
ي
وصف الجامعةوصف الفرعالمعدلاالسمرقم الجلوسالرقم الوطن 

ي      88.75هناء جمال احمد ابو عفيفه                200035704690064  الجامعة االردنية         أدب 

ي      67.14صعب صايل سلمان مفرج                     2000157073252401 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع94.25ديما محمد حسن كتكت                      2000280254186312  الجامعة الهاشمية         طن 

ي              2000095196254752
 جامعة العلوم والتكنولوجياعلمي      95.71مادلير  عبد هللا حسير  دملخ 

ي    ./ع87.1محمد فهد عاهد البسط                     2000133479110628 غير مقبول       طن 

ي      66.75سخ  غسان علي جوابره                     200018878796783 غير مقبول       أدب 

 جامعة العلوم والتكنولوجيازراعي ج   68.4ليث يوسف احمد الدوخ                     2000215855204825

ي      66.75ليث حسير  عبد هللا الصقر                 200023299250337 غير مقبول       أدب 

ي      80.35ازدهار ابراهيم خليل الفار               200019894689491 غير مقبول       أدب 

يف                    200029358395428 ي      73عمر خالد محمد الشر  جامعة مؤتة               أدب 

ي      74.3هبة هللا محمد موىس حمادالسيد احمد       20003002747383  جامعة مؤتة               أدب 

ي      68.65ثائر قدرى عبد المصلح                    200025599850156 غير مقبول       أدب 

اهمه               200030200689495 ي      74.75ارساء سليمان علي الي   جامعة آل البيت           أدب 

ي               200047686595606
 
ي      74.4يزيد عبدهللا احمد الوراق  جامعة مؤتة               أدب 

غير مقبول       زراعي ج   66.2معتصم نرص مصطف  بنات                    2000025511204731

ي      81.85ميساء شكرى عبد الكريم ابو جرار          200001492396876  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      70.05سفيان اسماعيل محمد عبدي                 200047817450199 غير مقبول       أدب 

ي      74.35محمد فايز علي ابو حجاب                  200027217845706 موك            أدب   جامعة الير

ي      76.9قيس منجد حديثه عبد الرازق               200007019250332 موك            أدب   جامعة الير

ي      71.15عمر ايمن محمد الزبن                     200047350495425  جامعة الطفيلة التقنية    أدب 

ي      66عبد الجواد مفيد مجلي الصقر              200045734850229 غير مقبول       أدب 

ي      79.65احمد حسن عبد هللا عبد هللا              200047897594402  جامعة مؤتة               أدب 

ي الفاعوس                 2000408393153284
 
ي    ./ع67بلقيس حسير  الق  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      70.5نور طه حسير  خالوي                       200046886696572 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع89.2فرات محمد محمود الدعوم                  2000326568153508 غير مقبول       طن 

ي    ./ع69.1سوسن مثقال ابراهيم الفقهاء              2000384613153476 غير مقبول       طن 

ي      86.4رؤى صالح رجا صالح                       200042660196554  الجامعة االردنية         أدب 

ي      85.45ياسير  طعمه محمود الدعوم                 200042588250470 موك            أدب   جامعة الير

ي      71.55حنير  جمال احمد المرصى                   200051953289655 غير مقبول       أدب 

ي      77.8سجا رائد سليم ابو عيد                   200056217996778  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

لي ج   65.7حال ايهاب محمد العسود                   2000459667221337
غير مقبول       مي  

ي      73.55هديل عادل فايز جالولي                   200058763651291  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      87.1مي محمد جمعه يعقوب                      200056947619140  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      78.75حمزه وائل عبد اللطيف عطار               200047135450174  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي                  200053554637814 ي موىس عبد المغرب 
ي      84.25اماب   جامعة مؤتة               أدب 

ي    ./ع93.25مالك نضال ابراهيم حماد                  2000586623176280  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      77.5اسيل تحسير  محسن العابد                  200061444951100 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع71.15رؤى مازن محمود الجبالي                  2000604294163183  جامعة آل البيت           طن 

 جامعة البلقاء التطبيقية  زراعي ج   65.5عوده محمود عوده البدو                   2000603719206538

ي عيد الحوارنه                  2000504609175662
ي    ./ع89.85دانه هاب   الجامعة االردنية         طن 

ي      79.5شهد رضوان حسير  الخطاطبه                 200061901196129  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      65.05هبه انور حسن عطايا                      200058352063643 غير مقبول       أدب 

ي              2000629676161786
ي    ./ع81.2فراس حمد عبدالرحمن الحارب   جامعة آل البيت           طن 

ي      70.8صهيب عماد محمد عزازمه                   200054884687005  جامعة مؤتة               أدب 

ي      65.75عبد هللا محمد عمر رضوان                 200063005295393 غير مقبول       أدب 

ي      97.75نغم علي عبد الحليم الصفدي               200055042829696  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع71.1عمرو خالد عبد هللا الشيش                2000584341142080  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

 جامعة مؤتة               صناعي ج   71.1محمد حسن محمود جاد                      2000636665208680

ي      72.5بيان يحنر عبد الرحيم المرصى             200063024689610  جامعة آل البيت           أدب 

ي      70.9راما عرفات عبد الرحمن العرعر            200061693237856  جامعة مؤتة               أدب 

ي    ./ع86حال جهاد زكي دبور                       2000657466113752  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

لي ج   76بتول خليل محمد خديجه                    2000630813229959
 الجامعة الهاشمية         مي  

ي    ./ع69.05يمان عثمان امريجان مصلح                 2000630943152243  الجامعة االردنية         طن 

ي      67.3محمد اياد ابراهيم ابو ديه               200063072987255  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي      65.5محمد عبدهللا فايد ابو فايد              200063196283319  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي      77.45نور عادل سالم ابو سيف                   200065352363637  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      65.6خالد جعفر عيد مشايخ                     200059098186916  جامعة الطفيلة التقنية    أدب 

ات                2000598301186500 ي    ./ع65.45ياسمير  خليل سعد النصير  جامعة الطفيلة التقنية    طن 

ي      75.1ساره امير  عبد المهدي العوضات            200064343696772 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع89.35ليث تيسير عطاهللا داود                  2000606307185329 غير مقبول       طن 



ي    ./ع68.6انس ماهر فوزي ابو خديجه                 2000666693161655  الجامعة الهاشمية         طن 

ي                   2000651527153439
ي    ./ع88.95ساره رأفت محمد جبعين   جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      66.85شهد منور فائق مصلح                      200063805084716 غير مقبول       أدب 

ي      71.7بيسان بسام يوسف ابوعمران                200064823341156  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي    ./ع85.25لير  خالد يوسف كتكت                      2000625160186427  الجامعة االردنية         طن 

ي    ./ع70.85هبه بسام حسن سالم                       2000639089186484  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

يف سليم سالم                     200065695995297 ي      68.05زياد رسر  جامعة مؤتة               أدب 

ي      80.4زيد سمير احمد عيد                       200068610095302  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع96.1راما اسامه خليل عاصي                    2000698219127298 غير مقبول       طن 

ي    ./ع95.8حسام اسامه محمد ابو نصير                2000644195161676  جامعة مؤتة               طن 

لي ج   68.9بيان خلدون عبد هللا الدرويش             2000688496225901
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

ي    ./ع84.8االء محمد محمود الحاج محمد              2000663176186245  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع69.15تقوى نايف احمد برهم                     2000687032150213 غير مقبول       طن 

ي    ./ع69.95آيه سليمان احمد سالمه مطلق              2000687200153262  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع94ديمه وليد جميل الخطيب                   2000672743186313  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي    ./ع66.9رنيم محمد سليمان مرشود                  2000689974186334 غير مقبول       طن 

لي ج   84.4انوار محمود حمدان عبد القادر            2000707929231458
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

ي    ./ع66.75طيبه خليل شحده حميده                    2000679246186399 غير مقبول       طن 

ي      70.55سخ  محمد عبدهللا الرصابطه               200065587063498  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      71.8مالك مجدى احمد ابو عطا هللا             200048221989980  جامعة مؤتة               أدب 

ي      69.3بيسان خالد عبد الرحمن ابو حديد          200060664589614 غير مقبول       أدب 

ي      66بهاء الدين عبد الرحيم طواف اوشاحي       200059801250149  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

لي ج   69.05ابرار صالح احمد العبسي                  2000630842224691
 جامعة الطفيلة التقنية    مي  

ي      69.95عمر محمد حسن كتكت                       200065298195432  جامعة مؤتة               أدب 

ي    ./ع71.6جنير  عز الدين محمود المريخات            2000558439153306 غير مقبول       طن 

ي    ./ع74.1رهف صفوات جودت ابو قرص                  2000655049114361 غير مقبول       طن 

ي    ./ع65.45مروى نايف محمد بن سعيد                  2000655055143274 غير مقبول       طن 

ي      84.4عبد الرحمن ابراهيم محمود الدبس          200071060139402  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع69.6عبد هللا تيسير عبد الهادي مصبح          2000715689152072 غير مقبول       طن 

لي ج   68.9نور محمد محمود المشط                    2000666542231365
غير مقبول       مي  

ي      77.95رب  ايمن جي  مصطف                       200066609096718  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي           200074217796597
ي      76.6اري    ج سالم عبد الفتاح اللهواب   جامعة العلوم االسالمية الأدب 

ي      71.5انعام راسم مخي الدين النوايسه           20007423746810 غير مقبول       أدب 

ي      72ساره زياد ابراهيم ابو جرار              200067614096774  جامعة مؤتة               أدب 

ي      70.6تقوى محمد عبد الرحمن ابو جويد           200075347748676  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      69.45عباده احمد محمد مبارك                   200074514183299  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي    ./ع76.3حسام اسماعيل محمد القواسمه              2000667232161677  جامعة آل البيت           طن 

ي    ./ع65.25فتحيه رائد محمود حجاج                   2000751995150800  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

ي    ./ع97.3هديل عطا هللا محمد النويرى              2000758876163359  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

لي ج   67.1مريم احمد جميل عبد الرحيم               2000759478221831
غير مقبول       مي  

ي    ./ع75.5احمد محمد احمد هديب                     2000684118179121 غير مقبول       طن 

ي    ./ع82.95تسنيم نارص راتب ابو كويك                2000727064134515  الجامعة الهاشمية         طن 

ي      78.1مالك محمود سيد ابو حماد                 200076924785263  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي    ./ع73.4محمد احمد محمد الجايح                   2000679659172631  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

ي    ./ع77.25حمزه نبيل احمد بعجاوي                   2000715483185207 غير مقبول       طن 

ي    ./ع97.45ميس ثائر طالب الشدفان                   2000770697163327 موك            طن   جامعة الير

ي      67.35رحمه كامل زامل حجير                     200077300548798 غير مقبول       أدب 

ي      89.95راما درويش فتخي صالح                    200078025925702  الجامعة االردنية         أدب 

ي      71.35فداء فواز نايف الشحان                  200078080951238 غير مقبول       أدب 

ي ابو حلوه                  2000785425152431 ي    ./ع80هبه امير  ناح  موك            طن   جامعة الير

ي    ./ع87فرات فايز فهمي ابو الرب                 2000785506152414  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي                  200076827951289 ي      69.3هديل احمد سليمان عراب  غير مقبول       أدب 

ي    ./ع98.6اسامه فؤاد محمد علي الميمه              2000727240117411  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي    ./ع97.1ايهم خالد محمد كعوش                     2000685079179179  الجامعة االردنية         طن 

ي    ./ع80.05ميس كمال عبد سابق                       2000771452186214 غير مقبول       طن 

ي      70.1دانه محمد زهدى ابو زاكيه                200076128163402  جامعة مؤتة               أدب 

ي      82.6وسام سيف محمد سيف                       200076891395588  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      69.1اسامه اسعد محمود ابوملوح                200077859250107 غير مقبول       أدب 

ي      75.9زيد محمد كامل سحويل                     20007765382712 موك            أدب   جامعة الير

ي      67.35احمد يوسف احمد ابو هريره                20007643942279 غير مقبول       أدب 

ي      76.65ساجد عبد الرحمن سليمان حامد             200071438750193 غير مقبول       أدب 



ي                 200076513148616 ي      69.1بتول ابراهيم علي الزعن  غير مقبول       أدب 

ي              200071678350175 ي      65.6حنظله عبد الحميد حسن بشير  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

وق شاهير  عبد الفتاح شاهير              200078339496799 ي      73.05رسر  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      70ايمان عبد الفتاح خليل وشاح              200071477996632 غير مقبول       أدب 

ي      69.8يزن سامي عبد حمو                        20007667613745  جامعة الطفيلة التقنية    أدب 

ي ابو طه                    2000767657163165
ي    ./ع68رهف يوسف حسن   جامعة آل البيت           طن 

ي    ./ع70.45محمود نضال محمود الخضور                 2000771401152201 غير مقبول       طن 

ي      65.4امنه رائد محمد الهنداوى                 200077265889540  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي      84.65اسالم جهاد احمد عوض                     200076500195701  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع70.6هيجر محمد يوسف الدوخ                    2000769794163367 موك            طن   جامعة الير

ي      77.55مروه جمال محمد ابو شوك                  200077886996858  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      69.3احمد محمود جمعه ابو عرار                200078486285129  جامعة الطفيلة التقنية    أدب 

ي      81.25رانيا عبد هللا عبد العزيز الهبيدي       200077834237724  جامعة مؤتة               أدب 

ي      66.3اسامه اكرم عبد الحميد الياسوري          200074674195212 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع70.45مالك جمال محمد رسيوي                    2000780060185340 غير مقبول       طن 

ي      72.9علي ماهر علي نوفل                       20007895581686  جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع79محمد خليل محمد العجارمه                 2000789510184808  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      68.1ثائر احمد ذيب الخطيب                    20006183913244 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع77.95براءه سائد محمد العزه                   2000669186127752 غير مقبول       طن 

ه                2000679912146379 ي    ./ع75.85باسل زكريا محمد ابو خرص   الجامعة االردنية         طن 

ي    ./ع71.65مهند هاشم محمد منصور                    2000704476131087  جامعة آل البيت           طن 

لي ج   83ايات ابراهيم سالمه ابو طماعه            2000785270231164
موك            مي    جامعة الير

ي               200074163496927
 عثمان زكي الدرباىسر

ي      74.4ياسمير  غير مقبول       أدب 

لي ج   65.7افنان محمد حسن ابو غزاله                2000712561230341
غير مقبول       مي  

ي      85.1حنير  عادل محمد العبد                    200079355187551  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع94.05تقوى نعيم ابراهيم ابو اصفر              2000664127162925  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ات                2000792801184691 ي    ./ع89.85عاصم حمود نزهان النصير  الجامعة االردنية         طن 

لي ج   89.75دنيا عدنان يوسف الجبعيه                 2000792992221543
 الجامعة االردنية         مي  

ي      81.05احمد داود سالم الجرامير                  200073185320914  جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع85.35حال محمد كاظم درويش                     2000794854185585 موك            طن   جامعة الير

ي جروان                2000795912111929 ي    ./ع95.1مجد منذر عبد النن   الجامعة االردنية         طن 

ي    ./ع76.85رهف بسام شعبان عالن                     2000728024186336 غير مقبول       طن 

لي ج   77.05روزان حماده يوسف المتولي                2000798088221330
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

 جامعة البلقاء التطبيقية  صناعي ج   81.95عثمان نارص محمد زهران                   2000794194214739

ي    ./ع83.2اسماء سالمه محمد دعدس                   2000794426185520 موك            طن   جامعة الير

ي      75.3بيان ياسير  خالد طعمه                    200079256895743 موك            أدب   جامعة الير

ي      68.1ثائر صالح عيد محمد                      200079674394700  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      79.7اسامه نايف محمود ابو قمر                200069273295033  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ين ماجد عمر النواس                   20007329856934 ي      68.7شير غير مقبول       أدب 

ي    ./ع72.8وديع محمود علي محمد                     2000708198131095  جامعة مؤتة               طن 

يم                     200079369495740 ي      93.85بيان خالد محمد رسر  الجامعة االردنية         أدب 

يدي             200078527794768 ي      83.45عبد الرحمن عمر عايد الي   جامعة الطفيلة التقنية    أدب 

ات                   200079147995787 ي      84.8رنا خليل سعد النصير  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي                   2000796185455
ي      90.35محمد كمال يوسف العوص   الجامعة الهاشمية         أدب 

ي    ./ع78.25نبأ محمد اسماعيل ابوسل                  2000786232162441  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      76.75يزيد عاطف يونس موىس                     200078659394939  الجامعة االردنية         أدب 

 جامعة العلوم والتكنولوجيازراعي ج   94.4سليمان طلب محمد غطاشه                   2000792505204584

ي    ./ع73.05والء محمد صبخي جي                       2000797896132440  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

ي      71.4زيد تيسير شحاده الشافعي                 200079756494737  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي      68تف  وائل جارس ابو اسعيد                 200078840795749  جامعة الطفيلة التقنية    أدب 

ي    ./ع75.65ايه بسام عمر حسن                        2000795305185547  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي محمد دراغمه                   200079429961014
 
ي      74.25احمد صدق  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      77.3ايه عبد الفتاح عبد هللا ابو عادي        200079540095722  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع95.05فاطمه خالد عبد الكريم الهواري           2000795745162431  جامعة مؤتة               طن 

ي    ./ع91.7عمر باسم عبد القادر العيسه              2000785421184748 غير مقبول       طن 

ي      69.6فدوى كامل محمود الحاج محمد              200078666596135 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع70.45زيد عبد الفتاح يوسف حسن                 2000794981184668  جامعة الطفيلة التقنية    طن 

ي    ./ع87.7ايمان غازى مشهور الحويطات               2000793171177586  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      96.35روال محمد عبد القادر شاللفه             200079987396113  الجامعة االردنية         أدب 

لي ج   95.45ودق محمد سليمان سالم                    2000798073229996
 الجامعة االردنية         مي  

ي    ./ع76.85روان تحسير  حسير  عياط                    2000669547153405 غير مقبول       طن 



ي      80.9حال رياض محمود جي                       200080134695758  الجامعة االردنية         أدب 

ي      76.35انس عبد المطلب يوسف ابو رزق             200080145194679 موك            أدب   جامعة الير

لي ج   73.25لينا تيسير يوسف ابو ارتيمه              2000796668231219
 الجامعة االردنية         مي  

ي      91.65رهام علي احمد قصول                      200080063140929  الجامعة االردنية         أدب 

ي يوسف ابراهيم ابو حليوه            2000694151185315
ي    ./ع70.5فداب   جامعة الطفيلة التقنية    طن 

ي    ./ع87.95سوسن سفيان محمد عقيالن                  2000801279185647  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع68.95ميساء محمود سليم الهريدي                2000799546185715  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

ي    ./ع77.1محمد حسير  محمد ابو ديه                  2000804043178243 غير مقبول       طن 

ي    ./ع82.65مرام جي  رمضان حمزه                     2000795646112252  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      77.5نغم يوسف محمد العمايره                  200080098695888  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع96.35ثائر هيثم اسماعيل حسير                   2000797370178179  الجامعة االردنية         طن 

ي      85.55سلسبيل محمد علي ابومرار                 200079338995809  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع82.6حسير  بسام حسير  احميد                    2000669971151999 غير مقبول       طن 

ي    ./ع92.75مالك نارص اسماعيل النحوى                2000799049120476  جامعة مؤتة               طن 

ار                2000796558185625 ي    ./ع82.75ريناد غسان محمد ابو رسر غير مقبول       طن 

ي    ./ع80.8فرح عامر سليمان ابو حسير                 2000796985152415 موك            طن   جامعة الير

ي      91.5براءه يونس محمد الخوالده                20008061455047  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع79.55مؤيد محمد خلف ابو جوهر                  2000802139184873  الجامعة االردنية         طن 

لي ج   80.45ميس نمر احمد رسيوه                      2000802577231299
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

لي ج   69.6ديما خالد محمود اسعد                    2000796631231280
غير مقبول       مي  

ي      83.65خليل مصباح عبد الهادى النجار            200080433885171  جامعة آل البيت           أدب 

ي      71.15راما احمد عبد السالم عبد الجليل         200079853679706  الجامعة الهاشمية         أدب 

ين اياد محمد العاصي                  200080377195817 ي      82.55سير  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      72.6شهد عيس محمود االسمر                   200079274496254  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع67.45سديل جميل سليمان الراعي                 2000725859163218  جامعة آل البيت           طن 

ي ج   72.2يعقوب محمد ابراهيم المساعيد             2000803599220403
 
 الجامعة االردنية         فندق

ي      74.55تاال يوسف محمد العاصي                   200078805195748  جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع85.9زيد محمود سعيد الشوحه                   2000730379152036  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي    ./ع78.8مالك عماد محمود العاصي                  2000809869185708  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      90.2مروه نعيم سالمه النجار                  200079964496144  الجامعة االردنية         أدب 

ي      82.5ضخ حسن سالم ابو ربيع                   200080086795832  الجامعة االردنية         أدب 

ي      89.75ضياء مرزوق يوسف عزيزه                   200080389221138  الجامعة االردنية         أدب 

ي      69.4آيه رياض محمد عبد القادر                200079862787526 غير مقبول       أدب 

ي      88.8ميساء باسم توفيق الزيود                 200080961846413 موك            أدب   جامعة الير

ي      83.1ساره خالد محمد العزيزى                  200081320579739  جامعة العلوم االسالمية الأدب 

ي    ./ع79.55جنان خليل حسن مرشود                     2000798531185578  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي ابو مطاوع                 2000807154152417
ي    ./ع85.75لير  جواد راص   جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي            200081623163005
ي      88.45دانيا خالد عبدالهادى العناب  موك            أدب   جامعة الير

ي      93.7عبد هللا تيسير عثمان داغر               200079892194776  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع81.7وفاء احمد محمود حسير                     2000812867179758  جامعة آل البيت           طن 

ي    ./ع79.1محمد عدنان محمد ابو الحسن               2000813247151295  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

ف                    2000816263221545 لي ج   88.65ديمه علي زكي ابو رسر
 الجامعة االردنية         مي  

ي      88.25رشا اسعد صالح عليان                     20008048214885  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي    ./ع77.7زيد محمد محمود ابو هريره                2000823756184671  جامعة مؤتة               طن 

ي    ./ع79.3شهد نضال جميل النقيب                    2000807936132193  جامعة العلوم االسالمية الطن 

ي    ./ع74.65مالك احمد علي البخيت                    2000810179152422 غير مقبول       طن 

لي ج   86.6تسنيم نضال علي عليان                    2000810257221178
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

ي    ./ع91.4تف  ابراهيم احمد الرثوم                 2000817667185571  الجامعة االردنية         طن 

 علي اسماعيل عالن                   20008177384875
ي      80.2جنير   جامعة العلوم االسالمية الأدب 

ي رافت عبد الهادي ابو زهري          2000815560162387
ي    ./ع90.9اماب   الجامعة الهاشمية         طن 

ي    ./ع85.65شيماء اسماعيل علي ابو طحيمر             2000818764185662  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع81.3ساره عمر محمد ابو كاشف                  2000819511185987  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

 جامعة العلوم االسالمية الصناعي ج   72.65محمد هشام محمد شلبايه                   2000810626208529

ي    ./ع73.05علي احمد علي حبوش                       2000823742144083  جامعة مؤتة               طن 

ي      75.05يوسف جمال يوسف ابو دبور                 200082762785332  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي    ./ع88.65تاال وسام عليان الزقرطي                 2000821065185569  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

لي ج   66.65رزان محمود حسن حمدان                    2000818429231114
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

ي    ./ع96احالم اياس محمد داود                    2000831862120378  الجامعة االردنية         طن 

 محمد ابو نصير                2000827541162386
ي    ./ع97.7االء مصطف  موك            طن   جامعة الير

لي ج   74.9ايه كرم زهدى محمد                       2000798369222636
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

ي                  20007989024216 ي      96.55تاال غسان سميح الشعين   جامعة العلوم والتكنولوجياأدب 



