�إعالن �صادر عن ديوان اخلدمة املدنية
يدعو ديوان اخلدمة املدنية بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة ،التالية �أ�سما�ؤهم من حملة �شهادة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص الطب العام وحملة �شهادة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص التمري�ض ،وحملة �شهادة دبلوم كلية املجتمع ال�شامل يف
تخ�ص�ص التمري�ض لإ�شغال الوظائف الطبية وال�صحية على م�ستوى الأقاليم الثالث ،التواجد ح�سب املكان والزمان املحددين تالي ًا حل�ضور االمتحان التناف�سي الإلكرتوين:
				
• �إقليم ال�شمال – يف جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
** �سيتناول االمتحان التناف�سي الإلكرتوين لتخ�ص�ص الطب العام جمالني رئي�سيني:
			
�أو ًال :جمال االخت�صا�ص املعريف ويعطى %70من العالمة الكلية.

• �إقليم الو�سط – يف مبنى ديوان اخلدمة املدنية

				
• �إقليم اجلنوب – يف جامعة م�ؤتة

ثاني ًا :جمال القدرات و اال�ستعدادات واملهارات الوظيفية ويعطى %30من العالمة الكلية.

وي�شمل الكفايات واملهارات واال�ستعدادات التالية:
-الكفايات اللغوية (اللغة العربية واللغة االجنليزية)

			
 -اال�ستعدادات العقلية (التفكري املنطقي والتحليلي)

** �سيتناول االمتحان التناف�سي الإلكرتوين لتخ�ص�ص التمري�ض جمالني رئي�سيني:
�أو ًال :جمال االخت�صا�ص املعريف ويعطى  %70من العالمة الكلية وي�شمل:
• الكفايات املهنية العامة (�إدارة وتن�سيق الرعاية التمري�ضية ،ال�سالمة ومنع العدوى).
ثانيا  :جمال القدرات و اال�ستعدادات واملهارات الوظيفية ويعطى  %30من العالمة الكلية.

• الكفايات املهنية اخلا�صة املبنية على احتياجات املري�ض (ال�سالمة الف�سيولوجية ،ال�سالمة النف�سية ،التعزيز ال�صحي).

• وي�شمل الكفايات واملهارات واال�ستعدادات التالية:
			
 -اال�ستعدادات العقلية (التفكري املنطقي والتحليلي)

مالحظات هامة:

 -الكفايات اللغوية (اللغة العربية واللغة االجنليزية)

		
• لن ي�سمح لأي من املر�شحني دخول قاعة االمتحان ما مل يتم االلتزام بربوتوكول ال�سالمة العامة (ارتداء الكمامات والكفوف).
								
• �ضرورة االلتزام باحل�ضور قبل �ساعة من املوعد املحدد.
									
• مينع �إدخال الهاتف اخللوي �إىل قاعة االمتحان.

• لن يتم ال�سماح للمرافقني بدخول حرم املبنى الذي �سيتم عقد االمتحان فيه
• �إح�ضار البطاقة ال�شخ�صية ال�صادرة عن دائرة الأحوال املدنية واجلوازات �سارية املفعول وقلم حرب.
• كل من ال يح�ضر االمتحان التناف�سي يعترب م�ستنكف ًا.

• �سيتم ن�شر�أ�سماء الناجحني على:
 موقع ديوان اخلدمة املدنية الإلكرتوين (ديوان – اخلدمة -املدنية.الأردن) www.csb.gov.jo موقع الإعالنات احلكومية www.advs.gov.jo� -صفحة الديوان الر�سمية على الفي�س بوك (ديوان اخلدمة املدنية الأردين)

• ملزيد من املعلومات �أو اال�ستف�سارات ميكن االت�صال على الأرقام التالية� )962791025063 ، 962785225727 ، 962791025062( :أو مركز االت�صال الوطني .065008080
علم ُا �أن الناجحني يف االمتحانات ال�سابقة ال�سارية املفعول حتى تاريخة من حملة ذات التخ�ص�صات وعلى ذات املناطق اجلغرافية الواردة يف هذا االعالن �سيتم دمج نتائجهم مع نتائج الناجحني يف هذا االمتحان ،بحيث يتم التعامل معها كوحدة
واحدة لغايات الرت�شيح للمقابلة ال�شخ�صية ووفق ًا للأحقيات التناف�سية وذلك ا�ستناد ًا لأحكام املادة ( )13من تعليمات اختيار وتعيني املوظفني املعتمدة.

رئي�س ديوان اخلدمة املدنية
															
			
�سامح النا�صر
																				

�إقليم ال�شمال – يف جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
الأربعاء 2020/11/18

ال�ساعة � 9:30صباحا
مبنى القاعات التدري�سية NB63
دبلوم متري�ض
�إقليم ال�شمال

ايات حممد خالد بني خالد
اياد ذيب احمد االحمد
اياد عبد الرحمن احمد طحاينه
اميان حممد نايل الزغول
اينا�س �صالح ناجي مدلل
اينا�س فواز حممود منيزل
ايه حممود ابراهيم العليمي
ايهاب حممد علي الب�شتاوي
بثينه احمد مو�سى بني �صالح
بثينه ح�سني �سامل الفحيلي
بردي�س علي �سليمان امل�صاليخ
ب�سام حممد �سليمان بني عي�سى
ب�سما مظفي حم�سن عو�ض
بالل را�شد امني ق�صراوي
بالل مو�سى ابراهيم املفلح
بنان علي احمد بني الدومي
بيان احمد حممد العمرى
العيد
�سليم
وليد
تعله
تغريد في�صل احمد زعارير
تغريد حممد ر�شاد بني عي�سى
تغريد حممد �سليم ابو عبيد
ثائر �صالح احمد ابو غايل
ثائر حممود حممد هنانده
ثروه ابراهيم �صالح �صواحله
مبنى القاعات التدري�سية NB66
دبلوم متري�ض
�إقليم ال�شمال
ابت�سام ابراهيم احمد بني يا�سني
ابدور رجاء فر�سان البخيت
ابراهيم احمد عايد الب�شارات
ابراهيم ح�سني حممد عيا�صره
ابراهيم ع�صام حممد اليو�سف
ابراهيم حممد عبداملجيد ابو �شعر
ابراهيم يو�سف ابراهيم اخريان
احالم حمزه احمد بني يا�سني
احالم حممد عقله نقر�ش
احمد توفيق طعمه بني عي�سى
احمد ريحان ح�سني نوافله
احمد �صايف عبد اللطيف دربا�س
احمد علي حممد م�صاروه
احمد غازي خلف ال�صمادي
احمد فايز عبد الرحمن جالمنه
احمد قا�سم حممد منا�صره
احمد حممد احمد جوارنه
احمد حممد �سليمان ابو دام�س
احمد حممد �صالح احل�سينات
احمد حممد قا�سم اجلرادات
احمد يحيى حممد ال�شريف
احمد يو�سف �صالح العلوان
اخال�ص �سامل �صالح ال�شياب
اخال�ص علي حممد حالحله
ادم اذياب ح�سن عبابنه
ادهم في�صل حمزه عبيدات
اريج ا�شتيوى عبد اهلل ال�شوبكي
اريج عي�سى خطار قدي�سات
اريج م�صطفى حممد اخل�شا�شنه
ازدهار ح�سن م�صطفى ال�شويات
ا�سامه جودت حممد عتوم
ا�سامه خالد ا�سماعيل مروج
ا�سراء عبد اهلل مو�سى بني ملحم
ا�سراء حممد حممود ن�صريات
ا�سراء ن�صر عبد الرحمن ال�سليتي
ا�سراء يحيى ارحيم ال�شلقان
ا�سالم جميل عبد اهلل اخلن

ا�سماء احمد عبد الرحمن ابو الهناء
ا�سماء حممود احمد بني مفرج
ا�سيد عبد الفتاح ذيب اال�سود
ا�شراق فوزي حممد �سعيد املومني
ا�شراق حممد عطوه ابو فرحان
ا�شرف تي�سري عبد حممد
ا�شرف حممد ح�سني حمدوين
اعتدال احمد �سليمان القا�سم
اكرام �سامل عبد القادر اخلطباء
االء داود ح�سني العمري
االء �سعد حممود االبراهيم
االء عزات تركي الق�ضاه
االء نعمان عبد الرحمن جالمنه
الهام مو�سى حممد ابداح
اماين خالد �سالمه فرج اهلل
اماين خليل احمد ابو دحيله
اماين عبد احلافظ ا�سعد �شكور
امل اديب حممود من�سي
امل يحيى حممد العمري
امنه نايف حممد بني �سالمه
امريه يو�سف طالب ال�شحيمات
اميمه حممد فليح الق�ضاه
انا�س علي عبد الق�ضاه
ان�س تي�سري احمد الغول
ان�س حممد حامد ابو جوهر
ان�س نظمي عادل ال�شياب
انور حممد عبد الرحيم بركات
ايات احمد ابراهيم �سعد الدين
مبنى عمادة �ش�ؤون الطلبة SA1
دبلوم متري�ض
�إقليم ال�شمال
ثناء عبد اللطيف عقله جنادات
جواد ح�سن حممد اخلليل
ح�سام ح�سن حممود ا�سعد
ح�سام عليان حممد عودات
ح�سام حممد زكي علي الدردور
ح�سن ابراهيم احمد ال�شيخ ح�سن
ح�سني با�سم ح�سني ابو احل�سن
ح�سني فالح حممد الزعبي
حمزه تركي احمد نوافله
حنان ابراهيم حممد اخلطيب
حنان ح�سن احمد ال�ساكت
حنان ذياب كامل من�صور
خالد تركي حممد الهزاميه
خالد حممد يو�سف ال�شريده
خلود حممد علي بني دومي
خليل ر�سمي حممود قنو
دعاء حممد احمد بني فواز
دعاء حممد ح�سني ال�صميعات
دعاء ه�شام �صالح م�صلح
دعد �شحاده علي العامري
دنيا تي�سري احمد �سرحان
رابعه �سعيد حممد ال�سعدى
رافت عبد اهلل النعيم ال�شكور
رامي نظام يو�سف جوابره
راميا م�شرف ح�سن خ�شان
رانيا حممود علي حكيم
رايه عدنان �صالح ال�صمادى
رائد هاين احمد الرفاعي
رجاء حامد عبد اهلل اخل�شان
التل
ملحم
با�سل
رزان
ر�شا حممود عبد احلميد امل�صري
رغد حممد عبد اهلل العماوى
رمزي علي ر�ضوان خفاجه
رنا يو�سف خ�ضر ادري�س
رهام حامد ابراهيم ال�شياب
رهام حممد �صالح ن�صري
روان ح�سني حممد االحمد
روان �سليمان ح�سن اليحيى

رمي حممود حممد خماي�سه
رئيفه ذيب باير ال�شكور
زكريا علي حممد ال�شرمان
زينب حممد امني عبد اهلل �شناق
�ساجدة ماهر �سعدى �سعاده
�ساره حممد را�سم توفيق م�سمار
�سامر غالب �صبحي الرحاحله
�سجود عبد احلافظ �سعيد النمرات
�سحر فايز نايف مندحاوي
�سفيان ح�سني �صالح ابداح
�سكينه ح�سني احمد الغزاوي
�سالم احمد حممد دراو�شه
�سلطان عي�سى احمد بريك
�سليمان حمد علي ابو ربيع
�سليمان حميد رحال م�صاحله
�سماح حممد حمد ال�شيحان
�سماح حممد �سعيد ال�سمرين
�سماهر حممود م�صطفى املداهنه
�سمري حممد خالد عبد الرحمن
�سمريه حمد �سامل فريوان
�سميه عيد عبد الكرمي �سويركي
�سناء يا�سر �سامل حراح�شه
�سهري عي�سى عبد الرزاق اخل�ضر
�سو�سن زاهي حممد العالونه
�شادي خالد حممد ا�سماعيل
�شادي عادل حممد علي العنيزي
�شاديه عثمان نوري القوي�سم
�شذى حممد عبد اللطيف مطلق
�شكري عبد اهلل النعيم ال�شكور
�شهريار نبيل عبد الكرمي عوي�ص
�شهله حامت توفيق خالد
�شيماء زياد حممد بني عواد
ال�ساعة الواحدة بعد الظهر
مبنى القاعات التدري�سية NB63
دبلوم متري�ض
�إقليم ال�شمال
مامون حممود حو�شان الروا�شده
ماهر حممد �سعيد ابو جابر
جمد الدين م�صطفى حممد من�صور
حم�سن فوزي حم�سن الرو�سان
حممد احمد ح�سن عبد اهلل
حممد احمد عبد اهلل الرفاعي
حممد انور احمد قا�سم
حممد ب�سام احمد احليلواين
حممد جمال امني العمري
حممد جمال حممد البدور
حممد ح�سن مو�سى امل�سعود
حممد ح�سني عبد الرحمن الزغول
حممد خالد �شال�ش بني ملحم
حممد رابح احمد حماد
حممد �شحاده م�شرف الزعبي
حممد عبد الوهاب علي من�صور
حممد عدنان كامل عيا�ش
حممد علي قا�سم بنيان
حممد علي حممد الديرى
حممد علي حممود حوراين
حممد فريد حممد اجلعيدى
حممد كامل حممد الطعاين
حممد حممود حامد زياد
حممد حممود خلف العودات
حممد مروان كامل عيا�ش
البادية ال�شمالية
ايات عبد اهلل احمد بني عي�سى
مبنى القاعات التدري�سية NB66
دبلوم متري�ض
�إقليم ال�شمال
�صالح احمد �صالح �شناق
�صالح راتب �صالح البطاينه
�صفاء احمد عياط عبيدات

�صفاء �سمري جميل املحمد
�صفاء عبد ال�سالم حممد البدور
�صهيب ابراهيم �صالح ح�سن
�صهيب مو�سى ابراهيم املفلح
�ضياء عبد احمد الدراو�شه
طارق حممود فندي ال�شيوخ
طارق يو�سف عبد الرحمن العمرى
طالب عبد الرحمن احمد الغزو
طالل حممد طالل امل�ساعيد
عايده عبد احلفيظ خالد طعامنه
عائ�شه حممد منيزل ال�سعديه
عائ�شه حممود حممد ال�صمادي
عبد الرحمن حممد عبد الرحمن اليو�سف
عبد العزيز منري عو�ض ال�شقريات
عبد الكرمي مقبل يو�سف ال�شرمان
عبد اهلل جمال حممد عبد الرحمن
عبد اهلل علي عبد اهلل الزغول
عبد اهلل حممد فالح بني عامر
عبد اهلل حممد حممود ابو الهيجاء
عبد اهلل حممود عطيه �شهاب
عبد اهلل و�صفي عبد املجيد ال�صالح
عبدالبا�سط حممد مو�سى حمزات
عبري فايز �سليم الدويكات
عبري حممد عزت الزبن
عثمان خالد احمد ابو هيفاء
عدى �صالح حممود ب�شتاوي
عدي احمد ابراهيم �سواعي
عروب حممد ابراهيم �شطناوى
عال عبد الكرمي حممود �سرحان
عالء احمد عبد اهلل امل�صطفى
عالء حممد عبدالقادر ابوزبيده
عالء م�سلم علي املراحله
علي احمد �صالح الب�شكمي
عمار خالد حممود ال�سعدى
عمر احمد وا�صف �سماره
عمر ح�سن احمد اخلطاطبه
عمر علي عي�سى عبد اهلل
عمر حممد �سليمان ال�شرمان
عمرو حممد بركات الطويل
عنان احمد ن�صرى حممد
غدير �سالمه �صالح نقر�ش
غدير مو�سى ذيب خ�ضريات
غفران حممود توفيق هليل
غيث حممد حممود الرو�سان
فاتن زايد حممود نوافله
فاديه حمد عبد اهلل عبد الكرمي
فاطمه عي�سى حممد خطاطبه
فايزه عبد اهلل �سعد نوافله
فريال ح�سن حممد اخلليل
فريال علي جملي ال�صقر
كفاح عبد الكرمي يو�سف دويكات
كمال حممد كامل �شكور
ل�ؤي رم�ضان م�صطفى فراج
ليث احمد خلف بني �سالمه
ليث خالد م�صطفى طاهات
ليث عبد الرحيم �سليمان را�شد
ليث حممد نوفان عبيدات
ليندا عبد احلميد احمد ابو عمره
ماجد عبد الرحمن حممد الطيطي
مالك احمد �سالمه ال�شرمان
مالك حممود ح�سني طعمه
مالكه حممود مو�سى بني مرعي
مبنى عمادة �ش�ؤون الطلبة SA1
دبلوم متري�ض
�إقليم ال�شمال
حممد نايف عبد اللطيف �شواهني
حممد نايل قدره التهتموين
حممد هاين طايل جباعته
حممود اكرم عبد الرحمن الطالفحه

ح�سني

علي

عبا�سي

حممود زهدى عبد اللطيف العبد هناء
حممود ع�صام حممود احل�صري
حممود حممد نايف مندحاوي
حممود م�صطفى يو�سف عنانبه
حممود منري حممود �شهاب
مراد نا�صر حممد ذينات ا�سماء �سالمه احمد ال�سامل
مرمي حممد هادي ذيب املطر ا�سماء ظاهر م�صطفى ا�سعد
م�صطفى �صالح فايز �سلمان ا�سماء غ�سان ح�سن حما�سنه
معاذ خالد �سعيد املرعي ا�سماء حممد �صالح عتوم
معاذ فار�س �صالح عطروز ا�سماء حممود حممد خري�سات
معاذ مو�سى احمد ح�سينات ا�سماعيل ابراهيم فالح عليمات
عنوز ا�سماعيل حمد �صالح اخلوالده
عليان
نعيم
معاذ
معتز ابراهيم �صادق عنرت ا�سيل خالد ا�سماعيل بني �صالح
منال مو�سى عبد اهلل النجار ا�سيل خالد حممد غنيمات
منتهى حممد خري احمد فرحات ا�سيل حممود ح�سني احمد
منى وجيه جمال خليفه ا�سيل حممود �سالمه ال�شرمان
مها حممد عي�سى �شناق ا�سيل هاين ظاهر كليبي
مهند ربحي �سامل ح�سن ا�شرف احمد حممود ال�شدوح
مو�سى احمد �صالح ب�شتاوي ا�شرف جمال حممد البدور
م�ؤمن يو�سف جميل الدهون ا�شرف حممد عبد اهلل ابو علي
مياده حممد عبداهلل الربايعه ا�صالح طاهر علي بني عطا
مريفت ها�شم �سعيد عبابنه افراح حممد ناجي التويتي
مي�ساء �سعد �سليمان املنا�صري اكرام ح�سني علي ابو عليقه
مي�سر حممد علي طوالبه اكرام عبد الرحمن ح�سني القرعان
مي�سون �سامح �شاهر بطاينه االء ابراهيم حممود الزعبي
مي�سون علي عبد اهلل بني عي�سى االء جا�سر عقله الذيابات
ميمونه حممد احمد العمرى االء جميل ابراهيم حمايده
ناديا اديب ذيب ابو علوان االء ح�سن عبد الرحمن ابو عابد
ناديا حممد نورى القوي�سم االء �شحده حممود بركات
نان�سي خالد حممود ال�سعدى االء �صالح علي ابو زيتون
ناهد كامل عبد الفتاح ال�شوابكه االء عبد اهلل اجملي بني عي�سي
نائله �سعيد �صربى العامر االء حممد احمد ال�شرع
نبيل �سمري زكي ابو لبده االء حممود ح�صاد ارديعات
ندى �سليمان حممود الفار االء مفلح ح�سني اجلبور
نزار حممد ابراهيم الزغول االء نا�صر ر�شدى ال�صمادى
ن�سرين احمد حممد عبا�س العنود ماجد عبد احلميد ال�صواحله
ن�سرين م�صطفى علي ال�صمادى املثنى حممد احمد البلعا�سي
امللك املنت�صرباهلل طالب احمد عوده
�سعيد
عطا
نور
نور حممد فهد مهاو�ش امل�ؤيد حمود حمدان العليمات
هازار حممد علي �شطناوي امال را�ضي �صالح اخلطيب
هاين حممد حممود عبدي اماين ابراهيم حممد هليل
هبه ب�سام حممد �شهاب اماين احمد ح�سني الطيبي
هبه ح�سن علي ال�سموعي اماين ح�سني �سامل �صواحله
هبه ح�سني ابراهيم تيم اماين ر�شيد حمد النعيمي
هبه ح�سني علي بدندي اماين �سهيل عمر ال�صمادى
هبه طالل مناور مروج اماين عبد املعطي عارف العليوه
هنا احمد حممد ال�شياب اماين عدنان طه املومني
هناء �صالح فوزي احلميدي اماين عماد حممود ن�صار
هند �سليم مو�سى اجلوارنه اماين غالب عي�سى ال�شويات
هيثم ريا�ض حممد ال�صمادي اماين كمال ا�سماعيل روا�شده
وجدان حممد امني احمد بني عي�سى اماين كمال من�صور من�سي
وجدان حممود علي بني حمد اماين مازن توفيق زيغان
و�سام زهري فايز خليفه اجماد م�صباح حممود امل�سلماين
و�سام عارف حمد العمو�ش اجمد ح�سني علي عيا�صره
و�سيله حمد خلف اخللف اجمد حممود عبد اهلل ابو �سردانه
و�سيم جمال �سليمان ال�شوبكي اجمد هليل فالح ال�سابل
وعد مو�سى ح�سن خطاطبه امل ابراهيم احمد م�سامله
وفاء �سعيد ابراهيم عبد القادر امل ر�ضا م�صطفى مي
وفاء حممد عبد الكرمي ار�شيدات امل فرحان را�شد احلراح�شه
والء فايز ابراهيم ب�شايره امنه ح�سني حممد ال�شلول
يا�سمني خليل حممود ال�شقريي امنه حكمت عي�سى عبابنه
يحيى ظاهر فهد منا�صره امريه جعفر علي اليحيى
يزن في�صل حممد طبي�شات امريه ح�سني علي البطمه
ينال حممود عو�ض هري�س اميمه ابراهيم حمد احلراح�شه
يو�سف علي حممود جعفر اميمه امني حممد �سامل
يو�سف حممد �سليمان عبد العزيز اميمه �سليم يو�سف عبابنه
امني عاي�ش احمد مقدادي
البادية ال�شمالية
حممود في�صل حممد العبيد امني عبد الكرمي م�صطفى ال�شطناوى
جند حممود ح�سني املالحيم انال احمد �سرور ال�شناق
م�ساء
ال�ساعة ً 4:30
مبنى القاعات التدري�سية NB63
بكالوريو�س متري�ض
�إقليم ال�شمال

