
نتيجة القبول(100)العالمة الجديدة  (%15)عالمة االمتحانات االخرى  (%35)عالمة االمتحان االلكتروني  (%50)عالمة الثانوية دورة الشهادةسنة الشهادةجنسية الشهادةاسم الطالبتسلسل

مقبول8994.129090.94صيفية2017األردنيـةجمانه محمد محمود الحتمل1

مقبول95.594.126089.69صيفية2017السعوديةسجود خالد أحمد حامد2

مقبول891005687.90صيفية2017األردنيـةنور زهران محمد زهران3

مقبول89.794.126587.54صيفية2017األردنيـةتامر محمد عبدالوهاب طبيشات4

مقبول86.594.127587.44صيفية2017األردنيـةحنان عالء الدين رضا سالمه5

مقبول94.388.246087.03صيفية2017األردنيـةديما عوني ابراهيم حداد6

مقبول87.794.125484.89شتوية2016األردنيـةاحمد رشيد محمد منصور7

مقبول93.376.477584.66صيفية2017األردنيـةنهى يوسف عبدهللا عموره8

مقبول8682.358584.57صيفية2017األردنيـةساره عبدالعزيز صالح الذيابات9

مقبول83.882.359084.22صيفية2017األردنيـةياسمين سليم محمد عايش10

مقبول87.688.246384.13صيفية2017األردنيـةرؤى نوفان محمد خصاونه11

مقبول91.782.356384.12صيفية2017األردنيـةلينا احمد محمود المحمد12

مقبول89.588.245684.03صيفية2017األردنيـةرال سالم حمدان القضاه13

مقبول85.294.125583.79صيفية2017االمريكيةنرين رائد طالل ابو حويج14

مقبول8094.127283.74صيفية2017األردنيـةتاال أمين عبدالرحمن البكري15

مقبول88.882.356883.42صيفية2017األردنيـةعال محمود ابراهيم الرباع16

مقبول8788.246083.38صيفية2017األردنيـةجمانه امين محمد دودين17

مقبول92.776.476883.31صيفية2017األردنيـةماريا فرحان سالم شحاتيت18

مقبول94.176.476383.26صيفية2017األردنيـةايناس جمال حمدهللا العاصي19

مقبول83.688.247083.18صيفية2017األردنيـةبراء نبيل حسن الهلسه20

مقبول81.894.126182.99صيفية2017األردنيـةاحمدشرف خلف سلمان العون21

غير مقبول94.0976.476082.81صيفية2017الكويتيةبدر وليد زكي فريج22

غير مقبول89.682.356082.62صيفية2017السعوديةمها محمد سالم الجوابره23

غير مقبول8882.356582.57صيفية2017األردنيـةانوار حسن عمر ضوه24

غير مقبول81.988.247182.48صيفية2017األردنيـةلين مروان خليل الخالدي25

غير مقبول90.682.355582.37صيفية2017األردنيـةملهم عاطف مفضي هويدى26

غير مقبول93.276.476082.36صيفية2017األردنيـةلين ناصر محمد ابوخمسه27

غير مقبول93.576.475782.06صيفية2017األردنيـةبتول مجدى محمود عبيد28

غير مقبول95.770.596382.01صيفية2017االماراتيةاالء اكرم محمد العتوم29

غير مقبول90.682.355181.77صيفية2017األردنيـةمعاذ عمر محمد بدور30

غير مقبول84.888.245681.68صيفية2017األردنيـةاسراء باجس محمود زواتين31

غير مقبول89.770.598081.56صيفية2017األردنيـةسالم محمد عماد فالح مقدادي32

غير مقبول8282.357881.52صيفية2017األردنيـةميس سامي رسمي ابراهيم33

غير مقبول88.682.355681.52صيفية2017األردنيـةهبه عمر احمد السنجالوي34

غير مقبول84.388.245581.28صيفية2017األردنيـةمالك احمد محمد رشاد بدير35

غير مقبول97.170.595381.21صيفية2017السعوديةرزان ابراهيم سميح عقل36

غير مقبول94.970.596081.16صيفية2017البريطانيةتمارا عصام حامد المصري37

غير مقبول88.982.355180.92صيفية2017األردنيـةمحمد داود حسين شقيرات38

غير مقبول8670.598880.91صيفية2017األردنيـةطارق هادى احمد كنعان39

غير مقبول96.770.595280.86صيفية2017السعوديةمحمود نصيف احمد ابو نصره40

غير مقبول91.976.475480.81صيفية2017األردنيـةيزن عبدهللا احمد المارديني41

غير مقبول92.276.475380.81صيفية2017األردنيـةشروق خليل ابراهيم زينه42

غير مقبول90.688.243080.68صيفية2017األردنيـةلبنى ياسين محمد داللعه43

غير مقبول87.382.355480.57صيفية2017األردنيـةيونس يحيى محمد غرايبه44

غير مقبول8582.356080.32صيفية2017األردنيـةاميمه حازم علي بني بكر45

غير مقبول87.870.597880.31صيفية2017األردنيـةرهف محمد عيسى المومني46

غير مقبول88.776.476080.11صيفية2017القطريةرزان خالد سميح الدريني47

