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 التمريض 20111570 هيفاء الديات

 الصيدلة 20111572 آيات المغربي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111574 احمد سالم

 العلوم المالية والمصرفية 20111575 شادي سمامعه

 علم الحاسوب 20111576 شيماء ابوشاربين

 المحاسبة 20111577 هبه ابوشاربين

 الحقوق 20111579 اسالم زعارير

 التصميم الداخلي 20111580 عبدهللا حسانين

 الترجمة 20111582 لؤي ابوبكر

 الصيدلة 20111583 طيبه محمد

 التصميم الجرافيكي 20111587 خالد سوطري

 نظم المعلومات المحاسبية 20111588 نوار عزيز

 هندسة البرمجيات 20111591 مراد صالح

 الحقوق 20111592 طارق ابوخضر

 الهندسة المدنية 20111595 محمد ابوكامل

 الهندسة المدنية 20111596 اسامه رجا

 التحاليل الطبية 20111598 احالم الشرفات

الفقه وأصوله 20111599 نهاد شاهين

 معلم الصف 20111602 روان الشايب

محمد    التصميم الجرافيكي 20111605

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111606 جنان صالح

 الحقوق 20111611 سجى موسى

 الترجمة 20111614 خالد العمري

 المحاسبة 20111619 احمد ابوالرب

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111621 فاطمه المصري

 الهندسة المدنية 20111623 حسين الحجار

 الفيزياء 20111626 هديل الطالع

 العلوم المالية والمصرفية 20111628 ميساء ابوزيد

 الهندسة المدنية 20111629 امجد ابوعمير

 الهندسة المدنية 20111630 محمد كنعان

 المحاسبة 20111636 درين طقطاق

 الهندسة المدنية 20111638 عبدالكريم قنديل

 الفيزياء 20111639 هبه بدر

 الهندسة المدنية 20111642 ثامر الكساسبه

 الهندسة المدنية 20111643 راتب رجب

 الهندسة الكهربائية 20111644 عبدالرحيم ابونعمه

 العلوم المالية والمصرفية 20111646 محمود عبيد

 المحاسبة 20111647 زياد قندح

الفقه وأصوله 20111648 محمد الرشيدي

أصول الدين 20111649 شروق عدي

 نظم المعلومات الحاسوبية 20111651 علي علي

 المحاسبة 20111652 محمود شحادة

 التمريض 20111653 سماح شعبان

 الهندسة المدنية 20111654 طارق حمد

 نظم المعلومات المحاسبية 20111656 عالء بدران

 المحاسبة 20111657 معتز ابوحلوه

الفقه وأصوله 20111660 صقر العازمي

الفقه وأصوله 20111661 عبدالعزيز العازمي

 المحاسبة 20111663 محمد عاشور

 الصحافة واإلعالم 20111665 صدام العظامات

 المحاسبة 20111666 عالء الدين صالح

نضال    التحاليل الطبية 20111667
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 نظم المعلومات اإلدارية 20111669 يوسف غانم

 التمريض 20111671 هدى السقر

 هندسة العمارة 20111676 نضال حمدان

 االقتصاد 20111677 ابراهيم الحويطات

 المحاسبة 20111678 عمر نصر

 الفيزياء 20111679 عماد حسين

 الرياضيات 20111680 فراس االعرج

 نظم المعلومات اإلدارية 20111681 عبدالعزيز االشقر

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111685 لبنى الرفاعي

 تكنولوجيا االنترنت 20111686 نسرين ابوشحادة

 التحاليل الطبية 20111688 اماني البلبيسي

 الهندسة الكهربائية 20111689 يوسف النجار

 الرياضيات 20111691 صالحه مسعود

 الترجمة 20111692 محمد حبوب

 المحاسبة 20111695 يوسف الزاملي

 الرياضيات 20111696 مصطفى طنيش

 المصارف االسالمية 20111701 احمد عبدهللا

 المحاسبة 20111702 مالك ابوناب

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111704 ليث شاهين

 نظم المعلومات الحاسوبية 20111705 جهاد الغويري

 التصميم الداخلي 20111707 بالل العسعيس

 المحاسبة 20111708 موسى الدراغمه

 نظم المعلومات المحاسبية 20111710 ثائر القاعود

 المحاسبة 20111712 عبدالعزيز الغزاوي

 الهندسة المدنية 20111715 ايمن ابراهيم

 الترجمة 20111719 مها مسعود

 نظم المعلومات اإلدارية 20111720 امل مصطفى

 التحاليل الطبية 20111721 هند ابوحسنه

 التصميم الداخلي 20111722 هبه منصور

 إدارة األعمال 20111723 محمد القبج

 الصحافة واإلعالم 20111724 محمد الربابعه

 المحاسبة 20111727 محمد عبدالرحيم

 الصيدلة 20111729 شروق السبايله

 الصيدلة 20111731 أسيل سالم

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111732 االء الزريقات

 المحاسبة 20111734 مروان ابوجابر

أصول الدين 20111735 امامه الثوابيه

 هندسة البرمجيات 20111737 امين جابر

 التصميم الجرافيكي 20111739 تميم ابوحواس

 المحاسبة 20111742 نيفين سركسيان

 علم المكتبات والمعلومات 20111743 نزيه نجادات

 التصميم الجرافيكي 20111744 ليلى ابوفارس

 هندسة العمارة 20111745 لينا الحاج موسى

 إدارة األعمال 20111747 فهد الرشيدي

 الحقوق 20111748 بتالء بن ختالن

 الهندسة المدنية 20111750 عالء بدوي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111752 شروق عوض

 علم الحاسوب 20111753 مهدي فليفل

 رياض األطفال 20111763 منار صالح

 التمريض 20111765 جنان عيسى

 المحاسبة 20111766 ليث الكلوب

 الصيدلة 20111767 غدير الغويري
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 الصحافة واإلعالم 20111768 مؤيد صبح

 رياض األطفال 20111770 دينا الهنداوي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111773 احمد عبدالرحمن

 هندسة البرمجيات 20111774 مصطفى شلش

 الحقوق 20111780 بدر الخالدي

 معلم الصف 20111781 االء ابوغيث

 الصحافة واإلعالم 20111783 احمد الشوابكه

 إدارة األعمال 20111785 راشد العازمي

 المحاسبة 20111791 محمد قدوره

 الهندسة المدنية 20111792 رعد سدر

اللغة العربية وآدابها 20111793 مروه صالح

 التسويق 20111794 مؤيد النسور

 الحقوق 20111795 ايهاب السكر

 التصميم الداخلي 20111797 تقوى ابوعويمر

 المحاسبة 20111798 ايمان بكر

 المحاسبة 20111801 محمد حسب هللا

 الحقوق 20111802 عامر مومني

 الصحافة واإلعالم 20111803 رهف الذهبي

 الهندسة المدنية 20111804 ايمن درويش

اللغة العربية وآدابها 20111805 ابراهيم الزواهره

 هندسة البرمجيات 20111806 لبنى عبدالرحمن

 الهندسة الكهربائية 20111807 محمد السوالمه

 المحاسبة 20111808 عبدهللا صالح

 إدارة األعمال 20111809 محمد محمد

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111810 فرح الخمايسه

 المحاسبة 20111811 فلاير اللحام

 إدارة األعمال 20111812 بتول عبيدات

 المحاسبة 20111814 محمد بكري

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111815 رغد الخطيب

 هندسة البرمجيات 20111816 رهام ايوب

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111817 امنه شلبك

 المحاسبة 20111818 مهند عصيرى

 المحاسبة 20111819 ابراهيم ابوجوده

 رياض األطفال 20111820 سميه عبهري

 هندسة البرمجيات 20111821 حسام شريف

اللغة العربية وآدابها 20111822 ريما عمار

 الحقوق 20111823 ماجد قاسم

 التصميم الداخلي 20111827 انس سعدو

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111828 ريم ابوزيد

 المحاسبة 20111829 حنين االحمد

 هندسة البرمجيات 20111830 عبدهللا عطيه

 العلوم المالية والمصرفية 20111831 ابراهيم حمدان

 علم المكتبات والمعلومات 20111832 هشام السرحان

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111833 عال الشرباتي

 هندسة البرمجيات 20111835 فيصل المشاقبه

 التصميم الداخلي 20111836 مريم اسعيد

 المحاسبة 20111837 طارق ولويل

 التمريض 20111839 حسام حسين

 العلوم المالية والمصرفية 20111840 هيثم دارعاصي

 المحاسبة 20111841 محمد الحاج عيد

 المحاسبة 20111842 ربحي عوده

 معلم الصف 20111843 ساجده رمضان
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 المحاسبة 20111844 بهاء العنزى

 المحاسبة 20111845 محمد عيسى

 نظم المعلومات الحاسوبية 20111847 عصام عليان

 هندسة البرمجيات 20111848 سامي نور

 معلم الصف 20111849 عبدهللا سعيد

 المحاسبة 20111850 محمود وهداني

 المحاسبة 20111852 عاصم القواسمي

 المحاسبة 20111854 عالءالدين عبدهللا

 إدارة األعمال 20111855 سلمان خاليله

 التمريض 20111857 سلسبيل الجمعه

 المحاسبة 20111858 محمد معوض

 الصحافة واإلعالم 20111859 ايناس احمد

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111860 ثائر حداد

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111861 مرام ابوخميس

اللغة العربية وآدابها 20111862 رنا الزعبي

 المحاسبة 20111863 وسام العموش

اللغة العربية وآدابها 20111864 محمد محمد

 التصميم الجرافيكي 20111865 حمزه صالح

 المحاسبة 20111866 يزن الصابر

 رياض األطفال 20111867 غاده صبره

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111870 رزان عابد

 العلوم المالية والمصرفية 20111871 حنين الشمايله

أصول الدين 20111872 عادل خضر

 التسويق 20111874 سلطان الرمحي

 علم الحاسوب 20111875 يحيى شلش

 التصميم الجرافيكي 20111877 هبه عدوي

 نظم المعلومات الحاسوبية 20111878 اسماعيل ابوليله

 العلوم المالية والمصرفية 20111879 محمد الحاج محمد

 نظم المعلومات المحاسبية 20111880 حسام الدين المبيضين

 تكنولوجيا االنترنت 20111881 الحارث مريد

 علم الحاسوب 20111882 محمد براهمه

 علم المكتبات والمعلومات 20111883 محمد ابوسرحان

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111884 محمد الحسين

 المحاسبة 20111885 محمد عبدهللا

 علم الحاسوب 20111886 مصعب غنيم

 تكنولوجيا االنترنت 20111887 يزن جبر

 التصميم الداخلي 20111888 االء الشرش

 تكنولوجيا االنترنت 20111889 روان ابومطاوع

 نظم المعلومات اإلدارية 20111891 احمد ابوزينة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111892 زكيه السراحين

 نظم المعلومات المحاسبية 20111893 مؤمن ابودريع

 علم المكتبات والمعلومات 20111895 صالحه العظامات

 المحاسبة 20111896 بهاءالدين اسماعيل

 إدارة األعمال 20111897 مشعل الدعجه

اللغة العربية وآدابها 20111898 عالء ابوغليون

 الحقوق 20111899 نواف عيد المطيري

 التسويق 20111902 عصام العوبلي

 الهندسة الكهربائية 20111903 محمد محمد

 معلم الصف 20111904 سميه الخوالده

 التحاليل الطبية 20111908 نهى شحاده

 المحاسبة 20111909 فرحان العليمات

 علم الحاسوب 20111911 محمود عوض
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 إدارة األعمال 20111913 سميره ناصر

 الهندسة المدنية 20111914 محمد الموالدي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111915 ساره الحلحولي

 الرياضيات 20111917 فادي النمري

 تكنولوجيا االنترنت 20111918 سامي غيث

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111919 رنيم مقداد

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111920 سلسبيل الرشواني

اللغة العربية وآدابها 20111921 ايمان المومني

 الحقوق 20111922 ايمن ابوعبيد

 الصحافة واإلعالم 20111923 عمر ظاهر

 التصميم الداخلي 20111924 االء ابوساره

 التصميم الجرافيكي 20111925 ايهم االسعد

 المحاسبة 20111926 مرام الرطروط

 نظم المعلومات اإلدارية 20111927 رمزي الخاليله

 التصميم الجرافيكي 20111928 احمد حمدان

 هندسة البرمجيات 20111929 عال هديب

 الرياضيات 20111930 منار المصري

 المحاسبة 20111931 معتصم الدن

 هندسة البرمجيات 20111933 بشار البطوش

 إدارة األعمال 20111934 جيالن الضعيفي

 معلم الصف 20111936 مرام االسمر

 التمريض 20111937 حنين مومني

 العلوم المالية والمصرفية 20111938 فادي ابوفضه

 المحاسبة 20111941 عدي الداوديه

 المحاسبة 20111943 مهند العطيات

 نظم المعلومات المحاسبية 20111944 حمزه ابوسيف

 التصميم الداخلي 20111945 محمد السقا

 المحاسبة 20111947 عالء ابوشعيب

 الرياضيات 20111948 ابراهيم الخاليله

الفقه وأصوله 20111949 مبارك الهاجري

 التمريض 20111950 ورود عالونه

 الصيدلة 20111951 مها العنتري

 الترجمة 20111954 روان الحجاوي

 هندسة البرمجيات 20111955 فراس سلمان

 نظم المعلومات اإلدارية 20111956 عادل غباين

 المحاسبة 20111957 صالح احمد

 العلوم المالية والمصرفية 20111958 محمد شيكاخوا

 الحقوق 20111959 احمد االسود

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111960 دانه سلمان

 هندسة البرمجيات 20111961 حمزه الصعوب

 التسويق 20111963 عبدهللا مصطفي

اللغة العربية وآدابها 20111964 لقاء عطعوط

 الرياضيات 20111965 باسل الشراب

 الفيزياء 20111966 سندس احمد

 نظم المعلومات اإلدارية 20111967 ضياء نحال

 الهندسة المدنية 20111968 محمد دهشان

 التحاليل الطبية 20111970 بيان ابوسخن

 الحقوق 20111971 دانا الفار

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111972 محمد النبابته

 نظم المعلومات اإلدارية 20111975 زيد قنيص

 هندسة البرمجيات 20111976 االء اسعيد

 المحاسبة 20111977 يزن شحاده
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 العلوم المالية والمصرفية 20111978 هدى المشرفي

 علم المكتبات والمعلومات 20111980 حسام المرزوق

 التمريض 20111984 صبا الجالودى

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111987 ايمان غيظان

 المصارف االسالمية 20111989 يزن ابوريا

اللغة العربية وآدابها 20111990 ايالف المصرى

 التصميم الجرافيكي 20111992 خليل جادهللا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20111993 هاله عطعوط

 نظم المعلومات المحاسبية 20111996 محمد الزعبي

 المحاسبة 20112004 مصطفى العتوم

 المحاسبة 20112006 معتصم حمزه

 نظم المعلومات اإلدارية 20112007 خلف حليحل

 إدارة األعمال 20112008 علي ابوالسعود

 علم الحاسوب 20112009 اياد كستيرو

 إدارة األعمال 20112010 ابراهيم ارشيد

 العلوم المالية والمصرفية 20112011 يعقوب الحداد

 نظم المعلومات اإلدارية 20112013 عبدهللا داهود

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112014 انس الفقهاء

 إدارة األعمال 20112015 هيثم الزواهره

 نظم المعلومات اإلدارية 20112016 جهاد احمد

 المحاسبة 20112019 ابراهيم شعبان

 المحاسبة 20112022 طارق مصطفى

 نظم المعلومات اإلدارية 20112025 وليد الريماوي

 إدارة األعمال 20112028 جهان العموش

 الحقوق 20112031 ماجد العموش

 المحاسبة 20112035 اكرم اجباره

 علم الحاسوب 20112041 احمد ابوخوصة

 المحاسبة 20112042 يزن الخاليله

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112043 جعفر ابوالشيخ

 العلوم المالية والمصرفية 20112044 خالد راضي

 المحاسبة 20112046 احمد ابوخوصه

 علم الحاسوب 20112047 ماجد المشاقبه

 المحاسبة 20112048 احمد نمر

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112049 محمد البزور

 إدارة األعمال 20112055 ابراهيم ابراهيم

 إدارة األعمال 20112058 فؤاد القرعان

 المحاسبة 20112067 احمد الزواهره

 نظم المعلومات الحاسوبية 20112068 صالح منصور

 إدارة األعمال 20112069 عامر المكاحلة

 الحقوق 20112070 محمد ريان

 نظم المعلومات اإلدارية 20112073 هشام رشايده

 المحاسبة 20112074 عبدالرحمن ازغير

 نظم المعلومات اإلدارية 20112077 عمار الجالودى

 المحاسبة 20112078 عبيده السمريه

 الحقوق 20112079 محمد المومني

 الحقوق 20112080 موسى الدهيثم

 العلوم المالية والمصرفية 20112081 فراس العتيق

 إدارة األعمال 20112086 نجاح ابورجب

 نظم المعلومات اإلدارية 20112088 عالء هياجنة

 المحاسبة 20112089 غيث نصيرات

 المحاسبة 20112092 فادي غبر

 المحاسبة 20112096 محمد الخريشه
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 علم الحاسوب 20112097 دانيه الشيشاني

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112098 بالل بني يونس

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112106 اسيل سليمان

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112108 سديم النعيمي

 نظم المعلومات الحاسوبية 20112109 علي العويوى

 المحاسبة 20112110 مصطفى ابوالوى

 الصحافة واإلعالم 20112111 الياس المبيضين

 الرياضيات 20112113 دعاء قمر

 الفيزياء 20112114 ايناس المشايخ

 المحاسبة 20112116 عمر ابوطوق

 المحاسبة 20112117 مراد سماره

 الفيزياء 20112118 سائد صبح

 الفيزياء 20112119 عصام جروان

 المحاسبة 20112120 احمد ابوقطام

 التسويق 20112121 عالء القطمش

 الرياضيات 20112123 زينب المشاقبه

 هندسة البرمجيات 20112124 علي حمد

 نظم المعلومات اإلدارية 20112125 اسراء حداد

 نظم المعلومات اإلدارية 20112126 حسين المجفت

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112127 خليل ربابعه

 هندسة البرمجيات 20112128 بالل هديب

 الرياضيات 20112129 مهند الزيود

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112130 دعاء بني جابر

 رياض األطفال 20112131 ميساء الحراحشة

 إدارة األعمال 20112132 قصي اجباره

 التصميم الداخلي 20112133 عدي ابوديه

 المحاسبة 20112137 فاطمه جبر

 الصحافة واإلعالم 20112139 محمد المصاروه

 المحاسبة 20112140 محمد عامودى

 الفيزياء 20112141 هيثم جرايش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112142 احمد حسين