ي    ./ع72.9ماريا نبيل احمد ابو هنيه                2000813974185695  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

ي      67.65محمد خالد مصطف  الجريرى                 2000827849440 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع75.3عبد الرحمن عالء سلمان منارصه            2000827228144052  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      74.75محمد جمال احمد نمر                      200079843861046  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      77.85احمد محمد سليمان ابو حلوه               200081416994661  جامعة مؤتة               أدب 

ي      83.05يزن جمال محمد عبد ربه عثمان             20008050301001  جامعة آل البيت           أدب 

لي ج   72.05رهام منذر احمد يوسف                     2000832336223317
 جامعة آل البيت           مي  

ي    ./ع71.2حمزه حمدان محمود حسير                    2000824015178188  جامعة مؤتة               طن 

ي    ./ع91.2خديجه محمد حسن اسماعيل                  2000813149162404  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي    ./ع76.6هديل عبد الحميد احمد الشافعي            2000807299140487  جامعة مؤتة               طن 

ي ابو عوض                  20008237154280 ي      72موده محمد صي   جامعة آل البيت           أدب 

ي      73.5معي   محمود سالم ابو طه                  200080849494905  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي      69.35عمر محمد عمر الصقر                      200082529349564 موك            أدب   جامعة الير

ي      67.85معي   جالل عبد سليمان                    200081328561053  جامعة الطفيلة التقنية    أدب 

ي      67.7عبد هللا ظاهر محمود مرعب                200080884385217 غير مقبول       أدب 

ي      74.2نغم محمد عبد هللا شناوي                 200083180646137 موك            أدب   جامعة الير

ي                    200080817650671
ي      74.1هديل حسام سليم كفين  موك            أدب   جامعة الير

ي      73.4عبيده خالد علي الصقر                    200081486549555  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع87.55رنيم جمال فايز الفقهاء                  2000829425152395  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي    ./ع86.8مروى حسير  حمد درويش                     2000817142152421  جامعة آل البيت           طن 

ي      83محمد ابراهيم اسماعيل تلولي              200082720285267  جامعة العلوم االسالمية الأدب 

ي      72.45عز الدين مفلح عطا ابو ديه               200082866494790 غير مقبول       أدب 

ي      89.15آيه ايمن محمد شحاده                     200080750116567  الجامعة االردنية         أدب 

ي      71.45سلسبيل اسحق ابراهيم الكسابره            200081572140931  جامعة مؤتة               أدب 

ي    ./ع82.55آيه محمد زيدان ادويليب                  2000829350152380  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي    ./ع69.45ريما محمد بشير عبيد                     2000815166152398  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

ي      76.2آيه محمد محمود جفال                     200081544225784  جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع78.65رناد خالد ابراهيم جاد هللا              2000814776185615  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع92.45ليث فائق محمد عليان                     2000819918161233  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي    ./ع70.45امل راجح محمد مرشود                     2000818859185531 غير مقبول       طن 

ي    ./ع81.15عمر يحنر زكريا القطامي                  2000821234161231  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      75.8مراد ياسير  عبد الرحمن النجار            200081563894898  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع88.8علي مروان ابراهيم النقيب                2000819427128141  الجامعة الهاشمية         طن 

ي    ./ع74.8عمر عبد هللا فهد اللويمي                2000804559151286 موك            طن   جامعة الير

ي    ./ع73.05شهد ابراهيم عبد القادر الخطيب           2000810736179698 غير مقبول       طن 

لي ج   67.7نوال يوسف محمود بالم                    2000818648229993
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

ي    ./ع88.5رنيم سمير سعيد ابو شلبيه                2000820641111834  الجامعة الهاشمية         طن 

ي      86منار عبد هللا سليمان راشد               200081035750664 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع72.55راما محمد احمد ابو جراده                2000826198185597  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

لي ج   90.3امنه احمد علي سمرين                     2000825210231160
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

ه                2000824160184777 ي    ./ع72.35مالك محمد احمد ابو شعير  جامعة مؤتة               طن 

ي      72.9فاطمه خلدون يوسف عواد                   200081051795842  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

مير  بسام صبخي عبدالدين               2000810719185911 ي    ./ع80.45نير  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع90.95راما محمد عبدالقادر سالمه               2000824591149068  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي    ./ع72.2سامر شاكر بسام رجب                      2000822621151274  جامعة آل البيت           طن 

ي      77.15محمد وائل احمد عزازى                    200082153176432  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي      66.4امجد خليل سماره المنارصه                200082246944209  جامعة الطفيلة التقنية    أدب 

ي    ./ع83.25يشى نبيل مطلق الحويطات                 2000822588185750  الجامعة الهاشمية         طن 

ي ج   70.6ايهم مصطف  محمود الهور                  2000824020218948
 
 جامعة البلقاء التطبيقية  فندق

غير مقبول       صناعي ج   66.85محمد عبد هللا سعيد ابو عواد             2000800455212960

ي                2000828675149229 ي    ./ع94.65وجدان عدنان محمد البحير  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ين زياد ابراهيم ابو زعنونه           200082932495818 ي      76.1سير  جامعة مؤتة               أدب 

ي      75.8هديل محمود عيس سليم                    200080046587703 موك            أدب   جامعة الير

ي      81.5دانيه غازي عبد العزيز سعاده             200082856495767  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      78.55ريما رامي عبد هللا جي                   200081984595795 غير مقبول       أدب 

ي      67.6حمزه محمود احمد عبد الجواد              200083460585167  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي    ./ع88.4احمد صالح محمد عقل                      2000826398109882  الجامعة الهاشمية         طن 

ي      87.05ساره محمد احمد ابو صباح                 200083005595803  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      70.3شهد يحنر مسلم صوان                      20008085545111 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع90.6مجد خالد احمد خوالد                     2000830298152419  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

وف                  200082838861049 ي      69.9محمد محمود موىس الشر  جامعة آل البيت           أدب 



 علي الرملي                  2000829309179643
ي    ./ع67.3بيسان مصطف  غير مقبول       طن 

ي    ./ع96.4تاال عبد الحكيم عبد هللا السيد          2000829366120397  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع81.6رغد خالد احمد المرصي                    2000829463185608  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      92.9عبدالرحمن صبخي بخيت بخيت                200083014049550  الجامعة االردنية         أدب 

 الجامعة االردنية         زراعي ج   75.25فارس محمود فايز عبيد                    2000832312203267

ي      72يزن اسماعيل عبد الجابر رمضان            200083233276460  جامعة الطفيلة التقنية    أدب 

ي      71.1قصي رمضان حامد المرصي                   200083470694820  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي      77.5محمد اسماعيل زكريا الخطيب               200083376985273  جامعة آل البيت           أدب 

ي      70.7سالي وائل محمد ابو عادي                 200083353195806 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع78.9عمر احمد محمود محمد                     2000789557160998  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي                2000833870174239
بين  ي    ./ع72.2سجود مروان ذياب الشر  الجامعة الهاشمية         طن 

ي    ./ع90.55حمزه فخري عبد السالم عبد هللا           2000806944184650  الجامعة االردنية         طن 

ي    ./ع89.95االء علي رجب مرار                       2000834067185528  الجامعة االردنية         طن 

ي      66.55ارساء داود ابراهيم عابد                 200080696887501  جامعة الطفيلة التقنية    أدب 

ي      92.45مالك طلعت احمد داود                     200083416896145  الجامعة االردنية         أدب 

 جامعة الطفيلة التقنية    صناعي ج   84.35اسامه سامي عمر الواوي                   2000836217211309

ي      73.85محمد هشام عبد هللا ابراهيم              200080146739426  جامعة مؤتة               أدب 

ي      93.45مالك يعقوب محمد النويري                 200080069261045  جامعة العلوم والتكنولوجياأدب 

ي    ./ع94بتول غسان عطا رصار                      2000809548179635  الجامعة االردنية         طن 

 علي                   2000797816231291
لي ج   91سلسبيل محمد مصطف 

 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

ي      71.7دارين نادر ابراهيم الخطيب               200082143250620 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع70.15بتول رياض ابراهيم العويصي               2000825995162393  جامعة مؤتة               طن 

ي      91.1سالم وليد عبد الكريم عمرو               200080608679749  الجامعة االردنية         أدب 

ي      82.35نغم وائل ابراهيم ابراهيم                200083917187687  جامعة آل البيت           أدب 

ي صالح                    200081772625790
ي      82.85براءه حسن نجاب   جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع93.85شيماء محمد عبد القادر ابو طه            2000802617179701  الجامعة االردنية         طن 

ي    ./ع87.55دعاء عبد هللا صبخي نمر                  2000821195179653  جامعة مؤتة               طن 

ي    ./ع76.2براء وائل عبد اللطيف عطار               2000810525151268  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      85.95ساره عبد الحميد محمد ابو شوك            200081151395801  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع74.1ضخ محمد عبد هللا الهيب                 2000797733179704  جامعة مؤتة               طن 

ي      80.25مؤيد لؤي حمود دعاس                      200079771994915 موك            أدب   جامعة الير

لي ج   74ايات مصطف  فؤاد ابو خليفه               2000811040230003
 جامعة آل البيت           مي  

ي    ./ع76.2حنان علي مصباح حلو                      2000839248185589 غير مقبول       طن 

ي      97.3رغد احمد مصطف  الكفراوى                 200083929226037  الجامعة االردنية         أدب 

ي      95.2مريم البتول رامي محمد الرواجفه          200082479495864  الجامعة االردنية         أدب 

غير مقبول       زراعي ج   72.65عبد هللا شحاده موىس اعشيش               2000805332201106

 الجامعة االردنية         زراعي ج   91.35رشا عمر سالم عثمان                      2000806296201857

 جامعة الحسير  بن طالل     صناعي ج   67.35سلمان موىس سلمان ابو حسير                2000838886211649

ي    ./ع80بتول حسن نمر ابو حمد                    2000790812174196  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

ي      65.6ايهم اياد شاكر ابو عويضه                200083596361019  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي محمود العاصي                  2000836403231123 لي ج   67.35لينا صي 
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

ي    ./ع84.15افنان عبد الكريم احمد ابو ربيع          2000837104185526  الجامعة الهاشمية         طن 

ي    ./ع82.85مهند محمد ابراهيم الخطاري               2000803158128188 موك            طن   جامعة الير

ي    ./ع70.2اسالم عاطف مشهور الحويطات               2000821857177581  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

لي ج   88.3راما احمد عبد القادر عفانه              2000850931229142
 الجامعة الهاشمية         مي  

ي    ./ع69فتخي عمر فتخي ابو اجنينه                2000841902109981  جامعة الطفيلة التقنية    طن 

ي      77.2هبه صالح عبد ربه الجبالي                200084180687693  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي      84بهاء الدين احمد محمد سيف                200082232894698  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      82.45ريما ياسير  محمد عطيه                    200083911125716  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع70مالك سائد محمد العبسي                   2000812577109991  جامعة الطفيلة التقنية    طن 

ي    ./ع69.75خوله حسن سليم احمد                      2000812668149049 غير مقبول       طن 

ي      90.3شهد محمد عبد الفتاح حماد                200083766125842  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع90.1ايمان جابر احمد جابر                    2000836380112309  الجامعة الهاشمية         طن 

لي ج   94.5نيفير  مشهور كامل شلبايه                 2000811721230063
 الجامعة االردنية         مي  

ي      69.4براءه مصباح محمد عزازمه                 200083793587530  جامعة الطفيلة التقنية    أدب 

ي      82.55سمر عبد هللا محمد شهاب                  200083809163027  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع94.6ضخ جمال حسن ابو الرب                   2000842133152413  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع97.4شهد ايمن عيس المنشاوى                  2000825117185651  جامعة مؤتة               طن 

ي    ./ع70.6حمزه سلطان اسحق البيطار                 2000842053184648 غير مقبول       طن 

ي      89.5وسن ابراهيم حسن السعافير                 200084663496164  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع79.25حسير  بدر حسير  جابر                      2000838070141315  الجامعة االردنية         طن 



ي      86.5زكيه عمار محمود ابو الخيل               200083814346087 موك            أدب   جامعة الير

ف محمود علي                      200080560385175
ي      67.7زيد ارسر  جامعة الطفيلة التقنية    أدب 

ي    ./ع78.9عبير هشام سعيد الهودلي                  2000850711185675  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع85.35عبد الرحمن خالد ابراهيم جاد هللا        2000791385184699  الجامعة االردنية         طن 

ي      78.6نعمه رسحان ابراهيم غانم                 200084251195884  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      95.95فرح عبد هللا كامل شحيط                  20008435224417  الجامعة االردنية         أدب 

ي      80.7لير  محمد سعيد مشه                       200084352987650  جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع84.4محمد ابراهيم صبخي البله                 2000837291109994  جامعة آل البيت           طن 

ي      67.8احمد سامح خليل مصطف                     200080143286352  الجامعة االردنية         أدب 

لي ج   70.85لجير  هشام جميل نوفل                     2000843908229988
 جامعة مؤتة               مي  

ي    ./ع84.35ملك جمال سالم الفراعنه                  2000852106111942  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع91.75نور ابراهيم علي الياسوري                2000836541185724 غير مقبول       طن 

ي    ./ع95.5محمد حسير  صالح عليوه                    2000843152184803  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      86.2بيسان خالد محمد االمير                  200084335395745  الجامعة االردنية         أدب 

ي ج   77.1سيف الدين علي احمد ابو الهيجاء          2000845839219077
 
 جامعة مؤتة               فندق

ي    ./ع89.7هديل بسام حسن اشتيوي                    2000842831185733  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      82.9بتول حامد عطا الشاديح                  200084380095725  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع83.5بيسان محمد اسحق عبد الخالق              2000846644142614  الجامعة الهاشمية         طن 

ي    ./ع72.9براءه فري    ج سلمان ابو شنان               2000849866185938 غير مقبول       طن 

ي    ./ع74.95احمد رفيق شحده النابلسي                 2000839254178159 غير مقبول       طن 

ي    ./ع87.9حال ابراهيم صبخي عبد الدين              2000825980185583  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

 جامعة البلقاء التطبيقية  صناعي ج   73.8عبد هللا عمر ابراهيم البالونه           2000837951209797

ي      80.65اسيل حيدر حسن حجازي                     200083851687507  جامعة العلوم االسالمية الأدب 

ي      69.2يمان هيثم سعود القاسم                   200083855349603 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع83.35محمد ناجح عمر الصوى                     2000846470161240  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      85.75انس عمر صابر الحوامده                   2000838330810  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

لي ج   79.4مي خليل راتب النجار                     2000843318230058
 جامعة مؤتة               مي  

ي                  2000844884185629
ي    ./ع88.35ساره محمد زكي الدرباىسر  الجامعة االردنية         طن 

ي      82.7عمر محمد موىس خريس                      200085302585242  جامعة مؤتة               أدب 

ي      80.1عدي مؤيد نعيم داهود                     200085021785224  جامعة العلوم االسالمية الأدب 

ي    ./ع91.3ايه ايمن حسن حمد                        2000846210185546  الجامعة االردنية         طن 

لي ج   65.9ميمونه نائل عبد الكريم دراغمه           2000847236225684
غير مقبول       مي  

ي    ./ع69.5مي سمير عزات عوده                       2000825903185712  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

لي ج   83.25رنيم معي   محمد اشنينه                   2000850944221549
 الجامعة الهاشمية         مي  

ي      83.15حنير  محمود محمد النصارصه                200082525395764  الجامعة االردنية         أدب 

ي      92.5بيسان محمد اسماعيل مسلم                 200082530987544  الجامعة االردنية         أدب 

ي      77.35محمد باسم عبد الجواد الصالخي            2000826370936  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي      76.5ارجوان جمال عمر العاصي                  200085149562992  جامعة آل البيت           أدب 

ي      82.25امل عبد الحميد عبد الرحمن بنات          200085703695713  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع69.45شهد خرص  يوسف ابو ناب                    2000835199142644  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      91.15سخ  علي عثمان بكر                       200084812837734  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع85.85ريم محمد عبد المهدي الخواجا             2000848080179687  الجامعة االردنية         طن 

ي      76.2نورهان فؤاد محمود دلدوم                 200084685196158 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع89.4تمام حسير  ابراهيم العزازمه              2000851638179645  الجامعة االردنية         طن 

ي    ./ع77.75محمد عصام هاشم الرواشده                 2000850274184825 غير مقبول       طن 

ي    ./ع72.55من  صالح محمد ابو صالح                  2000847081149187 غير مقبول       طن 

ي               2000852410179620
 
ي    ./ع82.65اروى عبد الجبار احمد الق  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

 الجامعة االردنية         صناعي ج   82.3عيس محمد عيس عايش                     2000843377209134

ي      81عبد الرحمن خليل عبد القادر ابراهيم      200085221621149  جامعة آل البيت           أدب 

ي      70.8عمر حيدر محمد العزه                     200085224461040  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي      93.8انسام عمر محمد النعامي                  200085965087519  الجامعة االردنية         أدب 

ي                 200084675882716
ي      75.85احمد معروف سليمان طبيسر  جامعة مؤتة               أدب 

ي      78.9لبن  عيس عزات الشاديح                 200083515995852 غير مقبول       أدب 

ي      74.4ساجده محمد فائق حجازى                   200083969246352 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع86.5ساره نمر احمد مطر                       2000847794185632 غير مقبول       طن 

ي      84.55مالك صالح خليل جوارشه                   200085944095869  الجامعة االردنية         أدب 

ات          2000822741185560 ي    ./ع68.85بيان عبد القادر عليان النصير  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع69.05احمد محمد عزات ابو سل                   2000828844184585  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

ي      74.25بيان احمد فتخي اخريس                    200082823987535  جامعة آل البيت           أدب 

ي      77.95احمد انور علي طعيمه                     200082918961011  جامعة آل البيت           أدب 

لي ج   85.7اسالم جهاد خليل سالم                    2000832971231268
 جامعة العلوم االسالمية المي  



ي      76.3عبد هللا زهير حسن ابو الضباع            200083377994778  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

لي ج   82.55فاطمه محمود درويش حسان                  2000835760227701
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

ي      68.7محمد عاطف محمد المريخات                 200085853749576 غير مقبول       أدب 

ف سليمان ابو حسيان              200085990750675 ي      82.8وئام ارسر موك            أدب   جامعة الير

ي      84.85ساجده محمد عبد الواحد عبد الواحد        200085473195799  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع88.45راما نرص عبد الفتاح حسنير                2000864298185600  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      81.85اسامه حمزه ابراهيم ابو طالب             200085710319648  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      67.6زينب تيسير موىس العاصي                  200086902763021  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      76.3نادين كايد عبد الجدعان                  200085868295878  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي      81.15مصعب جهاد عبد هللا هندي                 200084034061052 موك            أدب   جامعة الير

 جامعة العلوم والتكنولوجيازراعي ج   73.05فرج عطا فرج خليل                        2000840556203269

ي      95.1احمد رفيق عبد المجيد البدوى             200085533485120  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي      78.4بهاء الدين محمود داود داود              200086229285152  جامعة آل البيت           أدب 

ي      75.9عامر ابراهيم يوسف ابو العيله            200086115549538  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي                    2000858397174230
ي    ./ع76.35رهف فايز خليل المحسر  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      67.6انسام ربيع محمد عقيالن                  200085788496086  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ى جوهر                     2000862151116013 ي    ./ع97.8ايهم رمزى صي   جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      73.45بيسان برهان يوسف محمد                   200086990287542  جامعة مؤتة               أدب 

ي      75.85سندس مازن عمران الدباكه                 20008698564257  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      86.45غدير علي مصطف  قطيط                     200086574795837  الجامعة االردنية         أدب 

ي      78.4نبال خالد عبد الفتاح الشوابكه           200086577963044  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      77.4احمد عبد الرحمن رزق سالم                200085400294649 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع91.5ايمان يوسف موىس الحداد                  2000854325111761  الجامعة االردنية         طن 

ي      75.8احمد مصطف  احمد ابو عودة                200086476936774 موك            أدب   جامعة الير

ي      86.7رزان محمود ذيب الشطرات                  200086674695780  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع75.95هبة هللا اياد خليل حبوش                 2000860712149220 موك            طن   جامعة الير

ي    ./ع91.8لؤي ابراهيم سالمه ابو سخن               2000863283141845  الجامعة االردنية         طن 

ي      74.55راما اسماعيل ابراهيم الغول              200085415246070 موك            أدب   جامعة الير

ي      73.6عبير احمد محمد العزه                    200084920887634 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع88.6صهيب محمد احمد الصالحات                 2000849317184684  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      89.9نبأ يارس محمد الدبوري                   200085552848135 موك            أدب   جامعة الير

ي      83.95بتول خالد احمد البكله                   200086275095726  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع90.3محمد رياض موىس سعاده                    2000863646184811  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع76.45نغم نارص ابراهيم الخطيب                 2000854407152427  جامعة آل البيت           طن 

ي    ./ع84مالك ناجح احمد محمود                    2000861902184779  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      71.05محمود مخلص محمود التاج                  200086060849587 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع81.75عبد الرحمن احمد يوسف مقبل               2000861719178309  جامعة العلوم االسالمية الطن 

ي            200086203526050  ابراهيم عبد النن 
ي      80.05رنيم مصطف  غير مقبول       أدب 

ي    ./ع74.1راما يوسف موىس سليم                     2000857342179672  جامعة آل البيت           طن 

ي    ./ع66.95رؤى محمد علي ابو دومه                   2000870661185623 غير مقبول       طن 

لي ج   90سديل فايز فتخي الشيخ احمد               2000863264225232
 جامعة العلوم والتكنولوجيامي  

ي    ./ع90.55اسامه جهاد محمد غنيم                    2000869289178170  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      84.6نور ماجد محمد عطاهللا                   200087107496156 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع76.8وسام محمود عبد الرزاق الخطيب            2000856075184881  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      90.6رهف عبد الخي عبد الكريم عمرو            200085432879723  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي      80.5ليث عادل سالمه ابو شله                  200083973485259  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي      67.3ثريا وائل خالد الجعفري                  20008340734332  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي      68.7تاال احمد فتخي عقيل                     200082225950615 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع76.2رؤى احمد عبد اللطيف القطامي             2000849756162414  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      67.85اسماء بسام يوسف ابو طيون                200087335495704 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع76.6وعد زياد رضوان الغروز                   2000873576185740  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع90.9وئام احمد يونس الشاويش                  2000867890152433  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      85.2سوزان منذر احمد الحمدان                 200084101179757  جامعة آل البيت           أدب 

ي      77.4حسن حامد احمد الخاروف                   200084096761026  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ف سالم الشطرات                  200088061296117 ي      84ساره ارسر  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      87.4رهف نايف علي النعامي                    200088050387595  جامعة آل البيت           أدب 

ي نافز جمال ابو شعيب                200087642895788
ي      90.85رناب   جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      77.5تمارا محمد خليل ابو حماد                200086980795750  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي    ./ع71.8عيس احمد عيس العوضات                  2000876370184763  جامعة مؤتة               طن 

ي      66رزان خالد محمد خليل                     20008837005074 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع78.2هديل رياض محمد سليمان                   2000865839179748  جامعة آل البيت           طن 



ي      73.2سيف محمد حسن طالب                       200087749485188  جامعة آل البيت           أدب 

ي      77.3نور عيس خليل غنيم                      200087757296155  جامعة مؤتة               أدب 

ي      73.85حال احمد يونس جروان                     200088134095753  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي      71.35صهيب ابراهيم محمد عيس                  200087496821131  جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع67.85هزار محمد كايد عبدالرحمن                2000880421149223 غير مقبول       طن 

ي      91.45احمد خميس محمود حميدي                   200088197519627  الجامعة االردنية         أدب 

ات                   200087267694910 ي عواد نصير
ي      73.05منذر وصف   جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

 الجامعة االردنية         صناعي ج   78.35مسلم فادى محمود بنات                    2000869394215655

ا شفيق عبد المجيد االمير             200084161395876 ي      81.65مير موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع77.35سهام زيد احمد ابو زيد                   2000881754132088 غير مقبول       طن 

