
الـطـالـبالتسلسل الـطـالـبرقــم التراكميالجنسیةالتخصصالكلیةاســــم العامالجنسالمعدل المتوسطالمستوى المستوى
الھواورة 1200810632 حمد احمد االداریةفراس والعلوم االعمــال االقتصاد 00ذكر61.3االردنیة ادارة
فارس 2200820064 فارس خالد االداریةمنذر والعلوم االعمــال االقتصاد 00ذكر61.2االردنیة ادارة
الواوي 3200820574 عمر زھیر االداریةعمر والعلوم االعمــال االقتصاد 00ذكر60االردنیة ادارة
العجارمھ 4200911595 فالح احمد االداریةایسر والعلوم االعمــال االقتصاد 00ذكر60.6االردنیة ادارة
یوسف 5200911833 راتب زیاد االداریةجودت والعلوم االعمــال االقتصاد 00ذكر60.2االردنیة ادارة
الحسنات 6200911870 علي احمد االداریةھدایھ والعلوم االعمــال االقتصاد 00أنثى60.8االردنیة ادارة
شاللده 7201010133 سعد محمد االداریةنسیم والعلوم االعمــال االقتصاد 00ذكر60.2الفلسطینیة ادارة
العودات 8201010224 شكري خالد االداریةصالح والعلوم االعمــال االقتصاد 00ذكر61االردنیة ادارة
ابوسالم 9201010406 احمد حابس االداریةھبھ والعلوم االعمــال االقتصاد 00أنثى60.3االردنیة ادارة
العمري 10201010689 علي محمد االداریةمحمود والعلوم االعمــال االقتصاد 00ذكر61.1االردنیة ادارة
الریاالت 11201010697 توفیق احمد االداریةضحى والعلوم االعمــال االقتصاد 00أنثى60.3االردنیة ادارة
السواعیر 12201011282 احمید نافع االداریةفراس والعلوم االعمــال االقتصاد 00ذكر61.8االردنیة ادارة
ابوالجود 13200730011 حسن محمد االداریةعصام والعلوم والسیاحیة االقتصاد الفندقیة 00ذكر62.4االردنیة االدارة
ابوسمھدانھ 14200720753 حماد خالد االداریةمحمد والعلوم 00ذكر60.4الفلسطینیة التســــــــویق االقتصاد
عاصي 15200920209 وحیدقاسم سلیمان االداریةمحمد والعلوم 00ذكر60االردنیة التســــــــویق االقتصاد
العطیات 16200920270 عبدالحمید خلیل االداریةمحمد والعلوم 00ذكر60االردنیة التســــــــویق االقتصاد
عبدالحي 17201030034 عبدالوھاب 00ذكر60.2االسرائیلیة التمریـــــــض الـتـمـریـض محمد
حمیدان 18201110154 حسن حمیدان 00ذكر60االردنیة التمریـــــــض الـتـمـریـض مصعب
اسدي 19201111829 جمال 00ذكر60.3االسرائیلیة التمریـــــــض الـتـمـریـض محمد
عدوي 20201111832 عدوي 00ذكر60االسرائیلیة التمریـــــــض الـتـمـریـض فادي
القعیسي 21200620699 عبدالرحمن 00ذكر61.8االردنیة الحقــــــــوق الـحـقــــوق سیفخلف
فیاض 22200610743 عبدالرحمن 00ذكر60العراقیة الصـیدلــــــة الــصـیــدلــة ابوبكر
محمد 23201120411 اسماعیل منصور 00أنثى60.6االردنیة الصـیدلــــــة الــصـیــدلــة امل
ابوھالل 24200910791 ابراھیم علي االداریةاسراء والعلوم والمصرفیةاالقتصاد المالیة 00أنثى62.2االردنیة العلوم
حمدان 25200911657 شحاده موسى االداریةخضر والعلوم والمصرفیةاالقتصاد المالیة 00ذكر60.2االردنیة العلوم
