبيضين14602000030388

77.04العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802043لبنى سامي محمد المبيضين14619992011170

91.38العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802045اسيل احمد عبد ابو رومي14629962003884

85.07العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802047تماضر سميح محمد المعايطه14632000103676

82.65العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802048دنيا عصام محمد المسيعدين14642000106829

82.4العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802055احالم عبدالحميد محمد السعايده14652000161475

88.94العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802059رؤى حسين احمد الزيدانين14662000149767

81.65العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802060ياسمين محمد احمد المسيعدين14679992017746

89.1العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802061جنات ماهر سليمان العدره14682000014691

84.55العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802063باسمه مهدي سند المراعيه14692000084550
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82.13العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802064نور الهدى عوده ساكت الهواري2000054821

92.33العلوم التربويةعلم النفسأنثى120180802066دنيا صالح احمد الطراونه14712000097512



83.29العلوم التربويةعلم النفسأنثى420170802516دانيه اسماعيل محمد الفقيه14729982015027

94.1العلوم التربويةعلم النفسأنثى420180802511صفاء داود عمر ضبان14732000013088

74.83العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120160807037براء حسن احمد ابو شنار14749982019128

86.66العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807054ربى ايمن عايد الفقراء14752000003671

79.58العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807058آيه نايل دخيل الحيصه14769992033104

1477
83.43العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807069مزاح مرزوق معزى الصويدري9962028941

79.03العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807076بوادي عاكف جميل العبيسات14789992001451

71.96العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120170807079احالم مفلح عوده العصيفي14799982019580

1480
82.35العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807004شيماء عبدالكريم محمد التالهين9992001897

86.71العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807009حال خلف غيث الهدايات14819992015042

85.23العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807011امنه ماجد جمعه خرينق14822000119657

90.97العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807012بيان غانم عواد العزازمه14839982031723

80.82العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807013غفران نايف سليمان الحشوش14849992002044

83.96العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807021رايا بركات سالمه البصال14859992030970

79.5العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807023اسيل علي سالمه السعيدين14869992015724

83.07العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807024رغد فايز احمد المواجده14879982001656

75.2العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807035جاكلين خلف صالح النوايشه14882000073776

86.62العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807037فاطمه بالل محمد العجالين14899982037692

90.64العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807042اسالم محمد عيد العزازمه14902000025982

76.31العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807043ايمان عوده عيد االتيم14912000020706

78.88العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807046ديما سالمه سلمان الصواخنه14929992008688

84.43العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807052مريم سهو عبدربه الدغيمات14939842058437

75.36العلوم التربويةمعلم الصفذكر120180807053شيماء عاطف محمد البطوش14942000196708

89.06العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807056فاطمه محمود منصور العونه14952000091844

87.11العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807065شذى احمد عبدالقادر البكار14969952051859
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80.04العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807066منتهى مضعان سليمان العزازمه9982000315

78.04العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807067هبه حسام سالمه الحواجره14982000029765

87.3العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807069شفاء مسمح جمعه الحوصه14999992032768

81.55العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807070دعاء نجم سالم القيسي15002000077253



79.5العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807072صابرين خلف محمد العشوش15012000164694

77.71العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807074سميه قاسم عبدالكريم الصرايره15022000079911

83.78العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807076هديل يوسف عطاهللا الصرايره15032000150793

81.03العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807079تقى هايل احمد السيايده15049962004908

85.92العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807081احسان عادل محمود المدادحه15052000187824

85.69العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807083جهان عدنان محمود الشمايله15069912012440

85.19العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807087بشرى عايد هالل الكرازنه15079992061029

1508
68.03العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807089رزان منصور عبدالرسول العونه9972019157

90.17العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807117رانيا عقله سالم السراحين15099992028745

81.56العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807120سندس محمد نايف الشقور15102000164621

85العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807121هبه سالمه هزيم العثمان15112000411079

87.38العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807124سرى عوده عطيه الليمون15122000113524

84.31العلوم التربويةمعلم الصفأنثى120180807125ديما اكرم عوده المجالي15139952032780

65.87العلوم التربويةمعلم الصفأنثى420170807503امل ابراهيم محمد الغيظان15149982043595

87.16العلوم التربويةمعلم الصفأنثى420170807514تيماء نعيم مفلح الجعافره15159982049927

83.04العلوم التربويةمعلم الصفأنثى420170807519مروه سالم شيحان العشيبات15169982032570

69.43العلوم التربويةمعلم الصفأنثى420170807520هبه عواد عبدهللا الهويمل15179972056887

81.17العلوم التربويةمعلم الصفأنثى420180807508وسن احمد سلمان الطراونه15189992002797

80.33العلوم التربويةمعلم الصفأنثى420180807509مريم علي سليمان المحافظه15199972052717

81العلوم التربويةمعلم الصفأنثى420180807511اسالم عايد صالح العشوش15209972042099
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73.29العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120170808044مالك عبدالمجيد يوسف ابو عيده9982065342

89.16العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120170808049تقى ضرغام عايد المعايطه15229992006502

86.03العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120170808055وصال حاكم عزام سعد15239972059909

68.79العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120170808060رفيده خالد جميل النوايسه15249992013222

91.48العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120170808062دعاء عماد الدين جميل القراله15259972069772

89.73العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808009نقاء خليل عطيه عيال سلمان15262000114959

83.83العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808012روعه حسين احمد الزيدانين15272000149754

90.83العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808016لمياء يوسف سالم المطارنه15289962003486

85.47العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808022تسنيم عدنان خلف البدور15292000176810

77.84العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةذكر120180808023يوسف احمود حماد البشيش15309991007248



90.76العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808029بيان بركات سالم ابو تايه15319982031649

75.91العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808031دينا خالد راضي حماد15329972022097

76.21العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808035لجين محمد علي البديرات15332000217309

81.23العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808037سمر دخيل هللا سعيد السعيدين15342000150598

77.44العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808044سلسبيل محمود حامد البريكات15359992032891

80.39العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808046هند محمد سالمه العواسا15369992055895

83.48العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808047وجدان سالمه محمد الزيدانين15372000127433

89.17العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808048غفران صقر سالم الزيدانين15389992009819

83.15العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808058رانيا محمد عبدالسالم الضمور15399992036388

83.34العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808063فاتن ابراهيم سلمان الطراونه15402000180200

80العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808064تقى مرتضى عبدهللا الطراونه15412000025632

91.21العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808068حنين ياسر سالم الهواري15429952062212

1543
87.13العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808089سناري هايل عبدالفتاح الضمور9962064849

77العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةأنثى120180808093تمام سميح كامل المواضيه15449912017416

61العلوم التربويةاإلرشاد والصحة النفسيةذكر420180808510باسل حمدي احمد القويدر1545

71.2العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120160811019مرام مراد نوري اسماعيل15469982053795

1547
81.81العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120170811012سندس سعود عبدالحفيظ البطوش9992055077

1548
9992056506

البتول ابراهيم محمد ابو هدبه ابو 

شنار
78.03العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120170811019

82.35العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120170811020عبير محمد ابراهيم خليفه15499992048687

1550
79.39العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120170811030روان عبدالناصر محمد الحجيج9952039207

75.21العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120170811034مجد موسى سليمان الجعارات15519982067267

77.24العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120180811003عونيه محمد هليل العلياني15529982032276

86.2العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120180811004هدى عبدهللا بركات المعايطه15532000015036

86.08العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120180811008رزان مأمون دروبي المعايطه15549972066415

83.28العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120180811022شذى محمد سلمان الصرايره15552000024134

87.3العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120180811028ريان سالم خلف البريكات15562000214794

86.63العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120180811030سدين عاطف مضحي الجبور15579992052055

85.06العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120180811032سميه محمد حمدان النوايشه15589972047168



76.71العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120180811037رؤى سعيد احمد هماش15592000119628

79.96العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120180811039يسرى جمعه شتيوى السراحين15602000543624

88.82العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120180811071دنيا سمير عبدالرزاق الذنيبات15612000112333

87.59العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120180811074ليان عماد احمد القراله15622000242673

94.36العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى120190811068عروبة محمد سويلم الهويمل15639962025675

71.56العلوم التربويةالتربيه الخاصةأنثى0420170811503ارام زيد علي الرواشدة15649992027713

82.96العلوم التربويةرياض األطفالأنثى120170820014تبارك تركي محمد الرواشده15659992033311

76.91العلوم التربويةرياض األطفالأنثى420170820508رغد علي سالم العزازمه15669962065035

1567
69.93العلوم الزراعيةاالنتاج النباتيذكر120171101004زكريا نواف احمد البديرات9991012064

1568
67.86العلوم الزراعيةاالنتاج النباتيذكر120171101024عدي كايد حامد المعايطه9971032393

1569
76.59العلوم الزراعيةاالنتاج النباتيأنثى120171101026رؤى مشهور سالمه العمرو9992021978

1570
85.1العلوم الزراعيةاالنتاج النباتيأنثى120171101034الهنوف تيسير محمد المبيضين9982011279

1571
74.18العلوم الزراعيةاالنتاج النباتيأنثى120181101002لميس صالح سليمان المعايطه9992032106

1572
83.65العلوم الزراعيةاالنتاج النباتيذكر120181101015راكان محمد سلمان العبيدين9991010029

1573
84.44العلوم الزراعيةاالنتاج النباتيذكر120181101017هاني جمال سالم الحسامي9981010578

1574
86.05العلوم الزراعيةاالنتاج النباتيأنثى120181101021راما عبدهللا خالد المعايطه9992007280

1575
81.05العلوم الزراعيةاالنتاج النباتيأنثى120181101026رؤى نصر سالم الرواحنه9902016236

1576
66.85العلوم الزراعيةاالنتاج النباتيذكر120181101027حسن نصر حسن شطناوي9991025870

1577
69.54العلوم الزراعيةاالنتاج الحيوانيذكر120171102010عباده محمود محمد عمرو9991017496

1578
76.2العلوم الزراعيةاالنتاج الحيوانيذكر120171102020خالد جمال فخري شاهين9981060539



1579
74.39العلوم الزراعيةاالنتاج الحيوانيذكر120181102004احمد رافع احمد ابو عبيد9991062834

1580
75.76العلوم الزراعيةاالنتاج الحيوانيذكر120181102039حسين جبرين حسين ابو جزر9961067277

1581
79.93العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةذكر120151103098محمد بسام علي البدارين9971036677

1582
70.16العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةذكر120161103183هيثم اسماعيل يوسف صالح9951004051

1583
67.65العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةذكر120161103194مجدي عبدالمحسن يوسف حماد9981013294

1584
68.82العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةذكر120161103213محمد سليم الشراري البلوي9981066740

1585
77.89العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةذكر120161103221عمرو زياد محمود  الصرايره9981059792

1586
67.1العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةذكر120161103234مثنى نايف احمد البطوش9961063263

1587
73.49العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103016هديل عبدالمجيد سلمان المعايطه9982055202

1588
77.18العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103027بتول شاهر عبدالحميد القطاونه9992004697

1589
70.58العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103030سالي غالب سليمان البديرات9962065895

1590
82.03العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103034سميه حامد حمد البشابشه9992044872

1591
69.33العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةذكر120171103038معاذ احمد ابراهيم الطواسين9981021543

1592
76.44العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103039رحاب احمد انور الصباغ9992022918

1593
77.81العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةذكر120171103049راكان غسان عبدالقادر المعايطه9981000747

1594
82.58العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103059افنان فؤاد عبدالجليل الفياللي9992036486



1595
82.81العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103060نسيبه كمال داود القطاونه9992008606

1596
70.82العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103067ربا عبدالوهاب شفيق المجالي9992034403

1597
73.3العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةذكر120171103071عبدهللا محمود محمد الجعافره9981053434

1598
70.82العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103073حنان عماد مفلح عوده9982058782

1599
74.35العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103083صفا محمد ابراهيم الجعفري9992030502

1600
81.5العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103088حال محمود سالم المصاروه9992031867

1601
76.95العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103098اسمى محمد خليف الطراونه9992061018

1602
69.03العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةذكر120171103101ايهم حمدو تحسين المعايطه9981029584

1603
76.04العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103105عرين هشام ذيب السوالقه9992005287

1604
86.36العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103123سناء خالد مطر الجعافره9992028229

1605
80.28العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103131تسابيح عتيق عبدهللا المعايطه9992048380

1606
74.19العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103134فرح سليم محمد الخطاطبه9992023748

1607
82.89العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103146غاده محمود ابراهيم ابو عجميه9992054926

1608
80.1العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120171103154ملك محمد ابراهيم االخرس9992035873

1609
2000147470

مروه عبدالحفيظ عيد اللحاويه 

العمرو
75.9العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120181103002

1610
79.51العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120181103012نرمين ياسين اسماعيل الطراونه9992029606



1611
83.2العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةذكر120181103033فادي زاهر شاهر جاموس2000031060

1612
92.04العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120181103036رنيم خالد محمود البشابشه9982029777

1613
75.7العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120181103058الرا امين خالد المجالي9972026706

1614
82.07العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120181103060روتانا محمد عيسى العدوان9992047471

1615
81.31العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120181103066تسنيم وصفي عبدالحافظ المالحمه9992004566

1616
76.57العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120181103071رولى عمر مدهللا الخرشه9992030804

1617
82.3العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120181103074انوار محمد خلف القرارعه9992034174

1618
80.05العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى120181103075روان محمد حسين خليل9992034808

1619
75.11العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةذكر420171103512لين ايمن شفيق النجاجره9992029105

1620
75.01العلوم الزراعيةالتغذية والصناعات الغذائيةأنثى420181103502دانيه ناجي ابراهيم الحناقطه9972013231

68.43علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120141301071معاذ عبدهللا عبدالمطلب الرعود16219881013395

66.85علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120151301039ابراهيم محمد عبدهللا الطراونه1622

65.67علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120161301140اياد فايز حسين ابو صافي16239981045496

75.04علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120171301032ايسل محمود احمد الزبيدي16249992013097

80.67علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120171301045محمد شريف محمد صباح16259981028184

80.07علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120171301055مرح مفيد محمد ابو زريق16269992001479

78.34علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120171301062عطيه سعيد حسين العرني16279961067065

69.3علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120171301088احمد حسين جبريل الخضيرات16289981060643

72.82علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120171301102جعفر ابراهيم محمود الصرايره16299951037444

85.03علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120171301108هبه سليمان عوض النعيمات16309992044937

78علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120171301111ايهم فايز علي بدندى16319991022272

78.82علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120171301119خالد احمد محمد العمرات16322000011293



80.18علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120171301126عامر حسن علي قوقزة16339971002612

78.54علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120171301137محمد عصام طالب االسعد16349961012773

87.31علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120171301139محمد خالد محمد بواعنه16359991007390

85.08علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120171301141محمد عوني عبدالهادي عوض16369991017891

85.97علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120171301147مرح يعقوب موسى قموه16379982042867

82.68علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120171301149عبدهللا ذياب زايد الشرفاء16389991063927

83.53علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301005ايه نواف نايف نوار16399982033372

81.31علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301009احمد سالم اشتيان الطراونه16409991003266

78.4علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301012يحيى ابراهيم محمد الدبس16419981071046

81.29علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301013نور العين فواز محمد نصار16429992054704

77.46علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301020فايز ناجح سعيد عاشور16439951016563

76.88علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301021ورده راكز محمد الزيدانين16442000013929

84.93علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301026روان سالم زعل الزوايده16452000138950

91.06علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301031مريانا جمعه سليمان اللوانسه16462000158630

1647
9981036881

صهيب جميل عبدالمجيد 

الصرايره
83علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301034

81.32علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301037عمير محمود عوض الطوره16482000098024

77.5علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301040نجد نويجع دخيل هللا السعيديين16492000106693

79.64علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301041احمد يونس كامل حواري16509981047082

88.96علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301042رانيا حمد علي الزوايده16519982018741

1652
83.74علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301051صفاء نايف عبدالقادر الجعارات2000184693

84.72علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301053لجين محمد وليد علي عبابنه16539932033034

83.23علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301054لنا صالح عطيه الخليفات16542000089584

84.82علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301055ابتهال رمضان عواد الرواشده16552000070464

79.04علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301068سلطانه عايش فالح ابو تايه16562000018847

82.16علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301073علي محمود خيرهللا الخرشة16579921012086

87.18علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301075ايه ابراهيم عسبلي الدغيمات16582000143020

85.09علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301076ايهم يوسف رشيد عليان16592000138948

