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على مقاعد التبادل الثقافي للمرحلة الجامعية االولى وعددھا  ٣١/٧/٢٠١٣تاريخ  ٢٤٠سماء المتقدمين الى اعالن وزارة التعليم العالي رقم  أ
  المملكة االردنية الھاشميةتفاق الثقافي الموقع مع ناداً الى البرنامج التنفيذي لالاست ٢٠١٣/٢٠١٤/ مقعداً  للعام الدراسي ٢٠/

  

الشهادة  الفرع املواليد االسمالرقم
دورة
 عام

اجملموع بعد طي 
 الرتبية الدينية

املعدل
 اجلامعة ٣الرغبة  اجلامعة ٢الرغبة  اجلامعة ١الرغبة  املئوي

 اهلامشية طب بشري مؤتة طب بشري االردنية طب بشري ٩٩.٥٩ ٢٦٨٩ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٥/١٠/٠٥ عمرو عماد اليايف ١
 ٠ ٠ اهلامشية طب بشري االردنية طب بشري ٩٨.٨٥ ٢٦٦٩ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٥/٠٨/١٣ حممد نور اسامة شبلوط ٢
 ٠ ٠ ٠ ٠ االردنية طب بشري ٩٧.٧٨ ٢٦٤ ٢٠١٢ سورية علمي ١٩٩٥/٠١/٠١ املنذر خلف العلو ٣
 اهلامشية طب بشري مؤتة طب بشر  االردنية طب بشري ٩٧.٧٨ ٢٦٤ ٢٠١٢ سورية علمي ١٩٩٣/٠١/٠٨ عالء حممد ابازيد ٤
 مؤتة طب بشري اهلامشية طب بشري االردنية طب بشري ٩٧.٦٣ ٢٦٣٦ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٥/١١/٠١ حممد عمران محدي ٥
 مؤتة طب بشري اهلامشية طب بشري االردنية طب بشري ٩٧.٠٠ ٢٦١٩ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٦/٠١/١٠ فريال متام علوش ٦
 ٠ ٠ اهلامشية طب بشري االردنية طب بشري ٩٦.٢٦ ٢٥٩٩ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٥/٠٤/٢٥ الطوخينعمت راتب  ٧
 مؤتة طب بشري اهلامشية طب بشري االردنية طب بشري ٩٦.٠٤ ٢٥٩٣ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٤/١٠/٣٠ حممد خري خري الدين احلمصي ٨
 مؤتة طب بشري اهلامشية طب بشري االردنية بشريطب  ٩٥.٩٣ ٢٥٩ ٢٠١٢ سورية علمي ١٩٩٥/٠١/٢٧ يزن مازن احلموي ٩
 اهلامشية طب بشري مؤتة طب بشري االردنية طب بشري ٩٥.١٩ ٢٥٧ ٢٠١٢ سورية علمي ١٩٩٤/١٠/٢٥ رضا حيىي احلجة ١٠
 التكنولوجيا اسنانطب  االردنية طب بشري االردنية طب اسنان ٩٥.١٩ ٢٥٧ ٢٠١٢ سورية علمي ١٩٩٤/٠٦/٣٠نور الدين حممد رضوان الشالح ١١
 التكنولوجيا طب اسنان مؤتة طب بشري االردنية طب بشري ٩٥.١١ ٢٥٦٨ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٥/٠٥/٠٢ حممد رجائي فيصل امللحم ١٢
 اهلامشية طب بشري مؤتة طب بشري االردنية طب بشري ٩٤.٦٣ ٢٥٥٥ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٥/٠٣/١٢ امحد رضوان تركمان ١٣
 التكنولوجيا طب اسنان التكنولوجيا صيدلة مؤتة طب بشري ٩٤.٦٣ ٢٥٥٥ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٥/٠٥/٢٨ دانيا حممد امين الغميان ١٤
 مؤتة طب بشري اهلامشية طب بشري االردنية طب بشري ٩٤.١٩ ٢٥٤٣ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٦/٠١/٢٧ خالد جميد العوم ١٥
 التكنولوجيا طب اسنان التكنولوجيا صيدلة اهلامشية طب بشري ٩٤.٠٧ ٢٥٤ ٢٠١٢ سورية علمي ١٩٩٤/٠٥/٢٥ رجوانا فرزت برنيه ١٦
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 التكنولوجيا صيدلة التكنولوجيا طب اسنان البلقاء تكنولوجيا املعلومات ٩٢.٨١ ٢٥٠٦ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٥/٠٢/١١ ندى مصطفى علي محد ١٧
 التكنولوجيا طب اسنان مؤتة طب بشري اهلامشية طب بشري ٩٢.٥٦ ٢٤٩٩ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٦/٠١/٠١ جلني امحد احلاري ١٨
 البلقاء تكنولوجيا املعلومات االردنية طب بشري اهلامشية هندسة صناعية ٩١.٤٨ ٢٤٧ ٢٠١٢ سورية علمي ١٩٩٤/٠٦/٠٥ هبة فادي امللقي ١٩
 االردنية طب اسنان االردنية طب بشري التكنولوجيا صيدلة ٩١.٣٠ ٢٤٦٥ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٦/٠١/٠١ سارة مجال الدين مكناس ٢٠
 االردنية طب اسنان االردنية طب بشري التكنولوجيا صيدلة ٩٠.٧٨ ٢٤٥١ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٥/٠٣/٠١ حممد فداء فراس عياش ٢١
 االردنية طب اسنان التكنولوجيا اسنانطب  التكنولوجيا صيدلة ٩٠.٠٧ ٢٤٣٢ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٦/٠٣/٢٤ سدرة املنتهى حممد فراس طيارة ٢٢
 اهلامشية كيمياء الريموكلغات/ لغة فرنسية  اهلامشية هندسة صناعية ٩٠ ٢١٦ ٢٠١٣سعودية علمي ١٩٩٥/٠٨/٠٨ رنيم مأمون علي نور ٢٣
 االردنية طب اسنان اهلامشية طب بشري االردنية طب بشري ٨٨.٨٧  ١١٠٦ ٢٠١٣ اردنية علمي ١٩٩٥/٠٣/٠٨ اباء عبد الرزاق غزوان رفاعي ٢٤
 ٠ ٠ االردنية طب اسنان مؤتة طب بشري ٨٨.٣٧ ٢٣٨٦ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٦/٠١/١٢ حممد عبد السالم اخلطيب ٢٥
 مؤتة طب بشري اهلامشية طب بشري االردنية طب بشري2013109287.75 اردنية علمي1995/06/02 حممد عمار ديب مدخنه ٢٦
 التكنولوجيا طب اسنان التكنولوجيا صيدلة مؤتة طب بشري ٨٦.٦٧ ٢٣٤٠ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٤/٠٤/١٢ حممد وسيم حممد امين الغميان ٢٧
 تكنولوجيا طب اسنان االردنية طب بشري االردنية طب اسنان ٨٦.٥٩ ٢٣٣٨ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٥/٠٤/١٥ باسم عماد صباغ ٢٨
 تكنولوجيا صيدلة  تكنولوجيا طب اسنان اهلامشية طب بشري ٨٦.٣٠ ٢٣٣ ٢٠١٢ سورية علمي ١٩٩٤/١٠/٢٣ مهام عصام حاج صطوف ٢٩
اء رياض السيد ٣٠  االردنية طب اسنان تكنولوجيا صيدلة االردنية طب بشري ٨٥.٢٥ ١٠٦١ ٢٠١٣ اردنية علمي ١٩٩٦/٠١/٠٣ حممد 