انت�صار فايز �سليم الدويكات
انت�صار حممود حممد �سرحان
اجنود حممود �سليمان روا�شده
ان�س احمد يو�سف ابداح
ان�س جميل حممود الطه
ان�س خالد غ�شام ال�صقريات
مبنى القاعات التدري�سية NB66
بكالوريو�س متري�ض
�إقليم ال�شمال
ابتهال ابراهيم عبداهلل قويدر
ابرار عطاء �سامل حما�سنه
ابراهيم جمال احمد جمعه ال�شوبكي
ابراهيم زهري ابراهيم ابو �سليم
ابراهيم �سعيد ابراهيم الرو�سان
ابراهيم حممد ابراهيم ابو �صهيون
ابراهيم حممد ابراهيم ال�شناق
ابراهيم حممد نافع حممود
ابراهيم حممود مذيب عالونه
ابراهيم منذر حممود مهيدات
ابي عدنان حممد ابو دلو
اح�سان خلف ابراهيم جراح
احالم احمد تركي ابوكايد
احالم احمد م�صطفى اجلراح
احالم جميل خلف اليحيى
احالم خالد عبد القادر قري�ص
احالم حممد ح�سن اخلطيب
احمد ابراهيم حممود الريا�شي
احمد امني عبد احلافظ القرعان
احمد تي�سري ح�سني �شرادقه
احمد جمال حممد الوردات
احمد جميل ر�شيد ربابعه
احمد ح�سن حممد عبد العزيز
احمد ح�سني حممد ال�شرعه
احمد حكمت عيد خزاعله
احمد خليل ابراهيم عوده
احمد خليل احمد ال�سعدي
احمد خري عواد جمعه ال�شرف
احمد را�سم عبد الرحمن بدران
احمد را�ضي حممد هياجنه
احمد رامي علي الق�ضاه
احمد ر�شدى امني ق�صراوي
احمد رمزى حممود هيالت
احمد زكريا حممد علي عمرى
احمد �سامي حمد ال�شديفات
احمد �سامي �سعد الزعبي
احمد �سفيان حممد اجلمل
احمد �سليمان ر�سمي البطاط
احمد �شاهر مذيب حوراين
احمد �شحاده احمد البكر
احمد �صالح ح�سن املحيميد
احمد طالل حماده بطاينه
احمد طالل حممد نوفل
احمد ظاهر �سليمان الوردات
احمد عامر �صالح عيد
احمد عبد ال�ستار نهار بني حمدان
احمد عبد الغفور �سامل الق�ضاه
احمد عبد الكرمي مذيب املقدادى
احمد عبد اهلل �سامل الزبون
احمد عبد اهلل حممد الهزاميه
احمد عبد النور احمد ق�صا�ص
احمد عدنان يو�سف الزعبي
احمد علي حممد الدهون
احمد علي حممد بني خالد
احمد علي من�صور الدويرى
احمد فايز �شحاده خ�شان
احمد فايز �صالح خطايبه
احمد فايز هالل بني حمدان
احمد فائق حممد ذبيان
احمد قا�سم حممد ال�صمادى

احمد كفاح احمد البكريات
احمد ماجد عقله جنادات
احمد حممد خالد ا�صبيح
احمد حممد �سامل الغزو
احمد حممد �سعيد حممود الب�سندى
احمد حممد �سالمه املحا�سنه
احمد حممد عواد الزبون
احمد حممد فالح الزعبي
احمد حممد نا�صر من�صور
احمد حممود احمد اجلعيدي
احمد حممود احمد حرزاهلل
احمد حممود عبد الفتاح خربط
احمد حممود علي عثامنه
احمد حممود حممد اخلالدي
احمد م�صطفى عو�ض قرعان
احمد مفلح عبد اهلل خ�صاونه
احمد مو�سى عبد الكرمي عي�سى
احمد مو�سى حممد املحمود
احمد نايف احمد عبيدات
احمد نواف جمعه العو�ضات
احمد وا�صل حممد املومني
احمد وليد يو�سف حوا�شني
احمد يا�سر �سليمان العلي
احمد يو�سف حممد عقيل
احمد يو�سف حممد حممد
اخال�ص �صالح فالح ال�شرمان
ادهم حممد عبد اهلل ال�شوحه
اروى عثمان ر�شيد جابر
اريج عبد احلميد احمد القوا�سمه
اريج ع�صام جمال جرادات
اريج حممد �صالح ال�صمادي
ازهار �سالمه حممد قوقزه
ازهار عمر احمد ال�شامي
ا�سامه عبد اهلل منيزل ابو الهول
ا�سامه ف�ضل ا�سماعيل الزعبي
ا�سامه فوزي م�صطفى الذينات
ا�سراء ابراهيم عو�ض مريان
ا�سراء احمد خلف م�صطفى
ا�سراء احمد ق�سيم احلراح�شه
ا�سراء احمد حممد جمعه الدلقموين
ا�سراء امني حمد حمدوين
ا�سراء ح�سني علي فرحات
ا�سراء �صالح ابراهيم احللو
ا�سراء عبد اهلل حممد ابو زهرى
ا�سراء عبد اهلل حممد عبيدات
ا�سراء عبداهلل ح�سني امل�شاقبه
خليل
فرج
عطا
ا�سراء
ا�سراء علي م�صطفى الزعبي
ا�سراء عو�ض فليح دروي�ش
ا�سراء عي�سى علي ال�سعود
ا�سراء ماهر علي املومنى
ا�سراء ماهر حممد عنيزات
ا�سراء حممد جمعه مفلح العي�سى
ا�سراء هاين حممد فريحات
ا�سعد ف�ؤاد ا�سعد حجازى
ا�سالم ابراهيم حممد املحا�سي�س
ا�سالم احمد حمزه العمرات
ا�سالم بكر عبد الرحمن ال�شويات
ا�سالم ح�سني عبدالرحمن بني حممد
ا�سالم ريا�ض فايز الدويرى
ا�سالم عزت يو�سف عبابنه
ا�سالم علي حممود الطالب
ا�سالم عمر حممد ال�شديفات
ا�سالم فايز خليف ال�شرعه
ا�سالم في�صل حممد بني حمد
ا�سالم ق�سيم حممد الرم�ضان
ا�سالم حممد م�صطفى العثامنه
ا�سالم م�صطفى حممود بني �سلمان
ا�سماء ابراهيم �سليمان ابو ح�سني
ا�سماء تركي حممد بني �سالمه

�إقليم ال�شمال – يف جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
مبنى عمادة �ش�ؤون الطلبة SA1
بكالوريو�س متري�ض
�إقليم ال�شمال

ان�س ر�سمي جميل احلمود
ان�س طارق عبد اهلل عيا�صره
ان�س عبد اهلل �سليمان ربابعه
ان�س حممد علي ح�سني �صواحله
ان�س حممد حممود ال�شياب
ان�س حممود علي بني يون�س
ان�س حممود م�سلم ابو العما�ش
ان�س منري ح�سني حممود
ان�س نايف احمد الزعارير
ان�س نور الدين م�صطفى اخل�ضريات
ان�سام ابراهيم �سليمان احليارى
ان�سام ا�سماعيل علي ال�شياب
ان�سام كمال عبد اهلل مالوي
ان�سام حممد حمدان زبيدي
انعام حممد �سليم مقدادي
انغام عبد القا�سم ح�سن يعقوب
انغام حممد علي العمري
انفال هاين حممد املن�صور
انوار اجمد ذيب جراح
انوار اجمد حممد قطي�ش
انوار ح�سني �سعد الزبيدى
انوار عبد الكرمي حممد ع�سا�سفه
انوار حممد حممود اخلطار
انوار نا�صر يو�سف امل�صاحله
اني�س جميل بدر العمري
ايات احمد ح�سني عليان
ايات رباح حممد عوده
ايات �سامل احمد بني الدومي
ايات حممود ح�سني هياجنه
ايات حممود يو�سف العواوده
ايات م�صطفى فايز بني فواز
ايات نذير عبد اهلل حتامله
ايات وائل ف�ضل احلوراين
اياد احمد حممود امل�صطفى
اياد عبد اللطيف عبد الرحيم القطامي
اياد حممد نورى املومني
ايام زياد حممود حممد
اي�سر عبد الكرمي حممد جمامعه
ايالف فايز ح�سني العمرى
ايليا �سليم داهود الداهود
ايلينا نا�صر حممد القرعان
اميان احمد ابراهيم �شطناوى
اميان احمد عبد احلميد ال�ضامن
اميان جهاد عليوي م�شاقبه
اميان حاب�س حممود الرحيل
اميان ح�سني حممد البطو�ش
اميان خالد ابراهيم عيا�صره
اميان عبد اهلل م�صطفى العليات
اميان عبده ق�سيم عبد العزيز
اميان علي خالد بني ا�سماعيل
اميان عي�سى يو�سف مقط�ش
اميان حممد خري حممد مالعبه
اميان حممد �سعيد احمد ال�صغري
اميان حممد عبد الرحمن بني عي�سى
امين ح�سني فالح يو�سف
امين عدنان حممد جرادات
امين حممد احمد الزعبي
اينا�س حمود خلف مو�سى
اينا�س عبد اهلل رجا ح�سن
اينا�س فواز حممد �سعيد حطيني
اينا�س ف�ؤاد منر عودة اهلل
اينا�س في�صل حممد �شتيات
اينا�س هاين �صالح قوا�سمه
اينا�س يعقوب حممد الزطيمه
ايه حامد ابراهيم ال�شديفات
ايه عدنان روحي عو�ض اهلل
ايه علي احمد بني يون�س
ايه عيد عواد العليمات
ايه في�صل حممود الطويل
ايه حممد �صالح ال�ضامن
ايه موعد احمد ابراهيم
ايهاب حممد خلف النوافله
ايهم ح�سن حممد ربابعه
ايهم في�صل احمد الدراو�شه
با�سل ظاهر احمد الديك
با�سل فواز �ضايف ال�شرعه
با�سل ن�ضال حممد خري حتامله
بتول عواد عجاج العليمات
بتول وليد احمد �شطناوي
بثينه يو�سف عبد القادر بني بكار
بديعه خطار احمد �سحيمات
براء احمد راغب احلاج عبد اهلل
براء علي كرمي البالونه
براء في�صل حممد بطاينه
براءه احمد خلف االحمد
براءه ح�سن حممد طوي�سات
براءه �صالح ح�سن احلاج
براءه مازن حممد �شرايعه
براءه حممد عبد اهلل رواجبه
براءه نايف عبد الرحمن حداد
بريهان حممود جرب العراعره
بريهان حممود حممد ربابعه
ب�شار احمد عبد اهلل ال�شرع
ب�شار �شامان عوده ال�شرفات
ب�شار حممد حممود درادكه
ب�شري احمد خلف العظامات
بكر ابراهيم حممد الزبون
بكر احمد طالل كناين
بكر حممد احمد عبيدات
�صالح
حممد
بالل
م�صطفى
الرحمن
عبد
بالل حممد عبد الرحيم الزبون
بالل حممد عطا اهلل العقايله
بالل نا�صر حممد مو�سى
بلقي�س �شاهر م�صطفى العريان
بلقي�س حممد ابراهيم احلماد
بهاء الدين احمد حممد خبا�ص
بهاء الدين علي حممود ال�صياحني
بيان ابراهيم حممد ابو�شقري
بيان ابراهيم حممد عليمات
بيان احمد حممد مقدادى
بيان جهاد حممد يون�س
مومني
علي
�سعد
بيان
بيان عارف عبد اهلل حممد

بيان عبد اهلل من�صور جراح
بيان فريد مو�سى ابو رجب
بيان مقبل عقله نقر�ش
بيان ناجح حممود ديارنه
تاال عوين �سامل الرب�ضي
تامر ابراهيم حممد البال�سمه
تامر حممد حممود رباعي
تامر يا�سر م�صطفى الوح�شي
حترير مو�سى علي زيتون
حتكيم ك�ساب �سليمان ابو الن�صر
ت�سنيم ا�سماعيل عارف مقدادي
ت�سنيم ح�سني اليف الفاعو�س
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ر�أفت تي�سري جميل �شرادقه
رائد �سامل علي حما�سنه
رائد عبد اهلل حممد العمري
رائد فوزات عيد جدوع
ربا حممد عبيد اهلل الذنيبات
ربى احمد عبد اهلل الرفاعي
ربيع احمد �صربى الع�سل
رجاء عبد الر�ؤوف حممود خ�شان
رحمه احمد ابراهيم املومني
رحمه حكمت ح�سني كيوان
رحمه �سامي عبد ك�سا�سبه
رحمه نعمان داود حممد
ردينه احمد حممد احلوراين
رزان عاطف علي احلمد
ر�سل ماهر حممود ال�سعدى
ر�شا احمد �ضامن اجلراح
ر�شا ح�سني �ضيف اهلل الرو�سان
ر�شا �سمري عبداهلل الب�شايره
ر�شا فوزى حممود وديان
ر�شا نايل ح�سن العليان
ر�شدي فالح ر�شيد عمرو
رعد حنا فريد القردحجي
رغد عي�سى يو�سف احلمايده
رغد مفلح عبد اللطيف الدالبيح
رفيده حممد خطار املحا�سنه
رقيه احمد عبد الرحمن العيد
رويعي
عبد
احمد
رقيه
رقيه زياد حممود ابو من�سي
ركان خالد �سلطان جرادات
رمزي حممد احمد الق�ضاه
رم�ضان حممود مراد �سليم ال�سعدي
رنا ابراهيم ادري�س العمري
رنا احمد يو�سف ابداح
رنا ح�سن حممد ابو ال�سلقان
رنا �سمري ح�سني عبيدات
رنا عبد اهلل ح�سني الغزوي
رنا حممد عزام الزواتني
رناد رافع حممود ح�سني
رنيم ابراهيم احمد دواهده
رهام خالد حممد ال�شوبكي
رهام �صالح احمد ال�سوامله
رهام يو�سف ذياب قندح
روان احمد علي ربابعه
روان حكمت احمد امل�صري
روان زكريا حممد بني �صالح
روان عبد اهلل ابراهيم بني عطا
روان علي �صالح حممد
روان قا�سم حممد �شواقفه
روان منري حممود بني عبده
روزان ابراهيم عبود الزبون
روال عاهد علي العمو�ش
رويده ناجح حممود الزغول
ر�ؤوفه خليل �سعيد ال�صاحلي
ر�ؤى ح�سني عبد الطوالبه
ر�ؤى �شعبان حممد بنات
ر�ؤى علي يو�سف خطاري
ر�ؤى نا�صر عبد الرحمن الواكد
ر�ؤى ه�شام �سليمان العا�صي
ر�ؤى يو�سف حممد مقابله
رمي را�ضي عبد اهلل مومني
رمي حممد قا�سم احلمد
رمي يا�سر احمد ا�سماعيل
رميا �سرور حممد النقر�ش
ريناد عماد م�صطفى العط
زاهر علي حممود الغرام
زبيده �سفيان حممد اجلمل
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ت�سنيم خالد احمد الرما�ضنه
ت�سنيم حممود منفي الكفارنه
تغريد حممد عبد الرحمن بني عي�سى
تقوى احمد عطيه �سماره
تقى ب�سام حممد بني عبد الرحمن
تقى عادل حممد الطرادات
متا�ضر نا�صر عيد احلالل�شه
تهاين احمد حميدي احلميدي
تهاين احمد قا�سم النجر�س
تهاين تي�سري احمد اجل�سار
تهاين خالد عليان احلوامده
تهاين عطى قا�سم ك�سا�سبه
توفيق من�صور حممد فوده
تيماء غ�صاب عي�سى الزيوت
ثامر ب�سام احمد عبيدات
ثامر عبد الكرمي احمد ب�صول
ثائر علي عبد الكرمي اجلمال
ثائر مازن جابر كنعان
ثائر حممد ح�سن خري�سات
ثراء �سمري عبد املهدى بني بكر
جاد اهلل �سمري �ضيف اهلل مفلح
جاكلني يو�سف علي جبيالت
جربيل نا�صر حممد البدارنه
جعفر غالب احمد ال�شياب
جمال حممد �صالح القبالن
جهاد احمد عبد القادر الزغول
جهاد فهمي احمد خليل
جيهان عي�سى ح�سني حممد
حازم حممود جمعه دلكي
حامد �سليم �سارى عبد الرحيم

ح�سام خالد حممود م�ساعده
ح�سام حممد حامد ال�صعيدي
ح�سام حممد عبد القادر القيام
ح�سام حممد عبد اهلل الق�ضاه
ح�سام نبيل خليل البحر
ح�سن جميل ا�سماعيل ربابعه
ح�سن جهاد عز الدين ملكاوي
ح�سن حممد علي ح�سني الربابعه
ح�سن حممد ح�سن جبعي
ح�سن حممد ح�سن طه حممد
ح�سني حممد علي اخلوالده
ح�سني حممد م�صطفى عبد ال�سالم
ح�سني يحيى ح�سني كليب
حف�صه ح�سني حممد رويعي
حال حامد قا�سم البطو�ش
حماد غالب حماد ا�سماعيل
حمزه ابراهيم حممد ال�صباحني
حمزه احمد علي املومني
حمزه جالل عبد القادر بني �سالمه
حمزه خالد حممود حما�سنه
حمزه را�ضي حممد الداللعه
حمزه �سليمان ح�سن بني مرت�ضى
حمزه عبد املجيد �سامل الفقيات
حمزه قا�سم حممد ابو عبا�س
حمزه مازن ابراهيم خليفه
حمزه حممد حكمات خلف ابو �سلمان
حمزه حممد حموده �سلهب
حمزه مناور عليان �شتيات
حمزه منت�صر علي املومني
حمزه يو�سف ذياب بني ملحم
حمزه يو�سف منر القي�سي
حنان جهاد ابراهيم ابو �سيف
حنان حممد �سعيد خليل اخلطيب
حنان حممد حممود فرحات
حنني احمد قا�سم بني دومي
حنني �سامي عو�ض املومني
حياه زهري عبد اهلل دهون
خالد احمد خليل دعام�سه
خالد احمد قفطان العثامنه
خالد �شاكر تركي احلاج
خالد عبد اهلل احمد الق�ضاه
خالد في�صل خليفه ال�سقار
خالد في�صل حممود العنيزات
خالد حممد طايل مقابله
خالد حممد عبد الرحمن دحادحه
خالد حممد علي ال�صياح
طه
علي
حممد
خالد
خالد حممود علي ا�سمري
خالد نبيل خالد ال�شلول
خالد نعمان خالد الرحابنه
ختام نظمي احمد النعامنه
خديجه عبد الكرمي حميدان اخلزاعله
خلود حممد جرب ح�سينات
خليفه حممد علي املومني
خليل حممد جابر بني عبده
خليل حممد خليل جمعه
بنات
حممد
زياد
دانا
دانا عبد اهلل حممود جراح
دانه احمد �شوكت النعيمي
دانه احمد يو�سف م�شعل
دانيا عو�ض حممد احلواري
دانيه اياد حممد بني حمد
دعاء ابراهيم منديل عتوم
دعاء احمد ابراهيم �سعد الدين
دعاء احمد خمي�س �شديفات
دعاء رافع نزال الكركي
دعاء �شتيوي �شاتي فيا�ض
دعاء �صالح �سليمان حمايده
دعاء حممد عادل ر�ضوان
دعاء حممد علي م�سرتيحي
دعاء حممد مفلح الق�ضاه
دعاء حممود ح�سن ابو را�س
دعاء موفق ابراهيم املومني
دنيا �سليمان ح�سن قواقزه
دولت علي حممد ع�ضيبات
دميا �سامي ح�سن جمدالوي
دميا مرزوق بخيت بخيت
دينا عبد الكرمي عي�سى حمدوين
رازان حممد حممود منر
را�شد حممود عقله العليمات
رافت حممد ابراهيم ملكاوي
رافت حممد حممد عوي�صي
رامز ادري�س خالد الزعبي
رامي حممد خري عبد اهلل جيت
رامي مو�سى ظاهر ال�سمريي
رانيا تي�سري �سعيد عيا�صره
رانيا �صالح حممد بني يون�س
رانيا مثقال ح�سن عراي�شي
رانيه منذر حممد عتوم
رايه را�ضي عبد احلميد ابو هزمي
رايه جمدي حمي الدين غامن
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زكريا حممد علي احللو
زكريا حممود علي عواوده
زهري علي حممود الغرام
زياد عبد احلفيظ عناز الطيطي
زياد حممد �سامل اجلراح
زيد احمد حممد فريحات
زيد خالد مو�سى ابو مراد
زيد حممد عبد املجيد ابو ليل
زيد حممد عقله العمو�ش
زينب احمد عاي�ش املن�صور
زينب احمد حممد �سليمان
زينب جا�سر عي�سى عيا�صره
زينب ق�سيم حممد العمرات
زينه حممد حممود احل�شاي�شه
�ساجد انور م�صطفى غرام
�ساجده جمال حممد ابو حميميد
�ساجده �صالح حممد الغريز
�ساجده عقله حممود افليح
�ساجده علي ح�سني ابو الع�سل
�ساجده يو�سف م�صطفى العمرى
�سارا عبدالر�ؤوف ا�سماعيل طربو�ش