 جامعة آل البيت           علوم   ./ع74.75صالح محمد صالح ابو هليل                 2000880925184680

يف                   2000865206184674 ي محمد الشر
ي    ./ع72.9سامر هاب   جامعة مؤتة               طن 

ي      77.85بيان اعليان داود داود                   200087624495738  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      72.75فاطمه زكريا محمد بركات ابو شخدم         200088442825853  جامعة آل البيت           أدب 

ي            2000880601185706
ي عبد الرحيم الحنين 

ي    ./ع72.9مالك راب   جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع86.4سعيد داود علي علي                       2000875356161216  جامعة آل البيت           طن 

لي ج   82.55هبة هللا محمد احمد حسير                  2000882462225239
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

ي      90.5شهد حسن عبدالمجيد الصفدى                200087436326085  الجامعة االردنية         أدب 

لي ج   76.85فرح عقاب حسن ابو هيفا                   2000856626225678
موك            مي    جامعة الير

ي    ./ع69.75راما ابراهيم محمد الفرج                 2000878513152391 غير مقبول       طن 

لي ج   74.7سديل احمد موىس عبد الدين                2000841665231288
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

ي      87.1شهد علي ابراهيم داود                    200088086195827  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي جروان                20008822394399 ي      77.75شهد انور عبد النن   جامعة آل البيت           أدب 

ي      90.05عمر مصطف  احمد خريوش                    200087528861041  الجامعة االردنية         أدب 

ي      71.5مالك حسير  عارف محمد                     200088445549571 موك            أدب   جامعة الير

ي      84.85آيه جميل محمد ابو حميد                  200088417462996 موك            أدب   جامعة الير

ي      80.25انوار رائد مصطف  العزب                  200088568346291 موك            أدب   جامعة الير

ي      77.75راما جميل عبد القادر جمعه               200088603995775  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      65.1حسنه محمد سليم السعودي                  200087843737719  جامعة مؤتة               أدب 

ي      96.7هاله مراد عبد هللا الدعامسه             200087848140945  الجامعة االردنية         أدب 

لي ج   89.25شهد محمد هالل صبخي ابو رياله            2000874859230042
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

 الجامعة االردنية         صناعي ج   97.1زيد محمد سعيد حجازى                     2000879600214792

ي      74رغد خرص  احمد نصار                       200087965287576  جامعة مؤتة               أدب 

ي      68.05افنان عز الدين عزمي ابو ديه             200088079987512 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع92.5مها احمد خميس سعيد                      2000875784112402 غير مقبول       طن 

ي      75.65سخ  جمال محمد خليل                      20008821404906  جامعة آل البيت           أدب 

ات            2000853243231102 لي ج   91.9اري    ج عطا عبد المهدى النصير
 الجامعة االردنية         مي  

ي                 200087589485298
 
ي      73.7محمود ابراهيم احمد الق  جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع90.9اسيل فراس محمد السقا                    2000875345112303  الجامعة االردنية         طن 

ي    ./ع96ليث محمد محمود العنقاوي                 2000889179144127  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      76.8راما حسن موىس سالم                      20008873644347  جامعة آل البيت           أدب 

ي      78.8افنان احمد عبد هللا سماره               200088767879665  جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع74.05احمد محمود محمد ابوحشيش                 2000880016184592  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع81.95زينب نعيم موىس االخرس                   2000879878185627  الجامعة االردنية         طن 

ي      80.65مجدي مامون فتخي عبده                    2000897347932  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      87.3ساره محمد داود ابو حافظ                 200089491387609  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع68احمد محمد حماد الحطاب                   2000897920178166  جامعة مؤتة               طن 

لي ج   70.95لجير  موىس ذيب الزبيدي                   2000889234225680
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

لي ج   80.15سلسبيل محمد علي الرشايده                2000889672231142
 جامعة مؤتة               مي  

ي    ./ع80.8احمد محمد احمد حسير                      2000882459143915 موك            طن   جامعة الير

ي      71.6راما محمد نمر العوض                     200088266950625 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع74قصي محمد شعبان جوده                     2000894726109984  جامعة الطفيلة التقنية    طن 

ي      78.2نسيبه محمود طاهر ابراهيم                200087977450666 موك            أدب   جامعة الير

 جامعة البلقاء التطبيقية  صناعي ج   72.4ثائر شادى زياد زياد                     2000897770209103

ي      71.1حال اسماعيل كامل عمران                  200089040795754 غير مقبول       أدب 

ي      81.45مرام رمزى حسن موىس                      20008986154945  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع88.05محمد موىس محمد زياده                    2000883093184837  جامعة آل البيت           طن 

ي      80.8محمد ماهر محمد حموده                    200089106885291  جامعة العلوم االسالمية الأدب 

ي    ./ع89.5سندس نارص محمد عساف                     2000894782112372  جامعة مؤتة               طن 

ي              2000898764184730
ي    ./ع85عبد الهادي جمال علي العوص   جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      65.45فرح عطا فرج خليل                        200084056150656 غير مقبول       أدب 



ي علي الياسوري                  2000862599185737
ي    ./ع92.05هديل هاب  غير مقبول       طن 

ي    ./ع81.8حسن فراس محمد غوري                      2000860736184640  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      66.5ارساء عبد الرحمن سالم الفقير            200089488984320 غير مقبول       أدب 

ي      83.85ايات ضياء الدين فايز السيد              200090183695716  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع79.55هديل عدنان خليل الجالوس                 2000891822140488  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع84.4النا ثابت رمضان عوض                     2000895801112248  الجامعة االردنية         طن 

ي    ./ع89.15انس نارص مصطف  خليل                     2000869209184615  جامعة مؤتة               طن 

ي      65.75فاطمه محمد حسن الصقر                    200089478850655 غير مقبول       أدب 

ي      83.8مهند سعد محمود زهريه                    200089951919836  جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع81.1سوار محمد فري    ج عثمان                    2000899547162422 موك            طن   جامعة الير

ي    ./ع81.45علي عبدالقادر علي الشامي                2000899843151283 موك            طن   جامعة الير

ي    ./ع86يحنر ماهر امير  رصصور                    2000891432109103  الجامعة االردنية         طن 

ي    ./ع84.25محمد صالح محمد الدبس                    2000902388178248  الجامعة الهاشمية         طن 

ات            200089913049551 ي      89.5عبدالرحمن فادى سليمان نصير موك            أدب   جامعة الير

يف                  200089237494892 ي      80.75محمود عايد احمد الشر  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي      78.35ميساء غالب عبد اللطيف ابو راس           200090045195877 موك            أدب   جامعة الير

ي      75.85روند محمد احمد عرفه                     200088528487601  جامعة العلوم االسالمية الأدب 

ي    ./ع70سحر كمال احمد الوحيدي                   2000896962185635  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      72.5عبد الرحمن كاظم يوسف عزيزه              200088980321152  جامعة آل البيت           أدب 

ي      88.2عامر احمد محمد دراغمه                   200090529249539 موك            أدب   جامعة الير

ي      95.05سندس خليل احمد نوفل                     20008997965101  الجامعة االردنية         أدب 

لي ج   76.35عائشه داود محمد حسنير                    2000911143229958
 جامعة مؤتة               مي  

ي      71اسامه منير عبد الحافظ المرازقه          200091216539377  جامعة مؤتة               أدب 

ي      76.85اسامه يحنر علي دوله                     200090235336776  جامعة العلوم االسالمية الأدب 

ي احمد العريان                  200089249650676
ي      72.2وئام حسن  موك            أدب   جامعة الير

ات                 2000913602184660 ي    ./ع87.25رائد سامي صالح النصير  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

 جامعة البلقاء التطبيقية  صناعي ج   85.05عبد هللا محمد عبد الحبش                 2000898937208477

ي      81.15لوىسي ماهر سليمان محالب                  20008839264936  جامعة العلوم االسالمية الأدب 

 جامعة البلقاء التطبيقية  زراعي ج   78.05باسل بشير موىس خريوش                    2000901007204568

لي ج   88.35انوار محمد محمود المصلح                 2000904844225224
 جامعة العلوم والتكنولوجيامي  

غير مقبول       صناعي ج   66.3عماد جهاد عيس الرضاوين                 2000901794209112

ي      92.9مالك سليمان عيد محمد                    200089378695868 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع80.4اسالم احمد ذيب الشلش                    2000900752132167 غير مقبول       طن 

ي    ./ع94.35زينب يوسف احمد العجارمه                 2000886639180709  الجامعة الهاشمية         طن 

ي    ./ع92.25محمد عادل محمد السحله                   2000886659161238 موك            طن   جامعة الير

ي    ./ع89.7مهند احمد عيس ابو خميس                 2000902012184864 موك            طن   جامعة الير

 جامعة الطفيلة التقنية    صناعي ج   72.85عبد الرحمن اسحق عيس ابو رسدانه         2000907612209128

ي    ./ع74.8ياسمير  احمد سليم ابو دوش                2000869539111976  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      75.4حال نضال جميل النجار                    200091936795760 غير مقبول       أدب 

ي      73.45وسن خالد محمد ابو ديه                   200091472896165 غير مقبول       أدب 

 عبد القادر رضوان القطامي           2000749670227886
لي ج   69.1حنير 

 جامعة آل البيت           مي  

لي ج   81.7سناء محمد محمود البدو                   2000919698227693
 جامعة مؤتة               مي  

لي ج   75.55مريم داود محمد حسنير                     2000911138229960
 جامعة مؤتة               مي  

ي      65.35نبيل اسماعيل عبد الهادى ابو مرار        200091978794919 غير مقبول       أدب 

ي      71.4مجد محمود احمد اسمران                   200091998626115 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع83.25هديل ياسير  موىس المكحل                  2000892897179753  الجامعة الهاشمية         طن 

ي      74.95رغد باسم سالم ابو غليون                 200091864188700  جامعة آل البيت           أدب 

ي      75.2رانيا خالد محمد جمعه                    200091898150627 موك            أدب   جامعة الير

ي      72.55نغم احمد شاكر صالح                      200087446446135 موك            أدب   جامعة الير

ي                     2000908558141337
 
ي الق

 
ي    ./ع96.15ضياء بسام الق  الجامعة الهاشمية         طن 

ي      65.55حنان نضال رزق الشوابكه                  200090950163003 غير مقبول       أدب 

ي احمد                       2000915505185658 ي    ./ع77.95شهد لؤي صي   الجامعة الهاشمية         طن 

ي      66.2رانيا زياد ابراهيم صقر                  200090267250628  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي      83.65اسيل اسماعيل موىس عبدالهادي             20009240514302  جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع81.15اياد سمير يوسف الهودلي                  2000906949184619  الجامعة الهاشمية         طن 

ي      70.1ساره زياد خميس كنفوش                    200090889463025  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      82.45عبد الرحمن محمد نمر ابو عطيه            200092163519729  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي      82.5احمد خالد محمود صالح                    200090598394645 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع83.1احمد عبد الحليم احمد نمر                2000903133161203  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      72.05امل محمد فايز ابو دالخ                  200090635395714 غير مقبول       أدب 

لي ج   69.05ريناد ممدوح سالم ابو كليبه              2000903785231117
غير مقبول       مي  



ي    ./ع67.1بيلسان حسن مصطف  بنات                   2000909056162397  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع83تاال محمد حسن كتكت                      2000924938185568  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع70.35محمد جمعه عبد صالحيه                    2000927641140122  جامعة مؤتة               طن 

ي      80.8هديل نور الدين محمد عبد المجيد          200091577595894  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

لي ج   92.6روعه بسام عطا بركات                     2000924462225230
 جامعة العلوم والتكنولوجيامي  

ي    ./ع83.65عبد هللا محمود حسن قنديل                2000924245184726 غير مقبول       طن 

لي ج   70ضخ جهاد محمد حسنير                      2000924412231293
 جامعة الحسير  بن طالل     مي  

ي    ./ع66.8سندس نوح حمد ابو طماعه                  2000924459185646 غير مقبول       طن 

ي    ./ع77.05بتول زياد محمد دغيش                     2000924348179634  الجامعة الهاشمية         طن 

ي      75.95يوسف احمد يوسف خرص                       200092466221041  الجامعة االردنية         أدب 

ي      69.3منار محمد عبد الرازق حماد               200092907663043  جامعة آل البيت           أدب 

ي يونس ابو سمك                  2000926907178241
ي    ./ع69.8محمد حسن   جامعة الحسير  بن طالل     طن 

وق ابراهيم نوح ابو جابر               200092846795820 ي      83.75رسر  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي      66.45يزن هيثم محمد احمد                      200088481285329  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي      90.15هديل تيسير اسماعيل حامده                20008851944287  الجامعة االردنية         أدب 

ي      95.4رانيا مهدي محمود ابو عويضه              200091619863010  جامعة العلوم والتكنولوجياأدب 

ي      74.65بيان يوسف سليمان ابو رواع               200091299295744  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      76.65سخ  فتخي محمد حمدي                      200092859184376  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي      79.7براءه محمد جمال احمد عبد القادر         200092884695731  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      88.25احمد موىس صالح قراقيش                   200092770621063  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع86.75نغم وائل محمد ابراهيم                   2000926541179742  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي    ./ع82.5عصام موىس احمد عقل                      2000916503178216  الجامعة الهاشمية         طن 

ي      72.5محاسن محمد ابراهيم خروشه                20009100994442  جامعة الطفيلة التقنية    أدب 

ه زياد يوسف حمزه                     2000916563112259 ي    ./ع89.7مير غير مقبول       طن 

ي      76.75فاطمه ابراهيم احمد الرواشده             200092974437740  جامعة مؤتة               أدب 

ي    ./ع71.6مي عارف حسير  محروم                      2000922916140478  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

 جامعة البلقاء التطبيقية  صناعي ج   79.75محمد انور محمد الفيومي                  2000912752208480

ي    ./ع84.25ياسمير  صالح سالمه العزه                 2000926093180713  الجامعة الهاشمية         طن 

ي      76.25سخ  علي محمد العجارمه                   200091706287615  جامعة آل البيت           أدب 

ي      83.2جنان عمر عبد القادر العبسي              200091654887548  جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع79.4جمانه محمود نمر ابو عادي                2000911888185577  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي عوده                  200091207384417
ي      91.8هبه احمد نوري بن   جامعة آل البيت           أدب 

ي      68.05عمر فخري محمد عوده هللا                 200093481894806 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع85.2محمد عماد يوسف ابو الوفا                2000911569144174  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      85.4جمانه خالد ابراهيم العموري              20009118834874  جامعة آل البيت           أدب 

ي      83.5آن صابر راغب عبد القادر                 200090645946294 موك            أدب   جامعة الير

ي      72.95غفران عز الدين محمود العاصي             200093094095839  جامعة العلوم االسالمية الأدب 

ي    ./ع80.15انس زكريا موىس الخضور                   2000917694178172  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

ي      94.6منة هللا عبد هللا ذيب المدلل            200092336696147  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع66.2تاال سعود برهان عايش                    2000918090132338 غير مقبول       طن 

ي    ./ع89بيسان محمد ابراهيم حمدان                2000935963185867  جامعة مؤتة               طن 

ي      78.95عمر احمد جميل عموري                     200091453749560  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع72.3لم محمود خليل المرصي                   2000938248111912 غير مقبول       طن 

لي ج   76تقوى فتخي ابراهيم خليل                  2000931410229138
 جامعة العلوم االسالمية المي  

 الجامعة االردنية         هندىسي  ./ع87.75انس محمد علي نارص                       2000934846108985

ي    ./ع91.3راما امجد جارس ابو اسعيد                2000921905185595  الجامعة الهاشمية         طن 

ي    ./ع96.2ياسمير  اسعد سالمه العبيدات              2000931229185915  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع92.6المعي   باهلل صابر احمد ابو ربيع         2000939484184611  الجامعة االردنية         طن 

ي    ./ع89.85بيان محمود احمد قنديل                   2000934296185563  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

لي ج   82.9سحر صابر سعيد جروان                     2000933707231259
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

ي      87.45بتول رامي احمد العزه                    200093291795727  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      85.95سوزان عامر فاروق دغمان                  200091034079756  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي    ./ع94مروه منير مصطف  ابوحشيش                 2000939108185702  الجامعة االردنية         طن 

ي    ./ع70.85عبد هللا احمد صالح حجير                 2000914699144063  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      84.75عبد هللا احمد محمد ابو رومي             200092211036817  جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع72.8حسن خالد زهدي الياسورى                  2000936963184639  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

ي    ./ع71.95بيسان احمد جميل الخضور                  2000939895152382 موك            طن   جامعة الير

ي    ./ع94.95امل محمد عبد الكريم الجبارات            2000930570185532  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      85.9حمزه احمد فوزي االسمر                   200091737294714  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع67.45رنيم بسام ابراهيم الغول                 2000935885149081 غير مقبول       طن 

ي      69.25راما خالد عبد المجيد رسحان              200093615587564 غير مقبول       أدب 



ي    ./ع89.9سلسبيل صالح محمد عمر السمهوري           2000910648113333  الجامعة االردنية         طن 

لي ج   86.9النا حماد سليمان مرشود                  2000955661231261
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

ي      75.9مصطف  نضال رشيد ابو فرحان               200094791394900  الجامعة الهاشمية         أدب 

ار                 200094146096105 ي      81.95راما عماد احمد ابو رسر  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع74.55حليمه احمد سالم السطرى                  2000956022162401  جامعة آل البيت           طن 

ي    ./ع90.85ساره محمود ابراهيم الشطرات              2000957070185631  الجامعة االردنية         طن 

ي    ./ع85.25يوسف حسن يوسف سالمه                     2000939893141401  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

 جامعة الحسير  بن طالل     صناعي ج   77.85فارس نبيل فارس هويدى                    2000946286208998

ي      88.7هبه يوسف عبد العزيز عوض                 200092251595893  الجامعة االردنية         أدب 

يم                      2000938147132262 ي    ./ع68.95لير  منذر فهد ارسر  جامعة آل البيت           طن 

ي    ./ع75.75حسام نشأت جي  الحوامده                  2000938891143972  جامعة آل البيت           طن 

ي    ./ع73.15راما جهاد زكي دبور                      2000954479111809  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع67.95عالء سعد محمد الجايح                    2000956654171655  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

ي    ./ع90.65رنا سعدي عبد الجبار بنات                2000935291162412 موك            طن   جامعة الير

ي      87.25مالك ذياب ابراهيم المقوىسي               200092202987669  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي      98.4هبه موىس احمد العمارين                  200093352496159  الجامعة االردنية         أدب 

ي      83.2اسامه رائد محمد صبح                     200093805376296  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي      72.2لينا عبد هللا حسن العجارمه              200095210187651 غير مقبول       أدب 

ي      76.35نور عبد النارص علي ابو بيدر             200093545650670 موك            أدب   جامعة الير

ي      69.05حياه فخر ابراهيم احمد                   200094688163004  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      92.2مرح جمال جميل البهلول                   200093495087661 غير مقبول       أدب 

ي      89.9دانه عيس محمود عبد الدين               200095574996102  الجامعة االردنية         أدب 

ي      88.7الشيماء يحنر سليمان ابو عباد            200095401495710  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      78ايمان عزمي احمد بكر                     200095766887521  جامعة العلوم االسالمية الأدب 

ي                    2000958115162392
ي    ./ع95.25آيه رياض رضوان دملخ   جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع96.9اسيد سامر محمود غطاشه                   2000938988161207 موك            طن   جامعة الير

ي    ./ع87.65علي اسماعيل ذيب ابداح                   2000945141178218  جامعة مؤتة               طن 

ي      72.2رنده منير توفيق الطوابير                 200095607125397  جامعة آل البيت           أدب 

ي      89.8شهد طالل عبد الكريم قاسم                200095330095826 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع90.95ابرار نورالدين عمر عامر                 2000954967148991  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      90ميس حازم محمد ابو قبع                   200095574687673  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع79.05احمد زاهر عبد هللا عبد هللا             2000931880109878  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

لي ج   74.35سلسبيل محمد عمر ابو العينير              2000941208229956
 جامعة مؤتة               مي  

ي      91.3محمد نعمان خليل صالح                    200095491585296  الجامعة االردنية         أدب 

ي      69.85زيد عادل سالم عادي                      200092410285179 غير مقبول       أدب 

ي      84.1وليد محمود محمد الحبالي                 200092525261054 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع76.05رؤى محمد ذيب شاهير                       2000909139185880 غير مقبول       طن 

ي      70.7بتول يوسف خالد العبسي                   200095687995974 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع68.15نور احمد فايز خطارى                     2000957512152429 غير مقبول       طن 

لي ج   75.95لينه رائد محمد هديب                     2000942277231295
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

ي    ./ع70.75بتول موىس محمد السيد احمد               2000935493162396  جامعة آل البيت           طن 

ي    ./ع85.7راما اسامه عبد العزيز الطنطاوى          2000935726132230  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

ي      73.85يزيد يعقوب موىس االسمر                  20009345521006 غير مقبول       أدب 

ي      75نبأ محمد جهاد عبد الهادي                200091494996148  جامعة العلوم االسالمية الأدب 

 جامعة مؤتة               صناعي ج   76.2امير  رائد زهدي عبد المجيد               2000956091215579

ي    ./ع95.25آيه عبدهللا محمد زياده                  2000956534132769  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي              200094267749543
ي      80.75عبد الرحمن جميل سليم كفين   جامعة آل البيت           أدب 

 جامعة مؤتة               صناعي ج   70.8حبيب بكر شامي زراق                      2000957393214920

ي      82.25براءه ابراهيم ايوب عطيه                 200095764037717  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      68.5ماهر رجب موىس نوفل                      200095777894841 غير مقبول       أدب 

ي      71.1سخ  عمر جميل حزين                       200096055379745 غير مقبول       أدب 

ي      75نور احمد يوسف الرزاز                    20009605444458  جامعة العلوم االسالمية الأدب 

ي             2000943965223151
لي ج   83.05ملك ماجد عبد هللا الطوابين 

 الجامعة الهاشمية         مي  

ي          2000940936179678
ي    ./ع90.35رهام محمود عبد المنعم الكيالب   جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي    ./ع69.8راما موىس عبد سالمه                     2000938080179669 غير مقبول       طن 

ي    ./ع72.5محمود عبد القادر احمد الطويل            2000961573178262  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

ي      67.3مهند عمر محمد عايش                      200095236694911  جامعة آل البيت           أدب 

ي      82.45جنان عمر فضيل ابو شحاده                 200095962084348  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي    ./ع70.8عبد هللا محمد زهدى ابو زاكيه            2000949450161222  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      83.55مالك ماهر موىس حسن                      200095194116431  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي    ./ع93.45افنان ابراهيم صالح عليوه                2000959605185525  الجامعة االردنية         طن 



ي      78.75تمارا موىس عطيه ابو دامس                200095762496097 موك            أدب   جامعة الير

ي      84.6الرا حسام عبدالرحمن الجليس              200095783816531  جامعة آل البيت           أدب 

 حشكي                     200095281582736
ي      71.55خالد وائل حسير   جامعة آل البيت           أدب 

ي               200096425195707
ي      77.35اسيل فايق سليمان الجهالب   جامعة الطفيلة التقنية    أدب 

وق محمد راشد الحجوج                   200095151988716 ي      68.5رسر غير مقبول       أدب 

لي ج   78.8فرح اياد زهدى جعاره                     2000949158224721
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

ي      82.15زيد شعبان داود رمانه                    200096542419692  جامعة آل البيت           أدب 

ي      70.35عدي حماد محمد ابو شوك                   200096534594786 موك            أدب   جامعة الير

ي      87.05ضخ وائل عواد عامر                      200096163295834  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع91.05رهف يوسف عبد هللا الفيومي               2000959509185621 غير مقبول       طن 

ي    ./ع74.05عاصف اياد فهمي ابو الرب                 2000959557151277  جامعة الطفيلة التقنية    طن 

ي      72.3اخالص خليل صالح ابو سمعان               200096064550594  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