85.63علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301078محمد احمد شحاده ابو سنان16609971016729

85.26علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301079امل محمد عبدالنبي العجالين16612000219965



1662
9991058867

احمد عودة هللا عبدالقادر 

الحريرات
83.71علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301081

81.24علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301083محمد حسن محمود البالونه16639961069185

79.14علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301088ايمان بالل عبد الحنيطي16649992027959

84.19علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301095حازم زهير محمود عقل16659991020139

86.83علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120181301098دانا ايمن فوزى مشه16662000238457

1667
84.07علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301111صهيب مصطفى ابراهيم عرابي9991001720

1668
86.93علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301114محمود بكر محمود ابو سمهدانه2000069566

79.3علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301171المثنى فالح عياده القراله16699971006301

78.69علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301173محمد خلدون توفيق الجعافره16709981056071

85.94علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301177حسام ماجد عبدالقادر نوفل16719991022640

80.41علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301179اياد طارق حسين الصرايره16729981050032

84.36علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120181301186ونس سميح عبدالقادر المجالي16739971005487

82.72علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى120191301098نيبال محمد حماد النجادات16742000031553

87.76علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120191301130ماهر طارق احمد المعايطه16759961013616

83.86علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر120191301132محمد احمد صالح المحارمه16769991031097

64.11علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420151301505غيث جميل فالح الصلمان1677

76.57علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420161301533محمد اسامه سليم القضاه16789971007675

78علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى420171301506والء وليد علي القراله16799962039718

84.41علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301509فيصل محمد احمد محارمه16809981014876

77.74علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301514معتصم عارف حمود الطراونه16819981056079

77.28علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301533محمد عاكف محمد اللصاصمه16829961069518

86.3علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301549انس انور خليل ابو ريده16839971009373

77.43علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301552زيد خليل محمد نشوان16849991006639

87.34علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى420171301567اشراق سالمه محمد العودات16859998205366

74.86علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301568محمد رضوان سالم الصرايرة16869991036636

82.55علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301569كرم محمد توفيق المجالي16879951037535

82.97علوم الرياضةالتربيه الرياضيةأنثى420171301570راما مروان حمدهللا ابو سويلم16889992052636

84.83علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301571عبدهللا علي محمد سالم16899841011531

75.45علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420171301574محمد طارق يوسف الصرايره16909961005506



82.36علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420181301502عمر رسمي عيسى القيسي16919961009634

71.06علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر420181301565سعد تيسير علي الرواشده16929971018483

77.58علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر920181301001سند محمد عوض العنزي16936050506

78.1علوم الرياضةالتربيه الرياضيةذكر920181301002عادل احمد غربي العنزي16945596012

70.42علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120151303042رجاء صبرى سالم جبارات16959962022672

73.71علوم الرياضةالتأهيل الرياضيذكر120171303013محمود احمد سليم الطراونه16962000007817

70.13علوم الرياضةالتأهيل الرياضيذكر120171303032عوض منور منزل الزيديين16979971018672

1698
78علوم الرياضةالتأهيل الرياضيذكر120171303065عبدالرحمن عساف صالح القويدر9991042815

80.07علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120171303066رنيم طالل اسحق ابو خلف16999972069330

80.03علوم الرياضةالتأهيل الرياضيذكر120171303068يزن عمر خليل ابو ديه17009991043100

75.97علوم الرياضةالتأهيل الرياضيذكر120171303070مؤمن فالح حمدهللا الشخاتره17019981062243

85.15علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120171303077الهام ضيف هللا صياح النعيمات17029992008550

77.58علوم الرياضةالتأهيل الرياضيذكر120171303085ايوب محمد فالح الجعافره17039981049584

82.22علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120171303096يقين نايف مدهللا الخرشه17049992019088

83.39علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120181303001اسيل محمود خميس الجعفرى17052000223716

89.37علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120181303002شذى حسن سليمان الشتيويين17069962055466

77.09علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120181303003رايه طالب سليم المعايطه17079992013131

85.46علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120181303020اريج ابراهيم محمود الصعوب17089992024020

79.31علوم الرياضةالتأهيل الرياضيذكر120181303022عدي احمد رشاد وشاح17099991028804

85.36علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120181303028ديانا محمد عبدهللا الطراونه17109982020630

82.78علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120181303031اسماء تحسين مسلم القضاه17119982035212

77.44علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120181303032آمال عساف ضامن المواضيه17129992001586

85.27علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120181303043ساره محمد سليمان العلقماوى17132000053823

79.22علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120181303053اسراء عارف محمد النجادات17149982067979

82.87علوم الرياضةالتأهيل الرياضيذكر120181303061يزن موسى احمد ابو الريش17152000318622

74.86علوم الرياضةالتأهيل الرياضيذكر120181303064محمد نضال سالم الطراونه17169991058121

89.68علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120181303070نور عبدهللا علي الشخانبه17179942007679

78.63علوم الرياضةالتأهيل الرياضيذكر120181303073يزن احمد عزات ابو سل17182000039831

80.81علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120181303078افنان نبيل حسن صالح17199992002404

83.04علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120181303085مروه وجدي عارف الرواشده17209992038530

76.81علوم الرياضةالتأهيل الرياضيذكر120181303090جواد ايمن سليم الهواوره17219991052042



82.4علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120181303092هديل كريم سليمان الروافعه17229992017633

84.35علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى120181303093نور فواز فرحان المجالي17239992019820

78.23علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى420171303504هبه اسحق اعقيالن عليان17249992033997

71.21علوم الرياضةالتأهيل الرياضيذكر420171303509عبدالمجيد ماجد مطيع الحباشنه17259991032940

78.3علوم الرياضةالتأهيل الرياضيأنثى420181303501دانا ايمن امين الشمايله17269982034373

83.42علوم الرياضةالتدريب الرياضيذكر120181304001ماجد اكريم مرزوق المواجدة17279751040060

83.03علوم الرياضةالتدريب الرياضيأنثى120181304006نور سالم عفنان العويضات17282000157184

78.24علوم الرياضةالتدريب الرياضيذكر120181304015اسالم شاكر حسن الرواشده17292000082964

83.73علوم الرياضةالتدريب الرياضيأنثى120181304023االء خالد عبدهللا البطوش17302000113125

84.86علوم الرياضةالتدريب الرياضيأنثى120181304028شوق يحيى مضيان التخاينه17319992028407

82.37علوم الرياضةالتدريب الرياضيذكر120181304035محمد بسام محمد المعايطه17329991024032

74.35علوم الرياضةالتدريب الرياضيذكر120181304039معاذ ابراهيم سليمان الصرايره17339971068482

74.29التمريضالتمريضأنثى120171401125براءه عبدالجليل احمد العساسفه17349982021324

1735
68.87التمريضالتمريضأنثى120171401135ملك عمران اسماعيل اللصاصمه9982055228

82.48التمريضالتمريضذكر120181401052حمزة محمود مبارك الحجاج17362000056902

77.54التمريضالتمريضذكر120181401058الياس عبدالسالم منور الحباشنة17379991002984

85.91التمريضالتمريضذكر120181401084محمد عدنان علي الدالبيح17389991019013

1739
68.11التمريضالتمريضأنثى420161401526رفيده سليم عبدالمهدي الصرايره9982066623

72.99التمريضالتمريضأنثى420171401527عروب بسام عبدهللا الشماعين17409982003989

1741
84.24التمريضالتمريضأنثى420181401506وسن عماد سليم الجعافره الحباشنه2000090462

