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املومني  عو�ض  ها�شم  �شائد 
�شاهني  حممد  ح�شن  حممد 
م�شطفى  حممد  اجلليل  عبد  حممد 
العقيلي  حممود  نادر  ن�شر  حممد 
واآدابها                                        العربية  اللغة  بكالوريو�س 

مملكة
عبيد  داود  خليل  ابراهيم 
زيوت  حممد  احلافظ  عبد  احمد 
املقابله  قا�شم  احمد  امري 
الب�شي�ض  اهلل  عبد  �شباح  جعفر 
الفراج  م�شيح  جمعه  جمال 
حبو�ض  خ�شر  حممد  خ�شر 
القرعان  يو�شف  خالد  �شند 
الرعود  ربه  عبد  اهلل  الدين عطا  �شالح 
ال�شيد  مو�شى  توفيق  عدي 
الب�شي�ض  غندور  رافع  ع�شام 
زايد  ابو  حممد  الكرمي  عبد  عالء 
امل�شيعدين  طالب  حممد  عالء 
ن�شار  ابو  ح�شني  فرحان  عمر 
جراد  ابراهيم  حممود  الدين  جمد 
الهري�شات  عوده  ابراهيم  حممد 
الدق�ض  ابراهيم  داود  حممد 
القرارعه  مزعل  حممود  حممد 
املرو  القادر  عبد  عماد  حممود 
م�شعد  م�شطفى  �شامل  م�شطفى 
�شلبي  حممد  ابراهيم  موؤيد 
اال�شلع  ح�شني  حممد  ن�شر 
اجلندى  �شعبان  علي  يزن 
حممد  يو�شف  يا�شر  يو�شف 
الهي�شماوى  يون�ض  احمد  يون�ض 

العا�صمة حمافظة 
عقيل  احمد  الفتاح  عبد  ح�شن 
عواد  عيال  عبدربه  خالد  اهلل  عبد 
العودات  عوده  رجا  عبداحلميد 
عماد منذر عبد الفتاح �شلمان امل�شاروه 
الرقب  حماد  حمدي  مالك 
�شقر  حممد  نعيم  معتز 
امليكاترونك�س                                           هند�صة  بكالوريو�س 

الو�صط اقليم 
درد�ض  عبدالفتاح  �شعود  ا�شرف 
من�شور  �شعيد  حنا  بارو 
حمودي  فالح  نظام  دميه 
م�شعود  حممد  م�شطفى  �شمر 
عو�ض  ابراهيم  يحيى  �شهى 
ال�شيد  اهلل  عبد  مازن  �شريين 
خليل  حممد  فخرى  فردو�ض 
اح�صاء                                                        بكالوريو�س 

الو�صط اقليم 
العجالني  حممد  ب�شري  رويده 
الرب  ابو  الرحمن  عبد  يو�شف  �شابرين 
اخللفاوى  �شعبان  خليل  علياء 
العزه  ح�شن  ابراهيم  غاده 
ن�شر  ابو  احلميد  عبد  ربه  عبد  ليلى 
ك�شاب  احمد  اديب  حممد  مامون 

العا�صمة حمافظة 
القطاط�شه  عي�شى  اهلل  عبد  اخال�ض 
يا�شني  حممود  اجلواد  عبد  اروى 
العبو�ض  علي  داود  ا�شالم 
عبد  احلاج  توفيق  جميل  االء 
اال�شفر  عبد  رزق  االء 

اخلطيب  حممود  احمد  الرحمن  عبد 
ال�شالح  �شعيد  حممد  عبدالرحمن 
ال�شكارنه  عواد  �شابر  عالء 
عوي�ض  خمائيل  جمال  عمار 
العا�شي  حممود  حامت  فادى 
ال�شياالت  ابو  حممود  علي  فرا�ض 
املزاهره  �شليم  هالل  فرا�ض 
احلوراين  العزيز  عبد  �شعيد  حممد 
نا�شر  منر  مفلح  منت�شر 
امريزيق  منر  طالب  هيثم 
�شحاده  يو�شف  جمال  يو�شف 
اجلابر  عبد  يو�شف  خليل  يو�شف 

الزرقاء حمافظة 
داوود  توفيق  نظمي  اجمد 
اخلطيب  يا�شني  عبا�ض  جالل 
الزيود  عواد  حممد  ح�شني 
اجلندي  جابر  جهاد  فرا�ض 
الطراب�شه  عارف  طالل  حممد 
ربيع  داود  خليل  هاين 

البلقاء حمافظة 
الفاعوري  عبدالكرمي  ابراهيم  احمد 
عياده  ابو  �شعيد  را�شم  احمد 
الفتاح  عبد  ح�شني  الفتاح  عبد  احمد 
قطي�شات  حممد  نوفان  ان�ض 
حيا�شات  الكرمي  عبد  جميل  بكر 
عنزه  ابو  احمد  حممد  عدنان 
م�شعود  حممد  ح�شني  عمر 
الربيع  حممود  تي�شري  فادي 
الدير  جري�ض  بطر�ض  فار�ض 
اليا�شجني  �شعيد  حممد  مازن 
قطي�شات  ها�شم  زهري  جمدي 
حتاوى  عو�ض  ر�شمي  حممد 
احليا�شات  اهلل  عبد  ر�شوان  حممد 
ابوطالب  جميل  عبداملجيد  حممد 
العزب  احلميد  عبد  في�شل  حممد 
البالونه  حممود  الرحمن  عبد  معاويه 
الو�شاح  �شليمان  وليد  معاويه 
يا�شني  ال�شيخ  ح�شن  فريد  هادي 
الطعامنه  �شليمان  مروان  و�شام 
ال�شالحني  �شليمان  احمد  يحيى 

اربد حمافظة 
اخلليلي  علي  توفيق  حممد  خالد 
الزعبي  �شريده  �شكري  رامي 
عبيدات  مفلح  �شالمه  زياد 
نفاع  �شعيد  فريد  عثمان 
العزام  حممد  خالد  حممد 
عبابنه  القا�شم  حممد  وائل 