�ساره احمد حممد بني هاين
�ساره ح�سن احمد مقداد
�ساره ح�سني �سلمان الربابعه
�ساره حمدان عواد عليمات
�ساره خلف البدري احمد
�ساره ركان خليل بني خليل
�ساره زكي حممد اخلطاطبه
�ساره عماد عدنان ابو قعدان
�ساره وليد حممد كراميه
�سامل حيدر �سليمان الزعارير
�سامر �سيف عليان الوديان
�سامر علي ا�سماعيل اجلراح
�سامر حممد �سعيد ابراهيم خماي�سه
�ساميه �شاتي احمد بكر
�ساندي معروف �سليمان الفيا�ض
�سائد بالل علي الر�شدان
�سائد جمال عبد ال�صفدى
�سائد فرا�س �سامل �شديفات
�سجى احمد علي الزغول
�سجى جهاد فالح الكرا�سنه
�سجى حمدان احمد فرحات
�سجى عبد الكرمي عاي�ش اجلراح
�سجى فاروق حمزه عبيدات
�سجى حممود حم�سن ابو الفوار�س
�سجى مروان حكم مهنا
�سحر عمر حممد حمي�صي
�سرين ب�سام حممد ابو كبري
�سعاد احمد علي احلامد
�سعد �صالح حممد اليون�س
�سعد علي عبد اهلل علي
�سعد نايف علي ال�شمري
�سعيد زيد �سعيد اجلمل
�سعيد حممد مر�شد هزاميه
�سفيان اح�سان حممد احلراح�شه
�سفيان احمد عبد القادر الريا�شي
�سفيان عيد جرب العراعره
�سكينه جودت حممد املومني
�سالم ابراهيم طالل غوامنه
�سالم امين احمد الرفاعي
�سالم حممد علي عبابنه
�سالمه ح�سني �سالمه �شطناوى
�سل�سبيل جا�سر �سعود بني �سلمان
�سلطان حممد حممود جباتا
�سلطانه �سليمان حمدان الزيوت
�سلمى يو�سف عبد اهلل ابو قمر
�سلوى ح�سن حممود احلج
�سليم عمر �سليم اخلطيب
�سماح زياد �صالح الظاهر
�سماح ع�صام ابراهيم �صقر
�سماح فواز عبد القادر ال�شلول
�سماح حممد ذيب مري�سي
�سماح وائل جمال ابو �شم�سيه
�سماح يو�سف حممود اجلمال
�سماهر فايز حممد اخلراب�شه
�سمر عمر في�صل ملكاوي
�سمري جمال عبد الرحمن قطوم
�سمري عبد احلميد حممد امل�سرتيحي
�سناء فتحي �شحاده العمري
�سناء فواز يو�سف العالونه
�سند نايف ح�سن بدارنه
�سند�س عبد الوايل حممود الطواها
�سند�س مثنى ابراهيم ال�صبيحي
�سها اجمد طلب البلوي
�سهاد احمد عارف الكفارنه
�سهى جمعه �سليمان ابو ا�سليم
�سهى زياد عبد العزيز ابو حيه
�سوزان �صالح نايف بردويل
�سوزان وليد ابراهيم مرجان
�سو�سن احمد جرب الرفايعه
�سريين قا�سم حممود ال�صمادى
�سيف الدين كامل حممد اجلوارنه
�سيف الدين حممد يو�سف ح�سن
�سيف اهلل مو�سى حممد �شناق
�شذى ابراهيم عبد القادر الزغول
�شذى نواف عليان حمادنه
�شروق عادل �سليمان ال�شرع
�شروق عثمان حممود النوتي
�شروق فرحان م�صبح اجلراد
�شروق ف�ضيل عبد املحمود
�شروق حممد ابراهيم عيا�صره
�شروق مروان ح�سني ال�صمادى
�شرين �سامي يو�سف الرب�ضي
�شفاء حممود احمد اجلوابره
�شهد ابراهيم بدرى الديك
�شهد زاهر فواز الزبيدي
�شهد يو�سف عبد الرحمن العالوين
�شهرزاد حممد عبد الرحيم غزالن
�شوق حممود �سامل القرعان
�شيماء بالل عبد الر�ؤوف عيد
�شيماء ع�صمت ح�سن عبد القادر
�صبا احمد م�صطفى عبابنه
�صبحا اكرم احمد بني م�صطفى
�صبحي حممد �سعيد ابو عبا�س
�صربي ا�سامه �صربى العنبو�سي
�صربين عي�سى م�صطفى ال�شقريات
�صخر �صالح حممد العليمي
�صدام ح�سني علي الروا�شده
�صدام خليل �سليمان الزعبي
�صفاء ايوب حممد القيام
�صفاء علي عبد الكرمي ابوركب
ال�ساعة الواحدة بعد الظهر
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ربيع عمر مطلق العي�سى
ر�شا م�شرف �صالح امل�ساعيد
ر�ضا حممد عنيزان امل�ساعيد
رمي حممد خالد ال�سرديه
عمار عزام توفيق ابو نا�صر
عمار يو�سف فرج اخلوالده
عمر احمد علي ابو العناز
عمر احمد حممد القواقنه
عمر جميل احمد ك�سا�سبه
عمر حامد امني العبابنه
عمر ح�سني احمد املكحل
عمر ح�سني علي قدي�سات
عمر �سامل احمد عجلوين
عمر عبد احلفيظ حممد ح�سن
عمر عبد احلميد عي�سى املومني
عمر عقله احمد مقابله
عمر عليوه ح�سني زغول
عمر عوده ار�شيد ال�شديفات
عمر حممد زاهي حممد نوافله
عمر حممد فليح املومني
عمر حممود عبد اهلل املومني

عمر مو�سى حممد اللطايفه
عمران عبداهلل حممد ابو عاقوله
عمران حممد مو�سى جرادات
عناد يو�سف احمد اخلزاعله
عندليب عبد املجيد احمد عثامنه
عهد خالد عبد القادر احلجي

عي�سى حممد عبدالرحيم يعقوب املحت�سب

غازي علي عبد الرحمن الق�ضاه
غدير خالد عبد الكرمي الزبون
غدير فائق طايل عواوده
غدير فوزي عو�ض الربعي
غدير حممد حممود جنادات
غرام احمد حممود ط�شطو�ش
غرام عبدربه قبالن اخلزاعله
غ�سان احمد عبود الزبون
غ�سان م�صطفى حممد الدويري
غفران خالد �سالمه بني خالد
غيث طاهر عبدالرحيم حوراين
غيث حممد خري في�صل العزام
غيداء احمد �شال�ش فريحات
غيداء ح�سني حمد العليمات
غيداء في�صل حممود الهزاميه
غيداء حممد ابراهيم النوافله
فاتن �سمري امني القا�سم
فاتن حممد احمد ابو عبا�س
فاتن حممد خطار املحا�سنه
فادى حممد عو�ض امل�ساعده
فادى يون�س عبداحلميد ال�شاعر
فادي احمد �سليمان اخلوالده
فادي جهاد احمد جرادات
فادي ر�سمي عبد اللطيف نوفل
فادي عاطف �سعيد املغربي
اللمع
فايز
عامر
فادي
فادي حممد علي ابو ارواق
فار�س حممد حرب عيد
فار�س حممد فار�س اخلوالده
فار�س حممد مطر احلوامده
فاروق امين �صبح ابو عا�شور
فاطمه �سليم علي الذنيبات
فاطمه عبد اجلبار عبد اهلل اخلليل
فاطمه حممد عبد اجلبار حممد
فايز علي فايز ال�شراري
فايق عبد اهلل حممد بني �سعيد
فائقه احمد عبد احلميد املهدى
فتون ع�صام احمد الزعبي
فخريه عبد الرحمن قا�سم العليات
فداء ح�سني علي العبيدات
فداء فالح حممد الدويكات
فداء حممد ابراهيم حمادنه
فرا�س عبد اللطيف عيد الو�شاحي
فرا�س حممد عو�ض ابو ارواق
فرا�س حممد عو�ض خ�شان
فرح علي �سليمان ايوب
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ثائر م�صطفى جابر االخر�س
حمزه حممد عايد بني خالد
حمزه هايل حمد ال�شرفات
حنني مو�سى �صالح النعيمي
خالد راكان حممد ال�شرعه
خالد عثمان غ�ضيان بني خالد
خالد عواد خليف بني خالد
خالد مفلح حممد بني خالد
دينا حممد عايد امل�ساعيد
�صفاء عمر داوود املومني
�صفاء في�صل احمد حللوح
�صفاء قا�سم حممد احلراح�شه
�صفاء حممد احمد الفرهود
�صفاء ن�صر م�صطفى بنات
�صفاء هاين �سعد الب�شتاوى
�صفوان احمد �سلطان الر�شيدات
�صفيه عبد الرحمن حممد حممد
�صالح احمد �صالح الزريقات
�صالح الدين �صابر �صالح اخلطيب
�صالح عطيه حممد ابو �شلظم
�صهيب رائد علي طوالبه
�صهيب عبد الرحمن حممد اجليزاوي
�صهيب عدنان ح�سن عثمان
�صهيب فائق عبد اهلل الزعبي
�صهيب حممد خري عبد الرحمن بنات
�صهيب حممد عبد الرحمن ال�صويتي
�صوفيا علي ح�سن ال�شقاقحه
�ضحى امني احمد العالونه
�ضحى جا�سر قا�سم حجازي
�ضحى خالد عبد الكرمي طالفحه
�ضحى �شاكر انهار الغرايبه
�ضحى علي حممد الدرناكي
�ضرار جمال احمد عكا�شه
�ضياء عدنان �سلمان ال�شقريات
�ضيف اهلل زياد جنيب ال�شيخ
طارق زياد ابراهيم الب�سندي
طارق زياد احمد ال�شبول
طارق زياد جابر ال�شطناوى
طارق زياد عبد القادر اجلنيدي
طارق �صالح عبد القادر عبد العال
طارق علي ابراهيم ال�شبول
طارق علي حممود الق�ضاه
طارق عليان �سليمان ابو الهيال
طارق حممد نبيل احمد ابو رجيع
طارق هاين احمد ال�شلول
طارق هاين ح�سن بنيان
طالب جمال طالب املومني
عادل احمد �سامل بني خلف
عادل خالد حممد العظامات
عادل فايز حممد الروا�ش
عارف طالب احمد مقابله
عا�صم حممد علي فا�ضل الهزمي
عاليه حمي الدين حممد ال�ضامن
عامر حممود حممد مطالقه
عاهد �ضيف اهلل معاهد ال�شرفات
عايده حممود عمر الفرجاين
عائد عبد القادر مرعي بني بكر
عبا�س فايز احمد نوافله
عبد االله حممود عبد الكرمي الفردو�س
عبد الرحمن خالد حممد العقول
عبد الرحمن فواز عبد الرحمن الوردات
عبد الرحمن في�صل احمد جنادات
عبد الرحمن حممود يو�سف ابو �سل
عبد الرحمن مناور عاي�ش اجلراح
عبد الرحيم ح�سني �صالح العمرى
عبد الرحيم علي حممد الربايعه
عبد الر�ؤوف حممود �صالح العتوم
عبد ال�سالم فهد �سامل �سعد
عبد العظيم حممود �صالح ابو�شقري
عبد الغني خريى يو�سف عبد الغني
عبد الفتاح حممد عقله م�صاروه
عبد اهلل احمد توفيق خ�ضر املهداوي
عبد اهلل احمد عبد الوهاب ال�شاعر
عبد اهلل احمد عبد اهلل الق�سيم
عبد اهلل احمد علي املومني
عبد اهلل خ�ضر ح�سن خ�شا�شنه
عبد اهلل حممد بركات ابو عا�شور
عبد اهلل حممد �سعيد يو�سف طنا�ش
عبد اهلل حممد مقبل الرو�سان
عبد اهلل م�صطفى ح�سني بني يو�سف
عبد اهلل نواف ذياب هنداوى
عبد املنعم حممد حمدان الكوري

عبداهلل احمد حممد الدهون
عبداهلل بالل عبد اهلل عبيدات
عبداهلل عادل احمد الهياجنه
عبداهلل عمر حممد النهود
عبداملجيد في�صل احمد ال�شرعه
عبري احمد عبد القادر العمري
عبري ح�سني زايد �شرادقه
عبري ح�سني احمد حمد
عبري عبد القادر حممد ال�شرمان
عبري حممد م�صطفى احلداد
عثمان حممود احمد القرعان
عدنان ابراهيم احمد ال�سامل
عدنان فاعور �صالح ال�سويطي
عدي احمد يا�سني الزيادنه
عدي حمدان �سليمان عراي�ضه
عدي �سمري احمد ال�سعد
عريب معن حممود العيا�صره
عرين ايوب علي القي�سي
عرين عمر كامل خ�ضريات
عرين حممد امني �صالح الب�شايره
عرين حممد كايد اجلراح
عزام عبد النور حممد الفريحات
عزمي يحيى حممد خطيب
عزيز حممد �شامان ال�شرفات
عال �سعد �سعود ابو ازبيد
عال ن�صرى عارف مومني
عالء الدين علي خليل الطيطي
عالء عبداهلل حممود جراح
عالء غالب ح�سني جرادات
عالء فتحي عز الدين ملكاوي
عالء فتحي حممد الغباري
عالء قد�سي �ضيف اهلل بدارنه
عالء حممد �ضرار ر�ضا ال�شريده
عالء حممد عبد احلميد املومني
عالء حممود حممد العودات
عالء ه�شام حممد ال�سعايده
عالءالدين ابراهيم حممد ابو ري�شه
عالءالدين عمر مو�سى احلوامده
علي ابراهيم �سليم بني ملحم
علي احمد علي العجلوين
علي ح�سني احمد اجلراح
علي ح�سني عبد الرزاق القرعان
علي زياد علي العبو�شي
علي �سامل احمد القرعان
علي �شريف علي عبابنه
علي �صالح توفيق ال�شرفا
علي حممد زكي عبد الرحيم عبد العزيز
علي حممد �سعيد اجلراح
علي حممد اليف عبابنه
علي حممود علي بني علي
علي نايف �سلمان الرياحنه
علي يحيى مو�سى عزايزه
عماد حمدان حمد خلف
عماد حممد عقله بني �سعيد
عمار جهاد مو�سى جرادات
عمار عبد الر�ؤوف حممد الكايد
البادية ال�شمالية
عالء يو�سف حممد ابو مليح
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زهور �سالمه هرمو�ش امل�ساعيد
�شروق حممد اربيع احل�سن
�صبحي حممد عارف هنداوي
عالء يو�سف حممد ابو مليح
فرح حممد حممود احلتامله
فرحان عمر حممد الزعبي
فريال حممد غائب الغامدي
ربابعه
علي
احمد
فواز
في�صل حممد �شريف احمد الزعبي
قا�سم ح�سني حمد املحمد
قا�سم عبداهلل فالح اجلراح
قتيبه علي عفن احلراف�شه
قتيبه مو�سى نا�صر اخلوالده
ق�صي تي�سري عبد القادر اجلنايده
ق�صي �سمري يو�سف ع�ضيبات
ق�صي فهد طلب العويد
ق�صي كامل عايد عبدوين
ق�صي حممد ح�سن حراح�شه
ق�صي حممد خلف احل�سبان
قي�س حممد �شحاده اخل�شيني
قي�س حممد عطا ال�شوبكي
كاترينا �سميح ح�سن بني عبد الغني
كرم عاكف عبد اهلل اخلطيب
كرم فرزت علي الزعبي
كرم مو�سى عبد اهلل ح�سني
كفاح توفيق ح�سني امل�سعودي
كوثر حممد �سليمان فريحات
الرا احمد ح�سني العبابنه
الرا جنيب طعمه البدر
لبنى حممد عايد �سليمان
ملا علي حممود ابو نعمه
ملا موافق احمد املناع�سه
ملى عبد اهلل فرحان الوردات
مليا في�صل حممد مريان
ملياء حممد را�شد ابو حجيله
ملي�س اجنيد حممود بني احمد
ملي�س احمد عواد غرايبه
ملي�س �سليمان احمد بني علي
لورين حممد جميل يا�سني
ل�ؤي ريا�ض رويلي اخلماي�سه
ل�ؤي �سعيد حممد احلمد
ليايل علي را�شد املومني
ليايل حممد ح�سني ابو حاطوم
ليث ابراهيم عيا�ش الب�شتاوى
ليث احمد �سامل الرحيل
ليث خالد هايل ال�شرعه
بدران
رجا
رائد
ليث
ليث �سليمان احمد املومني
ليث علي عبد اهلل ابو زريق
ليث فهمي خالد درادكه
ليث حممد حمد بني ار�شيد
لينا احمد �سليم املومني
لينا خالد �سرحان رم�ضان
لينا فتحي ح�سني ابو ازبيد
لينا حممد علي اجلالبنه
ماجد عبد املهدى حممد ابو جنيد
ماجد فالح هالل امل�ساعيد
مادلني ه�شام جرب اخلطيب
مازن علي حممد الدويرى
مالك ابراهيم عبد القادر الزغول
مالك احمد عبد اهلل الناطور
مالك حممد ح�سني عنانبه
مالك حممود عبد الكرمي الب�شتاوي
مامون حامت ابراهيم الغدران
م�أمون ريا�ض علي الطويط
مامون عبد اهلل حممد ابو �شقرا
م�أمون عبد اهلل يو�سف ط�شطو�ش
م�أمون حممد علي ابو لوم
ماهر حممود عثمان طه
مثنى جربيل مطلق مقدادى
جمد ريحان ر�ضاء احلوراين
جمد زياد عي�سى ختالن
جمد �سالمه علي احل�سان
جمد عبد الهادى حممد روا�شده
جمد غامن عبد اهلل اخلطيب
جمد فايز حامد ال�شديفات
قعاميه
علي
فواز
جمد

جمد ماجد حممد قوقزه
جمدولني معاويه احمد ابو فا�شه
جمدولني وليد عبد ال�سالم فرحات
جمدى �سمري عبد املهدى بني بكر
جمدي احمد عبد اهلل معال
جمدي جرب حممد من�سي
جمدي مو�سى حممد الزعبي
حممد ابراهيم احمد القرعان
حممد ابراهيم احمد مو�سى
حممد ابراهيم ر�ضوان الروا�شده
حممد ابراهيم حممد العمري
حممد احمد �سعد التوبات
حممد احمد طعمه غزو
حممد احمد عبد القادر الزغول
حممد احمد عبد الرحمن اجلراح
حممد احمد عبد الرحمن الفريحات
حممد احمد عبد القادر عواوده
حممد احمد علي التبيني
حممد احمد علي عتوم
حممد احمد فيا�ض امل�شاقبه
حممد احمد حممد فريحات
حممد احمد منر الب�شتاوي
حممد ا�سماعيل �صالح العمرى
حممد امني علي ذياب العالونه
حممد امين علي الر�شدان
حممد ايوب حممد القيام
حممد ب�سام ابراهيم الر�شدان
حممد ب�سام حممد املومني
حممد ب�سام يو�سف علي
حممد بكر �سلمان املومني
حممد بالل عبد الرحيم داود
حممد تركي حممود اليا�سني
حممد توفيق طعمه بني عي�سى
حممد جا�سر حممود �شمري
حممد جراح توفيق اجلراح
حممد جمعه عياده ال�شمالن
حممد حامد عو�ض م�ساعده
حممد ح�سن علي الر�شيد
حممد ح�سن علي املومني
حممد ح�سني ارحيل ال�شرعه
حممد ح�سني حممد ابو خرمه
حممد ح�سني حممد اجلراح
حممد خالد حممد اخلوالده
حممد خالد م�صطفى الزغول
حممد خلف ظليل النعيج
حممد خري علي حممد الدهون
حممد راتب عبد الفتاح عوي�صي
حممد ر�شدي احمد ابو الهيجاء
حممد ر�ضوان را�شد املو�سى
حممد زهري علي �شويات
حممد �سامل عواد اخلالدي
حممد �سعيد حممد �صالح اجليزاوى
البادية ال�شمالية
�سليمان عايد حممد الغمي�ض
م�ساء
ال�ساعة ً 4:30
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معمر احمد ح�سن الزريقات
مالك ابراهيم ح�سن يا�سني
مالك ح�سني مو�سى ال�شويات
مالك �سليم �صربى البلوي
مالك علي حممد ح�سن
مالك عمر خالد اليون�س
مالك حممد ا�سماعيل بيرب�س
مالك م�صلح ح�سن اخل�شان
مالك من�صور حممود املحا�شي
منار ابراهيم احمد الثويران
منار جهاد حممد مومني
منار �سمري عيد �شحاده
منار �صربى جرب البدوى
منار حممد خليل العتوم
منار حممد �صابر املا�ضي
منار وهيب حممد الر�شدان
منال جروان عبده ال�شريده
منت�صر يو�سف عبد العلي
منتهى فالح حممد ال�ضرابعه
منذر ح�سني احمد ربابعه
منى احمد �صالح ب�شتاوى
منري حممد خليل جمعه
مها ا�سماعيل يون�س احلاج حممد
مها عمر حمدان �شكور
مها حممد عطا اهلل الغول
مهدي تي�سري ح�سني قادو�س
مهند احمد ا�سماعيل ابو طربو�ش
مهند انور حممد اجلراح
مهند توفيق عبد القادر ابو علي
مهند عون حممد علي العر�سان
�سوامله
علي
فايز
مهند
مهند فتحي حممد �سامل
مهند حممود حممد عنانزه
مو�سى �صبح طلب ال�شرفات
م�ؤمن حممد حممود م�ساعده
م�ؤن�س ب�سام خليف النوافله
م�ؤيد �صالح ا�سماعيل الغزايل
مي �صالح نايف �شرادقه
مي عبد اللطيف عبد القادر املقدادى
مي حممد فرحان مقدادى
ميازين حممد علي مف�ضي اخلراب�شه
مريفت فريد حممد حمدان
مريلن احمد حممود ابو ملحم
مي�س ا�سماعيل عبد اجلواد النجادات
مي�س خالد حممود ال�شياب
مي�س حممد علي عبابنه
مي�ساء خلف �سامل ال�صالح
مي�ساء م�شرف �شاكر الزغول
مي�ساء معت�صم حممد مهيدات
مي�سر م�صلح مو�سى بني بكار
مي�سم خالد عبيد اهلل اخللف
ميعاد ح�سني حممود عدو�س
ميمونه حممود اني�س بني �صالح
ناديه احمد توفيق عالري
نازك علي حممد بني عامر
نا�صر الدين حممد احمد الر�شدان
نا�صر عبد املجيد ح�سني زغول
نافل عبد اهلل عذاب ال�سرحان
نان�سي عماد منر الفالحات
نائله ابراهيم احمد عبيدات

نبيل فائق �سليمان اللوباين
جنوى احمد حممد �سعيد حمدوين
جنوى علي قا�سم ابو �سفحه
نداء احمد حممد املغربي
نداء احمد مر�شد اجلديتاوى
نداء زكريا عقله مقدادي
نداء �سميح توفيق هليل
نداء عبد احلميد �سليمان وهيبي
ندى عبد الكرمي علي ابو ليمون
نزار احمد مر�شود ب�صبو�ص
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حممد �سعيد حممد عيا�صره
حممد �سليم �سعد العمرى
حممد �سليم عبد اهلل ال�شريده
حممد �سليم حممد حجري
حممد �سليمان احمد الرياحنه
حممد �سليمان ح�سن اخلوالده
حممد �سمري حممد ابو م�سلم
حممد �شبيب ح�سني الفار�س
حممد �شريتح م�شاري ال�شرفات
حممد �شوكت احمد عبد اهلل
حممد �صابر جميل الزغول
حممد �صايف م�صطفى اجلراح
حممد �صالح احمد اخلوالده
حممد �صالح عبد اهلل قرقز
حممد �صالح حممد ال�شويات
حممد �صايل جحي�ش امل�ساعيد
حممد �ضياء الدين هارون حممود بني حمد