70.93التمريضالتمريضأنثى420181401527نور زياد خالد اللصاصمه17429962004064

75.8التمريضالتمريضأنثى420181401533سوار راتب مجلي المعايطه17439962024276

1744
علم االجتماعأنثى120181601001دانا فالح سالمه الرواشده9982022741

العلوم 

االجتماعيه
82.88

1745
علم االجتماعأنثى120181601006وجدان محمد هيالن ابو همام9992003107

العلوم 

االجتماعيه
94.24

1746
علم االجتماعذكر420171601504مشير فيصل السيد المجالي9871047563

العلوم 

االجتماعيه
80.31



1747
علم االجتماعذكر420181601505بهاء الدين عبدالحافظ مسلم القراله9831037453

العلوم 

االجتماعيه
86.64

1748
الجغرافياأنثى120141602097رزان هيثم مسيف الزغيالت

العلوم 

االجتماعيه
66.91

1749
الجغرافياذكر120141602169عبدهللا صالح مزيد الحمايده9951034050

العلوم 

االجتماعيه
62.65

1750
الجغرافياذكر120151602039عالء محمد ابراهيم البديرات

العلوم 

االجتماعيه
56.59

1751
الجغرافياأنثى120171602035رهف احمد ابراهيم الطراونه

العلوم 

االجتماعيه
84.92

1752
الجغرافياذكر120171602039قصي حامد عبدالسالم المحادين9991017737

العلوم 

االجتماعيه
72.36

1753
الجغرافياذكر120171602043محمود نعيم خليل ذياب9981018820

العلوم 

االجتماعيه
92.15

1754
الجغرافياذكر120171602051علي محمد علي ابو عاذره9981031183

العلوم 

االجتماعيه
70.64

1755
الجغرافياذكر120171602081حمزه خليل فاضل النوايسة9961041014

العلوم 

االجتماعيه
71.81

1756
الجغرافياذكر120171602085قاسم عبدالحليم مضفي ابو وندى9961064601

العلوم 

االجتماعيه
72.67

1757
الجغرافياذكر120171602088عصام حامد حمد الجعافره9991022045

العلوم 

االجتماعيه
74.72

1758
الجغرافياأنثى120171602097سمر عبدالرحيم سليمان الجعافره9982033805

العلوم 

االجتماعيه
67.96

1759
الجغرافياذكر120171602101محمد احمد علي النوايسه9961005935

العلوم 

االجتماعيه
72.14

1760
الجغرافياذكر120171602108محمد مصلح عايش السراحين9931031898

العلوم 

االجتماعيه
64.66

1761
الجغرافياأنثى120181602001ريم عواد هويمل الهيايسه9992042701

العلوم 

االجتماعيه
81.48

1762
الجغرافياأنثى120181602002رند بسام عايد الحجازين9992058384

العلوم 

االجتماعيه
69.96



1763
الجغرافياأنثى120181602006العنود عواد سليمان الحجايا9992023377

العلوم 

االجتماعيه
90.39

1764
الجغرافياأنثى120181602007يقين هللا فالح عياده القراله9992057429

العلوم 

االجتماعيه
75.27

1765
الجغرافياذكر120181602008عامر نايل سليم الشوفيين2000223160

العلوم 

االجتماعيه
75.14

1766
الجغرافياأنثى120181602015بتول عدنان احمد الحجوج2000044069

العلوم 

االجتماعيه
86.55

1767
الجغرافياأنثى120181602017رناد فتحي محمد عزام9932015153

العلوم 

االجتماعيه
96

1768
الجغرافياأنثى120181602018شهد سالمه احمد الطراونه2000140672

العلوم 

االجتماعيه
75.09

1769
2000189858

محمد احمد محمد الشبيالت عيال 

عواد
الجغرافياذكر120181602023

العلوم 

االجتماعيه
77.3

1770
الجغرافياذكر120181602028احمد خليل احمد القناهره2000167800

العلوم 

االجتماعيه
73.96

1771
الجغرافياأنثى120181602040تقى اكريم حسن المواجده2000060004

العلوم 

االجتماعيه
76.32

1772
الجغرافياذكر120181602041عباده احمد محمد حسان9971058584

العلوم 

االجتماعيه
74.85

1773
الجغرافياأنثى120181602045اسماء محمد سليمان الطراونه2000222720

العلوم 

االجتماعيه
74.59

1774
الجغرافياأنثى120181602050عهد مدهللا موسى الجعافره9992021454

العلوم 

االجتماعيه
86.32

1775
الجغرافياذكر120181602051مؤيد امين عطا الرفوع2000031617

العلوم 

االجتماعيه
77.44

1776
الجغرافياأنثى120181602052االء نايل خليل العشوش2000034967

العلوم 

االجتماعيه
80.23

1777
الجغرافياذكر120181602056يحيى زكريا مبارك اللوانسه2000146776

العلوم 

االجتماعيه
68.46

1778
9992044618

فاطمه الزهراء عوده عبدهللا 

المجالي
الجغرافياأنثى120181602057

العلوم 

االجتماعيه
77.32



1779
الجغرافياذكر120181602058احمد أديب محمود الصرايرة2000032205

العلوم 

االجتماعيه
73.44

1780
الجغرافياذكر120181602060فؤاد احمد عقله القضاه9971010060

العلوم 

االجتماعيه
80.96

1781
الجغرافياذكر120181602064عبدهللا هشام خليف الطراونه9981023995

العلوم 

االجتماعيه
69.52

1782
الجغرافياذكر120181602070ايهاب غسان سامح الشمايله2000207489

العلوم 

االجتماعيه
74.48

1783
الجغرافياأنثى120181602071نهيل احمد صالح الصرايره2000103768

العلوم 

االجتماعيه
79.3

1784
الجغرافياذكر120181602074محمد يوسف احمد الصرايره9981008406

العلوم 

االجتماعيه
73.88

1785
الجغرافياذكر120181602078مروان محمد عطاهللا الصرايره9991029390

العلوم 

االجتماعيه
77.19

1786
الجغرافياأنثى120181602079تذكار خالد سالم المسيعدين9982051245

العلوم 

االجتماعيه
79.96

1787
الجغرافياذكر120181602098حسان عبدهللا مصلح الرواشده9991046889

العلوم 

االجتماعيه
82.43

1788
الجغرافياأنثى120181602100وفاء محمود محارب اللصاصمه2000108895

العلوم 

االجتماعيه
80.42

1789
الجغرافياذكر120191602083عالء فايز محمد ابو شرار9991063856

العلوم 

االجتماعيه
87.03

1790
الجغرافياذكر420161602513احمد حمد محمد الرواحنه

العلوم 

االجتماعيه
67.58

1791
9931033113

احمد جميل احمد الطريمات 

القراله
الجغرافياذكر420171602502

العلوم 

االجتماعيه
65.6

1792
الجغرافياأنثى420171602519اكابر ادم خليل العشوش9982053435

العلوم 

االجتماعيه
74.77

1793
الجغرافياأنثى420171602528عهود خلف سعيد السحيم9962050882

العلوم 

االجتماعيه
78.96

1794
االثاروالسياحةأنثى120171603037دانا عامر عبدالعزيز الحلو9952036585

العلوم 

االجتماعيه
82.39



1795
االثاروالسياحةأنثى120171603051هاله محمود هارون البزايعه9972011506

العلوم 

االجتماعيه
78.5

1796
االثاروالسياحةذكر120181603001ركان وصفي نايف الرحيل9991029138

العلوم 

االجتماعيه
76.54

1797
االثاروالسياحةأنثى120181603003بتول عبدهللا محمود ابو الراغب9972044779

العلوم 

االجتماعيه
88.29

1798
االثاروالسياحةذكر120181603018محمد اكرم محمد السحيمات2000144164

العلوم 

االجتماعيه
80.47

1799
االثاروالسياحةأنثى120181603028رهام ذياب سلمان الطوافحه997242401

العلوم 

االجتماعيه
80.22

1800
االثاروالسياحةذكر420181603502رمزي مجدي روفائيل حجازين9971044651

العلوم 

االجتماعيه
79.37

1801
التاريخذكر120141604023محمد عيد فضيل البريزات9941057183

العلوم 

االجتماعيه
64.43

1802
التاريخأنثى120151604038بتول ناصر خالد الصيفي

العلوم 

االجتماعيه
75.06

1803
التاريخذكر120171604007حمزه سالمه محمود العامرى9991012867

العلوم 

االجتماعيه
78.85

1804
التاريخذكر120171604011فؤاد احمد اهديب اهديب9921002870

العلوم 

االجتماعيه
77.86

1805
التاريخذكر120171604031حاتم احمد علي الشومر9991038239

العلوم 

االجتماعيه
68

1806
التاريخذكر120171604054محمد حسين سالمه النعامين9981054397

العلوم 

االجتماعيه
67.14

1807
التاريخذكر120171604063يوسف صالح يوسف الطراونه9991063930

العلوم 

االجتماعيه
82.74

1808
التاريخأنثى120171604081بلقيس محمد محمد العتايقه9992036022

العلوم 

االجتماعيه
76.96

1809
التاريخذكر120171604099حسين جمال حسين الراجودي9951057508

العلوم 

االجتماعيه
78.73

1810
التاريخذكر120181604001حمزه محمد احمد الطراونه9991012150

العلوم 

االجتماعيه
71



1811
التاريخأنثى120181604004سجى اسماعيل احمد المواجده2000107516

العلوم 

االجتماعيه
81.1

1812
التاريخأنثى120181604006زينب غانم عواد العزازمه9982045143

العلوم 

االجتماعيه
80.05

1813
التاريخأنثى120181604009مريم اخميس سلمان العزازمه2000116147

العلوم 

االجتماعيه
83.5

1814
التاريخذكر120181604013انس زيدان عبدهللا المرابحه9991020556

العلوم 

االجتماعيه
75.16

1815
التاريخذكر120181604014خليل زهران محمد اعبيد9941023215

العلوم 

االجتماعيه
73.23

1816
التاريخأنثى120181604016مريم سويلم عواد السعيديين9992027125

العلوم 

االجتماعيه
76.4

1817
التاريخأنثى120181604017ياسمين حسين سالم الخضيرات2000026397

العلوم 

االجتماعيه
81.84

1818
التاريخأنثى120181604023بيان محمد سليمان السعيدي9992061091

العلوم 

االجتماعيه
86.81

1819
التاريخذكر120181604032يزن احمد سليمان الخوالده2000117938

العلوم 

االجتماعيه
93.81

1820
التاريخأنثى120181604053عال محمد خليل خريس2000192766

العلوم 

االجتماعيه
87

1821
9901034583

زياد سالم عتيق السراحين 

العزازمة
التاريخذكر120181604054

العلوم 

االجتماعيه
76.67

1822
التاريخذكر120181604055نور الدين جمال محمد البايض2000106857

العلوم 

االجتماعيه
85.21

1823
التاريخذكر120181604057عبدهللا محمد حمد البشابشه2000192861

العلوم 

االجتماعيه
76.31

1824
التاريخذكر120181604059معاذ سعيد سالمه ابو سدره9951025888

العلوم 

االجتماعيه
75.82

1825
التاريخذكر120181604066عبدهللا حسين محمد النواصره2000006556

العلوم 

االجتماعيه
72.55

1826
التاريخذكر120181604078حازم بسام شحاده البواريد2000020074

العلوم 

االجتماعيه
73.54



1827
التاريخذكر120181604079عمر مورد عبدالعزيز القعايده9991039743

العلوم 

االجتماعيه
77.26

1828
التاريخذكر120181604081قصي خليل محمد القعايده2000212720

العلوم 

االجتماعيه
76.39

1829
التاريخأنثى120181604082عهد مصلح سليمان ابوسمره9992019593

العلوم 

االجتماعيه
84.28

1830
التاريخأنثى120181604084ابتسام محمد سالمه العواسا9972044761

العلوم 

االجتماعيه
82.39

1831
التاريخذكر120181604086ساري عبدالوالي احمد السليمات2000232970

العلوم 

االجتماعيه
70.33

1832
التاريخذكر120181604087ايمن احمد قاسم النوايسه2000028286

العلوم 

االجتماعيه
82.43

1833
التاريخذكر120181604088احمد غازي احمد الرخامين9991045950

العلوم 

االجتماعيه
74.76

1834
التاريخذكر120181604090محمد طالل محمد الشوره2000047097

العلوم 

االجتماعيه
75.95

1835
التاريخذكر120181604095سامر رائد احمد كساب9971015853

العلوم 

االجتماعيه
88.74

1836
التاريخذكر120181604098عمار رأفت عطاهللا الحجازين9971027992

العلوم 

االجتماعيه
73.95

1837
التاريخأنثى120181604104هديل محمد ابراهيم الحسنات2000027440

العلوم 

االجتماعيه
88.83

1838
التاريخذكر120181604107صالح محمد عليان القضاه9941053374

العلوم 

االجتماعيه
78.43

1839
التاريخذكر120181604108غيث عبدالناصر احمد الراعي9991025482

العلوم 

االجتماعيه
76.54

1840
التاريخأنثى120181604110اسماء عطيه عيد السواخنه9952061941

العلوم 

االجتماعيه
82.79

1841
التاريخأنثى120181604111عاليه ابوبكر محمود السيوري2000197091

العلوم 

االجتماعيه
80.13

1842
التاريخأنثى120181604115ميساء عزام حسين البشيش9992013778

العلوم 

االجتماعيه
75.4



1843
التاريخذكر120181604182زكريا اسحاق غدير الساليمه9991025430

العلوم 

االجتماعيه
81.58

1844
التاريخأنثى120181604183مريم محمد سليمان العصيفات2000247549

العلوم 

االجتماعيه
71.19

1845
التاريخأنثى420171604509اسراء داود عبدالكريم العشوش9972065945

العلوم 

االجتماعيه
81.42

1846
العلوم السياسيةأنثى120171605020اماني محمود محمد عصام السقال2000035939

العلوم 

االجتماعيه
80.12

67.95الصيدلةالصيدلةأنثى120161703089سالي حسين حامد النجادات18479982020726

1848
81.57الصيدلةالصيدلةأنثى120171703007ايات هللا اسماعيل خليل عبدالكريم9992017816

74.09الصيدلةالصيدلةأنثى120171703008ايه محمد ابراهيم الهواري18499992007940

1850
9992045430

مرام محي الدين محمد مصعب 

مكي
89.94الصيدلةالصيدلةأنثى120171703009

90.6الصيدلةالصيدلةأنثى120171703010فرح زهير جابر الصرايره18519992003256

86.68الصيدلةالصيدلةأنثى120171703012افنان حسن احمد المومني18529992034122

87.05الصيدلةالصيدلةأنثى120171703014ضحى مازن حامد المالحمه18539992013135

86.8الصيدلةالصيدلةأنثى120171703016اسل هيثم فرحان الغبابشه18549992006252

79.14الصيدلةالصيدلةأنثى120171703018فرح جهاد سليمان برهوم18559992005303

85.56الصيدلةالصيدلةأنثى120171703020نرمين غريب نواف الشريح18569992053775

80.75الصيدلةالصيدلةذكر120171703025منذر سالمه سعيد العودات18579991034586

85.11الصيدلةالصيدلةأنثى120171703027غفران محمد فرحان الرفوع18589992057936

86.58الصيدلةالصيدلةأنثى120171703029بيان عبدهللا شحاده الشقور18599992051792

90.78الصيدلةالصيدلةأنثى120171703030عال محمد احمد القطيش18609992003139

87.21الصيدلةالصيدلةأنثى120171703031سميه خالد احمد المالد18619992024086

90.79الصيدلةالصيدلةأنثى120171703034لبنى عدنان ممدوح السوالقه18622000003674

1863
85.52الصيدلةالصيدلةذكر120171703038محمود محمد عبدالحميد الوخيان9991063340

83.06الصيدلةالصيدلةأنثى120171703039رنيم بالل احمد الغنمه18649992026903

77.78الصيدلةالصيدلةأنثى120171703041سحر سليم ناصر الزول18652000681162

84.67الصيدلةالصيدلةأنثى120171703042بتول فايز عبدربه الخصيالت18669992012812

74.91الصيدلةالصيدلةذكر120171703047عيسى محمد عيسى المناصره18679991050227



79.49الصيدلةالصيدلةأنثى120171703058شرف جمال محمد صالح18689992025317

78.42الصيدلةالصيدلةأنثى120171703062راية أحمد صالح المدادحه18699992014666

91.64الصيدلةالصيدلةأنثى120171703064رؤى خالد أحمد الصرايرة18709992058144

85.29الصيدلةالصيدلةأنثى120171703065شهد فيصل يوسف الكساسبة18719992013189

85.75الصيدلةالصيدلةأنثى120171703066اسراء مخلد سالم الضمور18729992052427

88.09الصيدلةالصيدلةأنثى120171703068لمى رياض مبارك القطاونه18739992018934

79.72الصيدلةالصيدلةأنثى120171703069صبا احمد فالح الجعافره18749992057984

79.07الصيدلةالصيدلةذكر120171703073حمزه عطيه عبيدهللا القراله18759991010518

90.24الصيدلةالصيدلةذكر120171703076طارق رائد ماجد العوران18769991010946

82.19الصيدلةالصيدلةأنثى120171703077رحمة حسين طه محادين18779992004041

82.74الصيدلةالصيدلةأنثى120171703078جنان يوسف حسن زيغان18789992020844

84.34الصيدلةالصيدلةأنثى120171703085هبه عبدهللا سليمان المراعيه18792000006744

88.69الصيدلةالصيدلةأنثى120171703089يارا مخلد سليمان الفرايه18809992017776

84.12الصيدلةالصيدلةأنثى120171703092ريم عماد عبدالرحيم الزغول18819992037216

1882
78.22الصيدلةالصيدلةأنثى120171703099رايه صبري عبدالقادر المحادين9992005676

81.52الصيدلةالصيدلةأنثى120171703100تسنيم ياسين علي المعايطه18839992056734

82.41الصيدلةالصيدلةأنثى120171703101ابرار علي محمد المبيضين18849992061566

71.16الصيدلةالصيدلةأنثى120171703102براءه امجد عزمي عيال سلمان18859992020487

81.2الصيدلةالصيدلةأنثى120171703103رانيا مخلد محمد الطراونه18862000006226

76.35الصيدلةالصيدلةأنثى120171703105مي زيد فرج العضايله18879992030936

88.78الصيدلةالصيدلةأنثى120171703107سندس علي احمد الطراونه18889992045505

73.58الصيدلةالصيدلةأنثى120171703108رجاء عبدالجليل مفلح الذنيبات18899992019605

1890
78.63الصيدلةالصيدلةأنثى120171703109تسنيم احمد عبدالحافظ الزعيرات9992016275

94.44الصيدلةالصيدلةأنثى120171703111اريج محمد علي المناسيه18919992032049

85.28الصيدلةالصيدلةأنثى120171703112منيه زيد محمد الصعوب18929992030122

87.09الصيدلةالصيدلةأنثى120171703113النا رزق عبدالمحسن المعايطه18939992053711

80.15الصيدلةالصيدلةأنثى120171703114تبارك حامد محمود المدادحه18949992029368

1895
76.92الصيدلةالصيدلةأنثى120171703115براءه ابراهيم عبدالعزيز المجالي9992037020

79.25الصيدلةالصيدلةأنثى120171703117ثناء محمد خلف العميريين18962000008802



1897
78.46الصيدلةالصيدلةذكر120171703118عبدالرحمن زياد محمد المسيعدين9991015847

80.9الصيدلةالصيدلةذكر120171703119عبدهللا ماهر قاسم النوايسه18989991042539

85.23الصيدلةالصيدلةأنثى120171703122بتول مازن عبدهللا الفرايه18999992019439

84.65الصيدلةالصيدلةأنثى120171703123بشرى خالد مدهللا الزيديين19009992028820

85.94الصيدلةالصيدلةأنثى120171703130تقى ابراهيم علي الصقرات19019992018183

79الصيدلةالصيدلةأنثى120171703131ريما فؤاد تركي االغوات19029992000969

77.25الصيدلةالصيدلةذكر120171703134احمد حيدر عبدالرحيم الضمور19039991039277

75.85الصيدلةالصيدلةأنثى120171703135افنان عبدالوهاب سالم العرود19049992048122

84.76الصيدلةالصيدلةأنثى120171703137بلقيس سليمان لطفي المصاروه19059992044533

78.06الصيدلةالصيدلةأنثى120171703138براق حمد نايف القراله19069992034796

85.6الصيدلةالصيدلةأنثى120171703139ايه تيسير محمود الشمايله19079992005643

77.31الصيدلةالصيدلةذكر120171703141محمد حسين ابراهيم الصرايره19089991008852

79.73الصيدلةالصيدلةأنثى120171703143جهينه سالم منصور الدهامشه19099992029079

82.1الصيدلةالصيدلةأنثى120171703146ميس عبدالباسط رفيق البياري19109992038012

83.1الصيدلةالصيدلةأنثى120171703147نور امجد عبدالماجد المعايطه19119992061452

76.56الصيدلةالصيدلةأنثى120171703148رحمه قاسم محمد السعيديين19129992013411

84.97الصيدلةالصيدلةأنثى120171703150مريم امين محمد المناسيه19139992059024

72.6الصيدلةالصيدلةأنثى120171703151حنين عثمان عبدهللا مسرات19149982007608

80.86الصيدلةالصيدلةأنثى120181703068هديل احمد محمود غنيم19159982022355

78.21الصيدلةالصيدلةأنثى120181703095اكرام فتحي سالمه الرواحنه19169972066886

86.05الصيدلةالصيدلةأنثى120181703145ساره راضي سالم المحادين19179992009606

88.93الصيدلةالصيدلةذكر120181703160ايهم نبيل مسلم القراله19189991006585

85.27الصيدلةالصيدلةأنثى120191703101الصفا احمد محمد المبيضين19199972000213

88.75الصيدلةالصيدلةأنثى420171703508وعد محمد فرحان القضاه19209992016759

87.38الصيدلةالصيدلةأنثى420171703513نوار ماهر صالح الخيطان19219992012692

81.04الصيدلةالصيدلةذكر420171703515عمار عطاهلل رزق الجوابره19229991027770

78.94الصيدلةالصيدلةأنثى420171703520فرح عصام عطوه العسيلي19239992023180

80.19الصيدلةالصيدلةذكر420171703521فراس مراد خليل البستنجي19249991047629

80.69الصيدلةالصيدلةأنثى420171703523اسالم ابراهيم عطاهلل القيسي19259992057397

79.5الصيدلةالصيدلةأنثى420171703525يارا فؤاد خليل البستنجي19269992013568

78.13الصيدلةالصيدلةذكر420171703526شهاب احمد احمد القطاونه19279981025390



88.56الصيدلةالصيدلةذكر420171703527هاني جمال فؤاد المدانات19289991048513

84.21الصيدلةالصيدلةأنثى420171703537حال سالمه حمدي الدعجه19292000008528

83.7الصيدلةالصيدلةأنثى420171703538سناء حازم يوسف الحاللمه19309992047125

85.05الصيدلةالصيدلةذكر420171703539محمد تيسير سمير الحفناوي19319991016653

80.19الصيدلةالصيدلةأنثى420171703547افنان ايمن فؤاد العقايله19329982065955

79.67الصيدلةالصيدلةأنثى420181703553نبال محمد مصطفى الصرايره19339972002926

81.28الصيدلةالصيدلةأنثى420181703561انسام محمد محمود القطامين19349972021086

1935
78.59الصيدلةالصيدلةأنثى420181703563اناغيم غالب عبدالمهدي الشمايله9972052810

74.76الصيدلةالصيدلةأنثى420181703616بيان حامد موسى القطاونه19369982022771

71.05الصيدلةالصيدلةذكر420181703621فيصل محمد صبحي الخاليله19379931059157

80.47األعمالادارة األعمالذكر120151901061نديم قاسم محمد ناصرالعمري1938

78.39األعمالادارة األعمالأنثى120171901019قوت بدر حويله الزبن19399982044298

70.69األعمالادارة األعمالأنثى120171901027راما عزمي قاسم حسن19409992036708

66.09األعمالادارة األعمالذكر120171901039عابد محمد حامد الضمور19419921035888

76.69األعمالادارة األعمالأنثى120172101050فرح عبدالرحمن محمد عبدهللا19429972040832

78.48األعمالادارة األعمالأنثى120172101064همسه مدين رياض الشويالت19439982043804

65.74األعمالادارة األعمالأنثى120172101065انوار عدنان محمد الذنيبات19449952503276

66.8األعمالادارة األعمالأنثى120172101068مروه حامد عبدالحميد المواجده19459982030979

85.29األعمالادارة األعمالأنثى120182101002اسيل تركي حسن الطراونه19469982009281

80.81األعمالادارة األعمالأنثى120182101024هناء عامر يوسف عيسوه19479982043580

73.14األعمالادارة األعمالذكر120182101037المثنى عايد عوده العضايله19482000001463

78.43األعمالادارة األعمالأنثى120182101044رهف ايمن محمد الوحوش19499992046912

1950
9871024302

عبدالهادي سالم دخل هللا 

الصرايره
67.14األعمالادارة األعمالذكر420131901521

69.74األعمالادارة األعمالذكر420161901501مؤيد امجد متري البقاعين19519971020985

1952
66.96األعمالادارة األعمالذكر420172101520عبدالحميد ناصر علي ابو النادي9981051290

70.41األعمالادارة األعمالذكر420172101524حمزه خليل بدر ابو زيد19539991024357

75.16األعمالادارة األعمالأنثى420172101532افنان وليد فائق الصرايره19549982063315

76.72األعمالادارة األعمالذكر420182101502يزن محمد جميل الثوابيه19559961054635

65.67األعمالادارة األعمالذكر420182101516عون محمد عبدالرحيم ازمقنا19569961047762



1957
274152

خليفه سالم عبدالقادر محمد 

الصرايره
75.46األعمالادارة األعمالذكر920171901001

63.78األعمالاإلدارة العامةأنثى120171902002وسن احمد محمد الخطيب1958

67.11األعمالاإلدارة العامةأنثى120172102043روان ممدوح سالم الهدايات19599982033951

80.64األعمالاإلدارة العامةأنثى120182102016سجود خليل سليم الطراونه19602000201969

77.07األعمالاإلدارة العامةأنثى120182102025فرح ابراهيم عبدهللا القضاه19619992028114