معان حمافظة 
�شالح  ابو  مو�شى  �شامي  حممد  ا�شراء 
ال�شبلي  عبدالقادر  الكرمي  عبد   زينب 

املنا�شري  هايل  النعيم  عبد  الهام 
املجارحه  �شلمان  �شامل  اميان 
ح�شونه  ابراهيم  حممد  بثينه 
ال�شهابي  زهدى  ا�شامه  بنان 
عبيدات  �شلطان  �شرار  بيان 
هنداوى  �شليمان  ا�شماعيل  دعاء 
املحت�شب  مو�شى  ا�شحاق  ر�شا 
عو�ض  حممد  با�شم  ر�شا 
رمان  ابو  ر�شيد  الكرمي  عبد  ر�شا 
ال�شنابره  اجلليل  عبد  حممد  رقيه 
قرم�ض  ابراهيم  فواز  حممد  رنا 
العفي�شات  ر�شا  حممد  �شحر 
اخلري�شات  م�شطفى  فخرى  �شرى 
ربه  عبد  حممد  توفيق  �شلوى 
ن�شار  جوده  ا�شامه  كر�شتني 
احلديد  را�شد  خلف  لينا 
اهلل  عبد  القادر  عبد  را�شد  مروان 
مقبل  حممود  عبدالكرمي  منال 
العلي  لطفي  فوزي  منى 
عابد  عو�ض  فتحي  نائله 
زيد  ابو  حممد  �شمري  ندى 
اهلل  عبد  ح�شن  حممد  ن�شيبه 
اهلل  عبد  �شبحي  توفيق  نور 
ال�شروف  يو�شف  احمد  هديل 
ال�شيد  علي  يا�شر  حممد  هنادي 
�شمور  ابو  عي�شى  املعطي  عبد  هند 
النجداوى  حممد  ح�شني  هيام 
م�شلم  حممد  ح�شني  وفاء 
اخل�شور  احمد  عوين  مينى 
اكتوارية                                                   علوم  اح�صاء/  بكالوريو�س 

العا�صمة حمافظة 
الطويل  احمد  فايز  احالم 
حجه  الرحيم  عبد  م�شطفى  اماين 
الرمياوى  قا�شم  ح�شني  داليا 
الكوره  زكي  احمد  دميا 
احلياري  علي  ح�شن  �شمر 
القرعان  حممد  زياد  �شروق 
البزور  ح�شن  را�شد  �شهناز 
العلي  علي  عمر  �شبحه 
�شليمان  م�شطفى  �شعيد  حممد  عال 
�شال  ابو  خليل  ابراهيم  فاطمه 
اجلمل  دباح  جميل  علي  حممد  كرم 
�شالح  حمفوظ  احمد  هديل 
تخطيط                                                        بكالوريو�س 

العا�صمة حمافظة 
عفانه  ح�شن  احمد  اينا�ض 
الدبا�ض  خالد  جمال  خلود 
النجداوي  حافظ  زياد  عبري 
ال�شريده  فايز  ب�شام  حممد 
عطيات  احمد  علي  نداء 
ال�شوراين  ابراهيم  ب�شري  ن�شرين 
املرعي  احمد  الرزاق  عبد  هدى 
كيمياء                                                       بكالوريو�س 

العا�صمة حمافظة 
نوفل  ا�شماعيل  احمد  ابراهيم 
اجلعفري  احمد  فتحي  احمد 
عواد  ابو  احمد  نعيم  احمد 
ال�شاللفه  الفتاح  عبد  عادل  ثائر 
دعنا  جميل  جمال  جميل 
ابراهيم  الفتاح  عبد  احمد  رامي 

املحاميد  عطيه  حممد  �شنانه 
ال�شبيحات  �شعد  اهلل  عبد  �شوزان 
العقايله  حممد  الرحمن  عبد  نان�شي 
�شعده  ابو  خليل  اجلبار  عبد  نداء 
العواي�شه  ح�شني  مو�شى  هبه 

ال�صمالية البادية 
ال�شرحان  عواد  �شعود  ابراهيم 
الفواعره  حميد  نا�شر  حميد 
اخلالدي  عبيد  علي  فوؤاد 
ال�شرعه  جرب  حممد  في�شل 
النعيمي  عوده  عو�ض  حممد 
النعيمات  ح�شن  مرعي  حممد 
البدارين  حممد  قا�شم  وليد 

الو�صطى البادية 
الذيب  �شم�شي  زهري  حممد  ابراهيم 
اجلبور  ح�شني  حممد  ان�ض 
الزيدان  منر  عا�شق  انور 
الدهام�شه  فالح  حممد  خلدون 
الدهام�شه  م�شلح  حمد  غازى 
الطيب  علي  غالب  حممد  غازي 
الزبن  خلف  فواز  ماجد 
اخلطاب  اهلل  عبد  ثلجي  مامون 
اجلمعان  �شمر  فالح  حممد 
اخلري�شا  �شبيب  مكاون  حممد 
الذيب  رافع  رافع  ذيب   معاذ 
ال�شو�شان  ع�شكر  عوده  مو�شى 
الب�شر  ح�شن  نا�شر  نايل 
واملعلومات                                      ادارةاملكاتب  دبلوم 

مملكة
عبابنه  حممد  العزيز  عبد  ا�شماء 
هياجنه  يو�شف  حممد  خديجه 
اخلواجا  عا�شي  حممد  خ�شرة 
النعامنه  احمد  اهلل  عبد  رانيا 
عبيدات  علي  �شليمان  �شائده 
غرايبه  �شليم  �شوكت  �شو�شن 
الناجي  م�شباح  عبد  غ�شون 
عبابنه  حممد  اهلل  عبد  فاتن 
منر  مفلح  علي  كفاح 
النعيمات  فالح  حممد  منال 
املحول  عو�ض  ناجي  نرمان 
امل�شاقبه  حممد  الفتاح  عبد  نور 
طعاين  احمد  عزات  وجدان 
بواعنه  حامد  حممود  وقيانا 

