
 ا األردنيةجامعة العلوم و التكنولوجي

 وحدة القبول و التسجيل

 كلية التمريض الئحة شرف
 2020-2019الفصل الدراسي األول 

تسلسلال االسم المعدل  التخصص 

 التمريض 1 بنان لؤى كاتب دحادحه 4.16

 2 شفاء محمد فرحان المومني 4.16

 3 دانيه حسن محمد الحوراني 4.16

 4 سلمان علي سلمان طهماز 4.13

 5 فرح منتصر صالح الحاج ابراهيم 4.12

 6 هاشم منير هاشم الناطور 4.12

 7 ودمرح صالح شحاده محم 4.12

 8 بشرى محمد خالد المناصير 4.11

 9 نور خلدون احمد التل 4.11

 10 سجود شاكر خلف اليحيى 4.11

 11 لطفي عبداللطيف لطفي صالح 4.11

 12 فرح احمد محمد الحوري 4.1

 13 انفال علي محمد رواشده 4.09

 14 مرح كمال علي الصمادى 4.09

 15 غيرشروق سمير عبدالرحمن الم 4.09

 16 شحده حسين المشط  باهللمعتز 4.09

 17 ميسون احمد حمود خويله 4.09

 18 سجى محمد صالح الدوالت 4.08

 19 نور محمد يوسف العلي 4.08

 20 سمين محمود محمد علييا 4.08

 21 صر المصطفىنا لؤي محسن 4.07

 22 ساره جمعه سليمان ابواسليم 4.07

 23 د خصيبصر محمونا فتون 4.07

 24 نصرى عليان الموسىهللا هبة 4.07

 25 هناء محمد موسى ابداح 4.07

 26 رانيا عمر علي الخطيب 4.07

 27 لينا منتصر احمد ابوالرب 4.07

 28 محمد فايز صقر جرادات 4.06

 29 رهف عبدالكريم محمد الخشارمه 4.06

 30 اماني صادق احمد خطاطبه 4.06

 31 يوسف قصراوي سريا كوثر 4.05

 32 محمد محيسن العزام سريا 4.05

 33 هللادانيا منيب عبدالمنعم عبد 4.04

 34 علي حسن علي مزاري 4.04

 35 ازهار عبدالرؤوف خلف اليحيى 4.04

 36 بسمه عبدالحميد راغب عبد الهادي 4.04

 37 علي محمد علي طه 4.04

 38 سناء حسين محمد عذاربه 4.04

 39 فاء عاطف احمد عمايرهص 4.04

 40 شيماء محمد محمود روابده 4.04

 41 بالل سالم تيم عيال عواد 4.03
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 التمريض 42 م منتصر عبدالقادر حيحيوئا 4.03

 43 ابرار بالل عبدالكريم الزغول 4.03

 44 رند علي احمد بني يونس 4.02

 45 ريم عبيداتروان قيس عبدالك 4.02

 46 نوح احمد محمد غزالن 4.02

 47 قيس محمود احمد عبابنه 4.01

 48 رزان وجيه عبدالكريم السليمان 4.01

 49 عيدا خضرهللا ليث طارق عبد 4.01

 50 هللا  امينو عبد 4

 51 الرواشده بهجتشفاء محمود  4

 52 محمود حسين نا حسنير 4

 53 محمد الحمورى ايادلمى  4

 54 دعاء محمد يوسف جالبنه 4

 55 هبه نبيل نزيه السليم 4

 56 عمار ياسر موسى الزغول 4

 57 اوس علي قاسم الطويط 4

 58 موسى ابراهيم محمد الجوارنه 3.99

 59 ورده علي محمد حرب 3.99

 60 عمر محمدامين عيسى البطاينة 3.99

 61 رزان عبداالله محمد مهيدات 3.99

 62 ى احمد عقيل الزغولسج 3.99

 63 منصور الشلول معتصم ناصر 3.99

 64 زهره فوزي محمود ابوليل 3.99

 65 هللاندى اسعد حماد جاد 3.99

 66 احمد فرج حسين ابوليمون 3.98

 67 ميسون زهير محمود قناه 3.98

 68 حمزه عمر عبدالرحمن ابوالرب 3.98

 69 اماني مجدي متعب القرعان 3.98

 70 حال وليد علي مسلماني 3.98

 71 شذى نواف علي العمري 3.98

 72 محمود العليهللا محمد عبد 3.98

 73 فاطمه الزهراء مالك فخرى الجواهره 3.98

 74 ساره محمد عبدالكريم بطاينه 3.97

 75 ادهم نعمة موسى سهاونة 3.97

 76 هبه علي سعيد الشاعر 3.96

 77 الزعبيبيان عصام سليمان  3.96

 78 عال عماد الدين احمد ابراهيم 3.96

 79 براء محمود سليم سفاريني 3.96

 80 سناء محمد عبدالكريم بني عيسى 3.95

 81 علي الزغل باسمفرح  3.95

 82 دانه محمود خليل قديسات 3.95
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 التمريض 83 ابوضانيعبدالمجيد انوار وليد  3.95