 نظم المعلومات اإلدارية 20112143 محمد العصار

 التصميم الداخلي 20112145 محمد بشار الصالح

 هندسة البرمجيات 20112146 رشاد شحاده

 الرياضيات 20112167 كرم القطراوي

 إدارة األعمال 20112168 حسن الليات

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112170 روزان الماضي

 علم المكتبات والمعلومات 20112172 سجى الحراسيس

 علم المكتبات والمعلومات 20112173 احمد العظامات

 علم الحاسوب 20112177 ضياء الدين كراجه

 الرياضيات 20112178 شروق الفي

 هندسة البرمجيات 20112179 محمد العطي

 الفيزياء 20112180 رهام ظاهر

 المحاسبة 20112181 رشيد عبدهللا

 المحاسبة 20112183 احمد خوالدة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112184 مالك الملكاوي

 هندسة البرمجيات 20112185 خليل غانم

 نظم المعلومات الحاسوبية 20112186 نور الصمادى

 التصميم الجرافيكي 20112187 احمد بدران

 علم المكتبات والمعلومات 20112188 غيداء الشديفات

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112191 وسيم الخطاب

 المحاسبة 20112193 احمد عشا



www.manaraa.com

 علم الحاسوب 20112194 عمر السيد

 معلم الصف 20112196 مروه الحبايبه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112197 صابرين سلهب

 هندسة البرمجيات 20112199 وفاء عليق

 المحاسبة 20112200 عبدالحميد خيرالدين

 التمريض 20112201 يزن فريحات

الفقه وأصوله 20112202 خليل انشاصي

 المحاسبة 20112203 محمود العبابده

 المحاسبة 20112204 احمد الجعبري

 الصحافة واإلعالم 20112205 مصعب عليوه

 الهندسة المدنية 20112206 محمد عطيه

 العلوم المالية والمصرفية 20112207 عمران ابوديه

 هندسة البرمجيات 20112208 عبدالهادي الشيخ ديب

 هندسة البرمجيات 20112211 رشا ابوطاقيه

 العلوم المالية والمصرفية 20112212 علي فاخوري

 معلم الصف 20112213 وصال الدكن

 معلم الصف 20112216 رشا ال سيف

 الصحافة واإلعالم 20112219 اوس كتانه

 المحاسبة 20112221 مؤمن رمضان

 الصحافة واإلعالم 20112222 محمد شاهين

اللغة العربية وآدابها 20112223 حنين عبدالقادر

 الفيزياء 20112224 حمزه الكردى

 هندسة البرمجيات 20112225 حمزه ابوعرب

 الهندسة المدنية 20112228 محمد جاد هللا

 المحاسبة 20112229 عمر حسن

 الفيزياء 20112230 نمر كريك

اللغة العربية وآدابها 20112231 اسالم ابودرويش

 المحاسبة 20112232 عمر القواسمه

الفقه وأصوله 20112233 عرين ياسين

 هندسة البرمجيات 20112235 يزن علي

 الرياضيات 20112236 صفاء رزق

 الترجمة 20112239 نوال عبده

 الرياضيات 20112240 محمد برقان

 التمريض 20112241 عدي الشكري

 هندسة البرمجيات 20112242 مظفر الجابري

 علم الحاسوب 20112243 عماد ناصر

 التحاليل الطبية 20112244 اريج عبدالرحمن

 معلم الصف 20112246 سماح رباع

 المحاسبة 20112249 عمران حسين

 الصيدلة 20112250 مالك ابوطاحون

 علم الحاسوب 20112251 حال فوره

 هندسة البرمجيات 20112252 احمد الشيشاني

 التسويق 20112258 بدر الشيخ ديب

 الحقوق 20112260 رضا الصدر

 تكنولوجيا االنترنت 20112263 حسني شاهين

 التصميم الداخلي 20112264 حمده ابالن

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112267 دانه ابوشرار

 المحاسبة 20112268 ابراهيم مرزوق

اللغة العربية وآدابها 20112269 سالف أبوحواس

 التسويق 20112270 محمد عبدالحميد

 نظم المعلومات اإلدارية 20112272 انس شنيك

 الفيزياء 20112275 عامر العظامات
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 المحاسبة 20112276 عمر العامودي

 الترجمة 20112277 امل النادي

 تكنولوجيا االنترنت 20112278 مي لصوي

 المصارف االسالمية 20112279 روان صدقه

 رياض األطفال 20112281 ساجده القناهره

 الصحافة واإلعالم 20112283 فارس الصالحات

 التحاليل الطبية 20112284 شروق اسعد

الفقه وأصوله 20112285 عبدالكريم شحاده

 المحاسبة 20112286 عمار بليدي

 التمريض 20112287 ايلين الحويطات

 الحقوق 20112288 شهباء داود

 التصميم الداخلي 20112289 محمد النصار

 التسويق 20112292 محمد احمد

 معلم الصف 20112293 محمد الدبايبه

 الصحافة واإلعالم 20112294 همام قفيشة

 الفيزياء 20112295 ايمن التميمي

 معلم الصف 20112297 اسراء السالمات

 إدارة األعمال 20112298 محمد الرواشده

 هندسة البرمجيات 20112299 احمد الحلح

 الرياضيات 20112300 ريم صالح

 المحاسبة 20112303 عمر ابوزيد

 علم الحاسوب 20112309 صالح العجلوني

 الصيدلة 20112312 فلاير المزايده

 الهندسة المدنية 20112314 احمد مالكيه

 الفيزياء 20112315 عزالدين الشجراوي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112316 عتبه الخليلي

 العلوم المالية والمصرفية 20112318 امنه المحاسنه

 المحاسبة 20112319 عدي الجعبري

 علم الحاسوب 20112320 زيد الخموس

 العلوم المالية والمصرفية 20112321 رانيا الهنيني

 العلوم المالية والمصرفية 20112324 خالد نجار

 علم المكتبات والمعلومات 20112325 ايه جرادات

 الرياضيات 20112327 رزان الصوري

 هندسة البرمجيات 20112329 احمد ماسه

 الصيدلة 20112330 احمد البنا

 تكنولوجيا االنترنت 20112331 بكر الرواجفه

 الصيدلة 20112333 ميساء نداف

 الرياضيات 20112334 اسامه الحياري

 المحاسبة 20112336 عبير علي

 الفيزياء 20112337 خليل ابوالرشته

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112339 فرات خضره

 المصارف االسالمية 20112341 احمد حمادين

 الصحافة واإلعالم 20112342 يزن الدروع

 الفيزياء 20112343 سحر العويدي

 الصيدلة 20112344 رغد الحراسيس

 معلم الصف 20112346 يوسف فاعور

 الصحافة واإلعالم 20112349 ربى توبه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112351 رعد العباس

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112356 بيان المحادين

 نظم المعلومات اإلدارية 20112359 انس بني غانم

 هندسة البرمجيات 20112360 موسى العطي

أصول الدين 20112363 مريم الحاج رباح
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 الرياضيات 20112364 ضياء ابوطبيخ

 الصحافة واإلعالم 20112365 محمد الجبور

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112366 والء مصلح

 الصحافة واإلعالم 20112368 خالد ضبان

 الصحافة واإلعالم 20112372 عنود الخريشا

 الصحافة واإلعالم 20112373 شيرين الخريشا

 هندسة البرمجيات 20112374 محمد الصرايره

 الرياضيات 20112375 نور ابوخشم

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112376 رعد السبايله

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112377 انس العمري

 معلم الصف 20112378 مالك ابوالنواس

أصول الدين 20112379 صفاء المهواتي

 التحاليل الطبية 20112382 فاطمه كعكه

 الحقوق 20112383 محمد العنزى

اللغة العربية وآدابها 20112385 نسرين ساكت

 الترجمة 20112386 صالح الدين بوالد

 رياض األطفال 20112401 رشا الخوالده

 هندسة العمارة 20112407 بيان الزبديه

اللغة العربية وآدابها 20112410 اسماء الغويرين

 المحاسبة 20112415 ايه عاشور

 الفيزياء 20112416 احمد ثابت

 هندسة البرمجيات 20112418 عبدهللا الصمادي

 المصارف االسالمية 20112421 هديل حجازي

 علم المكتبات والمعلومات 20112422 سفيان معال

 المحاسبة 20112423 محمد الحنيطي

 الرياضيات 20112426 حسين ابوهواس

 المحاسبة 20112427 فرح عوض

 الحقوق 20112428 انس المومني

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112431 ناردين العمري

 التمريض 20112432 يوسف االحمد

 الحقوق 20112433 نواف الرشيدي

 المحاسبة 20112437 عماد ابولبده

 الحقوق 20112438 فهد الهوشه

 الرياضيات 20112439 ايمن الحوامدة

 المحاسبة 20112442 عبادة المجايده

 علم الحاسوب 20112443 حذيفه المجايده

 الهندسة المدنية 20112447 انس عالونه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112450 ياسمين حسونه

 معلم الصف 20112453 مرام رباع

 المحاسبة 20112454 فارس الصالج

 معلم الصف 20112459 خوله الضويمر

 الهندسة المدنية 20112460 احمد كلبونه

 الهندسة المدنية 20112461 فارس سالمه

الفقه وأصوله 20112463 حسين العجمي

 الهندسة المدنية 20112467 محمد الزمقان

 هندسة البرمجيات 20112469 انس نجاجره

 نظم المعلومات الحاسوبية 20112475 عبدالرحمن عطوة

 المحاسبة 20112503 ابراهيم العموش

 نظم المعلومات اإلدارية 20112505 احمد نوفل

 المحاسبة 20112508 محمد ابوشليح

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112510 محمد فرهود

 العلوم المالية والمصرفية 20112511 ليث مراد
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 علم الحاسوب 20112512 عبدهللا ضمره

 العلوم المالية والمصرفية 20112517 امجد ابوعزام

 إدارة األعمال 20112519 عدي الصوالحه

 إدارة األعمال 20112521 يحيى الحاج اسماعيل

 الحقوق 20112522 عماد اللصاصمه

 نظم المعلومات اإلدارية 20112523 عصمت غنام

 المحاسبة 20112525 محمد صالح

 المحاسبة 20112529 ربيع برغال

 إدارة األعمال 20112531 هيثم شعبان

 الحقوق 20112532 وليد الخزاعى

 إدارة األعمال 20112534 رامي حرب

 إدارة األعمال 20112535 "الشيخ خليل"نرجس 

 إدارة األعمال 20112536 عبدالغفور العباسي

 الحقوق 20112538 محمد هندي

 المحاسبة 20112542 بدر العملة

 الحقوق 20112544 عبدالعزيز المعادات

 إدارة األعمال 20112546 احالم ابراهيم

 العلوم المالية والمصرفية 20112547 محمد حسين

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112550 هبه الزواهره

 نظم المعلومات الحاسوبية 20112556 رائد حمدان

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112558 مراد المرينه

 المحاسبة 20112560 احمد الطبيقي

 إدارة األعمال 20112561 هنيه العساف

 نظم المعلومات اإلدارية 20112564 سلطان المساعيد

 الحقوق 20112566 هبه الذيب

 علم الحاسوب 20112568 هدى النشواتي

 المحاسبة 20112571 حازم حراحشه

 نظم المعلومات اإلدارية 20112572 باسل علي

 إدارة األعمال 20112574 "ملوالعين"ضحى 

 إدارة األعمال 20112575 ايمن عمر

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112577 احمد العيسى

 الحقوق 20112583 سلمى عبدالحليم

 نظم المعلومات اإلدارية 20112602 ياسمين ابودية

 علم الحاسوب 20112603 عال عجاج

 إدارة األعمال 20112604 ماهر السرحان

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20112606 صبري اللواما

 إدارة األعمال 20112607 روز الصوص

 إدارة األعمال 20112608 موفق المساعيد

 إدارة األعمال 20112610 احمد نصرهللا

 إدارة األعمال 20112616 محمد حواري

 المحاسبة 20119024 لؤي عوده

 المحاسبة 20119026 احمد العلواني

 المحاسبة 20119031 احمدخير الشمايله

 المحاسبة 20119033 عثمان حميدان

 المحاسبة 20119040 موسى ناجي

 المحاسبة 20119058 محمد السويداوي

 المحاسبة 20119064 احمد اللقيس

 المحاسبة 20119066 احمد حسونه

 المحاسبة 20119071 علي الهروط

 المحاسبة 20119074 توفيق ابوزايد

 الصيدلة 20120001 عائشة عجاج

 إدارة األعمال 20120003 احمد ابو عافيه
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 المحاسبة 20120004 علي حمد

 هندسة العمارة 20120005 أسامة أبوالروس

 الهندسة المدنية 20120006 حمزه ابوسريه

 علم الحاسوب 20120008 ماهر الحسون

 هندسة العمارة 20120009 احمد الكحلوت

 المحاسبة 20120010 عبدالغافر ابوزيد

 الصحافة واإلعالم 20120011 خميس ابوزيد

 إدارة األعمال 20120013 يزن الملحم

 الهندسة المدنية 20120014 انس حسونه

 الصيدلة 20120015 دعاء عبدالرحمن

 الصحافة واإلعالم 20120016 هبه الحجاج

 التسويق 20120018 احمد ابوالوي

 الهندسة المدنية 20120022 علي صويلح

 الصيدلة 20120023 االء ابونجا

 إدارة األعمال 20120024 قصي عبدالرزاق

الفقه وأصوله 20120025 فهد الغانم

الفقه وأصوله 20120026 ثامر مبارك

 الرياضيات 20120027 نادين االحمد

الفقه وأصوله 20120028 عبدهللا العجمي

 هندسة العمارة 20120029 فرح محمد الحاج

 التمريض 20120030 هنادى علي

 إدارة األعمال 20120032 بدر الغريب

 التصميم الداخلي 20120033 عمر طوباسي

 الهندسة المدنية 20120034 علي نصار

 التحاليل الطبية 20120035 زياد الكيالني

 التمريض 20120037 حليمه سليم

 نظم المعلومات اإلدارية 20120039 انس علي ابوخضر

 الهندسة المدنية 20120040 محمد ابوختله

 هندسة العمارة 20120041 والء عثمان

 التصميم الجرافيكي 20120042 يوسف عبدهللا

 العلوم المالية والمصرفية 20120043 خالد الطيبه

 المحاسبة 20120044 احمد عوض

 الهندسة المدنية 20120045 احمد مصطفى

 الهندسة المدنية 20120046 راجح كنعان

الفقه وأصوله 20120051 عوض السعيدي

الفقه وأصوله 20120052 وليد الغضوري

الفقه وأصوله 20120053 بدر محمد

الفقه وأصوله 20120054 عبدهللا العنزي

 الهندسة المدنية 20120055 محمد صوص

 الهندسة المدنية 20120058 مجاهد الجنيدي

 التصميم الداخلي 20120061 االء االعرج

 الهندسة المدنية 20120064 حمزه كتانه

 هندسة العمارة 20120065 ربيع ابودلة

 التصميم الداخلي 20120066 ليث طاللقه

 المحاسبة 20120068 صالح صوافطه

 هندسة العمارة 20120069 محمد االسعد

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120073 ربا سعاده

 التمريض 20120074 دينا عليمات

 الهندسة المدنية 20120075 محمد زيد

 الهندسة المدنية 20120076 محمد برهوش

 رياض األطفال 20120079 االء الخباص

 الهندسة المدنية 20120080 عبدالرحمن شلدان
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الفقه وأصوله 20120081 سالم العتيبي

 الهندسة المدنية 20120083 وليد العدس

 الحقوق 20120084 سمر عمر

 الهندسة المدنية 20120085 بدر الطوباسي

 الهندسة المدنية 20120086 اسامه ابونار

 رياض األطفال 20120088 هدى عرباسي

 الهندسة المدنية 20120089 احمد عبدالوهاب

 نظم المعلومات اإلدارية 20120092 ريتا ابوالشعر

 الترجمة 20120093 حنين بركات

 نظم المعلومات اإلدارية 20120095 احمد بزور

 الصيدلة 20120096 صبحي خلف

 هندسة البرمجيات 20120097 مهند احمد

 الهندسة الكهربائية 20120098 حمزه القواسمي

 الصيدلة 20120100 براءه ابورحمه

 الصيدلة 20120101 يزن الشحرور

 رياض األطفال 20120102 ايناس قزق

 الهندسة المدنية 20120103 احمد فرعون

 هندسة العمارة 20120104 ريما النجار

 الرياضيات 20120106 والء ديك

 هندسة البرمجيات 20120107 دينا ابوسلطان

 معلم الصف 20120108 منار مصطفى

 التصميم الداخلي 20120109 حسام محمد

 الصيدلة 20120112 نور عمر

 معلم الصف 20120113 اسيل عابوره

 الهندسة المدنية 20120114 حمزه الزراق

 الهندسة المدنية 20120115 مراد ابوحمدان

 تكنولوجيا االنترنت 20120117 عبدالرحمن جبريل

 الصيدلة 20120118 عائشة هندي

 المحاسبة 20120119 علي مصطفى

 التمريض 20120120 حنين صري

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120121 فاتن محمد

 المحاسبة 20120122 حمزه مسعود

 الصيدلة 20120123 لينا الكسواني

 العلوم المالية والمصرفية 20120124 عيسى عاقله

 المصارف االسالمية 20120125 احمد احمد

 هندسة العمارة 20120126 اماني بلو

 الهندسة المدنية 20120127 خالد رضوان

 الصيدلة 20120128 محمود العليمات

 الصيدلة 20120130 حنين عبدالقادر

 المحاسبة 20120131 قصى عصفور

 إدارة األعمال 20120133 فواز العتيبي

 إدارة األعمال 20120134 يزن عبادي

 الصيدلة 20120135 آيات الخوالدة

 علم المكتبات والمعلومات 20120136 ايمان حويت

 الصيدلة 20120137 عريب خوالده

 علم المكتبات والمعلومات 20120139 ايمان شلهوب

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120140 منال غانم

 العلوم المالية والمصرفية 20120141 احمد الزواهره

 الصحافة واإلعالم 20120143 مراد صالح

 الصيدلة 20120145 حسام ابوحسين

 التصميم الداخلي 20120146 ليث عوده

 الصحافة واإلعالم 20120147 رند عبدالرحيم
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 الصيدلة 20120149 سندس الشواقفة

 التصميم الجرافيكي 20120150 عبدالجابر العبدهللا

 معلم الصف 20120151 وجدان ابوليلى

 الصيدلة 20120152 عصام قرعوش

 الصيدلة 20120153 سناء القرشي

 المحاسبة 20120154 صدقي ابوالهيجاء

 الصيدلة 20120155 روان ابوغازى

 الصحافة واإلعالم 20120156 غيداء ابوشهاب

 المحاسبة 20120158 مارتينا ميخائيل

 معلم الصف 20120160 دانيا ابوحليلو

 العلوم المالية والمصرفية 20120162 ميس ابوفرخ

 الهندسة المدنية 20120164 عالء حمدان

 الهندسة المدنية 20120165 حمزه ابوسريس

 المحاسبة 20120166 ابراهيم علي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120168 ياسمين حماد