صالح 26200920665 شوقي مروان االداریةعدي والعلوم والمصرفیةاالقتصاد المالیة 00ذكر60.6االردنیة العلوم
قویدر 27201011218 سعید خلیل االداریةشرین والعلوم والمصرفیةاالقتصاد المالیة 00أنثى62.4االردنیة العلوم
خصیالت 28201111027 صالح حمود االداریة مھا والعلوم والمصرفیة االقتصاد المالیة 00أنثى60.1االردنیة العلوم
احمد 29200730057 احمد بسام وادابھا اآلداب انس العربیة 00ذكر61االردنیة اللغة
جراب 30200910277 محمود احمد ترجمة اآلداب اسیل / 00أنثى60.1االردنیة اللغةاالنجلیزیة
علقم 31200920586 محمد ابراھیم ترجمة اآلداب محمد / 00ذكر61.3االردنیة اللغةاالنجلیزیة

والمتوسط العام للمستویین الكفاءة المتحان یتقدموا ولم األول2014/2015 الفصل في األردنیة- تخرجوا الزیتونة جامعة



حمدان 32200820222 فارس احمد االداریةمحمد والعلوم 00ذكر62.3االردنیة المحـاسبــــــة االقتصاد
الملیطي 33200820783 محمد عطاهللا االداریةعالء والعلوم 00ذكر60.4االردنیة المحـاسبــــــة االقتصاد
رصرص 34200910391 امیر سعدي االداریةاحمد والعلوم 00ذكر61.2االردنیة المحـاسبــــــة االقتصاد
الغول 35200920340 محمود سمیر االداریةاحمد والعلوم 00ذكر60.6االردنیة المحـاسبــــــة االقتصاد
ابوالسندس 36200920722 سلیم سامي االداریةھاشم والعلوم 00ذكر61االردنیة المحـاسبــــــة االقتصاد
الزعاتره 37200920861 حسن عبدالرحمن االداریةباسل والعلوم 00ذكر60االردنیة المحـاسبــــــة االقتصاد
الرواحنھ 38201010089 سلیمان سالم االداریةاحمد والعلوم 00ذكر68.6االردنیة المحـاسبــــــة االقتصاد
الدبایبھ 39201010330 مفضي عبد االداریةطایل والعلوم 00ذكر61.3االردنیة المحـاسبــــــة االقتصاد
االسمر 40201011606 محمود عادل االداریةعمار والعلوم 00ذكر60.9االردنیة المحـاسبــــــة االقتصاد
سالم 41201020561 حسن غالب االداریةانس والعلوم 00ذكر62االردنیة المحـاسبــــــة االقتصاد
الشناوي 42201111557 سعید خالد االداریةمحمد والعلوم 00ذكر62.4االردنیة المحـاسبــــــة االقتصاد
الشوبكي 43201211111 علیان انیس االداریةزیاد والعلوم 00ذكر61االردنیة المحـاسبــــــة االقتصاد
الكسبھ 44200920535 علي نعیم االداریة معاذ والعلوم 00ذكر60االردنیة المحـاسبــــــة االقتصاد
مومني 45201020074 عاكفطعمھ والتكنولوجیا عمرو التحتیة الھندسة والبنیة المدنیة 00ذكر62االردنیة الھندسة
الحوري 46201020272 احمد ابراھیم والتكنولوجیا ھشام التحتیة الھندسة والبنیة المدنیة 00ذكر61.4االردنیة الھندسة
فحماوي 47201020399 عبدالرحیم احمد والتكنولوجیا حمزه التحتیة الھندسة والبنیة المدنیة 00ذكر60.6االردنیة الھندسة
ابوغوش 48200811025 ریاضحسن الدین المعلومات حسام وتكنولوجیا الحاسوب الــــعلـوم 00ذكر62.7االردنیة شبكات
ابوطیر 49201011159 عبدالغني عوني المعلومات احمد وتكنولوجیا الحاسوب الــــعلـوم 00ذكر61.8االردنیة شبكات