 84 افنان جمعه عبد الونيس عبود 3.95

 85 ليلى احمد محمد حيدر 3.95

 86 محمود سرحان دنانعمر ع 3.95

 87 مهاب محمود احمد ابوالشيح 3.95

 88 شريان الشرفاتعبدالرزاق زايد  3.94

 89 صالح الدين تيسير سعيد نصيرات 3.94

 90 بني هاني ناصر اسيل جهاد 3.94

 91 بدالرحمن حسين حربمالك ع 3.94

 92 لمى احمد فالح العمري 3.94

 93 امامه احمد محمود العكش 3.94

 94 ايه محمد فضي الدالبيح 3.94

 95 رهف نزار فائق النابلسي 3.94

 96 رهام عمر احمد المراشده 3.92

 97 حذيفه علي محمد الشرمان 3.92

 98 احمد رائد محمد الخطيب 3.92

 99 سحر علي حسين الشوابكه 3.92

 100 ايمان منجد ابراهيم قطيش 3.9

 101 العرود عبدالمجيدهبه معتز  3.9

 102 ذخر الدين عمر عبدالرحمن العمرى 3.9

 103 آمال خالد شتيوي الشتيات 3.9

 104 والء عوض حسن دعيبس 3.89

 105 سليمان محمد سليمان رواشده 3.89

 106 يوسف الفراننسرين معتصم  3.89

 107 هبه علي صبح شتيات 3.88

 108 اسالم محمد عمر عمر 3.88

 109 اسراء معتصم حسن بني عيسى 3.88

 110 مهند رعد سليمان عنانبه 3.88

 111 معين حسام ابراهيم مصبح 3.87

 112 حنين محمود عبدالرحمن كراسنه 3.87

 113 ابراهيم غصاب حمد فريحات 3.87

 114 حنين فواز عبدالقادر بني فواز 3.86

 115 تسنيم بسام يوسف شتيوى 3.86

 116 جمانه احمد بشير الشلول 3.86

 117 مفاتن عبداالله عودة الزيود 3.86

 118 محمد جعفر جميل ابوعاشور 3.85

 119 صابرين خليل حامد الفضو ل 3.84

 120 بكريه  نا فاطمه ايوا 3.84

 121 ء فاروق صالح العمرىتيما 3.84

 122 ولي الدين عصام محمود اشلول 3.84

 123 سالم السميري ساره نافذ 3.84
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 التمريض 124 نور احمد علي بني احمد 3.84

 125 سلسبيل محمد احمد هنانده 3.84

 126 ايااسيل محمد يوسف عط 3.83

 127 حمد منصورافنان عبدالفتاح ا 3.81

 128 العسود نايف رهف سالم 3.81

 129 غانم عمر عبدالقادر العمري 3.81

 130 نمر عبدالرزاق نمر صالح 3.81

 131 باتيشهد عبدالفتاح محمد الشر 3.81

 132 ابراهيم الخطيب يارا ياسر 3.8

 133 دعاء عصام صالح الكردي 3.8

 134 سارا يحيى ذيب مطالقه 3.8

 135 ملكان منير يوسف كريم 3.8

 136 حال عبدالكريم محمد الشلول 3.8

 137 محمد احمد عيسى قاسم 3.79

 138 فرح عادل علي بواعنه 3.79

 139 ياباترغد حسين موسى الذ 3.79

 140 صبا محمود سليمان عيسى 3.79

 141 عرين عبدالمهدي محمد بواعنه 3.79

 142 نيرؤى نصرى عارف موم 3.79

 143 سالم علي عقله ابوملحم 3.79

 144 مرجان شاكر محمود خويله 3.79

 145 مجد حسين قاسم المقابله 3.79

 146 رغد انور مصطفى عليوه 3.79

 147 صفاء كامل محمد مسامح 3.77

 148 محمد نوح محمد كساسبه 3.77

 149 بابعهساجده منجد مصطفى ر 3.77

 150 الخطيب ذيابراما خالد  3.77

 151 سجا صفوان محمد خليل 3.76

 152 محمد سنجالويهللا امل عبد 3.75

 153 مجد احمد محمد الديري 3.75

 154 فع موسى الصغيرين dشيماء 3.75

 155 حامد الشرمانهللا الحارث عبد 3.75

 156 يوسف احمد محمد العبسي 3.75

 157 عماد محمود اسماعيل ملحم 3.75

 158 علي احمد محمد القضاه 3.75

 159 رنا نعيم محمود احمد 3.75

 160 خالد احمد صالح الشرمان 3.75
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 القبالة 1 شيماء عبدالعزيز حماد الصانع 4.13

 2 مها علي عواد مشرقي 4.08

 3 ايه عبدالرحمن احمد القريشات 4.06

 4 خليلسليم ال نايف شروق 4.05

 5 حنين احمد عقله دارصبح 4.04

 6 سجى خالد محمد الشرمان 4.04

 7 رغد يوسف احمد زيتون 4.03

 8 احسان غالب عوض العمرى 4

 9 لجين احمد صبحي عوده 4

 10 وعد موسى محمد عالونه 3.99

 11 فاطمه يوسف عثمان ابوطه 3.95

 12 خالد احمد ابوالشيخ ايات 3.95

 13 عاتكه عماد محمود نجادات 3.95

 14 نور عماد مصطفى شربجي 3.95

 15 ضحى محمد علي الردايده 3.95

 16 بنان راكان رفاعي عبيدات 3.94

 17 آالء صبح نوفان عليمات 3.93

 18 انوار عبدالفتاح عبدالقادر الشرمان 3.91

 19 مجد رائد طالب ابوسيف 3.85

 20 واصرهميساء نصر سالمه ن 3.84

 21 العبيدهللا زينب محمد عبد 3.84

 22 يوسف فوارسه الرا نهار 3.83

 23 ناصر صوالحه اصاله معتصم 3.8

 24 تاال ناصر ذياب ابوزيد 3.79

 25 بابعهرحمه محمد المهدي محمد ر 3.78

 26 ميس غسان عبدالرزاق الياصجين 3.75

 