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120169 سميره عرقاوى

 المحاسبة 20120170 اميره اسماعيل

 العلوم المالية والمصرفية 20120171 ميرنا طايع

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120172 نعيم المجحم

 هندسة العمارة 20120173 راكان البطارسه

 معلم الصف 20120174 دعاء بدوان

 هندسة العمارة 20120176 احمد منصور

 معلم الصف 20120178 لينا الزرو

 هندسة البرمجيات 20120179 تمارا الدبوبي

 هندسة البرمجيات 20120180 احمد محمد

 الهندسة الميكانيكية 20120181 يوسف الشمالي

 علم المكتبات والمعلومات 20120182 تقوى الصبيحات

 معلم الصف 20120183 هديل المدهون

 هندسة البرمجيات 20120184 محمود الشيخ قاسم

 االقتصاد 20120185 نور دعيبس

 نظم المعلومات الحاسوبية 20120186 عبدهللا خضر

 المحاسبة 20120187 احمد محمد

 الهندسة المدنية 20120188 ناهض شاليل

 هندسة البرمجيات 20120189 وليد العمور

 المحاسبة 20120191 علي احمد

 المحاسبة 20120195 عبدالحفيظ بدوان

 التحاليل الطبية 20120196 روان سلمان

 علم الحاسوب 20120198 خلود صالح

 الحقوق 20120199 مصعب ملكاوى

 نظم المعلومات اإلدارية 20120200 حسن البطاينه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120201 حنين البنا

 علم الحاسوب 20120203 روزانا زيدان

 الفيزياء 20120204 سليمان ابوراشد

 الفيزياء 20120205 مجد العمرى

 المحاسبة 20120206 خليل رشيد

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120207 داليا صوان

 هندسة العمارة 20120208 لميس حمدان

 المحاسبة 20120209 صابر طوالبه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120210 ساجده حمد

 التصميم الداخلي 20120212 اسراء طومكي

اللغة العربية وآدابها 20120213 محمود قنديل

 الصحافة واإلعالم 20120214 النا الخراز
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 الصيدلة 20120215 مالك عليمات

 التحاليل الطبية 20120216 اسراء صوافطه

 الرياضيات 20120217 فارس عبدالخالق

 المصارف االسالمية 20120218 عالء سعاده

 هندسة البرمجيات 20120219 احمد ابورزق

 هندسة العمارة 20120221 ساجده غنام

 الحقوق 20120222 حنين ابوسنفه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120223 ايه علي

 الصيدلة 20120224 ماريا بيلتو

 معلم الصف 20120225 اسراء القصاص

 التحاليل الطبية 20120226 ساره االحمد

 تكنولوجيا االنترنت 20120228 فاروق عبدالفتاح

 المحاسبة 20120229 وليد مالعبه

 المحاسبة 20120231 طارق النجار

 المحاسبة 20120232 قيس الحجر

 المحاسبة 20120233 رائد ساره

 معلم الصف 20120234 افنان وقاد

 الصيدلة 20120235 احمد كتانه

 المحاسبة 20120236 شهد ذيب

 التصميم الداخلي 20120237 حسام الدين صافي

 علم الحاسوب 20120239 هدى صالح

 الهندسة المدنية 20120240 محمد الدرابسه

 الصيدلة 20120241 "شفا عمرى"شاديه 

 الهندسة الميكانيكية 20120243 عبيده محمود

 التصميم الداخلي 20120244 رزان ابوزبيدة

 الهندسة المدنية 20120246 مالك منصور

 الهندسة المدنية 20120247 عمار حداد

 التمريض 20120248 تماره مجدالويه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120249 حنين الخاليله

 المحاسبة 20120252 مصعب الرواشدة

 التمريض 20120255 ربا خليل

 العلوم المالية والمصرفية 20120256 هبه السماوي

 نظم المعلومات الحاسوبية 20120257 احمد ابوالوي

 رياض األطفال 20120259 ريم ياسين

 الهندسة المدنية 20120260 محمد العبدالالت

 الهندسة المدنية 20120261 يزن محمود

 الصيدلة 20120265 مي ابوشاويش

 الهندسة المدنية 20120266 عمر الكنج

 المصارف االسالمية 20120268 ملك مشعل

 المحاسبة 20120270 محمد ابوعبيد

 المحاسبة 20120271 احمد حسن

 المحاسبة 20120272 احمد قنزوعه

 العلوم المالية والمصرفية 20120275 امل يونس

 المحاسبة 20120277 محمد حرب

 الحقوق 20120278 شروق الشايب

 الصيدلة 20120279 اسراء اللحام

 الصيدلة 20120280 انوار حسن

 الصيدلة 20120281 ساجده التيهي

 التسويق 20120282 رامي شهاب الدين

 المحاسبة 20120283 محمد عبدالرحمن

 الصيدلة 20120285 بتول قرقور

 الترجمة 20120286 احمد رمضان
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الفقه وأصوله 20120288 رزان السراوي

 التصميم الجرافيكي 20120290 حسام توبي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120291 زينب ابوحبله

 الهندسة المدنية 20120292 باسل االغواني

 الفيزياء 20120293 محمد براش

 نظم المعلومات اإلدارية 20120294 نضال االشقر

 معلم الصف 20120295 مها الغويرين

 المحاسبة 20120296 عبدالرازق ابومقرب

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120297 سرين المالحي

 علم الحاسوب 20120298 دارين الحسن

 التمريض 20120299 اسيل هيجاوي

 هندسة العمارة 20120300 احمد العمله

 هندسة العمارة 20120301 منار شاويش

 المصارف االسالمية 20120302 هديل عوض

 علم المكتبات والمعلومات 20120303 فلاير العظامات

 تكنولوجيا االنترنت 20120306 ديما منصور

 الهندسة المدنية 20120307 رهام خصاونه

 المحاسبة 20120308 جمال ضميدى

 الترجمة 20120309 نور موسى

 تكنولوجيا االنترنت 20120310 عدنان الشيخ

 إدارة األعمال 20120311 سناء عالن

 الحقوق 20120312 مؤمن موسى

 هندسة البرمجيات 20120314 احمد بدوى

 معلم الصف 20120315 صفاء ابوصعيليك

 المصارف االسالمية 20120316 وليد عباس

 الصيدلة 20120317 سندس حسان

 التحاليل الطبية 20120318 شهد حسان

 المحاسبة 20120319 "محمود سعاده"شذى 

 الرياضيات 20120320 محمود مخلوف

 نظم المعلومات اإلدارية 20120321 احمد رمضان

 الترجمة 20120322 عامر قعاقعة

 تكنولوجيا االنترنت 20120323 محمد البزم

 المحاسبة 20120324 محمود نوفل

 معلم الصف 20120327 نصيره الزيادي

 الحقوق 20120328 مرح الكيالني

 المحاسبة 20120329 محمد المسيمي

 علم المكتبات والمعلومات 20120330 روان بني ياسين

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120331 ميناس حمدان

 التصميم الجرافيكي 20120332 عبدالمالك النادى

 الهندسة المدنية 20120333 عبدالجواد برقان

 علم الحاسوب 20120334 احمد يعقوب

 رياض األطفال 20120335 جهان رداد

اللغة العربية وآدابها 20120336 ايات سلمان

 هندسة البرمجيات 20120337 روان حسن

 الصيدلة 20120338 نادين ظاظا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120339 قصي الشريف

 الهندسة المدنية 20120340 طارق عبدربه

الفقه وأصوله 20120341 هديل ابراهيم

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120342 ساره صالح

 الصيدلة 20120343 لميس فوره

 هندسة البرمجيات 20120344 حمزه الجمل

 العلوم المالية والمصرفية 20120345 النه حسان
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 الهندسة المدنية 20120346 سامي العسالي

 االقتصاد 20120348 يسرى المصري

 الهندسة المدنية 20120349 مهند زبن

 الهندسة الكهربائية 20120350 رامي راجحه

 هندسة البرمجيات 20120351 احمد العمرى

 المصارف االسالمية 20120352 حمزه ابوأسعد

 هندسة البرمجيات 20120354 مجدولين جرادات

 الصيدلة 20120358 لين ابوسمك

 الصيدلة 20120360 ليان ابوسمك

 التصميم الداخلي 20120363 ايه عنبتاوي

 هندسة العمارة 20120364 اسراء االفغاني

 الهندسة المدنية 20120365 شاهين شاهين

 المحاسبة 20120366 احمد سليم

 الصيدلة 20120367 معاذ عبدهللا

 الهندسة المدنية 20120368 احمد صوان

 الهندسة المدنية 20120370 احمد الزبدية

 الصيدلة 20120371 رناد كشوع

 هندسة البرمجيات 20120372 محمد سوالمه

 الهندسة المدنية 20120373 عبدالرحمن المساعفه

 المحاسبة 20120374 محمد عبيد

 علم الحاسوب 20120375 باسل حموده

 علم المكتبات والمعلومات 20120376 ابراهيم شنك

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120377 عبير محمود

 معلم الصف 20120378 روان محمود

 الصيدلة 20120379 اروى سعاده

 تكنولوجيا االنترنت 20120380 ساره الترعاني

 المحاسبة 20120383 عبدهللا ابوخرمه

 المحاسبة 20120384 انس عبيد

 الهندسة المدنية 20120386 طارق بركات

 الهندسة المدنية 20120388 ماجد الراعي

 هندسة البرمجيات 20120390 رنا الجمل

 الهندسة المدنية 20120392 محمد الصباغ

 المحاسبة 20120393 نسيم الحجاوى

 الهندسة المدنية 20120394 جبريل الراعي

 المحاسبة 20120395 علي االقرع

 علم المكتبات والمعلومات 20120396 ريم السبيله

 العلوم المالية والمصرفية 20120397 محمد الحضرمي

 معلم الصف 20120399 تسنيم العبادي

 المصارف االسالمية 20120400 محمد عمار الطنطاوى

 التحاليل الطبية 20120401 احمد السرحي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120402 غدير ملكاوي

 التحاليل الطبية 20120403 شذى ابوشادوف

 هندسة العمارة 20120404 سجى سويدان

 الهندسة الكهربائية 20120405 مؤيد السوالمه

 الفيزياء 20120406 دعاء كنعان

 علم الحاسوب 20120407 يزن خربط

 العلوم المالية والمصرفية 20120408 بهاءالدين كتانه

 الهندسة المدنية 20120410 موسى ابوعسل

اللغة العربية وآدابها 20120412 راشد سلمان

 المحاسبة 20120413 عمار حامد

 الصيدلة 20120414 ديما الكيالني

 علم المكتبات والمعلومات 20120415 شروق النعامنه
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 هندسة البرمجيات 20120416 عامر زياده

 المحاسبة 20120417 احمد حماد

الفقه وأصوله 20120418 سعدالدين العجمي

 المحاسبة 20120421 عزمي الخطيب

 علم الحاسوب 20120423 محمد الحاج

 المحاسبة 20120424 محمد ابوغوش

 الهندسة المدنية 20120425 احمد ابوعلي

 المحاسبة 20120426 يوسف خليل

الفقه وأصوله 20120427 عبدهللا العازمي

 التحاليل الطبية 20120428 نورالدين الطريفي

 التحاليل الطبية 20120429 زينب الحولي

الفقه وأصوله 20120431 ناصر عبيد

اللغة العربية وآدابها 20120432 رحاب انويري

 المحاسبة 20120435 قصي خاليله

 هندسة البرمجيات 20120439 فهد الويسي

 الهندسة الكهربائية 20120440 احمد محارب

 نظم المعلومات اإلدارية 20120441 غسان حموده

 التمريض 20120442 صفاء عليان

 المحاسبة 20120444 عامر علي

 الصيدلة 20120445 بتول خزاعلة

 التصميم الجرافيكي 20120446 يوسف حمدان

 المحاسبة 20120447 سالم الغويرين

 علم المكتبات والمعلومات 20120448 هناء حجير

 الصحافة واإلعالم 20120449 نادين الوريدات

 المحاسبة 20120450 انس احمد

 المحاسبة 20120452 شادي سهيله

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120453 هبه قنديل

 تكنولوجيا االنترنت 20120457 حمزه شناعه

 التسويق 20120458 عمر النجار

 الصيدلة 20120459 دعاء العمرى

 المحاسبة 20120464 مصطفي المحارمه

 المحاسبة 20120465 لؤي العمله

 هندسة العمارة 20120466 محمد ابوسمك

 الهندسة المدنية 20120467 قتيبه ضمره

 الهندسة المدنية 20120468 فراس أخرس

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120469 بيان اليماني

 الصيدلة 20120471 غسق جميل

 الهندسة المدنية 20120474 حمزه ابوعمره

 تكنولوجيا االنترنت 20120475 بدر البشناق

 المحاسبة 20120476 هاشم عساف

 الصيدلة 20120477 ابرار ابورياش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120478 شذى الصوافطه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120479 محمد التميمي

 نظم المعلومات اإلدارية 20120480 زيد الخوالدة

 معلم الصف 20120483 افنان النصر

 الهندسة المدنية 20120484 وفا المصري

 التصميم الجرافيكي 20120485 يحيى العيسه

 التصميم الداخلي 20120486 كاترين الخطيب

 إدارة األعمال 20120487 احمد رشيد

 نظم المعلومات المحاسبية 20120489 روان شلبايه

 المحاسبة 20120490 مروان المطارنه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120492 زينه قطيط
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 المحاسبة 20120493 وجيه خالد

دالل    الصيدلة 20120494

 رياض األطفال 20120497 حياه حسنين

 الهندسة المدنية 20120498 احمد العموش

 المصارف االسالمية 20120500 عمر الزرو

 الصحافة واإلعالم 20120501 شفاء القصاب

 العلوم المالية والمصرفية 20120502 حنين زقوت

 الصحافة واإلعالم 20120503 بيان منصور

 هندسة البرمجيات 20120505 ياسر شلش

 الترجمة 20120507 رنيم ابوغوش

 تكنولوجيا االنترنت 20120509 يزن الديرى

 االقتصاد 20120511 رزان فقيه

 المحاسبة 20120512 يزن حشاش

 الرياضيات 20120513 جوانا القاضي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120514 منى قاسم

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120515 روان محمد

 رياض األطفال 20120516 ساره المشعل

 رياض األطفال 20120517 مرح المشعل

 التصميم الداخلي 20120518 دانيه الحلواني

 هندسة البرمجيات 20120519 عبدهللا الدراوشه

 العلوم المالية والمصرفية 20120520 محمد القاسم

 هندسة العمارة 20120523 عبدالرحمن الحواجره

 الهندسة المدنية 20120524 ابراهيم صالح

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120525 مريم الحسين

اللغة العربية وآدابها 20120527 ديمه سعيد

 الهندسة المدنية 20120528 احمد الحاج ابراهيم

 هندسة العمارة 20120530 زيد الصرايره

 المحاسبة 20120531 محمد ابوهويدي

 العلوم المالية والمصرفية 20120532 احمد التاللوه

 التمريض 20120534 ايمن المسيمي

 العلوم المالية والمصرفية 20120535 ياسمين صبح

 الحقوق 20120536 عبدهللا عمر

 المحاسبة 20120537 عدي مصطفى

 التصميم الجرافيكي 20120540 محمد الزيود

 علم المكتبات والمعلومات 20120541 نهى الخوالدة

 المحاسبة 20120544 يزن عبدالجواد

 الصيدلة 20120545 وجدان الحسيني

 رياض األطفال 20120547 روان البواليز

 الصيدلة 20120548 ايناس قاسم

 علم الحاسوب 20120549 محمد الجمل

 علم الحاسوب 20120550 سرحان قاطوني

 إدارة األعمال 20120551 ايهاب الرمحي

 الفيزياء 20120552 محمود الفيومي

 نظم المعلومات المحاسبية 20120554 محمد النصر

 الصحافة واإلعالم 20120555 عدي وقاد

 الهندسة المدنية 20120556 علي المدفع

 هندسة العمارة 20120558 عالء الرواشدة

 معلم الصف 20120559 نور الحوترى

 التصميم الداخلي 20120560 احمد الصوافطه

اللغة العربية وآدابها 20120561 رزان الهنانده

 المحاسبة 20120562 كامل حسين

 المصارف االسالمية 20120563 احمد عشا
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 تكنولوجيا االنترنت 20120565 عمار الشعيبي

 الصيدلة 20120566 ملك ابومغلي

 الحقوق 20120567 نغم نوفل

 نظم المعلومات اإلدارية 20120568 دانا ابوعمشه

 نظم المعلومات المحاسبية 20120569 احمد السعود

 التسويق 20120570 فاروق حسين

 هندسة البرمجيات 20120571 سنابل القالب

 هندسة البرمجيات 20120572 احمد عبد

 معلم الصف 20120573 ليث سعيد

 العلوم المالية والمصرفية 20120574 شرحبيل النادي

 التمريض 20120576 عائشه ابودرويش

 الصيدلة 20120577 وفاء عواد

 العلوم المالية والمصرفية 20120579 مريانا البنا

 التصميم الداخلي 20120580 حسام عباس

 التحاليل الطبية 20120581 تسنيم عبوش

 علم المكتبات والمعلومات 20120582 حنين ابوخضر

 التصميم الداخلي 20120583 مصعب ابوعطاهللا

 الصيدلة 20120584 صالح البزور

 المصارف االسالمية 20120586 عياد عياد

 المحاسبة 20120589 ديما تكرورى

 الصيدلة 20120591 بشار الشريف

 الهندسة المدنية 20120592 صهيب الزعبي

 التصميم الداخلي 20120593 ايمن الفقهاء

 الصحافة واإلعالم 20120594 احالم ابو كوش

 الهندسة المدنية 20120595 بهاء شبانة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120596 ايسر ياسين

 تكنولوجيا االنترنت 20120597 احمد يوسف

 التصميم الجرافيكي 20120598 محمد ابوعمر

 المصارف االسالمية 20120599 راكان الدهيثم

اللغة العربية وآدابها 20120602 والء حبه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120603 االء حبه

 إدارة األعمال 20120604 احمد الزفيفي

 الصيدلة 20120605 طارق العيسه

 التمريض 20120606 لؤي ابومنصور

اسامه    المحاسبة 20120608

 التصميم الداخلي 20120609 عالء محمود

 معلم الصف 20120610 محمد النميالت

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120613 مرام الدبيسي

 المحاسبة 20120614 محمد ارشيد

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120615 ساره محمود

 الهندسة المدنية 20120616 عبدهللا اليازوري

 هندسة البرمجيات 20120617 يوسف المومني

 المحاسبة 20120618 يزن المصري

 الصيدلة 20120619 رنين عنايه

 المحاسبة 20120620 محمد اسماعيل

 المحاسبة 20120621 احمد الرفاتي

 المحاسبة 20120622 عماد اسعيد

 الرياضيات 20120623 هاله العمرى

 المحاسبة 20120624 ليث صبيح

 الهندسة المدنية 20120625 أحمد أبوشرخ

 الحقوق 20120626 عبدهللا الهلفي الرشيدي

 الصحافة واإلعالم 20120627 نور الحيح
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 الهندسة المدنية 20120631 معاذ دعمى