حممد �ضياء ف�ؤاد حممد املقابله
حممد عاطف �سليمان احللو
حممد عبد الكرمي من�صور البدارين
حممد عبد اهلل را�شد ال�شديفات
حممد عبد املنعم حممد الهزاميه
حممد عبيداهلل حمدان عبيد اهلل
حممد عز الدين را�ضي ا�ستيتيه
حممد عز الدين حممد فريد ال�شرايرى
حممد عطا فيا�ض العظامات
حممد علي ابراهيم الرباهمه
حممد علي ح�سني ال�شوابكه
حممد علي عبد الرحمن املومنى
حممد علي حممد املنا�صره
حممد علي م�صطفى الزغول
حممد علي مف�ضي بني الدومي
حممد عمر حممد ابو قطمه
حممد غ�سان ح�سني دوا�س
حممد فايز ارحيل قدي�سات
حممد فايز را�شد روا�شده
حممد فايز علي ال�شطناوى
حممد فايز يو�سف الفندي
حممد فتحي ابراهيم �سعيد
حممد ف�ضيل حممد عالونه
حممد فواز حممود بني حممد
حممد في�صل احمد فرحات
حممد في�صل علي العمري
حممد كمال ابراهيم اجليزاوى
حممد مازن ف�ؤاد ال�صمادى
حممد حممود رجاء نوافله
حممد حممود حممد فحماوى
حممد م�صطفى عوده القرعان
حممد مهاو�ش طلب ال�شرفات
حممد مو�سى ابراهيم الق�ضاه
حممد مو�سى حممد العالونه
حممد مو�سى نا�صر اخلوالده
حممد ناظم ابراهيم ابو الهيجاء
حممد نايف حامد اخلوالده
حممد نايف حممد ال�شياب
حممد نايل خالد �سليم
حممد نزيه �سليمان الب�صول
حممد ن�ضال ذياب اجلراح
حممد نعيم خالد النا�صر
حممد هارون ر�شيد املومني
حممد هاين ح�سني ال�سيالوي
حممد يحيى حامد طراد
حممد يحيى �سعود ب�شتاوى
حممود احمد حممود ابو الهيجاء
حممود ا�سماعيل �سليمان �شملوين
حممود ر�شيد حممد بني �سعيد
حممود �سلطان ابراهيم الق�ضاه
حممود طاهر حممد الربيكات
حممود عبد الرحمن احمد ابراهيم
حممود عبد اهلل حممد ابو دلو
حممود عبد املجيد عبد الفتاح يو�سف
حممود حممد عبد الرحمن الفريحات
حممود حممد عبد م�صطفى
حممود حممد عثمان العب�سي
حممود حممد قا�سم جرادات
حممود حممد حممود الروا�شده
خمل�ص احمد ذيب املومني
خمل�ص فريد خليل م�صاحله
مدحت مطلق عبد الكرمي اخلوالده
مراد جميل ال�سيد اعمر
مراد �ضيف اهلل م�صلح حراح�شه
مراد علي حممد الروا�شده
مراد حممد خالد الزعبي
مراد حممد �سعد الدهون
مرام �سمري عيد �شحاده
مرام حممد يو�سف اخل�شمان
مرام منري عبد احلميد الغدايره
مرام مهند م�صطفى اجلراح
مرح �سليمان خلف حجات
مرح يا�سر عزت بيد�س
مرعب حافظ مطر ال�شرفات
مروان خلف ج�ضعان ال�شرفات
مروان زيدان ار�شيد من�سي
مروان عبد القادر حممود م�ساعده
مروان عبد املجيد حممود مناجره
مروان مقبل نا�صر عليمات
مروه احمد علي عبابنه
مروه حممد عبد حوا�شني
مروه مفيد حمد ال�شوبكي
مرمي ف�ؤاد ح�سن القر�شي
مرمي حممد �سعيد حممود بني هاين
مرمي ن�ضال حممد تي�سري �صالح
م�شعل ح�سني حممد بني خالد
م�صطفى احمد م�صطفى النما�س
م�صطفى ح�سن علي احلوامده
م�صطفى قا�سم ر�شيد جرادات
م�صطفى حممد مفلح التميمي
م�صطفى حممود م�صطفى �سليمان

م�صعب تي�سري عو�ض عراي�ضه
م�صعب حمدى طريخم �شرادقه
م�صعب �سميح �سليم عبد ربه
م�صعب علي حممود عنانزه
م�صعب حممد حممود بنات
معاذ ابراهيم حممد روا�شده
معاذ احمد امني غرايبه
معاذ ح�سني حمد اجلراح
معاذ زياد م�صطفى هنانده
معاذ �صادق عبد اهلل ازقيلي
معاذ عبد املجيد حممد العثمان
معاذ حممد جمال �سامل بني يون�س
معاذ حممد ح�سن الزامل
معاذ حممد ح�سن بني خلف
معاذ حممد يحيى املقدادي
معايل عبد اهلل حممود ظهريات
معتز ابراهيم يو�سف ابو قمر
معتز ح�سني عبد الرحمن ال�صويتي
معتز عبد اهلل حممد بني عي�سى
معتز علي �سليمان ك�سا�سبه
معتز نايف �صالح اجلرارحه
معت�صم عبد العزيز عبد ربه بنات
مبنى عمادة �ش�ؤون الطلبة SA1
بكالوريو�س متري�ض
�إقليم ال�شمال
نزار عيد احمود عليمات
نزار نايف عليان املومني
ن�سرين عبد املجيد حممد ابو �سمرا
ن�سرين فايز حممد العي�سه
ن�سرين حممد حممود جبايل
ن�سيبه حممد علي ع�سا�سله
ن�صراهلل فواز ن�صر اهلل العمو�ش
ن�ضال علي عبداهلل الروا�شده
نعيم حممد عبد الرحمن الزغول
نعيمه �سليمان �سالمه �شل�ش
نفني امني حممد ال�سيوف
نهاد احمد حممد نربي�ص
نهى م�ؤيد جميل عريفج
نوار حممد عبد الهادي النجار
نوح عادل م�صطفى اخلطيب
نور ا�سماعيل احمد من�صور
نور ح�سني حممد ال�شوبكي
نور �سعود حمد ابو ليمون
نور طالب ح�سني طوالبه
نور طالل ابراهيم العزام
عقيل
حممد
غازى
نور
نور حم�سن خلف البواطي
نورا حممد را�ضي هواري
نورا يو�سف غالب عبيدات
نور�س حممود فايز اخلرفان
هاجر حممد عواد الزبون
ها�شم علي خليل احلمد
ها�شم فواز حممود طيفور
ها�شم حممد حممود بني عامر
هاله حمد �سعود اخل�شان
هاله ماهر توفيق عوده
هاله حممود �صالح العكور
هبه ب�سام حممد املومني
هبه خالد حممد الوريكات
هبه عادل حممد الروا�شده
هبه فتح اهلل عبد القادر العمرى
هبه يو�سف �صالح درادكه
هدى زايد حممد مقدادي
هدى علي عواد النعيمي
هدى عليان ذياب قا�سم
هديل ابراهيم من�صور مالعبه
هديل امني عبد اهلل ابو مطحنه
هديل ب�سام حمدي �سعيد
هديل عدنان حممود بطاح
هديل عمر ح�سني العفيف
هديل حممد طالل اجلراح
هديل حممد قا�سم الق�ضاه
هديل مو�سى حممود الفيا�ض
ال�سبت 2020/11/21
هديل موفق علي م�صطفى
ال�ساعة � 9:30صباحا
هديل نور الدين حممد توفيق اللمع
مبنى القاعات التدري�سية NB63
ه�شام احمد �سامل ط�شطو�ش
بكالوريو�س طب
ه�شام حيدر احمد ربيع
�إقليم ال�شمال
همام علي حممد احلراح�شه بيان جهاد عي�سى نوافله
بيان خالد ر�ضوان العكور
يعقوب
علي
نهاد
هناء احمد حممد ال�شريده تامر

الأربعاء 2020/11/18
ال�ساعة الواحدة بعد الظهر
ال�صالة العبا�سية خمترب()1
دبلوم متري�ض
�إقليم اجلنوب
ابراهيم �صالح عبدون احلمادين
احمد رعد خالد ال�شواوره
احمد عبد اهلل عواد الطبا�شات
�آرام عثمان نا�صر ال�سوالقه
اريج عمر خالد اجلرادات
اريج حممد مو�سى زريقات
ا�سامه ب�سام حممد الرفوع
ا�سحار عبد اهلل عو�ض القطامني
ا�سراء ح�سن عبد اهلل عيا�ش
ا�سراء عمر احمد القدحات
ا�سالم عبد الرحمن حمدو اجلعافره
ا�سالم حممد ذياب ال�سبايله
ا�سالم حممد عبد البوات
ا�سماء احمد م�صطفى الروا�شده
ا�سماء علي عوده العمارين ال�شقور
ا�سماء عمر حممد االغوات
ا�سيل من�صور علي كري�شان
افنان عيد قطي�ش ال�شماالت

�إقليم ال�شمال – يف جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

هنادي �سميح حممد املومني
هند �ضيف اهلل علي الزبون
هيا ابراهيم حممد النجار
هيا احمد �سليم العماوي
هيا حممد عبد النعيم العبد اللطيف
هيا حممد يو�سف بني م�صطفى
هيام احمد م�صطفى النعيمات
هيام عماد فالح احلوراين
هيثم ابراهيم ح�سني اجلدوع
هيثم ذياب علي ال�شامي
هيثم عبد الرحمن زعل ال�شرمان
هيثم عبد املهدى حممد ابو جنيد
وا�صف هاين عبد القادر بني ملحم
وائل عالء حممد زهري اخلطيب التميمي
وجدان علي فايز ال�شراري
وجدي حممد حممود الزغول
و�سام ح�سن حممود نزال
و�سام �سامل �سالمه الرب�ضي
و�سن ر�ضا حممد النواي�سه
و�سن حممد �صالح املحارمه
و�سيم �شاهر �ضاحي ال�سرحان
و�صفي احمد حممد املومني
وعد انور عيد امل�ساعيد
وعد ح�سني احمد دلوع
وعد خالد نوري عي�سى
وعد زهري ح�سني بني يا�سني
جوهر
علي
قا�سم
وعد
�سعد
منر
ماجد
وفاء
والء زياد فندى الغرايبه
والء عبد اهلل �سليم ال�شرمان
والء علي حممد مدير�س
والء عي�سى �سليم ال�صمادى
والء ق�سيم �سعيد البطاينه
والء حممد حممود فرحات
املومني
علي
منري
والء
وليد ح�سني من�صور عبيدات
وئام حممد ح�سن فواجله
يارا �سليمان حممد العي�سى
ياره خلدون عمر مغربي
يا�سر �صبحي �سليم الرم�ضان
يا�سر عبد الكرمي �صالح العبويني
يا�سر عدنان مو�سى الزعبي
يا�سر علي حمدان الزبون
يا�سمني ابراهيم ا�سعد اال�سعد
يا�سمني خالد عبد اللطيف �سلوم
يا�سمني �سامل حمد الدعوم
يا�سمني عبد اهلل يو�سف الرجوب
يا�سمني مفيد طايل عواوده
يا�سمني وليد حممد ابو رحمه
يا�سني حممد عبد اهلل ال�صمادي
يحيى ح�سني عبدالرحمن بني حممد
يحيى حممد يو�سف ابو عمر
يحيى هايل ح�سن القر�شي
يزن ح�سن فرحان املومني
يزن را�شد فالح القبالن
يزن عبد اهلل مفلح العمري
يزن حممد �سامل الزعبي
يزيد امين حممد �سعيد عمايره
يزيد �سليمان احمد النمريات
يزيد فار�س حران ابو الفوار�س
يزيد حممد علي املومني
ي�سرى يو�سف حممد الهدبه
ي�سمني عدنان هاين ال�شرمان
يعقوب حممد فازع ال�شرفات
يو�سف احمد جرب العراعره
يو�سف �سامل �سماره ال�شرفات
يو�سف عمر ذياب ال�شرمان
يو�سف عو�ض خلف احلراح�شه
يو�سف حممد عبد القادر بني ملحم
يو�سف حممود حممد ال�صالح
يو�سف مدحت احميدى احلميد
يون�س جابر حممد اخل�ضريات

تقوى عمر طالب اجليو�سي
تقي الدين حممود علي بني �سالمه
متارا اجمد خالد رجوب
تي�سري عبد اهلل عو�ض القرعان
ثامر حممود حممد علي
ثامر يو�سف �سامل ابراهيم
ثناء ح�سني خالد القنانوه
جعفر �صالح �صالح �صدقه
جعفر حممود م�صطفى الغزو
جمال حممد امني ح�سن الرحابنه
جمانه عقل يو�سف مقابله
جنى جهاد حممد بني يا�سني
جواد عبد اهلل ح�سني الزعبي
حازم حممد خمي�س ابداح
حذيفه رائد حممد الب�صول
حذيفه عماد احمد الق�ضاه
حذيفه في�صل طايل براهمه
ح�سام احمد �شحاده العطيه
ح�سام ح�سني علي عبيدات
ح�سام علي عقله الدويري
ح�سن زياد ح�سن النداف
ح�سني حممود ح�سني من�صور
ح�سني م�صطفى ح�سني ال�سليم
حال �ضرار يو�سف القيام
حال ع�صام طاهر م�سمار
حماد احمد م�صطفى اجلراح
حمد عبدالبا�سط احمد بني دومي
حمزه احمد حممد جنيب مقدادى
حمزه ا�سماعيل حمد عبابنه
حمزه زياد ح�سني نوافله
حمزه �سلطان فالح احلايك
حمزه ع�صام عدنان اخل�صاونه
حمزه حممد خري حممود عبابنه
حمزه حممد علي فا�ضل الهزمي
حمزه حممد فالح الزعبي
حمزه معن عبد الفتاح بني يا�سني
حمزه نوفان عواد خزاعله
حمزه يحي حممد بني يا�سني
حمزه يو�سف ح�سني الزعبي
خالد عبد القادر �سليمان بني ا�سماعيل
خالد عبد الكرمي عبد اهلل ال�سمريات
خالد عبد املنعم اكرمي املخادمه
خالد حممد عبد اهلل ابو فار�س
خالد حممد ن�صر خالد اخلطيب
خالد مروان احمد غرايبه
خلدون مناور حممود اخل�صاونه
خلف �سليم خلف هزاميه
مبنى القاعات التدري�سية NB66
بكالوريو�س طب
�إقليم ال�شمال
ابتهال احمد حممد بنى م�صطفى
ابرار عبد الفتاح �سامل القي�سي
ابراهيم توفيق ح�سن روا�شده
ابراهيم ح�سني حممد ع�ضيبات
احمد ابراهيم احمد العزام
احمد ابراهيم �سليم ابو زيتون
احمد ابراهيم مفلح جراح
احمد اديب علي ابو عواد
احمد اياد �شريف ال�شريده
احمد جمال حممد هياجنه
احمد ح�سن �سالمه اليا�سني
احمد ح�سن عقله م�ساعده
احمد ح�سني يا�سني ال�شلبي
احمد ريا�ض ر�ضوان دملخي
احمد �سارى احمد الزقيبه
احمد �سامل عبد اهلل عبيدات
احمد �صالح �صالح �صدقه
احمد �ضرار حامد دخل اهلل
احمد عادل حممد خ�صاونه
احمد عبد اهلل حممد اخلطيب
احمد عبد املهدي حممد امل�صري
احمد علي حم�سن اخلريف
احمد عمر احمد الفقيه
احمد فواز احمد ال�شهاب
احمد كامل احمد النعيمي
احمد حممد تيهي الفندي
احمد حممد خليل حممد توفيق خ�صاونه
احمد حممد خري �سارى الرفاعي
احمد حممد عبد املجيد خ�صاونه
احمد حممد عداد �شطناوى
احمد حممود احمد العمري
احمد م�صطفى توفيق عتوم

احمد مو�سى فرحان العمرى
احمد مو�سى م�صلح البطاينه
احمد نا�صر حممد العمري
احمد نواف مو�سى اخلليلي
احمد هارون حممود بني حمد
ا�سامه احمد ح�سن بني يا�سني
ا�سامه اياد احمد مبارك
ا�سامه ماهر ف�ضيل طنا�شات
ا�سامه مثقال حممد روا�شده
ا�سامه حممد قا�سم العبد احلليم
ا�سامه نعيم حممد خ�صاونه
ا�سراء ب�سام حممد ابو خ�ضري
ا�سراء حمد قا�سم ال�شديفات
ا�سالم ابراهيم علي طاهات
ا�سالم هالل ابراهيم �شقريات
ا�سيل عبد الكرمي حممد اخلطاطبه
ا�سيل علي عبد املجيد اللبابنه
ا�شرف حممد �ضيف اهلل املومني
االء عبد اهلل احمد طالفحه
االء يحيى م�صباح ا�شتيوى
احلارث حممد ح�سني زغول
املهدي ابراهيم يو�سف املعايل
اماين كمال بديوي عي�سى
اجمد عبد القادر حممد ال�شرمان
امني عدنان احمد عبابنه
ان�س جعفر عبد اهلل التميمي
ان�س حممد قا�سم العبد احلليم
انوار خالد حممد احلوارنه
اوي�س علي ح�سن عزايزه
ايات ابراهيم تركي مقدادي
ايات في�صل من�صور الزعبي
ايثار ا�سامه حممد القواقنه
اي�سر حممد امني علي املومني
اميان �سلطان حممود عمايره
امين حممود �سامل اخل�صاونه
ايهم عديل حممد خ�صاونه
با�سل عر�سان فرحان الزعبي
نقر�ش
علي
عقله
با�سل
با�سل عمر �سليم املومني
بتول حممد ناجح رجا املقداد
بدر حممد خليل حممد توفيق خ�صاونه
ب�شار �سمري حممود لبابنه
ب�شار حممد عبد الرحمن ال�صمادى
ب�شري حممد �سليمان زغول
بكر قا�سم عبد ربه عناقره
بالل فار�س حران ابو الفوار�س
بهاء الدين زهري �سعيد نعامنه
مبنى عمادة �ش�ؤون الطلبة SA1
بكالوريو�س طب
�إقليم ال�شمال
خلف �صالح خلف �شخاتره
خن�ساء علي ح�سني العزام
دانا عي�سى يو�سف الرب�ضي
دعاء حممد احمد عبد احلافظ
ديليا احمد حممود عبيدات
را�شد عمر عبد البا�سط الرجوب
را�شد حممد من�صور طه
ر�أفت حممد ر�شدي عبيدات
ر�سول ابراهيم م�صطفى طنا�ش
ر�شيد غازى �سامل العمرى
رعد عامر عبد اهلل ال�صمادى
رعد عواد حممود الزبون
رغد احمد خلف عودات
رغد فخري حممد بني عبد الرحمن
رقيه ح�سني احمد الروا�شده
ركان حيدر حممود بني م�صطفى
رنيم يو�سف ح�سني وردات
روان حازم حممود املواجده
روند عايد �شريف ابراهيم
ر�ؤى حممد �سلمان الق�ضاه
رمي عزام جميل ال�صمادى
رمي حممد �سليمان املومني
رميا طالب عبد اهلل ال�صمادي
زكريا حممود مو�سى ال�شواوره
زهراء تركي راجي الزغول
حداد
جنيب
ايوب
زيد

االء �سمري عبد الوهاب الع�سا�سفه
االء عبد العزيز �سامل الطن�شات
االء حم�سن ذياب �شقريات
الهام عناد عبد احلميد الروا�شده
امامه عبد ال�سالم حممد ال�شمايله
اماين احمد قا�سم جرادات
اماين زايد ذياب ال�شرفاء
اماين عادل حممد الل�صا�صمه
امل عبد املجيد عبد ال�شماالت
امل في�صل دناع العمريني
امنه توفيق امني احل�شو�ش
امنه عبد الفتاح رزق الق�ضاه
العمرو
�سفهان
عيد
امنه
امينه �صالح م�سلم الق�ضاه
انوار طلعت حممد ال�شمايله
انوار هيثم خالد النواي�سه
الفرا
احمد
توفيق
اميان
اميان �صقر زايد الل�صا�صمه
اميان عيد �سامل العيادات
ايه �سمري احمد املعايطه
بتول احمد حممد الق�ضاه
بتول حممد رجا اهلل الل�صا�صمه
براءه خلف احممد ال�صرايره
ب�شار �صالح عبد املهدى اخلري�سات

ب�شرى يو�سف عبد اهلل اجلبارات
بالل مناور قا�سم ال�شباطات
بلقي�س حكم م�شهور املجايل
بلقي�س زياد �سلمان ابو �سمهدانه
بيان جرب جمعه ابو ركب
بيان حمدان احمد البديرات
بيان �صبحي عو�ض امل�سيعدين
بيان حممد ابراهيم عبد الرحمن
ت�سنيم اكرمي عبد احلميد ال�ضرابعه
ت�سنيم �سليم حمود الطراونه
ت�سنيم عي�سى عو�ض اخلطبا
ثناءاهلل في�صل عبد الرحمن القراله
جاكلني كمال �سالمه الع�شو�ش
جيهان عزات مرتوك ال�سيايده
حمده فالح ابراهيم الل�صا�صمه
حنان �سعد غامن الرياطي
حنني عادل عوده الغباب�شه
حنني عايد حامد الفتينات
حنني فايز ح�سن ال�شوامره
ختام حممد جويعد اجلعافره
دانيه جمال حمد احلجاج
دعاء �سامل عبد القادر الروله
دعاء نعيم حمد اجلرابعه
دميا احمد عبد القادر الهدار

دينا حممد مرزوق الق�ضاه
رامي م�صباح �ضيف اهلل النظامي
رانيا �صايل عوده اخلماي�سه
رباب فتحي عطا ال�شمايله
ربى فايز �سلمان الرواحنه
رجوه كمال �سفهان ال�شقور
رحمه احمد ح�سن ال�صرايره
ردنيه حممد م�شهور املجايل
ردينه جمال حممد الذيابات
ال�شعار
عبد
حممد
رزق
ر�شا حمدو حممد العجالني
ر�شى ابراهيم احمد �شباب
ر�شيده بيبي عبد احلكيم
اهلل
فوز
رحمان
�سيد
رغدا زايد �سالمه اخلليفات

زيد عامر حممد االيوب
زيدون ا�سماعيل ح�سن النقر�ش
زينه جمال اليا�س القيقيه
�ساجده خالد كايد الن�صري
�ساجده حممد احمد العيده
�ساره ح�سني �صالح القيام
�ساره عماد احمد القا�سم
�ساره حممود احمد عالونه
�ساره نعيم حممد خ�صاونه
�ساره يو�سف عبد اهلل ابو فار�س
�سامر امين حممد درادكه
�سامر �شفيق عيا�ش يو�سف
�سائد ح�سني �صالح اجلمعه
�سجى ابراهيم حممد عبيدات
�سجى احمد عبد اهلل العمري
�سجى راجي حممد عبيدات
�سعد هاين حممد حمافظه
�سعود حممد �سعود ب�شتاوى
�سعيد ق�سيم �سعيد البطاينه
�سفيان نا�صر جاد اهلل الطويل
�سل�سبيل بالل حممد ال�شريده
�سل�سبيل عبد الكرمي حممود ملكاوى
�سليم ابراهيم علي احلمدان
�سمن جول ايدين نوروز نوروزوفا
�سوزان عو�ض جميل ابو هالله
�سو�سن جمال الدين خليل اللبابيدي
�سريين �صبيح �سليمان الدالبيح
�سريينا