76.17األعمالاإلدارة العامةأنثى120182102046وعد ضيف هللا ناصر الشموط19629922051811

80.09األعمالاإلدارة العامةأنثى120182102063ديما محمد خليل السحيمات19639992046538

63.67األعمالاإلدارة العامةأنثى420151902526حنين عبدهللا عودةهللا الكوامله19649972042062

65.75األعمالاإلدارة العامةأنثى420161902504منى حسن حسنى الشخريتي1965

82.8األعمالاإلدارة العامةأنثى420172102509عال امجد علي الشمايله19669962063386

77.57األعمالاإلدارة العامةذكر420172102510محمد زيد عبدهللا المبيضين19679831010035

79.41األعمالاإلدارة العامةذكر420182102501نزار خلف مسلم القراله19689891044171

1969
62.45األعمالاإلدارة العامةذكر420182102502عبدالعزيز عبدالكريم محمد العقبي9961009233

76.96األعمالاإلدارة العامةذكر420182102506قتيبه حكمت حماد الطراونه19709971039868

72.11األعمالاإلدارة العامةذكر420192102505ابراهيم عبدهللا صبري القطاونه19719971048569

68.97األعمالالمحاسبةأنثى120171903002امل عواد فرهود بني عطيه19729992007363

1973
65.19األعمالالمحاسبةأنثى120171903017منار عبدالحميد دخل هللا الهنيدي9992055559

78.03األعمالالمحاسبةذكر120172103085حمزه عبدهللا عبدالغني المجالي19749991043143

78.69األعمالالمحاسبةأنثى120172103088لينا عوني عبدالفتاح ابو نواس19759992021732

88.48األعمالالمحاسبةأنثى120182103007ديمه احمد محمود العضايله19762000130648

83.56األعمالالمحاسبةذكر120182103009احمد ياسين محمود البشابشه19772000079255

83.86األعمالالمحاسبةأنثى120182103030بتول محمود محمد غوانمه19789982056863

80.87األعمالالمحاسبةأنثى120182103035سلسبيل نايف احمد البديرات19792000052646

1980
85.17األعمالالمحاسبةأنثى120182103044هديل نايف عبدالحافظ الطراونة9992030850

79.22األعمالالمحاسبةأنثى120182103056فرح هاني سالم الحواتمه19812000091793

72.23األعمالالمحاسبةأنثى120182103064زين حسين حامد النجادات19829992032736

1983
85.26األعمالالمحاسبةأنثى120182103067مالك فراس عبدالحميد الكساسبه9982060755



84.52األعمالالمحاسبةأنثى120182103074دانيه نشات عبدالكريم الشمايله19849992013305

73.15األعمالالمحاسبةذكر420161903552ليث خليل حماد النوايسه19859981006714

77.36األعمالالمحاسبةأنثى420172103522وسن رائد محمد الشحاحده19869992036092

75.69األعمالالمحاسبةذكر420172103527عثمان عدنان عثمان عمرو19879981016788

71.48األعمالالمحاسبةأنثى420172103529دنيا محمد فالح العبادله19889992031420

78.84األعمالالمحاسبةأنثى420172103532إسراء عبدهللا عايد الفقراء19899962047577

77.26األعمالالمحاسبةأنثى420172103534ايات احمد جبران الشمايله19909962023332

70.97األعمالالمحاسبةأنثى420172103539االء كمال فالح النوايسة19919962047783

78.65األعمالالمحاسبةذكر420172103540محمد خالد يوسف ابو الغنم19929981014741

75.19األعمالالمحاسبةأنثى420172103546مرام انور عيد حمود19939972060414

74.59األعمالالمحاسبةأنثى420172103547باسمه انور عيد حمود19949962051488

80.64األعمالالمحاسبةذكر420182103504حمزه محمود حمدان النجار19952000031590

81.09األعمالالمحاسبةأنثى420182103517اسيل يوسف مفلح الهاشم19969972002324

86.2األعمالالمحاسبةأنثى420192103503ساجده راتب سليمان المعايطه19979962035957

1998
أنثى120151906069غيداء خالد صالح الرواحنه9962030235

اقتصاديات المال و 

االعمال
69.25األعمال

1999
أنثى120172104018نادين عزمي قاسم حسن9972047693

اقتصاديات المال و 

االعمال
65.93األعمال

2000
أنثى120172104019حنين يوسف موسى جبر9982022022

اقتصاديات المال و 

االعمال
68.97األعمال

2001
أنثى120172104022ديما بركات احمد المعايطه9972058563

اقتصاديات المال و 

االعمال
66.5األعمال

2002
أنثى120172104026رؤى فايز فرحان المجالي9992022257

اقتصاديات المال و 

االعمال
77.22األعمال

2003
أنثى120172104038الهام جبريل سالم الشواوره9992060863

اقتصاديات المال و 

االعمال
77.07األعمال

2004
أنثى120172104039دعاء حسن عبدالحميد المبيضين9962055671

اقتصاديات المال و 

االعمال
78.83األعمال

2005
أنثى120172104042انوار محمد اعبيد الشوابكه9952063216

اقتصاديات المال و 

االعمال
74.92األعمال

2006
أنثى120172104049نتالي ابراهيم احمد البليالت2000001325

اقتصاديات المال و 

االعمال
77.81األعمال



2007
أنثى120172104058ميسم سلطان ماجد المطارنه9982064386

اقتصاديات المال و 

االعمال
68.2األعمال

2008
أنثى120182104002حال رائد عبدالمجيد العزه9992004062

اقتصاديات المال و 

االعمال
76.69األعمال

2009
أنثى120182104003اسماء محمد منصور الرواحنه2000186316

اقتصاديات المال و 

االعمال
70.78األعمال

2010
أنثى120182104012براق خالد مفلح الجعافره2000023732

اقتصاديات المال و 

االعمال
82.73األعمال

2011
أنثى120182104013مرح عيسى صالح الطراونه9982021928

اقتصاديات المال و 

االعمال
74.66األعمال

2012
أنثى120182104016اسالم خليف موسى الطراونه9982045301

اقتصاديات المال و 

االعمال
72.07األعمال

2013
أنثى420172104503ايمان عبدهللا حماد الضالعين9912006593

اقتصاديات المال و 

االعمال
67.35األعمال

70.77األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى120172105056وصايف متعب عوض الهدايات20149992022438

2015
9991056771

ابراهيم ايمن عبدالوهاب 

الحراسيس
66.32األعمالنظم المعلومات االداريةذكر120182105001

74.04األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى120182105003ضحى احمد حماد الضمور20162000115762

87.62األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى120182105030تقى رائد محمد الطراونه20172000227339

84.74األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى120182105066آيه ابراهيم سعود العبيدات20182000082981

72.23األعمالنظم المعلومات االداريةذكر120182105067عامر مخلد داود الهاشم20199991028767

85.53األعمالنظم المعلومات االداريةذكر120182105105محمد ناصر حسين الشديفات20209981062880

75.23األعمالنظم المعلومات االداريةذكر120182105106محمد حابس محمد الزبن20219981040200

80.43األعمالنظم المعلومات االداريةأنثى120192105003شيماء محمد صالح البيايضه20229992021139

2023
9921008243

اسامه عبدالرحمن عبدالكريم 

المعايطه
70.3األعمالنظم المعلومات االداريةذكر420141905514

90.69األعمالنظم المعلومات االداريةذكر420192105507فهد سامي سالم الضالعين20249881029692

70.73األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهأنثى120161908059بلقيس محمد نعيم المبيضين20259982067021

2026
9981067057

عبدالسالم راضي عبدالسالم 

الطراونه
85.44األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهذكر120171908033

2027
83.59األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهأنثى120171908034نورس منور عبدالمهدي الشعراء9952038608



67.66األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهأنثى120171908042رندا عبدالحميد فالح المواضيه20289972063355

76.24األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهأنثى120172107069رنا مجد احمد المبيضين20299982017396

72.94األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهأنثى120172107075جميله زهير ياسين الطنشات20309962031676

88األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهأنثى120182107015ايفا غسان انسطاس جعنيني20319972005614

70.27األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهذكر120182107026معتز حسني سالمه الكساسبه20329991003520

84.78األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهأنثى120182107058مريم ناصر عثمان عثمان20339982031109

61.37األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهذكر420151908508احمد حسين محمد القحطاني20349961078072

81.09األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهأنثى420182107504نور سعيد محمد عبدالحليم20359982049709

63.16األعمالالعلوم الماليه والمصرفيهذكر420182107510محمد يوسف علي العمري20369971028530

73.53األعمالالتسويقذكر120172109020عامر محمد علي العثمان20379981059581

77.53األعمالالتسويقذكر120172109026عبدالكريم سهيل جمال حرزهللا20389981049706

75.3األعمالالتسويقذكر120172109029جريس سامي حنا نصر20399991008253

2040
73.31األعمالالتسويقذكر120172109030صفوان عبدالهادي علي المجالي9971060524

83.41األعمالالتسويقأنثى120182109001اسيل سيف يوسف الدرابيع20419992030524

80.8األعمالالتسويقذكر120182109003عبدهللا برق نورس المجالي20429961010662

76.53األعمالالتسويقذكر120182109005احمد حسن سلمان الطراونه20439981015411

73األعمالالتسويقأنثى120182109042رؤى محمد مسلم الضالعين20442000129043

72.19األعمالالتسويقذكر420182109501احمد عبدهللا علي الخوالده20459951062327

84األعمالالتسويقذكر420192109503ايمان رياض جمال المجالي20469972024215

2047
علم الحاسوبذكر120160304047نورس اسماعيل مسلم البديرات9961044380

تكنولوجيا 

المعلومات
65.27

2048
علم الحاسوبأنثى120162201088اميمه صالح جميل الجعارات9982048133

تكنولوجيا 

المعلومات
68.51

2049
علم الحاسوبأنثى120172201040فخر نضال سليمان صالح9982018935

تكنولوجيا 

المعلومات
72.98

2050
علم الحاسوبأنثى120172201044لورا ماجد نعيم معايعه9992033136

تكنولوجيا 

المعلومات
82.94

2051
علم الحاسوبذكر120172201052محمد طالل عوده العبسي9991040721

تكنولوجيا 

المعلومات
71.49

2052
علم الحاسوبذكر120172201062خالد معتز خالد الزغلوان9981045431

تكنولوجيا 

المعلومات
88.04



2053
علم الحاسوبأنثى120172201069يارا ابراهيم حامد الطراونه9982053414

تكنولوجيا 

المعلومات
72.28

2054
علم الحاسوبأنثى120182201012مروه امجد كريم الشواوره9992010938

تكنولوجيا 

المعلومات
79.48

2055
علم الحاسوبأنثى120182201038شوق ياسين محمد المعايطه9982021712

تكنولوجيا 

المعلومات
77.89

2056
علم الحاسوبأنثى120182201058سجى يوسف اسماعيل عفانه9952006855

تكنولوجيا 

المعلومات
73.5

2057
علم الحاسوبذكر120192201067احمد صالح حمدان الحراحشه2000002579

تكنولوجيا 

المعلومات
87.9

2058
علم الحاسوبأنثى420162201506زينب يوسف محمد داود9862010175

تكنولوجيا 

المعلومات
92.25

2059
علم الحاسوبذكر420182201503عليان ياسر عليان الطراونه9981024707

تكنولوجيا 

المعلومات
82.17

2060
نظم المعلومات الحاسوبيةذكر120160314013محمد اسامه عايش حجازي9961035868

تكنولوجيا 

المعلومات
69.37

2061
نظم المعلومات الحاسوبيةذكر120162202043عهود عيد جمعه السعيديين9962058142

تكنولوجيا 

المعلومات
65.02

2062
نظم المعلومات الحاسوبيةأنثى120182202012بلقيس عبدهللا محمد ناصر9992045257

تكنولوجيا 

المعلومات
83.94

2063
نظم المعلومات الحاسوبيةأنثى120182202027مرح فؤاد ابراهيم الطرايره9992056374

تكنولوجيا 

المعلومات
80.82

2064
هندسة البرمجياتأنثى120172203053مالك حسن فالح الكساسبه9962008594

تكنولوجيا 

المعلومات
70.51

2065
هندسة البرمجياتأنثى120172203063سميه موسى علي الصرايره9992046801

تكنولوجيا 

المعلومات
81.62

2066
هندسة البرمجياتأنثى120172203065ميسم بسام نعمان حرزهللا9992043042

تكنولوجيا 

المعلومات
72.88

2067
هندسة البرمجياتأنثى120172203083هند سميح محمد ابو طربوش9982062495

تكنولوجيا 

المعلومات
77.85

2068
هندسة البرمجياتذكر120172203086عبدهللا عمر حسين العمري9991051889

تكنولوجيا 

المعلومات
79.09



2069
هندسة البرمجياتأنثى120182203004يارا علي سالم الجعافره2000010809

تكنولوجيا 

المعلومات
85.48

2070
هندسة البرمجياتأنثى120182203009سلسبيل محمد شحده الدرابيع9992001048

تكنولوجيا 

المعلومات
84.72

2071
هندسة البرمجياتأنثى120182203015ماجده مجدى محمد عقل2000345012

تكنولوجيا 

المعلومات
87.04

2072
هندسة البرمجياتأنثى120182203017سدين عصام زكريا المبيضين2000166546

تكنولوجيا 

المعلومات
87.22

2073
هندسة البرمجياتأنثى120182203019فاتن خالد كامل السالل9992028415

تكنولوجيا 

المعلومات
89.67

2074
هندسة البرمجياتذكر120182203049عمر ماهر عمر حسن2000308228

تكنولوجيا 

المعلومات
85.7

2075
هندسة البرمجياتأنثى120182203053مجد مروان سالم الزعاتره2000097885

تكنولوجيا 

المعلومات
82.18

2076
هندسة البرمجياتأنثى120182203057اريج نزار عبدالحميد المعابره9992011505

تكنولوجيا 

المعلومات
84

2077
هندسة البرمجياتذكر120182203061محمد حامد بشير العثامين9981060340

تكنولوجيا 

المعلومات
73.26

2078
هندسة البرمجياتأنثى420172203501ساندي خالد محمود الصرايره9962022152

تكنولوجيا 

المعلومات
76.07

2079
هندسة البرمجياتذكر420172203503محمد نظام بركات الكساسبه9961008277

تكنولوجيا 

المعلومات
72.47

2080
هندسة البرمجياتأنثى420172203505هال اسامة مبارك الذنيبات9992016112

تكنولوجيا 

المعلومات
75.39

2081
هندسة البرمجياتأنثى420172203511فرح تركي كريم الطراونه9982048735

تكنولوجيا 

المعلومات
81.85

2082
هندسة البرمجياتأنثى420182203508دانا عبدالقادر عبدهللا خطاب2000004497

تكنولوجيا 

المعلومات
83.09

64.83الطبدكتور في الطبأنثى120131501053روان يحيى حسين القطاونه20839952032183

69.59الطبدكتور في الطبأنثى120131501113ايناس عبدهللا محمد الكناعنه20849952020929

71.26الطبدكتور في الطبأنثى120141501012شادن جهاد جريس سمردلي20859962066832

68.37الطبدكتور في الطبأنثى120141501028بيان جراح احمد عودة هللا20869962019425

72.3الطبدكتور في الطبذكر120141501031مضر عبدالناصر سند العكايله20879961019685



77.8الطبدكتور في الطبأنثى120141501037رؤى رياض احمد الضمور20889962017608

69.79الطبدكتور في الطبذكر120141501038خالد عمر خالد جرادات20899961048914

65.88الطبدكتور في الطبأنثى120141501045دينا خالد عيسى نوافله20909962021984

68.1الطبدكتور في الطبأنثى120141501064فاطمه ضامن خليف المصاروه20919962054549

65.05الطبدكتور في الطبذكر120141501069ابراهيم محمد حسين جعيل20920

75.75الطبدكتور في الطبأنثى120141501070سماح حسن يوسف سالمه20939962052017

68.91الطبدكتور في الطبذكر120141501074عمر عادل محمد عوده20949961064587

70.45الطبدكتور في الطبأنثى120141501076ابتهال عاكف صالح بني عيسى20959962038241

75.24الطبدكتور في الطبأنثى120141501079فرح خليل عبد الرفوع20969962033929

70.16الطبدكتور في الطبأنثى120141501081يقين احمد محمد البريزات20979962019569

67.97الطبدكتور في الطبأنثى120141501089لين عمر احمد العالونه20989962003640

62.77الطبدكتور في الطبذكر120141501090نسيبه صالح احمد نوافله20999952011027

71.4الطبدكتور في الطبذكر120141501096طارق رائد محمد الشديفات21009971020841

76.38الطبدكتور في الطبأنثى120141501105ساره محمد عبدالرحمن عنانزه21019952041697

77.27الطبدكتور في الطبأنثى120141501114ليانا سامي علي ابورمان21029962070452

73.33الطبدكتور في الطبذكر120141501121يوسف محمد يوسف ابو رحمه21039961005257

69.15الطبدكتور في الطبأنثى120141501130بيان محمد عبدالعزيز جراح21049962028902

2105
68.26الطبدكتور في الطبأنثى120141501131غفران حسين عبدالكريم العطيات9962017180