 الهندسة المدنية 20120632 محمد عبدهللا

اللغة العربية وآدابها 20120633 انور ابوصعيليك

 الهندسة المدنية 20120636 انس حمادة

 المصارف االسالمية 20120637 تسنيم الراعي

 المحاسبة 20120639 محمد علي

 التصميم الداخلي 20120640 رامي تيلخ

 الهندسة المدنية 20120641 محمد يعقوب

 معلم الصف 20120642 احالم حناحنه

 التحاليل الطبية 20120643 وجدان الفقير

 هندسة البرمجيات 20120644 محمد قطناني

 المصارف االسالمية 20120646 رانيا الحويان

 الصحافة واإلعالم 20120647 نعمت قاسم

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120648 اسيل تنيره

 الهندسة المدنية 20120649 عامر جمعه

 الترجمة 20120650 ياسين ابوجاجه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120651 هبه صالح

 الصيدلة 20120652 دنيا المصري

 الهندسة المدنية 20120654 عبدالرحمن سعادات

 هندسة البرمجيات 20120655 محمد القطب

 المصارف االسالمية 20120656 روحي الشويكي

 العلوم المالية والمصرفية 20120657 سجود العبوس

 هندسة العمارة 20120658 ابراهيم الشبك

 الصيدلة 20120659 سالي مهداوى

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120660 لينا فرحان

 المحاسبة 20120661 محمد صبح

 المصارف االسالمية 20120663 امال الدهيم

 المصارف االسالمية 20120664 معاذ ابوالغنم

 الهندسة المدنية 20120665 عبدالرحمن عبداللطيف

 نظم المعلومات المحاسبية 20120666 دنيا العجوري

 معلم الصف 20120667 دانيه احمد

 التصميم الداخلي 20120668 خالد القدسي

 الهندسة المدنية 20120669 طاهر القدسي

 نظم المعلومات اإلدارية 20120670 احمد الياسين

 معلم الصف 20120671 سوسن ابوالرب

 التمريض 20120672 االء المصرى

اللغة العربية وآدابها 20120674 ميس عيال عواد

 الهندسة المدنية 20120675 سامي مقبل

اللغة العربية وآدابها 20120676 بيان الهزايمه

 رياض األطفال 20120677 اسيا السعود

الفقه وأصوله 20120678 عبدالرزاق الشمري

أصول الدين 20120679 وفاء القطناني

 معلم الصف 20120680 رند عبدهللا

عثمان    الفيزياء 20120681

 الصيدلة 20120682 زينب قاسم

 الرياضيات 20120685 امنه المشني

أصول الدين 20120686 ندين عزازي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120687 هديل هريسه

 معلم الصف 20120688 اسالم رمضان

 نظم المعلومات المحاسبية 20120689 رائد احميد

 الحقوق 20120690 عبدالعزيز الحربى

 الحقوق 20120691 خالد الفى
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 الصيدلة 20120692 نور اعبيد

 المصارف االسالمية 20120693 عالء الدين غريب

 التصميم الداخلي 20120695 عبدهللا يوسف

 علم الحاسوب 20120696 عارف الشريح

 المحاسبة 20120697 مارينا امسيح

 المصارف االسالمية 20120698 "عياش الكري"شفيق 

 نظم المعلومات اإلدارية 20120699 ندى ابوزبيدة

 الحقوق 20120701 عيسى الرشيدى

 المحاسبة 20120704 الدسوقي ابوالعنين

 الصيدلة 20120705 آمنه العويمر

 إدارة األعمال 20120706 رهف العابد

 علم المكتبات والمعلومات 20120708 منى شقير

 هندسة البرمجيات 20120709 محمد صبره

 العلوم المالية والمصرفية 20120711 احمد ملكاوي

 معلم الصف 20120712 اسماء ابوالحاج

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120713 ضحى الصيفي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120714 والء الصيفي

 معلم الصف 20120715 اسراء وشاح

 المحاسبة 20120716 راكان الحربي

 الصحافة واإلعالم 20120717 اسيل حرب

سعاد    التحاليل الطبية 20120718

غصون    الصيدلة 20120719

 الصحافة واإلعالم 20120722 رايه بكر

 تكنولوجيا االنترنت 20120723 احمد سليمان

 الصيدلة 20120724 لينا ابداح

 الحقوق 20120725 فهد المجالد

 المحاسبة 20120726 ايهاب بشناق

 العلوم المالية والمصرفية 20120727 احمد الخزاعله

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120728 ريم القبيسي

 العلوم المالية والمصرفية 20120729 معتز اسماعيل

 الصحافة واإلعالم 20120730 دانا الطهراوي

 الصيدلة 20120731 عبدالكريم االبراهيم

 الهندسة المدنية 20120732 محمد االبراهيم

 الهندسة المدنية 20120734 هبه الشريف

 الصحافة واإلعالم 20120736 روان صفيره

 تكنولوجيا االنترنت 20120738 عثمان ابوعرب

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120740 تسنيم عطياني

 هندسة البرمجيات 20120741 عيسى عطاهللا

 إدارة األعمال 20120743 عبدهللا االحمد

 الحقوق 20120744 أميه الحاج جابر

 هندسة العمارة 20120745 خديجه السعداوي

 علم المكتبات والمعلومات 20120747 عماد الخزاعلة

 الرياضيات 20120748 مجد محمود

 هندسة البرمجيات 20120749 امل عليوه

 المحاسبة 20120750 كرم يونس

 المصارف االسالمية 20120751 عمر عبدالقادر

 التسويق 20120752 عبدهللا العتيبي

 التحاليل الطبية 20120757 نوران داود

 تكنولوجيا االنترنت 20120758 معاذ العلي

 علم الحاسوب 20120760 محمد عبدالرحمن

اللغة العربية وآدابها 20120761 منار جادهللا

 الترجمة 20120762 زيد ابوالسعود
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 علم المكتبات والمعلومات 20120763 محمد طوافشه

 المصارف االسالمية 20120764 محمد الفيومي

 المحاسبة 20120766 اسامه ابراهيم

 تكنولوجيا االنترنت 20120768 محمد ابوالزيت

 الفيزياء 20120770 رعد زعارير

 الصيدلة 20120771 ابراهيم المباشر

 معلم الصف 20120772 لينه المباشر

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120773 ايه قاسم

 المحاسبة 20120774 ايوب نصر

اللغة العربية وآدابها 20120776 بيان الوريكات

 المحاسبة 20120777 طارق الذيبه

 المصارف االسالمية 20120778 سالم الجبور

 معلم الصف 20120780 مجد ابوعنزه

 الهندسة المدنية 20120782 بكر ابوطعيمة

 نظم المعلومات اإلدارية 20120783 سالم الجميلي

 علم الحاسوب 20120784 احمد سلمان

 التسويق 20120785 معتز حبيب

 الصيدلة 20120786 عمر الغزالي

 التحاليل الطبية 20120789 لمياء عبدالمالك

 التحاليل الطبية 20120790 منى صالح

 المحاسبة 20120791 ثامر بني صخر

 علم الحاسوب 20120792 ايهاب صالح

 الصيدلة 20120793 ندين بكر

 نظم المعلومات اإلدارية 20120794 روموندا ابوهدير

 تكنولوجيا االنترنت 20120795 غيث جاد هللا

 االقتصاد 20120796 روان الصيفي

 تكنولوجيا االنترنت 20120797 عبدالرحمن الشطي

 المحاسبة 20120798 سوسن البلوي

 رياض األطفال 20120799 ساجده الجهني

 الهندسة المدنية 20120801 عادل الشرباتي

 الهندسة المدنية 20120802 صادق الشرباتي

 الرياضيات 20120803 تسنيم ابوالعدس

 الحقوق 20120806 روان االنقر

 الصيدلة 20120808 أنس شرفا

 الرياضيات 20120809 مرام العطوي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120810 رهام رحال

 المحاسبة 20120811 سالم السايس

 رياض األطفال 20120812 عهد سمحان

 التصميم الجرافيكي 20120814 عبدالرحمن محمد

 الحقوق 20120815 حسام ابوحق

 التصميم الجرافيكي 20120816 احمد جحا

 المحاسبة 20120817 مالك الخاليله

 المحاسبة 20120818 عدي العمري

 هندسة البرمجيات 20120821 احمد سماره

 المحاسبة 20120823 وائل الزبن

 الحقوق 20120824 رائد الزبن

 الصيدلة 20120826 حنين ابوعوض

 المحاسبة 20120827 ضياء حمزه

 هندسة العمارة 20120829 افاق العجارمه

 التحاليل الطبية 20120830 سجى ابوصعيليك

 علم الحاسوب 20120831 اشرف جاموس

 التحاليل الطبية 20120833 نانسي ناصرية
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 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120834 ريم مالح

 الفيزياء 20120835 عبدهللا الخوله

 هندسة البرمجيات 20120836 نضال الزبن

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120840 اناس سعاده

 الصيدلة 20120841 بيان الحاج

 التمريض 20120842 كوثر ضميدي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120843 هبه العمد

 التمريض 20120844 غزل شرف

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120845 ايات سرحان

 علم الحاسوب 20120847 خالد حمبوز

 تكنولوجيا االنترنت 20120849 هاني عفانه

 التصميم الجرافيكي 20120850 تسبيح عبد الرزاق

 المحاسبة 20120851 يزن العمله

 الترجمة 20120853 تسنيم المصري

 الرياضيات 20120854 محمد الرقب

 تكنولوجيا االنترنت 20120855 رانيا سليمان

 هندسة البرمجيات 20120856 هشام نمرين

 الهندسة المدنية 20120857 عوده ايوب

 هندسة العمارة 20120858 عبدالرحمن الجابري

 التحاليل الطبية 20120859 هديل روزه

 هندسة البرمجيات 20120860 رعد صبيح

 الرياضيات 20120861 ايمان صبره

 المصارف االسالمية 20120862 حسين ناصرالدين

 المصارف االسالمية 20120863 ليث سند

 تكنولوجيا االنترنت 20120865 حنين النمرى

 التصميم الداخلي 20120866 محمد بدوى

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120867 جاسمين حساين

 الحقوق 20120868 محمود رضوان

 الصحافة واإلعالم 20120869 جالل خليل

 الصيدلة 20120871 حنان مسعود

 التحاليل الطبية 20120872 سعاد النجار

 هندسة البرمجيات 20120873 براء سليمان

 تكنولوجيا االنترنت 20120875 براء سدير

 الحقوق 20120876 دينا الكيالي

 رياض األطفال 20120877 امل ابونصار

 هندسة البرمجيات 20120879 مأمون ياغي

 هندسة البرمجيات 20120880 محمد ياغي

 الصحافة واإلعالم 20120881 حسام ابوصالحه

 التمريض 20120882 عبير نور

 التمريض 20120883 فكتوريا الشدفان

 الصيدلة 20120884 اسراء الصبيحات

 هندسة البرمجيات 20120885 ميرا حمد

 الهندسة المدنية 20120886 القاسم عويضه

 الصيدلة 20120887 عاصم عاصي

 المحاسبة 20120888 رضوان ابوجسار

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120890 حنين االسمر

 الهندسة الكهربائية 20120891 منار صالح

 المحاسبة 20120892 محمود عبيدات

 رياض األطفال 20120893 بيان عبدهللا

 الفيزياء 20120894 رزان الشعار

 الحقوق 20120896 محمد المصرى

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120899 هدى سعاده
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 الرياضيات 20120900 مريم ابوبريك

 علم المكتبات والمعلومات 20120901 سيف العثمان

 التمريض 20120902 تسنيم يوسف

 التصميم الجرافيكي 20120903 محمد الخزاعله

 نظم المعلومات اإلدارية 20120904 محمد الخالدي

 نظم المعلومات المحاسبية 20120906 محمود ابراهيم

 المحاسبة 20120907 عبدهللا ابراهيم

 هندسة البرمجيات 20120908 حمزه يوسف

 المصارف االسالمية 20120909 هيا التميمي

 المحاسبة 20120910 يوسف الرفاعي

 االقتصاد 20120912 اسيل قاسم

 الفيزياء 20120914 اسيل حماد

 التحاليل الطبية 20120915 حنين بركنده

 الهندسة المدنية 20120916 جهاد بليدي

 المحاسبة 20120917 اياد السعيد

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120918 عبدالرحمن الداودى

 الهندسة المدنية 20120920 نورالدين درويش

 هندسة البرمجيات 20120921 خليل غانم

 العلوم المالية والمصرفية 20120922 حنين الشراب

 الرياضيات 20120923 ريهام جبر

 الفيزياء 20120924 انس ابوالشيخ

 الهندسة المدنية 20120926 براء حطاب

 الحقوق 20120927 دانا الشوخه

 علم المكتبات والمعلومات 20120928 اسماء صالح

 نظم المعلومات الحاسوبية 20120929 احمد ابوعمره

 المحاسبة 20120931 احمد برغال

 المحاسبة 20120932 بشار عليان

 معلم الصف 20120933 شهد محمد

 المحاسبة 20120934 وليد الخليلي

 التصميم الجرافيكي 20120935 رهام مسعود

 هندسة العمارة 20120936 نايف عبدالكريم

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120937 مرح جرادات

 تكنولوجيا االنترنت 20120938 ليث شيشاني

 الهندسة المدنية 20120939 محمد سليم

 تكنولوجيا االنترنت 20120940 وسام كفوف

 التحاليل الطبية 20120941 والء ابومطر

 التصميم الداخلي 20120942 جهاد عمر

 إدارة األعمال 20120944 اريج عبدالنور

 نظم المعلومات اإلدارية 20120945 مصطفي طرخان

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120947 تيسير الطيبي

 معلم الصف 20120948 اسماء ابو الخير

 الترجمة 20120949 احمد محمد

 تكنولوجيا االنترنت 20120950 محمد الزعبي

 الهندسة المدنية 20120951 قصي رمضان

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120952 براءه المراعيه

 الفيزياء 20120953 االء البدارين

 المصارف االسالمية 20120954 رزان الحجازي

 الهندسة المدنية 20120955 حازم ابوسل

 علم الحاسوب 20120956 اسيل ضمره

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120957 اسراء حمد

 التمريض 20120958 هاال العمري

 التسويق 20120960 يوسف حزيني
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 نظم المعلومات اإلدارية 20120961 عمر القرنه

 علم الحاسوب 20120962 مهند عوسج

الفقه وأصوله 20120963 احمد عيال عواد

 المحاسبة 20120964 عبدالرحمن البيشاوي

 المحاسبة 20120965 محمود شحاده

 إدارة األعمال 20120966 االء القزعه

 الحقوق 20120967 نعيمه سمرين

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120968 رجاء العيسه

 الهندسة الكهربائية 20120971 محمد قانوع

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120973 سحر الشبيكات

 المحاسبة 20120974 احمد السوفاني

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120975 عذاب الشبيكات

اللغة العربية وآدابها 20120976 هناء عوض هللا

 هندسة البرمجيات 20120977 مصطفي مصطفي

 التحاليل الطبية 20120978 دينا الشنطي

 التصميم الداخلي 20120979 احمد الدعجه

 التسويق 20120980 محمد ابوالوفا

 الهندسة المدنية 20120981 ايهم نصرهللا

 الحقوق 20120983 فهد الرشيدي

 رياض األطفال 20120984 نماء ابراهيم

 الترجمة 20120986 عائشه ابوخاص

 الترجمة 20120987 نهاد ابوخاص

 الفيزياء 20120989 سندس اشتيه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120990 لينا الموسى

 هندسة العمارة 20120991 محمد القيسي

 الهندسة المدنية 20120992 محمد عوده

 المحاسبة 20120993 احمد حسن

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20120994 رهام سالمه

 الهندسة المدنية 20120995 رامي عمرو

 هندسة العمارة 20120997 فرح ابوصقير

 هندسة العمارة 20121000 دينا صالح الدين

 الترجمة 20121001 هناء المحتسب

 الصيدلة 20121002 اسراء الواكي

الفقه وأصوله 20121004 فاديه ابومرشد

 تكنولوجيا االنترنت 20121005 يزيد مسوده

 التصميم الجرافيكي 20121006 اهداب المواصله

 العلوم المالية والمصرفية 20121007 يعقوب اصبيح

 المحاسبة 20121008 محمد اسعد

 هندسة البرمجيات 20121009 احمد اسعد

 إدارة األعمال 20121010 رشدي بسيسو

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121011 اسراء ابوحسنه

 معلم الصف 20121012 عائشه ابوعليان

 المحاسبة 20121013 احمد عابد

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121014 سوسن علي

 الرياضيات 20121015 اسامه الحجاوي

الفقه وأصوله 20121016 عبدهللا العكايله

 المحاسبة 20121017 ياسمين االشقر

 الترجمة 20121018 عبدهللا ابوعنزة

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121019 انيسه حسين

 المحاسبة 20121023 احمد مجاهد

 التمريض 20121024 عبير صالح

 الترجمة 20121027 صفاء الجدعان
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 تكنولوجيا االنترنت 20121028 سجى اليونس