غير مقبول9470.595680.11صيفية2017القطريةتيماء باسل خلف الملكاوي48

غير مقبول83.682.356380.07صيفية2017األردنيـةساره مازن فريح بشارات49

غير مقبول86.582.355380.02صيفية2017األردنيـةاحمد فهد احمد سمحان50

غير مقبول85.282.355779.97صيفية2017األردنيـةايناس صالح محمد ردايده51

غير مقبول84.282.356079.92شتوية2016األردنيـةجبريل ايمن ممدوح حموري52

غير مقبول85.382.355679.87صيفية2017األردنيـةلين ماجد محمود بني مصطفى53

غير مقبول88.176.475979.66صيفية2017األردنيـةداليا خالد احمد العمري54

غير مقبول91.370.596079.36صيفية2017األردنيـةفلاير عزام محمد العراعره55

غير مقبول96.864.715379.00صيفية2017السعوديةاالء أمجد خليل مصالحه56

غير مقبول83.682.355578.87صيفية2017األردنيـةتسنيم فادي محمد الخطيب57

غير مقبول83.282.355678.82صيفية2017األردنيـةدانه ماجد محمد السلطان58

غير مقبول87.294.121578.79صيفية2017األردنيـةعبيده رومي محمد ملكاوي59

غير مقبول8976.475078.76صيفية2017األردنيـةرغد حسين احمد عوده60

غير مقبول91.570.595578.71صيفية2017السعوديةسارة خليل طاهر عناية61

غير مقبول86.676.475778.61صيفية2017األردنيـةعال منذر موسى خليفات62

غير مقبول82.482.355678.42صيفية2017األردنيـةزينه قاسم محمد الحموري63

غير مقبول81.282.356078.42شتوية2016األردنيـةعمران بكر فالح الصالح64

غير مقبول85.176.476078.31صيفية2017األردنيـةمالك طالل محمود البشايره65

غير مقبول8376.476578.01صيفية2017األردنيـةانس عمر حسين بني خلف66

غير مقبول88.694.12577.99صيفية2017األردنيـةاحمد خالد عبدالعزيز بنات67

غير مقبول87.970.596177.81صيفية2017األردنيـةهيا اسامه محمد السطرى68

غير مقبول86.776.475077.61صيفية2017األردنيـةسيرين نائل يعقوب المحتسب69

غير مقبول86.776.475077.61صيفية2017األردنيـةقصي محمد محمود عصفور70

غير مقبول86.776.475077.61صيفية2017األردنيـةشادن محمد شبيب العودات71

غير مقبول94.764.715077.50صيفية2017األردنيـةمؤيد اسماعيل محمد عقيالن72

غير مقبول97.358.825577.49صيفية2017السعوديةمحمد خالد سليمان محاسيس73

غير مقبول88.470.595677.31صيفية2017األردنيـةسلمى جمال احمد الخزاعله74

غير مقبول84.276.475677.26صيفية2017األردنيـةالرا اشرف محمد درادكه75

غير مقبول89.570.595277.26صيفية2017األردنيـةمحمد عبدالرحمن محمد برهان زكريا76

غير مقبول8576.475176.91صيفية2017األردنيـةدانا صبحي علي الحسيني77

غير مقبول90.364.716076.80صيفية2017البريطانيةمها احمد خليل المطري78

غير مقبول80.582.355176.72صيفية2017األردنيـةنور يوسف يوسف حمدان79

غير مقبول95.258.825676.59صيفية2017االماراتيةنور فواز حسن الشوامره80

غير مقبول90.364.715876.50صيفية2017األردنيـةديما بن بيال خالد الحسباني81

غير مقبول85.570.596076.46صيفية2017األردنيـةعروه عبدالكريم محمد النعامنه82

غير مقبول88.864.716276.35صيفية2017األردنيـةنور عادل سالم معايعه83

غير مقبول80.676.476076.06صيفية2017األردنيـةسالم محمود عبدهللا التميمي84

غير مقبول87.570.595075.96صيفية2017األردنيـةاسيل قاسم ناصر كنعان85

غير مقبول80.876.475575.41صيفية2017األردنيـةعمار نضال كمال عابدين86

غير مقبول84.670.595675.41صيفية2017األردنيـةفرح مالك ياسين المحادين87

غير مقبول83.870.595875.31صيفية2017األردنيـةرهف محمد مازن احمد خصاونه88

غير مقبول80.376.475575.16صيفية2017األردنيـةصبا وليد عاطف عبيدات89

غير مقبول83.470.595875.11صيفية2017األردنيـةالهام محمد احمد البطاينه90

غير مقبول87.564.715875.10صيفية2017األردنيـةراما بسام عبدالجليل كراسنه91

غير مقبول85.770.595075.06صيفية2017األردنيـةمرام هشام عبدالفتاح االعرج92

غير مقبول82.770.596075.06صيفية2017األردنيـةاحمد نور الدين سعيد الترعاني93

غير مقبول85.364.716575.05صيفية2017األردنيـةيزن محمد جميل الكوفحي94