76.88الطبدكتور في الطبأنثى120141501132راويه نبيل موسى ابو رمان21069962006800

69.49الطبدكتور في الطبأنثى120141501134آالء عزام حسين الشويات21079962006044

76.1الطبدكتور في الطبذكر120151501001محمود محمد محمود يونس21089971022398

88.95الطبدكتور في الطبذكر120151501002بكر محمود حسين ابو صعيليك21099971013033

72.08الطبدكتور في الطبأنثى120151501003مي مطلب مرزوق الختالين21109972060418

86.27الطبدكتور في الطبذكر120151501004عامر خليف فرج العجالين21119971045054

2112
74.28الطبدكتور في الطبذكر120151501006نورالدين ابراهيم احمد ابو سالمه9971030779

77.92الطبدكتور في الطبأنثى120151501007تيماء ابراهيم فليح الرواشده21139972062689

68.93الطبدكتور في الطبذكر120151501009ابراهيم زياد سلطي جويعد21149971007058

2115
77.51الطبدكتور في الطبأنثى120151501010تقى عبدالقادر سليمان الصرايره9972009533

71.63الطبدكتور في الطبأنثى120151501012اسماء محمد سالم العموش21169972050413



70.93الطبدكتور في الطبأنثى120151501014بتول مازن عيسى زهران21179972069366

74.16الطبدكتور في الطبأنثى120151501015ايه ذيب احمد المعايطه21189982009718

83.2الطبدكتور في الطبأنثى120151501016رزان عوض سليمان ابوارقيق21199972024520

79.92الطبدكتور في الطبأنثى120151501018اسماء صبحي صبري قاسم21209972049951

80.14الطبدكتور في الطبأنثى120151501019رغد خليل محمد ابو شقره21219972051521

81.64الطبدكتور في الطبذكر120151501020عبدهللا جمال شوكت دالل21229971044171

78.08الطبدكتور في الطبأنثى120151501021رند هاني جورج برهم21239972050782

83.12الطبدكتور في الطبأنثى120151501023ساجده وليد عبدالقادر الذنيبات21249972011941

80.67الطبدكتور في الطبأنثى120151501024قانته موسى محمد الشلوح21259972052127

83.92الطبدكتور في الطبأنثى120151501025دانه حكمت عوض عبدالجابر21269972054151

82.13الطبدكتور في الطبذكر120151501026عبدهللا ساخي عبدهللا الحوشيه21279971028719

2128
9971035593

عبدالرحمن اسماعيل موسى 

زهران
75.87الطبدكتور في الطبذكر120151501027

73.07الطبدكتور في الطبذكر120151501028يوسف فادي عاطف الهلسا21299971029458

75.52الطبدكتور في الطبذكر120151501029اسامه احمد محمد ابوقديرى21309971050428

76.53الطبدكتور في الطبأنثى120151501030بلقيس محسن يوسف المجالي21319972023678

87.67الطبدكتور في الطبأنثى120151501031هبه عمر توفيق عطا21329972012730

65.34الطبدكتور في الطبذكر120151501032قتيبه محمد محمود القرعان21339971064134

82.04الطبدكتور في الطبأنثى120151501034رؤى صبحي مصباح اشتيوى21349972001732

79.38الطبدكتور في الطبذكر120151501035مخائيل خليل مخائيل المدنى21359971063320

72.44الطبدكتور في الطبذكر120151501036يمان محمود صالح عرام21369971034779

74.42الطبدكتور في الطبأنثى120151501038ديمه محمد خميس الموسى21379972025559

82.24الطبدكتور في الطبأنثى120151501039ديانا محمد فخرى الشلمي21389972055300

79.82الطبدكتور في الطبذكر120151501040ايمن محمد عيسى المناصره21399971048171

73.69الطبدكتور في الطبأنثى120151501041حنين داود ارشود الجعافره21409972009614

77.6الطبدكتور في الطبذكر120151501045محمد احمد محمد السوالقه21419971038117

67.92الطبدكتور في الطبأنثى120151501046اسالم نواف سماح الذنيبات21429972040658

69.15الطبدكتور في الطبذكر120151501048مازن سامر طلعت الزيادين21439971056577

68.55الطبدكتور في الطبأنثى120151501049سماح ممدوح علي رزق21449972033138

78.38الطبدكتور في الطبأنثى120151501050ساجده جمال محمد البستنجي21459972028950

86.92الطبدكتور في الطبأنثى120151501053هبه صالح فايق الجرادات21469972031258

80.92الطبدكتور في الطبذكر120151501054طارق علي سالم الضمور21479971042978



65.62الطبدكتور في الطبأنثى120151501055تيماء محمد حامد الطراونه21489972029754

79.84الطبدكتور في الطبذكر120151501057حازم عطيه عبيدهللا القراله21499971016280

2150
78.39الطبدكتور في الطبذكر120151501061احمد عبدالسالم عطاهللا الكساسبه9971049511

76.19الطبدكتور في الطبذكر120151501062عمرو محمد عطيه اخو عميره21519971034976

92.49الطبدكتور في الطبذكر120151501066خالد وليد محمود القواقزه21529971058245

67.81الطبدكتور في الطبأنثى120151501067لينا عوض عبدهللا الجالمده21539972015772

72.1الطبدكتور في الطبأنثى120151501068غفران محمد احمد الصرايره21549972034984

2155
9971031823

محمود عبدالقادر محمود 

العساسفه الحباشنه
63.31الطبدكتور في الطبذكر120151501069

83.19الطبدكتور في الطبأنثى120151501071جمان ثائر عزت عواد21569972065870

2157
70.7الطبدكتور في الطبذكر120151501072عبدهللا واصل عبدالرحيم حطاب9971045201

78.5الطبدكتور في الطبأنثى120151501074اسيل محمود زعل ابو زيد21589972028105

71.95الطبدكتور في الطبذكر120151501075احمد نياز عبده الرواشده21599971028197

68.49الطبدكتور في الطبأنثى120151501079جانيت خضر خليل العزه21609962011097

77.88الطبدكتور في الطبأنثى120151501080فاطمه احمد صالح الصمادي21619962064648

71.25الطبدكتور في الطبأنثى120151501081اماني جهاد فالح الزرقان21629962022452

80.8الطبدكتور في الطبأنثى120151501083ايناس جمال محمد جرادات21639962045037

73.28الطبدكتور في الطبأنثى120151501086سلسبيال عماد سليمان الدهون21649962055189

80.06الطبدكتور في الطبأنثى120151501087منار وائل عبداالله الهزايمه21659952032036

74.47الطبدكتور في الطبذكر120151501088معاذ خلف منور الفقهاء21669961022724

75.96الطبدكتور في الطبأنثى120151501089دانه محمد عليان ابو شقير21679972048477

76.07الطبدكتور في الطبأنثى120151501092تقوى ماهر اسماعيل المواجده21689972019431

2169
75.66الطبدكتور في الطبأنثى120151501093ابتهال عياده عوض العبدالرزاق9962009751

76.09الطبدكتور في الطبذكر120151501094محمد صادق اسماعيل غباشنه21709971009866

71.27الطبدكتور في الطبأنثى120151501095مرح حاتم احمد مستريحي21719972006840

79.17الطبدكتور في الطبأنثى120151501097افنان محمد نور احمد ابو الفول21729962042616

71.34الطبدكتور في الطبأنثى120151501098لينا سعد مفلح عالوين21739972013618

81.71الطبدكتور في الطبأنثى120151501099صبا حسين ابراهيم الوحيدى21749962046524

80.22الطبدكتور في الطبأنثى120151501100اليزا عوض مصلح الضمور21759972026356



77.41الطبدكتور في الطبأنثى120151501104تقوى خلدون تركي ابوسالم21769972017202

2177
0

احمد محمد احمد ابو الفتوح 

النصيري
71.78الطبدكتور في الطبذكر120151501106

77.34الطبدكتور في الطبذكر120151501108حمير احمد سالم صالح لخلع21780

80.17الطبدكتور في الطبأنثى120151501112فرح عبد شحاد الضالعين21799972009784

81.14الطبدكتور في الطبأنثى120151501114انسام سلمان سالم النعيمات21809972026737

77.8الطبدكتور في الطبأنثى120151501115فرح عايد محمد الذيابات21819972064668

76.36الطبدكتور في الطبذكر120151501116احمد ماهر محمد الشريده21829971063237

74.52الطبدكتور في الطبأنثى120151501121ضحى خالد محمد ابو دقه21830

78.27الطبدكتور في الطبذكر120151501123محمد خالد محمد جرادات21849971051337

70.44الطبدكتور في الطبأنثى120151501125احسان نزار علي الخوالده21859971056140

84.46الطبدكتور في الطبأنثى120151501126اسيل محمود منيزل المحاميد21869972027683

76.49الطبدكتور في الطبأنثى120151501131رهف خلدون محمد النواصره21879972033293

70.61الطبدكتور في الطبذكر120151501133احمد بسام احمد القطناني21889971061601

69.9الطبدكتور في الطبأنثى120151501134سجى عقله محمود الفاعوري21899972050237

66.26الطبدكتور في الطبأنثى120151501135ضحى نايف احمد الخرابشه21909962030270

75.99الطبدكتور في الطبأنثى120151501136اسيل شاكر ناجي خريسات21919972018944

78.86الطبدكتور في الطبأنثى120151501137رؤى سالم جويعد النعيمات21929972059957

76.86الطبدكتور في الطبذكر120151501138محمد احمد علي لبابنه21939971009916

69.86الطبدكتور في الطبأنثى120151501139ياسمين علي محمد دومي21949972028581

66.95الطبدكتور في الطبذكر120161501019يوسف علي احمد الحسبان21959981035083

80.58الطبدكتور في الطبذكر120161501033محمود محمد سالمه القيسي21969971019760

75.55الطبدكتور في الطبذكر120161501122زيد صادق اسماعيل غباشنه21979971009867

65.5الطبدكتور في الطبذكر420131501518عمرو قاسم علي العتوم21989951035268

64.46الطبدكتور في الطبذكر420131501531مصعب صبري حسن عطيه21990

67.68الطبدكتور في الطبأنثى420131501541جيانا مجلي الياس البوالصه22009952011890

66.02الطبدكتور في الطبأنثى420131501607حنين علي احمد الهياجنه22019952071045

69.25الطبدكتور في الطبأنثى420131501614يمنى كمال عدنان القطاونه22029952034147

68.52الطبدكتور في الطبذكر420131501620انس عصمت يعقوب اليعقوب22039951046218

2204
67.86الطبدكتور في الطبأنثى420131501681فرح عبدالرحيم محمد المناصير9952053439

65.51الطبدكتور في الطبأنثى420131501693بتول يوسف سليم المعايطه22059952032442



71.58الطبدكتور في الطبأنثى420131501699شروق عدنان ابراهيم المحاسنه22069952032282

68.01الطبدكتور في الطبأنثى420131501733االء احمد محمد الصرايره22079952036048

68.32الطبدكتور في الطبأنثى420131501806ريم احمد محمود الفريحات22089952010137

68.55الطبدكتور في الطبذكر420131501818احمد شاهر ابراهيم الذنيبات22099951008405

66.91الطبدكتور في الطبذكر420131501820زيد محمد صبحي الهواوشه22109951048276

64.45الطبدكتور في الطبذكر420131501841بشر خالد جريس البقاعين22119951035997

66.52الطبدكتور في الطبذكر420131501843حسان احمد حسن الفريحات22129951021140

66.65الطبدكتور في الطبأنثى420131501844اريج ابراهيم نايف خشاشنه22139952021048

69.76الطبدكتور في الطبذكر420131501847عمار صالح محمد المنسي22149951061649

64.03الطبدكتور في الطبأنثى420131501853سمر عبدالقادر محمد جرادات22159922060017

68.64الطبدكتور في الطبذكر420141501511سعيد عطية سعيد عبدالكامل22169961022317

2217
69.3الطبدكتور في الطبأنثى420141501529روان عبدالرحمن محمد الصرايره9962018826

66.65الطبدكتور في الطبأنثى420141501549يارا حسن محمد خاطر22189962067140

67.16الطبدكتور في الطبأنثى420141501590ربى سامي ظاهر الشنيكات22199962041576

64.83الطبدكتور في الطبأنثى420141501599شهد خالد عبد الرحيم حمد22209962013214

77.83الطبدكتور في الطبذكر420141501600عايد احمد عايد الحباشنه22219961030873

71.81الطبدكتور في الطبذكر420141501607مهند نواش مخائيل الحدادين22229961004914

74.01الطبدكتور في الطبذكر420141501609يزن باسم جليل الدراس22239961028964

79.55الطبدكتور في الطبذكر420141501611عبدهللا حسين علي النوايسه22249961012774

67.5الطبدكتور في الطبأنثى420141501619لميس بسام علي هويدى22259962042131

66.79الطبدكتور في الطبأنثى420141501629شهد عبدهللا صالح الذنيبات22269962025024

68.68الطبدكتور في الطبذكر420141501638ابراهيم شبلي ابراهيم الشبلي22279961059959

70.12الطبدكتور في الطبذكر420141501640جعفر خالد عوض الهزايمه22289961070812

70.75الطبدكتور في الطبذكر420141501642فادي يوسف جبران القصار22299961071569

70الطبدكتور في الطبأنثى420141501645دانا سامر احمد العمرو22309962045272

70.31الطبدكتور في الطبذكر420141501651طالل هشام علي النسور22319961061100

77.3الطبدكتور في الطبذكر420141501658ليث جهاد محمد بني ياسين22329961063285

65.57الطبدكتور في الطبذكر420141501665بهاء الدين احمد علي الحوراني22339961057283

66.99الطبدكتور في الطبذكر420141501675تقى خليل ابراهيم القرارعه22349962061528

68.03الطبدكتور في الطبذكر420141501682ياسين ايمن عللوه22350

66.4الطبدكتور في الطبأنثى420141501689مروه محمد خلف الصرايره22369962025426



65.75الطبدكتور في الطبذكر420141501692محمد فتحي خلف العواسا22379961029000

71.79الطبدكتور في الطبذكر420141501693محمد تيسير مصطفى حميدات22389961055462

70.26الطبدكتور في الطبأنثى420141501703فرح جمال عبدالرحيم البشابشه22399962016221

69.38الطبدكتور في الطبأنثى420141501710سناء لطفي نايف القرعان22409962042068

2241
65.73الطبدكتور في الطبذكر420141501713زيد مصطفى محمدسعيد ابو عين9971025449

64.48الطبدكتور في الطبأنثى420141501720دانا احمد محمد بني نصر22429962027140

2243
9961075272

مصطفى عصام مصطفى 

الصمادى
65.99الطبدكتور في الطبذكر420141501721

69.48الطبدكتور في الطبأنثى420141501723العنود صالح حسين الجريبيع22449962012202

68.79الطبدكتور في الطبأنثى420141501729دانا زيد عبدهللا ابو زيد22459962041193

2246
72.43الطبدكتور في الطبذكر420141501732الطيب غالب صالح قاسم النسور9961064445

65.93الطبدكتور في الطبذكر420141501734عمر بالل عبدهللا ابو طويله22479951024187

63.35الطبدكتور في الطبذكر420141501739عمر فيصل عطيه هللا الرواشده22489961039662

69.44الطبدكتور في الطبذكر420141501741حمزه نايل عبدالكريم الشرع22499962034656

65.12الطبدكتور في الطبأنثى420141501751سوار علي احمد ابو حمور22509962021106

69.88الطبدكتور في الطبذكر420141501764محمد عمر محمد عطروز22519961031615

64.5الطبدكتور في الطبأنثى420141501775مجد علي يونس الرواشده22529962064284

77.45الطبدكتور في الطبذكر420141501786يوسف سميح يوسف الصمادى22539961006059

68.63الطبدكتور في الطبأنثى420141501788نجود سليمان مشوح القطيش22549962017489

67.87الطبدكتور في الطبأنثى420141501795ايمان عيسى محمد الرياطي22559951067197

68.34الطبدكتور في الطبذكر420141501796خالد محمد مصطفى الخوالده22562000684372

74.22الطبدكتور في الطبأنثى420141501800مرح صالح عبود الخاليله22579962011361

71.17الطبدكتور في الطبأنثى420141501809تسنيم فوزي احمد صوان22589962049270

68.63الطبدكتور في الطبذكر420141501823ماجد حسن عوض حسينات22599961029902

68.34الطبدكتور في الطبأنثى420141501832ديما عطاهللا كريم الدويكات22609962034555

65.97الطبدكتور في الطبذكر420141501856حمزه سالم سليمان القراله22619941047979

65.24الطبدكتور في الطبذكر420141501866وسام محمد حمد النعيمات22629951029212

70.86الطبدكتور في الطبذكر420141501867محمد فتحي احمد الجراجره22639951020275

71.53الطبدكتور في الطبأنثى420151501501اشواق علي ابراهيم ابونواس22649972016230

72.02الطبدكتور في الطبذكر420151501502صفوان عمر علي العبيسات22659971037549



77.6الطبدكتور في الطبأنثى420151501509حال محمد سالمة البصال22669972056421

70.4الطبدكتور في الطبأنثى420151501515سجى سليمان محمد الطراونه22679972048560

74.58الطبدكتور في الطبذكر420151501520احمد سامر وصفي الشرمان22689971054827

2269
72.76الطبدكتور في الطبذكر420151501522حسام الدين محمد حسن الطراونه9971042717

67.51الطبدكتور في الطبذكر420151501525يونس علي يونس الرواشدة22709981054168

69.99الطبدكتور في الطبأنثى420151501529مجد علي محمد الفقراء22719972023601

76.11الطبدكتور في الطبذكر420151501532احمد عبدالقادر محمود الدعوم22729971023052

70.32الطبدكتور في الطبذكر420151501533محمود خليل احمد الفيومي22739961072799

2274
67.79الطبدكتور في الطبأنثى420151501534بيان محمود عبدالعزيز الحباشنه9962021701