 التصميم الداخلي 20121031 محاسن الموالدي

 هندسة العمارة 20121032 براءه الجوهرى

 الصيدلة 20121033 رزان الجوهرى

 الصيدلة 20121035 تسنيم عمر

 التحاليل الطبية 20121036 ريم عبدالحميد

 الحقوق 20121038 احمد الحوامده

 التحاليل الطبية 20121039 اسيل عبد الرحمن

اللغة العربية وآدابها 20121040 شهد عمير

 المصارف االسالمية 20121042 االء عالءالدين

 التمريض 20121043 صابرين محمد

 المحاسبة 20121044 عبدالكريم منصور

 الفيزياء 20121046 بتول شاهين

 الصيدلة 20121047 احمد ابومحفوظ

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121048 نعيمه الحجه

 المحاسبة 20121049 زيد حبيب هللا

 الهندسة الميكانيكية 20121050 يزيد السحيمات

نانسي    التحاليل الطبية 20121051

 نظم المعلومات اإلدارية 20121052 دعاء سنجق

 معلم الصف 20121053 اسيل خليل

 المحاسبة 20121057 عبدهللا محمد

 المصارف االسالمية 20121058 ايناس صالح

أصول الدين 20121059 رجاء خالد

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121063 نادين عبدالرزاق

 نظم المعلومات اإلدارية 20121064 هاشم الغويري

 هندسة العمارة 20121068 عبدالرحمن ابودبور

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121069 اسيل قصول

 التصميم الجرافيكي 20121070 محمد قعقور

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121071 خديجه سالمه

 الصيدلة 20121073 ساره االمير

 الصيدلة 20121074 بتول ابوعواد

 الفيزياء 20121076 بسمه ابوحميد

 الهندسة المدنية 20121077 محمد مقرش

 الهندسة الميكانيكية 20121078 طه قاسم

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121079 سندس العيسى

 الصيدلة 20121080 بشرى الشماس

 تكنولوجيا االنترنت 20121081 عبدهللا عوض

 الحقوق 20121082 ماهر الديري

 المصارف االسالمية 20121083 حسين الزواهره

 هندسة العمارة 20121084 ممدوح دنديس

 العلوم المالية والمصرفية 20121085 براء الكرد

 نظم المعلومات اإلدارية 20121087 محمد خالد

 التحاليل الطبية 20121088 دعاء حمدان

 هندسة العمارة 20121089 رنيم الهروط

 التحاليل الطبية 20121090 هبه عبد الغني

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121091 نورا هماش

أصول الدين 20121092 مرام قنوت

 المصارف االسالمية 20121093 فرح زيتون

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121094 روان الزبط

 العلوم المالية والمصرفية 20121095 هبه العبسى

 المصارف االسالمية 20121096 يوسف البدور

 الصيدلة 20121097 انوار حسين
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 الترجمة 20121098 شكريه عثمان

 التحاليل الطبية 20121099 آمنه البشيتي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121101 ساره ابو عابد

 التمريض 20121102 هبه داغر

 هندسة البرمجيات 20121103 احمد الكيالني

 هندسة البرمجيات 20121104 لؤي عيسى

 رياض األطفال 20121105 والء موسى

اللغة العربية وآدابها 20121106 ريام الحسين

 معلم الصف 20121107 حنين موسى

 إدارة األعمال 20121108 محمد صوالحه

 الحقوق 20121109 ثائر الحراحشه

 معلم الصف 20121110 ابراهيم السعدي

 المحاسبة 20121112 احمد العبدات

 الترجمة 20121115 عادل يونس جابر

 المصارف االسالمية 20121116 احمد االسعد

 هندسة البرمجيات 20121117 زينه الترك

 المصارف االسالمية 20121118 جواد النواصره

 الهندسة المدنية 20121121 ابراهيم الشمايله

 التمريض 20121124 وعد غرابيه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121126 فهد الزيود

الفقه وأصوله 20121127 جزاع الرشيدي

 المصارف االسالمية 20121130 االء بنات

اللغة العربية وآدابها 20121131 عادل المسيمي

 الصحافة واإلعالم 20121132 نسرين عبدالكريم

 رياض األطفال 20121133 سميه يوسف

 الحقوق 20121134 عبدالعزيز الرشيدي

 تكنولوجيا االنترنت 20121137 نفين ابراهيم

 الفيزياء 20121140 هبه الشريده

 الحقوق 20121141 ديانا عوض هللا

 رياض األطفال 20121143 وعد عبيد

 تكنولوجيا االنترنت 20121144 هادي الشايع

 نظم المعلومات اإلدارية 20121145 يزن خويله

 المصارف االسالمية 20121146 فهد الحربي

 الصحافة واإلعالم 20121148 باسل الحريري

 المحاسبة 20121149 قيس الدباس

 العلوم المالية والمصرفية 20121150 محمود الشريده

 الرياضيات 20121151 رزان السكسك

 التسويق 20121152 محمود هديب

 المحاسبة 20121153 علي الرشق

" الخالدي" ضياء االسالم  نظم المعلومات اإلدارية 20121154 

اللغة العربية وآدابها 20121156 محمود الزيود

 معلم الصف 20121157 اسراء الجالوس

 الصحافة واإلعالم 20121158 رهف ابوصباح

 التسويق 20121159 يوسف ابوغوش

 المحاسبة 20121160 روزان جابر

 الرياضيات 20121161 هاله حبيب هللا

 المحاسبة 20121162 محي الدين العليمي

 معلم الصف 20121163 مروه الخطيب

 علم المكتبات والمعلومات 20121164 عماد حماده

 العلوم المالية والمصرفية 20121165 محمد المحادين

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121166 رغد محارب

 رياض األطفال 20121167 اريج سالم
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 هندسة العمارة 20121168 طارق العثامنة

 هندسة العمارة 20121172 دالل عوده

 المصارف االسالمية 20121173 داليا حسن

 هندسة العمارة 20121174 احمد زهد

 هندسة العمارة 20121175 انس الشرباتي

 المصارف االسالمية 20121177 هاله الغويري

 الصيدلة 20121178 ايمان القبوص

 المصارف االسالمية 20121179 احمد برقان

 التصميم الداخلي 20121181 ريتا ياسين

 معلم الصف 20121185 خلود ابومشعل

 علم المكتبات والمعلومات 20121186 سمر القطيفان

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121188 سوزان حرب

 التمريض 20121189 ابراهيم حميدي

 معلم الصف 20121191 امنه كتانه

 الصيدلة 20121192 قمر شامية

 تكنولوجيا االنترنت 20121193 محمد صافي

 الهندسة المدنية 20121194 محمود السراحنه

 التصميم الداخلي 20121198 عباس اللحام

 الحقوق 20121199 حمدي الميمه

 المحاسبة 20121201 انس المصاروه

 التمريض 20121202 بدور جيوسي

 الفيزياء 20121203 عال الكردي

 هندسة البرمجيات 20121205 ميار غانم

 التصميم الداخلي 20121206 داليا العتيبي

 تكنولوجيا االنترنت 20121207 محمود الشرايعه

 هندسة البرمجيات 20121208 يزن الزواهره

 التحاليل الطبية 20121209 ساره ناجي

 نظم المعلومات المحاسبية 20121210 نور بدر

 التحاليل الطبية 20121211 يحيى شختور

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121213 روان الرعود

 نظم المعلومات الحاسوبية 20121215 اياد ابوسل

 الهندسة الكهربائية 20121216 محمود المعايطه

 الفيزياء 20121217 صدام شريم

أصول الدين 20121218 رانيه بغور

 نظم المعلومات اإلدارية 20121219 بدر العمرى

 هندسة العمارة 20121220 عمار سمرين

 التصميم الداخلي 20121221 دينا خطاطبه

 معلم الصف 20121222 هدى سليمان

 الحقوق 20121223 سمر الوخيان

 علم المكتبات والمعلومات 20121224 مجد الوخيان

 الترجمة 20121226 اسماء سماره

 التمريض 20121227 احمد مرعى

 التسويق 20121229 عمار النطاح

 التمريض 20121230 ابراهيم بنات

 تكنولوجيا االنترنت 20121231 روان الخضري

 الترجمة 20121232 اسالم حمدان

 المحاسبة 20121233 محمد المسعود

 العلوم المالية والمصرفية 20121234 هيا معالي

 الهندسة المدنية 20121235 حمزه حسن

الفقه وأصوله 20121237 انور الزبون

 المصارف االسالمية 20121238 محمد عالن

 الهندسة المدنية 20121239 سعيد الفتياني



www.manaraa.com

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121241 روان معايطه

 المصارف االسالمية 20121242 رنين نور الدين

 هندسة العمارة 20121243 يوسف عبدالسالم

 الهندسة المدنية 20121244 عبدالرحمن حسين

 الفيزياء 20121245 حنان الشحاتيت

 هندسة العمارة 20121246 محمد ابوشيخه

 المحاسبة 20121248 مصطفى ابوغالي

 الصيدلة 20121254 ورد عياد

 الهندسة المدنية 20121255 عماد شهاب

 العلوم المالية والمصرفية 20121257 ساره عوده

 علم الحاسوب 20121260 يوسف غنمه

 هندسة العمارة 20121261 قيروان عبدهللا

 الهندسة الكهربائية 20121262 محمد صالح

 الحقوق 20121263 احمد قطام

 التحاليل الطبية 20121264 زينب علوان

 الفيزياء 20121266 هبه زعزوع

 نظم المعلومات المحاسبية 20121267 محمد سالمه

 معلم الصف 20121268 امل حسن

 علم المكتبات والمعلومات 20121269 داود عبدهللا

 التصميم الجرافيكي 20121270 بيان الحلبي

 الصحافة واإلعالم 20121271 عامر الحريد

 نظم المعلومات اإلدارية 20121272 وصفي خضيرات

 الحقوق 20121273 قيس الفاعورى

 معلم الصف 20121274 عبير حمد

 الصيدلة 20121275 محمد سماره

حسني    الصحافة واإلعالم 20121276

 علم الحاسوب 20121277 معتز العوايشه

 الهندسة المدنية 20121279 غسان محمد

 تكنولوجيا االنترنت 20121280 ابراهيم التميمي

 الحقوق 20121281 الياس سبايله

 تكنولوجيا االنترنت 20121282 خليل اعمر

 المحاسبة 20121284 عالء حبيب هللا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121285 دينا حسن

 التمريض 20121286 انوار حسن

 المصارف االسالمية 20121287 وئام سعاده

 الترجمة 20121288 أدم الشيشاني

 علم المكتبات والمعلومات 20121292 احمد عمورى

 المحاسبة 20121294 قصي الزواهره

 التمريض 20121295 دينا القيسي

 هندسة البرمجيات 20121296 بالل مغايضه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121297 محمد عبدالغني

 هندسة البرمجيات 20121301 شروق عبدهللا

 الهندسة المدنية 20121302 عمر ابوفاره

 الهندسة المدنية 20121303 هيثم حسين

 المحاسبة 20121304 ياسمين مصلح

 التحاليل الطبية 20121305 الهام الناجي

 إدارة األعمال 20121306 زيد اسماعيل

 تكنولوجيا االنترنت 20121307 "الحاج صالح"روان 

 المحاسبة 20121308 يزن احمد

 الرياضيات 20121309 حمزه العيسى

 الصيدلة 20121310 زين عبدالعزيز

 االقتصاد 20121311 محمد الحراسيس
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 الترجمة 20121312 احمد سليمان

 المصارف االسالمية 20121313 سناء عوده

 الهندسة المدنية 20121314 احمد ابوعبيد

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121315 عدي الغماز

 المحاسبة 20121316 معن شخاتره

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121317 رناد التميمي

 العلوم المالية والمصرفية 20121318 اياد الصروان

اللغة العربية وآدابها 20121320 اسحاق مصطفى

 المحاسبة 20121321 عبدالرحمن زقزوق

 رياض األطفال 20121322 رقيه ابومسلم

 هندسة العمارة 20121323 رواحه خضره

 الحقوق 20121324 طالل الزيادات

 علم الحاسوب 20121326 عالء سلمان

 المحاسبة 20121328 اياد صالح

 هندسة البرمجيات 20121330 ليث الرواشده

 هندسة البرمجيات 20121333 قبس مرقه

 نظم المعلومات اإلدارية 20121334 هشام مساعده

 تكنولوجيا االنترنت 20121335 عباده عبيد

 التحاليل الطبية 20121340 دينا عديلي

 تكنولوجيا االنترنت 20121342 ياسين حجاجوه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121343 عبدهللا مستريحي

 الصيدلة 20121345 احمد النفيعي

 المحاسبة 20121348 بنان صافي

اللغة العربية وآدابها 20121350 مجدالدين جراد

 تكنولوجيا االنترنت 20121351 ياسمين حماشا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121352 هديل البرايسه

 التصميم الداخلي 20121353 احمد الذباح

 التسويق 20121354 احمد حمدان

 المصارف االسالمية 20121356 قصي المبيضين

 الرياضيات 20121357 ابراهيم الجردين

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121359 محمد عبدربه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121360 حلى الضمور

 المصارف االسالمية 20121362 بيان عشا

 المصارف االسالمية 20121366 نادين القرعان

 التحاليل الطبية 20121367 فيصل العنزي

 الهندسة المدنية 20121368 نور عمله

 التسويق 20121369 يزن عبدالرحمن

اللغة العربية وآدابها 20121371 ساره ابوالهيجاء

 الصحافة واإلعالم 20121372 بشار الكحله

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121374 بالل غبن

 المحاسبة 20121375 احمد الذيبة

 نظم المعلومات المحاسبية 20121376 يزن حنني

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121379 حياه االيوبي

 تكنولوجيا االنترنت 20121380 احمد الحسن

 الرياضيات 20121382 هبه الفرعونيه

 نظم المعلومات اإلدارية 20121384 باسل الشرمان

 الهندسة الميكانيكية 20121385 احمد سعد

الفقه وأصوله 20121387 هديل المزيد

الفقه وأصوله 20121389 عبدالعزيز الهاجري

 العلوم المالية والمصرفية 20121390 طارق نخله

 المحاسبة 20121395 خالد غطو

 المصارف االسالمية 20121396 محمد ابوزيد



www.manaraa.com

أصول الدين 20121397 اسيه صالح

 العلوم المالية والمصرفية 20121400 وليد عبدهللا

 الصيدلة 20121401 سهى ابوربيع

 هندسة العمارة 20121402 ريما عقل

 علم الحاسوب 20121403 خبيب سالمه

 الحقوق 20121404 اريج العبسي

 هندسة البرمجيات 20121405 بكر ابوالرشته

 الصحافة واإلعالم 20121406 عبدالفتاح غريب

 رياض األطفال 20121407 سوزان الصوري

 نظم المعلومات المحاسبية 20121408 اروى الغويري

 رياض األطفال 20121409 اسراء ابوعطايا

 المحاسبة 20121410 احمد الخطيب

 المحاسبة 20121414 عمر عبده

 التحاليل الطبية 20121415 تسنيم قرم

 نظم المعلومات اإلدارية 20121416 وجدان العليمات

 رياض األطفال 20121417 جمانة الشافعي

 الصحافة واإلعالم 20121419 بالل الكور

اللغة العربية وآدابها 20121423 دعاء خميس

 الرياضيات 20121424 براءه الجالودي

 المصارف االسالمية 20121426 وعد الهرفي

 إدارة األعمال 20121428 ميسرة الحافظ

 هندسة البرمجيات 20121429 خلود بصبوص

 الهندسة المدنية 20121430 عبدهللا العصار

 التسويق 20121431 زيد نداف

 المحاسبة 20121432 بهاء الدين سلمان

اللغة العربية وآدابها 20121434 امنه ابوعاذره

 التحاليل الطبية 20121435 محمود الضليع

 الحقوق 20121438 عمر راضي العنزي

 الفيزياء 20121440 عبدهللا ابوسبيتان

 العلوم المالية والمصرفية 20121441 هديل الشوبكي

 الترجمة 20121442 محمد نبيه

 الترجمة 20121443 معاذ احمد

 الرياضيات 20121444 همام ابوغليون

 التمريض 20121445 مروه الحلوح

 التصميم الداخلي 20121446 عماد حجاوى

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121448 هديل الشروف

 المحاسبة 20121450 محمد مساد

 المحاسبة 20121453 مصطفى ذيب

 التحاليل الطبية 20121454 نوال الخاليله

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121458 هناء البدوي

 رياض األطفال 20121459 هديل الناطور

 المحاسبة 20121460 عبدهللا جربوع

 الرياضيات 20121462 آيات الشرمان

 الرياضيات 20121463 سوسن نصيرات

أصول الدين 20121464 قاسم الخطيب

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121465 فواز نصيرات

 المحاسبة 20121468 محمد قشوع

 معلم الصف 20121469 بيان المراشده

 نظم المعلومات اإلدارية 20121470 عبدالرحمن صافي

 علم المكتبات والمعلومات 20121472 بيان المساعيد

 التمريض 20121473 مها اسماعيل

 الحقوق 20121476 طارق الزعبي
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 نظم المعلومات اإلدارية 20121477 عوني حاللشه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121478 ايمان عباس

 العلوم المالية والمصرفية 20121479 ايمان حماد

 المصارف االسالمية 20121480 يزن ابومغلي

 علم المكتبات والمعلومات 20121481 عدي الشبابير

 التحاليل الطبية 20121483 سالم النتشه

 الرياضيات 20121484 سامية علي

 علم المكتبات والمعلومات 20121485 هاني المساعيد

 االقتصاد 20121486 غالية ابو جحيشة

 رياض األطفال 20121487 مرام الترعاني

 إدارة األعمال 20121488 عبدهللا السعيدي

 الصيدلة 20121489 اسيل ابوحجله

 الحقوق 20121490 شرين الدعجه

 معلم الصف 20121491 نورا رباع

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121493 مها عوده

 معلم الصف 20121494 احمد عامر

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121495 نسرين الشويكي

 االقتصاد 20121498 دانا الخطيب

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121499 نشوه عبد الرحيم

 المصارف االسالمية 20121500 صهيب قاللوة

 المحاسبة 20121501 محمد ابوسلعه

 الحقوق 20121502 شاكر العكايلة

 الحقوق 20121503 محمد الخاليله

 نظم المعلومات المحاسبية 20121506 رهف الجيزاوي

 الهندسة المدنية 20121507 مصطفى خريسات

 المصارف االسالمية 20121512 فرح الشحادات

 التسويق 20121513 عمار مهنا

 الفيزياء 20121515 بثينه دنون

 المحاسبة 20121516 عثمان المعالي

 المحاسبة 20121517 اسامه سنجق

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121518 احالم جابر

 تكنولوجيا االنترنت 20121519 رزان عيسى

 هندسة البرمجيات 20121520 بالل الحامد

 الفيزياء 20121521 اسيل السيد احمد

 هندسة البرمجيات 20121524 عالء ابوجريره

 المصارف االسالمية 20121525 روان ابوطعيمه

 التحاليل الطبية 20121526 دانيه حيف

 الترجمة 20121529 شهد درباسيه

 علم المكتبات والمعلومات 20121530 بيان ابوناموس

 معلم الصف 20121531 غدير الخوالدة

 الترجمة 20121534 وفاء البرغوثي

 الصحافة واإلعالم 20121536 بشار المراشده

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121537 ايمان عبدالرحمن

 المحاسبة 20121538 اسامه الخطيب

 نظم المعلومات المحاسبية 20121541 علي الخلفاوي

 هندسة البرمجيات 20121544 روان النعيمات

 المحاسبة 20121545 ياسمين دنون

 علم المكتبات والمعلومات 20121546 صالحه المساعيد

 علم المكتبات والمعلومات 20121547 احمد الحسن

 المحاسبة 20121549 حمزة الفوارعة

 إدارة األعمال 20121553 محمد العازمى

 المصارف االسالمية 20121554 سبأ نصر
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 الفيزياء 20121556 عناد الطرمان