العا�صمة حمافظة 
حامد  حممد  فتحي  حممد 
عواد  ابو  علي  احلاج  يو�شف  حممد 

احلا�صبات  هند�صة  بكالوريو�س 
االلكرتونية

مملكة
ح�شن  فوؤاد  امين  االء 
داود  ابراهيم  �شالح  االء 
جرادات  حممد  ا�شامه  احمد 
اجلرادات  �شعيد  حممد  اريج 
الديات  عايد  علي  ا�شراء 
ال�شاوي�ض  احلميد  عبد  حممود  ا�شالم 
حماد  ابو  ا�شماعيل  ر�شمي  ا�شماء 
ثلجي  عي�شى  عمر  اماين 
ال�شريده  فالح  �شلطان  امل 
خليفات  ح�شن  حممد  امريه 
ال�شعايده  مو�شى  ابراهيم  اميان 
الد�شوقي  العزيز  عبد  خليل  اميان 
ا�شماعيل  احمد  الرحيم  عبد  اميان 
الرحيم  عبد  خليل  حممد  اميان 
معيلي�ض  ابو  حممد  تي�شري  براء 
جوداحلق  حممود  حممد  بهاء 
خريان  ابو  احمد  ح�شن  تقوى 
ا�شماعيل  عمر  احمد  حال 
�شامل  الكرمي  عبد  حممد  حمزه 
العمو�ض  احلافظ  عبد  مو�شى  حنان 
ال�شليتي  حممد  ابراهيم  حنني 
امل�شري  اكرم  بالل  حنني 
احلجازي  ح�شن  عماد  دانيه 
العربيات  الرحمن  عبد  زياد  دعاء 
ابو�شمور  ح�شني  غازى  دميا 
اخلزاعله  علي  حممد  رجاء 
�شالح  ر�شاد  نزار  ر�شاد 
الق�شاه  علي  �شليمان  رقيه 
العنا�شوه  حممد  اكرم  رنا 
احلافظ  عبد  ابراهيم  ا�شماعيل  رهام 
جرب  ابراهيم  يعقوب  رهام 
الرفاعي  م�شطفى  ابراهيم  رميا 
اعليه  ابراهيم  ربحي  �شالم 
يا�شني  حممد  تي�شري  �شريين 
احليا�شات  عبد  خالد  �شذى 
الدق�ض  اليف  ابراهيم  �شفاء 
عبيدات  حممد  ق�شيم  طالل 
عوده  اهلل  عبد   حامد  عبداهلل 
الق�شاه  م�شطفى  حممد  عبداهلل 
العكايله  خليف  حممد  عبري 
�شمره  ابو  يون�ض  احلميد  عبد  عدي 
اجلبور  حممد  علي  العنود 
حماد  خليل  بكر  غيداء 
خرمه  ابو  �شليمان  يو�شف  لينا 
امل�شاقبه  هالل  فرحان  حممد 
ال�شعايده  اجلليل  عبد  م�شطفى  حممد 
جماعه  حممود  �شهيل  حممود 
اهلل  العبد  احمد  حممد  ملكيان 
احل�شاميه  الرحمن  عبد  ح�شني  منى 
اجلراح  علي  خليفه  مها 
عقيلي  احمد  حممد  موؤمن 
دعيب�ض  بول�ض  �شليم  مرييل 
غندور  حافظ  رجائي  جنود 
بال�شمه  حممد  حممود  هبه 
الرما�شني  املعطي  عبد  يا�شني  هناء 
الف�شالت  حممد  عايد  هيا 
النووية                                              الهند�صة  بكالوريو�س 

مملكة
بطاينه  حممود  حممد  ابراهيم 
بركات  حممد  �شالح  ا�شالم 

اآثار ماج�صتري 
اربد حمافظة 

طلفاح  مزعل  احمد  جعفر 
الواكد  احمد  فندي  ق�شي 
العالونه  م�شطفى  علي  حممد 
عبيدات  �شلطان  فوزي  حممد 
دباجه  عبده  حممود  حممد 
خري�ض  عمر  حممد  ها�شم 

فيزياء بكالوريو�س 
مملكة

العلي  حممود  انور  احمد 
الهادى  العبد  ح�شن  نا�شر  ب�شري 
عبابنه  اهلل  عبد  تي�شري  حممد  بكر 
العالوين  مف�شي  الرحمن  عبد  حمدي 
العطاونه  علي  جمعه  �شعد 
جرادات  حممد  ق�شيم  �شفوان 
الفحيلي  عواد  احمد  طاهر 
فريح  علي  الرحمن  عبد  عادل 
العمر  عفيف  جميل  ع�شام 
العزازمه  لباد  فرحان  اهلل  عطا 
الفقهاء  عايد  حممد  فار�ض 
ك�شا�شبه  عمر  ر�شوان  حممد 
اخلوالده  اهلل  عبد  حامد  ن�شال 
عباهره  حممد  طه  ن�شال 

العا�صمة حمافظة 
ح�شني  ابراهيم  احلميد  عبد  ابراهيم 
�شامل  عاي�ض  �شليم  امين 
�شيف  جابر  احمد  الدين  عالء 
طرخان  �شاكر  الكرمي  عبد  عالء 
الهامي  م�شطفى  مو�شى  عماد 
فوده  يو�شف  حممد  مامون 

ومالية م�صرفية  علوم  بكالوريو�س 
العا�صمة حمافظة 

ال�شحيمات  اهلل  عطا  الدين  عز  احمد 
حطب  ابو  جابر  حممد  احمد 
العبو�ض  جميل  علي  ا�شامه 
عليان  جميل  يو�شف  بااهلل  املعتز 
ح�شني  الرحمن  عبد  ا�شماعيل  اجمد 
اللطيف  عبد  حممد  عالوى  اجمد 
الفتياين  خليل  ابراهيم  اياد 
زينه  ابو  احلفيظ  عبد  لطفي  امين 
الطيبه  ا�شعد  حممد  ب�شري 
الكد�ض  علي  عبد  جمال 
ال�شرياين  جورج  عيد  جورج 
ح�شني  مر�شد  عي�شى  حمزه 
احلزقي  خليل  با�شم  خليل 
�شياء  ر�شا  حممد  احمد  رامي 
قا�شم  عبداهلل  �شعبان  ريا�ض 
العبو�شي  ناظم  با�شم  حممد  �شامح 

