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امل�صطفى  املجيد  عبد  حممد  متاره 
زريقات  يو�صف  حممد  جمانه 
ال�صعر  ابو  �صليمان  تي�صري  حنني 
قطوم  حممد  علي  ختام 
الروا�صده  حممد  ح�صني  عائ�صه 
عبد اهلل مظهر عبد املهدى الطنطاوى 
الر�صوان  ر�صوان  طالل  غاده 
منر  احمد  حممد  حممود 
املنيزل  مر�صي  حممد  منار 
ال�صقار  فالح  قا�صم  نور 
كراميه  حممد  قا�صم  هبه 
زياده  احمد  حممد  هديل 
ال�صمادى  فالح  حممود  هديل 
غباين  فايز  خالد  والء 
م�صطفى  بني  خليل  ابراهيم  يا�صمني 

عجلون حمافظة 
الق�صاه  ابراهيم  علي  احمد 
اخلراب�صه  �صامل  جمال  ا�صراء 
حداد  جنيب  بهجت  اميان 
الق�صاه  علي  �صعاده  اميان 
ال�صمادى  ح�صن  احمد  اينا�س 
بلوط  حممد  خليل  براء 
عقده  ح�صني  �صفيق  حنني 
خراب�صه  حممد  �صليم  دميا 
الفريحات  م�صطفى  يو�صف  �صماح 
اجلمل  طالب  احمد  �صمريه 
خملوف  خالد  جالل  عرين 
الق�صاه  علي  حممد  عرين 
املومني  احمد  حممد  فاطمه 
كراجه  الوهاب  عبد  حممد  فداء 
عريق  حممد  علي  فرح 
الزعبي  علي  حممود  جلني 
الق�صاه  احمد  �صعيد  حممد 
عنانبه  احل�صني  اهلل  عبد  منال 
جالبنه  جملي  ح�صن  نور 

مادبا حمافظة 
الفقهاء  �صامل  عطا  احمد 
ال�صوابكه  م�صلم  حممود  احمد 
الها�صم  حممد  علي  اريج 
احلي�صه  �صليمان  �صعد  اماين 
الطوالبه  زيدان  ب�صام  ب�صمه 
احلنيني  رجا  خالد  بالل 
الكردي  حممد  اهلل  عبد  خديجه 
الزبن  جزاع  خملد  رنا 

حما�صبة                                                       بكالوريو�س 
اربد حمافظة 

خرما  الوهاب  عبد  جمال  ديانا 
�صقريات  حممود  زهري  �صدى 
قوا�صمه  ح�صن  رزق  نزيهه 

املفرق حمافظة 
عليمات  �صامل  حمد  حياة 
احلراح�صه  علي  ب�صام  �صاجده 
احل�صبان  �صالمه  فرج  غرام 
امل�صاقبه  حممد  اعويد  فادي 
مطلق  عبد  احمد  نور 

جر�س حمافظة 
م�صطفى  بني  حممد  احمد  ابراهيم 
جرن  حممود  عامر  بالل 
الكيالين  زيد  عادل  لوؤى  حممد  روان 
احلراح�صه  حممد  عادل  �صالح 
منال حممد تي�صري حممد  خري االرناوؤوط 
الرحيمي  �صالح  عمر  هند 

عجلون حمافظة 
م�صاروه  خليل  حممد  احالم 
العا�صي  حامد  احمد  االء 
ا�صليم  يو�صف  �صاهر  االء 
الق�صاه  �صليم  علي  انوار 
الق�صاه  �صحاده  �صليمان  تهاين 
الق�صاه  اهلل  عبد  اني�س  حذيفه 
مقط�س  ايوب  مو�صى  خالد 
�صطناوي  عو�س  عمر  رئام 
ال�صعد  ح�صن  حممد  �صفاء 
قواقنه  �صالح  احمد  عرين 
خ�صره  ابو  �صليمان  ح�صن  مها 
املومني  احمد  �صليمان  نور 
الق�صاه  الرحمن  عبد  �صامل  هناء 

مادبا حمافظة 
املرا�صده  حممد  علي  اماين 
احليحي  حممد  الكرمي  عبد  ب�صرى 
كريكوريان  يعقوب  �صريوب  ر�صا 
غيث  ابو  مو�صى  نا�صر  ر�صا 
الفواعري  يو�صف  هاين  لبنى 
امل�صاروه  حممد  كرمي  هبه 
هدبه  ابو  فهمي  ب�صام  وفاء 