�شاهر

ربابعه

حممد

�سيف الدين زياد م�صطفى عمايره
�سيف

مروان

حممد

املرازيق

�شادن

عادل

عبده

املومني

�شادي

علي

حممد

الدويكات

�شادي

ه�شام

علي

حجازي

�شرف

احمد

حممد

ال�شناينه

دبلوم متري�ض
رفيده
رفيده
رهف
رهف
روابي
روان

�إقليم اجلنوب
حمد عقيالن
علي يا�سر
�سليم م�سلم
عامر احمد
عزات عقله
ح�سني حماد

ال�شعار
ال�شمايله
البلوي
احلبا�شنه
ال�شقور
الق�ضاه

حممد

�سامل

احمد

الربكات

�شروق �صالح الدين قا�سم خزاعله
حممد �صالح عبد اهلل طالفحه عمر م�صباح حممود امل�سلماين
�شروق فايز حممد ع�ضيبات
حممد �صالح عبد الرحمن احل�سني عمران ماهر عبد الرحمن الر�شدان
�شم�س الدين عبد الوهاب يو�سف ن�صايره
حممد طاهر حماد ابو بكر عمران حممد خري �سارى الرفاعي
�شهد حممد قويدر عبيدات
حممد عبد االله ا�سماعيل اجلوده عمران نواف عبد الرحمن عبابنه
�شريين حممد �سليمان عزوبي
حممد عبد الرحمن كامل املطلق عمرو حممود حممد عبيدات
�شيماء علي ح�سني العزام
حممد علي جملي �شخاتره عو�ض حممد عو�ض الهزاميه
�شيماء فريد عبد اهلل اجلواوده
مبنى القاعات التدري�سية  NB66عي�سى عبد القادر عبد اهلل عبابنه
�شيهان احمد حمدان غرايبه
غازي حممد اكرم ابراهيم ق�ساميه
بكالوريو�س طب
�صالح حممد حمدان الرحاميه
غالب حممد غالب الدهني
�إقليم ال�شمال
�صفوان احمد عبد اهلل عودات عامر ابراهيم �صالح �صدقه غاندي عبد احمد حميدان
�صهراب اياد حممد عمر مريان عباده حممود ون�س العمرى غيث خالد مفلح القوا�سمه
�صهيب امين حممد البكار عباده يو�سف ابديوى العي�سى غيث خالد مو�سى هنداوى
�صهيب عليان فالح الدويكات عبد الرحمن خالد حممود ابداح غيث عبد الر�ؤوف حممد الديرى
�صهيب حممد عبد اهلل عودات عبد الرحمن عبد اجلابر ابراهيم جوابره غيث عطا ح�سني ابداح
�صهيب

نايف

�سامل

ابراهيم

�ضياء

قا�سم

ذيب

هياجنه

طارق

�صالح

احمد

�شياب

طارق علي منيزل عبد اهلل
عادل عاطف عبد الكرمي العمرى
عا�صم حممد عمر �صالح الفقيه
عا�صم يون�س حممد بني يون�س
ال�ساعة الواحدة بعد الظهر
مبنى القاعات التدري�سية NB63
بكالوريو�س طب
�إقليم ال�شمال

فايز
فرح
فرح
فرقان
فهد
ف�ؤاد
قدامه

علي عبد القادر ابداح
منري ميخائيل الرب�ضي
غرام
حممد
وليد
وليد حممد ال�صمادي
العلي
فهد
عمر
نواف حممد ال�شناق
حممد �سالمه العي�سى

ق�صي علي نايف بني ن�صر
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ق�صي موفق حممد ب�شري م�شعل
كرمي احمد نايف بطاينه
لبنى كمال حممد عبابنه
لقمان احمد مو�سى القرعان
ل�ؤي امين يو�سف الغزاوى
ل�ؤي حممد خري فالح مقدادي
ليث ابراهيم فالح بني عبدالنبي
ليث عبد الرحمن حممد الكيالين
ليث عمر حممود حداد
ليث في�صل �سميح عبدالقادر
ماجد �صالح طعمه بني ار�شيد
مازن خالد مازن اجليو�سي
مالك حممد ح�سني ر�شيد
مالك حممد علي حمود مغايره
مالك وهدان عايد �سمرديل
م�أمون احمد حممد �شحادات
مثنى ها�شم حممد الطراد
جمد الدين احمد يو�سف �شتيات
جمد عاطف �سعيد الغرايبه
جمد فائز ح�سني اخلطيب
حممد ابراهيم ح�سن هيالت
حممد احمد علي �سالمه
حممد احمد م�صطفى العمايره
حممد احمد م�صطفى طنا�ش
حممد با�سم احمد م�ساعده
حممد ب�شري احمد العبد الرزاق
حممد جمال علي قا�سم
حممد ح�سني حممد العايد
حممد ح�سني م�صطفى الذيب
حممد حكمت احمد حرب
حممد خالد حممد اللوباين
حممد خليل عبد احلميد ابو بكر
حممد رائد من�صور النوا�صره
حممد ر�سول را�ضي حممد حمادنه
حممد ريا�ض ابراهيم الن�صريات

عرين حممود احمد العبد اهلل
ع�صام حممد جنيب حامد ابو زيتون
عال حممد عبد احلكيم �سامي القوا�سمي
عالء احمد حممد ال�شلبي
عالء ا�سامه احمد العمري
عالء الدين حممود توفيق العيا�صره
عالء خليل حممد ن�صريات
عالء ريا�ض حممد الرو�سان
عالء عادل طعمه مومني
عالء علي حممد الزعبي
عالء حممد م�صطفى �سالمات
عالء وليد من�صور العبابنه
عالءالدين انور حممود الهنداوي
علي احمد علي الرم�ضان
علي جهاد خلف عبدالقادر
علي �سليمان حممد اللوباين
علي �صالح ح�سني الرباعي
علي �صالح علي بني �سالمه
علي عبدالفتاح �سامل �سياله
عبابنه
علي
فوزى
علي
علي حممد علي عبابنه
علي حممود عطا اهلل بني �سلمان
علي م�صطفى علي ابو الهيجاء
عماد احمد عداد الطعاين
عماد الدين �سليمان خليل ابو الهيجاء
عماد الدين حممد خالد ال�صمادي
عماد غالب علي العبد اهلل
عمار فوزي احمد عبيدات
عمار حممد خليل الزعبي
عمار حممد خري عبد الكرمي طاهات
عمر ر�ضوان حممد عتوم
عمر عادل حممود الزعبي
عمر عبد احلميد امني هنداوي
علقم
حممد
علي
عمر
عفيف
�سعد
عماد
عمر
عمر حممد ح�سن عبابنه

روزان عادل عي�سى التعمري
رو�ضه عبد اهلل احمد الل�صا�صمه
رمي حمدان رجا العدوان
زهور حمود �سعد اخلطبا
�ساجده عبد اهلل حممد احلاج
�ساره عمر عبد القادر املزايده
�سجى �سعود عوده املرابحه
�سجى حممود حممد الفتينات
�سجى ها�شم عبد اهلل النواي�سه
�سحر خليف اخمي�س العونه
�سرى حمدان �صالح ال�شقاحني
�سعاد عي�سى حممد خطاطبه
�سالم احمد ا�شتيان ال�صعوب
�سمر احمد �ضيف اهلل اخل�صبه
�سميه حممد �سالم املالحي
�سميه حممد مزلوه احلمران
�سميه حممود زاهي الق�ضاه
�سهاد حممد داخل اجلريان
�سوار راتب جملي املعايطه
�شذى ريا�ض عبد اهلل عبيدات
�شروق خ�ضر حممد اخلطيب
�شهد توفيق يون�س الب�ستنجي
عا�شه حممود را�شد حتامله
عا�صم عطا اهلل فهد املجايل

عبد الكرمي حت�سني علي فني غيث
عبد اهلل قا�سم عبد اهلل العمرى
فادي حممد
عبد اهلل مبارك �سليمان �شرادقه
فار�س عبد اهلل عو�ض عالونه
عبد اهلل حممد بركات بني عي�سى
فاطمه علي �سامل ال�سمريات
عبد اهلل حممد ف�ؤاد اخل�صاونه
البادية ال�شمالية
عبد اهلل حممد مفلح جراح ب�شار ا�سماعيل ابراهيم النعيمي
عبد اهلل حممود عطا اهلل احلويان مبنى عمادة �ش�ؤون الطلبة SA1
عبد اهلل يو�سف عبد اهلل ق�ساميه
بكالوريو�س طب
�إقليم ال�شمال
عبد املوىل علي حممد زعارير
عبداحلميد و�صفي حممد امل�سرتيحي حممد عي�سى علي روابده
عبداهلل ح�سن مرعي ال�سعيد حممد غالب ح�سني ابو زينه
عبداهلل حممد �سليم املو�سى حممد فار�س حمدى الزغول
عبداملهدي عبداحلكيم حممد ال�سمارنه حممد فتحي علي خ�صاونه
عبيده ح�سني احمد الق�ضاه حممد في�صل فليح غرايبه
عبيده �سليمان عبد القادر ابو الفول حممد ق�صي �سلطان ال�شريده
عدي زايد خالد مقابله حممد كمال حممد حتامله
عدي عمر خالد البقاعي حممد حممود اني�س م�سرتيحيه
حممد حممود �صالح الزعبي
عدي عمر خليل ال�شمايل حممد حممود �صالح العكور
عدي م�صطفى �سعيد الرفاعي حممد حممود حممد احليلن
عروب حممود خالد الزعبي حممد م�صطفى حممد قوا�سمه
عرين حممد طالب االبراهيم حممد مفلح حممود ال�شريده
حممد

عبري عي�سى عو�ض اخلطبا
عرين احمد حممد الفتينات
عرين �شاهر �سامل ال�صقور
عرين �صالح جميل امل�صاروه
عرين حممد عوده الفتينات
عمران علي عمران القطاونه
عنود �سامي �صالح ال�شمايله
عهود عبد الرحمن عايد ال�شقور
عي�سى مو�سى عي�سى املومني
غيداء جمعه �صباح العمارين
غيداء عوده اهلل اعبد املواجده
فاديه عبد مبارك احلمران
فاطمه احمد �سامل العمارين
فاطمه عبد احلميد مو�سى املعايطه
فاطمه هندى عي�سى الهناديه
فداء �سامل عبد ال�صلمان
فداء هايل عبد العزيز االغوات
فداء يحيى تركي ال�سعايده
فرح حممد عبد ال�سالم ال�سوادحه
فردو�س ح�سني غامن الرياطي
كامل عامر زكي اخل�ضري
لبنى فهمي عوده اهلل اجلناديه
لينا معذى ح�سن العوابده
لينا يحيى جنم ال�ضرابعه

حممد من�صور حممود يعقوب
حممد مو�سى حممد امل�سرتيحي
حممد موفق حممد �شطناوي
حممد منر �سعود ابو النعاج
حممد ها�شم فالح طاهات
حممد هاين مذيب الر�شدان
حممد وليد احمد عبابنه
حممد وليد خالد اجلراح
حممد يا�سني حممد طعاين
حممد يو�سف ابراهيم اخلطيب
حممدر�سول معاذ حممد الر�شايده
حممود خالد حممود املزيد
حممود ماجد عبد العزيز عبابنه
حمي الدين عبد اجلليل راجي الزغول
مراد احمد بركات ابراهيم
مراد فرح مف�ضي الرب�ضي
مراد حممد امني �ضيف اهلل الرواقه
مرام عبد املجيد حممد ال�شرمان
م�صطفى زكي حممد الق�ضاه
م�صطفى عبد اهلل م�صطفى ابو الك�شك
م�صطفى حممود م�صطفى ال�سعدي
م�صعب �صالح حممد ابو خيط
معاذ انور حممد عبابنه
معاذ عبد اهلل حممد عبيدات
معاذ قا�سم حممد البطاينه
معاذ حممود �سليمان الدهون
معاذ هاين �سارى ابو رواق
معتز احمد فايز عبد الرحمن
معتز خلف ركاد العقله
معتز عدنان حممود الدهني
معتز حممود عبد الرحيم ار�شيدات
معت�صم باهلل احمد ف�ؤاد حممد يا�سني االمعرى

معت�صم ف�ؤاد �صبحي البطاح
معت�صم مفلح حممود ال�شريده
معن توفيق عفيف حموي
معن عماد حممد ال�شرمان
معن مازن يا�سني �شطناوي
معن حممد خري جابر ال�شطناوي
منيب خالد �سليمان املروج
مهند طايل امنيزل الدالبيح
م�ؤمن تركي حممد بني ا�سماعيل
م�ؤمن منذر حممد هياجنه
م�ؤمن من�صور عواد الغدران
م�ؤيد عبد اخلالق �صالح ال�شريده
مي�س علي عبد الرحيم ار�شيدات
نادر حممد عبد اهلل البدو
جنيب ب�سام جنيب ب�صول
نزار تي�سري فالح ابوزيتون
ن�سيم خليفه �صالح مقدادي
مناء عبداهلل عبد بني عامر
هاله ح�سني علي �شطناوى
هبه رافت ا�سعد ماتاين
هبه منري عبداحلليم بني ار�شيد
هدى ر�ضوان حممد �سعود
هدى قا�سم حممد ار�شيدات
هديل احمد حممود ط�شطو�ش
هديل حممد يو�سف ابو الرب
ه�شام

بطر�س

هزاع

�سويدان

ه�شام حممد �سليمان عودات
همام

ب�سام

عقله

احلوامده

هنادي خالد فريد ابو مطاوع
وائل برج�س حمد حراح�شه

�صابر العمري و�سام حممد عي�سى الدخل اهلل
ح�سن خري�سات و�سيم احمد �سامل الزريقات

ماجدولني يا�سر ابراهيم املهريات
مامون حاب�س دخل اهلل احلمادين
حممد ابراهيم عبد الكرمي النواي�سه
حممد عبد املجيد عبد ربه ال�شحاحده
حممد عطا عبد اهلل الفقراء
حممد عي�سى عبد املهدى القطاونه
حممد م�صطفى عبد املهدى القطاونه
مرام ا�سماعيل ابراهيم املعايطه
مرام عادل حممد اخلوالده
مرام وليد عبد الفتاح حمو
مرمي عبد الفتاح ابراهيم حممد خ�ضر
مالك طاهر حممد الروا�شده
منار حمد احمد ال�شباطات
البوات
طالق
طليق
منار
الزغول
حممد
فهد
منار
منال عبد احلليم عبد اهلل الدهيمات
مريفت حت�سني زعل اجلناديه
ناديه زيد عبد اهلل الق�ضاه
جناح حممد �سالم ابو معيتق
جنوم �سليم حممد اخلطاطبه
جنوى ذيب حممد العالوي
ح�سن
علي
عزام
نرميان
نزميه عبد اهلل حممد املرادات
نهى بركات �سلمان الزهران

والء
والء
يا�سر

ح�سن امني
طه حممد
بهيج

�سعد

عثمان
التميمي
�شطناوي

يا�سمني جمال الدين خليل اللبابيدي
يحيى حممد ف�ؤاد اخل�صاونه
يزن حممد حممود عالونه
يزن حممود توفيق ابو �شهاب
يزيد عبد العزيز علي خزعلي
ينال خالد يو�سف ملكاوي
يو�سف ا�سماعيل يو�سف ادعي�س
يو�سف �سليم يو�سف عبابنه
يو�سف عدنان خالد عمايره
يو�سف حممد يو�سف زريقات
البادية ال�شمالية
داليه في�صل جميل وحيدي
دانا ماجد خ�ضر العنرب
رجاء حممد عيد ال�سرحان
�صفا حممد حممود داود
يو�سف فتحي يو�سف �سرحان

نور حممد عبد اهلل
نورما بركات حممد
علي
حممد
نيفني
هباء فايز عبيد اهلل
نايف
ثائر
هبه
هبه ع�صام حممد امني
هبه نعيم را�ضي
هلدا عمر عبد العزيز
هيا حمد عبد الرحمن

العوا�سا
النواي�سه
الهدار
الدرارجه
النوافله
الردايده
الروا�شده
الع�سا�سفه
احلوامده

حممد

قطي�ش

هيام

ابراهيم

وجدان حمد عبد اهلل الروا�شده
وعد جاد اهلل مو�سى امل�ساعده
وعد

حمد

اليف

النواي�سه

وفاء عبد احلميد عبد املهدي املطارنه
وفاء عوده عبد املعطي الروا�شده
والء
ياغني

جمعه
�سليمان

�سليمان
فالح

املرادات
ال�شلوح

يقني عبد احلميد قا�سم الطراونه
البادية اجلنوبية
�سو�سن ابراهيم حممد ابو زنيد
هند حممد علي حممد ابو طربو�ش

م�ساء
ال�ساعة ً 4:30
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ابتهال حممد عبد اهلل اجلعافره
ابراهيم عبد اهلل حممد ال�صرايره
اثري جمال عبد اهلل ال�صرايره
احالم احمد ح�سن ابوار�شيد
احمد ابراهيم حممد امل�سيعدين
احمد امين حممد اجلرابعه
احمد خلف مبارك الروا�شده
احمد �سامي عبد الرفوع
احمد طه �سالمه املحادين
احمد عادل �سامي احللبي
احمد حممد مو�سى الفقراء
احمد نبيل عبد القادر املزايده
ادمي حم�سن عبد ربه الطراونه
اروى ماجد �سليمان ابوقديره
اريج امين حممود العو�ضات
اريج عبد الوهاب حممود النجيدين
اريج حممد مو�سى الروا�ضيه
ا�سامة احمد �سلمان العوا�سا
ا�سامه احمد يا�سني ملكاوي
ا�سراء �سامل احمد القي�سي
ا�سراء علي �ضيف اهلل الزرقان
ا�سراء حممد �سليمان ال�صرايره
ا�سراء حممد عبد الفتاح االغوات
ا�سراء حممد علي القطامني
ا�سراء حممود دخل اهلل البدور
ا�سالم �سالمه جخيدم العبيات
ا�سالم �سليمان عبد احلميد املحادين
ا�سالم عايد �سامل احلريزات
ا�سالم عبد احلميد عطوي املحا�سنه
ا�سالم حممود �سالمه الق�ضاه
ا�سالم من�صور علي كري�شان
ا�سالم ناجح عبد الهادي ال�شقور
ا�سالم يو�سف احمد املعايطه
ا�سماء �سليمان كايد امل�سيعدين
ا�سماء عبد احلميد عتيق اجلعافره
ا�سماء عبد اهلل حممد الق�ضاه
ا�سيا عبد الكرمي عبيد اهلل اخلر�شه
ا�سيل راتب عبد اهلل النواي�سه
ا�سيل رباح احمد ال�ضمور
ا�سيل �سليمان عبد اهلل الليمون
ا�سيل �سمري بادي املرايف
ا�سيل عوده حممد املبي�ضني
ا�سيل من�صور �سعد امل�صاروه
ا�شراق تي�سري حممود الروا�شده
ا�شراق نبيل حممد ال�صرايره
ا�شرف حممد م�صطفى الطراونه
ا�شرف يا�سني مقبل امل�سيعدين
افنان ع�صري �شاهر ال�سوالقه
االء �سميح ح�سني احلمران
العجو
داود
�صالح
االء
االء طه عبد اهلل الدعا�سني
االء عبد اهلل حممد املزايده
االء عي�سى حممد اللطايفه
احمرو
بدوي
حممد
االء
البتول �شاهر حممد ال�صرايره
�آمال علي احمد الب�ستنجي
اماين احمد خليف امل�صاروه
اماين احمد عزات ال�ضمور
اماين �سمري احمد املحادين
�أماين حممود زاهي العالوى
اماين حممود علي القطامني
اماين يون�س حممود اخلطيب
امل ح�سن �سليم الطراونه
�أميمه ها�شم �سليمان الروا�شده
اميمه يا�سني �سليمان الطراونه
اجناد خالد احمد الطراونه
ان�سام �صالح عي�سى القي�سي
انفال خالد �سلمان الروا�شده
انوار ابراهيم عو�ض القطاونه
انوار �سالمه عبد اهلل النواي�سه
انوار �سلمان احمد الزيدانني
انوار عاطف حمد البداينه
انوار عوده اهلل علي الع�سا�سفه
انوار فايز عبيد اهلل اخلر�شه
انوار مناور عوده اهلل الل�صا�صمه

الأربعاء 2020/11/18
ال�ساعة � 9:30صباحا
ال�شهيد و�صفي التل
دبلوم متري�ض
�إقليم الو�سط
ابراهيم ح�سن حمد الزغبي
ابراهيم م�صباح ابراهيم نعمان
ابراهيم هيثم فواز احلمد
احالم �صالح حممد ال�شرمان
داود
مو�سى
عمر
احالم
احمد ا�سعد جمعه ابو عمريه
احمد ا�شحاده عادل الكيايل
احمد ح�سن حممد هما�ش
احمد ح�سني خ�ضر ال�سعافني
�سالمه
جرب
خليل
احمد
احمد �سامل عوده ابو داهوك
احمد �سعيد �شاكر �شحاده
احمد �سالمه عثمان الكردى
احمد �سلمان �سامل ابو �صهيون
احمد �شاكر حممد حيمور
احمد عبد القادر عبد املح�سن اخلواجه
احمد عبد ربه عبد القادر طليب

دانيا �سليم ام�سلم الرهايفه
دانيا حممد عو�ض ال�صوا
دانيه ابراهيم يا�سني املجايل
دانيه عبده حامد الطراونه
دعاء احمد عبد احلميد املعايطه
دعاء ريا�ض حممد ال�صرايره
دعاء عاطف احمد القطامني
دعاء عدنان علي ال�صرايره
دعاء مامون حممد القرام�سه
دعد حممد عبد ال�سالم ال�صرايره
دالل �شوكت عبد اهلل العدينات
دالمه حممد راجح ار�شيد
دنيا مناور دخل اهلل الزيديني
دميه عبد املجيد م�سلم الع�سا�سفه
دينا �صالح احمد الطراونه
راكان وليد حممود املبي�ضني
راما عبد ال�سالم حممد البديرات
رانيا احمد عواد امل�صاروه
رانيا �سامل عوده املرايات
ربى احمد حممود اجلعافره
حجه
ح�سني
�سامي
ربى
ربيع عبد الكرمي عبد احلميد ال�صعوب
رحاب احمد حممد اخلاليفه
ردينا نايل �سالمه الدرارجه
رزان حيدر عبدالرحيم ال�ضمور
ر�شا احمد �سليمان ال�سوالقه
ر�شا احمد حممد الق�ضاه
ر�شا تركي فايق الطراونه
ر�شا جميل �صالح ال�سوالقه
ر�شا عبد الرحيم عوده اهلل الق�ضاه
ر�شا عبيداهلل حمدان اخلر�شه
رغد ر�سمي حممود البدارين
رغد حممد حممود الروا�شده
رفيده رجاء علي العثامني
رفيده عايد عبد اهلل البواليز
رقيه عبد الواحد عبد املنعم اجلعافره
رنا حممد �سامل امل�سيعدين
ال�سعود
�شايف
حامت
رند
رنيم �صالح �ضيف اهلل العو�ضات
رنيم حممد عبد اهلل العبي�سات
رنني عبد الكرمي �سامل اجلعافره