بلبل  العزيز  عبد  نبيل  احلميد  عبد 
خ�شا�شنه  فارع  حممد  عدى 
احلمامره  علي  حممود  علي 
اخلا�شكيه  اللطيف  عبد  توفيق  حممد 
�شواحله  �شفيق  ظافر  حممد 
عمر  داود  حممود  حممد 
رمان  ابو  اجلليل  عبد  عدنان  مهند 
الطرابني  مو�شى  �شالح  مو�شى 
العزيز  عبد  حممد  الكرمي  عبد  هيثم 
م�شطفى  ح�شن  عثمان  وائل 
ح�شن  ال�شيخ  ابراهيم  خليل  يحيى 
اقت�صاد                                                       بكالوريو�س 

العا�صمة حمافظة 
قي�شاوي  �شالح  الدين  خري  احمد 
التمام  �شابر  حممد  زهري  حممد  رامي 
زينه  ابو  حممود  اكرم  عالء 
�شاهني  الرحيم  عبد  فوؤاد  فادي 
الكوز  ح�شني  جمال  حممد 
هديب  خليل  يا�شر  حممد 

كفرجنه لواء  عجلون/  حمافظة 
ن�شر  بني  احمد  حممد  احمد 
ن�شر  بني  احمد  ابراهيم  حمود 
الفريحات  توفيق  حممد  �شيف 
الزيدان  الكرمي  عبد  حممد  عمر 
�شلمان  بني  حمد  حممد  م�شطفى 

مملكة
الروا�شده  فالح  ناجح  احمد 
الروا�شده  فالح  حممد  ا�شراء 
العكر  �شامل  حممد  ا�شالم 
علي  ال�شيخ  العزيز  عبد  حممود  ا�شماء 
الوزين  وا�شف  جمال  اينا�ض 
ال�شالح  حممود  �شياء  با�شل 
املدادحه  القادر  عبد  خالد  ربا 
ال�شمادي  �شالح  حممد  �شحاب 
الدعجه  علي  حممد  عالء 
الكفاوين  الفتاح  عبد  راتب  حممد 
عبده  حممود  ناظم  حممود 
حمام  ح�شني  �شليم  مرام 
العزه  طلب  جمال  مي�شاء 
اجلعيدى  حممد  فريد  ن�شال 
امليكانيكية                                          الهند�صة  بكالوريو�س 

العا�صمة حمافظة 
ال�شعدى  �شعدى  حممد  احمد 
القنه  حممد  يحيى  احمد 
ال�شوابكه  ا�شماعيل  م�شلم  امين 
البياي�شه  احمد  غالب  دميا 
جرب  عاطف  احمد  رامي 
الق�شاه  حممد  وليد  فاتن 
م�شلم  علي  احلميد  عبد  ب�شار  حممد 
ال�شعدي  طاهر  اهلل  عبد  حممد 
بدر  حممد  عي�شى  حممد 
الدويكات  حممد  يو�شف  حممد 
احل�شني م�شطفى  هاين  ن�شرين 

االغوار اجلنوبية لواء  الكرك/  حمافظة 
املطارنه  �شليمان  عماد  عالء 

معان حمافظة 
ع�شاف  �شليم  حممد  احمد 
املحت�شب  القادر  عبد  احمد  حمزه 
احل�شنات  هارون  عي�شى  خالد 
الروا�شيه  حممد  ناجح  عالء 

�شايف  فوؤاد  حممد  معاذ 
وتوثيق+م�صادر  مكتبات  دبلوم 

ومكتبات                           تعليمية 
العا�صمة حمافظة 

احلطاب  عوين  زهري  ا�شماء 
رمان  ابو  احلليم  عبد  حممد  امال 
ن�شار  م�شطفى  حممود  حنان 
اجليالين  �شعيد  يا�شني  رغد 
�شالح  علي  حممود  �شاميه 
حمدان  مو�شى  ح�شن  �شو�شن 
البيك  �شليم  ابراهيم  عاي�شه 
اخلالدى  ر�شيد  طاهر  غاده 
الردايده  علي  حممد  كفاح 
علي  �شحاده  احمد  لينا 
الرحيم  عبد  �شحاده  علي  مها 
ح�شني  جربيل  يو�شف  وفاء 
الكهربائية                                           الهند�صة  دبلوم 

العا�صمة حمافظة 
الب�شتنجي  حممد  اجلليل  عبد  احمد 
غزله  ابو  حممد  اهلل  عبد  احمد 
مو�شى  رحيب  نادر  ان�ض 
�شفية  حممود  الهادي  عبد  زاهر 
القطامي  حممد  زهدى  عي�شى 
القرنه  احمد  حممد  فار�ض 
ن�شار  �شالح  امني  حممد 
القوا�شمي  اجلدع  خليل  هاين  حممد 
اهلل  عبد  حممد  �شمري  حممود 
الوهاب  عبد  حممود  فريد  حممود 
العقده  خليل  حممد  معاذ 
عيا�ض  القادر  عبد  امني  حممد  معتز 
نا�شر  مو�شى  خ�شر  نا�شر 

الزرقاء حمافظة 
ال�شيد  مو�شى  وليد  احمد 
ابو�شوا  ح�شن  جميل  الدين  عالء 
ابوعبيد  حممد  عبداهلل  مالك 
ن�شار  جرب  حممود  حممد 

�صيدلة دبلوم 
العا�صمة حمافظة 

ن�شار  يو�شف  حلمي  ايات 
مرعي  علي  عوين  ايه 
ن�شري  ابو  ابراهيم  عي�شى  تغريد 
عكوبه  توفيق  احمد  �شالم 
ابراهيم  امني  يحيى  عبري 
حماد  عي�شى  حممد  يا�شمني 