 الترجمة 20121557 االء الفحيلي

 الحقوق 20121560 معاذ الشواربه

الفقه وأصوله 20121564 ماجد تركي

 الهندسة المدنية 20121565 يوسف صوا ن

 الصحافة واإلعالم 20121567 رزان الفي

 تكنولوجيا االنترنت 20121568 هيفاء ابوحلوان

 المصارف االسالمية 20121569 يوسف عليان

 نظم المعلومات الحاسوبية 20121570 عبدالرحمن عبهري

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121575 وعد ابوفريحه

 رياض األطفال 20121577 أالء سمحان

 المحاسبة 20121578 نزار حمدان

سارة    المصارف االسالمية 20121580

 نظم المعلومات اإلدارية 20121581 عبدهللا النقيب

 التسويق 20121583 احمد جابر

 نظم المعلومات المحاسبية 20121584 أنس اسماعيل

 التسويق 20121585 احمد زبادي

 الحقوق 20121586 فهد عوينان

 علم المكتبات والمعلومات 20121588 سامي الخرابشه

 التسويق 20121592 مازن ابو راضي

الفقه وأصوله 20121593 حمود العازمي

 الهندسة المدنية 20121594 عامر سليم

 هندسة البرمجيات 20121595 رامي الشريف

الفقه وأصوله 20121596 فردوس حميدان

خليل    الحقوق 20121597

 معلم الصف 20121598 جمانه ابراهيم

 المحاسبة 20121599 ثائر ابوصفيه

 علم المكتبات والمعلومات 20121600 مصطفى السوالمه

 هندسة البرمجيات 20121606 احمد جعيدى

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121607 يحيى ابويحيى

 علم المكتبات والمعلومات 20121608 منى كليب

 نظم المعلومات اإلدارية 20121609 انس االعور

 التحاليل الطبية 20121611 ماجد الشملتى

عمر    هندسة البرمجيات 20121613

 الترجمة 20121614 نور شمعون

 الهندسة المدنية 20121619 محمد حموده

 رياض األطفال 20121621 بيان الخضيرات

أصول الدين 20121627 غدير القاعود

اللغة العربية وآدابها 20121630 ضرار ياسين

 الرياضيات 20121633 فلاير مشهراوى

 رياض األطفال 20121634 أروى البلوي

 المحاسبة 20121635 توفيج مبارك

 الحقوق 20121637 راجى السعيدى

اللغة العربية وآدابها 20121641 مرام الزواهره

 المحاسبة 20121642 زيد الخريشه

 التمريض 20121648 ديما الشكري

 التحاليل الطبية 20121649 فاطمه خاطر

اللغة العربية وآدابها 20121650 عائشه خاطر

سميره    الترجمة 20121651

 العلوم المالية والمصرفية 20121653 احمد عيسى

 رياض األطفال 20121655 عمر مراد

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121656 شروق سرحان
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أصول الدين 20121658 هندا الحرحشي

 التصميم الجرافيكي 20121661 عامر ابوشعيره

 التصميم الداخلي 20121662 محمد العموش

 الرياضيات 20121665 سهاد الزواهره

 الصحافة واإلعالم 20121666 طارق المعايطه

 الهندسة المدنية 20121667 يزن ابوالرب

 الهندسة الكهربائية 20121668 سالمه الطعاني

أصول الدين 20121669 سعاد مهنا

 الصحافة واإلعالم 20121671 ابراهيم صري

طالل    الحقوق 20121672

 الهندسة المدنية 20121705 عبدالرحمن نصر

 الصيدلة 20121707 اسراء ذوقان

 الصيدلة 20121708 مصطفى فارس

 الصيدلة 20121709 خالد عبد

 الهندسة المدنية 20121710 عبدالرحمن المرعي

نورالدين    هندسة العمارة 20121711

 الهندسة الميكانيكية 20121712 مهدي حمادي

 الصيدلة 20121713 عبير شاويش

 الصيدلة 20121717 االء المعاني

 الصيدلة 20121719 لميس سويدان

 نظم المعلومات اإلدارية 20121721 ناصر النصراوين

 الصيدلة 20121723 االء محمد

 التصميم الداخلي 20121724 ابراهيم زهران

الفقه وأصوله 20121726 سلمان العازمى

الفقه وأصوله 20121729 ليث حرافشة

 المحاسبة 20121730 عبدالرحمن الظفيري

 الحقوق 20121732 عبدالعزيز الهدبه

 الصيدلة 20121734 سخاء الحسبان

 تكنولوجيا االنترنت 20121736 مريم العزاوي

 الصيدلة 20121737 هبه مالك

 الحقوق 20121738 عثمان الجميلي

 الحقوق 20121739 مشعل العنزي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20121740 احمد الترباني

 التمريض 20121741 احمد الزبديه

 الهندسة الميكانيكية 20121743 محمد الحوامده

 نظم المعلومات الحاسوبية 20121744 "حمدان الحاج"ايه 

 الصحافة واإلعالم 20121747 اسراء الصمادي

 الحقوق 20121748 فهد ناصر

 المحاسبة 20121749 مصعب جابر

 الهندسة الميكانيكية 20121750 محمد شرينه

 الصيدلة 20121752 عمر طه

 الصيدلة 20121753 عمر عبدالقادر

 الحقوق 20121754 احمد الديحاني

 الصيدلة 20121755 علي كياش

 التصميم الداخلي 20121759 عبدالهادي سكيك

مريم    التمريض 20121763

 الحقوق 20121764 عبدهللا مطلق مسيلم

 الهندسة الميكانيكية 20121765 عمر هزايمه

 الهندسة المدنية 20121766 محمد طقطاق

 المحاسبة 20121767 علي الفار

 الصيدلة 20121768 احمد خطيب

 التمريض 20121769 عال حسين
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 الفيزياء 20121771 محمود عادى

 هندسة البرمجيات 20121772 عبدالرقيب عبدالغني

 المحاسبة 20121773 محمد طه

 هندسة البرمجيات 20121776 المثنى سليمان

 الهندسة الميكانيكية 20121777 محمد الشيخ خليل

 الهندسة الميكانيكية 20121778 محمود خرمه

اللغة العربية وآدابها 20121779 زينب عيسى

 الهندسة الميكانيكية 20121780 احمد عبدهللا

 هندسة العمارة 20121781 حنين سالم

 الحقوق 20121783 عيد العازمي

 الحقوق 20121785 مبارك العازمي

 الهندسة الميكانيكية 20121786 عبدهللا عبدالهادي

 الحقوق 20121787 عبدهللا الرشيدي

الفقه وأصوله 20121790 عياده سالم

 الحقوق 20121791 ناصر المطيري

 الحقوق 20121792 سلمان العازمي

 الهندسة الميكانيكية 20121794 محمد غنمه

 الهندسة الميكانيكية 20121795 محمد شاهين

 التمريض 20121796 جهاد سالم

 الحقوق 20121797 خالد هزاع

 نظم المعلومات اإلدارية 20121798 مصطفي ابوعيد

 الهندسة الميكانيكية 20121799 امجد شاهين

 الهندسة الميكانيكية 20121802 يزن ابوعلي

 المصارف االسالمية 20121805 وسام عبد القادر

 الحقوق 20121806 هديل ابوشهاب

 الهندسة الميكانيكية 20121807 محمد يوسف

 المحاسبة 20121808 يزن ابوطافش

 المحاسبة 20121809 خالد عطون

 الهندسة المدنية 20121811 سليم االعرج

 إدارة األعمال 20121813 خالد الفرج

 الهندسة الميكانيكية 20121818 سليمان السالمي

 هندسة البرمجيات 20121819 اكرم الحاج حسن

 إدارة األعمال 20121820 يوسف صقر

الفقه وأصوله 20121822 بندر كثير

 المحاسبة 20121823 ماجد سند

 الحقوق 20121824 عبدهللا الفضلي

 الهندسة الميكانيكية 20121825 يزن الحايك

 المحاسبة 20121826 غانم المطيري

 الهندسة الميكانيكية 20121827 باسل العطوي

 الحقوق 20121828 خالد الرشيدي

الفقه وأصوله 20121829 لبنى بني احمد

 التحاليل الطبية 20121831 رغد ابوعيشه

 الحقوق 20121832 ثامر الخالدي

 الصيدلة 20121833 انفال زبن

 الهندسة الميكانيكية 20121834 عثمان خريبه

 الفيزياء 20121835 صالح عايش

 الحقوق 20121839 محمد المطيري

 الحقوق 20121840 ابراهيم العازمى

 الهندسة الميكانيكية 20121842 احمد ابورمان

 الحقوق 20121843 عبدهللا الرشيدي

 هندسة البرمجيات 20121845 اسامه العجل

 الهندسة الميكانيكية 20121846 صهيب الجمل
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اللغة العربية وآدابها 20121847 فاطمه المرعي

 المحاسبة 20121848 محمد يوسف

اللغة العربية وآدابها 20121850 يوسف الرفاعي

 الصيدلة 20121851 مامون ابراهيم

الفقه وأصوله 20121853 محمود الراوى

 المحاسبة 20121855 معتصم ابوسكر

 الصيدلة 20121857 فهد عبدهللا

 الصيدلة 20121858 رامي ابراهيم

 هندسة البرمجيات 20121860 محمد الشاشاني

 التحاليل الطبية 20121862 فرح احمد

 الهندسة الميكانيكية 20121866 علي سالمه

 الهندسة الميكانيكية 20121867 احمد المناصير

 الهندسة الميكانيكية 20121869 اسامة النوش

 الهندسة الميكانيكية 20121870 يزن الرواشده

 الهندسة الميكانيكية 20121871 براء منسي

 الحقوق 20121874 مصلح العنزي

 الهندسة الميكانيكية 20121876 بالل حماد

 الهندسة الميكانيكية 20121877 احمد نمر

 الصيدلة 20121878 عائشه توامي

 التحاليل الطبية 20121879 ايات ابوحسن

 الهندسة المدنية 20121880 محمد وائل دعدوش

 الهندسة الكهربائية 20121883 غسان ابوحسان

 الهندسة الميكانيكية 20121885 شكري الجالد

 الهندسة المدنية 20121888 طارق الوريدات

 نظم المعلومات المحاسبية 20121889 عطا الرمحي

 الهندسة الميكانيكية 20121890 محمد حسين

 الحقوق 20121891 فايز الرشيدى

 هندسة البرمجيات 20121892 محمد الخمايسه

 الفيزياء 20121894 عبدهللا البله

 الرياضيات 20121896 نجاتي ابوشاور

 التمريض 20121898 عائشه حرب

 الهندسة المدنية 20121899 زياد محمود

 إدارة األعمال 20121900 فالح العازمي

 المصارف االسالمية 20121901 حمزه مباركه

 المحاسبة 20121903 سائد العبوة

 التمريض 20121904 ايمان النجار

 التمريض 20121906 ايناس الربيع

 المحاسبة 20121907 حمزه مطر

 التصميم الجرافيكي 20121908 اسعد العمد

 المحاسبة 20121910 محمد خليفه

 الهندسة الميكانيكية 20121912 اسامه الخاليله

 إدارة األعمال 20121913 حكمت نورس

 الترجمة 20121914 ايه سويدان

 الرياضيات 20121915 محمود القيسي

 نظم المعلومات اإلدارية 20121917 عبدالرحمن سعيد

اللغة العربية وآدابها 20121918 فاطمه الزمقان

 التسويق 20121919 عبدهللا غانم

يوسف    الهندسة الميكانيكية 20121920

 هندسة البرمجيات 20121921 احمد يونس

اللغة العربية وآدابها 20121930 "محمد ابورمانة"حنان 

 التمريض 20121932 روان الرياالت

 التمريض 20121933 رنا الحرايزة
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 العلوم المالية والمصرفية 20121934 فرح الغرايبه

 علم الحاسوب 20121935 طارق الحلبي

 الحقوق 20121936 جراح العازمى

الفقه وأصوله 20121937 محمد القريافي

 الهندسة الميكانيكية 20121938 معاذ عوده

 إدارة األعمال 20121939 أحمد السرابطه

 التسويق 20121940 ليث غيث

 نظم المعلومات اإلدارية 20121942 ابراهيم عيسى

 الهندسة الميكانيكية 20121945 سائد حنتش

 التحاليل الطبية 20121946 اسامه اسماعيل

 االقتصاد 20121947 لطفي صباح

 الرياضيات 20121949 هيا عابد

 الهندسة الميكانيكية 20121950 فؤاد حماد

 المحاسبة 20121952 احمد الشاعر

 المحاسبة 20121953 عبدهللا الرجبي

 علم الحاسوب 20121954 دانه السعدي

اللغة العربية وآدابها 20121955 خوله ياسين

 نظم المعلومات اإلدارية 20121957 حمزه الشلبي

 المحاسبة 20121958 غيث الذهبي

 نظم المعلومات المحاسبية 20121959 والء العجلوني

 المحاسبة 20121960 مراد الزيود

فهد    الهندسة المدنية 20121962

 االقتصاد 20121963 احمد الحروب

 العلوم المالية والمصرفية 20121964 لؤي الخزاعلة

 تكنولوجيا االنترنت 20121966 عبدالعزيز ابوظالم

 الصيدلة 20121967 يوسف السعدى

 علم الحاسوب 20121968 مصطفى الجاف

 الرياضيات 20121969 اميره حبيب

 العلوم المالية والمصرفية 20121970 االء نواف الحمود

 الصيدلة 20121972 محمد العليمات

 االقتصاد 20121975 عبير الدردوك

 علم الحاسوب 20121976 محمد مراد

 علم الحاسوب 20121979 براءه ناطور

 المحاسبة 20121980 ريم الكناني

 الترجمة 20121981 هناء قاسم

 الصيدلة 20121982 عصام المصري

 إدارة األعمال 20121983 تسنيم الكيال

 المحاسبة 20121985 احمد حرفوش

 االقتصاد 20121986 اسماعيل غيث

 المحاسبة 20121988 علي عقل

 المحاسبة 20121989 دعاء حسين

 الهندسة الميكانيكية 20121993 صهيب الحسن

 علم الحاسوب 20121994 عبدهللا وادي

 التصميم الداخلي 20121995 احمد عرفه

 الهندسة الميكانيكية 20121996 حسن غزاوي

 العلوم المالية والمصرفية 20121997 قصي خصيب

 المحاسبة 20121998 محمد برقان

 الهندسة الميكانيكية 20122000 محمد الهندي

 المحاسبة 20122007 محمود حمزه

 إدارة األعمال 20122010 غانم الشمري

 المحاسبة 20122012 زياد داود

 إدارة األعمال 20122013 بدر الراشد
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أصول الدين 20122015 محمد زبن

الفقه وأصوله 20122016 حسن الحتو

 الهندسة المدنية 20122018 لؤي االعرج

 الهندسة الميكانيكية 20122019 مصطفى سليمان

 المحاسبة 20122020 حسين ابوحطب

 المحاسبة 20122023 ليث المومني

 الهندسة الميكانيكية 20122025 سامي صقر

 هندسة البرمجيات 20122026 راكان الغويري

 هندسة البرمجيات 20122029 فادي مصطفى

 نظم المعلومات اإلدارية 20122030 ابراهيم العماوي

 علم الحاسوب 20122032 مراد منصور

 االقتصاد 20122033 محمد الهنيدى

 هندسة البرمجيات 20122034 تسنيم حمدان

 نظم المعلومات اإلدارية 20122035 االء اسعد

 العلوم المالية والمصرفية 20122036 ايات عوده

 الهندسة المدنية 20122037 حسان زمقان

 المحاسبة 20122038 عبدالكريم علواني

اللغة العربية وآدابها 20122039 عبيده الزمقان

 المحاسبة 20122040 هبه فرحات

 المحاسبة 20122042 عمر الكيالني

 نظم المعلومات اإلدارية 20122043 لبنى عبدهللا

 المحاسبة 20122044 عمر سعاده

 الفيزياء 20122045 احمد عبدهللا

 التصميم الداخلي 20122048 المعتصم باهلل ابوفضاله

 علم الحاسوب 20122049 هيا ابوذيب

 االقتصاد 20122051 روان الصعوب

 الفيزياء 20122054 اسيه القيسي

 نظم المعلومات اإلدارية 20122056 محمد طه

 الرياضيات 20122058 عالء يونس

 تكنولوجيا االنترنت 20122059 عمار الكنش

 الهندسة المدنية 20122061 محمد عوض هللا

أحمد    التسويق 20122063

 المحاسبة 20122064 احمد عمر

 نظم المعلومات اإلدارية 20122065 اويس العيه

 المحاسبة 20122069 اسامه المومني

 الهندسة الميكانيكية 20122071 صالح جادهللا

 نظم المعلومات اإلدارية 20122073 احمد ابواصبع

 المحاسبة 20122074 محمد حتامله

 نظم المعلومات اإلدارية 20122075 اسماعيل اعرار

اللغة العربية وآدابها 20122078 ايه يوسف

 الصيدلة 20122079 عصام المثاني

 المحاسبة 20122080 مصعب السعدي

 هندسة البرمجيات 20122081 وعد حتامله

 الرياضيات 20122082 مجد الخوالده

 الصيدلة 20122084 رسل العزي

 المحاسبة 20122085 محمد صباح

 المحاسبة 20122087 عطا الحته

 المحاسبة 20122091 رزان التميمي

 المحاسبة 20122093 مجد العمري

 المصارف االسالمية 20122094 مهند ابوصبيح

 المصارف االسالمية 20122095 بلقيس خندقجي

 المصارف االسالمية 20122096 راغب المملوك
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 هندسة البرمجيات 20122097 محمد صفوري