لي ج   90.65اسالم غسان محمد ابو فايد                2000966370231248
 الجامعة االردنية         مي  

ي              2000962731161236
ي    ./ع71.5محمد حمد عبدالرحمن الحارب   جامعة الطفيلة التقنية    طن 

ي      82.7تسنيم حسن احمد وشاح                     20009660025379  جامعة العلوم االسالمية الأدب 

ي    ./ع67.8يوسف خالد يوسف ابو عيد                  2000966671184894  جامعة مؤتة               طن 

ي      89ايمان امجد يوسف نرص هللا                200096110195718 موك            أدب   جامعة الير

ي               20009643404361 ب 
ي      91.15رهف بالل محمود ابو الشر  جامعة العلوم والتكنولوجياأدب 

لي ج   77.75ارساء سليمان خليل العزب                 2000964848225685
 جامعة العلوم والتكنولوجيامي  

ي    ./ع70.7ديما فريد محمد العزازمه                 2000959313179659  جامعة آل البيت           طن 

 جامعة البلقاء التطبيقية  صناعي ج   81.35مصعب عمار احمد الجبارات                 2000960909209072

ي      80.15رزان جمال محمد حمد                      20009621964238  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

 حسام احمد الشوملي                200095246795849
ي      76.55فلسطير   جامعة العلوم االسالمية الأدب 

ي      90.9ابرار موىس عيس عبد الكريم              200096545725956  جامعة آل البيت           أدب 

ات              2000965626185732 ي    ./ع86.95هبة هللا اديب سعد النصير  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      84.9منذر عبد الكريم صالح قراقيش             200096781421263 غير مقبول       أدب 

ي      79.25حنان احمد توفيق قصاروه                  200096537550618 موك            أدب   جامعة الير

ي      87.5صبخي عدنان صبخي القيسي                  200096386876348  جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع83.95ياسمير  خليل يونس نمر الدارسر             2000969823111977  الجامعة االردنية         طن 

ي      69.75رجاء صالح محمد عيس                     200096465995779 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع73.85ابتسام محمد خرص  العطوي                  2000962483140425  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      94.4سيدرا علي محمد محمد                     200095688996125  الجامعة االردنية         أدب 

ي      85.45رغد خلدون علي حشكي                      200095815087577  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي      95حنير  بالل يوسف رسبل                     200094737479697  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع92.2نور علي خليل عبد السالم                 2000969934149208  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

لي ج   84.05رسى موفق فايز عبيد                      2000969134225674
 جامعة العلوم والتكنولوجيامي  

ي    ./ع77.05والء احمد عبد المجيد العجوري            2000967104142395  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع92.75هديل جي  عبدالفتاح مسلم                 2000967315179747 موك            طن   جامعة الير

ي    ./ع96.55مجد احمد خليل عاصي                      2000963977109992  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      66.65عبد الرحمن محمد يونس ابو سمك            200094823185424  جامعة الطفيلة التقنية    أدب 

ي    ./ع94.6عبد الرحمن يوسف محمود قديري             2000931512184715  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      74.75ندى خالد فخرى الفضولي                   200096762863045 موك            أدب   جامعة الير

ي محمد الكسابره                 2000958653224700
لي ج   93.35جنان هاب 

 الجامعة االردنية         مي  

ي      72.15راويه علي اسماعيل ابو معيلش             200095853595778  جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع89.8رند سام خليل مصطف                       2000979953185973  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      77.5بيان علي محمود ابو ورده                 200094451495742  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      71.65ديمه عبد النارص حسن سالمه               200097045387561  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع84آالء عبد الحليم عبد هللا الخطيب         2000937078179629  الجامعة الهاشمية         طن 

ي    ./ع70.6ابراهيم عفيف ابراهيم جروان              2000937137184559  جامعة الطفيلة التقنية    طن 

ي      74هناء جمال عبد هللا الخضور               200094722050672 موك            أدب   جامعة الير

ي عيد                      20009714004351
ي      74.65رزان حامد لطف   جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي                    2000931935185524
 

ي    ./ع93.75اسيل محمد رمضان ياع  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      72.1نور فايز يوسف نوفل                      20009680324959 غير مقبول       أدب 

ي      90.95رغد نضال علي ابوحماده                   200094447595785  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      90.05ضخ روحي عبد القادر ذيبه                200096839695833  الجامعة االردنية         أدب 

ي      73.9شذى رفيق احمد الشله                     20009441535105  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع86.2ايه حسن سالم سالم                       2000944249185548  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

 القطامي                2000947888161206
ي    ./ع65.4احمد محمود مصطف   جامعة الطفيلة التقنية    طن 

ي    ./ع83.05راما محمد خليل ابو هنيه                 2000947447131463  الجامعة الهاشمية         طن 

ي    ./ع91.15مالك محمود محمد الضويمر                 2000968622185906  الجامعة الهاشمية         طن 

ي    ./ع77.05عبد الرحمن نبيل عبد القادر حسن          2000968595171645  جامعة الحسير  بن طالل     طن 



ي    ./ع97.7شهد عبد السالم عارف مشه                 2000968719179700  الجامعة االردنية         طن 

ي                  200094888850642 ي      78.05سبأ مروان عيس الضمير موك            أدب   جامعة الير

ي      72.15هبه عبد السالم صالح ابو نادى            200095314187694  جامعة آل البيت           أدب 

ي                    2000953164231111 لي ج   90.95دانيه خالد يونس خطن 
 الجامعة االردنية         مي  

ي      92.5عبد هللا احمد عبد هللا ابو عمران        200111677939407  الجامعة الهاشمية         أدب 

لي ج   68.05مايا نضال ابراهيم حماد                  2000970713229158
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

ي      73.4اسيل ابراهيم صالح ابو عشيبه             200101594287505  جامعة مؤتة               أدب 

لي ج   83.1مريم احمد محمد ياسير                     2000958859231263
موك            مي    جامعة الير

ي      72.55تامر شادي فتخي رجب                      200102558249515  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      76.25نور محمد عوده ابو هنيه                  200094826895889  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      75.1سميه علي عبد ربه ابو غليون              200096888588714  جامعة العلوم االسالمية الأدب 

ي    ./ع69.05ايهم محمود عبد الرحمن ابو زور           2000972137178175 غير مقبول       طن 

 الجامعة االردنية         صناعي ج   88.55محمد رائد عبد المنعم الذيبه             2000975388209006

ي             200097661121153
ي      90.05عبد الرحمن محمد زكي الدرين   الجامعة االردنية         أدب 

ي      82.3حسنا ايوب عطا هللا الخنازره             200097613187852  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      76.75محمد زياد احمد ابو فاشه                 200154649761047  جامعة آل البيت           أدب 

ي      82.6رنا محمد حسن الحسنات                    989203545689410  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع84.95سبأ محمد عبد القادر الطيطي              2000969789162419  جامعة آل البيت           طن 

ي      78.5اسالم محمد يوسف عقل                     200097366595703  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع71.25مرح حسن محمد مصالحه                     2000971471185701  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

ي    ./ع90زياد علي احمد عوده هللا                 2000971989109927  جامعة آل البيت           طن 

ي    ./ع79لير  محمود محمد نارص                     2000974574185692  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي    ./ع70.9عبد هللا ثائر حسير  غنام                 2001180434178210  جامعة آل البيت           طن 

لي ج   78.5غيداء عدنان جميل الخضور                 2000923232225676
 جامعة العلوم والتكنولوجيامي  

ي      77.7يوسف عبد الرحمن مصطف  سالم              996101567195152  جامعة الطفيلة التقنية    أدب 

ي    ./ع93.8فاطمه رمزي محمد اسماعيل                 2002486023112385  الجامعة االردنية         طن 

ي      78.35وفاء مزيد صالح الصقر                    200097604350673 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع95.15شهد محمد اسماعيل رضوان                  2000923705185659  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      67.1مرام طلعت محمد النوي  هي                  200096217126117 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع87.25ايناس مثقال فايز المالك                 2000962281152379  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      82.9حسام حسير  سليمان العايدي                200096443394705  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      75.25حال خميس خليل الخطيب                    200096764295757  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع98.05خوله عبد الرحمن مصلح جهامه              2000970229162696  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

لي ج   71.9حنان سامي حسير  عبيدات                   9952056233231469
غير مقبول       مي  

ي      66.6اري    ج حسن خميس رزق                       995203117248490  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع78.05رهف سالم حماد شلهوب                     8000000006162808 غير مقبول       طن 

لي ج   77.65هبه مهند محمد ابو زهري                  8000000038230065
 جامعة آل البيت           مي  

ي      71.25ريناد علي عبد هللا النواجحه             800000007062505 غير مقبول       أدب 

ي      69.6جنان يوسف جمعه ابوسلعه                  800000007662473 غير مقبول       أدب 

لي ج   86.25اسماء خالد عواد خطاب                    8000000095229999
 جامعة البلقاء التطبيقية  مي  

ي      70.95ساره وائل عطا ابو سليمان                800000009689813 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع90.8محمد سمير اسماعيل العجرمي               8000000105161343  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      80.7رانيا محمد اسماعيل العجرمي              800000010762489 غير مقبول       أدب 

ي      68ديما اكرم توفيق الرنتيسي                800000011587559 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع76.1آالء رياض مقبل عابد                     8000000124163022 غير مقبول       طن 

ي    ./ع88.25تسنيم احمد حسن ابو العراج               8000000141111784  الجامعة االردنية         طن 

ي      74.4دينا رياض محمود خليل                    800000016463416 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع93.95احمد محمد احمد ابو شوارب                8000000011178164  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      90.8ارساء سامي زكي ابو طه                   800000002687502  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      87.8محمد خليل محمد مسمح                     800000003261521  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي    ./ع76.85يوسف شادي يوسف السدودي                  8000000048123925  جامعة العلوم االسالمية الطن 

ي    ./ع76.75لميس رفعت مصباح فلفل                    8000000057132699  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      72.1احمد عمر محمد رسحان                     996103517944825  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع82.4خليل زياد محمد احمد                     2000968937151269  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      93.8رزان وليد ديب االحوق                    800000000987572  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع76.8نضال محمد حسان عليان                    8000000010178271  جامعة مؤتة               طن 

ي      86.25مجد عبدالنارص محمد داود                 800000002962536 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع76.45رغد منذر محمد الغوانمه                  8000000045179673  جامعة آل البيت           طن 

ي    ./ع66.45اسامه ماجد عبد اللطيف رزق               8000000051143924 غير مقبول       طن 

ي    ./ع84.15ملك صالح محمد زيدان                     8000000065112256  الجامعة االردنية         طن 

ي      74.15دعاء محمد احمد حمدان                    800000007262486 غير مقبول       أدب 



لي ج   72.35نشين ابراهيم حسن البيك                 8000000090230060
غير مقبول       مي  

ي    ./ع83.5رانيا وليد عبد الفتاح ابو عالوي         8000000098162796 موك            طن   جامعة الير

ي      65.55االء يوسف علي ابو قايده                 800000009963320 غير مقبول       أدب 

ي      85ذكرى وليد علي النجار                    800000010062487 غير مقبول       أدب 

ي      81.75هبه عبدالفتاح حرب ابوعمره               800000010362552 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع75.3بيان محمد سليمان ابو ظالم               8000000013179640 غير مقبول       طن 

ي    ./ع67.2اسامه سليمان محمد قناش                  8000000017161322 غير مقبول       طن 

ي      74.1انس عبدالفتاح عبدالرحمن المالحي         800000001961498 غير مقبول       أدب 

ي      83.15سويلم سالم سلمان سالم                   800000003162003 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع84.55ارساء محمد جمعه الجوهري                 8000000052149376 موك            طن   جامعة الير

ي    ./ع98.65خالد سمير محمد ابوصالح                  8000000004160937  الجامعة االردنية         طن 

ي    ./ع76.6دانيه جهاد فرحان الحشاش                 8000000005162792 غير مقبول       طن 

ي      73.85شيماء رائد خالد عويضه                   800000001462518 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع71.75تيماء احمد هاشم غي                       8000000018163078 غير مقبول       طن 

ي    ./ع81.05ريتا جي  احمد تايه                      8000000022162811 موك            طن   جامعة الير

ي      80.1احمد بسام جابر علي                      800000004785116  جامعة مؤتة               أدب 

ي    ./ع70.5حمزه محمد عبد الرحمن ابو زيد            8000000059109917 غير مقبول       طن 

يف سليمان ابو بكره         8000000033160965 ي    ./ع73.05عبد الرحمن رسر غير مقبول       طن 

ي                   8000000039230002 لي ج   74.05امنه احمد صادق الزغن 
غير مقبول       مي  

ي    ./ع87.3عبد هللا محمد عبد هللا البصيلي          8000000042178212  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

 شاهير                     8000000046180968
ي    ./ع83.6رغد رجاء مصطف   الجامعة الهاشمية         طن 

ي      78.4ايات محمد عوده ابو نصير                 800000005689552  جامعة العلوم االسالمية الأدب 

ي      75.5نرمير  عماد عبد الرحمن ابو شوارب         800000008590018  جامعة آل البيت           أدب 

لي ج   79.55داليا سليمان محمد خطاب                  8000000086230018
 الجامعة االردنية         مي  

ي    ./ع81.25آيه عيس حسن ابو الجديان                8000000092179630  جامعة آل البيت           طن 

ي    ./ع91.05سائد رمزي خليل سلمان                    8000000109161332 موك            طن   جامعة الير

ي      95.25رغد احمد يوسف الغلبان                   800000011888699  الجامعة االردنية         أدب 

ي      72.2رغد صبخي محمد عبدالمقصود                800000013995784  جامعة العلوم االسالمية الأدب 

ي      76.3تسنيم امجد حسن ابو محظيه                800000000225994  جامعة الطفيلة التقنية    أدب 

لي ج   86.5اسيل حامد زكي ابو حامد                  8000000028229969
 الجامعة االردنية         مي  

لي ج   84.8نغم احمد محمد الحمامي                   8000000008229966
 الجامعة الهاشمية         مي  

ي      82شهد خالد جمعه الهمص                     800000001563533  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي عبد الفتاح عليوه             8000000024162959
غير مقبول       علوم   ./ع67.5ارساء وصف 

ي    ./ع74.85ندى جهاد علي شقفة                       8000000041179737 غير مقبول       طن 

ي      70.45اسامه سالم احمد عوض                     800000004386788 غير مقبول       أدب 

ي      88.95هديل خالد سالم الواليده                 800000005388737  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع98.35ايه محمد يوسف شاميه                     8000000061120384  الجامعة االردنية         طن 

ي      80.75عائشه يوسف علي ابو قايده                800000010162524  جامعة آل البيت           أدب 

ي      83.45احمد حسن عبد نشوان                      800000011285118  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي    ./ع83.45محمد طاهر محمد المهموم                  8000000123161344  الجامعة االردنية         طن 

ي    ./ع81.8سفيان يوسف عبد ابو جويعد                8000000125161710 موك            طن   جامعة الير

ي      72.7زينه محمد فتخي ابوعابد                  800000012862506 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع82.55عالء الدين حسام احمد غانم               8000000129161337  جامعة الحسير  بن طالل     طن 

ي    ./ع91.45فرح يوسف احمد الكوز                     8000000131162830  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي    ./ع72.65سميه عبدالهادي عطيه المهموم             8000000126163227 غير مقبول       طن 

ي    ./ع71.85عيس عوض عيس منسي                      8000000136128150 غير مقبول       طن 

ي      80.9روعه فتخي نرص عفانه                     800000015162502  جامعة آل البيت           أدب 

ي عبدالقادر ابوجويعد           800000016062519
ي      91.95شيماء عوب  موك            أدب   جامعة الير

ي      73.9ابراهيم صقر محمد عربس                   8000000167784 غير مقبول       أدب 

ي      67.35هبه احمد حسير  ايوب                      995201382189467  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي    ./ع93.45هديل سليمان محمد النعامي                8000000040179749  الجامعة االردنية         طن 

ي      76.8هدايه حسام محمد الحمامي                 800000005087698  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي      66.64اسامه خليل ابراهيم الحشاش               8000000066251680 غير مقبول       أدب 

ي      66.25عماد الدين سليمان محمد ابو فرده         800000007562095 غير مقبول       أدب 

ي      81.4سخ  خليل محمد ابو محيسن                 800000007787614  جامعة آل البيت           أدب 

ي      74روان سمير عطيه ابو عمره                 800000008887596 غير مقبول       أدب 

ي      71.4راما حمود نظمي سعد                      800000010887563 غير مقبول       أدب 

ي      77.8انس محمود زين ابو زينه                  800000011985140  جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع67.75رغد محمود محمد ابو لبده                 8000000130162803 غير مقبول       طن 

ي      66.85رهام عبدالرزاق محمد ابوعاذره            800000014563446 غير مقبول       أدب 

ي      79.45عمار علي حسير  سالمه                     800000013461513  جامعة العلوم االسالمية الأدب 



ي    ./ع89.25حازم ماهر عادل القصاص                   8000000142128088  الجامعة االردنية         طن 

ي    ./ع73.3عز الدين جهاد بسام الرنتيسي             8000000156178215 غير مقبول       طن 

ي      77.9همام سالمه عبدهللا العايدي              800000015761531 غير مقبول       أدب 

 فايز غي                      8000000161204905
 جامعة العلوم والتكنولوجيازراعي ج   92.1براءه مصطف 

ي    ./ع77.75ليث محمود نرصهللا نصار                  8000000174109068  الجامعة الهاشمية         طن 

ي      79.95عبدهللا عايد ابراهيم ابوشباب            800000000761511  جامعة مؤتة               أدب 

ي    ./ع84.65ضخ سليمان سلمان ابو عمره               8000000012179703  جامعة آل البيت           طن 

ي    ./ع95صفاء كمال خليل سلمان                    8000000035162825  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي    ./ع88.45فراس باسل زيدان عزيز                    8000000082178224  الجامعة الهاشمية         طن 

ي يوسف حمدان               9992003463231315 لي ج   74.05روان عبد النن 
 الجامعة االردنية         مي  

ي      88حنير  جهاد حسان عليان                    800000009489393  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي    ./ع80.4عالء ايمن عزام غي                        8000000097160991 موك            طن   جامعة الير

ي    ./ع69.5دينا انور مسلم ابو منديل                8000000110162795 غير مقبول       طن 

ي    ./ع75.2عمر محمد سليمان ابو عياد                8000000163161338 غير مقبول       طن 

 جامعة البلقاء التطبيقية  صناعي ج   72.2عبد الرحمن حسن حسير  عمرو                9991010872215011

ي    ./ع85.25سحر عماد حسير  ابو صوصير                  8000000132163216  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي    ./ع67.8سندس زيد ابراهيم ابو لوز                8000000153140463 غير مقبول       طن 

ي      90.25ايات طلعت طالب سعد                      800000000362461  الجامعة الهاشمية         أدب 

ي    ./ع84.3اميمه قاسم اسماعيل ابو فرده             8000000021162786  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي    ./ع92.55هاجس محمد احمد الغوانمه                 8000000054178370  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي    ./ع95.4براءه انور سليم ابو سيف                 8000000063112204  الجامعة االردنية         طن 

ي    ./ع67.9بلقيس مجدي طالب ابو الحصير               8000000071163044 غير مقبول       طن 

ي    ./ع88.4عبدالسالم سعيد زكي العجيلي              8000000074161224  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

لي ج   82.35محمد احمد عبد العزيز سعيد               8000000083229910
غير مقبول       مي  

ي      76.25ريم منير عيد شتيوي                      800000010262504 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع68.6بيان خالد محمد ابو الكاس                8000000138134885 غير مقبول       طن 

ي      68.55ابوعبيده خالد طلب عراده                 800000014961849 غير مقبول       أدب 

ي      87.6سوسن نبيل نعيم ابو خالد                 80000001554392 غير مقبول       أدب 

ي      89.2ياسمير  محمد محمود شلهوب                 800000006062557 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع93.45صفاء كمال احمد مسمح                     8000000069162824  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      66.15اسالم نبيل محمود برغال                  80000001544195 غير مقبول       أدب 

ي      80.25رهف محمد عايش ابوسبت                    800000016562500  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع79.55محمد عاطف عبد القادر قويدر              8000000170179016  الجامعة الهاشمية         طن 

ي      80.7دعاء جمال موىس عوض قريق                 998200237137853  جامعة مؤتة               أدب 

ي    ./ع66.5محمد رائد توفيق ابو لحيه                8000000144111012 غير مقبول       طن 

ي      65.1ارساء رياض عيد ابو عاذره                800000014663296 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع73.05ابراهيم عبد الكريم صالح عوض             8000000152178814 غير مقبول       طن 

ي      78.9فاتن توفيق سالمه ابو صالح               800000016262528  جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع82.2االء ايمن محمد ابوصالح                  8000000169162784  جامعة آل البيت           طن 

ين عارف سليم ثوابته                  800000002787625 ي      82.45شير  جامعة آل البيت           أدب 

ي      85.4حال خميس سليمان ابو رياش                800000003462475  جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع76.95يوسف اياد عبد الرحيم سالم               8000000036178284  جامعة آل البيت           طن 

ي    ./ع86.1عبد العزيز عبد الرحيم محمد سالم         8000000037178209  الجامعة االردنية         طن 

ي      82.65لينا فايز محمد الغوانمه                 800000004987652  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      71.8محمد خليل ابراهيم الحشاش                800000006762155 غير مقبول       أدب 

ي      91.65مريم عادل محمود عوض                     800000012187666  الجامعة االردنية         أدب 

ي                  800000012262525
ي      83.55عبير كمال محمد الغليط   جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع94.8جنان سامر جي  الشيخ قاسم                8000000140119470  الجامعة االردنية         طن 

ي      65.05ايالف صبخي طالب ابوشباب                 800000014863336 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع71.75فرح خالد محمد عراده                     8000000150163274 غير مقبول       طن 

ى جميل حماد ابوخماش                  8000000171133099 ي    ./ع81.6بشر غير مقبول       طن 

ي      72.65سلم وليد سليمان حامد                   200094879450646 غير مقبول       أدب 

 نائل علي العزه                     2001092893185687
ي    ./ع77.5لجير   جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي      74.1روان محمد ضيف هللا ابوشنان              998201194984702  جامعة آل البيت           أدب 

ي      70.7ايهاب فخري حسن العريان                  999102817150022  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      70.1ضياء ابراهيم سليمان ابوواكد             800000002561507 غير مقبول       أدب 

ي      94.05عروب زياد ابراهيم سالمه                 800000003062526  الجامعة االردنية         أدب 

ي      65.55رياض طالل سالم ابوعمره                  800000005586944 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع87عمر موىس زكي العجيلي                    8000000073161230  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

لي ج   73.75هناء احمد محمد النعامي                  8000000079230305
غير مقبول       مي  

ي يوسف ابو الزمر                800000008187529
ي      93.1بتول هاب   الجامعة االردنية         أدب 



ي    ./ع82.6شهد عبد النارص حرب ابو عمره             8000000104162820 موك            طن   جامعة الير

 اسماعيل العجرمي         800000010661510
ي      81.3عبدالكريم مصطف  موك            أدب   جامعة الير

ي      88.15نور الهدى محمد ماجد ابوحسير              800000011488733 موك            أدب   جامعة الير

ي                 8000000116179680
ي    ./ع85.4روان محمد يوسف الحرتاب   جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي                   800000013362496
ي      65.15رنا احمد حجاج الدهين  غير مقبول       أدب 

ي      74.95محمد اكرم عبد الحافظ العصار             800000017385275 غير مقبول       أدب 

 غي                        8000000175146239
ي    ./ع86.45احمد عمر مصطف   جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

لي ج   93.45لينا سليمان محمود عبد الهادي            9982011666231398
 الجامعة االردنية         مي  