الزيدانيني  �شالمه  زياد  فادي 
املعاين  خلف  مو�شى  فهد 
خ�شره  ابو  حممد  ا�شماعيل  ليث 
ا�صالميه                                         ودرا�صات  �صريعة  بكالوريو�س 

العا�صمة حمافظة 
هندي  حممد  �شمري  احمد 
جويد  ابو  احمد  منر  احمد 
�شبحا  �شليمان  طالل  ب�شار 
عنايه  خليل  طاهر  خليل 
فار�ض  اجلبار  عبد  حممود  اجلبار  عبد 
حمد  حمد  عثمان  املح�شن  عبد 
مرار  عمران  حممد  عالء 
د�شه  حممد  عي�شى  عو�ض 
حممد امني عبدالرحيم حممود احلنيطي 
قنديل  جمعه  الرحيم  عبد  حممد 
عو�ض  حممد  عدنان  حممد 
الدويكات  م�شطفى  كامل  حممد 
التالوي  اهلل  عبد  يو�شف  حممد 
�شلمان  حممود  �شليمان  موؤيد 

الكرك حمافظة 
املعايطه  حمارب  احمد  بالل 
نوا�ض  ابو  حممد  ح�شن  الوهاب  عبد 
املوا�شيه  احمد  حمود  عمر 
املواجده  حممد  في�شل  حممد 
املعايطه  �شلمان  نا�شر  حممد 
الذيابات  املهدى  عبد  حممد  حممود 
اجتماع                                                   علم  بكالوريو�س 

الزرقاء حمافظة 
العالمات  �شلمان  حممود  احمد 
مطالقه  احمد  �شالح  احلارث 
العليوات  الرزاق  عبد  جمال  بالل 
الهباهبه  جربيل  با�شم  راكان 
ذياب  جنيب  �شهيل  زيد 
عابد  خليل  حممد  �شادي 
عمر  الروؤوف  عبد  حممد  الروؤوف  عبد 
ح�شني  ا�شحق  ابراهيم  عبداهلل 
منا�شره  ها�شم  �شكرى  نزيه 
حما�صبة                                                       بكالوريو�س 

الزرقاء حمافظة 
بريك  �شليمان  را�شي  ر�شوان 
ال�شواحله  احمد  ح�شني  �شاهر 
العدو�ض  ابو  العزيز  عبد  راجح  النا�شر  عبد 
العمله  حممد  حممود  حممد 
جعاده  ابو  علي  ح�شني  حممود 
حداد  زيدان  با�شم  مهند 

معان حمافظة 
ال�شاوي�ض  ام�شلم  ا�شعود  ابراهيم 
ال�شالمني  احمد  حممد  احمد 
الهالالت  �شامل  احمد  ا�شالم 
ال�شعيدات  حممد  غالب  عالء 
عبكل  عطيه  احمد  حممود 
الروا�شده  مو�شى  �شليمان  معتز 
حا�صوب                                            بكالوريو�س 

اجلنوبية ال�صونة  لواء  البلقاء/  حمافظة 
الن�شا�ض  ح�شن  حممد  احمد 
العدوان  جريد  حممود  احمد 
ع�شل  ابو  احمد  احلميد  عبد  �شياء 
العدوان  فهد  يو�شف  فهد 
اخلاليفه  يو�شف  ح�شن  حممد 
علي  ابو  حممد  فوؤاد  معت�شم 
منزيل                                                 اقت�صاد  بكالوريو�س 

عجلون ق�صبة  لواء  عجلون/  حمافظة 
بدور  حممد  تي�شري  امريه 
عطا  بني  علي  �شعيد  بيان 

ال�صيارات                                               هند�صة  دبلوم 
الزرقاء حمافظة 

القريوتي  علي  جميل  احمد 
احليح  حممد  ابراهيم  ا�شماعيل 
الفطافطه  �شليم  طاهر  با�شم 
�شالح  عفيف  �شالح  تامر 
اجلناجره  توفيق  وليد  خالد 
بنات  ابراهيم  حممد  طارق 
�شلبيه  يو�شف  مفيد  طارق 
عبد الرحمن حممد عبد الرحمن اخلطيب 
�شالح  حممود  امني  حممد 
�شحاده  علي  ح�شني  حممد 
ا�شعيد  الرحمن  عبد  قا�شم  حممد 
يعقوب  ابراهيم  جمعه  نا�شر 
امل�صاحة                                                هند�صة  دبلوم 

العا�صمة حمافظة 
ن�شار  عيد  حممد  ا�شعد  حممد  ابراهيم 
كياه  حممد  عبدالرحمن  احمد 
اجلريرى  م�شطفى  من�شور  احمد 
حممد  �شعيد  جميل  ا�شامه 
ف�شفو�ض  حممود  حممد  ا�شامه 
ابراهيم  حممود  احمد  امين 
ايوب  احمد  جمال  ايوب 
عوده  حممود  �شليمان  بالل 
املحاميد  حممد  احمد  ثابت 
ح�شني  عارف  جناتي  جمال 
جبه  ابو  خليل  كامل  جواد 
خليل  علي  احمد  داهود 
جرب  رزق  احمد  رزق 
�شهيب عبد الروؤوف ا�شماعيل م�شاروي 
ا�شتيوي  احمد  ح�شن  الرحمن  عبد 
القادر  عبد  علي  احمد  عبدالقادر 
الناطور  خليل  ابراهيم  الدين  عز 
عوده  مو�شى  احمد  عالء 
فراح  �شليمان  زكريا  الدين  عالء 
م�شلم  �شامل  حممد  عالء 
الب�شايره  احمد  ريا�ض  علي 
طمليه  امني  �شبحي  عمر 
عنزه  ابو  فايز  وليد  عمر 
�شحاده  فوؤاد  ابراهيم  فوؤاد 
يعقوب  العزيز  عبد  حممد  قي�ض 
�شعريه  ابو  حممود  ا�شماعيل  ليث 
�شنيور  عي�شى  را�شم  مامون 
ح�شن  اهلل  عبد  خليل  جمد 
احللو  القادر  عبد  حممد  جمدي 
رحمه  حممود  ابراهيم  حممد 
ذياب  �شليمان  با�شم  حممد 
رم�شان  الرحيم  عبد  تي�شري  حممد 
زيدان  حممد  جمال  حممد 
�شوبكي  احمد  �شابر  حممد 
غامن  �شدقي  مروان  حممد 