77.71الطبدكتور في الطبأنثى420151501536رغد سمير حسين قزاز22759972020173

68.04الطبدكتور في الطبأنثى420151501537هال نايل عبدهللا المعايطه22769972063338

76.27الطبدكتور في الطبأنثى420151501538تسنيم هاني محمود الجمل22779972041766

72.05الطبدكتور في الطبذكر420151501540احمد محمد احمد عثامنة22789971018253

69.47الطبدكتور في الطبذكر420151501542مصعب وائل فايز االطرش22792000495190

71.96الطبدكتور في الطبذكر420151501547احمد محمد يوسف ابو رحمه22809971064614

2281
84.15الطبدكتور في الطبذكر420151501555اسماعيل رفيق عبدالمجيد البدوى2000168377

77.97الطبدكتور في الطبذكر420151501557عمر خالد حسين عكه22829971016741

71.56الطبدكتور في الطبذكر420151501558احمد نجم ذيب الجعفرى22839971052329

69.82الطبدكتور في الطبذكر420151501559عمر زهير داود الداود22849971054066

73.97الطبدكتور في الطبأنثى420151501561مرح عماد علي عبدالجواد22859972026474

80.12الطبدكتور في الطبأنثى420151501562رهف احمد سعدي الجنيدي22869972066404

74.08الطبدكتور في الطبذكر420151501564ريان نهاد مطلق ريان22879981011791

73.57الطبدكتور في الطبأنثى420151501575مرام رجا مدهللا البدور22889972002287

2289
69.33الطبدكتور في الطبذكر420151501576عبدالرحمن عزمي هاشم الشواقفه9971029258

71.12الطبدكتور في الطبأنثى420151501577ايمان محمود شحاده الزيود22909832000053

78.67الطبدكتور في الطبذكر420151501578عمر سامي حسن الرفوع22919971056144

70.93الطبدكتور في الطبذكر420151501582مروان زياد محمود الصرايره22929971041974

72.42الطبدكتور في الطبأنثى420151501594رؤيا احمد محمود الشعالن22939972023627



2294
71.45الطبدكتور في الطبذكر420151501599عبدهللا يوسف مصطفى الصرايره9971066945

80.66الطبدكتور في الطبذكر420151501600عبدهللا محمود محمد مراد22959971002320

67.03الطبدكتور في الطبذكر420151501601محمد عمر محمد الحسبان22969971045666

73.17الطبدكتور في الطبذكر420151501602فادي عصام فرح بطارسه22979971068784

71.1الطبدكتور في الطبأنثى420151501605نجاح عصام سالمه المحادين22989972037674

2299
71الطبدكتور في الطبأنثى420151501608نوره ماهر نور الدين ابو السعود9972013295

74.1الطبدكتور في الطبذكر420151501609مهند ياسر عليان الخزاعله23009971034784

71.47الطبدكتور في الطبأنثى420151501610ابتهال بركات ابراهيم نادى23019972062341

80.25الطبدكتور في الطبذكر420151501612محمد احمد سليم الحواتمه23029971056293

70.26الطبدكتور في الطبذكر420151501621احمد ماجد احمد جرار23039971051834

80.24الطبدكتور في الطبأنثى420151501623ديمه عبدهللا احمد الخطيب23049972028717

73.75الطبدكتور في الطبأنثى420151501625ريم طالب عامر خالف23059972003620

68.28الطبدكتور في الطبأنثى420151501627ساره شاهر محمد عليان23069972028625

2307
9971065555

فيصل عبدالرؤوف محمد 

الحراحشه
66.78الطبدكتور في الطبذكر420151501629

71.37الطبدكتور في الطبأنثى420151501631ساره غازى محمود الزغلول23089972015570

72.52الطبدكتور في الطبأنثى420151501632لينه ابراهيم محمود نخله23099972057622

73.69الطبدكتور في الطبذكر420151501635نور الدين جمال حامد عليان23109981019640

2311
9971011013

المنتصر باهلل صالح فارس 

جرادات
71.1الطبدكتور في الطبذكر420151501637

82.93الطبدكتور في الطبذكر420151501638محمد جمال محمد العسراوي23129971065290

66.64الطبدكتور في الطبذكر420151501643مشعل محمد مفلح البخيت23132001097165

69.88الطبدكتور في الطبذكر420151501644احمد خالد عبدالهادي الهندي23149971028362

72.72الطبدكتور في الطبذكر420151501652عبدالرحمن سليم احمد ملكاوي23159971042159

66.68الطبدكتور في الطبذكر420151501655كرم ادم اسماعيل االقرع23169971042973

2317
71.06الطبدكتور في الطبأنثى420151501656تيماء معتصم يوسف بني سالمه9972034641

74.97الطبدكتور في الطبذكر420151501658احمد معن احمد الكركي23189961058560

74.58الطبدكتور في الطبذكر420151501661احمد حسن احمد الزبون23199971009687



2320
75.95الطبدكتور في الطبأنثى420151501665سالي صالح عبدالكريم العرجان

80.52الطبدكتور في الطبذكر420151501667عبدهللا احمد مزعل العزام2321

70.71الطبدكتور في الطبذكر420151501672اياد محمد ابراهيم القضاه23229981003324

79.28الطبدكتور في الطبذكر420151501673محمود جميل حماده قصول23239971007095

64.9الطبدكتور في الطبأنثى420151501678شامه زيد مطلق الدبايبه23249962029997

67.72الطبدكتور في الطبذكر420151501680حمزه عاكف علي بني مرعي23259971030166

2326
9971049953

عبدالرحمن مصطفى ابراهيم ابو 

سمره
80.23الطبدكتور في الطبذكر420151501681

82.15الطبدكتور في الطبأنثى420151501685آيه زيدان يوسف اسماعيل23279962004159

73.6الطبدكتور في الطبأنثى420151501686رؤى محمد فرحان الصرايره23289972064641

64.01الطبدكتور في الطبذكر420151501687باسل علي محمد الصمادى23299971031873

70.08الطبدكتور في الطبأنثى420151501689منار محمود عقله العموش23306672061085

70.56الطبدكتور في الطبذكر420151501693فارس امجد عارف العبادي23319971068375

84.44الطبدكتور في الطبذكر420151501695سليمان مازن سليمان الضمور23329971058987

64.77الطبدكتور في الطبذكر420151501704المعتزباهلل عماد محمد الحيارى23339971032586

73.98الطبدكتور في الطبأنثى420151501708بتول عدنان احمد الخطاطبه23349972027695

73.06الطبدكتور في الطبأنثى420151501710بتول ابراهيم صالح الهبيشان23359972016291

68.32الطبدكتور في الطبأنثى420151501713رناد ابراهيم محمد خطاطبه23369972037912

71.73الطبدكتور في الطبذكر420151501715ممدوح جمال ممدوح العطعوط23379971017867

75.3الطبدكتور في الطبذكر420151501716حسن عالء قاسم المعايطه2338

84.45الطبدكتور في الطبذكر420151501718حاتم عصام حمزه الشريده23399971019519

70.5الطبدكتور في الطبذكر420151501719حسين محمد حسين المساعيد23409971029683

72.51الطبدكتور في الطبذكر420151501720حسن محمد حسن الطراونه23419971042715

67.9الطبدكتور في الطبذكر420151501721احمد ظاهر هالل العودات23429971031807

64.79الطبدكتور في الطبذكر420151501722همام عمر سليمان غصاب23439971010101

70.08الطبدكتور في الطبأنثى420151501723سارة عزمي عبدهللا زبن23449972002782

71.58الطبدكتور في الطبأنثى420151501724النا نضال علي السلفيتي23459982004588

69.27الطبدكتور في الطبذكر420151501725ضياء الدين منير حسن عقيل23469971030211

70.92الطبدكتور في الطبأنثى420151501729غيد عبداالله خالد الهزايمه23479972035127

71.67الطبدكتور في الطبذكر420151501733صهيب حسين محمد المصاروه23489971047425

83.16الطبدكتور في الطبذكر420151501734أحمد رائد صالح صالح23499971037400



2350
68.74الطبدكتور في الطبذكر420151501736ليث عالء الدين يوسف الدويكات9971066969

66.83الطبدكتور في الطبذكر420151501737احمد يوسف علي العمري23519971028532

2352
73.85الطبدكتور في الطبذكر420151501740سعد محمد علي يوسف الخطيب9971010131

72.32الطبدكتور في الطبذكر420151501743مالك فايز محمد عمرو23539981005824

73.59الطبدكتور في الطبذكر420151501747قتيبة محمد ياسين شطناوى23549971066665

67.2الطبدكتور في الطبأنثى420151501748ساجده سالم عامر يوسف23559962002906

76.16الطبدكتور في الطبذكر420151501749ابراهيم باسل حنا متاروه23569971018847

68.15الطبدكتور في الطبذكر420151501750قيس فياض ذيب عمريه23579971028673

80.76الطبدكتور في الطبأنثى420151501751شروق عامر محمد الفريحات23589972049523

68.11الطبدكتور في الطبذكر420151501754عماد حسان مخائيل الصناع23599971009816

70.95الطبدكتور في الطبذكر420151501757انس محمود احمد غناجه23609971026366

66.6الطبدكتور في الطبأنثى420151501759اسراء مجدي تركي البطاينه23619972037906

72.38الطبدكتور في الطبأنثى420151501760رنا ايمن محمود غوانمه23629972048437

73.29الطبدكتور في الطبأنثى420151501766وعد علي عقله العظيمات23639972023785

71.7الطبدكتور في الطبذكر420151501768عبدالرزاق بدر عاطف ملحس23649971037747

79.57الطبدكتور في الطبذكر420151501773محمد محمود فهد المفلح23659971045568

66.1الطبدكتور في الطبذكر420151501774ليث جمال نواف بطاينه23669971031924

74.51الطبدكتور في الطبذكر420151501781محمد يوسف محمد الكراسنه23679971063087

73.99الطبدكتور في الطبأنثى420151501782تيماء بسام فهد الشوابكه23689972014685

66.18الطبدكتور في الطبأنثى420151501784اسماء لؤى عبدالرحيم النسور23699972054616

66.28الطبدكتور في الطبذكر420151501785احمد وليد محمد بطاينه23709971048740

74.98الطبدكتور في الطبذكر420151501787حسام وليد عبدالكريم عبابنه23719971059510

69.68الطبدكتور في الطبذكر420151501791عامر توفيق عواد الشديفات23729971031379

2373
9971059483

احمد محمد سعيد مصطفى 

مساعده
65.37الطبدكتور في الطبذكر420151501794

82.74الطبدكتور في الطبذكر420151501803عبدالرحمن مهند احمد الوردات23749971069869

66.44الطبدكتور في الطبأنثى420151501804روان خالد زعل المحادين23759962003293

80.24الطبدكتور في الطبذكر420151501809رعد فيصل محمود الدروبي23769961034150

67.49الطبدكتور في الطبذكر920131501018فادي عدنان سليمان ابو طير23770

67.63الطبدكتور في الطبذكر920151501001انور فؤاد مصطفى مليطات23780



71.82الطبدكتور في الطبذكر920151501003مهند انور محمد ابوعاصى23790

82.25الطبدكتور في الطبذكر920151501004عبدهللا مانتاويل غوماندر23800

70.76الطبدكتور في الطبذكر920151501005فؤاد حسان دندل23810

76.6الحقوقالحقوقذكر120170707099احمد طايع طالب الضالعين23829991018673

79.08الحقوقالحقوقانثى420180707532ضحى عوض صالح الصرايره23839992055352

74.34الحقوقالحقوقانثى120170707121غفران طه حمود النوايسه23849992016367

74.9الحقوقالحقوقانثى120170707119نجد يوسف عبد النوايسه23859992054989

75.55الحقوقالحقوقانثى420170707563تقى محمد نايف الصرايره23869962021130

86.4الحقوقالحقوقانثى120180707041صبا جميل سلمان القراله23872000203582

82.2الحقوقالحقوقانثى120180707078داليا علي سمر البريزات23882000154789

78.03الحقوقالحقوقانثى120170707028ربى فؤاد محمد مستريحي23899992054688

76.3الحقوقالحقوقانثى420170707538ابتهال محمود عبدهللا الطراونه23909982005604

75.03الحقوقالحقوقذكر420170707542ادهم محمود عوده السحيمات23919991049372

89.03الحقوقالحقوقانثى420170707526روعه حامد عبدهللا أبو عوره23929992046870

73.6الحقوقالحقوقذكر120180707107يزن عبدالغني شاهر المجالي23939981038958

69.8الحقوقالحقوقذكر120180707068مكرم محمد جميل الطراونه23949961067796

76.83الحقوقالحقوقذكر420170707556صهيب هشام نهار المجالي23959961047739

87.6الحقوقالحقوقانثى120170707011رغد رمزي محمد عامر23969992037361

2397
76.34الحقوقالحقوقانثى120180707135دعاء إسماعيل عبدالعزيز الليمون9972009359

2398
2000169592

شيماءخلدون عبدالرحمن 

السحيمات
75.28الحقوقالحقوقانثى120180707056

2399
89.49الحقوقالحقوقذكر120170707132حمزه جميل عبدالمهدي المحادين9991007852

73.47الحقوقالحقوقانثى120170707094مالك يونس حسين السحيمات24009992027245

75.91الحقوقالحقوقانثى120170707109سهام خذر محمد العثامين24019992027607

66.22الحقوقالحقوقانثى120170707103شذا عبيد محسن لبقراله24029992053857

2403
9941036984

مامون مبارك موسى الروله 

الحمايده
74.14الحقوقالحقوقذكر42018070536

89.7الحقوقالحقوقذكر120180707021زيد خضر محمد الذويب24042000085926

76.55الحقوقالحقوقذكر420180707525عامر سالمة محمد القمول24059991057948

77.31الحقوقالحقوقذكر420180707512عامر عواد حسين الدهيمات24069971045624



78الحقوقالحقوقذكر420170707537نايف نضال نايف الطراونه24079971032788

76.18علوم الزارعهتغذية والصناعاتانثى120171103124سجى طالب عبدالعزيز البقور24089992040783

76.33علوم الزارعهتغذية والصناعاتذكر120181103073عمار منذر خليل الضالعين24099991016892

2410
80.38الحقوقالحقوقذكر420180707537عبدالرحمن طايل ياسر الشواوره9981067865

81الهندسةهندسة مدنيةذكر420180403520زيد قبالن النوري الخرشه24119961052977

77الهندسةمياه وبيئه/هندسة مدنية انثى120170423006اروى سليم سليم الحروب24129822039091