ي      82.4ميساء اسامه سليم شبيب                   800000016862544  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      75.7امنه مروان عمر ابو العز                 999200385228737  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      75.3شادية احمد ابراهيم الكسابره             994101693141268 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع67.85صبا وائل سعود القاسم                    2000944883152412  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      68.85اسالم زياد محمد عزيزه                   999203547063301  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي      71.8سالي اياد ابراهيم ابونجم                999201238089417  جامعة البلقاء التطبيقية  أدب 

ي    ./ع90.55محمد عبد المهدي محمد الدبس              2000950068141375  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي    ./ع72.25نور زياد حماد ابو مزروع                 2000949997185725  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      82.4احمد لؤى عبد العزيز المرصى              200092233885125  جامعة آل البيت           أدب 

ي    ./ع86.9محمد ماهر عويصي الصقر                   2000922569151298  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي    ./ع93.25ايمان خالد عبد الكريم الهواري           9992039556163008 غير مقبول       طن 

ي    ./ع85.45رؤى زياد محمد ابوحمد                    2000950094149093  جامعة العلوم والتكنولوجياطن 

ي                999205452951084
ي      65.7والء سليم محمود البسيوب   جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي    ./ع85.5رزان عبد هللا احمد العجوري              2000964905142626  الجامعة الهاشمية         طن 

ي      86.9وديع فارس محمد ابو رمانه                200094711185395  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع72.15سخ  طالل حسير  التاج                     2000947122152404  جامعة البلقاء التطبيقية  طن 

ي      73.5مريم مؤيد ابراهيم محمد                  200094816746403 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع96.65لير  عبدهللا عبدالرحمن عبدالقادر         2001376844111919  الجامعة الهاشمية         طن 

 علي يوسف             200173720925972
ي      82.4ايه سامي محمد امير   جامعة آل البيت           أدب 

ي      68.65محمد يعقوب عثمان رسيه                   200095056294883  جامعة الحسير  بن طالل     أدب 

ي      80.5فرح خلدون صابر الخطيب                   200095067687642 موك            أدب   جامعة الير

ي      75.8افنان ماهر سالم الزعاتره                20009891405039 غير مقبول       أدب 

ي      80.55ايمان سالم حماد ابو ربيع                800000001662463 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع67عالء راجح زايد العر                     8000000020160992 غير مقبول       طن 

ي    ./ع67.55جمانه محمد جمعه ابو رجيله               8000000023162789 غير مقبول       طن 

ي    ./ع85.9رغد نضال عبد الرحمن ابو زيد             8000000058112344  الجامعة الهاشمية         طن 

ي      65اميمه عادل اشتيوي ابوعاذره              800000006262458 غير مقبول       أدب 

ي    ./ع83.8آيه احمد سلمان ابو عاذره                8000000064163025  الجامعة الهاشمية         طن 

غير مقبول       صناعي ج   68.9يوسف عبد هللا محمود جراح                8000000068212943

ي      75.65ديما وائل محمد حساسنه                   800000007887560  جامعة آل البيت           أدب 

ي      85.55ارساء اسحق خليل الزعزوع                 800000008087499  الجامعة االردنية         أدب 

ي    ./ع75.45صالح علي صالح عبدالقادر                 8000000084179285 غير مقبول       طن 

ي      86.3حنير  محمد جمعه غانم                     800000009188203 موك            أدب   جامعة الير

ي    ./ع77.65ايمن سليمان سالم ابوقايده               8000000111161326 غير مقبول       طن 

ي    ./ع76.65احمد فريد مصطف  ابو شنب                 8000000113179119  جامعة العلوم االسالمية الطن 

ي    ./ع81.05رؤى محمود يوسف العمصي                   8000000120134929  الجامعة الهاشمية         طن 

غير مقبول       صناعي ج   69.2عبد هللا رأفت عبد هللا منصور            8000000127212936

لي ج   74.1وسام نادر توفيق ابو فروه                8000000159221499
غير مقبول       مي  

ي      90.1رنا توفيق ابراهيم ابوشغيبه              800000017662497  جامعة آل البيت           أدب 

ي      72براءه يوسف سلمان ابو شنان               999202294096657 غير مقبول       أدب 

ين                    998100012387274 ي      66.8محمد حاتم جابر جي  غير مقبول       أدب 



وصف المحافظةوصف اللواءوصف نوع القبولوصف التخصص

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   الجغرافيا                               

 الزرقاء     الهاشمية                                                                                    

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            الصيدلة                                 

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            دكتورالصيدلة                            

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

ي                        
 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            االنتاج الحيواب 

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

بية الرياضية                          السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            الي 

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   العلوم السياسية                         

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   العلوم السياسية                         

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر      

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                /إناث/ تربية الطفل 

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

وبولوجيا                            إربد        قصبةإربد    تنافس                                   األني 

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            اآلثار                                  
 إربد        بن 

ية وآدابها                  السلط       عير  الباشا  تنافس                                   اللغة االنجلير 

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

ية وآدابها                  السلط       عير  الباشا  مكرمة عشائر مدارس                       اللغة االنجلير 

ي عبيد    تنافس                                   عجلون                         /الرياضيات
 إربد        بن 

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   أصول الدين                              

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            التاري    خ                                 
 إربد        بن 

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط                /إناث/ تربية الطفل 

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            اربد                           /المحاسبة
 إربد        بن 

ية وآدابها ة عالية  /اللغة االنجلير   عمان        القويسمه    تنافس                                   االمير

بية المهنية ي عبيد    مكرمة مخيمات                            الحصن                   /الي 
 إربد        بن 

ية وآدابها                 ه      مكرمة مخيمات                            اللغة االنجلير   عمان        الجير 

 الزرقاء     قصبةالزرقاء مكرمة مخيمات                            الطب والجراحة البيطرية                  

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            العلوم المالية والمرصفية                
 إربد        بن 

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            العلوم الحياتية                         

 السلط       قصبةالسلط   تنافس                                   السلط               /إنتاج ووقاية النبات

 الزرقاء     قصبةالزرقاء مكرمة مخيمات                            العالج الطبيعي                          

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                /إناث/ تربية الطفل 

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

ي                         
اب   جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            االمن السيي 

ي                         
 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   التأهيل الرياص 

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

ية التطبيقية                عمان        ماركا       مكرمة مخيمات                            اللغة االنجلير 

 مأدبا       قصبةمأدبا   تنافس                                   العلوم الحياتية                         

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   نظم المعلومات الحاسوبية                 

بية الخاصة                            الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   الي 

ه      مكرمة مخيمات                            إدارة األعمال                             عمان        الجير 

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            التقانات الحيوية والهندسة الوراثية      

بية الفنية                       الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            معلم الي 

ي عبيد    تنافس                                   العقبة        /أنظمة المعلومات الحاسوبية
 إربد        بن 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 الزرقاء     الهاشمية    تنافس                                   الجغرافيا                               

ي
ة رحمة         /علم النفس التطبيف   جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            االمير

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   التكنولوجيا المالية                     

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   الرياضيات                               

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            االقتصاد                                

 السلط       عير  الباشا                                                                                  



 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            الجيولوجيا و البيئة                     

ي                          
ي عبيد    مكرمة مخيمات                            العالج الوظيف 

 إربد        بن 

 الزرقاء     الهاشمية                                                                                    

 مأدبا       قصبةمأدبا   تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            الهندسة المدنية                         

ة رحمة          /الخدمة االجتماعية  السلط       عير  الباشا  تنافس                                   االمير

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   العلوم المالية والمرصفية                

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط           /نظم المعلومات المحاسبية

 عمان        القويسمه                                                                                    

ي الطب                           
 
 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            دكتور ق

بية الخاصة ي عبيد    تنافس                                   عجلون                    /الي 
 إربد        بن 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط       /الحاسوب/ الهندسة الكهربائية

 إربد        قصبةإربد                                                                                    

ي عبيد    تنافس                                   عجلون                       /علم الحاسوب
 إربد        بن 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            العالج التنفسي                          

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

ي
 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط          /التغذية والتصنيع الغذاب 

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

ية وآدابها  جرش         قصبةجرش     تنافس                                   عجلون          /اللغة االنجلير 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   االرشاد والصحة النفسية                  

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

ي عبيد    تنافس                                   التاري    خ                                 
 إربد        بن 

 مأدبا       قصبةمأدبا   تنافس                                   إناث                        / معلم الصف 

ي                         
 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   التدريب الرياص 

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

 مأدبا       قصبةمأدبا                                                                                   

 مأدبا       قصبةمأدبا   تنافس                                   السلط             /اللغة العربية وآدابها

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط                /إناث/ تربية الطفل 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            العلوم المالية والمرصفية                

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   إدارة األعمال                           

 إربد        قصبةإربد    مكرمة مخيمات                            اربد                      /إدارة األعمال

 الزرقاء     الهاشمية    تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   العلوم الحياتية                         

 إربد        قصبةإربد    تنافس                                   نظم المعلومات الحاسوبية                 

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            طب وجراحة األسنان                       

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

ياء                                  عمان        ماركا       تنافس                                   الفير 

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            القانون                                 

مجيات                           الزرقاء     قصبةالزرقاء مكرمة مخيمات                            هندسة الي 

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

ي الطب                           
 
 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            دكتور ق

 إربد        قصبةإربد                                                                                    

بية البدنية                           عمان        ماركا       مكرمة مخيمات                            الي 

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

ياء                                 ي عبيد    تنافس                                   الفير 
 إربد        بن 

ي                         
اب  ي عبيد    مكرمة مخيمات                            االمن السيي 

 إربد        بن 

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

ي الطب                           
 
 عمان        الجامعه     تنافس                                   دكتور ق

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            دكتور الصيدلة                           

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            علم النفس                               

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط                          /المحاسبة

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

بية اإلسالمية  / الدراسات االسالمية   عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            الي 

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 



 إربد        قصبةإربد                                                                                    

ي عبيد    مكرمة جيش                               اللغة العربية وآدابها                   
 إربد        بن 

بية الخاصة ة عالية            /الي   السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            االمير

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            نظم المعلومات الحاسوبية                 

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   إناث                        / معلم الصف 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط             /اللغة العربية وآدابها

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            تكنولوجيا معلومات األعمال               

ة عالية     /اللغة العربية وآدابها  السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            االمير

بية الخاصة                            الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   الي 

ه      تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                     عمان        الجير 

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   التمويل والمصارف                        

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط                       /علم الحاسوب

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

 عمان        القويسمه                                                                                    

 إربد        قصبةإربد    مكرمة مخيمات                            العقبة                  /العلوم الحياتية

ياء                                  عمان        ماركا       تنافس                                   الفير 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            إناث                        / معلم الصف 

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            أصول الدين                              

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   الهندسة الطبية الحيوية                  

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            هندسة العمارة                           

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            علم وتكنولوجيا الغذاء                   

 عمان        ماركا       تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

ي                         
اب   السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            األمن السيي 

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   الهندسة الكيميائية                      

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   السلط         /التقنيات الحيوية الزراعية

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   البوليتكنيك           /هندسة األتوترونكس

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية        

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            إناث                      / تربية الطفل 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة عشائر مدارس                       السلط            /نظم المعلومات االدارية

ية وآدابها                  السلط       عير  الباشا  تنافس                                   اللغة االنجلير 

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

 عمان        ماركا       مكرمة مخيمات                            الكيمياء الصناعية                       

ية                السلط       عير  الباشا  تنافس                                   اللغة الفرنسية واالنجلير 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                /إناث/ تربية الطفل 

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            المحاسبة                                

ي المتخصص  جرش         قصبةجرش     تنافس                                   الموقر            /االسعاف الطن 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة عشائر مدارس                       نظم المعلومات االدارية                  

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   الطب والجراحة البيطرية                  

مجيات                           عمان        ماركا       تنافس                                   هندسة الي 

بية الخاصة                            السلط       عير  الباشا  مكرمة عشائر مدارس                       الي 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   التكنولوجيا المالية                     

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                         /الرياضيات

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   اربد                      /إدارة األعمال

بوي ة عالية   /االرشاد النفسي والي   السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            االمير

ي الطب                           
 
 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   دكتور ق

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   الرياضيات                               

 الزرقاء     الهاشمية    تنافس                                   إناث                          / القبالة 

ية وآدابها                  السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            اللغة االنجلير 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   تغذية االنسان والحميات                  

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 



 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            علم المكتبات والمعلومات                 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة عشائر مدارس                       اإلدارة العامة                          

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعية

 مأدبا       قصبةمأدبا   مكرمة مخيمات                            القانون                                 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   الكيمياء                                

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   الزرقاء                 /التحاليل الطبية

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   العلوم الحياتية                         

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            الزرقاء                 /التحاليل الطبية

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط             /تخطيط وادارة المشاري    ع

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   علم الحاسوب                             

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط                           /القانون

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

 عمان        الجامعه     مكرمة مخيمات                            الصيدلة                                 

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            الرياضيات                               
 إربد        بن 

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   الجغرافيا                               

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            العقبة                         /التمريض 

بوي ة عالية   /االرشاد النفسي والي   السلط       عير  الباشا  تنافس                                   االمير

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 الزرقاء     قصبةالزرقاء مكرمة مخيمات                            االدارة السياحية                        

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط          /العلوم المالية والمرصفية

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            عمان                           /المحاسبة

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   علوم األرض والبيئة التطبيقية            

 السلط       عير  الباشا  مكرمة عشائر مدارس                       التمويل                                 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            إدارة األعمال                           

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            الذكاء اإلصطناعي                        
 إربد        بن 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط                          /القبالة 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   التاري    خ                                 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            االدارة السياحية                        

ية             عمان        ماركا       مكرمة مخيمات                            اللغتير  اإليطالية واإلنجلير 

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 إربد        قصبةإربد    تنافس                                   إناث                        / معلم الصف 

 الزرقاء     قصبةالزرقاء تنافس                                   الفقه وأصوله                            

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                         /الرياضيات

ي عبيد    تنافس                                   الكيمياء                                
 إربد        بن 

ية التطبيقية                جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            اللغة االنجلير 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   الكيمياء                                

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            التحاليل الطبية                         
 إربد        بن 

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            إناث                        / معلم الصف 

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            إناث                        / معلم الصف 

مجيات                           السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            هندسة الي 

مجيات                           عمان        ماركا       تنافس                                   هندسة الي 

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

ي
 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   السلط          /التغذية والتصنيع الغذاب 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            الذكاء االصطناعي                        

ية وآدابها                  عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            اللغة اإلنجلير 

ية                    جرش         قصبةجرش     تنافس                                   العلوم الطبية المخي 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                         /الرياضيات

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                          /القبالة 

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   نظم شبكات الحاسوب                       

 إربد        قصبةإربد    مكرمة مخيمات                            امن المعلومات واالدلة الرقمية           

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   التسويق                                 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            الهندسة الكيميائية                      

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط         /التقنيات الحيوية الزراعية

 عمان        الجامعه     تنافس                                   دكتور الصيدلة                           

ي الطب                           
 
 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   دكتور ق

 عمان        القويسمه    تنافس                                   السلط                        /وقاية نبات

ية واللغويات                عمان        قصبةعمان    تنافس                                   اللغة االنجلير 



 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   العلوم الحياتية                         

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

 إربد        قصبةإربد    مكرمة مخيمات                            الحصن                       /علم الحاسوب

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   اربد             /نظم المعلومات االدارية

جمة                                   السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            الي 

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   التسويق الرقمي                          

بية الخاصة                            عمان        ماركا       تنافس                                   الي 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   االرشاد والصحة النفسية                  

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            تكنولوجيا األشعة                        

ياء                                 ه      تنافس                                   الفير   عمان        الجير 

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   نظم المعلومات المالية والمرصفية         

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

ي عبيد    مكرمة عشائر مدارس                       اآلثار                                  
 إربد        بن 

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   إدارة األعمال                           

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

وبولوجيا                            إربد        قصبةإربد    تنافس                                   األني 

كية                            ي عبيد    مكرمة مخيمات                            اللغة الي 
 إربد        بن 

بية المهنية ي عبيد    تنافس                                   الحصن                   /الي 
 إربد        بن 

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            اإلسعاف والطوارئ                        
 إربد        بن 

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            إناث                          / التمريض 
 إربد        بن 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 عمان        القويسمه    مكرمة مخيمات                            اللغة الفرنسية وآدابها                  

 مأدبا       قصبةمأدبا   تنافس                                   اللغات األوروبية                        

ياء                                 ي عبيد    تنافس                                   الفير 
 إربد        بن 

بية الخاصة                           ي عبيد    مكرمة جيش                               الي 
 إربد        بن 

 عمان        ماركا       تنافس                                   إدارة األعمال                           

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط           /نظم المعلومات الحاسوبية

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   ذكور                          / التمريض 

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   السلط       /مساحة وجيوماتكس-هندسة مدنية

 السلط       عير  الباشا  مكرمة عشائر مدارس                       اآلثار                                  

مجيات                           عمان        ماركا       مكرمة مخيمات                            هندسة الي 

ياء                                 ي عبيد    مكرمة عشائر مدارس                       الفير 
 إربد        بن 

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   السلط  /تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            العالج الطبيعي                          

ي عبيد    تنافس                                   اللغة الفرنسية           -اللغات الحديثة
 إربد        بن 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   العلوم الحياتية                         

ي
 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط          /التغذية والتصنيع الغذاب 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            الرياضيات                               

ة عالية        /إناث/ تربية الطفل   السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            االمير

ي المتخصص  السلط       عير  الباشا  تنافس                                   الموقر            /االسعاف الطن 

 إربد        قصبةإربد    مكرمة مخيمات                            إناث                          / التمريض 

ي عبيد    مكرمة عشائر مدارس                       الكيمياء                                
 إربد        بن 

 الزرقاء     قصبةالزرقاء تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 إربد        قصبةإربد    تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            الكيمياء                                

 مأدبا       قصبةمأدبا   مكرمة عشائر مدارس                       السلط                     /إدارة األعمال

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 إربد        قصبةإربد    تنافس                                   الصيدلة                                 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   التسويق                                 

وبولوجيا                            الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   األني 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                /إناث/ تربية الطفل 

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   إدارة األعمال                           

ي                         
اب   عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            األمن السيي 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط             /اللغة العربية وآدابها

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

ي عبيد    تنافس                                   إناث                          / القبالة 
 إربد        بن 

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            التاري    خ                                 



 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

ي الطب
 
 عمان        الجامعه     تنافس                                   السلط                     /دكتور ق

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                     /هندسة العمارة

ية التطبيقية               ي عبيد    مكرمة عشائر مدارس                       اللغة االنجلير 
 إربد        بن 

 إربد        ش    /المزارمكرمة مخيمات                            وقاية النبات                            

 الزرقاء     قصبةالزرقاء تنافس                                   التكنولوجيا المالية                     

 السلط       عير  الباشا  مكرمة عشائر مدارس                       العلوم المالية والمرصفية                

ي                        - إيطالي   الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   انجلير 

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            االدارة والسياسات الصحية                

 الزرقاء     قصبةالزرقاء مكرمة مخيمات                            الجيولوجيا و البيئة                     

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            علم الحاسوب                             

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   الكيمياء                                

ية وآدابها                  الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   اللغة االنجلير 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            إدارة األعمال                           

 مأدبا       قصبةمأدبا   تنافس                                   هندسة الطاقة المتجددة المتكاملة         

 مأدبا       قصبةمأدبا   تنافس                                   المحاسبة                                

ية واللغويات                جرش         قصبةجرش     تنافس                                   اللغة االنجلير 

ية                    الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   العلوم الطبية المخي 

بية المهنية  السلط       عير  الباشا  تنافس                                   الحصن                   /الي 

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            االدارة السياحية                        
 إربد        بن 

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            العلوم الحياتية                         

 الزرقاء     قصبةالزرقاء تنافس                                   إناث                        / معلم الصف 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   المحاسبة                                

 عمان        ماركا       تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            ذكور وإناث                    / التمريض 

ية                    الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            العلوم الطبية المخي 

ياء                                 ي عبيد    مكرمة عشائر مدارس                       الفير 
 إربد        بن 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            التاري    خ                                 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   علم النفس                               

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            الصحافة                                 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   العلوم السياسية                         

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

ية وآدابها                  عمان        ماركا       تنافس                                   اللغة االنجلير 

ية             السلط       عير  الباشا  تنافس                                   اللغتير  األلمانية واإلنجلير 

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

 عمان        ماركا       تنافس                                   البستنة والمحاصيل                       

 إربد        قصبةإربد    تنافس                                   الرياضيات                               

 الزرقاء     قصبةالزرقاء تنافس                                   هندسة امن الشبكات والمعلومات            

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   الجغرافيا                               

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط  /تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            الكيمياء                                

ياء الطبية والحيوية                  عمان        ماركا       مكرمة مخيمات                            الفير 

 الزرقاء     الهاشمية    مكرمة مخيمات                            الزرقاء       /األحياء الدقيقة التطبيقية

 الزرقاء     قصبةالزرقاء مكرمة مخيمات                            إناث                        / معلم الصف 

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   العلوم الحياتية التطبيقية               

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   إناث                        / معلم الصف 

ية وادابها  السلط       عير  الباشا  مكرمة عشائر مدارس                       السلط          /اللغة االنجلير 

 عمان        ماركا       تنافس                                   السلط                /إناث/ تربية الطفل 

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   الذكاء االصطناعي وعلم البيان/علم الحاسوب

 إربد        قصبةإربد                                                                                    

 عمان        ماركا       مكرمة مخيمات                            التمويل                                 

ية                    عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            العلوم الطبية المخي 

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            تغذية االنسان والحميات                  

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   إناث                        / معلم الصف 

ي            
 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            علوم الحركة والتدريب الرياص 

ي الطب
 
ي عبيد    مكرمة مخيمات                            السلط                     /دكتور ق

 إربد        بن 

ي الطب                           
 
 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   دكتور ق

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

ية                السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            اللغة الفرنسية واالنجلير 

 مأدبا       قصبةمأدبا   مكرمة مخيمات                            الجيولوجيا البيئية والتطبيقية           



كية                             إربد        قصبةإربد    تنافس                                   اللغة الي 

ية وآدابها                  الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   اللغة االنجلير 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                         /الرياضيات

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   العقبة                         /التمريض 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط            /نظم المعلومات االدارية

ية             عمان        قصبةعمان    تنافس                                   اللغتير  اإلسبانية واإلنجلير 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   إدارة األعمال                           

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة        

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   العقبة            /اللغة العربية وآدابها

ي                         
 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   التأهيل الرياص 

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   السلط       /مساحة وجيوماتكس-هندسة مدنية

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

ي الطب
 
 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                     /دكتور ق

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            العمل االجتماعي                         

بية الرياضية                          إربد        قصبةإربد    تنافس                                   الي 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            الهندسة النووية                         

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط             /اللغة العربية وآدابها

 مأدبا       قصبةمأدبا   مكرمة مخيمات                            الهندسة الصناعية                        

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   ذكور وإناث                    / التمريض 

ي اآلليات ال
 
 عمان        ماركا       تنافس                                   تكنولوجيا أنظمة هيدروليكية ق

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            إناث                        / معلم الصف 

كية                            ي عبيد    مكرمة عشائر مدارس                       اللغة الي 
 إربد        بن 

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   الرياضيات                               

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   عمان                      /إدارة األعمال

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            التغذية والصناعات الغذائية              

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   الكيمياء الصناعية                       

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            الحقوق                                  

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

ياء                                  السلط       عير  الباشا  تنافس                                   الفير 

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

ياء  السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                          /الفير 

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            االرشاد النفسي                          

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            اآلثار                                  

ية             الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            اللغتير  األلمانية واإلنجلير 

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   إدارة األعمال                           

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                /إناث/ تربية الطفل 

ياء  مأدبا       قصبةمأدبا   تنافس                                   السلط                          /الفير 

ه      تنافس                                   الفقه وأصوله                              عمان        الجير 

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            العلوم الحياتية                         

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

ي                          
 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            العالج الوظيف 

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 إربد        قصبةإربد                                                                                    

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   البوليتك/الطرق والجسور/ الهندسة المدنية 

 عمان        الجامعه     مكرمة مخيمات                            الهندسة الميكانيكية                     