غامن  اخلالق  عبد  ابراهيم  روزان 
ال�صوابكه  علي  زياد  طارق 
الفقهاء  عويد  حممود  الرحيم  عبد 
ال�صراحنه  م�صطفى  جمال  فاطمه 
حيا�صات  الفتاح  عبد  حممد  مروه 
فرفوره  �صالح  حممود  نيفني 

واالن�صاءات االبنية  بكالوريو�س 
البلقاء حمافظة 

الرما�صنه  اهلل  عبد  حممد  ابراهيم 
الرحاحله  علي  الكرمي  عبد  حممد 
الزعبي  خليل  مازن  حممد 
النجداوي  احمد  �صالح  يو�صف 

العا�صمة حمافظة 
ح�صن  ا�صماعيل  عمر  ا�صماعيل 
�صومان  امني  يو�صف  ان�س 
حماد  ح�صن  عطيه  عادل 
�صليمان  احمد  حممود  مو�صى 
الكهربائية                                           الهند�صة  بكالوريو�س 

و�صط اقليم 
اخلطيب  ح�صن  اجلبار  عبد  ح�صن 
العمو�س  �صليمان  حممد  حمزه 
هويدي  ابو  حممود  يو�صف  حمزه 
مزيد  احمد  �صالح  رامي 
املالد  اهلل  عبد  ال�صغري  حممد  عزت 
ال�صردي  عبد  حممد  لوؤى 
احل�صن  علي  زهري  حممد 
الزحالن  علي  وليد  م�صطفى 
عطوه  �صريف  خليل  مهدي 

البلقاء حمافظة 
الن�صور  اهلل  عبد  ر�صوان  حمزه 
عوده  حممد  توفيق  خالد 
ال�صمايل  احمد  يا�صر  اهلل  عبد 
ال�صلطي  اهلل  عبد  اهلل  عطا  مالك 
ال�صعايده  حممد  ابراهيم  حممد 
الن�صور  احمد  ب�صري  مهند 

عجلون حمافظة 
خطاطبه  ح�صن  حممد  عبدالرحمن 
بعاره  الرحمن  عبد  فواز  حممد 
البعول  حممد  ناجح  حممد 
املعمارية                                            الهند�صة  بكالوريو�س 

العا�صمة حمافظة 
عواد  مو�صى  حممود  ابراهيم 
اجلربوعه  العزيز  عبد  ح�صام  اجمد 

امل�صاحة                                                هند�صة  بكالوريو�س 
البلقاء حمافظة 

خليفات  ح�صن  حممد  الدين  بهاء 
ع�صفور  جرب  حنا  جرب 
ليل  ابو  حممد  حممود  خالد 
حدو�س  فالح  عدنان  عبدالعزيز 
الرحمن  عبد  طلب  جمال  حممد 
اخلري�صات  م�صطفى  حمدى  حممد 

الزرقاء حمافظة 
ال�صي�صاين  بكر  هارون  احمد 
القريوتي  جميل  احمد  ا�صامه 
ابراهيم  حممود  زهري  علي 
خليل  علي  �صاطي  حممد 
عي�صى  يو�صف  الرحيم  عبد  حممد 
ال�صالح  الدين  حمي  عامر  مروان 
اال�صقر  خليل  جميل  مهند 
وال�صرف  املياه  هند�صة  بكالوريو�س 
والبيئة                            ال�صحي 

املفرق حمافظة 
الزيود  خليفه  اهلل  عبد  احمد 
دبلوم ادارة اعمال                                                 

عجلون حمافظة 
الزريقات  حممد  اهلل  عبد  ا�صراء 
من�صي  حممد  احمد  دانيه 
ا�صماعيل  بني  �صعيد  عوين  دينا 
فيا�س  علي  حممد  �صايل  رهام 
الفواز  اهلل  عبد  حممود  �صل�صبيل 
عنانبه  حممد  احلميد  عبد  عي�صى 
الكهربائية                                           الهند�صة  دبلوم 

البلقاء حمافظة 
الديات  عيد  حممد  ا�صامه 
ال�صطري  ابراهيم  حممود  �صهيب 
اهلل  عبد  اهلل  عبد  منري  علي 

عجلون حمافظة 
مومني  علي  را�صي  ح�صام 
االدارية                                       املعلومات  نظم  دبلوم 

العا�صمة حمافظة 
�صفاء عدنان حممدوحيد الدين الدويك 
ا�صماعيل  �صالح  حممود  فداء 
مو�صى �صليمان  ع�صام  النا 