 هندسة البرمجيات 20122098 سلطان الشلبي

 الرياضيات 20122100 رزان العمله

 الهندسة الميكانيكية 20122101 فداء الشيخ قاسم

 هندسة العمارة 20122102 شهد شقره

 نظم المعلومات اإلدارية 20122104 االء الخطيب

 العلوم المالية والمصرفية 20122105 محمد رباط

 الفيزياء 20122106 رشا الفرعونيه

 التسويق 20122107 سليم المستريحي

 الهندسة المدنية 20122108 منى فرحات

 إدارة األعمال 20122109 ربى ابوحمور

 المحاسبة 20122110 محمد خير محاميد

 هندسة البرمجيات 20122112 رهام عوده

 هندسة البرمجيات 20122114 اسامه ابوشريحه

 الهندسة الميكانيكية 20122117 "زيد الكيالني"معاذ 

اللغة العربية وآدابها 20122120 زكريا نوفل

 نظم المعلومات المحاسبية 20122121 ريما درويش

 الهندسة المدنية 20122123 عمار يامين

 المحاسبة 20122124 فيصل الملكاوي

 الهندسة الميكانيكية 20122125 احمد عصفور

 المحاسبة 20122126 حافظ العلي

 المحاسبة 20122127 رأفت داوود

 المحاسبة 20122130 يوسف عبدالقادر

 المحاسبة 20122132 يحيى البنا

 الصيدلة 20122133 حنان نداف

 االقتصاد 20122134 ابي رحال

 الهندسة الميكانيكية 20122135 فؤاد ابوزبيده

 الهندسة المدنية 20122136 لمى بكر

 إدارة األعمال 20122138 شمسه الشلبي

 علم الحاسوب 20122140 اسيد ابوديه

 المحاسبة 20122142 فراس هديب

 المحاسبة 20122144 باسل العنزى

 الترجمة 20122145 علي عرفات

 التحاليل الطبية 20122146 هديل فوده

 المحاسبة 20122147 محمد ال خطاب

 العلوم المالية والمصرفية 20122148 وائل الغويرى

 التحاليل الطبية 20122149 ريم شديد

 علم الحاسوب 20122150 يوسف عبدالغني

 الفيزياء 20122153 مريم الزيات

 الصيدلة 20122154 هديل زرقيه

 علم الحاسوب 20122155 مراد الشيخ خليل

 إدارة األعمال 20122156 تسنيم الدالبيح

 المحاسبة 20122157 محمد صالح

 إدارة األعمال 20122159 محمد عموره

 هندسة البرمجيات 20122160 مازن راشد

 المحاسبة 20122161 احمد فرحان

 المحاسبة 20122162 جعفر احمد

 المحاسبة 20122163 احمد فراش

 المحاسبة 20122164 عمر ابوسعد

 نظم المعلومات اإلدارية 20122165 رزان فالح

 هندسة البرمجيات 20122166 مهند جاد هللا

 نظم المعلومات اإلدارية 20122167 محمد الهشلمون
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 المصارف االسالمية 20122168 مصطفى الطويل ال خطاب

 تكنولوجيا االنترنت 20122169 ايمان عواد

 نظم المعلومات الحاسوبية 20122170 زيد االخرس

 العلوم المالية والمصرفية 20122171 حسام الدين عبدالرحمن

 المحاسبة 20122174 سالم العميري

 التحاليل الطبية 20122175 رنا السويدي

 الرياضيات 20122176 سندس قبعه

 نظم المعلومات المحاسبية 20122178 اسماعيل عبدالجواد

 المحاسبة 20122204 غاده ابو زايد

 الترجمة 20122207 كنده جادهللا

 نظم المعلومات الحاسوبية 20122208 وجدي السرحان

 التمريض 20122209 ابتهال علي

 الهندسة الميكانيكية 20122210 احمد عبدالرحمن

اللغة العربية وآدابها 20122211 محمود ابوملوح

 المحاسبة 20122213 يزن المصرى

 المحاسبة 20122215 محمود عبدهللا

 الهندسة المدنية 20122217 علي العيده

 المحاسبة 20122218 داليا الباشا

 الترجمة 20122219 مؤيد برغله

 التحاليل الطبية 20122223 امل العطاري

 الفيزياء 20122224 نورا سعاده

 المحاسبة 20122225 فرح ابوعبيد

 التسويق 20122228 لؤي الهرشه

 التصميم الداخلي 20122229 ساره سنقرط

 نظم المعلومات المحاسبية 20122231 انس نافوخ

 الفيزياء 20122232 انس قاسم

 نظم المعلومات المحاسبية 20122235 اسراء ابوصيام

 التصميم الجرافيكي 20122236 محمد المناصره

 العلوم المالية والمصرفية 20122237 احمد حسان

 العلوم المالية والمصرفية 20122238 شروق عامر

 هندسة البرمجيات 20122240 عمار الرشيدات

 نظم المعلومات اإلدارية 20122241 خالد الحسبان

 الصيدلة 20122242 ساره القبج

 هندسة البرمجيات 20122243 محمد الحاج يوسف

 العلوم المالية والمصرفية 20122244 صهيب سبيتان

 االقتصاد 20122246 علي المدني

 الهندسة الميكانيكية 20122248 محمد ابو صالح

 المحاسبة 20122255 ماهر البشابشه

 الحقوق 20122256 ظاهر الحربي

 التسويق 20122258 عامر رباح

 االقتصاد 20122262 بتول الفالح

أصول الدين 20122263 شروق المومني

 التسويق 20122267 يزن مصطفى

 الهندسة المدنية 20122269 محمود مسلم

 نظم المعلومات اإلدارية 20122270 ليث المواجده

 إدارة األعمال 20122271 ديمه ابولسان

 إدارة األعمال 20122272 مراد عادي

 المحاسبة 20122273 انس تيم

 الصيدلة 20122274 تمارا الحسبان

 المحاسبة 20122275 ثائر عياد

 الفيزياء 20122276 امل الزواهره

 االقتصاد 20122277 محمد خوالده
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 نظم المعلومات المحاسبية 20122278 محمود الفاخوري

 المحاسبة 20122280 خالد كريج

 المحاسبة 20122281 منتصر شاعر

 المحاسبة 20122282 لؤي مطريه

 هندسة البرمجيات 20122285 حسن الخطيب

 االقتصاد 20122288 سميه كريشان

 نظم المعلومات اإلدارية 20122289 اسراء ابوصبيح

 نظم المعلومات اإلدارية 20122291 بهاءالدين خشروم

اللغة العربية وآدابها 20122295 غاده ابوسالم

 الهندسة المدنية 20122296 عبدهللا محمود

 المحاسبة 20122298 حمزه العمرى

 التسويق 20122299 محمد صالح

 هندسة البرمجيات 20122300 انس خضر

اللغة العربية وآدابها 20122301 محمد مصطفى

 الهندسة الكهربائية 20122303 صالح تيم

 الفيزياء 20122304 محمد الخضراء

 الترجمة 20122305 مروه السنتريسي

 المحاسبة 20122306 مي كليب

 هندسة البرمجيات 20122311 بيان صافي

 المحاسبة 20122315 ورد نواره

 التسويق 20122316 عبدالحميد ابراهيم

أصول الدين 20122318 رانيه موسى

 الحقوق 20122320 عبدهللا الرعود

 االقتصاد 20122322 عالء شرعان

 نظم المعلومات المحاسبية 20122323 راكان ابوعمره

 نظم المعلومات المحاسبية 20122324 احمد الخطيب

 التحاليل الطبية 20122326 رهام الشريده

 هندسة البرمجيات 20122327 هاشم المشاقبه

 نظم المعلومات الحاسوبية 20122329 ناصر الجابر

 نظم المعلومات اإلدارية 20122330 محمود العيده

 االقتصاد 20122331 هبه شعبان

 إدارة األعمال 20122332 فارس الزايد

 نظم المعلومات اإلدارية 20122333 مراد الكردي

 المحاسبة 20122334 رانيا منصور

اللغة العربية وآدابها 20122335 هبه الدغامين

 المحاسبة 20122336 عبدهللا الطويل

 نظم المعلومات الحاسوبية 20122338 محمد خليل

 العلوم المالية والمصرفية 20122339 ايهم طوقان

 الرياضيات 20122343 االء عبدهللا

 العلوم المالية والمصرفية 20122344 رغد الخليلي

 هندسة البرمجيات 20122346 اسالم شنابلة

 هندسة العمارة 20122348 هناء ابوطالب

 االقتصاد 20122350 زيد بطاح

 الحقوق 20122352 عبدهللا العميان

 التصميم الداخلي 20122353 عادل العشي

 تكنولوجيا االنترنت 20122354 ابراهيم منصور

 إدارة األعمال 20122355 عمار العوايشه

 المحاسبة 20122358 نعيم الفي

 الترجمة 20122360 سميه الجهالني

 معلم الصف 20122361 مها ابوسلمى

اللغة العربية وآدابها 20122362 ايه عطيه

 هندسة البرمجيات 20122363 منصور العطاونه
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 هندسة البرمجيات 20122365 محمد الكيالني

 االقتصاد 20122366 ابراهيم شوكه

 العلوم المالية والمصرفية 20122367 ربى زهد

 علم الحاسوب 20122368 محمد صافي

 هندسة البرمجيات 20122371 يزن مشايخ

 هندسة البرمجيات 20122373 زينب المستريحي

 المحاسبة 20122375 محمد الفرا

 التسويق 20122377 احمد الزيود

 الحقوق 20122381 رأفت حميدات

محمد    التسويق 20122383

اللغة العربية وآدابها 20122385 حسين مصلح

 المحاسبة 20122386 فايز العطي

 إدارة األعمال 20122389 عدي الصالحات

 المحاسبة 20122391 حكم عبدالهادى

 المصارف االسالمية 20122392 روان شاهين

 العلوم المالية والمصرفية 20122395 ماجده العلمي

احمد    الهندسة المدنية 20122399

" الحياري" محمود امين  نظم المعلومات اإلدارية 20122404 

اللغة العربية وآدابها 20122413 اسماعيل بدران

 هندسة العمارة 20122415 معاذ عايد

 المحاسبة 20130194 محمد الحاج صالح

 المحاسبة 20130196 رامي يوسف

 التسويق 20130197 احمد شلدان

 المحاسبة 20130198 ابراهيم عبدهللا

 هندسة البرمجيات 20130199 معاذ الحجار

 رياض األطفال 20130200 سندس ابورحمه

 الهندسة المدنية 20130201 محمد شاويش

 الصيدلة 20130202 لبنى الخطيب

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20130204 اية نور

 المحاسبة 20130205 بيان السيد

 المحاسبة 20130206 مالك الحايك

 الهندسة الميكانيكية 20130207 عالء شايب

 هندسة البرمجيات 20130208 معاذ سالم

 الهندسة الميكانيكية 20130209 طارق القصاص

 علم الحاسوب 20130210 حنان النجار

 الصيدلة 20130211 احمد الشريف

 هندسة البرمجيات 20130212 بيان بشايره

 العلوم المالية والمصرفية 20130214 عمرو ابليبلة

 الهندسة الميكانيكية 20130216 مروان ياغي

 العلوم المالية والمصرفية 20130217 رند عواد

 نظم المعلومات اإلدارية 20130218 يزيد السراحنه

 رياض األطفال 20131391 هند الجيالني

الفقه وأصوله 20131392 طالل الشرهان

 التمريض 20131395 معاذ عايش

اللغة العربية وآدابها 20131397 منار الوحيدي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20131398 براءه حمدان

 الفيزياء 20131399 ايمان الشيخ

 المحاسبة 20131400 خالد حسين

 التمريض 20131401 سمر الرثوم

 الهندسة المدنية 20131402 محمود خطيب

 هندسة البرمجيات 20131405 عالم عالونه

 معلم الصف 20131406 سحر عوايسه
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 التمريض 20131407 احمد ابودياك

 الحقوق 20131408 محمد الوسمى

 المصارف االسالمية 20131412 قصي دخنوش

بهيره    نظم المعلومات المحاسبية 20131413

 علم الحاسوب 20131417 فيروز الحسن

 نظم المعلومات المحاسبية 20131418 منى ابوصيام

 المحاسبة 20131419 عمر ابوديه

 االقتصاد 20131420 تولين المصرى

 الهندسة المدنية 20131421 محمد نجيب

 تكنولوجيا االنترنت 20131423 صبحي خليل

 الهندسة المدنية 20131424 أحمد جرار

الفقه وأصوله 20131426 موسى جادالرب

 الفيزياء 20131427 عائشه قره دامور

 الهندسة المدنية 20131429 محمد سالم

 تكنولوجيا االنترنت 20131431 محمد المحتسب

بشرى    الصيدلة 20131432

 الترجمة 20131433 روان ابوحليوة

 المحاسبة 20131434 احمد محمد

 نظم المعلومات اإلدارية 20131435 عزالدين البحر

اللغة العربية وآدابها 20131436 بندر العنزى

 العلوم المالية والمصرفية 20131437 مرام جعنينه

 التسويق 20131438 حاتم عليان

 نظم المعلومات اإلدارية 20131439 هيا عبدالرازق

 الصحافة واإلعالم 20131440 رؤى المبيضين

 معلم الصف 20131443 سجى بطيبط

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20131444 لميس طيفور

راما    اللغة اإلنجليزية وآدابها 20131445

 المحاسبة 20131446 محمد عيضان

 الصحافة واإلعالم 20131447 منار الشوملي

 الصحافة واإلعالم 20131448 هبى الحميديين

 نظم المعلومات اإلدارية 20131587 اشرف التميمي

 التحاليل الطبية 20140074 خالد ابوحمد

 الهندسة المدنية 20140075 سائد الدايه

 التصميم الداخلي 20140076 احمد الصباغ

 التسويق 20140077 وسام ابونجيه

 معلم الصف 20140078 حنين عازم

 العلوم المالية والمصرفية 20140079 حسن الحجار

 علم المكتبات والمعلومات 20140081 يزن الريحاني

 الصحافة واإلعالم 20140082 زاهر سالمه

 الهندسة المدنية 20140083 تسنيم العابودي

 الرياضيات 20140084 عدي شحاده

 الترجمة 20140088 محمد البدارين

 التمريض 20140089 عبير الزيود

 المحاسبة 20140090 االء الشيخ عيد

 الهندسة المدنية 20140091 باسل تركي

 المحاسبة 20140092 بشار الطوره

 علم الحاسوب 20140093 عبدهللا ابوعيد

 التحاليل الطبية 20140094 معاذ النوايشه

 التحاليل الطبية 20140095 اسيل غنيم

 التحاليل الطبية 20140096 سلسبيل غنيم

 الهندسة المدنية 20140097 عبدالرحمن االغا

 الهندسة الكهربائية 20140099 محمد ابورحمه
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 الهندسة الكهربائية 20140100 عالء فوده

 معلم الصف 20140101 حنين زيوت

 المحاسبة 20140102 مروان يوسف

 المحاسبة 20140104 ابراهيم العقيدات

 التصميم الداخلي 20140105 افنان الصباغ

 علم الحاسوب 20140106 عبدالرحمن السخارنه

 المحاسبة 20140107 جوليانا القاضي

 التحاليل الطبية 20140108 منى احمد

 إدارة األعمال 20140109 ايه صالح

 التصميم الداخلي 20140112 عامر الزواهرة

 التحاليل الطبية 20140113 بتول مصلح

 الحقوق 20140114 اسراء ادريس

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140115 غيداء صيفي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140116 فلاير سدر

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140117 هبه سالمه

 هندسة البرمجيات 20140118 فراس التميمي

 هندسة العمارة 20140119 مصطفى بني عطا

 الترجمة 20140122 لبنى بشير

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140123 بيان المصري

 نظم المعلومات اإلدارية 20140124 اسيل الدراوشه

 الحقوق 20140125 نور فسفوس

 إدارة األعمال 20140126 فايز ابوغوش

 الترجمة 20140127 محمد عطعوط

 العلوم المالية والمصرفية 20140128 حال حداد

 الترجمة 20140129 سلسبيل نويهي

 علم الحاسوب 20140130 براء ابو شعر

 نظم المعلومات المحاسبية 20140131 حمزه لطفي

 رياض األطفال 20140133 ساره شحاده

اللغة العربية وآدابها 20140135 محمد العنزي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140136 حنين عبدصالح

 رياض األطفال 20140137 رنا ابوالصيصان

 هندسة العمارة 20140139 محمد احميدى

 هندسة البرمجيات 20140140 حسن اصفر

 الترجمة 20140141 حنان دنون

 المحاسبة 20140142 عالء قاسم

 معلم الصف 20140144 مرام حماده

 هندسة البرمجيات 20140145 احمد زبن

 التحاليل الطبية 20140146 ايالف جاسم

 الترجمة 20140147 ساره ابورياش

 الترجمة 20140148 اريج نصرهللا

 الهندسة المدنية 20140149 اسامه محمود

 الهندسة المدنية 20140152 اسامه خليل

 الترجمة 20140155 دانه جرادات

 نظم المعلومات الحاسوبية 20140157 ضياء ايوعلي

 التحاليل الطبية 20140159 حنين خشان

 الهندسة المدنية 20140160 ابراهيم خشان

 التمريض 20140161 عبدهللا صالح

 الترجمة 20140162 رهف ارتاحي

 الهندسة المدنية 20140163 حامد العمري

 التسويق 20140164 يزن الحاج احمد

 الهندسة المدنية 20140165 صهيب الغرباوي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140167 رند الشمله
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أصول الدين 20140168 "الحاج حيسن"ميسون 

 هندسة العمارة 20140169 مالك ابوشميس

 المحاسبة 20140170 ابراهيم ابو ناموس

 رياض األطفال 20140172 سعد الشراري

 رياض األطفال 20140173 قاسم القويني

 رياض األطفال 20140174 مشهور الشراري

 التصميم الداخلي 20140175 دنيا ابوشوالي

 الترجمة 20140178 زكيه عطيه

 معلم الصف 20140179 ايمان عيسى

 الترجمة 20140180 دانا ابوالهوى

 المحاسبة 20140181 محمود جرادات

 الهندسة المدنية 20140183 ابراهيم خدرج

 الترجمة 20140185 حنين هواش

 الرياضيات 20140186 نتاليا ابوعرقوب

 الرياضيات 20140187 حنين القواسمه

 علم المكتبات والمعلومات 20140189 معتز العثمان

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140193 يحيى سليمان

 التحاليل الطبية 20140194 مريم هيكل

 رياض األطفال 20140197 حنين مسعود الزغلول

 تكنولوجيا االنترنت 20140199 امل ابوحليمه

 التمريض 20140200 سليم العنتري

اللغة العربية وآدابها 20140201 بالل القراله

 المحاسبة 20140202 مرح الحوراني

 المحاسبة 20140203 اسامه حماد

لجين    التحاليل الطبية 20140206

 المحاسبة 20140209 ايهاب ابوحويله

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140210 رانيا يمك

 علم الحاسوب 20140211 محمد صوالحه

اللغة العربية وآدابها 20140213 دعاء الذهبي

 التحاليل الطبية 20140214 غنى سالح

 التحاليل الطبية 20140215 االء الخطيب

 الهندسة المدنية 20140216 حسن الخطيب

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140217 فاطمه الرفاعي

 المحاسبة 20140218 عبدهللا السليم

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140219 عادل ابومسامح

 علم الحاسوب 20140220 عامر قاسم

 التحاليل الطبية 20140221 ديمه اسعد

محمد    الهندسة المدنية 20140222

 التحاليل الطبية 20140223 محمد المسلمى

 الترجمة 20140224 عالء الشيشاني

 الهندسة الكهربائية 20140225 اسيد بني نمره

 علم الحاسوب 20140226 نعيم عوض

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140228 عامر ابوصعليك

 الترجمة 20140229 حسن عبدالجواد

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140230 نور الحج حشيش

 علم الحاسوب 20140231 لينا عفانه

 الترجمة 20140232 مروه الفاخوري

 التحاليل الطبية 20140234 ايه حسن

 الهندسة الميكانيكية 20140235 محمد داود

 رياض األطفال 20140236 صفا الزيود

 الترجمة 20140237 حنين العوير

 المحاسبة 20140238 راكان الرواجبه
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اللغة العربية وآدابها 20140239 أسيل عبدهللا