عطا  بني  ابراهيم  داوود  خوله 
قواقنه  اهلل  عبد  حممد  زبيده 
ا�شماعيل  �شعد  حممد  منتهى 
ال�شيوف  عمر  �شيف  ن�شرين 
املومني  احمد  املجيد  عبد  هاله 
والنطق                                                 ال�صمع  بكالوريو�س 

اربد حمافظة 
حما�شنه  ح�شن  مفلح  اميان 
بنان حممد خليل حممد توفيق خ�شاونه 
اخللف  اهلل  عبد  خالد  دميا 
امل�شري  حممود  يو�شف  رنا 
الرفاعي  حممود  جمال  �شذى 
�شويات  مو�شى  حممود  منا 
�صياحيه                                           وعلوم  �صياحه  بكالوريو�س 

ال�صمالية االغوار  لواء  اربد/  حمافظة 
العمرى  قا�شم  ح�شن  ر�شاد 
مبارك  حممد  ح�شني  �شدام 
عبد الرحمن �شعد عبد الرحمن اجلندي 
عبا�ض  ابو  �شالح  خري  عدي 
ال�شوبكي  �شالح  عمر  ن�شرين 
ال�شمادى  الكرمي  عبد  احمد  هيا 

جر�س حمافظة 
حراح�شه  �شالمه  فايز  دعاء 
اخلوجه  ابراهيم  خالد  �شل�شبيل 
اهلل  عوده  حممود  عادل  عمار 
العالونه  ح�شن  فرا�ض  والء 

املفرق حمافظة 
الزغل  احمد  نبيل  احمد 
العليمات  حممد  حامد  ا�شرف 
اهلل  عوده  عويد  ا�شماعيل  اميان 
امل�شاقبه  عقله  �شليمان  ب�شمه 
ابوذوابه  عياد  �شعيد  تهاين 
احللبي  حممد  حمزه  حنان 
الطفيلة ق�صبة  لواء  الطفيلة/  حمافظة 

العوران  خليل  اهلل  عبد  حمزه 
الهري�شات  العر�شان  احمد  اهلل  عبد  نان�شي 

العقبة حمافظة 
ال�شمايله  اهلل  عودة  يحيى  احمد 
املرا�شده  طالب  حممد  امل 
جابر  ابو  ح�شن  جمال  ح�شام 
دوا�ض  ابو  توفيق  حممد  رنا 
فر�شخ  قا�شم  ا�شعد  زينه 
العوران  علي  اهلل  عبد  حممد 

معان حمافظة 
الفرجات  �شليمان  حممد  ا�شراء 
ال�شهابني  ابراهيم  �شالمه  ر�شا 
اخلليفات  عو�ض  احمد  هاله 
ال�شواربه  زايد  فواز  والء 
اخلليلي  ح�شني  ابراهيم  وئام 
وار�صاد                                               نف�س  علم  بكالوريو�س 

اربد حمافظة 
العمرى  احمد  هاين  ابراهيم 
�شبارجه  ح�شن  حممد  جمعه 
ال�شرمان  عوده  اهلل  عبد  ح�شان 
الر�شدان  ح�شن  احمد  �شيف 
ال�شرمان  احمد  اهلل  عبد  عادل 
بدارنه  هالل  حممد  اهلل  عبد 
�شناق  حممد  �شالح  الهادى  عبد 
عالونه  نعيم  حممد  عثمان 

ال�شريف  اللطيف  عبد   يا�شر  حممد 
�شعريه  ابو  حممود  ح�شن  حممود 
الدوخ  خالد  حممد  حممود 
ال�شايب  عثمان  نعمان  حممود 
الرحمن  عبد  حممد  فايز  مهند 
خليل  م�شطفى  يو�شف  موؤيد 
�شعريه  ابو  عو�ض  عادل  ن�شال 
�شعيليك  ابو  من�شور  اهلل  عبد  ن�شال 
الر�شق  حلمي  م�شباح  هاين 
الرحيم  عبد  حممد  الكرمي  عبد  هيثم 
م�شطفى  احمد  حممد  هيثم 
الكوز  حممد  نايف  هيثم 

البلقاء حمافظة 
�شحاب  �شرحان  �شالمه  احمد 
ذياب  احمد  �شالح  ايهاب 
النجداوى  �شالح  ابراهيم  الدين  بهاء 
االحمد  احمد  نا�شر  حمزه 
عوده  عوده  �شالح  زيد 
املن�شاوي  احمد  حممد  �شهيب 
�شبح  حممود  خليل  الرحمن  عبد 
عبد الرزاق ح�شن عبد الرزاق النجاجره 
حماده  ابو  علي  عمر  عدي 
الن�شور  يو�شف  يو�شف  عناد 
جروان  يو�شف  توفيق  مالك 
الطالب  حممد  عمر  حممد 
خليل  املح�شن  عبد  حممود  حممد 

واالآالت/  املعدات  دبلوم هند�صة 
�صيارات)اوتوترونيك�س(                                        كهرباء 

البلقاء حمافظة 
النواجي  حممد  مو�شى  با�شم 
عبيدات  احمد  حممد  بكر 
اللهواين  جرب  خالد  حامت 
االخر�ض  مو�شى  حممد  حمزه 
املحمديني  امل�شيفري  �شامل  حماد  طارق 
ركبه  ابو  ذيب  خالد  اهلل  عبد 
بنات  الهادى  عبد  حممود  الهادي  عبد 
اجلدعان  �شليمان  علي  يون�ض 
ا�صالميه                                         �صريعةودرا�صات  دبلوم 

البلقاء حمافظة 
الهالالت  هالل  خ�شر  احمد 
خديجه  ابو  احمد  جميل  �شامي 
دبلوم ادارة فنادق )عام(                                           