ميكانيكية هند�صة  دبلوم 
مادبا حمافظة 

احلاليبه  احمد  نايف  بالل 

والت�صنيع  التغذية  بكالوريو�س  
الغذائي

و�صط اقليم 
حلوق  علي  زهري  اريج 
قيا�س  ابو  عر�صان  حممود  ا�صراء 
عوايل  حكمت  م�صطفى  ا�صراء 
مرعي  علي  حممد  االء 
قوجا�س  اهلل  عبد  �صالح  اماين 
احمد  علي  عمر  اميان 
ال�صرقاوى  ح�صن  عوده  اميان 
طعمه  �صعيد  ماهر  بدور 
الطراونه  احمد  نايف  حنني 
الرحيم  عبد  �صعيد  حممد  نبيل  دانا 
الطراونه  �صالمه  وليد  دانا 
طالب  ابو  مف�صي  احمد  ربى 
ال�صحيمات  توفيق  �صاهر  �صاره 
ال�صنيقات  حممد  فوؤاد  �صائده 
االجرب  �صليمان  �صامي  �صحر 
الكيالين  زيد  الفتاح  عبد  وليد  مرام 
قمحيه  ا�صعد  كامل  مروج 
الهامي  م�صطفى  مو�صى  نور 
اعمال                                                  ادارة  بكالوريو�س 

اربد حمافظة 
الدين  عالء  حممد  خالد  االء 
موي�س  ابو  حممد  ماهر  االء 
خطاب  �صعيد  عدنان  ان�صاف 
عبيد  حممد  ابراهيم  ايات 
العقيدات  خلف  احمد  متاره 
غريبه  ابو  عوده  املجيد  عبد   ربا 
ال�صلبي  احمد  اكرم  ر�صا 
ال�صطناوى  امني  عدنان  �صروق 
منا�صره  يا�صني  حممود  جمد 
نوفل  مفلح  عثمان  مرام 
غرايبه  الرحمن  عبد  احمد  نور 
النمارنه  �صالمه  جايل  هبه 

البلقاء حمافظة 
احليارى  ح�صن  خليفه  ا�صرف 
املنا�صري  اهلل  عبد  خليفه  الهام 
رم�صان  ح�صني  حممد  ايات 
�صنب  ابو  فريد  ماجد  دنيا 

عبابنه  حممد  ا�صامه  عمر 
الفيومي  الرحمن  عبد  خليل  عمر 
الرجوب  عامر  حممود  منري 
التايه  حممد  ه�صام  يزن 
امليكانيكية                                          الهند�صة  بكالوريو�س 

العا�صمة حمافظة 
املحارمه  حممد  يو�صف  احمد 
احلنيطي  جميل  غ�صان  ا�صامه 
النوباين  م�صطفى  جناح  حممد  ان�س 
ذياب  ابو  عمر  مو�صى  عمر 
االطر�س  يو�صف  احمد  م�صطفى 

عجلون حمافظة 
اجلراح  ر�صيد  عطا  ان�س 
حداد  حنا  يحيى  ح�صام 
�صياء الدين حممد عادل عبد اللطيف املحا�صي 
مقط�س  �صالح  هيثم  عابد 
مقط�س  ايوب  مو�صى  عا�صم 
جنادات  فايز  عثمان  اهلل  عبد 
اجلبايل  احمد  عمر  اهلل  عبد 
عطا  بني  جميل  احمد  عمار 
الق�صاه  ح�صن  حممد  عمر 
الزغول  احلي  عبد  ربحي  عي�صى 
الغزو  اهلل  عبد  احمد  حممد 
ال�صمادى  ح�صني  ريا�س  حممود 
احلداد  جري�س  �صاهي  ياين 
حقوق                                                         بكالوريو�س 

اربد حمافظة 
ال�صامي  احمد  فتحي  احالم 
علوه  حممد  عبد  حنني 
حجازى  عديل  هاين  دعاء 
غرايبه  خليل  هاين  رفيده 
اجلنيدي  فا�صل  زياد  �صيف 
الن�صريات  اهلل  عبد  اجملي  �صادي 
يون�س  ح�صن  حممد  يا�صمني 

الزرقاء حمافظة 
الغويرين  بخيت  حممد  الدين  عالء 
�صنينه  ابو  عثمان  حممد  الدين  عالء 
�صالح  �صالح  ابراهيم  فاطمه 
الطوي�صي  حممود  ريا�س  كرمل 
ال�صا�صاين  الدين  نور  ابراهيم  مرمي 
احللو  القادر  عبد  م�صطفى  نورا 