 عمان        ماركا       مكرمة مخيمات                            التسويق الرقمي                          

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 الزرقاء     الهاشمية    تنافس                                   المحاسبة                                

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 إربد        قصبةإربد    تنافس                                   اآلثار                                  

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            الفلسفة                                 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   عجلون                       /علم الحاسوب

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   العلوم الحياتية                         

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   نظم المعلومات المالية والمرصفية         

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   التاري    خ                                 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   إناث                        / معلم الصف 



 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

ي
 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   الحصن          /التغذية والتصنيع الغذاب 

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            إناث                        / معلم الصف 
 إربد        بن 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط             /اللغة العربية وآدابها

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                   /التحاليل الطبية

 عمان        ماركا       تنافس                                   عمان            /نظم المعلومات المحاسبية

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   عجلون                 /الخدمة االجتماعية

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   تأمير  وإدارة المخاطر                    

بية الرياضية                          جرش         قصبةجرش     تنافس                                   الي 

ي                         
 إربد        ش    /المزارمكرمة مخيمات                            االنتاج النباب 

ية وآدابها                  الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   اللغة االنجلير 

بية البدنية                           الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   الي 

ي عبيد    مكرمة عشائر مدارس                       اربد              /اللغة العربية وآدابها
 إربد        بن 

 الزرقاء     قصبةالزرقاء تنافس                                   الزرقاء       /األحياء الدقيقة التطبيقية

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   إدارة األعمال                           

ي الطب                           
 
 عمان        الجامعه     مكرمة مخيمات                            دكتور ق

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   علم االجتماع                            

ة عالية        /إناث/ تربية الطفل   عمان        قصبةعمان    تنافس                                   االمير

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            اإلدارة العامة                          

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   عجلون             /اللغة العربية وآدابها

بية الرياضية                          السلط       عير  الباشا  مكرمة عشائر مدارس                       الي 

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            إناث                          / التمريض 

ه      مكرمة عشائر مدارس                       اللغة العربية وآدابها                     عمان        الجير 

ة عالية     /اللغة العربية وآدابها  السلط       عير  الباشا  تنافس                                   االمير

 إربد        قصبةإربد    مكرمة مخيمات                            االحصاء                                 

 مأدبا       قصبةمأدبا   مكرمة مخيمات                            الهندسة الكهربائية                      

ية                             إربد        قصبةإربد    تنافس                                   اللغة العي 

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

ي                          
 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   العالج الوظيف 

 إربد        قصبةإربد    تنافس                                   االرشاد النفسي                          

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط            /نظم المعلومات االدارية

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                       /علم الحاسوب

ي عبيد    تنافس                                   الكيمياء                                
 إربد        بن 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            الهندسة الكهربائية                      

ي عبيد    مكرمة عشائر مدارس                       اللغة الفرنسية           -اللغات الحديثة
 إربد        بن 

مجيات                           الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   هندسة الي 

 عمان        ماركا                                                                                       

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   العلوم الحياتية                         

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 إربد        قصبةإربد    مكرمة مخيمات                            التغذية وتكنولوجيا الغذاء               

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   التصميم والتواصل البرصي                 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            االرشاد النفسي                          

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            نظم المعلومات الحاسوبية                 

 الزرقاء     قصبةالزرقاء تنافس                                   إدارة األعمال                           

اتيجية   الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            العالقات الدولية والدراسات االسي 

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   االقتصاد                                

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

ي
 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            الحصن          /التغذية والتصنيع الغذاب 

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                         /الرياضيات

ي عبيد    تنافس                                   التصميم والتواصل البرصي                 
 إربد        بن 

 الزرقاء     قصبةالزرقاء تنافس                                   إدارة األعمال                           

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   عجلون    /االنحراف والجريمة/علم االجتماع

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط                           /التسويق

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   المحاسبة                                

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                           /القانون

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            إناث             / تربية الطفولة المبكرة

ي                         
 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   التأهيل الرياص 

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   الكيمياء                                



بية الخاصة                            الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   الي 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   التاري    خ                                 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

ي                        - إيطالي   عمان        ماركا       تنافس                                   انجلير 

 إربد        قصبةإربد                                                                                    

 عمان        ماركا       تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

ي                        
 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            االنتاج الحيواب 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   إناث                      / تربية الطفل 

 عمان        ماركا                                                                                       

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   العلوم الحياتية                         

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            علم الحاسوب                             

بوي ة عالية   /االرشاد النفسي والي   السلط       عير  الباشا  تنافس                                   االمير

بية الخاصة                            عمان        ماركا       تنافس                                   الي 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                         /الرياضيات

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            ذكور                          / التمريض 

ي
 إربد        قصبةإربد    تنافس                                   الحصن          /التغذية والتصنيع الغذاب 

 عمان        ماركا       مكرمة مخيمات                            إقتصاد األعمال                          

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            العلوم السياسية                         
 إربد        بن 

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

ة عالية        /إناث/ تربية الطفل   السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            االمير

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط             /اللغة العربية وآدابها

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   التمويل والمصارف                        

ي            
 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   علوم الحركة والتدريب الرياص 

ي عبيد    مكرمة عشائر مدارس                       االدارة الفندقية                        
 إربد        بن 

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   االقتصاد والمصارف االسالمية             

 إربد        قصبةإربد    مكرمة مخيمات                            اللغة الفرنسية           -اللغات الحديثة

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط         /إدارة المكتبات والمعلومات

ه      مكرمة عشائر مدارس                       نظم المعلومات االدارية                    عمان        الجير 

ية              كية واالنجلير 
 مأدبا       قصبةمأدبا   تنافس                                   اللغتير  الي 

ي
 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   السلط          /التغذية والتصنيع الغذاب 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   الهندسة الصناعية                        

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   اللغات األوروبية                        

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

ي                        - إيطالي   عمان        قصبةعمان    تنافس                                   انجلير 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   البستنة والمحاصيل                       

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   التمويل والمصارف                        

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            هندسة الحاسوب                           

 إربد        قصبةإربد    تنافس                                   الرياضيات                               

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   إناث                        / معلم الصف 

ي            -فرنسي/ اللغة واألدب   الزرقاء     قصبةالزرقاء تنافس                                   إنجلير 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط                          /الكيمياء

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            علوم السمع والنطق                       

ية وآدابها  عمان        قصبةعمان    تنافس                                   اربد           /اللغة االنجلير 

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            الجغرافيا                               

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            الكيمياء                                

بية الخاصة ي عبيد    تنافس                                   عجلون                    /الي 
 إربد        بن 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   التغذية والصناعات الغذائية              

 إربد        قصبةإربد    مكرمة مخيمات                            نظم المعلومات الحاسوبية                 

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

ي                         
اب   عمان        قصبةعمان    تنافس                                   االمن السيي 

بية اإلسالمية  / الدراسات االسالمية  ي عبيد    تنافس                                   الي 
 إربد        بن 

 عمان        الجامعه     مكرمة مخيمات                            بو/تكنولوجيا خدمة مركبات كهربائية وهجينة

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            السلط                     /إدارة األعمال

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   ذكور                          / التمريض 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 عمان        الجامعه     تنافس                                   ذكور وإناث                    / التمريض 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   بوليت/صناعات كيميائية/الهندسة الكيميائية

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 



 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط        /الذكاء االصطناعي والربوتات

 الزرقاء     الهاشمية                                                                                    

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            المصارف اإلسالمية                       

ه      تنافس                                   السلط        /التحقيقات الجنائية الرقمية  عمان        الجير 

ياء                                  عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            الفير 

ية                    السلط       عير  الباشا  تنافس                                   العلوم الطبية المخي 

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

 عمان        ماركا       تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            علم البيانات والذكاء االصطناعي          

ونيات                       ي عبيد    مكرمة مخيمات                            هندسة االلكي 
 إربد        بن 

ياء                                  عمان        قصبةعمان    تنافس                                   الفير 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   الرياضيات                               

ية وآدابها                 ي عبيد    مكرمة مخيمات                            اللغة االنجلير 
 إربد        بن 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة عشائر مدارس                       المحاسبة والقانون التجاري               

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   أصول الدين                              

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   المصارف اإلسالمية                       

ياء  السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                          /الفير 

 عمان        ماركا       تنافس                                   العلوم السياسية                         

ي عبيد    تنافس                                   أصول الدين                              
 إربد        بن 

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            المحاسبة                                

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   علم االجتماع                            

 مأدبا       قصبةمأدبا   تنافس                                   اللغات األوروبية                        

ه      مكرمة مخيمات                            القانون                                   عمان        الجير 

ية                            ي عبيد    مكرمة مخيمات                            اللغة العي 
 إربد        بن 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                     /هندسة العمارة

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   البوليتكنيك          /هندسة الميكاترونكس

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   السلط                      /علم البيانات

ي                         
 إربد        قصبةإربد    تنافس                                   االنتاج النباب 

 عمان        الجامعه                                                                                     

ية التطبيقية                السلط       عير  الباشا  تنافس                                   اللغة االنجلير 

 عمان        ماركا                                                                                       

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   الصيدلة                                 

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   التمريض                                 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            التمريض                                 

 عمان        الجامعه     تنافس                                   الذكاء االصطناعي وعلم البيان/علم الحاسوب

ة رحمة          /الخدمة االجتماعية  عمان        قصبةعمان    تنافس                                   االمير

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

بية البدنية                           جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            الي 

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   التغذية والصناعات الغذائية              

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   علم النفس                               

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 عمان        ماركا                                                                                       

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            التكنولوجيا الحيوية                     

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   التاري    خ                                 

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            الدراسات األرسية   / الدراسات االسالمية 
 إربد        بن 

وبولوجيا                            إربد        قصبةإربد    مكرمة مخيمات                            األني 

ي الطب                           
 
 مأدبا       قصبةمأدبا   مكرمة مخيمات                            دكتور ق

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            تكنولوجيا معلومات األعمال               

ي عبيد    تنافس                                   إناث                        / معلم الصف 
 إربد        بن 

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   المحاسبة                                

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            الرياضيات                               

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   عجلون                  /اإلدارة السياحية

 عمان        ماركا       مكرمة مخيمات                            االقتصاد                                

 السلط       عير  الباشا  مكرمة عشائر مدارس                       المحاسبة                                

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   الزرقاء                 /التحاليل الطبية

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 السلط       عير  الباشا                                                                                  



 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   عجلون                 /الخدمة االجتماعية

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                          /القبالة 

ه      مكرمة مخيمات                            الكيمياء                                  عمان        الجير 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                /إناث/ تربية الطفل 

 إربد        قصبةإربد    تنافس                                   التغذية وتكنولوجيا الغذاء               

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   إناث                        / معلم الصف 

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

ياء                                  الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            الفير 

 عمان        ماركا       تنافس                                   العقبة                          /التمويل

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            إناث                      / تربية الطفل 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   الرياضيات                               

ية وآدابها                  السلط       عير  الباشا  تنافس                                   اللغة االنجلير 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   العلوم المالية والمرصفية                

ية               عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            اللغتير  الكورية واالنجلير 

ية واللغويات                جرش         قصبةجرش     تنافس                                   اللغة االنجلير 

بوي ة عالية   /االرشاد النفسي والي   السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            االمير

بية الفنية                       الزرقاء     الهاشمية    مكرمة مخيمات                            معلم الي 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط          /العلوم المالية والمرصفية

 عمان        ماركا       تنافس                                   السلط             /اللغة العربية وآدابها

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            الهندسة الصناعية                        

ي                          
 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            العالج الوظيف 

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   إقتصاد األعمال                          

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

ه      تنافس                                   اللغات األوروبية                          عمان        الجير 

ه      مكرمة مخيمات                            علم البيانات والذكاء االصطناعي            عمان        الجير 

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   بو/تكنولوجيا خدمة مركبات كهربائية وهجينة

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   الرياضيات                               

ي                        - إيطالي   الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   انجلير 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   إناث                        / معلم الصف 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                          /الكيمياء

ية وآدابها                  الزرقاء     الهاشمية    تنافس                                   اللغة االنجلير 

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 إربد        قصبةإربد    مكرمة مخيمات                            السمع والنطق                            

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            القانون                                 

 إربد        قصبةإربد    تنافس                                   الدراسات األرسية   / الدراسات االسالمية 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   الفنون اإلسالمية والتطبيقية             

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            التصوير اإلشعاعي                        

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 عمان        ماركا                                                                                       

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            ذكور وإناث                    / التمريض 

ية وآدابها ي عبيد    تنافس                                   اربد           /اللغة االنجلير 
 إربد        بن 

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

بية الخاصة                            الزرقاء     قصبةالزرقاء تنافس                                   الي 

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            هندسة الميكاترونكس                      

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            الهندسة الطبية                          

ي الطب
 
 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                     /دكتور ق

ي                         
اب   السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            األمن السيي 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                   /التحاليل الطبية

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                /إناث/ تربية الطفل 

ية وادابها  السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط          /اللغة االنجلير 

 الزرقاء     قصبةالزرقاء تنافس                                   إناث             / تربية الطفولة المبكرة

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   ذكور وإناث                    / التمريض 

يد  إربد        قصبةإربد    تنافس                                   الحصن        /تكنولوجيا التكييف والتي 

ي                        - إيطالي  ه      تنافس                                   انجلير   عمان        الجير 

مجيات                           السلط       عير  الباشا  تنافس                                   هندسة الي 

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            الجيولوجيا التطبيقية                    
 إربد        بن 

ي الطب
 
 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                     /دكتور ق

 السلط       عير  الباشا  مكرمة عشائر مدارس                       الجغرافيا                               

 إربد        قصبةإربد                                                                                    

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     



 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            األطراف االصطناعية                      

ي
 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط          /التغذية والتصنيع الغذاب 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة عشائر مدارس                       إدارة األعمال                           

اثية                    السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            إدارة المصادر الي 

ياء                                  جرش         قصبةجرش     تنافس                                   الفير 

ياء                                  السلط       عير  الباشا  تنافس                                   الفير 

 مأدبا       قصبةمأدبا   تنافس                                   السلط                       /علم الحاسوب

مجيات                           عمان        الجامعه     تنافس                                   هندسة الي 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   أصول الدين                              

 عمان        ماركا       تنافس                                   علوم األرض والبيئة التطبيقية            

 إربد        قصبةإربد    مكرمة مخيمات                            علم الحاسوب                             

ية وآدابها  عمان        قصبةعمان    تنافس                                   عجلون          /اللغة االنجلير 

 الزرقاء     قصبةالزرقاء تنافس                                   الكيمياء                                

ياء الطبية والحيوية                  جرش         قصبةجرش     تنافس                                   الفير 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   االرشاد النفسي                          

ية التطبيقية                السلط       عير  الباشا  تنافس                                   اللغة االنجلير 

 الزرقاء     قصبةالزرقاء مكرمة مخيمات                            العلوم المالية والمرصفية                

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            العالقات العامة واإلعالن                
 إربد        بن 

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            عجلون    /االنحراف والجريمة/علم االجتماع

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            التسويق                                 

ية وادابها  السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط          /اللغة االنجلير 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   الفقه وأصوله                            

ي الطب
 
 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   السلط                     /دكتور ق

ي الطب                           
 
 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   دكتور ق

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   هندسة الحاسوب                           

 عمان        ماركا       تنافس                                   التمويل والمصارف                        

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   الصحافة                                 

 إربد        قصبةإربد    تنافس                                   الكيمياء                                

ية وادابها  الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   السلط          /اللغة االنجلير 

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   السلط           /نظم المعلومات الحاسوبية

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   علم االجتماع                            

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            اللغة العربية وآدابها                   

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

بية الرياضية                          جرش         قصبةجرش     تنافس                                   الي 

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

ي
ة رحمة         /علم النفس التطبيف   السلط       عير  الباشا  تنافس                                   االمير

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            العلوم الحياتية                         

 عمان        ماركا       مكرمة مخيمات                            ذكور وإناث                    / التمريض 

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

بية الخاصة                            السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            الي 

ي                         
 السلط       ج    /الشونهتنافس                                   التأهيل الرياص 

ي الطب
 
 عمان        ماركا       تنافس                                   السلط                     /دكتور ق

ي عبيد    مكرمة عشائر مدارس                       التسويق الرقمي                          
 إربد        بن 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   نظم المعلومات الحاسوبية                 

ه      مكرمة عشائر مدارس                       السلط                          /المحاسبة  عمان        الجير 

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 الزرقاء     قصبةالزرقاء                                                                                 

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            الفقه وأصوله                            

 عمان        ماركا       تنافس                                   إناث             / تربية الطفولة المبكرة

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   اإلسعاف والطوارئ                        

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

ياء                                  الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   الفير 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة عشائر مدارس                       المحاسبة                                

بية الخاصة                            الزرقاء     الهاشمية    مكرمة مخيمات                            الي 

ي اآلليات ال
 
 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   تكنولوجيا أنظمة هيدروليكية ق

 عمان        القويسمه    مكرمة مخيمات                            األدب والدراسات الثقافية باللغة اإلنجلير 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   إناث                          / التمريض 



 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            الصحافة                                 

ية وآدابها                  عمان        القويسمه    مكرمة مخيمات                            اللغة االنجلير 

 الزرقاء     الهاشمية    مكرمة مخيمات                            نظم المعلومات االدارية                  

ية وآدابها                  السلط       عير  الباشا  تنافس                                   اللغة االنجلير 

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 مأدبا       قصبةمأدبا   تنافس                                   السلط                /إناث/ تربية الطفل 

 عمان        ماركا       تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

وبولوجيا                            السلط       عير  الباشا  مكرمة عشائر مدارس                       األني 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                          /المحاسبة

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

ي                         
اب  ي عبيد    تنافس                                   االمن السيي 

 إربد        بن 

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            اربد                 /إناث/ تربية الطفل 
 إربد        بن 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            إناث                        / معلم الصف 

ي                         
اب   جرش         قصبةجرش     تنافس                                   االمن السيي 

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   العلوم المالية والمرصفية                

جمة                                   السلط       عير  الباشا  مكرمة جيش                               الي 

ية واللغويات                عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            اللغة االنجلير 

ي                         
ي عبيد    مكرمة مخيمات                            االنتاج النباب 

 إربد        بن 

ياء                                  الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   الفير 

 عمان        الجامعه     تنافس                                   البوليتكنيك /الحاسوب/ الهندسة الكهربائية

ية وآدابها ة عالية  /اللغة االنجلير   عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            االمير

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            اإلرشاد والصحة النفسية                  

 عمان        ماركا       تنافس                                   القانون                                 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط                   /التحاليل الطبية

 عمان        ماركا                                                                                       

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            إناث                      / تربية الطفل 
 إربد        بن 

 الزرقاء     قصبةالزرقاء تنافس                                   التسويق الرقمي                          

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            تكنولوجيا معلومات األعمال               

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

ه      مكرمة عشائر مدارس                       السلط        /الذكاء االصطناعي والربوتات  عمان        الجير 

ية             السلط       عير  الباشا  تنافس                                   اللغتير  اإليطالية واإلنجلير 

ي                
 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            االدارة والتدريب الرياص 

ية             الزرقاء     قصبةالزرقاء مكرمة مخيمات                            اللغتير  اإلسبانية واإلنجلير 

 إربد        قصبةإربد    تنافس                                   العالج الطبيعي                          

ي                         
ي عبيد    تنافس                                   االنتاج النباب 

 إربد        بن 

 مأدبا       قصبةمأدبا   تنافس                                   السلط                          /الكيمياء

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            الصيدلة                                 

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   طب وجراحة األسنان                       

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

ي الطب
 
 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط                     /دكتور ق

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   اآلثار                                  

 مأدبا       قصبةمأدبا   تنافس                                   إناث                        / معلم الصف 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   نظم المعلومات المالية والمرصفية         

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                   /التحاليل الطبية

ة عالية     /اللغة العربية وآدابها  السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            االمير

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   الموقر                    /إدارة الكارثة

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            هندسة الحاسوب                           

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   الذكاء االصطناعي وعلم البيان/علم الحاسوب

وبولوجيا                           ي عبيد    تنافس                                   األني 
 إربد        بن 

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   عجلون                  /اإلدارة السياحية

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   علوم طب األسنان المساندة                

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

ية وادابها  السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط          /اللغة االنجلير 

بية البدنية                           السلط       عير  الباشا  تنافس                                   الي 

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   اربد                      /إدارة األعمال

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            علوم طب األسنان المساندة                

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   حوسبة األجهزة الذكية                    

 عمان        ماركا       مكرمة مخيمات                            هندسة العمارة                           

ية                    السلط       عير  الباشا  تنافس                                   العلوم الطبية المخي 

مجيات                           الزرقاء     قصبةالزرقاء تنافس                                   هندسة الي 



ي طب االسنان                     
 
 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   دكتور ق

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            علم االجتماع والخدمة االجتماعية         
 إربد        بن 

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   العلوم السياسية                         

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   إناث                        / معلم الصف 

ية وآدابها                  مأدبا       قصبةمأدبا   مكرمة مخيمات                            اللغة االنجلير 

 الزرقاء     قصبةالزرقاء تنافس                                   السلط         /التقنيات الحيوية الزراعية

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   المحاسبة                                

بية الرياضية                          السلط       عير  الباشا  تنافس                                   الي 

بية المهنية ي عبيد    مكرمة عشائر مدارس                       الحصن                   /الي 
 إربد        بن 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط                          /االقتصاد

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   أصول الدين                              

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 عمان        الجامعه     مكرمة مخيمات                            الهندسة الصناعية                        

 عمان        ماركا       تنافس                                   الفقه وأصوله                            

ة رحمة          /الخدمة االجتماعية  الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   االمير

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            المحاسبة                                

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   العقبة                           /الحقوق

ية                    جرش         قصبةجرش     تنافس                                   العلوم الطبية المخي 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                /إناث/ تربية الطفل 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   العلوم الحياتية                         

 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   ذكور                          / التمريض 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط           /نظم المعلومات الحاسوبية

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   علوم األرض والبيئة التطبيقية            

بة والري                             ي عبيد    تنافس                                   الي 
 إربد        بن 

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 عمان        الجامعه     تنافس                                   إناث                          / التمريض 

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            إقتصاد المال واألعمال                   
 إربد        بن 

ي الطب
 
 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   السلط                     /دكتور ق

 عمان        ماركا                                                                                       

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            إناث                          / القبالة 
 إربد        بن 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة عشائر مدارس                       السلط             /اللغة العربية وآدابها

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   عجلون    /االنحراف والجريمة/علم االجتماع

ي الطب                           
 
 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   دكتور ق

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 إربد        قصبةإربد    تنافس                                   عجلون                 /الخدمة االجتماعية

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

بية الخاصة                            الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            الي 

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

ي
 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            الزرقاء        /التغذية والتصنيع الغذاب 

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            الكيمياء                                

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            الكيمياء                                

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            الهندسة الطبية الحيوية                  

ية وادابها  الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            السلط          /اللغة االنجلير 

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            إدارة األعمال                           

مجيات                           عمان        القويسمه    مكرمة مخيمات                            هندسة الي 

 عمان        ماركا       مكرمة مخيمات                            الزرقاء                 /العلوم الحياتية

 إربد        قصبةإربد    تنافس                                   عجلون             /اللغة العربية وآدابها

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            الهندسة الميكانيكية                     
 إربد        بن 

ية               الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            اللغتير  الروسية واالنجلير 

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            علم البيانات والذكاء االصطناعي          

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            االرشاد النفسي                          

ي            -فرنسي/ اللغة واألدب   الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            إنجلير 

 إربد        قصبةإربد                                                                                    

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            الكيمياء الصناعية                       

 جرش         قصبةجرش                                                                                     



 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            علوم الحاسوب                            

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            اإلدارة العامة                          

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

بية الرياضية                          جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            الي 

 إربد        قصبةإربد    مكرمة مخيمات                            الكيمياء                                

ي الطب                           
 
 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            دكتور ق

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            الرياضيات                               

ية التطبيقية                الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            اللغة االنجلير 