68.44الحقوقالحقوقانثى120170707105حال محمود رجاهللا اللصاصمه24139992038171

88.02الحقوقالحقوقانثى120180707002ايمان محمد محمود المعايطه24149992000863

85الحقوقالحقوقانثى420170707555سلسبيل سعيد احمد أبو سيف24159982038886

2416
85.7الحقوقالحقوقذكر120180707007سرى محمد عبدالكريم الجعافرة

68.78األعمالادارة األعمالذكر920172101032راشد عبد هللا راشد حمد المرى2417

2418
عبد العزيز حمد راشد الودعانى 

المرى
61.16األعمالادارة األعمالذكر920172101039

72.71األعمالادارة األعمالذكر920172101041عبد هللا بدر سرور العبد هللا2419

2420
76.63األعمالادارة األعمالذكر920172101045على ابراهيم على ابراهيم بن على

73.39األعمالادارة األعمالذكر920172101051محمد على حمد الفطيس المرى2421

72.74األعمالادارة األعمالذكر920172101063فهد محمد فهد سالم مشعاب2422

71.84األعمالادارة األعمالذكر920172101066على سعيد بخيت مسلم الخوار2423

2424
عبدالرحمن احمد محمد 

عبدالرحمن
72.29األعمالادارة األعمالذكر920172101069

2425
على عبدالرحمن محمد هالل 

محمد
67.72األعمالادارة األعمالذكر920172101075

78.54األعمالادارة األعمالذكر920172101080خليفه راشد سالم راشد المرى2426

76.02األعمالادارة األعمالذكر920172101081سعيد سالم راشد سالم المرى2427

2428
72.18األعمالادارة األعمالذكر920172101083عبدالعزيز بليل بالل جهيد النفيعى

76.56األعمالادارة األعمالذكر920172101093سالم فهد سالم بوشهاب المرى2429

2430
طالل حسين صويع ال الجابر 

القحطانى
77.83األعمالادارة األعمالذكر920172101098



2431
عبدهللا علي عبدهللا اليوسف 

السليطي
70.96األعمالادارة األعمالذكر920172101099

83.74األعمالادارة األعمالأنثى920172101101ندى يحيى ناصر السعدي2432

2433
79.84األعمالادارة األعمالذكر920172101103حمد عبدهللا حمد البريدى المرى

77.24األعمالادارة األعمالذكر920172101104خالد حمد محمد البريدى المرى2434

2435
79.03األعمالادارة األعمالذكر920172101105جابر عبدهللا حمد البريدى المرى

2436
70.45األعمالادارة األعمالذكر920172101107جاسم سعيد فهيد عبدهللا القحطانى

2437
لولوه محمد حسن الربعان 

المنصورى
85.53األعمالادارة األعمالأنثى920172101108

69.62األعمالادارة األعمالذكر920172101109تويم علي سعد  الحنيتم المري2438

2439
74.88األعمالادارة األعمالذكر920172101114خالد احمد عبدالرحمن احمد المال

2440
76.56األعمالادارة األعمالذكر920172101115فالح علي سعيد الجربوعي المري

77.11األعمالادارة األعمالذكر920172101119فيصل سعيد محمد سعيد قحيز2441

2442
76.14األعمالادارة األعمالذكر920172101121ناصر راشد محمد الفهيده المرى

74.1األعمالادارة األعمالذكر920172101123محمد احمد المال2443

75.86األعمالادارة األعمالذكر920172101124سعيد حمد سعيد محمد صبيح2444

2445
67.93األعمالادارة األعمالذكر920172101126محمد جابر علي المطوع النابت

2446
75.81األعمالادارة األعمالذكر920172101127محمد عبدهللا محمد سعيد العبري

2447
ناصر محمد ناصر الجفالي 

النعيمي
75.91األعمالادارة األعمالذكر920172101128

2448
79.71األعمالادارة األعمالذكر920172101129راشد محمد ناصر الجفالى النعيمى

75.58األعمالادارة األعمالذكر920172101130طالب بخيت طالب المري2449



2450
79.51األعمالادارة األعمالذكر920172101131متعب محمد متعب المنخس المرى

2451
73.76األعمالادارة األعمالذكر920172101132حمد عيسى سيف خليفه الفضاله

2452
محمد عيسى محمد دسمال 

الكوارى
72.68األعمالادارة األعمالذكر920172101133

79.66األعمالادارة األعمالذكر920172101134ياسر ثابت عثمان السعدي2453

2454
جبر شاهين مفتاح العتيق 

الدوسرى
80.63األعمالادارة األعمالذكر920172101135

78.66األعمالادارة األعمالذكر920172101136سالم علي سالم النابت2455

71.55األعمالادارة األعمالذكر920172101137علي حمد علي الصفور  المري2456

72.14األعمالادارة األعمالذكر920172101139راشد صالح حمد النابت المرى2457

67.38األعمالادارة األعمالذكر920172101141محمد هادي جابر البريد المرى2458

70.95األعمالادارة األعمالذكر920172101142راشد علي راشد عفيفه المرى2459

2460
71.79األعمالادارة األعمالذكر920172101146سيف سعيد فهيد ال غانم القحطانى

77.58األعمالادارة األعمالذكر920172101150عبدهللا شاكي جلعب الرويلي2461

73.29األعمالادارة األعمالذكر920172101151محمد سالم صالح السعدي2462

2463
عبدهللا راشد سلمان الكشاشي 

المهندي
72.67األعمالادارة األعمالذكر920172101152

2464
78.53األعمالادارة األعمالذكر920172101153ناصر عنبر سالم المالكى الجهنى

2465
عبدالعزيز عبدهللا عيسى على 

الخليفى
68.77األعمالادارة األعمالذكر920172101155

72.46األعمالادارة األعمالذكر920172101160علي حسين حسن مفتاح المفتاح2466

76.1األعمالادارة األعمالذكر920172101161فهد سعيد تويم المنخس المرى2467

75.97األعمالادارة األعمالذكر920172101162سعود محمد فرج سعيد الخوار2468

80.18األعمالادارة األعمالذكر920172101163محمد سعد بخيت سعيد خوار2469

70.85األعمالادارة األعمالذكر920172101164فهد حمد العذبه2470

2471
مبخوت ناصر محمد ناصر 

الشنجل
69.05األعمالادارة األعمالذكر920172101166



2472
73.34األعمالادارة األعمالذكر920172101167محمد جاسم راشد بوجسوم البدر

72.53األعمالادارة األعمالذكر920172101169سعيد حمد سعيد عبدهللا نوره2473

2474
71.75األعمالادارة األعمالذكر920172101170حمد غانم داهم المظفري الهاجري

2475
70.97األعمالادارة األعمالذكر920172101172محمد راشد محمد راشد الشماله

2476
خالد رويكي غربان القعيقي  

الرويلي
72.97األعمالادارة األعمالذكر920172101175

72.06األعمالادارة األعمالذكر920172101176صالح على جابر النجم المرى2477

2478
ناصر فيصل ثاني الجتال 

المعاضيد
71.61األعمالادارة األعمالذكر920172101178

72.85األعمالادارة األعمالذكر920172101180علي حمد جارهللا ظرمان2479

2480
76.71األعمالادارة األعمالذكر920172101184خالد بن راشد بن يوسف البوعينين

2481
69.39األعمالادارة األعمالذكر920172101185عمر محمد صالح محمد الكثيرى

2482
ثامر ممدوح مقبل الحسيني 

الشمري
72.63األعمالادارة األعمالذكر920172101187

72.34األعمالادارة األعمالذكر920172101188عادل عبدهللا فريدون العمادي2483

67.9األعمالادارة األعمالذكر920172101196يوسف علوي اليافعي2484

2485
79.86األعمالادارة األعمالذكر920182101001احمد سالم ابراهيم محمد التميمي

2486
ابراهيم راشد محمد سعود 

الحجريه
77.29األعمالادارة األعمالذكر920182101002

2487
76.19األعمالادارة األعمالذكر920182101003عبدهللا سليمان عبدهللا با سليمان

2488
عبدالعزيز ابراهيم على ابراهيم 

بن على
78.46األعمالادارة األعمالذكر920182101005

2489
87.06األعمالادارة األعمالذكر920182101009فهد خالد سويد المنيف الهاجرى

2490
سعود حسين فالح المظفرى 

الهاجرى
70.53األعمالادارة األعمالذكر920182101010



2491
65.97األعمالادارة األعمالذكر920182101011ظافر سعيد حويدر محمد الهاجري

2492
66.74األعمالادارة األعمالذكر920182101013مبارك تويم علي المنيف الهاجرى

2493
74.57األعمالادارة األعمالذكر920182101014عبدهللا حمد مسفر الجفالي النعيمى

2494
77.46األعمالادارة األعمالذكر920182101018عبدهللا ابراهيم احمد عبدهللا الهالل

83.58األعمالادارة األعمالذكر920182101019علي احمد على حسين النعمه2495

2496
86األعمالادارة األعمالذكر920182101022احمد محمد احمد ال دلهم الكوارى

2497
74.38األعمالادارة األعمالذكر920182101025حمد شافي محمد ناصر الهاجرى

73.31األعمالادارة األعمالذكر920182101027سعيد حمد سعيد دحدوح المرى2498

77.2األعمالادارة األعمالذكر920182101028بدر نجم سعد نجم السليطى2499

2500
85.29األعمالادارة األعمالأنثى920182101030حمده ثامر على بوعليان النعيمى

2501
70.15األعمالادارة األعمالذكر920182101031عبدهللا ناصر عبدهللا محمد امين

2502
78.49األعمالادارة األعمالذكر920182101034محمد سالم عبدهللا  سالم باسليمان

2503
احمد يوسف احمد عبدالكريم ال 

ابراهيم
82.11األعمالادارة األعمالذكر920182101035

2504
عبدهللا عبدالكريم قاسم صالح 

المريسي
86.28األعمالادارة األعمالذكر920182101037

2505
محمد يوسف احمد عبدالكريم 

االبراهيم
80.59األعمالادارة األعمالذكر920182101038

74.18األعمالادارة األعمالذكر920182101039علي محمد خليفه المعاضيد2506

2507
69.45األعمالادارة األعمالذكر920182101040تركي عبدالعزيز صالح القحطاني

2508
عبدالكريم احمد عوض الدلى 

الرفيع
80.06األعمالادارة األعمالذكر920182101041

79.68األعمالادارة األعمالذكر920182101042هزاع عبدالهادي هزاع المري2509



77.88األعمالادارة األعمالذكر920182101043سعيد راشد هادي المري2510

82.34األعمالادارة األعمالذكر920182101044بندر خالد سحيم الثقفى العتيبى2511

2512
78.19األعمالادارة األعمالذكر920182101047محمد خضر عباد السعدى اليافعى

2513
70.03األعمالادارة األعمالذكر920182101048سعد عايض على القحوم الشهرانى

73.26األعمالادارة األعمالذكر920182101050احمد علي حسين يوسف احمد2514

2515
عبدالرحمن فالح  معيصر 

مسلوب الرويلى
70.46األعمالادارة األعمالذكر920182101053

2516
73.03األعمالادارة األعمالذكر920182101054مبارك بالل سعد الخليل الشهوانى

74.38األعمالادارة األعمالذكر920182101055جمعه ناصر خميس الكواري2517

75.86األعمالادارة األعمالذكر920182101060سالم مسعود سالم ابوشريده2518

2519
77.97األعمالادارة األعمالذكر920182101061بدر حمود عوض المبارك الهزاع

2520
عبدالرحمن حمد جابر البريدى 

المرى
70.76األعمالادارة األعمالذكر920182101062

2521
محمد سعيد جبران بنى صغير 

الشهرانى
72.74األعمالادارة األعمالذكر920182101063

2522
عبدالعزيز محمد عبدهللا جاسم 

الجاسم
76.44األعمالادارة األعمالذكر920182101064

2523
راشد سالم علي ال  شيبان 

السويدي
70.69األعمالادارة األعمالذكر920182101065

2524
70.19األعمالادارة األعمالذكر920182101066علي سالم علي ال شيبان السويدى

2525
80.45األعمالادارة األعمالأنثى920182101068وليد علي محسن الكلدى اليافعى

2526
78األعمالادارة األعمالذكر920182101070محمد راشد علي السلعان المرى

2527
86األعمالادارة األعمالأنثى920182101071فاطمه عبدهللا زينل عبدهللا حسين

2528
ناصر جمعه جاسم الشقيرى 

المهندى
70.79األعمالادارة األعمالذكر920182101072



2529
محمد علي سعيد الجربوعى 

المرى
75.92األعمالادارة األعمالذكر920182101073

2530
عبدالرحمن علي سعيد الجربوعى 

المرى
76.89األعمالادارة األعمالذكر920182101074

2531
85.43األعمالادارة األعمالذكر920182101075حسن على على محمد الشرشنى

2532
75.83األعمالادارة األعمالذكر920182101077جابر علي صالح ناصر الصالحي

2533
محمد ناصر عبدهللا حيدر 

الجهرمي
69.97األعمالادارة األعمالذكر920182101081

2534
فضل محمد عوض اليهرى 

اليافعى
79.21األعمالادارة األعمالذكر920182101082

2535
احمد عقيل شطى االسلمى 

الشمرى
79.38األعمالادارة األعمالذكر920182101083

74.33األعمالادارة األعمالذكر920182101085جابر هضبان حمد سعيد الفسل2536

2537
محمد صالح مرضي الخيارى 

الرشيدى
72.08األعمالادارة األعمالذكر920182101087

2538
خالد علي عبدالهادي البريدي 

المري
76.97األعمالادارة األعمالذكر920182101089

76.29األعمالادارة األعمالذكر920182101090عبدالرحمن حسين صالح2539

79.04األعمالادارة األعمالذكر920182101091صالح محمد طالب سالم خوار2540

2541
73.67األعمالادارة األعمالذكر920182101092نايف نافع جميعان جمعان الشمرى

2542
عبدالعزيز سالم راشد المستور 

المرى
78.67األعمالادارة األعمالذكر920182101093

72.2األعمالادارة األعمالذكر920182101094فاضل سلطان سلطان الكواري2543

71.53األعمالادارة األعمالذكر920182101095مشاري حمد مبخوت الحزمي2544

2545
74.29األعمالادارة األعمالذكر920182101096عبدهللا محمد عامر حسن الجفالي

2546
فيصل عبدالعزيز مبارك جاسم 

المضاحكه
76.53األعمالادارة األعمالذكر920182101097

70.16األعمالادارة األعمالذكر920182101099صالح علي مبارك جابر المري2547



2548
74.41األعمالادارة األعمالذكر920182101100مبخوت جابر مبخوت النجم المري

2549
عيسى بن صالح بن عبدالرحمن 

الرشيدي
70.82األعمالادارة األعمالذكر920182101103

2550
عبدالرحمن سالم محمد احمد 

الكثيري
75.27األعمالادارة األعمالذكر920182101104

2551
77.97األعمالادارة األعمالذكر920182101105نايف جابر عامر صبيح الصعيري

74.73األعمالادارة األعمالذكر920182101109غانم سالم صالح السعدي2552

71.64األعمالادارة األعمالذكر920182101110خالد فضل محمد صالح اليافعي2553

2554
عبدهللا مهدي عوض ال سلطان 

القحطاني
69.03األعمالادارة األعمالذكر920182101111

67.94األعمالادارة األعمالذكر920182101112غانم حماد هادي الشهواني2555

2556
76.09األعمالادارة األعمالذكر920182101113محمد مبخوت سالم ابخيتان المري

2557
72.82األعمالادارة األعمالذكر920182101115عبدهللا حزام راشد الحسنا المري

2558
71.26األعمالادارة األعمالذكر920182101116محمد عبدهللا حزام الحسنا المري

80.59األعمالادارة األعمالذكر920182101117هادف علي حمد الحايف المري2559

79.4األعمالادارة األعمالذكر920182101118طالب راشد حمد عليان المري2560

83.05األعمالادارة األعمالأنثى920182101119ليلى صالح احمد حيدره اليافعي2561

2562
85.53األعمالادارة األعمالأنثى920182101120هناء صالح احمد حيدره اليافعي

2563
68األعمالادارة األعمالذكر920182101121محمد جارهللا محمد مهدي الحبابي

2564
متعب مهدي علي ال ملحف 

القحطاني
71.61األعمالادارة األعمالذكر920182101122

74.47األعمالادارة األعمالذكر920182101123خالد علي محمد راشد النديله2565

82.55األعمالادارة األعمالذكر920182101125خالد فيصل مطلق القحطاني2566

2567
راشد احمد سعيد ابوسطوه 

الهاجري
73.57األعمالادارة األعمالذكر920182101126



73.33األعمالادارة األعمالذكر920182101127علي محمد حيدره احمد حيدره2568