البلقاء حمافظة 
ال�شوابكة  الفتاح  عبد   عطا  ا�شامه 
املعادات  احمد  حممد  حازم 
اخلاليله  �شليمان  احمد  �شادى 

قدي�شات  علي  ح�شني  مالك 
البخيت  احمد  داوود  حممد 
يا�شني  بني   حممود  يو�شف  حممود 
ال�شفدي  حممود  �شلطان  مراد 
جبيلي  علي  امني  موؤمن 
البدارنه  هالل  بدر  وهيب 
القوى                                  هند�صة  بكالوريو�س 

جر�س حمافظة 
بطار�شه  �شليمان  با�شم  ثائر 
فريحات  اديب  �شليم  فار�ض 
خوالده  احمد  �شقر  حممد 
بنات  جرب  حممود  حممد 
ابديوى  احمد  �شمري  حممود 
لباد  ابو  �شعيد  فايز  يو�شف 

لواء االغوار  الكرك/  حمافظة 
اجلنوبية

الع�شيبات  هي�شان  داود  ا�شماعيل 
الك�شا�شبه  يو�شف  حممد  افنان 
املطارنه  طه  رائد  ر�شاد 
العمرو  خلف  �شالمه  �شلطان 
الع�شو�ض  حمود  يو�شف  حممد 
اجلالمده  عليان  �شليم  مراد 

التكييف  هند�صة  بكالوريو�س 
والتهوية                     والتدفئة  والتربيد 

جر�س حمافظة 
عكاوى  عبدالكرمي  را�شد  اح�شان 
ال�شريف  نوفل  حممد  احمد 
التميمي  احمد  حممد  بلقي�ض 
ال�شمريى  �شليم  عمر  حممد 
م�شامح  حممود  عمر  حممود 
اخلوالده  ذياب  ناظم  معت�شم 
ريا�صية                                                 تربية  بكالوريو�س 
الطفيلة ق�صبة  لواء  الطفيلة/  حمافظة 

عواد  �شليم  عبدال�شالم  ابراهيم 
اخلماي�شه  النبي  عبد  جنم  ابراهيم 
ال�شعود  م�شلح  �شعود  احمد 
املحي�شن  احلفيظ  عبد  حممود  او�ض 
القطامني  �شليمان  الرحمن  عبد  خالد 
الربيحات  �شليمان  حامد  �شامح 
املرايات  بخيت  اهلل  عبد  عثمان 
القرارعه  حممد  اهلل  عطا  علي 
العجارمه  فالح  ح�شني  عمر 
العجارمه  عابد  ابراهيم  حممد 
عواد  عيال  عبيد  عامر  حممد 
ال�شحاحده  �شامل  الوهاب  عبد  معتز 
املحي�شن  دنعان  �شليمان  يزيد 
واالن�صاءات                                      االبنية  بكالوريو�س 

العقبة حمافظة 
ر�شايده  حممود  علي  احمد 
ال�شباطات  اهلل  عطا  فايز  احمد 
الربديني  ابراهيم  فوؤاد  احمد 
الدهي�شات  ابراهيم  حممد  اريج 
العيا�ض  حممد  فالح  اميان 
حمد  فايز  حممد  الدين  بهاء 
الدحيات  اهلل  عطا  يون�ض  ثائر 
التميمي  عبدالبا�شط  احمد  وحيد  جهاد 
عطياين  حممد  ن�شال  �شذى 
�شالمه  عمر  حلمي  عمر 
اخلطيب  ر�شوان  غازي  ليث 
اخل�شاونه  حممد  بالل  حممد 

الدربا�شي  حممد  �شامل  عي�شى 
عبيدات  احمد  مو�شى  حممد 
جرار  ابو  مو�شى  عبا�ض  مو�شى 
املعمارية                                            الهند�صة  دبلوم 

مادبا حمافظة 
رزق  الرحمن  عبد  ا�شماعيل  ابراهيم 
ذيبان  حممد  خ�شر  رعد 
�شنار  ابو  حممد  علي  �شلطان 
ابراهيم  ح�شن  حممد  طارق 
الهور  حممد  ابراهيم  حممد 
ال�شوابكه  كرمي  �شحده  حممد 
االلكرتونية                                          الهند�صة  دبلوم 

اربد حمافظة 
الرفاعي  عي�شى  حممد  ابراهيم 
احلتامله  خري  حممد  فوؤاد  احمد 
ال�شلبي  حممد  وليد  ا�شامه 
جرادات  �شامل  �شالح  ح�شام 
ح�شمه  ابو  عثمان  عدنان  عامر 
احلتامله  املجيد  عبد  من�شور  غيث 
القا�شم  حممد  نايف  في�شل 
قا�شم  اهلل  عبد  حلمي  حممد 
الرفاعي  احمد  عادل  حممد 
الب�شارات  حممود  احلميد  عبد  حممد 
حداد  حممود  الرحمن  عبد  حممد 
حمد  م�شطفى  عمر  ميالد 
املدنية                                              الهند�صة  دبلوم 

اربد حمافظة 
جرادات  احمد  خالد  احمد 
قدومي  ح�شن  ر�شاد  احمد 
عزوبي  علي  امين  براءه 
املحاميد  الفتاح  عبد  علي  �شالم 
الدبي�ض  م�شطفى  ح�شني  �شامان 
مفرج  بني  حممد  خالد  القادر  عبد 
العمايره  حممد  الرحمن  عبد  اهلل  عبد 
عبيدات  فار�ض  نايف  اهلل  عبد 
خ�شا�شنه  علي  خالد  وفاء 

ومالية م�صرفية  علوم  دبلوم 
اربد حمافظة 

الغرام  �شالح  �شهيل  ا�شامه 
م�شرقي  رجا  حممود  ا�شامه 
الفالح  اهلل  عبد  داوود  ا�شحاق 
احلالج  �شعيد  بهاءالدين  حممد  اني�ض 
اخل�شاونه  علي  عقله  ثائر 
العابد  عثمان  عبوده  جمال 
طعاين  عي�شى  �شايل  جهاد 
احل�شن  احمد  مو�شى  ح�شن 