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140240 ماهر النجار

 إدارة األعمال 20140241 ثائر حسان

نزار    التحاليل الطبية 20140242

 المحاسبة 20140243 احمد سرحان

روان    التحاليل الطبية 20140244

 التحاليل الطبية 20140245 خالد العرينات

غيداء    التصميم الداخلي 20140247

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140249 احمد قديمات

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140250 رغده ابوسعيد

أصول الدين 20140251 نادر العنزي

أصول الدين 20140252 احمد الشمري

 الصحافة واإلعالم 20140253 مؤيد حسونه

 المحاسبة 20140254 هارون ابوحسين

مها    اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140255

 علم الحاسوب 20140256 مالك سليمان

 معلم الصف 20140257 افنان عواد

 الهندسة المدنية 20140258 عمر عبدربه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140259 محمد العالمي

 إدارة األعمال 20140260 محمد الطل

 نظم المعلومات اإلدارية 20140261 عبدهللا حسونه

 الحقوق 20140263 نشأت شوخه

 التحاليل الطبية 20140264 ايمان الدجاني

 الحقوق 20140265 مهند ابوخضره

 التمريض 20140267 اقنوع فالح

 التحاليل الطبية 20140269 دياال جبرين

عمار    الرياضيات 20140270

 الترجمة 20140271 منال الشاويش

 العلوم المالية والمصرفية 20140272 نورا عمر

 هندسة العمارة 20140273 ميس ابوحماد

 التحاليل الطبية 20140274 ايه عبيدو

اللغة العربية وآدابها 20140275 عبدالعزيز العنزي

اللغة العربية وآدابها 20140276 عبدالعزيز العنزي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140277 ميالنا ابوالرب

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140280 ياسمين صالح

 هندسة العمارة 20140281 عمر ابراهيم

 المحاسبة 20140282 حمزه احمد

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140284 دانه ابوسرحان

 العلوم المالية والمصرفية 20140288 طريف ابوهاشم

 إدارة األعمال 20140290 احمد الشراري

 إدارة األعمال 20140291 محمد الشراري

 إدارة األعمال 20140292 زياد الشراري

 التمريض 20140293 محمد جبرين

 الهندسة الكهربائية 20140294 يحيى ريان

دعاء    الترجمة 20140295

 الهندسة الكهربائية 20140296 حسين حسين

 علم المكتبات والمعلومات 20140298 مناهى المعايطه

 نظم المعلومات الحاسوبية 20140299 ياسمين حماده

أصول الدين 20140301 احمد الشراري

 نظم المعلومات اإلدارية 20140302 مراد النجار

 رياض األطفال 20140303 ايه المقدادي

 علم المكتبات والمعلومات 20140304 براء عامر
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 الرياضيات 20140306 وفاء اشريد

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140307 رزان ناجي

 التحاليل الطبية 20140308 يوسف ابوديه

 التحاليل الطبية 20140309 ساره شلدان

اللغة العربية وآدابها 20140310 سعاد اصالن

 الهندسة المدنية 20140311 محمد حماد

قاسم    اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140313

 المصارف االسالمية 20140314 احمد االطرش

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140315 ميمونه هيكل

 نظم المعلومات الحاسوبية 20140316 قصي المومني

 المحاسبة 20140318 يوسف حماد

 الهندسة المدنية 20140319 مالك شلش

اللغة العربية وآدابها 20140320 فادي الشراري

فرح   اللغة العربية وآدابها 20140323

 علم المكتبات والمعلومات 20140324 عواد الشرفات

 علم الحاسوب 20140325 احمد عوده

 الصيدلة 20140326 دانيه الزويد

 الترجمة 20140327 ماجد القرعان

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140328 رند محمد

محمد    الهندسة المدنية 20140330

اللغة العربية وآدابها 20140331 مرزوق الخوالدة

 إدارة األعمال 20140332 ايهاب طافش

 التحاليل الطبية 20140334 ميساء النعامي

 الهندسة الميكانيكية 20140335 بدر عمر

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140337 عبدالرحمن العموش

 التمريض 20140338 تمارا دغلس

 الترجمة 20140339 طارق ابوعوده

 العلوم المالية والمصرفية 20140341 سامي عبدهللا

 نظم المعلومات اإلدارية 20140342 مالك الزبن

 تكنولوجيا االنترنت 20140343 سجى السنجالوي

 الحقوق 20140344 ليلى المصري

 الصيدلة 20140345 احمد محمد

 التسويق 20140346 مريم شلبايه

 علم الحاسوب 20140347 صالح نهيا

 الصحافة واإلعالم 20140348 ختام عربش

 المحاسبة 20140349 احمد الميادمه

 التسويق 20140350 محمد الحاوي

 علم الحاسوب 20140351 هيثم ابراهيم

 الهندسة المدنية 20140353 يزن ابونوفل

 تكنولوجيا االنترنت 20140354 علي زايد

 هندسة البرمجيات 20140355 ساره عرفات

 علم الحاسوب 20140356 امينه ياسين

 الهندسة الميكانيكية 20140357 اسامه عبدالعزيز

 التحاليل الطبية 20140359 هبه السويطي

 التحاليل الطبية 20140360 دعاء السويطي

 المحاسبة 20140361 سنان الشيشاني

 التسويق 20140362 عبدهللا محمد

 الرياضيات 20140363 الحارث الفقيه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140364 ايه أبوشبيب

 هندسة البرمجيات 20140366 شذى النجمي

 علم المكتبات والمعلومات 20140368 محمود الشرفات

 إدارة األعمال 20140369 عبدالرحمن صالحيه
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 رياض األطفال 20140371 عهد الروسان

 نظم المعلومات المحاسبية 20140372 ايهاب الروسان

 التحاليل الطبية 20140374 ايفان خليل

 الهندسة المدنية 20140375 زهير الناطور

 التمريض 20140376 نسرين العيسه

 التسويق 20140379 عبدالرحمن ابراهيم

 التحاليل الطبية 20140381 رؤى ابراهيم

 تكنولوجيا االنترنت 20140382 احمد الحريرات

 التصميم الداخلي 20140385 فؤاد ابو الرب

 الهندسة الميكانيكية 20140386 وحيد سليمان

 التحاليل الطبية 20140387 عبير عكه

 التمريض 20140388 محمد الحوراني

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140389 فرح جمعه

 إدارة األعمال 20140390 محمد الدرابسه

 معلم الصف 20140391 محمد الخلف

 علم المكتبات والمعلومات 20140392 حسين الثويران

 التمريض 20140393 عمار العلمي

 الحقوق 20140395 صفاء الحشايكه

اللغة العربية وآدابها 20140396 فخري ايوب

 معلم الصف 20140397 اياد ابوزر

 التحاليل الطبية 20140398 فاطمه عزام

 نظم المعلومات الحاسوبية 20140399 لين شبيطه

 الترجمة 20140401 راكان القرعان

 هندسة البرمجيات 20140402 رغد النجار

قحطان    نظم المعلومات اإلدارية 20140404

نوران    التحاليل الطبية 20140405

 نظم المعلومات الحاسوبية 20140407 ملك منصور

 الترجمة 20140408 ميس عبيد

 علم الحاسوب 20140409 فاطمه الخطيب

 المحاسبة 20140410 فوزي حمدان

 الترجمة 20140411 زينه التونسي

 التمريض 20140412 ايناس الخباص

 الحقوق 20140413 هبه العشوش

 التحاليل الطبية 20140414 صالح عبدالعال

 معلم الصف 20140415 تسنيم مرعي

 المحاسبة 20140416 محمد جبر

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140418 امجد العزه

 الهندسة الميكانيكية 20140419 عبادة البدور

 الهندسة الميكانيكية 20140420 مؤمن هديب

 التسويق 20140421 زهره المفلح

 الترجمة 20140422 دينا عوده

 الصحافة واإلعالم 20140423 صالح ذياب

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140424 ماريه القطامين

 الترجمة 20140425 منار المصري

 التحاليل الطبية 20140426 سلمى حمد

 التحاليل الطبية 20140427 مريم زيود

 المحاسبة 20140428 اسعد ابوالذهب

 التحاليل الطبية 20140431 قمر حبيب

 التصميم الداخلي 20140432 رشا الجبر

 الترجمة 20140435 احمد الصوالحه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140436 عدي العسلي

 علم الحاسوب 20140443 مصطفى قدوم
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 التسويق 20140444 رافت قاسم

أصول الدين 20140445 هبه الكرمي

 التسويق 20140448 توفيق حامد

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140450 رزان البرقاوي

 التصميم الداخلي 20140451 مجد المشاقبه

 معلم الصف 20140457 عاليه المنفلوطي

 علم الحاسوب 20140458 النا دخنوش

 العلوم المالية والمصرفية 20140459 دعاء ابوعبيد

 التمريض 20140461 يزن عبدالكريم

اللغة العربية وآدابها 20140462 سليمان السوالقه

 هندسة البرمجيات 20140466 دانا عبدالخالق

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140467 مروه الطاهر

 علم المكتبات والمعلومات 20140468 نداء السعود

 الترجمة 20140471 مصطفي بينو

مأمون    الهندسة الكهربائية 20140472

 نظم المعلومات اإلدارية 20140475 محمود خليل

 علم الحاسوب 20140476 عبدالرحمن الحاج حسين

 إدارة األعمال 20140478 عبدهللا يوسف

 التصميم الداخلي 20140479 عبدالرحمن يوسف

 التصميم الداخلي 20140480 لجين دردس

 العلوم المالية والمصرفية 20140481 اماني عدوان

 المحاسبة 20140482 عالء عبدالرازق

 معلم الصف 20140484 روان الغويرين

 المحاسبة 20140486 نورهان ابراهيم

 التسويق 20140487 عبدالرحمن القاضي

 التسويق 20140488 ايهاب ابودهيم

 الترجمة 20140489 احمد اغريز

 المصارف االسالمية 20140490 هبةهللا عامر

 إدارة األعمال 20140491 هدى هللا عامر

 التصميم الداخلي 20140492 محمود ابراهيم

 المحاسبة 20140495 مجد اسناف

 تكنولوجيا االنترنت 20140498 يزيد ابوليلى

أصول الدين 20140499 براءه سالمه

 التصميم الداخلي 20140500 حسن عبدالقادر

 الحقوق 20140501 نداء عليان

 الترجمة 20140509 بدر الشراري

 التسويق 20140511 محمد االسود

 الهندسة الكهربائية 20140520 فرح دارعوض

 علم الحاسوب 20140522 عبدالرحمن عساف

 التمريض 20140525 عدي الخصاونه

 التمريض 20140527 مها الصبايحه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140531 حنين ناصر

 معلم الصف 20140532 صفاء الشوملي

 التصميم الداخلي 20140539 ليان منصور

 الصيدلة 20140540 عبدهللا الزيادنة

 التحاليل الطبية 20140546 لميس ايوب

 التمريض 20140548 طالل الهويمل

 العلوم المالية والمصرفية 20140549 خالد الجمل

 الحقوق 20140551 احمد المصري

 الصحافة واإلعالم 20140552 حازم السراحين

 التمريض 20140553 علي الكار

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140554 نعيمه العطي
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 التحاليل الطبية 20140562 ريان مسعود

 هندسة البرمجيات 20140563 محمد الرفاعي

 الترجمة 20140574 لجين الخوالده

 علم الحاسوب 20140579 حسام صوالحه

 هندسة البرمجيات 20140580 غدير الغايش

 معلم الصف 20140586 هبه هللا رجب قنديل

 الهندسة المدنية 20140587 عزيز عبدالعزيز

 الرياضيات 20140589 خضر سرور

 الترجمة 20140591 بدور العظامات

 المحاسبة 20140601 ياسمين ابراهيم

 التحاليل الطبية 20140602 سلسبيل ابوخوصه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140604 عبدالرحيم الفياض

 الترجمة 20140607 شام الخطيب

 المصارف االسالمية 20140608 سجى ابوفارس

 نظم المعلومات اإلدارية 20140611 خالد جرادات

 المحاسبة 20140612 قصي خليل

 المحاسبة 20140614 حسام عبدالحميد

 معلم الصف 20140615 رزان عويسات

 التصميم الداخلي 20140618 مالك بني احمد

 التمريض 20140621 محمد عوض

 التمريض 20140624 ابراهيم قدح

 علم المكتبات والمعلومات 20140626 محمود محمد

 إدارة األعمال 20140628 مروان قويدر

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140629 مرح اوشاح

 التمريض 20140630 كريم عطيه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140632 احالم ابوالرب

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140633 بدر عثمان

 هندسة العمارة 20140636 حمزه ابورمان

 هندسة البرمجيات 20140637 احمد جبر

 علم المكتبات والمعلومات 20140638 وسام شديفات

 هندسة البرمجيات 20140639 طارق حامد

 معلم الصف 20140640 عثمان مناع

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20140642 صفاء ابوكف

 إدارة األعمال 20140643 عبدالرحمن الصمادي

أصول الدين 20140644 حسام الدين ابومنيع

 التصميم الداخلي 20140645 حلى صالح

 علم الحاسوب 20140648 جميل الحصري

 نظم المعلومات اإلدارية 20140649 مروه الخاليلة

 هندسة البرمجيات 20140650 محمد رزق

 التصميم الداخلي 20140651 محمد بني خالد

 علم الحاسوب 20140657 محمد ابوربيع

 الهندسة المدنية 20140660 احمد يعاقبه

اللغة العربية وآدابها 20140664 نور الخوالده

 رياض األطفال 20140666 شهناز الحاج حسن

 رياض األطفال 20140667 رؤى النويران

 الهندسة المدنية 20140671 عبدالعزيز العناتي

 علم المكتبات والمعلومات 20140674 ريم المشاقبة

 التحاليل الطبية 20140678 جمانه البلبيسي

 المحاسبة 20140679 ابراهيم طحل

 الرياضيات 20140683 عباده معابره

أصول الدين 20140686 مراد الزواهره

اللغة العربية وآدابها 20140692 مها احزين
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 نظم المعلومات اإلدارية 20140698 يزن محمود

 التمريض 20140705 حمزه العمايره

 نظم المعلومات الحاسوبية 20140707 أمين قاسم

 إدارة األعمال 20140708 هنادي محمد

 التصميم الداخلي 20140710 صالح المدني

عمارى    هندسة البرمجيات 20140711

أصول الدين 20140714 فاطمه الزهراء قنوت

 الترجمة 20140715 روان النويهي

 معلم الصف 20140716 عائشه نبهان

 نظم المعلومات المحاسبية 20140717 طارق علوش

 المحاسبة 20140720 طارق كايد

 هندسة العمارة 20140721 سعاد دعنا

اسالم    إدارة األعمال 20140727

 معلم الصف 20140728 الرا ابوسحليه

أصول الدين 20140729 اميره الزعبي

 علم الحاسوب 20140731 هيثم البغدادي

 نظم المعلومات اإلدارية 20140732 محمود ابوالعنين

 رياض األطفال 20140733 ساجده العثمان

 المحاسبة 20140736 خالد المشاعله

 علم المكتبات والمعلومات 20140740 اسراء ابوسل

 نظم المعلومات الحاسوبية 20140741 يونس عوض هللا

 هندسة العمارة 20140744 عبدالعزيز ابوعطوان

 الحقوق 20140777 مبارك النعيمي

 نظم المعلومات الحاسوبية 20142501 سنان دالل

 إدارة األعمال 20142502 رضوان علي

 نظم المعلومات الحاسوبية 20142508 محمود انعيم

 الترجمة 20142510 مهنا الطويرش

 المحاسبة 20142511 سامح الياسين

 إدارة األعمال 20142512 بطرس السميرات

 المحاسبة 20142513 همام سالمه

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20142515 سليمان الخديدي

 نظم المعلومات الحاسوبية 20142516 احمد حموده

 العلوم المالية والمصرفية 20142518 اكرم يونس

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20142519 سعد الضبعاني

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20142522 شادي الحنفي

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20142524 عبدالهادي العتيبي

 نظم المعلومات الحاسوبية 20142526 خالد الحسبان

 إدارة األعمال 20142527 نجم عالونه

 الحقوق 20142533 فارس العدم

 علم الحاسوب 20142534 احمد عنكه

 المحاسبة 20142535 محمد صالحات

 العلوم المالية والمصرفية 20142537 محمد ابوعطيه

 علم الحاسوب 20142538 احمد الجداونه

 المحاسبة 20142540 خالد ياسين

 المحاسبة 20142543 محمد الشافعي

 المحاسبة 20142544 ايمان عبدالجواد

 العلوم المالية والمصرفية 20142549 محمد المعاني

 إدارة األعمال 20142550 حازم طوالبه

 نظم المعلومات اإلدارية 20142556 سكينه الصعوب

 علم الحاسوب 20142557 صدام حجازي

 الحقوق 20142558 عماد العمرو

 المحاسبة 20142559 اسالم الذيابات
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اسامه    إدارة األعمال 20142561

 العلوم المالية والمصرفية 20142562 حسام العدينات

 علم الحاسوب 20142564 محمد الرواشده

 اللغة اإلنجليزية وآدابها 20142565 عبدالكريم الشراري

 نظم المعلومات اإلدارية 20142566 جالل القريوتي

 الرياضيات 20149000 دعاء السعافين

 الرياضيات 20149001 احمد عياصره

 الرياضيات 20149002 احمد البشايرة

 الرياضيات 20149003 اشرف عبابنة

 الرياضيات 20149004 محمود مهيدات

 المحاسبة 20149005 مهند الحاج ابراهيم

 الرياضيات 20149007 منذر المومني

 األدب-اللغة اإلنجليزية وآدابها  20149008 هدى حسن

 المحاسبة 20149009 االء الرازم

 الرياضيات 20149010 تامر العبسي

 الرياضيات 20149011 اكرم النجار

 الرياضيات 20149013 ماهر القيام

 المحاسبة 20149015 امجد شمالي

 الرياضيات 20149017 حنان مسلم

 الرياضيات 20149018 سمير المومني

 اللغويات-اللغة اإلنجليزية وآدابها  20149021 احمد ابو رياله

 اللغويات-اللغة اإلنجليزية وآدابها  20149022 فراس البدري

 الرياضيات 20149025 دعاء اسماعيل

 اللغويات-اللغة اإلنجليزية وآدابها  20149028 مهند الجبور

 اللغويات-اللغة اإلنجليزية وآدابها  20149029 ايمان منسي

 الرياضيات 20149030 ابراهيم ابو سرور

 اللغويات-اللغة اإلنجليزية وآدابها  20149032 خالد الخضور

 التسويق 20149034 فواز المواصله

 20140799 محمد الترك