اخلراب�صه  �صليم  عي�صى  زينب 
داود  ابراهيم  حممد  مي�صاء 
الن�صور  ابراهيم  زكي  نارميان 
الق�صيباتي  في�صل  غازى  حممد  نور 
العدوان  الكرمي  عبد  فوزان  هاله 
العربيات  الكرمي  عبد  غالب  هبه 
مكاحله  حممد  فايز  هزار 
جراده  ابو  حممد  خليل  هند 

الزرقاء حمافظة 
مدلل  �صعيد  حيدر  االء 
�صالمه  احلميد  عبد  عماد  االء 
جامو�س  ابو  خليل  غ�صان  ديانا 
الهباهبه  ح�صن  ابراهيم  رنا 
احمد  خالد  �صمري  روال 
عرنو�س  ابراهيم  غازى  �صحر 
�صبح  را�صد  فخري  �صند�س 
حماد  حممد  طارق  �صريين 
العمرى  علي  ح�صني  فاطمه 
وهبه  حمدى  م�صطفى  ناديا 
الغويرى  احمد  �صالح  نورا 
الكرمي  عبد  �صابر  مو�صى  يا�صمني 
ح�صني  عمر  حممد  ي�صرى 

العا�صمة حمافظة 
حجبي  ا�صعد  حممد  االء 
م�صطفى  �صليمان  عدنان  اماين 
يو�صف  ابراهيم  م�صطفى  مها 
كتجي  باخو  حممد  جالل  نادين 
اهلل  عبد  ر�صيد  داود  ندى 

املفرق حمافظة 
غو�س  احمد  حممد  اريج 
ال�صديفات  مقبل  نا�صر  امريه 
اخلطيب  �صليمان  �صالح  انا�س 
احل�صيني  علي  جهاد  حممد  ان�س 
حداد  �صليم  فهمي  ثائر 
كري  ابو  رجب  م�صطفى  رزان 
حراح�صه  �صالي�س  اهلل  عبد  روان 
نفاع  راغب  خالد  �صيماء 
دلبوح  ابو  اهلل  دخل  ح�صني  مها 
حمدان  عطا  �صالح  ندى 
ال�صياح  ر�صمي  �صمري  هبة 

جر�س حمافظة 
القرعان  حامد  م�صطفى  اريج 
العتوم  ح�صني  حممد  ا�صراء 
مقابله  احمد  عقله  االء 

جر�س حمافظة 
القادري  خليف  عي�صى  احمد 
ربيع  احمد  علي  ح�صام 
خوالده  مفلح  احمد  رغد 
العزه  الرحمن  عبد  �صعدى  �صوزان 
الفريحات  ابراهيم  حممود  فاتن 
القرعان  العزيز  عبد  احمد  منى 

مادبا حمافظة 
القعي�صي احلافظ  عبد  حممد  بدر 
القا�صم  ح�صن  �صامل  متارا 
املجاوله  علي  عطا  �صجى 
ردن  ابو  كامل  زكريا  فاطمه 
الف�صاطله  �صامل  ح�صن  لبنه 
اجلريرى  ح�صني  علي  هند 
االيل                                            احلا�صب  علوم  بكالوريو�س 

اربد حمافظة 
عامر  بني  فالح  حممد  ا�صماء 
النمرات  م�صطفى  علي  اينا�س 
حماد  حممد  حامت  زينا 
عجور  ابو  حممد  ح�صني  مي 
احلوري  حممد  ريا�س  نداء 
الزعبي  حممود  حممد  هديل 

الزرقاء حمافظة 
رم�صان  عطا  ا�صماعيل  اماين 
ثابت  يو�صف  اهلل  عوده  �صيماء 
ح�صاين  عبداللطيف  �صمري  ملى 
ح�صان  ابو  عقله  �صليمان  منال 
الزيود  خليف  علي  هاجر 
اهلل  عبد  رجا  ا�صامه  هناء 

العا�صمة حمافظة 
داود  داود  طاهر  �صناء 
عبيده  ابو   ح�صان  الكرمي  عبد   �صفا 
هدبه  ابو  ابراهيم  يو�صف  �صفاء 
ح�صني  ح�صني  جمال  ن�صرين 
العقيلي  احلميد  عبد  حممد  نهى 

عجلون حمافظة 
فواز  بني  احمد  ح�صن  بردي�س 
الربابعه  اليف  ح�صني  بنان 
املومني  �صليم  قا�صم  حنان 
الربابعه  م�صطفى  عدنان  روؤى 
الرب�صي  طعمه  خليل  �صماح 
مومني  حممد  فايز  هديل 

يوم الثالثاء املوافق 202١/١0/٥ ال�صاعة ١١ �صباحًا