الدرد�شاوي  رزق  �شعيد  حممد 
عمايره  علي  عدنان  حممد 
كامل  ابو  حممد  عدنان  حممد 
كامل  ابو  حممد  عدنان  حممود 
ال�شرايده  ال�شالم  عبد  خالد  مها 
الع�شيفات  اهلل  عبد  �شليمان  هدى 
بدر  حممد  مازن  هند 
الكيماوية                                            الهند�صة  بكالوريو�س 

العقبة حمافظة 
العموري  حممد  ح�شني  �شهيب 
عوده  ابو  احمد  فوزي  عامر 
اخلاليله  حممود  حممد  عمار 
الغرابلي  احمد  �شليمان  فوؤاد 
النجادات  حماد  عيد  ليث 
دروي�ض  فريد  ح�شن  حممد 
ابوحردان  �شحاده  �شمري  حممد 
اثار                                                         بكالوريو�س 

البرتاء اقليم  �صلطة  بلدية 
ال�شواحله  يو�شف  ب�شري  اقبال 
فرج  ابو  نواف  ماهر  حال 
امل�شاعله  هارون  حممد  دنيا 
امل�شاعله  هارون  حممد  دينا 
الهالالت  حممد  �شليمان  �شناء 
الهالالت  �شلمان  ح�شني  �شاديه 
احل�شنات  عيد  حممد  عهد 
ال�شالمني  ب�شري  خالد  فاطمه 
الرواجفه  �شلمان  حمد  ميمونه 
احل�شنات  اهلل  عبد  فرحان  هبه 
احل�شنات  �شليمان  حممود  هبه 
البدول  حمد  حممد  هيا 
عربية                                               جمال/لغة  بكالوريو�س 

املوقر لواء  الو�صطى/  البادية 
الغيالني  م�شرييف  عايد  ازهار 
الفريج  فالح  �شامل  خلود 
ال�شبيله  خطار  مفلح  دالل 
ال�شبيله  نورى  احمد  �شمريه 
احلماد  �شخيتري  خلف  مها 
الطراونه  عطوه  �شليمان  مها 

الكوارث ادارة  اداريه/  بكالوريو�س علوم 
املوقر لواء  الو�صطى/  البادية 

ال�شبتي  رجاء  عوده  اخال�ض 
الفريوان  جازى  عبداهلل  اريج 
ال�شبتي  رجاء  عوده  ا�شماء 
اجلبور  اهلل  �شيف  اهلل  عطا  االء 
الرتيمه  عو�ض  عاطف  منار 
الو�شحان  عو�ض  احمد  هديل 
امل�صاحة                                                هند�صة  بكالوريو�س 

الو�صطى البادية 
اجلريري  خالد  ابراهيم  ح�شان 

ادارية معلومات  نظم  بكالوريو�س 
احل�صنية اجلنوبية/  البادية 

امل�شبحيني  فالح  حممد  امين 
اجلازي  حممد  بريك  بدر 
امل�شبحيني  م�شحي  علي  رائد 
امل�شبحيني  حممد  عارف  اهلل  عبد 
الكليبات  ح�شني  العزيز  عبد  عالء 
امل�شبحيني  عايد  عو�ض  فتحي 

اللداوي  ح�شني  في�شل  خالد 
ال�شعبي  علي  عمر  رائد 
حممد  الفتاح  عبد  غالب  اهلل  عبد 
عبد الهادي �شيتان عبد القادر القوا�شمه 
نزال  عزت  مي�شره  فرا�ض 
حمافظه  �شليم  حممد  جمدي 
جماحنه  دها�ض  علي  خري  حممد 
ال�شمريي  حممد  ر�شيد  حممد 
م�شاعده  ابراهيم  احمد  معت�شم 
العوادين  رفيفان  ابراهيم  الدين  نور 
حما�صبة                                                       دبلوم 

عجلون حمافظة 
الربابعه  الرحمن  عبد  علي  الدين  �شيف 
ال�شمادي  حمد  فائق  عدي 
الغزو  ر�شيد  علي  حممد 

الكرك حمافظة 
احللو  منر  جميل  احمد 
ال�شرايره  ابراهيم  عليان  احمد 
ال�شالعني  ار�شود  حممود  احمد 
اخلر�شه  ف�شل  يا�شني  احمد 
البريوتي  امني  ار�شالن  امني 
املدادحه  عبيد  حممود  بالل 
رمان  ابو  �شامل  حممد  حازم 
الدرابيع  حممد  ا�شعد  �شامر 
الطراونه  كرمي  ريا�ض  �شامر 
الروا�شده  مبارك  ال�شالم  عبد  �شريف 
االغوات  خليف  جميل  طارق 
النعيمات  اهلل  عبد  يو�شف  طارق 
املطارنه  حممد  احمد  عا�شم 
اجلراجره  ابراهيم  زعل  عباده 
الل�شا�شمه  اهلل  عبد  ناجي  عبداهلل 
القراله  احمد  الوهاب  عبد  عالء 
الطراونه  حامد  نايل  فار�ض 
املطوي  �شامل  م�شلم  حممد 
املجايل  عوده  الوهاب  عبد  حممود 
القطاونه  حممد  �شالح  معاذ 
ال�شمايله  �شالح  راتب  معاويه 
الل�شا�شمه  اهلل  عطا  ابخيت  معت�شم 
ن�شار  ابو  عثمان  عوين  مهند 
الق�شاه  قا�شم  عواد  يحيى 
ع�شاف  احلافظ  عبد  حممد  يزن 
ال�صناعي                                        االنتاج  هند�صة  دبلوم 

اربد حمافظة 
اجلزره  حممد  الدين  �شالح  ابراهيم 
�شاوي�ض  ابو  احمد  عمر  خليل 
�شواحله  �شعيد  حممد  علي 
تيم  ذيب  احمد  عمر 
الطريني  ابراهيم  عو�ض  حممد 
يو�شف  ر�شيد  م�شطفى  و�شام 
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