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            البوليتكنيك          /هندسة الميكاترونكس

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            علم الحاسوب وتطبيقاته                   

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            نظم المعلومات اإلدارية                  

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            إناث                      / تربية الطفل 

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            تنسيق المواقع وإنتاج األزهار            

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            الكيمياء                                

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            هندسة النظم الطبية الحيوية              

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            نظم المعلومات االدارية                  

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            المحاسبة                                

 عمان        ماركا       مكرمة مخيمات                            اللغة العربية وآدابها                   

بية الخاصة                            الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            الي 

بية الخاصة                            الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            الي 

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            اربد              /اللغة العربية وآدابها

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            علم االجتماع                            

ي طب االسنان                     
 
 عمان        الجامعه     مكرمة مخيمات                            دكتور ق

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            إناث                        / معلم الصف 

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            إدارة الفنادق                           

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            علم البيانات                            

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            العلوم الحياتية                         

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            هندسة الطاقة المتجددة                   

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            الرياضيات                               

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 عمان        ماركا                                                                                       

بية الخاصة                            جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            الي 

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            اللغة العربية وآدابها                   

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   إناث                        / معلم الصف 

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            الهندسة الكيميائية                      

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            إناث             / تربية الطفولة المبكرة

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

ي                        - إيطالي   الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            انجلير 

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

بية البدنية                           الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            الي 

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            اللغة العربية وآدابها                   



 عمان        ماركا       مكرمة مخيمات                            انظمة  المعلومات الحاسوبية              

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

مجيات                           جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            هندسة الي 

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            العلوم الحياتية                         

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            اللغة العربية وآدابها                   

ية                    الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            العلوم الطبية المخي 

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            الصيدلة                                 

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            علم البيانات والذكاء االصطناعي          

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            البستنة والمحاصيل                       

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            نظم المعلومات اإلدارية                  

ياء                                  جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            الفير 

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

ي اآلليات ال
 
 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   تكنولوجيا أنظمة هيدروليكية ق

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            علم البيانات                            

ه                                                                                        عمان        الجير 

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            المحاسبة والقانون التجاري               

ياء                                  جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            الفير 

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            ذكور                          / التمريض 

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            الصيدلة                                 

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

مجيات  جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            السلط                   /هندسة الي 

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 عمان        ماركا                                                                                       

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            الجغرافيا                               

ية                    جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            العلوم الطبية المخي 

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            عجلون             /اللغة العربية وآدابها

ياء                                  الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            الفير 

ه      مكرمة مخيمات                            اللغة العربية وآدابها                     عمان        الجير 

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            التاري    خ                                 

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            الكيمياء                                

ي 
ي                        - اسباب   الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            انجلير 

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            إناث                        / معلم الصف 

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            علم البيانات والذكاء االصطناعي          

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            الرياضيات                               

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            السلط             /اللغة العربية وآدابها

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            اللغة العربية وآدابها                   

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            اللغة العربية وآدابها                   

ية                    عمان        الجامعه     مكرمة مخيمات                            العلوم الطبية المخي 

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 عمان        ماركا                                                                                       

ي عبيد                                                                                    
 إربد        بن 

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            التصميم والتواصل البرصي                 

بية الخاصة                            الزرقاء     الهاشمية    تنافس                                   الي 

ية وآدابها ي عبيد    تنافس                                   عجلون          /اللغة االنجلير 
 إربد        بن 

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

ية               جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            اللغتير  الصينية واالنجلير 

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            علوم الحاسوب                            

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

ية              كية واالنجلير 
 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            اللغتير  الي 



 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            الكيمياء                                

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            االقتصاد والمصارف االسالمية             

جمة                                   الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            الي 

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            السلط                     /هندسة العمارة

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 إربد        قصبةإربد    مكرمة مخيمات                            هندسة الحاسوب                           

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   إناث                        / معلم الصف 

ية وآدابها  جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            اربد           /اللغة االنجلير 

ة عالية        /إناث/ تربية الطفل   عمان        ماركا       تنافس                                   االمير

 مأدبا       قصبةمأدبا                                                                                   

ي عبيد    تنافس                                   عجلون                         /الرياضيات
 إربد        بن 

 جرش         قصبةجرش     تنافس                                   عجلون                 /الخدمة االجتماعية

ي
ة رحمة         /علم النفس التطبيف   الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   االمير

 مأدبا       قصبةمأدبا   مكرمة مخيمات                            العالج الطبيعي                          

 السلط       عير  الباشا  مكرمة مخيمات                            السلط        /التحقيقات الجنائية الرقمية

 الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   الفقه وأصوله                            

ي عبيد    مكرمة مخيمات                            العمارة                                 
 إربد        بن 

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 إربد        قصبةإربد    مكرمة مخيمات                            البرصيات                                

بية الخاصة                           ي عبيد    تنافس                                   الي 
 إربد        بن 

 مأدبا       قصبةمأدبا   مكرمة مخيمات                            التغذية الشيرية والحميات               

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            الفقه وأصوله                            

يد ي عبيد    تنافس                                   الحصن        /تكنولوجيا التكييف والتي 
 إربد        بن 

 إربد        قصبةإربد                                                                                    

ي الطب                           
 
 عمان        قصبةعمان    تنافس                                   دكتور ق

 عمان        ماركا       تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

 السلط       عير  الباشا  تنافس                                   اللغة العربية وآدابها                   

كية                             الزرقاء     الرصيفه     تنافس                                   اللغة الي 

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            أصول الدين                              

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 عمان        قصبةعمان    مكرمة مخيمات                            أنظمة المعلومات الحاسوبية               

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            الرياضيات                               

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            التمويل والمصارف                        

بية الخاصة                            الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            الي 

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            المحاسبة                                

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 الزرقاء     الرصيفه     مكرمة مخيمات                            علم الحاسوب                             

 عمان        ماركا       مكرمة مخيمات                            العلوم الحياتية                         

 جرش         قصبةجرش                                                                                     

 عمان        قصبةعمان                                                                                    

 جرش         قصبةجرش     مكرمة مخيمات                            اللغة العربية وآدابها                   