غير مقبول8076.475575.01صيفية2017األردنيـةايات محمد يوسف احمد95

غير مقبول82.570.596074.96شتوية2016األردنيـةميران توفيق علي صوافطه96

غير مقبول80.276.475274.66صيفية2017األردنيـةايمان يوسف محمد اللطايفه97

غير مقبول83.770.595474.66صيفية2017األردنيـةعبدالسالم ابراهيم عوده كيالني98



غير مقبول83.270.595574.56صيفية2017األردنيـةناتالي محمد احمد عمران99

غير مقبول85.264.716274.55صيفية2017األردنيـةساره هيثم ربحي معروف100

غير مقبول85.388.24574.28صيفية2017األردنيـةفرح طايل علي الشياب101

غير مقبول83.164.716573.95صيفية2017األردنيـةنسرين معتصم يوسف الفران102

غير مقبول81.570.595673.86صيفية2017األردنيـةساره احمد مصطفى العمري103

غير مقبول83.270.595073.81صيفية2017السعوديةلناء رسمي علي غريز104

غير مقبول85.864.715573.80صيفية2017األردنيـةدانيه منير جابر الجبالي105

غير مقبول80.882.353073.72صيفية2017األردنيـةمحمد مروان محمد المرازيق106

غير مقبول93.164.713073.70صيفية2017األردنيـةسجى ادريس ابراهيم شخاتره107

غير مقبول86.464.715273.65صيفية2017األردنيـةبثينه مصطفى محمود الشياب108

غير مقبول89.358.825473.34صيفية2017األردنيـةيارا محمود فضل الذنيبات109

غير مقبول81.864.716573.30صيفية2017األردنيـةمحمود عبدالرحمن محمود ردايده110

غير مقبول82.170.595073.26صيفية2017األردنيـةرؤى وليد يونس جنايده111

غير مقبول80.970.595373.11صيفية2017األردنيـةايناس سعيد محمد عبابنه112

غير مقبول83.476.473072.96صيفية2017األردنيـةباسل اكرم محمد درادكه113

غير مقبول88.958.825272.84صيفية2017األردنيـةعروب ماهر عز الدين الظاهر114

غير مقبول8676.472072.76صيفية2017األردنيـةمالك اديب محمد الشوملي115

غير مقبول93.758.823572.69صيفية2017األردنيـةسهام جبور سامي عويس116

غير مقبول88.458.825272.59صيفية2017األردنيـةسرى محمد علي الشبول117

غير مقبول84.664.715072.45صيفية2017األردنيـةساره سلطان محمد الرواشده118

غير مقبول85.176.472072.31صيفية2017األردنيـةاسيل علي وفيق عبدالعزيز119

غير مقبول92.758.823572.19صيفية2017األردنيـةتوليب علي حسن عبدالجواد120

غير مقبول83.164.715272.00صيفية2017األردنيـةناديه ناصر خالد البزور121

غير مقبول92.664.712071.95صيفية2017األردنيـةعباده مفيد سليمان السموري122

غير مقبول89.652.945771.88صيفية2017األردنيـةهنادي زاهي محمد بني سعيد123

غير مقبول88.270.592071.81صيفية2017األردنيـةمالك احمد فتحي الالال124

غير مقبول81.764.715471.60صيفية2017األردنيـةريم محمد عيسى اسماعيل125

غير مقبول85.970.592571.41صيفية2017األردنيـةبشار نبيل طاهر الرفاعي126

غير مقبول81.870.593570.86صيفية2017األردنيـةيارا عماد يوسف الجمال127

غير مقبول8576.471070.76صيفية2017األردنيـةعبدهللا عبدالكريم محمد عبابنه128

غير مقبول8358.825269.89صيفية2017األردنيـةآيه عدنان حسن الرفاعي129

غير مقبول85.270.591569.56صيفية2017األردنيـةأنس مروح محمد عنانزه130

غير مقبول82.158.825169.29صيفية2017األردنيـةرزان احمد صالح الهزايمه131

غير مقبول86.547.066068.72صيفية2017األردنيـةانوار محمد محمود بني عيسى132

غير مقبول88.952.943568.23صيفية2017األردنيـةريهام علي محمود القضاه133

غير مقبول8352.945167.68صيفية2017األردنيـةضحى جهاد محمود خمايسه134

غير مقبول80.764.712066.00شتوية2016األردنيـةكرم حسين محمد علي العمرى135

غير مقبول82.558.822565.59صيفية2017األردنيـةايمان محمد عبيدهللا العثامين136

غير مقبول83.764.71565.25صيفية2017األردنيـةجنى محمود يوسف ابوقمر137

غير مقبول80.258.822063.69شتوية2016األردنيـةانس خالد علي عبابنه138

غير مقبول82.441.185263.41شتوية2016األردنيـةسجى مجدى قاسم جرادات139

غير مقبول82.858.82562.74صيفية2017األردنيـةمحمد احمد محمد الحراحشه140

غير مقبول81.447.063061.67صيفية2017األردنيـةمحمد رسول حلمي احمد نوافله141