2569
74.56األعمالادارة األعمالذكر920182101128حمد راشد سعيد مبخوت الحيمر

2570
77.57األعمالادارة األعمالذكر920182101129سعيد محمد سعيد الجفالي النعيمي

2571
74.92األعمالادارة األعمالذكر920182101130سيف محمد ناصر الجفالي النعيمي

2572
عبدهللا محمد ناصر الجفالي 

النعيمي
75.23األعمالادارة األعمالذكر920182101131

80.7األعمالادارة األعمالذكر920182101134ناصر عبدهللا ثاني الزراع2573

69.74األعمالادارة األعمالذكر920182101136نواف محمد علي علي العمادي2574

2575
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 

السهالوي
76.61األعمالادارة األعمالذكر920182101137

2576
عبدهللا يوسف احمد عبدالكريم 

االبراهيم
77.19األعمالادارة األعمالذكر920182101139

2577
ناصر غيدان محمد ال حثيث 

القحطاني
74.76األعمالادارة األعمالذكر920182101141

2578
سلطان ناصر سلطان الوسام 

الهاجري
81.41األعمالادارة األعمالذكر920182101146

2579
73.5األعمالادارة األعمالذكر920182101152حمد ناصر غانم العلي المعاضيد

72.89األعمالادارة األعمالذكر920182101153محمد عجيم علي عجيم الحبابي2580

2581
64.81األعمالادارة األعمالذكر920182101154سالم جابر بخيت ثويني الجربوعي

2582
77األعمالادارة األعمالذكر920182101164وافي سعد مهدي وافي القحطاني

2583
عبدالرحمن علي غانم آل شاهين 

السليطي
74.12األعمالادارة األعمالذكر920182101168

2584
67.94األعمالادارة األعمالذكر920182101169عرار حسن علي النفيحي الكبيسي

2585
يوسف علي عبدهللا فيصل 

البوعينين
72.94األعمالادارة األعمالذكر920182101170



2586
71األعمالادارة األعمالذكر920182101175فهد محمد طالب بن عقيل النابت

2587
77.08األعمالادارة األعمالذكر920182101178راشد جابر راشد معالي الكبيسي

82.79األعمالادارة األعمالذكر920182101180نصر عوض هاشم السعدي2588

69.04األعمالادارة األعمالذكر920182101181حمد راشد حمد النابت المري2589

2590
بندر محمد جارهللا محمد ال بريد 

المري
74.54األعمالادارة األعمالذكر920182101183

2591
69.04األعمالادارة األعمالذكر920172101037صالح محمد صالح جابر العبيدى

73.5األعمالادارة األعمالذكر920172101084عبيد جبران سعد على الحبابى2592

75.81األعمالادارة األعمالذكر920172101140محمد علي حمد االنقح المري2593

67.73األعمالادارة األعمالذكر920172101149غانم علي الحلكي2594

2595
عبدالرحمن شايع مرعى الكدادى 

الهاجرى
71.28األعمالادارة األعمالذكر920172101168

69.11األعمالادارة األعمالذكر920172101183عبدالوهاب محسن عبدالوهاب2596

2597
بندر فالح محمد السمحانى 

الهاجرى
64.9األعمالادارة األعمالذكر920182101024

2598
67.9األعمالادارة األعمالذكر920182101029مبارك محمد راشد محمد عضيبه

2599
فهد عوض عبدالقوى صالح 

العبدلى
69.92األعمالادارة األعمالذكر920182101051

79.28األعمالادارة األعمالذكر920182101058محمد سالم محمد عبدالقوي2600

67.21األعمالادارة األعمالذكر920182101098الفهد حسن احمد محمد الحايكي2601

2602
عبدالهادي محمد جابر البريد 

المري
63.16األعمالادارة األعمالذكر920182101135

2603
خميس علي خميس المريخي 

المهندي
65األعمالادارة األعمالذكر920182101157

2604
عبدهللا بخيت عبدهللا ال مهديه 

الحارثي
72.75األعمالادارة األعمالذكر920182101171

2605
عيسى عايض سعيد ال مانع 

الحارثي
67.61األعمالادارة األعمالذكر920182101172



2606
جارهللا عبدلهادي جابر حسين 

البريدي
76.41األعمالادارة األعمالذكر920182101177

73.78الحقوقالحقوقذكر920170707114احمد باطح خلف العنزي2607

78.88الحقوقالحقوقذكر920170707116خليفه خالد مسعود محمد الحمد2608

2609
سعيد محمد سعيد الجابرى 

القحطانى
78.35الحقوقالحقوقذكر920170707117

73.82الحقوقالحقوقذكر920170707118صالح علي صالح علي فاران2610

2611
75.82الحقوقالحقوقذكر920170707120خليفه عبدالحكيم احمد سعيد ناصر

2612
ناصر طارق خليفه ال محمد 

النعيمى
74.62الحقوقالحقوقذكر920170707122

2613
عبدالرحمن ناصر حمد البريد 

المري
74.5الحقوقالحقوقذكر920170707124

2614
80.12الحقوقالحقوقذكر920170707125سحمى على حيان مهدى الحبابى

2615
68.92الحقوقالحقوقذكر920170707126على حسين على قطيفان الشمرى

69.17الحقوقالحقوقذكر920170707127عبدهللا شافي علي الشمرى2616

75.11الحقوقالحقوقذكر920170707128حمد محمد حمد محمد النعيمي2617

2618
محمد ناصر محمد ال حباب 

الهاجرى
65.78الحقوقالحقوقذكر920170707129

2619
74.42الحقوقالحقوقذكر920170707130ثانى عبدهللا جمعه حسن الجاسم

2620
72.39الحقوقالحقوقذكر920170707132نايف على هتفر الحبابى القحطانى

2621
72.03الحقوقالحقوقذكر920170707133حمد مرعى محمد عامر الغراب

2622
74.61الحقوقالحقوقذكر920170707134محمد خالد محمد االحمد البوعينين

2623
ماجد ناصر ماجد عبدالرحمن 

النعيمي
78.15الحقوقالحقوقذكر920170707135

2624
71.61الحقوقالحقوقذكر920170707138علي مبارك صالح النابت المري



76.49الحقوقالحقوقذكر920170707141عبدالرحمن يعقوب علي الكاظم2625

2626
74.65الحقوقالحقوقذكر920170707142علي عبدهللا احمد مبارك الفضاله

76.02الحقوقالحقوقذكر920170707143محمد ابراهيم مبارك الفضاله2627

2628
86.13الحقوقالحقوقذكر920170707145محمد صالح حسين علي الجرحب

2629
فهد محمد تركي المشعلي 

القحطاني
74.02الحقوقالحقوقذكر920170707146

2630
سلطان محمد تركي المشعلي 

القحطاني
73.45الحقوقالحقوقذكر920170707147

2631
69.5الحقوقالحقوقذكر920170707148سعيد حمد محمد الجارهللا المري

2632
76.93الحقوقالحقوقذكر920170707149راشد غانم راشد غانم السهالوي

82.23الحقوقالحقوقذكر920170707150احمد عبدالرحمن احمد شمس2633

2634
73.77الحقوقالحقوقذكر920170707151حواش عيد الحميدي نادر الشمري

2635
خميس محمد خميس العجالن 

الكعبي
79.21الحقوقالحقوقذكر920170707152

2636
73.91الحقوقالحقوقذكر920170707155علي سعيد راشد الخطالء المري

2637
76.7الحقوقالحقوقذكر920170707156حمد سعيد راشد الخطالء المري

2638
75.78الحقوقالحقوقذكر920170707158جارهللا علي راشد الخطالء السنيد

2639
74.53الحقوقالحقوقذكر920170707159نواف حمد محمد البريدي المري

74.57الحقوقالحقوقذكر920170707160بخيت سالم محمد البحيح المري2640

2641
عبدالهادي علي حمد البريدي 

المري
76.61الحقوقالحقوقذكر920170707161

2642
يوسف ابراهيم احمد علي 

االنصاري
71.65الحقوقالحقوقذكر920170707166



2643
محمد مذكر معيض ال فطيح 

القحطاني
67.3الحقوقالحقوقذكر920170707167

81.35الحقوقالحقوقذكر920170707168بدر يوسف زينل عبدهللا2644

2645
75.36الحقوقالحقوقذكر920170707169احمد خالد محمد االحمد البوعينين

2646
محمد مسفر فالح ال سعد 

القحطاني
73.79الحقوقالحقوقذكر920170707171

2647
محسن عوض محمد عبدالقوي 

اليافعي
76.96الحقوقالحقوقذكر920170707172

73.04الحقوقالحقوقذكر920170707174غانم صقر غانم حسن الكبيسي2648

2649
69.84الحقوقالحقوقذكر920170707175جمعه عبدهللا سعد الحسن المهندي

2650
76.44الحقوقالحقوقذكر920170707176محمد عبدهللا محمد عيسى النصر

77.39الحقوقالحقوقذكر920170707181سعود طالب جمعه سالم2651

2652
عبدالرحمن راشد حارب راشد 

الحارب
70.84الحقوقالحقوقذكر920170707184

2653
احمد عبدهللا احمد عبدالملك 

العبدالملك
82.42الحقوقالحقوقذكر920170707185

73.84الحقوقالحقوقذكر920170707187بدر هالل عتيق عيد القبيسي2654

2655
84.09الحقوقالحقوقذكر920170707189خالد سالم فاهد المالمقه الهاجري

2656
عبدهللا سعيد عبدهللا شافي 

القحطاني
68.74الحقوقالحقوقذكر920170707194

2657
حمد سعيد عبدهللا العرجي 

القحطاني
73.8الحقوقالحقوقذكر920170707195

2658
81.14الحقوقالحقوقذكر920170707197فهيد سعيد فهيد آل غانم القحطاني

74.34الحقوقالحقوقذكر920170707198سعد محمد سعد عبدهللا العجيل2659

78.37الحقوقالحقوقأنثى920170707200مها علي يوسف احمد المالكي2660

2661
عبدالهادي جارهللا علي البريدي 

المري
78.95الحقوقالحقوقذكر920170707201



2662
عبدالعزيز حسين علي موسى 

حسين
77.75الحقوقالحقوقذكر920170707202

2663
79.61الحقوقالحقوقذكر920180707001محمد عواد فرحان فليح الشمري

77.98الحقوقالحقوقذكر920180707003احمد عتيق احمد سعد الكعبي2664

2665
سلطان علي صفنان حمد 

السقطري
79.35الحقوقالحقوقذكر920180707004

78.32الحقوقالحقوقذكر920180707006خالد حيان خالد العتيبي2666

72.73الحقوقالحقوقذكر920180707007خميس محمد خميس الكبيسي2667

74.61الحقوقالحقوقذكر920180707008محمد حسن عبدهللا فخرو2668

2669
86.13الحقوقالحقوقذكر920180707009فاهد سالم فاهد المالمقه الهاجري

2670
منصور سالم فاهد المالمقه 

الهاجري
89.18الحقوقالحقوقذكر920180707010

2671
80.23الحقوقالحقوقذكر920180707014حمد احمد حمد بوجابر السليطي

86.44الحقوقالحقوقأنثى920180707015نوف علي عبدهللا جسيمان2672

2673
72.61الحقوقالحقوقذكر920180707019حمد سعيد عبدهللا البريدي المري

2674
76.72الحقوقالحقوقذكر920180707020احمد عبدالرحمن محمد الحساوي

78.53الحقوقالحقوقذكر920180707021علي مسعود علي القحطاني2675

75.1الحقوقالحقوقذكر920180707022بخيت مسعود علي القحطاني2676

73.69الحقوقالحقوقذكر920180707023احمد عبدهللا محمد الهيدوس2677

78.08الحقوقالحقوقذكر920180707024بدر سعيد مبارك الفهد2678

84.21الحقوقالحقوقذكر920180707026فالح حسن عبار الشمري2679

81.49الحقوقالحقوقأنثى920180707027ساره خميس احمد عبيد عزان2680

2681
76.36الحقوقالحقوقذكر920180707029ابراهيم حسين سالم هالل عاشور

80.06الحقوقالحقوقذكر920180707030حمد عبدهللا زينل عبدهللا حسين2682

79.39الحقوقالحقوقذكر920180707032مشعل احمد محمد المطاوعه2683

88.92الحقوقالحقوقذكر920180707036الفي علي عايد الشمري2684



78.15الحقوقالحقوقذكر920180707037محمد حمد ناصر المري2685

2686
80.66الحقوقالحقوقذكر920180707038محمد عبدهللا علي البريدي المري

76.58الحقوقالحقوقذكر920180707044بادي سالم مشلح الدوسري2687

72.68الحقوقالحقوقذكر920180707045عبدهللا عبيد عبدهللا الدوسري2688

2689
71.03الحقوقالحقوقذكر920180707047صالح احمد عبدهللا محمد النعيمي

2690
75.97الحقوقالحقوقذكر920180707049علي ابراهيم احمد علي االنصاري

2691
78.86الحقوقالحقوقذكر920180707052عبدهللا محسن سليم بخيت خوار

72.78الحقوقالحقوقذكر920180707055سالم علي سالم محمد الكربي2692

2693
70.11الحقوقالحقوقذكر920180707059عبدهللا مهدي راشد مهدي الكعبي

77.21الحقوقالحقوقذكر920180707061علي سالم علي مبارك كده2694

2695
78.12الحقوقالحقوقذكر920180707062علي سالم عويمر غاشم الكثيري

78.28الحقوقالحقوقذكر920180707064فهد راشد محمد سعود الحجريه2696

74الحقوقالحقوقذكر920180707067فهيد سالم علي سالم الحايف2697

71الحقوقالحقوقذكر920180707068دخيل علي دخيل النابت المري2698

72.13الحقوقالحقوقذكر920180707069محمد علي حزام البحيح المري2699

83.47الحقوقالحقوقذكر920180707073علي سعد محمد المهندي2700

87.42الحقوقالحقوقأنثى920180707074مها صالح احمد حيدره اليافعي2701

84.94الحقوقالحقوقذكر920180707075حمد صالح احمد حيدره اليافعي2702

2703
80.25الحقوقالحقوقذكر920180707078جمعه مبارك عيد ابوجسوم البدر

2704
72.06الحقوقالحقوقذكر920180707083عبدهللا محمد عبدهللا حمد االدهم

85.12الحقوقالحقوقذكر920180707089عجالن عطاهلل عجالن العنزي2705

2706
محمد عامر سعد البريدي 

الهاجري
81.19الحقوقالحقوقذكر920180707092

74.4الحقوقالحقوقذكر920180707093سعد عامر فالح عامر الهاجري2707



2708
راضي علي محمد الطراق 

الهاجري
76.86الحقوقالحقوقذكر920180707094

76.58الحقوقالحقوقذكر920180707095حمد محمد عبدهللا علي الشيب2709

80.47الحقوقالحقوقذكر920180707096عبدهللا عيد علي عيد الكواري2710

82.76الحقوقالحقوقذكر920180707098مروه زياد حمور2711

2712
عبدهللا علي محمد ال صوفان 

االحبابي
75.44الحقوقالحقوقذكر920180707100

81.09الحقوقالحقوقذكر920180707103محمد فضل نصر محمد حسين2713

2714
علي عبيد حسن ال ناصر 

القحطاني
74.67الحقوقالحقوقذكر920180707111

2715
81.62الحقوقالحقوقأنثى920180707114حصه علي خليفه خليفه السويدي

2716
75.04الحقوقالحقوقذكر920180707116جبر عيسى جبر آل سيف الكواري

2717
73الحقوقالحقوقذكر920180707117مشعل حمد عبدهللا البريدي المري

2718
62.38الحقوقالحقوقذكر920180707120مهنا حمد مهنا الضابت الدوسري

2719
72.47الحقوقالحقوقذكر920180707122علي خميس علي الشاعر السليطي

2720
83.48الحقوقالحقوقذكر920180707123علي محمد عبدهللا طريبيل البريد

2721
80.93الحقوقالحقوقذكر920180707124عبدهللا محمد ناصر البريد المري

2722
76.38الحقوقالحقوقذكر920180707126احمد محمد مبارك صالح بخيت

72.19الحقوقالحقوقذكر920180707127خليفه سعد سالم ثابت السقطري2723

2724
78.43الحقوقالحقوقذكر920180707131ناصر هادي سعيد ناصر البريدي

74.03الحقوقالحقوقذكر920170707153حمد ناصر عبدالرحمن النعيمي2725

2726
66.57الحقوقالحقوقذكر920170707165عبدهللا محمد سعد محمد الرميحي



81.39الحقوقالحقوقذكر920180707025احمد حمود عوض الهزاع2727

80.18الحقوقالحقوقذكر920180707035عبدهللا مالش ندو اسمر الدخيل2728

2729
70.82الحقوقالحقوقذكر920180707040جاسم محمد جوهر مبارك العلي

76.18الحقوقالحقوقذكر920180707080محمد فرج عباس فرج الماس2730

2731
72.16الحقوقالحقوقذكر920180707091حمد بن عبدهللا بن سعد الهاجري

2732
72.83الحقوقالحقوقذكر920180707097حمد مضهور مسلم منير الشمري

2733
 محمد صالح محمد بن عقيل 

النابت
65.11الحقوقالحقوقذكر920180707104

2734
مشاعل صالح وليد صالح 

الكواري
79.52الحقوقالحقوقأنثى920180707106

2735
عبدالرحمن حمد عبدهللا البريدي 

المري
68.72الحقوقالحقوقذكر920180707107

2736
سالم خميس سالم البوخميس 

السليطي
75.93الحقوقالحقوقذكر920180707118

2737
76.3الحقوقالحقوقذكر920180707119سعد راشد سعد ركيب الهاجري

2738
74.96الحقوقالحقوقذكر920180707129حمد موسى رضا احمد العمادى