 السلط       عير  الباشا                                                                                  

 الزرقاء     الرصيفه                                                                                     



جهة االنفاقرقم الهاتفوصف المخيم

               785661304مخيم حطي       ن            

               786859618مخيم السخن     ة            

               789110989مخيم البق ع    ة            

               788272153مخيم س        وف            

               798304520مخيم ال وح   دات            

               781976118مخيم البق ع    ة            

               781590404مخيم س        وف            

ي            
               785444192مخيم عزمي المفن 

               799478071مخيم حطي       ن            

               786436180مخيم البق ع    ة            

               791864307مخيم ال وح   دات            

ي            
               782149810مخيم عزمي المفن 

               788236121مخيم حطي       ن            

               788605988مخيم البق ع    ة            

               789780121مخيم س        وف            

               785488953مخيم البق ع    ة            

ي            
               785698257مخيم عزمي المفن 

               785245096مخيم إرب       د            

ي            
               796487134مخيم عزمي المفن 

               782625541مخيم البق ع    ة            

ي            
               781085715مخيم عزمي المفن 

               797124009مخيم البق ع    ة            

ي            
               786353971مخيم عزمي المفن 

               790133636مخيم البق ع    ة            

ي            
               787807195مخيم عزمي المفن 

ي            
               788696455مخيم عزمي المفن 

               785149821مخيم البق ع    ة            

ي            
               792369383مخيم عزمي المفن 

               781183165مخيم حطي       ن            

               795021533مخيم البق ع    ة            

               792353334مخيم الح سي    ن            

ي            
               785542273مخيم عزمي المفن 

               789029970مخيم ال وح   دات            

ي            
               781199465مخيم عزمي المفن 

               790218463مخيم الطالبي   ة            

               775877852مخيم حطي       ن            

ي            
               785932654مخيم عزمي المفن 

               787707868مخيم س        وف            

               786999433مخيم البق ع    ة            

               797583193مخيم الزرق    اء            

               788087729مخيم البق ع    ة            

               797564033مخيم س        وف            

               789705495مخيم س        وف            

               791487299مخيم حطي       ن            

               789996909مخيم البق ع    ة            

               790370886مخيم األمير حس ن            

               778098754مخيم مأدب      ا            

               795898130مخيم ال وح   دات            

               781962003مخيم حطي       ن            

               770222204مخيم الطالبي   ة            

               796533262مخيم الح سي    ن            

               788160646مخيم حطي       ن            

ي            
               786594868مخيم عزمي المفن 

               785492162مخيم حطي       ن            

               798254212مخيم السخن     ة            

               788062685مخيم س        وف            

               780337540مخيم حطي       ن            

               787447676مخيم البق ع    ة            

               789169188مخيم البق ع    ة            

               790427792مخيم البق ع    ة            



               788113329مخيم س        وف            

ي            
               796450527مخيم عزمي المفن 

               781665695مخيم السخن     ة            

               788176399مخيم مأدب      ا            

               781015105مخيم البق ع    ة            

               799345845مخيم البق ع    ة            

               782252420مخيم البق ع    ة            

               786737648مخيم البق ع    ة            

               782130044مخيم ال وح   دات            

               798167549مخيم س        وف            

ي            
               799746272مخيم عزمي المفن 

               797300220مخيم البق ع    ة            

               780371206مخيم إرب       د            

ي            
               787944316مخيم عزمي المفن 

               780910361مخيم البق ع    ة            

               785324326مخيم البق ع    ة            

               780018471مخيم البق ع    ة            

               780367171مخيم البق ع    ة            

               786358493مخيم س        وف            

               789871027مخيم حطي       ن            

               780302328مخيم حطي       ن            

ي            
               781290172مخيم عزمي المفن 

               788427939مخيم مأدب      ا            

               785352768مخيم البق ع    ة            

ي            
               782262016مخيم عزمي المفن 

               795413189مخيم ال وح   دات            

               772198736مخيم مأدب      ا            

               775418924مخيم مأدب      ا            

ي            
               787132906مخيم عزمي المفن 

               797824133مخيم البق ع    ة            

               785958413مخيم البق ع    ة            

               787880372مخيم البق ع    ة            

               796736126مخيم الح سي    ن            

               796166427مخيم البق ع    ة            

               786984556مخيم إرب       د            

               785019880مخيم السخن     ة            

               799732670مخيم س        وف            

               780273349مخيم إرب       د            

               788966069مخيم س        وف            

               776088305مخيم ال وح   دات            

               797375603مخيم حطي       ن            

               797105491مخيم الح سي    ن            

               791108658مخيم حطي       ن            

               787640816مخيم الزرق    اء            

               787553077مخيم البق ع    ة            

               770758681مخيم س        وف            

               799508310مخيم إرب       د            

               788671661مخيم الح سي    ن            

ي            
               780370731مخيم عزمي المفن 

ي            
               795231856مخيم عزمي المفن 

ي            
               798288539مخيم عزمي المفن 

ي            
               781795408مخيم عزمي المفن 

               791158020مخيم الح سي    ن            

               792562625مخيم حطي       ن            

               799729225مخيم البق ع    ة            

               799342752مخيم س        وف            

               787931134مخيم البق ع    ة            

ي            
               787044415مخيم عزمي المفن 

               788671794مخيم الح سي    ن            

               795940316مخيم ال وح   دات            

ي            
               788117572مخيم عزمي المفن 



               788960130مخيم إرب       د            

ي            
مكرمة جيش      785414701مخيم عزمي المفن 

               786397073مخيم البق ع    ة            

               789437867مخيم البق ع    ة            

               796115417مخيم ال وح   دات            

               778001212مخيم س        وف            

ي            
               789922018مخيم عزمي المفن 

               785527141مخيم حطي       ن            

               787567049مخيم البق ع    ة            

               787350592مخيم س        وف            

               788045268مخيم البق ع    ة            

               780339279مخيم حطي       ن            

               796853524مخيم الطالبي   ة            

               785630499مخيم البق ع    ة            

               799186410مخيم البق ع    ة            

               781782910مخيم ال وح   دات            

               780008803مخيم البق ع    ة            

               788794728مخيم ال وح   دات            

               795106230مخيم الطالبي   ة            

               788336561مخيم إرب       د            

               797171122مخيم األمير حس ن            

               799062439مخيم البق ع    ة            

               795708785مخيم البق ع    ة            

               780325858مخيم حطي       ن            

               786844245مخيم حطي       ن            

               797072776مخيم س        وف            

               797086967مخيم البق ع    ة            

               799020794مخيم ال وح   دات            

               789807180مخيم حطي       ن            

               787627058مخيم البق ع    ة            

               797271403مخيم الح سي    ن            

               785763333مخيم البق ع    ة            

               796175318مخيم الح سي    ن            

               788269987مخيم حطي       ن            

               786310097مخيم البق ع    ة            

               786692054مخيم البق ع    ة            

               782949175مخيم البق ع    ة            

               782006360مخيم البق ع    ة            

               792046938مخيم الح سي    ن            

               796467147مخيم األمير حس ن            

               795212751مخيم البق ع    ة            

               782695038مخيم البق ع    ة            

               787447676مخيم البق ع    ة            

               795439652مخيم الح سي    ن            

               787072669مخيم س        وف            

               781011739مخيم البق ع    ة            

مكرمة معلمير    788372169مخيم س        وف            

               789315174مخيم األمير حس ن            

               781012196مخيم البق ع    ة            

               790305311مخيم البق ع    ة            

               789959440مخيم البق ع    ة            

               785656894مخيم س        وف            

               797323852مخيم البق ع    ة            

               798180605مخيم س        وف            

               795352019مخيم البق ع    ة            

               789162735مخيم البق ع    ة            

               795356271مخيم البق ع    ة            

               788258723مخيم السخن     ة            

               787000482مخيم البق ع    ة            

               795969890مخيم حطي       ن            

ي            
               788446123مخيم عزمي المفن 



               782574880مخيم البق ع    ة            

               785035930مخيم البق ع    ة            

               798923108مخيم البق ع    ة            

               798940678مخيم مأدب      ا            

               785661812مخيم البق ع    ة            

               789980672مخيم البق ع    ة            

               782553029مخيم البق ع    ة            

               788371760مخيم حطي       ن            

               780363260مخيم ال وح   دات            

               795685743مخيم البق ع    ة            

               790872680مخيم حطي       ن            

               788880409مخيم البق ع    ة            

ي            
               789998351مخيم عزمي المفن 

مكرمة معلمير    799989647مخيم ال وح   دات            

               797695611مخيم البق ع    ة            

ي            
               785836730مخيم عزمي المفن 

               795239099مخيم ال وح   دات            

               785051136مخيم البق ع    ة            

               785196796مخيم البق ع    ة            

               780502629مخيم البق ع    ة            

               787586071مخيم حطي       ن            

               787223859مخيم الزرق    اء            

               799857618مخيم البق ع    ة            

               790796212مخيم البق ع    ة            

               788491882مخيم س        وف            

               780133093مخيم البق ع    ة            

               796624839مخيم البق ع    ة            

ي            
               786975432مخيم عزمي المفن 

               788598398مخيم البق ع    ة            

               788107049مخيم البق ع    ة            

               789973495مخيم البق ع    ة            

               798087453مخيم األمير حس ن            

               781293924مخيم حطي       ن            

               787727624مخيم إرب       د            

               786160766مخيم الزرق    اء            

               787966719مخيم البق ع    ة            

ي            
               788094822مخيم عزمي المفن 

               781015069مخيم س        وف            

               789352615مخيم البق ع    ة            

               785702649مخيم حطي       ن            

ي            
               788488390مخيم عزمي المفن 

               780259787مخيم ال وح   دات            

               780060973مخيم ال وح   دات            

               790096587مخيم البق ع    ة            

               798891802مخيم الح سي    ن            

ي            
               788566728مخيم عزمي المفن 

               781327402مخيم الح سي    ن            

               796648153مخيم البق ع    ة            

               795024893مخيم ال وح   دات            

               785711130مخيم س        وف            

               788307061مخيم البق ع    ة            

               780177585مخيم البق ع    ة            

               799748882مخيم ال وح   دات            

               785563954مخيم إرب       د            

               780389207مخيم حطي       ن            

               781298138مخيم البق ع    ة            

               786164150مخيم البق ع    ة            

               785706943مخيم البق ع    ة            

مكرمة معلمير    796110499مخيم س        وف            

               787984321مخيم ال وح   دات            

               798393128مخيم الح سي    ن            



               795845380مخيم البق ع    ة            

               777458539مخيم الح سي    ن            

               788610361مخيم إرب       د            

               786803520مخيم س        وف            

               788280383مخيم البق ع    ة            

               792826651مخيم ال وح   دات            

               778308302مخيم األمير حس ن            

               795197224مخيم حطي       ن            

               786692005مخيم س        وف            

               785986163مخيم الطالبي   ة            

               791922623مخيم الح سي    ن            

               796349621مخيم البق ع    ة            

ي            
               788805236مخيم عزمي المفن 

               782958911مخيم س        وف            

               785266503مخيم حطي       ن            

               785400684مخيم إرب       د            

ي            
               786842886مخيم عزمي المفن 

ي            
               788033646مخيم عزمي المفن 

ي            
               786613512مخيم عزمي المفن 

ي            
               788023993مخيم عزمي المفن 

               789928660مخيم حطي       ن            

               781034399مخيم البق ع    ة            

               798443680مخيم األمير حس ن            

               786683317مخيم مأدب      ا            

ي            
               782687556مخيم عزمي المفن 

ي            
مكرمة جيش      780471566مخيم عزمي المفن 

               795341397مخيم األمير حس ن            

               781663208مخيم البق ع    ة            

               786579181مخيم س        وف            

               789553204مخيم البق ع    ة            

               788005640مخيم س        وف            

               780918767مخيم البق ع    ة            

               795257553مخيم الح سي    ن            

ي            
               787521640مخيم عزمي المفن 

               788160050مخيم حطي       ن            

               788411246مخيم حطي       ن            

               795371585مخيم الح سي    ن            

ي            
               780377481مخيم عزمي المفن 

               780920414مخيم البق ع    ة            

               781389345مخيم البق ع    ة            

               789643063مخيم البق ع    ة            

               782972761مخيم البق ع    ة            

               796701038مخيم البق ع    ة            

               781338150مخيم إرب       د            

ي            
               782664403مخيم عزمي المفن 

               791837634مخيم الزرق    اء            

               785053154مخيم إرب       د            

               788580380مخيم البق ع    ة            

               799320260مخيم مأدب      ا            

               781886556مخيم س        وف            

               792786217مخيم إرب       د            

               788860001مخيم البق ع    ة            

               790669094مخيم حطي       ن            

               795901397مخيم البق ع    ة            

               788005240مخيم البق ع    ة            

               787857019مخيم حطي       ن            

               789918355مخيم ال وح   دات            

               799193339مخيم البق ع    ة            

               797619624مخيم ال وح   دات            

ي            
               785438613مخيم عزمي المفن 

               788417452مخيم س        وف            



               787728418مخيم حطي       ن            

               777394853مخيم البق ع    ة            

               785959463مخيم البق ع    ة            

ي            
               796793060مخيم عزمي المفن 

ي            
               787022495مخيم عزمي المفن 

               787427176مخيم الزرق    اء            

               781599481مخيم البق ع    ة            

               787662668مخيم حطي       ن            

               788230853مخيم البق ع    ة            

               772366076مخيم س        وف            

               785829055مخيم الزرق    اء            

               782979824مخيم البق ع    ة            

               797968351مخيم البق ع    ة            

               780721114مخيم حطي       ن            

               795854487مخيم البق ع    ة            

               779925572مخيم مأدب      ا            

               788813267مخيم مأدب      ا            

               788337077مخيم س        وف            

               788884051مخيم حطي       ن            

مكرمة معلمير    786932331مخيم البق ع    ة            

ي            
               795973743مخيم عزمي المفن 

               788806452مخيم س        وف            

               788366515مخيم الزرق    اء            

               787198350مخيم حطي       ن            

               797349176مخيم األمير حس ن            

               799373059مخيم حطي       ن            

               796306605مخيم حطي       ن            

ي            
               781199465مخيم عزمي المفن 

               780968380مخيم البق ع    ة            

               789659040مخيم حطي       ن            

               787845500مخيم البق ع    ة            

               788499083مخيم حطي       ن            

               791149496مخيم البق ع    ة            

               780711606مخيم األمير حس ن            

               797939420مخيم البق ع    ة            

               776586554مخيم ال وح   دات            

               780065525مخيم الح سي    ن            

               782404203مخيم إرب       د            

               798804565مخيم الزرق    اء            

               789214493مخيم س        وف            

               788266958مخيم البق ع    ة            

               782473560مخيم البق ع    ة            

               785105269مخيم الح سي    ن            

               788235404مخيم السخن     ة            

               787910940مخيم الزرق    اء            

               795660865مخيم ال وح   دات            

               786007731مخيم حطي       ن            

               787133295مخيم البق ع    ة            

               798256285مخيم الح سي    ن            

               798286997مخيم ال وح   دات            

               788221928مخيم إرب       د            

               791927971مخيم األمير حس ن            

               791461746مخيم ال وح   دات            

               795445064مخيم حطي       ن            

               787129703مخيم حطي       ن            

               779446361مخيم س        وف            

ي            
               795346559مخيم عزمي المفن 

               781390319مخيم البق ع    ة            

               798335927مخيم البق ع    ة            

               799399105مخيم البق ع    ة            

               782963636مخيم مأدب      ا            



               781516888مخيم إرب       د            

               798358668مخيم حطي       ن            

               795438712مخيم البق ع    ة            

               796217211مخيم البق ع    ة            

               798193153مخيم البق ع    ة            

               788394600مخيم الح سي    ن            

               785557178مخيم حطي       ن            

               787039091مخيم ال وح   دات            

               799573389مخيم حطي       ن            

               799020591مخيم حطي       ن            

               791066583مخيم الح سي    ن            

               788550721مخيم البق ع    ة            

مكرمة معلمير    788580669مخيم البق ع    ة            

               788344767مخيم البق ع    ة            

               785079788مخيم إرب       د            

               797487101مخيم البق ع    ة            

               782251933مخيم البق ع    ة            

               776788619مخيم مأدب      ا            

               790324120مخيم البق ع    ة            

               795679696مخيم حطي       ن            

               795475281مخيم البق ع    ة            

               785542105مخيم حطي       ن            

               792013275مخيم حطي       ن            

ي            
               788796328مخيم عزمي المفن 

               777679805مخيم س        وف            

               798928631مخيم ال وح   دات            

               789115988مخيم حطي       ن            

               787445331مخيم البق ع    ة            

               790629604مخيم حطي       ن            

               787378700مخيم حطي       ن            

مكرمة معلمير    789447071مخيم البق ع    ة            

ي            
               786946650مخيم عزمي المفن 

               799365420مخيم البق ع    ة            

               798806775مخيم ال وح   دات            

               789281940مخيم البق ع    ة            

               788763399مخيم حطي       ن            

               797278104مخيم ال وح   دات            

               788816571مخيم س        وف            

               795526804مخيم البق ع    ة            

               772003538مخيم مأدب      ا            

               790562413مخيم الطالبي   ة            

               796055736مخيم حطي       ن            

               796559780مخيم البق ع    ة            

               782554373مخيم حطي       ن            

               788305096مخيم البق ع    ة            

               780951621مخيم إرب       د            

               780325712مخيم حطي       ن            

               789503413مخيم البق ع    ة            

               786679637مخيم األمير حس ن            

               792971717مخيم س        وف            

               785636213مخيم حطي       ن            

               786226539مخيم السخن     ة            

               799178602مخيم البق ع    ة            

               785310162مخيم إرب       د            

               795236341مخيم البق ع    ة            

               786458789مخيم البق ع    ة            

               791762197مخيم البق ع    ة            

               787694390مخيم البق ع    ة            

               797076085مخيم حطي       ن            

               779547347مخيم س        وف            

               776405506مخيم البق ع    ة            



               795124441مخيم البق ع    ة            

               788636359مخيم س        وف            

ي            
               788266905مخيم عزمي المفن 

ي            
               796657407مخيم عزمي المفن 

               785598793مخيم البق ع    ة            

               790223460مخيم البق ع    ة            

               782224206مخيم الح سي    ن            

               789538710مخيم س        وف            

               788378144مخيم البق ع    ة            

               776436665مخيم س        وف            

ي            
               790455782مخيم عزمي المفن 

               785667449مخيم حطي       ن            

               785929700مخيم حطي       ن            

ي            
               787477840مخيم عزمي المفن 

               788783770مخيم الزرق    اء            

               781013789مخيم البق ع    ة            

               796122269مخيم ال وح   دات            

               789998944مخيم حطي       ن            

               798654820مخيم الح سي    ن            

               788841163مخيم البق ع    ة            

               785748421مخيم س        وف            

               785907241مخيم البق ع    ة            

               787240813مخيم الح سي    ن            

               796112573مخيم الطالبي   ة            

               780835253مخيم البق ع    ة            

               780414564مخيم إرب       د            

مكرمة معلمير    777787592مخيم مأدب      ا            

               787465371مخيم إرب       د            

               782017365مخيم حطي       ن            

               782941040مخيم البق ع    ة            

               786814261مخيم إرب       د            

               779198774مخيم البق ع    ة            

               781409416مخيم البق ع    ة            

ي            
               785444209مخيم عزمي المفن 

               795212266مخيم البق ع    ة            

ي            
               796727614مخيم عزمي المفن 

               786684214مخيم حطي       ن            

               795779215مخيم األمير حس ن            

               797181520مخيم حطي       ن            

               789851349مخيم البق ع    ة            

               787858969مخيم إرب       د            

               787123884مخيم حطي       ن            

               782951985مخيم البق ع    ة            

               786345788مخيم البق ع    ة            

               788806609مخيم الزرق    اء            

               781110767مخيم حطي       ن            

               792023633مخيم الح سي    ن            

ي            
               789269450مخيم عزمي المفن 

               785295170مخيم س        وف            

               787703776مخيم البق ع    ة            

               785656078مخيم البق ع    ة            

ي            
               782377874مخيم عزمي المفن 

               788697102مخيم الزرق    اء            

               785270397مخيم س        وف            

               785213835مخيم البق ع    ة            

               785505442مخيم حطي       ن            

               799520613مخيم البق ع    ة            

               781097008مخيم البق ع    ة            

               797229170مخيم البق ع    ة            

               797606466مخيم ال وح   دات            

               790476016مخيم حطي       ن            



               787253756مخيم حطي       ن            

               786316268مخيم البق ع    ة            

               786670267مخيم البق ع    ة            

               797775339مخيم األمير حس ن            

               786024451مخيم إرب       د            

               797464059مخيم الح سي    ن            

               787447676مخيم البق ع    ة            

               786796557مخيم البق ع    ة            

               797216004مخيم البق ع    ة            

               790663572مخيم الح سي    ن            

               788452570مخيم البق ع    ة            

               796447672مخيم البق ع    ة            

               788659250مخيم البق ع    ة            

               780692942مخيم األمير حس ن            

               789493505مخيم البق ع    ة            

               786373232مخيم س        وف            

               791839452مخيم إرب       د            

               776806522مخيم األمير حس ن            

ي            
               781210136مخيم عزمي المفن 

ي            
               780360086مخيم عزمي المفن 

               791924148مخيم البق ع    ة            

               781592789مخيم البق ع    ة            

               796929772مخيم الح سي    ن            

               785890619مخيم س        وف            

ي            
               797880596مخيم عزمي المفن 

               796787385مخيم س        وف            

               788789935مخيم إرب       د            

               788214458مخيم البق ع    ة            

               776740524مخيم الطالبي   ة            

               777673277مخيم مأدب      ا            

               790698180مخيم حطي       ن            

               796662951مخيم حطي       ن            

               796226294مخيم حطي       ن            

               798535150مخيم حطي       ن            

               779980270مخيم ال وح   دات            

               796599861مخيم ال وح   دات            

               787341858مخيم البق ع    ة            

               788179836مخيم حطي       ن            

               795951514مخيم ال وح   دات            

               785568716مخيم إرب       د            

               799179883مخيم الح سي    ن            

               782342466مخيم الزرق    اء            

               789912265مخيم البق ع    ة            

               782411226مخيم البق ع    ة            

               780884745مخيم ال وح   دات            

               788006396مخيم حطي       ن            

               799993757مخيم حطي       ن            

ي            
               785531253مخيم عزمي المفن 

               787442816مخيم البق ع    ة            

               788719951مخيم إرب       د            

ي            
               782022245مخيم عزمي المفن 

               787007067مخيم ال وح   دات            

ي            
               788235117مخيم عزمي المفن 

               787451519مخيم البق ع    ة            

               785658128مخيم البق ع    ة            

               796105019مخيم ال وح   دات            

               785585662مخيم البق ع    ة            

               788310911مخيم حطي       ن            

               788261338مخيم ال وح   دات            

               785547606مخيم البق ع    ة            

ي            
               790455792مخيم عزمي المفن 



               786403680مخيم البق ع    ة            

               789568268مخيم البق ع    ة            

               799057956مخيم السخن     ة            

               788951492مخيم البق ع    ة            

               797558088مخيم الطالبي   ة            

               798341745مخيم ال وح   دات            

               787087854مخيم البق ع    ة            

ي            
               792658482مخيم عزمي المفن 

               798862996مخيم الح سي    ن            

               789840141مخيم س        وف            

ي            
               787543248مخيم عزمي المفن 

               786051078مخيم الح سي    ن            

               785101465مخيم حطي       ن            

ي            
               788142120مخيم عزمي المفن 

               788339524مخيم البق ع    ة            

               786828597مخيم البق ع    ة            

               787151583مخيم حطي       ن            

               780394030مخيم البق ع    ة            

               796520866مخيم األمير حس ن            

ي            
               788741954مخيم عزمي المفن 

               796162146مخيم ال وح   دات            

               788583603مخيم حطي       ن            

               781101629مخيم مأدب      ا            

               791968912مخيم الطالبي   ة            

ي            
               788092471مخيم عزمي المفن 

               788267007مخيم البق ع    ة            

               785237202مخيم ال وح   دات            

               785091591مخيم ال وح   دات            

               779786564مخيم س        وف            

               785994434مخيم إرب       د            

               786345451مخيم البق ع    ة            

               788050139مخيم البق ع    ة            

               799228239مخيم الح سي    ن            

               787765270مخيم حطي       ن            

مكرمة معلمير    776402646مخيم س        وف            

               786358839مخيم البق ع    ة            

               797509357مخيم البق ع    ة            

               798649623مخيم الح سي    ن            

               796724786مخيم البق ع    ة            

               785704305مخيم البق ع    ة            

               788651636مخيم س        وف            

               785710190مخيم س        وف            

               788583603مخيم حطي       ن            

               789229982مخيم البق ع    ة            

               797158565مخيم األمير حس ن            

               785431580مخيم حطي       ن            

               785394352مخيم حطي       ن            

ي            
               785460440مخيم عزمي المفن 

               780933026مخيم إرب       د            

               787153501مخيم مأدب      ا            

               781565108مخيم س        وف            

               782744335مخيم البق ع    ة            

ي            
               788184453مخيم عزمي المفن 

               785244029مخيم الح سي    ن            

               776649848مخيم البق ع    ة            

               796596270مخيم س        وف            

               798334658مخيم الح سي    ن            

               782584449مخيم البق ع    ة            

               785011838مخيم س        وف            

               781975377مخيم البق ع    ة            

               787652439مخيم البق ع    ة            



               788684112مخيم س        وف            

               796011678مخيم البق ع    ة            

               792915857مخيم الطالبي   ة            

               786701035مخيم البق ع    ة            

               785860620مخيم إرب       د            

               796451398مخيم البق ع    ة            

               781677594مخيم البق ع    ة            

               780377602مخيم البق ع    ة            

               795708092مخيم حطي       ن            

               780078159مخيم حطي       ن            

               787956088مخيم س        وف            

               798814200مخيم حطي       ن            

               786969824مخيم البق ع    ة            

               775428992مخيم حطي       ن            

               786432207مخيم الح سي    ن            

               775650988مخيم س        وف            

               791573737مخيم البق ع    ة            

               782119961مخيم السخن     ة            

               786280893مخيم البق ع    ة            

               798248412مخيم األمير حس ن            

               790717944مخيم حطي       ن            

               785200343مخيم حطي       ن            

               792861070مخيم الح سي    ن            

               797653517مخيم ال وح   دات            

               798078584مخيم الطالبي   ة            

               788628720مخيم الطالبي   ة            

               795684333مخيم ال وح   دات            

               795768753مخيم حطي       ن            

               788762592مخيم حطي       ن            

               787127928مخيم حطي       ن            

               796017111مخيم البق ع    ة            

               788232206مخيم السخن     ة            

               788093022مخيم البق ع    ة            

               785571813مخيم إرب       د            

               795788396مخيم ال وح   دات            

               787285616مخيم إرب       د            

               795457398مخيم البق ع    ة            

               785044717مخيم حطي       ن            

               786192247مخيم البق ع    ة            

               795761208مخيم األمير حس ن            

               798181830مخيم البق ع    ة            

ي            
               785968948مخيم عزمي المفن 

               797282927مخيم الح سي    ن            

               787327910مخيم الزرق    اء            

               795960732مخيم الح سي    ن            

               786222061مخيم البق ع    ة            

مكرمة معلمير    780346673مخيم البق ع    ة            

               789598466مخيم البق ع    ة            

               790323925مخيم البق ع    ة            

               782924374مخيم البق ع    ة            

               790204701مخيم البق ع    ة            

               787740597مخيم الزرق    اء            

               780272958مخيم البق ع    ة            

               785498417مخيم إرب       د            

               790229621مخيم الطالبي   ة            

               785229319مخيم البق ع    ة            

ي            
               787996016مخيم عزمي المفن 

               777998226مخيم البق ع    ة            

               785364637مخيم البق ع    ة            

               789983524مخيم إرب       د            

               788518078مخيم حطي       ن            



               795706923مخيم الح سي    ن            

               797616617مخيم البق ع    ة            

               789489699مخيم البق ع    ة            

               789490383مخيم البق ع    ة            

               785151358مخيم س        وف            

               795194448مخيم البق ع    ة            

               779255910مخيم مأدب      ا            

               781603319مخيم البق ع    ة            

               790034954مخيم البق ع    ة            

               795017115مخيم األمير حس ن            

               786113382مخيم إرب       د            

               795819020مخيم الح سي    ن            

               788811498مخيم الزرق    اء            

               779214321مخيم س        وف            

               799159097مخيم حطي       ن            

               791464296مخيم البق ع    ة            

               787844626مخيم الزرق    اء            

               789992244مخيم حطي       ن            

ي            
               790525560مخيم عزمي المفن 

               772408600مخيم س        وف            

               781652801مخيم حطي       ن            

               782954859مخيم البق ع    ة            

               782414327مخيم البق ع    ة            

               788155644مخيم حطي       ن            

مكرمة معلمير    788006236مخيم س        وف            

مكرمة معلمير    782453504مخيم س        وف            

               788068573مخيم حطي       ن            

               796017154مخيم الح سي    ن            

               780506324مخيم البق ع    ة            

               772697163مخيم إرب       د            

               781778561مخيم حطي       ن            

               791487239مخيم ال وح   دات            

               775142045مخيم حطي       ن            

               786612660مخيم حطي       ن            

               772443815مخيم حطي       ن            

               777684081مخيم س        وف            

               797913301مخيم البق ع    ة            

               788672601مخيم البق ع    ة            

ي            
               785544398مخيم عزمي المفن 

               797884553مخيم البق ع    ة            

مكرمة جيش      786328261مخيم س        وف            

               795156727مخيم األمير حس ن            

               796812583مخيم ال وح   دات            

               789778111مخيم البق ع    ة            

               781298159مخيم البق ع    ة            

               788768500مخيم حطي       ن            

ي            
               782583305مخيم عزمي المفن 

               798514794مخيم حطي       ن            

               795309725مخيم الطالبي   ة            

               782953017مخيم البق ع    ة            

               795034409مخيم الزرق    اء            

               790283079مخيم الح سي    ن            

               798384040مخيم الح سي    ن            

               790267537مخيم حطي       ن            

               786236143مخيم حطي       ن            

               787395601مخيم حطي       ن            

               796629203مخيم البق ع    ة            

               786795678مخيم السخن     ة            

               788342752مخيم س        وف            

               790124673مخيم األمير حس ن            

               788479430مخيم البق ع    ة            



               787186871مخيم البق ع    ة            

               790805861مخيم ال وح   دات            

               789366097مخيم السخن     ة            

               795158668مخيم البق ع    ة            

               778303513مخيم حطي       ن            

               788069202مخيم مأدب      ا            

               781573622مخيم الح سي    ن            

               788106857مخيم البق ع    ة            

               785266166مخيم البق ع    ة            

               789443423مخيم البق ع    ة            

ي            
               781445731مخيم عزمي المفن 

ي            
               788789044مخيم عزمي المفن 

               787495514مخيم البق ع    ة            

               785973806مخيم س        وف            

               788586555مخيم ال وح   دات            

               797538035مخيم البق ع    ة            

مكرمة جيش      798316694مخيم البق ع    ة            

               790672533مخيم الح سي    ن            

ي            
               788214013مخيم عزمي المفن 

               790996619مخيم حطي       ن            

               798526411مخيم البق ع    ة            

               782490537مخيم الح سي    ن            

               785212973مخيم البق ع    ة            

               781276401مخيم األمير حس ن            

               796096039مخيم البق ع    ة            

               788806181مخيم األمير حس ن            

ي            
               780395874مخيم عزمي المفن 

               786374463مخيم الزرق    اء            

               788571472مخيم الح سي    ن            

               791503789مخيم البق ع    ة            

               791883736مخيم الطالبي   ة            

               796842713مخيم البق ع    ة            

               795259664مخيم حطي       ن            

               796150847مخيم الزرق    اء            

               777894506مخيم إرب       د            

ي            
               791004387مخيم عزمي المفن 

               786889967مخيم مأدب      ا            

مكرمة معلمير    785403855مخيم حطي       ن            

               787853716مخيم ال وح   دات            

               796881906مخيم حطي       ن            

               781335536مخيم البق ع    ة            

               787716955مخيم س        وف            

               798238766مخيم مأدب      ا            

               789231216مخيم البق ع    ة            

               795680179مخيم البق ع    ة            

               780185113مخيم البق ع    ة            

               786857981مخيم حطي       ن            

               788663775مخيم حطي       ن            

               787146421مخيم البق ع    ة            

ي            
               787334804مخيم عزمي المفن 

               795251132مخيم الح سي    ن            

               788475668مخيم البق ع    ة            

               790750078مخيم ال وح   دات            

               780145562مخيم البق ع    ة            

               786473289مخيم البق ع    ة            

               790795355مخيم ال وح   دات            

               788618466مخيم البق ع    ة            

               795202898مخيم س        وف            

               788243653مخيم حطي       ن            

مكرمة معلمير    786829756مخيم البق ع    ة            

               786548862مخيم الزرق    اء            



مكرمة معلمير    777716963مخيم حطي       ن            

ي            
               788171499مخيم عزمي المفن 

               781175521مخيم حطي       ن            

               788407461مخيم البق ع    ة            

               785773023مخيم مأدب      ا            

               775877852مخيم حطي       ن            

               795231479مخيم حطي       ن            

               782955614مخيم البق ع    ة            

ي            
               788388673مخيم عزمي المفن 

               796962630مخيم البق ع    ة            

               780145957مخيم حطي       ن            

               780669614مخيم حطي       ن            

               791583307مخيم البق ع    ة            

               795817080مخيم األمير حس ن            

               795046653مخيم حطي       ن            

               788638682مخيم س        وف            

               776507856مخيم حطي       ن            

               777500888مخيم س        وف            

               798558936مخيم البق ع    ة            

               788947599مخيم البق ع    ة            

               799656834مخيم ال وح   دات            

               781535559مخيم البق ع    ة            

               785211241مخيم حطي       ن            

ي            
               788675700مخيم عزمي المفن 

               791513993مخيم البق ع    ة            

               797650316مخيم ال وح   دات            

ي            
               788228040مخيم عزمي المفن 

               795698890مخيم البق ع    ة            

               779917275مخيم األمير حس ن            

ي            
               786902923مخيم عزمي المفن 

               789506899مخيم البق ع    ة            

               788604391مخيم البق ع    ة            

               786705221مخيم ج        رش            

               785544040مخيم البق ع    ة            

               780797669مخيم إرب       د            

               278270371مخيم ج        رش            

               780121210مخيم حطي       ن            

               780080132مخيم ج        رش            

               786497812مخيم ج        رش            

               788094543مخيم حطي       ن            

               795699553مخيم حطي       ن            

               787183058مخيم ج        رش            

               786418399مخيم ج        رش            

               788667858مخيم حطي       ن            

               785112057مخيم ج        رش            

               786534500مخيم الح سي    ن            

               785634694مخيم ج        رش            

               787603133مخيم حطي       ن            

               785303364مخيم حطي       ن            

               789519514مخيم ج        رش            

               797864205مخيم حطي       ن            

               796784080مخيم حطي       ن            

               792151203مخيم إرب       د            

ي            
               788156548مخيم عزمي المفن 

               799111918مخيم حطي       ن            

               799518683مخيم حطي       ن            

               787071822مخيم ج        رش            

               785850658مخيم حطي       ن            

               780551013مخيم إرب       د            

               791909763مخيم ال وح   دات            

               788752161مخيم ج        رش            



               786008183مخيم حطي       ن            

               789388110مخيم ج        رش            

               786322593مخيم ج        رش            

               787280530مخيم ج        رش            

               780094070مخيم ج        رش            

               789732242مخيم حطي       ن            

               787945206مخيم ج        رش            

               785793552مخيم ج        رش            

               786368098مخيم ج        رش            

               788144078مخيم إرب       د            

               795065615مخيم ج        رش            

               278643066مخيم ج        رش            

               788006111مخيم ج        رش            

               780562435مخيم ج        رش            

               785117598مخيم ج        رش            

               787250937مخيم حطي       ن            

               795301820مخيم ال وح   دات            

               782905181مخيم ج        رش            

               796236850مخيم حطي       ن            

               785040968مخيم حطي       ن            

               799459306مخيم حطي       ن            

               786664451مخيم حطي       ن            

               780451887مخيم حطي       ن            

               789540240مخيم حطي       ن            

               786720003مخيم حطي       ن            

               788260230مخيم ج        رش            

               790637561مخيم حطي       ن            

               278650601مخيم البق ع    ة            

               279972794مخيم األمير حس ن            

               797001638مخيم حطي       ن            

               786225572مخيم حطي       ن            

               785053427مخيم ج        رش            

               787762711مخيم ج        رش            

               786031083مخيم حطي       ن            

               785533564مخيم حطي       ن            

               787709786مخيم حطي       ن            

               796829610مخيم ال وح   دات            

               785908219مخيم ج        رش            

               788135491مخيم حطي       ن            

               795384989مخيم ج        رش            

               787914409مخيم ج        رش            

               790566705مخيم ج        رش            

               785442251مخيم ج        رش            

               795697172مخيم ج        رش            

               789287564مخيم ج        رش            

               279504353مخيم الح سي    ن            

               787974834مخيم ج        رش            

               785794111مخيم ج        رش            

               962785201مخيم ال وح   دات            

               788200956مخيم حطي       ن            

               788172275مخيم حطي       ن            

               789175770مخيم حطي       ن            

               788236942مخيم ج        رش            

               790210744مخيم ج        رش            

               785770464مخيم حطي       ن            

               787053800مخيم حطي       ن            

               796973779مخيم حطي       ن            

               780486880مخيم حطي       ن            

               780079955مخيم ج        رش            

               781657118مخيم ج        رش            

               789045584مخيم ج        رش            



               279098465مخيم الح سي    ن            

               782568627مخيم حطي       ن            

               786283695مخيم ج        رش            

               789187017مخيم ج        رش            

               279621158مخيم الح سي    ن            

               278571988مخيم ج        رش            

               782493087مخيم حطي       ن            

               782108877مخيم ج        رش            

               796419221مخيم حطي       ن            

               795258163مخيم البق ع    ة            

               780085634مخيم حطي       ن            

               782480854مخيم ج        رش            

               792956088مخيم ج        رش            

               788741526مخيم ج        رش            

               780605085مخيم حطي       ن            

               788792675مخيم ج        رش            

               791041497مخيم الطالبي   ة            

               278804814مخيم ج        رش            

               788825794مخيم ج        رش            

               796263926مخيم حطي       ن            

               780079062مخيم ال وح   دات            

               780843349مخيم ج        رش            

               782146721مخيم ج        رش            

               787502204مخيم حطي       ن            

               788195614مخيم ج        رش            

               790327084مخيم حطي       ن            

               781850808مخيم ج        رش            

               790471124مخيم الح سي    ن            

               788064233مخيم ج        رش            

               785577031مخيم ج        رش            

               279943379مخيم الح سي    ن            

               781822611مخيم ج        رش            

               796556322مخيم حطي       ن            

               795941917مخيم الطالبي   ة            

               962795894مخيم ال وح   دات            

               787482941مخيم ج        رش            

               790210931مخيم حطي       ن            

               797645225مخيم ج        رش            

               780183790مخيم ج        رش            

               797014531مخيم حطي       ن            

               786408864مخيم ج        رش            

               789728873مخيم حطي       ن            

               780774954مخيم حطي       ن            

               780204526مخيم حطي       ن            

               780954062مخيم ج        رش            

               799290508مخيم حطي       ن            

               788517994مخيم ج        رش            

               279608404مخيم الح سي    ن            

               789227077مخيم ج        رش            

               789540661مخيم ج        رش            

               786211016مخيم حطي       ن            

ي            
               792280687مخيم عزمي المفن 

               785289966مخيم البق ع    ة            

               781273535مخيم السخن     ة            

ي            
               781897463مخيم عزمي المفن 

               788717187مخيم ج        رش            

               791308163مخيم ج        رش            

               792065942مخيم حطي       ن            

               788541019مخيم ج        رش            

               786889962مخيم حطي       ن            

               789990629مخيم حطي       ن            



               789864004مخيم ج        رش            

               787304614مخيم ج        رش            

               789269762مخيم حطي       ن            

               798108179مخيم حطي       ن            

               789187351مخيم ج        رش            

               780290250مخيم حطي       ن            

               789082998مخيم إرب       د            

               780302181مخيم البق ع    ة            

               778000695مخيم ج        رش            

               786722349مخيم األمير حس ن            

               789948904مخيم مأدب      ا            

ي            
               788268886مخيم عزمي المفن 

               798969327مخيم س        وف            

               788768816مخيم حطي       ن            

               786944279مخيم مأدب      ا            

               798054206مخيم البق ع    ة            

               787384009مخيم حطي       ن            

ي            
               798556761مخيم عزمي المفن 

               790107279مخيم س        وف            

               799201519مخيم إرب       د            

ي            
               788235796مخيم عزمي المفن 

               785774294مخيم مأدب      ا            

               781613644مخيم حطي       ن            

ي            
               786770804مخيم عزمي المفن 

               788276407مخيم إرب       د            

               790154106مخيم الح سي    ن            

               785453540مخيم األمير حس ن            

               781126555مخيم البق ع    ة            

               776369223مخيم حطي       ن            

               782497530مخيم ال وح   دات            

               789499341مخيم ج        رش            

               782665080مخيم ج        رش            

               785688202مخيم ج        رش            

               796904800مخيم ال وح   دات            

               781441287مخيم ج        رش            

               780718289مخيم ج        رش            

               799663101مخيم ج        رش            

               799949891مخيم حطي       ن            

               781274763مخيم حطي       ن            

               796339830مخيم حطي       ن            

               795877959مخيم حطي       ن            

               785516394مخيم ج        رش            

               795252898مخيم حطي       ن            

               797154005مخيم حطي       ن            

               788638405مخيم ج        رش            

               962786305مخيم ال وح   دات            

               780611867مخيم ج        رش            

               795094625مخيم البق ع    ة            

               787203034مخيم حطي       ن            


