
  

 جامعة العلوم و التكنولوجيا األردنية                                 

 وحدة القبول و التسجيل

 

 الجامعة شرف الئحة

 2019/2020 األولالفصل الدراسي 

 المعدل االسم التسلسل التخصص

 4.16 بنان لؤى كاتب دحادحه 1 التمريض

 4.16 شفاء محمد فرحان المومني 2

 4.16 دانيه حسن محمد الحوراني 3

 4.13 سلمان علي سلمان طهماز 4

 4.12 فرح منتصر صالح الحاج ابراهيم 5

 4.12 هاشم منير هاشم الناطور 6

 4.12 مرح صالح شحاده محمود 7

 4.11 بشرى محمد خالد المناصير 8

 4.11 نور خلدون احمد التل 9

 4.11 سجود شاكر خلف اليحيى 10

 4.11 لطفي عبداللطيف لطفي صالح 11

 4.1 فرح احمد محمد الحوري 12

 4.09 انفال علي محمد رواشده 13

 4.09 مرح كمال علي الصمادى 14

 4.09 شروق سمير عبدالرحمن المغير 15

شحده حسين المشط معتز باهلل 16  4.09 

 4.09 ميسون احمد حمود خويله 17

 4.08 سجى محمد صالح الدوالت 18

 4.08 نور محمد يوسف العلي 19

 4.08 ياسمين محمود محمد علي 20

 4.07 لؤي محسن ناصر المصطفى 21

 4.07 ساره جمعه سليمان ابواسليم 22

 4.07 فتون ناصر محمود خصيب 23

نصرى عليان الموسىهللا  هبة 24  4.07 

 4.07 هناء محمد موسى ابداح 25

 4.07 رانيا عمر علي الخطيب 26

ابوالربلينا منتصر احمد  27  4.07 

 4.06 محمد فايز صقر جرادات 28

 4.06 رهف عبدالكريم محمد الخشارمه 29

 4.06 اماني صادق احمد خطاطبه 30

 4.05 كوثر ياسر يوسف قصراوي 31

 4.05 ياسر محمد محيسن العزام 32

هللادانيا منيب عبدالمنعم عبد 33  4.04 

 4.04 علي حسن علي مزاري 34

عبدالرؤوف خلف اليحيىازهار  35  4.04 

 4.04 بسمه عبدالحميد راغب عبد الهادي 36

 4.04 علي محمد علي طه 37



  

 جامعة العلوم و التكنولوجيا األردنية                                 

 وحدة القبول و التسجيل

 

 الجامعة شرف الئحة

 2019/2020 األولالفصل الدراسي 

 المعدل االسم التسلسل التخصص

 4.04 سناء حسين محمد عذاربه 38 التمريض

 4.04 صفاء عاطف احمد عمايره 39

 4.04 شيماء محمد محمود روابده 40

 4.03 سالم تيم عيال عواد بالل 41

 4.03 وئام منتصر عبدالقادر حيحي 42

عبدالكريم الزغول باللابرار  43  4.03 

 4.02 رند علي احمد بني يونس 44

 4.02 روان قيس عبدالكريم عبيدات 45

 4.02 نوح احمد محمد غزالن 46

عبابنهقيس محمود احمد  47  4.01 

 4.01 رزان وجيه عبدالكريم السليمان 48

عيدا خضرهللا ليث طارق عبد 49  4.01 

هللامينو عبد 50  4 

 4 شفاء محمود بهجت الرواشده 51

 4 رنا حسني محمود حسين 52

 4 لمى اياد محمد الحمورى 53

 4 دعاء محمد يوسف جالبنه 54

 4 هبه نبيل نزيه السليم 55

ياسر موسى الزغول عمار 56  4 

 4 اوس علي قاسم الطويط 57

 

  



  

 جامعة العلوم و التكنولوجيا األردنية                                 

 وحدة القبول و التسجيل

 

 الجامعة شرف الئحة

 2019/2020 األولالفصل الدراسي 

 المعدل االسم التسلسل التخصص

الصانع حماد عبدالعزيز 1 القبالة  4.13  شيماء 

 4.08 مها علي عواد مشرقي 2

 4.06 ايه عبدالرحمن احمد القريشات 3

 4.05 الخليل سليم نايف شروق 4

 4.04 حنين احمد عقله دارصبح 5

 4.04 سجى خالد محمد الشرمان 6

 4.03 رغد يوسف احمد زيتون 7

 4 احسان غالب عوض العمرى 8

 4 لجين احمد صبحي عوده 9

 