انوار ناجح ابخيت اجلرادات
اهداء راجي ها�شم الطراونه
اياد خالد �شحاده الل�صا�صمه
ايتار نواف حمدى الل�صا�صمه
اميان احمد �سعد اهلل املجايل
اميان زهري ح�سن عا�صي
اميان �سميح دروي�ش اجلعافره
اميان عبد الرحيم حممود العناين
اميان عوده �سامل احلريزات
اميان حممد عبد الرحيم النواي�سه
اميان حممد فائق العرود
اينا�س �سلطان �سليمان ال�ضرابعه
ايه جيد اهلل بركات املعايطه
ايه عو�ض مفلح الطراونه
�آيه حممد ابراهيم اجلعافره
ايه مو�سى عبد اللطيف احلطيبات
ايه وجدى حممود العجالني
بتول حممد احمد �سرحان القرام�سه
بتول نايف خليفه املجايل
بتول نايف عبد اهلل الطراونه
بثينه م�صباح ابراهيم الطراونه
براءه جهاد فرحان ال�صرايره
براءه خالد �سامل الرواجفه
براءه را�سم حممد �سعيد ابو املفلفل
براءه عبد اهلل مو�سى العمارين
ال�صالة العبا�سية خمترب()2
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براءه عزمي حممود العمايره
براءه وليد �شعيب كري�شان
بريهان خلف مو�سى الطراونه
ب�شرى ابراهيم فالح الب�شاب�شه
ب�شرى طه حممد الفقراء
ب�شرى عو�ض �سلمان املحاميد
ب�شرى حممد �صباح اخلليفات
بالل مبارك �شعبان الليمون
بلقي�س جميل جربائيل الزيدانني
بلقي�س ح�سني �سليمان العمايره
بلقي�س �صالح عيد عيال �سلمان
بلقي�س ماجد �سالمه الرهايفه
بنان احمد خليف ال�صرايره
بنان عبد املجيد �سليمان اجلعافره
بنان يا�سر حممود اجلعافره
بهاء الدين عدنان حرب املواجده
بيان احمد مو�سى احل�سنات
بيان عبد اهلل عبد القادر الفريجات
بيان علي احلاج ح�سني مرعي
بيان حممد كرمي الق�ضاه
بيان م�صطفى ح�سني العتيق
تامالت حممد حرب الل�صا�صمه
ت�ساهيل ح�سام فتح اهلل العمايره
ت�سليم نايل علي القطامني
ت�سنيم عمر عبيد اهلل اجلناديه
تقوى �سعود احميد ابو �سمهدانه
تقى احمد عبد الوهاب الطراونه
تقى اكرم احمد النواي�سه
تقى �سليم حممد الطراونه
تقى عارف هارون ال�شما�سني
متارا عبد املجيد عبد القادر الطراونه
تهاين امين حممد ال�صرايره
تهاين �سامي عو�ض امل�سيعدين
تهاين عثمان عبيد اهلل العقيلي
تهاين حممد عوده ال�سواخنه
البدور
حممد
علي
تيماء
ثروت عطا اهلل ثنوان اخلماي�سه
ثناء عبد اجلليل مفلح الذنيبات
ثناء حممد حممد الطراونه
جمال احمد عبد الرحيم عيال �سلمان
جود خليل �سليم الطراونه
ح�سام نبيل عبد احلافظ اخلماي�سه
ح�سني هالل خليف الليمون
املواجده
�سامل
زياد
حال
البنوي
�صالح
�سامل
حال
حال حممود حممد البدور
حال نواف حماد ال�صرايره
حمزه يا�سني عبد اهلل اخلطاطبه
حنان �سلمان عيد امل�صيفري
حنني امين مف�ضي الع�سا�سفه
حنني ب�سام طارق طريف
حنني خالد را�ضي الطرمان
حنني زياد �سامل املواجده
حنني حممود ا�سماعيل الهالالت
خ�ضر احمد م�صطفى ابو نوا�س
خلود طه حممد املدادحه
خوله �ضامن �سلمان ال�ضالعني
دانا عي�سى عبداهلل ال�صغري
دانه ابراهيم م�صطفى ابو ديه

�سائد يا�سر حممود البدور
�سائده �صالح حممد قباعه
�سائده م�سلم ابراهيم ال�ضالعني
�سجود مازن عايد العوي�سات
�سجى ابراهيم حممد الطراونه
�سجى عبد املجيد عبد الرحمن املعايطه
�سجى عبد املجيد مو�سى العمريني
�سجى عطااهلل خلف العمرييني
�سجى فايز جمال الق�ضاه
�سجى حممد احمد الرفايعه
�سجى وليد فرحان الطراونه
�سحر �ضامن �سلمان ال�ضالعني
�سحر مو�سى رزق احلبا�شنه
�سرى فار�س علي الزغول
�سرين عادل علي الروا�شده
�صالح
حيدر
علي
�سعاد
�سكينه جازى خليل اخلماي�سه
�سالم خالد مطر اجلعافره

احمد علي ح�سن النربي�صي
احمد علي حممود احلايك
خ�ضر
منر
حممد
احمد
احمد م�سعود ا�سعد عوده
احمد م�شرف عبد احلليم اخلراب�شه
احمد نا�صر حممد ب�صيله
رزق
حممد
نبيل
احمد
احمد ن�صر احمد ابو عفيفه
احمد وليد عمر ال�شاقلدي
اخال�ص ابراهيم خليل ابو كو�ش
اخال�ص ح�سن زايد البدندي
اخال�ص رم�ضان فالح ال�شياب
اخال�ص غالب عبد الكرمي اخلراب�شه
اروى احمد غايل ابو غايل
اروى عبد احلميد ح�سن اخلطيب
اروى حممد حممد ابو �شنب
التك
احمد
عبد
اريج
ا�سامه فالح ابراهيم خليل
ا�سامه لطفي عبد اهلل اجلرب
ا�سراء �سعيد م�صطفى ابو زياد
ا�سراء عبد املعطي ابراهيم الالال
ا�سالم عماد الدين علي احلتامله
ا�سالم غالب عبد الديات

ا�سماء حممود ر�شيد حماد
ا�سماء يون�س مو�سى ابو عياده
ا�سيل احمد عمر ابو التني
ا�شراف حممد ح�سني عياد
ا�شرف خ�ضر حممد ابو �سليم
ا�شرف عبد الفتاح ح�سني عبد الفتاح
اكرام عبد احلافظ عبد الكرمي بوزيه
اكرام حممد نهار املهايره
اكرم احمد عبد اهلل املزاوده
االء ا�سماعيل �سعيد ابو عيا�ش
�سلمي
حممد
خالد
االء
االء ربحي فوزى عبد اهلل
عبده
حممد
زياد
االء
االء �سلمان عبد املح�سن ال�سنيد
االء �سليمان عواد اجلويفيني
االء �شكرى حممود �سعاده
االء عادل عبد املجيد االمري
االء عبد الرزاق عبد الرحمن ابو �صهيون
االء علي احمد ال�شرمان
القا�سم عارف حممد �سلمان
الهام احمد �صالح هديب
الهام �سامل علي اجلنازره
الهام حممود ر�ضوان القوا�سمه

اخلمي�س 2020/11/19
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بكالوريو�س متري�ض
�إقليم اجلنوب
روان راكد جميل الليمون
روان رجا عايد الزريقات
روان عبد الرحيم زيدان احلمادين
روان عبد الكرمي �سليم الل�صا�صمه
روان حممود مو�سى البديرات
روزان حمود �سلمان ال�صرايره
رونزا عدنان مد اهلل ال�شواوره
رون�سن نا�صر مبارك النواي�سه
ر�ؤى ابراهيم عبد ال�سالم القطاونه
ر�ؤى احمد عوده القرارعه
ر�ؤى علي عبد الفتاح الدرابيع
ريتا حممود �سالمه القراله
رمي ابراهيم عبد اهلل الر�صاعي
رمي احمد �سعيد ابوعامر
رمي ح�سني �سالمه الرواجفه
رميان مو�سى �سليمان الرواجفه
زائده حممد خليل الهوامله
زهور يا�سني حممد الطراونه
زينب عارف را�شد اجلعافره
�ساجدا عو�ض فليح اخلر�شه
�ساجدة ممدوح عبد اهلل العودات
�ساجده ح�سني ح�سن العمرات
�ساجده �صالح فرحان ال�صرايره
�ساجده حممد ابراهيم الطراونه
�ساجده حممد هارون الهالالت
املدين
علي
جمعه
�ساره
�ساميا حممد عبدالهادي غ�صاونه روا�شده

�إقليم اجلنوب – جامعة م�ؤتة
�سالم حممد عبد الرحمن املومني
�سل�سبيل يا�سر �سامل حجازى
�سماح ا�سماعيل خلف الرواجفه
�سماح خليل �سامل ال�سوالقه
�سميه ابراهيم عبد الكرمي البلوي
�سميه عبد الرحمن يو�سف املعايطه
�سميه فالح فالح املعايطه
�سناء حممد خليل ابو نوا�س
�سند�س �سمري فرحان اخلليلي
�سهى عبد الرحمن ابراهيم ال�صقور
�سهيله عامر نعيم العميالت
�سوار اكرم حماد الطراونه
�سوار حمود �سليم الطراونه
�سوزان احمد �سالمه ال�شلوح
�سوزان بكر ابراهيم املرايات
�سوزان �صربي �سامل عيال �سلمان
�سوزان يو�سف عبد احلميد حامد
�سيف زاهر غ�ضيان احلجازين
�سيلينا خالد هوي�شل ال�سعودي
�شذى حمدان احمد البوات
�شذى عبد الهادي عطيه الليمون
�شرف حممد حميد اجلعافره
�شروق �سليمان �سامل ال�صرايره
�شروق فالح عقله الدراو�شه
�شروق ن�صر حممد املرايف
�شرين فار�س جمال الق�ضاه
�شفا علي احمد الزيدانني
�شهد عو�ض فائق الطراونه
�شيماء عبد املعطي عبد اهلل اجلالمده
�شيماء علي عطا اهلل الفقراء/اخلتاتنه
�صابر خالد حممد امل�شاعله
�صفاء رائد عواد العمرييني
�صفاء زيد �سالمه الروا�شده
�صفاء �صرب �صالح الغ�صاونه
�صفاء فايز خليل البديرات
�صفاء نذير حممد احل�سنات
�صقر خالد حممد الطراونه
�صالح الدين احمد علي العايدي
�صهيب احمد حماد املواني�س
�صهيب �سهيل جمال حرزاهلل
�ضياء عبد ال�سالم حممد املجايل
طارق ح�سام علي الطراونه
طيف ح�سني حممد العرود
ظفار احمد حممد ال�صرايره
عا�صم عبد القادر حممد املعايطه
عاي�شه خليل �سليمان العمرو
عاي�شه �سالمه �سامل البوات
عبد الرحمن �سليمان عبد الرحمن اخلطبا

عبدالرحمن خالد يحيى عيال �سلمان
عبيده احمد �سامل الروا�شده
الرفوع
هالل
ب�سام
عبري
عبري معت�صم يو�سف ال�شواوره
عبري نواف ابراهيم القراونه
عدي حممود خليف ال�صرايره
عروب ماهر احمد الق�ضاه
عروبه عبد املجيد �سليم الل�صا�صمه
عرين �سامل �سلمان امل�صاروه
عزه زهري �سالمه ال�شحاحده
عال حممد عبد اهلل عبد اهلل
عالء ابراهيم حممد البطو�ش
عالء �سليمان مو�سى اخلماي�سه
النعانعه
علي
خالد
علي
الليمون
كرمي
خلف
علي
علي �سمري علي احلنيفات
علي حممد خليف القطامني
علياء يو�سف خليل الهباهبه
عمار ا�سماعيل حممد ابو �سمره
عمار عبد ال�سالم �سلمان الزيديني
عمار فاروق عبد ربه الطرايره
عمر احمد عبداملهدي املزايده
عمر حت�سني عبد الكرمي البطو�ش
ال�شلوح
فالح
خلف
عمر
عمر راكز حممد احل�سنات
العونه
�سهو
حممود
عمر
غاده فالح حممود الهواو�شه
غروب احمد عبد احلميد املرايف
غيداء حامد اعبد اخلطباء
فاتن حمود احمد املوا�ضيه
فاديا مطاوع علي امل�شاعله
فاطمه �صياح ح�سني الفرايه
فاطمه حممد عبيد اهلل الق�ضاه
فاطمه حممد مزلوه احلمران

ال�صالة العبا�سية خمترب()2
بكالوريو�س متري�ض

�إقليم اجلنوب
فرات غالب حممد الب�ستنجي
فرا�س تي�سري عطوى املجايل
فرح جعفر �سالمه الرفوع
قتيبه احمد عبد الكرمي القطاونه
ق�صي �سليمان �صالح الليمون
ق�صي هاين طايع اخلر�شه
قي�س حممد عواد الطراونه
الرا مازن ابراهيم ال�صرايره
لبنى حممد �سالمه الزغيالت
لقاء ابراهيم حممد اخلر�شه
ال�شقور
عقله
عمر
ملا
مليا �سليمان ح�سني اخلماي�سه
ملي�س طه عبد اللطيف ال�صلمان
لورن�س نبيل احمد الروا�شده
ل�ؤي عدنان علي الفرجات
ماري عاكف م�سلم الفرايه
مالك عبد الكرمي علي القطاونه
جمد عبد الرحمن زيدان احلمادين
جمدي نعيم عبد اهلل العودات
حممد حت�سني عبداحلميد الرما�ضني
حممد ح�سني عبد احلميد ال�ضرابعه
حممد ح�سني غازي اخلماي�سه
حممد خليل ها�شم اخلطيب
حممد زهري توفيق عبابنه
حممد عادل حممد القطاونه
حممد عثمان عطيه مطالقه
حممد علي ماجد اجلراح
حممد علي مفلح الطراونه
حممد عوده الئق اخلماي�سه
حممد عوده م�سلم اخلماي�سه
حممد كمال احممد ال�شلوح
حممدخري احمد حممد الطراونه
حممود خلف حممود ال�سحيمات
حممود عمر احمد الذنيبات
حممود حممد حممود احلروب
مرح ح�سان �سامح ال�شمايله
مرح حممود علي الطراونه
مروان عو�ض مو�سى الطراونه
مروه زياد حممود املومني
مروه عبداهلل ذياب احلوامده
مرمي احمد حممد ابو ال�سعود
معاويه عيد حممد الزيدانني
معتز عبد ال�سالم عبد اهلل احلجوج
معتز مو�سى ابراهيم احل�سنات
معتز يا�سني عبد القادر الروا�شده
معمر عوده �شحاده ال�ضالعني
معن احمد علي النعيمات
معن حممد عبيداهلل اخلر�شه
مالك فتحي �سعود العمرو
منار راجي عبد املهدي ال�شمايله
منار عمر مو�سى الليمون
منال فتحي حامد املحادين
منال يو�سف �شتيوى هنداوي
منتهى ح�سني احمد الروا�شده
منتهى عبد العزيز �سامل اخلليفات
منريه فايز عبيد اهلل اخلر�شه
مها خليل مرتوك البداينه
مها حممد �ضيف اهلل الزرقان
مهند بالل خليل الكفاوين
مهيب احمد �سلمان املومني
م�ؤمن جعفر حرب ابو نوا�س
القي�سي
عي�سى
زياد
مي
اخلر�شه
ب�شري
�سامل
مي
مي�سم خالد �سعيد الروا�شده
مي�سون اجمد عطااهلل العمرو
نادين �شريف حممد احلرازنه
نادين م�صطفى جردان اخلماي�سه
نا�صر ماجد يو�سف العمري
نب�أ ذيب عطااهلل الطراونه
نب�أ حممد ح�سن امل�سيعدين
طريف
طارق
عامر
نبال
نبال يا�سر مف�ضي املعايطه
نبيله عامر عبد الكرمي البديرات
جناح فالح ابراهيم الل�صا�صمه
نداء حممد قبالن امل�سيعدين
نذير حممد عطيه الرفوع
ن�سرين احمد �سليم الرهايفه
ن�سرين خلف م�سلم الرهايفه
ن�سرين متعب ا�شتيان الليمون
ن�سيبه عطا اهلل حمود ال�شقور
نظام عبد احلليم اخليف االغوات
نعمه حممد علي احلوامده

نور احمد �ضاحي ابو هالله
نور نعمان حممد ابو عي�شه
نور يو�سف جنم ال�ضرابعه
نوران عبد العزيز نوران املجايل
نوره �سليمان �سلمان العثامني
نورهان جميل عواد املواجده
نينوى يحيى اعبد الروا�شده
هادي حممد مف�ضي ال�صلمان اخلر�شه
هبه خالد علي الك�سا�سبه
هبه �صالح عبد اهلل الدرارجه
هبه علي حممد الرواجبه
خليل
�سامي
دياب
هديل
هديل عبد اهلل جربيل النوافله
غامن
نا�صر
قتيبه
هديل
هديل نا�صر احمد اخلر�شه
ه�شام ابراهيم �سليمان ال�سالمني
هال جا�سر عطااهلل القراله
هال عي�سى ابراهيم ال�شباطات
همام خالد حماد احلوامده
هناء عبد ربه عطا اهلل احلمادين
هناء فتحي علي ال�سبايله
هنادي مروان عبد العزيز املحا�سنه
هود حامد عبد الرزاق املواجده
هيا حممد �سلمان اخلر�شه
وجدان ح�سن حممد اجلازي
وجدي ه�شام احمد الروا�شده
و�سام حممود ابراهيم القراونه
و�صال �سامل �سالمه امل�صاروه
وعد ثائر �صالح ال�صمادي
وعد عبد الرحيم عبد اهلل القرعان
والء ابخيت عطا اهلل الل�صا�صمه
وليد حممد عبد القادر الطراونه
يارا �سامي احمد املوا�ضيه
عبد
حممد
يا�سمني
املوا�ضيه
الروله
اللطيف
يا�سني زايد زيدان ابو �سمهدانه
يحيى عدنان عبد القادر احلجوج
يزن زيد عبد العزيز الن�شويه
يزن حممد ابراهيم الطراونه
يزن منذر عبداحلافظ التميمي
يقني توفيق عبد احلميد اجلعافره
يقني �صالح حممد املعايطه
يو�سف عو�ض فليح اخلر�شه

ال�سبت 2020/11/21
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بكالوريو�س طب
�إقليم اجلنوب
ابراهيم عبد اهلل عفنان القراله
ابراهيم خملد ابراهيم ال�صعوب
احالم راتب فايق املجايل
احمد ريا�ض حممود ال�صرايره
احمد زياد عبد اهلل املدادحه
احمد �سميح حممد ال�شهبان
احمد �صالح ابراهيم الطراونه
احمد غازى مبارك الذنيبات
احمد ماجد حممد اخلطايبه
احمد حممد احمد اجلعفري
احمد يا�سني عمر املعايطه
ادم عبد القادر �سالم الروا�شده
ادهم اكثم �سامل الرب�ضي
اريج مراد جودت الفريجات
ارين ها�شم �سالمه الطراونه
ا�سامه با�سل �صبحي زيد الكيالين
ا�سامه ح�سني حممود الذنيبات
ا�سراء عوده حممد ال�سالمني
ا�سالم �سند �سالمه الطراونه
ا�سيل ربيع عوده اهلل النجيدين
ا�سيل �صقر ذياب الطراونه
ا�شرف حممد �سليمان البطو�ش
االء حممد خلف النواي�سه
املثنى ا�سعد راتب الطراونه
اجماد عبد اهلل �سالمه العمرييني
ان�س ابراهيم احمد ابو �سمهدانه
انفال حممد عبد الفتاح ال�صرايره
او�س نوفل �سليمان العمريي
اميان عبد احلافظ عبد الكرمي اجلعافره
ايه احمد عطيه ال خطاب
البدور
حممود
كايد
ايه
املكاوى
احمد
حممد
�آيه
ايه ميا�س حممد املحا�سنه
با�سل ابراهيم فرحان حجازين
با�سل ن�سيم عياده امل�صاروه
بتول ابراهيم �صالح املبي�ضني

�إقليم الو�سط – يف مبنى ديوان اخلدمة املدنية
اماين خليل عبد الفتاح عبد الهادي
اماين عطا اهلل �سليمان البنيان
اماين حممد �شعبان �سعاده
امل عبد املالك ف�ؤاد من�صور
امل فهمي فاي�ض الروا�شده
امل م�صطفى حممود العربي
امنه عبد اهلل م�سلم ابو عواد
اجنود حممد �سالم الواليده
ان�س عز الدين يو�سف ال�سباتني
ان�س عي�سى حممد ابو �شاور
ان�س مازن ابراهيم ابو قبيطه
ان�س حممد حممود ابو عواد
ان�س حممود ح�سن القنا�ص
ان�س حممود حممد ابومالل البلوي
انوار عديل �سعاده الدويك
مناع
عثمان
حممد
ايات
اميان با�سم احمد ابو �سليم
اميان �شعبان �سعيد م�صلح
اميان عواد حممد خ�ضر
اميان فهمي فايز ابو الرب
اميان حممد يو�سف ما�ضي
اميان حممود مو�سى ال�شواوره
اميان م�صطفى طالل ال�صباح

اميان مفلح ح�سني العوامره
اينا�س ابراهيم حممد احمد
ايه ابراهيم حممد منعم
ايه عبد اهلل عدنان الفواعري
�شراره
�صربي
فايز
ايه
ايه فايز م�صطفى ال�شبيطي
ايهاب احمد حممد العربيات
ثابت
احمد
جالل
براء
علي
احمد
ح�سني
براء
بالل غازى حممد التيتي
بالل حممود حممد ابو رمان
بهاء كامل حممود غزاوى
بهجت حممد �سليم اليا�صجني
بيان عبد النا�صر �صبحي هيكل
ت�سنيم خليل ح�سن مر�شود
ت�سنيم ف�ؤاد حممد عي�سى
تغريد عي�سى عبد احلافظ البداوى
متام عبد الباقي عيد الزواهره
تهاين احمد مفلح ختالني
تهاين خ�ضر ح�سني �سمرين
تهاين حممود مو�سى احل�ساميه
جعفر عماد عثمان ال�سردي
جميله فهد �سالمه احلمد

جهاد
حامت
ح�سن
ح�سني
ح�سني
ح�سني
حكم
حليمه
حمد
حمزه
حمزه
حمزه

�سليمان ابراهيم ابو �صيام
ا�سماعيل حممد العامري
حممد �سعيد حممد كنانه
احمد عيد حممد قدور
ح�سني خ�ضر ال�سعافني
حممد احمد الغليظ
م�سعود
علي
خالد
عبد الكرمي يو�سف العمري
حمد
حمد
احمد
�شراب
جرب
خري
�سلمان علي احلوامته
عزام يو�سف بدران