یحیى 50201011203 حسن فضل المعلومات حسن وتكنولوجیا الحاسوب الــــعلـوم 00ذكر60االردنیة شبكات
خاطر 51200820509 ابراھیم خلیل المعلومات محمد وتكنولوجیا الحـاســـــــوب الــــعلـوم 00ذكر62االردنیة علم
الزبن 52201110569 كساب ادیھم صف اآلداب كساب 00ذكر61.3االردنیة معلم
ابونصار 53200810923 محمود محمد االداریة بدر والعلوم االداریة االقتصاد المعلومات 00ذكر60االردنیة نظم
القطیفان 54200910005 مصلح غازي االداریةعامر والعلوم االداریة االقتصاد المعلومات 00ذكر60االردنیة نظم
الكعابنھ 55200910928 سلیمان فایز االداریةسلیمان والعلوم االداریة االقتصاد المعلومات 00ذكر60االردنیة نظم
ابوزید 56200920259 عبدالكریم فیصل االداریةرعد والعلوم االداریة االقتصاد المعلومات 00ذكر60.5االردنیة نظم
القزعي 57200920518 رشید تیسیر االداریةاسامھ والعلوم االداریة االقتصاد المعلومات 00ذكر60.4االردنیة نظم
الحجیج 58201010903 حسین االداریةسیافعبدالحي والعلوم االداریة االقتصاد المعلومات 00ذكر61.2االردنیة نظم
العموري 59201011068 عیسى صبري االداریةمصطفى والعلوم االداریة االقتصاد المعلومات 00ذكر60.1االردنیة نظم
ابوزید 60200810615 ذیاب احمد المعلومات مثنى وتكنولوجیا الحاسوبیة الــــعلـوم المعلومات 00ذكر60االردنیة نظم
سویلم 61200811024 احمد محمود المعلومات احمد وتكنولوجیا الحاسوبیة الــــعلـوم المعلومات 00ذكر62.9االردنیة نظم
الدبوبي 62200820522 فالح فایز المعلومات حمزه وتكنولوجیا الحاسوبیة الــــعلـوم المعلومات 00ذكر60.4االردنیة نظم
الوحش 63201010208 محمد علي المعلومات عمر وتكنولوجیا الحاسوبیة الــــعلـوم المعلومات 00ذكر61.6االردنیة نظم
فسفوس 64201011627 رضوان شعبان المعلومات محمود وتكنولوجیا الحاسوبیة الــــعلـوم المعلومات 00ذكر61.7الفلسطینیة نظم



الحیاري 65201020643 علي منقذ المعلومات اسامة وتكنولوجیا الحاسوبیة الــــعلـوم المعلومات 00ذكر61.5االردنیة نظم
القریوتي 66200810983 محمد فارس المعلومات محمد وتكنولوجیا البرمجیات الــــعلـوم 00ذكر60.1االردنیة ھندسة
عبدهللا  67200910044 محمود المعلومات اوساسامھ وتكنولوجیا البرمجیات الــــعلـوم 00ذكر60.1االردنیة ھندسة
سلمان 68200910850 محمد سلمان المعلومات محمد وتكنولوجیا البرمجیات الــــعلـوم 00ذكر60االردنیة ھندسة
الغلیالت 69201020846 احمد عبدالعزیز المعلومات حنین وتكنولوجیا البرمجیات الــــعلـوم 00أنثى60.9االردنیة ھندسة
حشمھ 70201217010 صالح العلیا بیان والدراسات العلمي البحث الصیدالنیة عمادة 00أنثى95السوریة العلوم
سعده 71201227018 محمود العلیا مصعب والدراسات العلمي البحث الصیدالنیة عمادة 00ذكر75.2السوریة العلوم
هللا 72201227027 عوض ابراھیم محمد العلیا اریج والدراسات العلمي البحث الصیدالنیة عمادة 00أنثى82.8االردنیة العلوم