حمزه

مو�سى

حممد

عطا

حمزه حممود عبد اهلل اجلعافره
حمزه

من�صور

ح�سن

نا�صر

حنان

احمد

حممد

جا�سر

حنان

زهري

حلمي

اخلليل

حنان

حممود

�شريف

الزغول

حنني طايل �سامل ابو ع�شيبه
حنني عبد الفتاح خالد عقل
حنني

علي

زعيزع

الطيطي

بثينه يحيى احمد الطوره
ب�شرى ماجد احمد املعاقبه
بنان ماجد عبد اهلل البنوى
بهاءالدين علي حيدر �صالح
بيان خليل حممد الزيدانني
تاال بل�سم جري�س ال�صناع
ترنيم عمر عبيد اهلل اجلناديه
متارا �صالح عبدالرحمن الطراونه
ثامر �سامل عبد النبي الع�شو�ش
جعفر حممد يحيى الطراونه
جعفر ه�شام حممد الزغول
جواد با�سم عبد اهلل الفقراء
حازم �سمري حممد عبابنه
حازم عبد احلميد يحي الروا�شده
حازم فواز عي�سى املدادحه
حال خلف �صالح الرهايفه
حمدان عبد اهلل عبد الرحمن الهواري
حمزه حممد حمود املطارنه
حنان ريا�ض حممود القطاط�شه
خالد جالل حممود عمرو
خالد نا�صر عمر املعايطه
دارين عرفات ها�شم احللو
دانيه في�صل عطيه اهلل الروا�شده
دياال مراد جودت الفريجات
را�شد نور�س خالد املعايطه
رافت حممد جميل ال�سوالقه
رامه �سامح عبد العزيز الروا�شده
رحمه ح�سني عطا اهلل البطو�ش
رزان امين حمد الك�سا�سبه
خليل
ح�سني
نزار
ر�شا
رهان حممد طه الفقراء
روان عمر ابراهيم ابو فار�س
روان غ�سان زكي النمرى
روال جهاد حممد الهالالت
زياد �شايف �سعود ابو مبارك
الروا�شده
علي
طه
زيد
زيد نعمان عبد اللطيف الرو�سان
زين عبيداهلل عبد ال�صمد اخلماي�سه
زينه يا�سر حممود الع�ضايله
�ساره احمد يا�سني املدادحه
�سامر عبد القادر حممد جرادات
�سجى �سامل عبد الكرمي اجلعافره
�سجى عمر خليف ال�ضمور
�سراج طالب نوفل املجايل
�سكينه �سامل عبد اهلل امل�سيعدين
�سكينه �سمري ر�شاد عا�شور
�سالم يا�سني �سامل ال�شواوره
�سليمان نا�صر عبد اهلل احل�سنات
�سريين حممد كامل املجايل
�شادي �سلطان عبد الرحمن ال�ضالعني
�شذا قا�سم حممد الذيابات البطو�ش
�شروق نا�صر عبد احلميد الع�سا�سفه
�شيماء عبد اهلل فالح الروا�شده
�صالح يزيد �صالح الهل�سه
�صبا احمد يا�سني املدادحه
�صبا حممد حممود امل�سيعدين
�صفوت عبد الوهاب علي املجايل
�صقر ا�شرف ميخائيل اخليطان
�صقر جمال نياز املعايطه
�ضياء الدين حممد توفيق العاروري
�ضياء �صالح عبد القادر احلجوج
ال�صالة العبا�سية خمترب()2
بكالوريو�س طب
�إقليم اجلنوب
طارق عبد الفتاح �سليمان العوامله
ظالل احمد مو�سى الطراونه
عاطف فادى عاطف الهل�سا
عباده ابراهيم علي الغريب
عباده ب�سام عبد الرحمن القراله
عبد الرحمن �سمري مو�سى احل�شو�ش
عبد اهلل �صالح مطلق اخلليفات
عثمان حممد عبد اهلل الرهايفه
البوات
عياد
خليل
عدي
عدي ع�صام حممد �سعيد ابو املفلفل
عدي حممد حممود الروا�شده
عروب ماجد عبد الكرمي القرعان
عرين امني انور احلروب
عرين عطيه يون�س الهوامله
عال عواد �سامل ال خطاب
عالء الدين جميل حممد احلبا�شنه
علي حممد عطا اهلل الع�سا�سفه
علي حممود يعقوب �صعنون
عمار في�صل عطيه اهلل الروا�شده
عمر ابراهيم علي اجلراح

قاعة ال�شهيد هزاع املجايل
دبلوم متري�ض
�إقليم الو�سط
حنني عناد �سالم عمران
حنني ناجح احمد حممود
حماد
عامر
يحيى
حنني
خالد احمد عبد القادر طليب
خالد �سامي حممد �شاكر
خالد وليد عبد الكرمي �صالح
خديجه خالد علي ال�ساحلي
خ�ضره را�شد �صالح راجح مربوك
خلود حامد حممد ال�شبلي
خلود يو�سف رافع اخلطيب
خوله حممد احمد حمدان
داود
يو�سف
فرح
داود
الزاغه
علي
احمد
دعاء
دعاء ب�سام عبد املنعم حممد
دعاء في�صل رجا ال�ضمور
دعاء حممد فوزى �صدقه
دعاء حممد حممود ابو قطي�ش
دعاء م�صطفى علي الق�ضاه
دعاء من�صور حممد العلوان

عمر بكر عمر ال�ضالعني
عمر را�ضي عبد القادر املطر
عمر عبد احلميد علي املعايطه
عمر فهيم حممود ح�سني
عمر نزار عبداهلل ال�ضمور
غفران نايف امني هر�ش
البنوي
عوده
نايف
غيث
فرا�س فواز مو�سى الرازم/املفلفل
فرح بالل حممد املبي�ضني
فرح ح�سني علي النواي�سه
فرح �سامل �سلمان احلويطات
فرح �صالح حممد ال�سحيمات
في�صل حممد مو�سى الطراونه
ق�صي ن�ضال ابراهيم احلوراين
قي�س عبد اهلل �سالمه العمرييني
ليان يحيى �سليمان النواي�سه
ليث جعفر حممود ال�ضمور
ليث زهري �سامل املخاتره
لينا عدنان فالح الهباهبه
هر�ش
امني
نايف
مازن
مالك امين �سليمان الطراونه
حممد ابراهيم عبد املهدى الروا�شده
حممد احمد جميل ال�ضالعني
حممد ا�سماعيل ح�سني اجلراح
حممد امين نايف املومني
حممد جرب حممد الهدايات
حممد جميل عبد املهدي البديرات
حممد خالد مو�سى ابو نوا�س
دعنا
ذياب
زايد
حممد
حممد زهري حممد الكردى
حممد �سعيد فوزي فالح املواجده
حممد �سالمه ن�صار االحيوات
حممد �صربي احمد احلنيفات
حممد طه ابراهيم عبد ال�سالم القطاونه
حممد عا�صم احمد احلياري
حممد عبداهلل جعفر �شاهر املدين
حممد عطا اهلل حممد الرفوع
حممد علي عيد العامرى
حممد علي حممد عيال �سلمان
حممد م�سعد �سليمان الروا�شده
حممد م�شعل نايف ال�صرايره
حممد مهدي �سامل علي الع�شو�ش
حممد نايف ابراهيم القطاونه
حممد نعيم عبد احلميد الطراونه
حممد يحيى ح�سني القطاونه
حممود عبد احلميد حممود املعايطه
مران عامر م�سلم ك�ستريو
مروه حممد �سليمان املراحله
مطر حممد مطر النخاطني/الزيدانني
مظفر امين نزال ال�شواوره
معاذ ن�ضال علي الروا�شده
معتز ب�شار يعقوب املدانات
معتز عبد احلي م�صطفى املطارنه
معتز عطااهلل عبد اهلل ال�شواوره
معت�صم عبد اهلل ا�شتيان الذنيبات
منري ممدوح حممد ابونوا�س
م�ؤاب �صايل جري�س اخليطان
مي�ساء ح�سن حممد احل�سنات
مي�ساء ماجد حمد القراله
نايفه ح�سن عناد املجايل
منري مفيد عوده الزيادين
نور جمال عبد احلميد املواجده
احلجاج
�سامل
ظاهر
نور
هادي م�سلم احمد املطارنه
همام ح�سني م�صطفى طاهات
و�سام حممد عبد املعطي الروا�شده
و�سيم احمد عياده العتايقه
وفاء طه احمد ابو طه
وليد خالد �سليمان الروا�شده
يا�سر يو�سف عبد احلفيظ ال�شقارين
يزن عبد اهلل فائق ال�ضمور
يزن علي خالد عبد الرحيم
يقني ابراهيم احمد القطاونه
يقني ع�صام عبد املنعم احلرا�سي�س
يقني حممد يو�سف الك�سا�سبه
ينال ايوب ال�سيد ال�سيايده
يو�سف �سلمان يو�سف الزيادات
يو�سف عادل يو�سف اخلتاتنه

دعاء مو�سى حممود ابو �شرار
دلني احمد حممد عزيزه
نافع
�صالح
احمد
دينا
دينا ماهر ابراهيم الن�سور
رابعه حممد عبد الكرمي املنا�صري
را�شد �سليمان �سامل الزن
رافت عدنان احمد الب�ستنجي
رانيا عمر يو�سف اخلرانبه
رانيا حممد داود الربغوثي
غنيم
�سليم
نايف
رانيا
رائد حاب�س يو�سف االخر�س
رائد خ�ضر احمد ال�شطرات
رائد حممد حممد ابو جنم
جرار
ح�سن
مرعي
رائد
رائده عادل عايد الرحاحله
نا�صر
حممد
�صالح
ربا
ربى عازر �سامل البوال�صه
جعفر
جعفر
حممد
ربى
ربيع عبد الفتاح حممد ب�شري
رحمه عبد الرحمن ح�سني احلوارات
ر�سميه ربحي حممود الباز
ر�شا ابراهيم ا�شتيوى ابراهيم
ر�شا �سامل جميل املنا�صري

ر�شا عبد الرحمن هزاع الربيع
ر�شا عبد املهدى يو�سف العدره
ر�شا كمال حممد وفيق �شحاده
ر�شا حممد فالح اخلراب�شه
رغد حممود احمد ال�شطي
رىل جمال ح�سني ن�صر اهلل
املومني
حممد
نواف
رنا
حممود
فهيم
هاين
رنا
رندا خليل �صالح ال�شلبي
رهام نا�صر توفيق البيطار
روان دلهوم �سليمان الزبيدى
العتيبي
علي
�صالح
روان
العابد
علي
عي�سى
روان
ردايده
فوزى
جمعه
رمي
حممد
ح�سن
ح�سني
رمي
رمي �سامي حممد عبد اهلل
رمي عبد املجيد حممود املومني
رميا احمد �شاكر جربان
رينادا حممد علي ابراهيم حممود قا�سم
زبيده حممد اليف بدندي
زهره حممد عبد الرحمن ابو عبيد
زين �صربي حممد العجوري
�ساره جاد اهلل حممد حممود
�ساره حممد ماهر زكريا ال�شريف
ف�ضه
فايز
تي�سري
�سامل
العبد
لطفى
عزيز
�سائد
�سائده جميل �صالح امل�شاخله
�سائده داود ح�سني ابو ياب�س
عو�ض
عزيز
نهاد
�سجى
�سعاد عبد اهلل خليل زعزوع
�سالم عبد ال�سميع عبد الهادى مطر
�سماح احمد حممد الزبيدات
�سماح خليل احمد ابو رحمه
�سماح حممد عبد القادر القريناوي
�سمر �صبحي حممود اال�سمر
�سناء ح�سن حممد بدران
�سند�س خالد كمال يعقوب
�سهاد يحيى �سالمه الرحاحله
�سهام بنعي�سى بن �سعيد بزار
�سهى حممد احمد اجلعيدي
�سوزان �سعيد احمد الرجوب
�سو�سن احمد علي النعيمات
�سو�سن عبد البا�سط حممد الكيايل
�سيف الدين منر �سامل الفاعورى
�شروق �صبحي عبد احلليم ابو حلتم
�شفيق كارم �شفيق ال�سعاده
�شفيقه حممد �سليمان ال�شطي
ال�سبع
خ�ضر
رباح
�صالح
�صباح عزمي ابراهيم الربعي
�صفاء خليل عبدالرحمن الربقاوي
�صفاء حممد عبد القادر العامل
مناع
حممد
رائد
�صهيب
�ضياء ربحي عبد الكرمي املعايل
البادية الو�سطى
دانيه عبد الرحمن عبد اهلل اخلطيب
ال�ساعة الواحدة بعد الظهر
قاعة ال�شهيد و�صفي التل
دبلوم متري�ض

علي عبدالهادي حممد ابو مزروع لبنى
علي عثمان حممد عبد احلميد
قاعة ال�شهيد هزاع املجايل
علي حممد م�صطفى الديات
دبلوم متري�ض
علي حممود �شحده ابو �سنينه
�إقليم الو�سط
عمار يو�سف توفيق ابو ح�سان
ن�صر مرام نايف عليان الزعبي
عمر
خطاب
عمر
بعجاوي
ح�سني
داود
عمر
مروه عبد اهلل احمد العقده
عمر عبد الكرمي حممد �سعيد �شحاده مرمي علي حممد ابو �شعله
اجلبور
عيد
حممد
عمر
مرمي حممد �سعيد احمد
عمر من�صور احمد الهبي�شان
مرمي يو�سف عبد احلميد م�صلح
عي�سى �سليمان حممود العجارمه
غاليه حممد حممد العجرمي م�صطفى جميل ح�سني احلوراين
غدير عدنان �سامي عليان م�صطفى عمر حممود احللو
غرام ح�سام �سليمان مومني معاذ عبد احلكيم �سالمه ا�شتيوي
فادى علي عي�سى ابو �شامه معاويه ا�سعد حممد خليفه
فاديه جمال عبد اهلل ابو جادو ملكه ح�سن حممد الفالح
فاديه حممد داود حارثي
منار جهاد عبد الرحمن العامل
فاطمه ابراهيم �سامل ابو طه
منار �صالح حممود ابو خ�ضر
فاطمه عبد اللطيف ح�سني اخلطيب
قويدر
خطاب
نبيل
فاطمه علي �سليمان ابو غريقانه منار
فاطمه حممد حممود اخلطيب منال عزات حممد ابو �شلنفح
العابد
علي
عي�سى
فايزه ربحي حممود جراح منال
فخري احمد حممد نربي�ص منذر مازن عبد اللطيف القوا�سمه
فداء حممد ا�سحق حامد منى خالد حممد اليا�سني
فرا�س �سعيد ها�شم وهبه
منى معروف ا�سماعيل حمفوظ
فرا�س حممد احمد عرابي
منري جمال عطا ابو طالب
فردو�س �سليمان عيد الطعيمات
تالوي
عو�ض
علي
فريده ح�سام عبد اهلل اجلعفرى مها
فريوز علي امني احلمدان مهند ح�سني فوزي ر�شيد
ق�صي مازن احمد �سليمان مو�سى �شوكت فار�س عبهرى
لبنى حممود حمي�سن احلويطات مو�سى يو�سف حممد خليل
لبنى يو�سف مو�سى احلواجره م�ؤمن اح�سان جمعه حجري
لقاء حممد م�صطفى العمايره
�سلمان
حممود
خالد
مي
ل�ؤى حممد عر�سان ابراهيم
مياده امني عبد اهلل ا�صالن
ليث ن�صوح عبد العفو العار�ضه
ليلى �سعيد ابراهيم ال�شطي مريفت خالد حممد الناطور
حماميد مريفت قا�سم حممد عبد اهلل
نايف
جهاد
لينا
لينا ح�سني ح�سن ح�سنني مي�س حممد عبد الرحمن دراو�شه
لينا عبد العزيز حممد �سالمه مي�ساء حممد ارحيم عراعره
علي
حممد
لينا
�شعبان مي�سون يا�سني عوده ال�شياب
مازن فالح احمد الرحامنه
نادر ريا�ض حممود عبد القادر
مامون جميل جنيب العزه
نارميان مازن عبد اهلل احلمدانيه
ماهر عادل ا�سحق الهمام�شه
ماهر نوفان عبد الرحمن ابو ورده نبال حمدى عبد اهلل م�صلح
جمد ابراهيم احمد ابو �سيف جنود احمد حممود الديات
جمدي يو�سف جميل عو�ض ندى عماد حمد اهلل عوده
حممد ابراهيم حممد العب�سي ن�سرين علي حمد البعريات
حممد احمد ا�سعد ا�سعد ن�سرين نواف علي مربوك
حممد احمد ا�سماعيل احلايف
ن�سيبه عايد بركات الروا�شده
حممد احمد �سامل العجرمي
ن�سيم هاين ح�سن ابو را�ضي
حممد احمد فالح العراكزه
حممد احمد حممد ده�شان نعمات �سليم عبد احلي الدويك
حممد احمد حممد ر�ضوان نعيمه م�سلم عبد العزيز الطيبني
عوده
احمد
�سمري
حممد ا�سماعيل حممد الزواهره نهيل
حممد با�سم عبد اهلل الفيومي نوال راجح حممود ح�سن
حممد ب�سام �سليمان العمو�ش نور الدين حممد احمد مو�سى
حممد تي�سري حممد عرب
ناجي
ح�سن
�سعيد
نور
العزب
�سامل
جرب
حممد
نور عبد الرزاق �سامل الفواعري
حممد جمال ح�سن ابو خ�ضر
حممد ح�سني خليل ابو حيانه هاجر عوده �سليمان الرتابني
حممد خالد رجب �ش�شتاوى هاله حممد يو�سف العجلوين
حممد خليل �صبحي املن�شد هاله ن�صر اهلل عبد اهلل اجلرجاوى
حممد خليل حممود ح�سن هبا حممد ابراهيم اجلمل
حممد �سامل علي الرحمي هبه ح�سني حممد ال�سرخي

�إقليم الو�سط
�ضياء �صابر حممود مو�سى
�سالمه
فالح
عبد
طارق
طارق ميان خان ر�سول خان بلوجي
طالل عبد اهلل عو�ض جوده
عامر تي�سري فرحان �شحاده
حممد
زبن
حممود
ح�سن
عامر
عامر مفلح امكيد العلوان حممد
عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الغزال حممد

حممد

�إقليم الو�سط – يف مبنى ديوان اخلدمة املدنية

�سامي احمد ميثلوين هبه
�سمري �صادق اجلوابره هبه

خالد

عبد

اهلل

غامن وفاء

�سعدات

النجار

حممد

منر

دروي�ش

حممود

�سليم

�شهاب

�سمري حممد الن�سور هبه
عبد الرحمن حممد عبد املعطي املا�ضي حممد �شعبان ربيع جاد
اهلل هبه حممود يو�سف ابو �سعد
عبد الرحمن حممد حممود القرنه
حممد عبد الرحيم ح�سني ابو حويله هدايه �سليمان �صالح الب�شي�ش
عبد الرحمن حممد م�صطفى الديات
حممد عبد املعطي عبد احلميد ال�شطرات هدى احمد ح�سن احل�سني
عبد العزيز حامد عبد العزيز ابو عزب
عبد العزيز حممد احمد ابو �صالح حممد عدنان عبد القادر �شاهني هدى املعت�صم جميل ال�صمادي
عبد القادر عادل عبد القادر خليليه حممد عطوه علي الفندي هدى �صالح احمد ابو عليوه
حممد عو�ض ح�سن ح�شا�ش
هديل �صالح مرزوق عبد ربه
عبد الكرمي قا�سم حممد اليا�صجني
حممد عو�ض حممد هديب
عبد الكرمي حممود عثمان رم�ضان
هديل في�صل حممد اخلري�سات
حممد فار�س اني�س ال�سراديح
عبد اهلل ابراهيم عبد الفتاح اللهواين حممد فايز حممود ابو حلوه هديل حممود فالح العزام
عبد اهلل ابراهيم عمر عماره
حممد حممود حممد ابو عرار ه�شام حمي الدين زكي غنيم
عبد اهلل جميل عيد ابو �شحاده
حممد حممود حممد املليطي همام جمال علي املحاميد
عبد اهلل عبد الهادى حممد ابو مزروع
عبد اهلل حممود عبد اهلل احليارى حممد حممود حممد عبد اللطيف هناء عبد اهلل ابراهيم عبد العال
عبد الهادي حممد م�صطفى ال�شطي حممد م�صطفى حممد مو�سى هنادي راتب عبد الهادى اخلطيب
خ�ضر
عيد
رفيق
عبد ربه �سميح عثمان �شحاده حممد نبيل عبد العزيز املقدادي هنادي
عبداهلل علي �شعبان ابو �صيام حممد ه�شام حممد عقيل هنادي نور�س احمد العبيد
عليان
عادل
احمد
عبري احمد �سليمان البالونه حممد وليد حممد ابو ديه هند
عبري احمد عبد العزيز ابو عاقله
ح�سني هويدا ابراهيم احمد املح�سن
ذيب
يا�سر
حممد
�صبح
�سليم
عدنان
عبري
حممود تي�سري حممود �صايف هيا خالد عبد اللطيف احلواري
عثمان ابراهيم ظاهر الديات
هيالت
�سعد
حممد
عثمان عمر احمد ادكيدك حممود جمعه ا�سماعيل بيد�س هيا
غنب
علي
خليل
عدنان طالب عبده خري�سات حممود جهاد حممد قطام هيام
عدي تي�سري احمد علوان حممود �سلمان عبد اهلل ال�ضميدات و�سام �سعيد خمي�س ابو عون
عروب عبد الرزاق حممود العلوان حممود �سهيل حممود املو�سى و�سيم حممد حممود احمد
عروبه ابراهيم �سامل العجالني حممود فايز عي�سى البدو و�ضاح عبد احلميد عبد العزيز ال�صمادى
ع�صام توفيق فواز اكرمي
حممود مو�سى عبد الكرمي الزعبي وعد �سمري حممود ابو عفيفه
عال عبد الفتاح �شحاده �شحاده
حميي �سامل حممد ابو ركب وعد �صابر مو�سى البدوى
عالء الدين حممد عطيه ال�شقريات
خليفه مدحت حممد عي�سى الف�سفو�س وعد طالل حموده قابوق
احمد
خالد
عالء
برهم
حممد
احمد
وفاء
عمر
داود
جالل
علي
البادية الو�سطى
قط�ش
حممد
ح�سني
علي
فاطمه كامل عو�ض اجلبور وفاء طاهر �سعيد مقالده
علي طاهر حممد املو�سى

علي

عبد

مليك

ابو

والء

ح�سن

حممد

حردان

والء

�شحاده

علي

الديات

والء

فتحي

علي

زقزوق

والء

ق�صي

عمر

اجليو�سي

والء حممد عبد الكرمي بدر
وليد حممد �سميح عطا عبد الرحمن
يا�سر �سامل �سالمه احلمادين
يا�سمني �صالح �سليمان ابو �شبيب
يا�سمني حممد عثمان عثمان
يعقوب يو�سف حممد فرج اهلل
يو�سف �صبحي حممود حممد
يون�س ابراهيم حممد احلديدى
يون�س عاي�ش عبد احلميد احلميمات
هدى

البادية الو�سطى
عوده خلف احلامد
م�ساء
ال�ساعة ً 4:30
قاعةال�شهيد و�صفي التل
بكالوريو�س متري�ض

البادية الو�سطى
بالل علي مو�سى القي�سي
عبد الرحيم رجب حممد ابو ال�شعر
عبد اهلل عليان حممد احلماد
حمافظة البلقاء
ابراهيم يو�سف ابراهيم ن�صر اهلل
احمد جميل حممد ن�صر اهلل
احمد خليل احمد اجلالو�س
احمد علي عطا اهلل اجلمال
احمد حممد �سعيد عبد الرحمن العواي�شه
احمد حممد حممود ال�صواحله
ا�سكندر احمد عطااهلل �صالح
ا�سماعيل حممد عبد الفتاح ال�شطرات
الزين ربحي حممد احليت
ان�س ابراهيم م�صطفى القوا�سمه
اياد حممود حمدان عبد القادر
با�سل احمد حممود الد�سيت
براء ابراهيم عبد الديات
ب�شار خ�ضر جابر البدوي
غيث
غيث
مو�سى
ثائر
ح�سام الدين احمد ا�سماعيل الفقراء
ح�سام الدين فار�س ابراهيم خري�سات
ح�سني حامد ح�سن العراي�ضه
ح�سني �سعود علي العفيف
حكم نعيم يو�سف ا�شتيوى
حمزه احمد حممد العلي
حمزه ف�ؤاد عبد الفتاح العوامره
خليل مر�سال مازن م�صلح
دانيال نزيه مو�سى ا�سمري
رائد فالح عقاب احلجاحجه
�سفيان حممود عبد الهادى الرحامنه
�سليمان عماد �سليمان اخلري�سات
�شادي خلف ر�ضوان امري�سي
�صقر عي�سى احمد العجوري
طارق احمد �سليم حمدان
طالل معروف عبد ابو �ضري�س
النعيم
�صالح
كامل
طه
عا�صم حممد عز الدين ابراهيم �سدر
عبد االله جميل حممد ح�سان
عبد الرحمن خليل �سامل الكرمي
عبد الفتاح �شحاده عبد الرزاق اخلراب�شه
عبد القادر نادر عبد زامل
عبد ربه م�صطفى عبد ربه اجلواوده
عثمان ح�سن احمد الو�شاح
عالء الدين ح�سني ح�سني �صاحليه
نوفل
يو�سف
متيم
عماد
عماد عبد اهلل احمد الرحامنه
غ�سان مظهور احمد ابو قريان
حمافظة الزرقاء
ابراهيم بدوي احمد البطاط
ابراهيم يو�سف عبد اجلواد ابو طه
احمد �سامل عبد اجلابر عبد اجلابر
احمد �صالح توفيق �سبوبه
�أحمد عايد احمد ده�شان
احمد عدنان عارف ال�شريح
احمد فائق امني ارحيمه
احمد ف�ضل عطا اهلل ابو ديه
�صالح
ح�سن
ف�ؤاد
احمد
احمد قبالن عي�سى اخلاليله
احمد حممد احمد املحاميد
احمد حممود �سعيد العالري
احمد مروان احمد حمدان
احمد م�صطفى رزق اهلل امل�شاقبه
احمد وليد حممود ابو ديه
ادم يا�سني عبد اهلل جراد
ا�سامه ح�سن زكريا اخلطيب
ا�سامه عبد الرحمن حممد الزيود
ا�سامه غ�سان �صربى غزاوى
ا�سالم عبد اهلل حممود ح�سني
ا�سماعيل عبد الغفار ح�سني فتا�ش
ان�س جندى عبد الرحيم اجلندى
ان�س عمر حممد العامري
امل�سيمي
علي
عطا
امين
ب�شار حممد يو�سف املعا�سفه
بالل حممود حممد اخلطيب
بهاء الدين ب�سام احمد ابو ح�سني
حت�سني خالد ح�سني العبا�سي
جميل زهري جميل االزرق

ح�سام جميل كامل ابو عبا�س
ح�سام �شعبان ابراهيم غيظان
ح�سن جنيب ح�سن املحاميد
حلمي نواف ح�سن البلوي
حمزه فهمي عبدالرحمن �صالح
حمزه حممد جميل يعقوب اجلعربى
حمزه يحيى عبد الرحيم العمله
خالد حممد خالد العمو�ش
خالد يعقوب �صالح اقريع
را�شد يو�سف حممد امللكاوي
رامي وليد ميخائيل �صالح
رامي يو�سف احمد م�صطفى
زايد نافذ زايد ابو زايد
زياد �سليمان حممد عبد اخلالق
نور
�سعيد
غالب
�سعيد
�سعيد ن�ضال �سعيد جربيل
�سليم حممد �سليم عرقاوى
�سيف يحيى حممد التميمي
�شادى طراد م�سعود عبهري
�صهيب خالد عبد الفتاح ايوب
�صهيب في�صل مو�سى ابو الوى
طاهر �سمري طاهر حطاب
عامر فالح مو�سى العمو�ش
عائد جا�سر ابراهيم الطعمه
عباده حممد عثمان مالح
عبد الرحمن تي�سري �سليم العبا�س
عبد الرحيم حممد حمدان ح�سني
عبد اهلل ح�سن عبد ال�سالم ابو ديه
عبد اهلل ح�سني حممد اجلرارعه
عبد ربه عبد العزيز ح�سن حم�سن
عبداحلافظ ح�سن �سامل عبد
عبدالرحمن حممود عبد اهلل ابو �صفا
عبدالرحمن م�صطفى ذيب الباز
عبداهلل خالد جمال ح�سن
عبداهلل يون�س اني�س �سليمان
عدي حممد م�صطفى اخل�صاونه
عالء عر�سان علي مرعي
علي تي�سري علي عبد العزيز
ال�صالح
علي
حممد
علي
عماد الدين عبد الرازق ح�سني �شندق
عماد الدين عمر راجي مقدادى
عمر من�صور حممد ال�شريط
عمرو ابراهيم م�صطفى علي
عي�سى عمر عي�سى ابو خ�ضري
حمافظة العا�صمة
ابراهيم خليل حمي�سن الزير
احمد جابر ا�سعد اليو�سف
احمد حمد �سعد عبد اللطيف
احمد فار�س عبد الرحمن خرو�شه
احمد ماجد مفلح ابو زيد
احمد حممد احمد اجلعارمي
ا�سامه فايز عبد الهادى عابد
ا�سامه حممد عبد الرحيم غاليه
ا�سامه يو�سف احمد عثمان
ا�شرف حممد �سليم اخلطيب
اجمد عبد احلليم علي ابو زينه
ان�س نواف خزاعي احلر
اياد ابراهيم علي يو�سف
ايهم ماجد ح�سني جازي
بهاء ابراهيم عو�ض ال�سعيد
بهاء طالل حممد ر�شيد م�صطفى
تامر حممد عبد املعطي جابر
ثائر عبد املطلب م�صطفى ابو ن�صار
جمال يو�سف �سلمان الرجوب
جهاد �سميح ابراهيم العمارين
ح�سام حممد عايد الرياالت
ح�سني علي عبد اهلل ال�شرع
ح�سني حممد جميل احللبي
رباع
ح�سن
�شريف
حمزه
زبن
يو�سف
خليل
خالد
خليل حممد خليل ابو علي
رامي عبد القادر علي الرحاحله
رامي حممد خليل يا�سني
رامي يو�سف عبد الرحمن عدوان
رائد حممد نايف امل�ساعفه
�سامر عبد اهلل ح�سني مقدادي
�سميح حممد احمد ال�صورى
�ضياء فرج عبد املجيد امونه
طارق �سعد عبد الكرمي النجداوى
طالل طلب علي املهريات
عبد الرحمن حممد ح�سني عباد
عبد اهلل خ�ضر ابنيه �صومان
عدي ماهر جمعه ابو ن�صره
عالء الدين �سلمان عبد الرحيم اللوزي
عالء خالد يو�سف ابو زيد
عالء حممد حممود عواد
ثامر
خالد
حممود
عالء
غ�سان حممد احمد اخلراب�شه
احمد
احمد
اجمد
خليل
عادل

حمافظة مادبا
�شاهر احمد ابو �سعده
عبد اهلل عوده ال�شوابكه
حممد علي ابو غيث
حممد عطيه ابو ح�شي�ش
�سالمه حممد الربيزات
قاعة ال�شهيد هزاع املجايل
بكالوريو�س متري�ض

البادية الو�سطى
حممد مو�سى �سعد اهلل الزواهره
م�ؤيد من�صور رفيفان اخلري�شا
حمافظة البلقاء
فار�س حممد م�صطفى الزعبي

نهاد

حممود

عبيد

فرا�س عبداخلالق �سعود الوحيدي هيثم
تيم
ذياب
حممود
ل�ؤي
ال�سبت 2020/11/21
م�صلح
مازن
ح�سني
مازن
ال�ساعة الواحدة بعد الظهر
مالك حممد احمد ابو زبيده
قاعة ال�شهيد و�صفي التل
حممد احمد ح�سن الدروبي
بكالوريو�س طب
حممد حمود حممد عبيدات
�إقليم الو�سط
حممد راتب عبد الوهاب عليوات
حممد �سليمان �سامل ابو دروي�ش ابراهيم ح�سني ابراهيم املالح
حممد طالب حممود ال�شطرات ابراهيم م�صطفى حممد يو�سف
حممد طالل حممد خليفه احمد حامد حممد ابو �شعله
حممد عبداجلبار �صالح �شاوي�ش احمد خالد ح�سن مر�شد
حممد عزات احمد احلديدى احمد خالد حممد م�صطفى
حممد علي حممد يا�صجني احمد خالد حممود داود
البو
حممد
خليل
حممد جمدي احمد �شكري احمد
حممد مهدى حممد ر�ضوان احمد خليل حممد الع�شي
حممد نا�صر حممد ابو فاره احمد را�شد خالد ابو احلالوه
حممود احمد عبد احلميد ابو ف�ضه احمد زهري بهجت ابو رمان
مراد فهمي جمعه العو�ضات احمد �سامي احمد عد�س
م�صطفى في�صل ح�سن ابو هذال احمد �صالح �سليمان ابو �سليم
معاذ احمد عواد الزعبي احمد فايز حممد ملكاوى
معتز بركات عبد النعيمات احمد حممد احمد �شحاده
معتز طلب عبد الرحيم ابو قمر احمد حممد خليل الكردى
معتز عثمان �سعود �صالج احمد م�صطفى حممد احلموز
عاقله
علي
مو�سى
معن زياد حممد اجلوابره احمد
عنرب احمد يو�سف احمد االقط�ش
احمد
علي
م�ؤمن
م�ؤيد تي�سري عطيه حمدان ا�سراء عارف حممد �شرمي
هيثم جميل خالد ال�شاطر ا�سراء حممد حممود ح�سني
ا�سراء حممود حممد اخلطيب
حمافظة الزرقاء
ا�سالم ابراهيم حممد ابو ريان
فار�س زيد عبد القادر ابورجب التميمي
ا�سالم ح�سني حممد عاي�ش
فار�س زين الدين زيدان ابوقويدر
ا�سماعيل بالل حممد ق�صراوى
فهد حممد عبد الرحيم �سعيد
ا�سيد عبد النا�صر جابر مكاوي
ق�صي جهاد حممد الرواجبه
ا�شرف �ضمره عبد الرحيم �ضمره
العبد
احمد
نادر
ليث
ا�صيل �سامي يو�سف عمرو
ماجد كمال حممود ابو ركبه
اكثم فيا�ض حممد احلوارات
مالك فوزي حممد ح�سني
االء ابراهيم ح�سن ابو �صعيليك
ماهر منري حممود االفغاين
االء ب�سام عبد الفتاح رزق اهلل
جمد م�صطفى ح�سن عالونه
عليان
حممد
عزمي
االء
جمدي ابراهيم حممد ابريو�ش
عبابنه
خليل
فوزي
امل
حممد ابراهيم علي القرعان
خ�ضر
يو�سف
اكرم
امري
حممد ا�سماعيل حممد ابو �شرار
ان�س جمال عطا ابو ح�شي�ش
حممد امني ح�سن م�صلح
ان�س راتب عبد العزيز عبا�س
حممد انور ابراهيم ال�صالحات
ان�س �صابر عبد احلميد ابو ال�سعود
حممد جابر يو�سف اجلابر
اياد �سليمان حممد البواعنه
حممد جهاد علي الزواهره
اياد عادل عبد اخلالق الزرو التميمي
حممد ح�سني �سليمان يحيى
حماد
احمد
حممد
اياد
حممد ح�سني حممد العمرى
امين عطا حممد الطوالبه
حممد حمزه حممد احلمايدة
اينا�س با�سم ح�سني الد�سوقي
حممد خالد حممد النعامي
ايهاب حممد �سعيد علقم
حممد ربحي فوزى عبد اهلل
ايهاب مهدى عبد العزيز العقرباوى
حممد ر�ضوان توفيق الزيود
بالل نعمان عبد اهلل ابودهيم
حممد زاهر ابراهيم حواري
بيان ابراهيم حممد القريوتي
حممد �سعيد كامل عي�سى
بيان جميل عبداهلل العرمان
حممد �سليمان جميل يو�سف
تاال ريا�ض جميل ابو را�ضي
حممد عاطف جميل الكرابليه
متارا خالد تركي الغزاوي
حممد عاكف حممود ابو عنزه
جرب فهمي جرب الهم�شري
حممد عبد العزيز خالد النبتيتي
جمانه عبد املعطي رباح الرجبي
حممد عبد الفتاح احمد ابو �سليم
جواد ابراهيم حممد جواد الناطور
حممد عبد اهلل ابراهيم الزيود
حامت عبد الرزاق هزاع ال�سعايده
حممد عماد الدين قا�سم قا�سم
ح�سام حممد �سليمان العليمات
حممد فكري احمد عبا�سي
حال عاطف عبد اهلل الزعبي
حممد جمدى توفيق جابر
حماده حمفوظ حممد الرحمي
حممد حممود ح�سني عبد اهلل
يان�س
عادل
جمال
حمزه
حممد وجيه جميل ابو دوا�س
حمزه يون�س م�سعف ال�سليحات
حممد يو�سف حممد دحه
حميده ممدوح م�صطفى ركبي
حممود ا�سماعيل حممود ابو �سنينه
خالد كامل حممود املهريات
حممود عبد الكرمي حممود مرعب
ديانا را�شد تي�سري عمريه
مو�سى
علي
مراد
حب�ش دميا عاطف حممد قا�سم
مراد يا�سني حممد ابوالرب دينا يو�سف حممد عوي�س
رامز خلف عبد اهلل الوردات
مروان عبد الكرمي حممود عبد العزيز
رامي ف�ضل حممد �صربه
م�سعود تي�سري فار�س العنرتي رامي حممود راجح دلبح
م�صعب حميدان ح�سن حميدان رفاه ر�ضوان حممد زكري
ب�شري
احمد
عدنان
رند
م�صعب حممد خري م�شرف العمو�ش
عواد
خالد
مامون
روان
معاذ �سمري حممد املبي�ضني ر�ؤى حممد عبد العزيز الر�شيد
عياد
حممد
عمر
معاذ عطا اهلل عقله ال�سلجي رميي
ابوزيد
�صالح
حمد
زيد
معت�صم ن�شات �صالح جرادات
زيد عادل فيا�ض ابو هديب
املو�سى
جمعه
ب�سام
مهند عبد اهلل حممد الب�شري زينه
مهند حممد علي احمد ابو جنيله �ساره عيد ابراهيم هالل
نبيل عامر �صيتان معايعه �سامل ماجد �سامل الزعبي
نورالدين حممود يو�سف عبهرى �سامر فايز حممد الدبا�س
هيثم جهاد عبد ال�سعدي �سامر م�ؤيد ابراهيم االحمد
الدفار
احمد
وليد
�سامر
وائل ابراهيم حممد عليمات
غنب
خليل
نا�صر
�سجى
وليد فار�س حممد حممد �سخاء زياد عبد الرزاق العربيات
وليد حممد رائد حممود حمدان �سعد علي �سليمان ابو طري
�سمري خ�ضر احمد النجار
يا�سر �سمري حممود اخلطيب
�سنان تي�سري عبد العزيز رمان
يا�سر نبيل �صربى احلاج قا�سم �سيف عواد غديفان الغويري
يحيى عيد يحيى كري�شان �سيف حممود عوده اهلل جماعني
�شهد ح�سن عبد احلي القوا�سمي
يزن �سلطان م�صطفى فريحات
�صالح جمال �صالح اخلطيب
�صدام ادم ال�شيخ حممود العبد الالت
حمافظة العا�صمة
فرا�س عبد احلميد جمعه قنديل �صهيب وليد ابراهيم املعايطه
طارق ا�سامه عبد الرحمن اجليطان
حممد خالد حممد ابو بكر
طاهر حممد طاهر هندي
حممود حميدان احمد �صالح طراد نايل عبد اهلل ال�سرخي
عوده عباده ريا�ض �سليمان ابو ذوابه
حممد
فوزى
معاذ
نوفل عبد الرحمن عماد ا�سماعيل مرقه
�شاكر
يو�سف
معتز
عبد الرحمن فالح حممد كامل التميمي
مهند �سعيد �صالح احلوراين
نادر عو�ض ح�سني العو�ضي عبد الرحمن نبيل عبد ربه امل�شايخ
نبيل عمر عبد احلميد الزعبي عبد الغفار حممد �سمري عبد الغفار زلوم

عبد الكرمي جمال عبد الكرمي الدبا�س
عبد اهلل احمد ح�سني جاد اهلل
عبد اهلل ا�سعد ابراهيم بني �شم�سه
عبد اهلل �سلطان عوين احلاج حممد
عبد اهلل �شريف حممد ابو فاره
عبد اهلل �صالح حممد احلمادين
عبد اهلل م�صطفى مثقال القا�سم
عبد املجيد حممد عبد املجيد الد�سوقي
عبد الهادي جربين احمد العدره
عبداحلليم فليح حمود اخلراب�شه
عبدالرحيم احمد عبدالرحيم املجدالوى
عروه حممد �سعيد ابداح
عرين طالب عبد الرحيم ابو قمر
عزات حممد عزات علقم
ع�صام حممد �سلمان الكوز
ع�صمت ع�صام عيد احلوراين
عالء ريا�ض �صبحي خليل
قاعة ال�شهيد هزاع املجايل
بكالوريو�س طب
�إقليم الو�سط
عالء عبد اهلل ذياب امل�صرى
علي احمد حممود املقيطي
علي عبدالفتاح احمد اجلابرى
علي حممد خمي�س �صالح قلعاوى
علي حممد علي القطارنه
عمر حممود عمر ابو الرب
عمرو حممد عبد اهلل ابو الرب
عيد احمد ار�شيد الغويرين
عي�سى فرا�س جالل مزاهره
عي�سى كرمي عي�سى لطفي
فادى حممد علي العب�سي
فادي حممد حممود العطي
فاروق حممد فاروق عواد
فتحي حممد فتحي احليت
فرح حممد عبد اهلل الروا�شده
فرح نعيم ح�سن ال�صالح
كاترينا �سريجيفنا ايفان بوتينكو
العقيل
طه
جمال
ملي�س
تايه
ح�سن
را�ضي
ل�ؤي
لني حممد ابراهيم الدربا�شي
مالك لطفي من�صور ابو الك�شك
جمد �صربى ح�سن زياده
حممد ابراهيم حممد ابو �شاور
الكوز
حممد
بكر
حممد
حممد تي�سري م�صطفى �سالمه
حممد جهاد حممد احللو
حممد خري مروان حممد خري ابو �شعر
حممد ريا�ض احمد البطاينه
حممد �سليمان علي املعايعه
حممد عايد �سعدى عطيه
حممد عبد الفتاح عي�سى ابو مطر
الدبا�س
عبد
علي
حممد
حممد عو�ض ح�سن ابو كر�سوع
حممد في�صل عبد الرحمن ال�شمايل
حممد كمال عمر �سمحان
حممد من�صور مو�سى ال�سليحات
حممد مو�سى احمد الزعاتره
باكري
�سعيد
نايف
حممد
نوفل
حممد
هاين
حممد
حممد يو�سف �سليمان عليان
حممود خاطر احمد خاطر
مراد �سامي ا�سماعيل اعمر
مرح حامد حممد الطو�س
م�صطفى احمد م�صطفى ال�صوي�ص
م�صطفى حممد زكي م�صطفى الع�سويل
معتز لطفي عبد اللطيف ابو نحله
معت�صم �صالح عبد اجلواد �صالح
معت�صم حممد جنيب الرزيه
معن ماجد عرابي �صالح
معن مو�سى علي املقو�سي
منت�صر باهلل احمد �سلمان القي�سي
الدن
عو�ض
خمي�س
منى
مهدي حممد ح�سن الرحامنه
مو�سى عدنان مو�سى الب�ستنجي
اليماين
علي
جمال
ناديا
ناديه ريا�ض عبد الكرمي العفي�شات
نزيه خمي�س حممد ابو احلاج
نزيه حممد جنيب الرزيه
نور الدين انور جميل اخمي�س
نيفني عبد ال�سالم �شفيق ر�ضوان
هبه حت�سني عبد اهلل طلعت
هبه جعفر عبد الرزاق ابو عبود
هدى طاهر ح�سني الزهد
هديل هاين حممد بني عوده
هيا ح�سني خليل اليا�صجني
هيثم حممد يو�سف ابو فرده
هيثم ن�ضال حممدتي�سري �سليم
وائل حممد عنيزان املغاربه
و�سام حممود عمر الطويل
وفاء حممد حلمي ابو �سنينه
والء عماد عبد املح�سن ال�صاحلي
وليد خالد ا�سماعيل العمايره
يحيى حازم ابراهيم نزال
يحيى ها�شم علي ال�شطريط
عو�ض
�سعيد
خليل
يزن
بطار�سه
�سليم
عيد
يزن
يزن نا�صر لوط اجلعربى
يزيد طارق زيد الوريكات
يو�سف �سمري �سامي عمرو
يو�سف حممد ب�شري ح�سني التيناوي
يوليا اليغفنا فيلك�س عبد الرحمن
ليث

البادية الو�سطى
�سعود مو�سى

اخلنان