 التكنولوجيا صيدلة ٨٤.٨٥ ٢٢٩١ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٥/٠٣/٣٠ عبد الرؤوف امحد القصار ٣١
هندسة ميكانيكية 

 اهلامشية هندسة صناعية الطفيلة / مركبات
 تكنولوجيا صيدلة  االردنية طب اسنان االردنية طب بشري ٨٤.٧٧ ١٠٥٥ ٢٠١٣ اردنية علمي ١٩٩٦/١٦/١ رؤى ماهر خربوطلي ٣٢
 االردنية طب اسنان االردنية طب بشري تكنولوجيا صيدلة ٨٤.٣٧ ١٠٥٠ ٢٠١٣ اردنية علمي ١٩٩٦/٠١/٢٨ جودي ابراهيم فتوح ٣٣

٣٤ 
امحد رشيد مصطفى الشيخ

 اهلامشية طب بشري مؤتة طب بشري االردنية طب بشري ٨٤.٢٩ ١٠٤٩ ٢٠١٣ اردنية علمي ١٩٩٤/٠٩/٢٨ عمر
 ٠ ٠ ٠ ٠ التكنولوجيا صيدلة ٨٤.٠٧ ٢٢٧ ٢٠١٢ سورية علمي ١٩٩٥/٠١/٠٥ فرقد عزات جاموس ٣٥
 مؤتة طب بشري اهلامشية طب بشري االردنية طب بشري2013103583.16 اردنية علمي1996/04/07 زينب حممد عالء الدين زلط ٣٦
 تكنولوجيا صيدلة  االردنية طب بشري االردنية طب اسنان ٨٣.٠٨ ١٠٣٤ ٢٠١٣ اردنية علمي ١٩٩٥/١٠/١٥ رامي مسري زييت ٣٧
 تكنولوجيا صيدلة  تكنولوجيا طب اسنان االردنية طب بشري ٨٣.٠٠ ١٠٣٣ ٢٠١٣ اردنية علمي ١٩٩٥/٠٣/٢٦ جناح محزة تفتنازي ٣٨
 التكنولوجيا صيدلة  التكنولوجيا طب اسنان االردنية طب بشري ٨١.٨٥ ٢٢١ ٢٠١٢ سورية علمي ١٩٩٤/٠١/٢٠ حممد عنان حممد أديب كرمي ٣٩
 التكنولوجيا صيدلة التكنولوجيا طب اسنان االردنية طب اسنان ٨١.١١ ٢١٩ ٢٠١٢ سورية علمي ١٩٩٣/٠١/٢٩ معاذ حممد ديب غازي املصري ٤٠
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 االردنية طب اسنان اهلامشية طب بشري االردنية طب بشري ٨٠.٩١ ١٠٠٧ ٢٠١٣ اردنية علمي ١٩٩٥/٠٨/٣٠ بنان حممود احلموي ٤١
 ٠ ٠ ٠ ٠ التكنولوجيا صيدلة ٨٠.٧٤ ٢١٨ ٢٠١٢ سورية علمي ١٩٩٤/٠٦/١٠ حممود حممد عصام عليان ٤٢
 مؤتة العلوم املالية واملصرفية التكنولوجيا صيدلة التكنولوجيا طب بشري ٧٩.٥٩ ٢١٤٩ ٢٠١٣ سورية علمي ١٩٩٥/٠٣/١٣ اسامة حممد امين شبيب ٤٣
 الريموك لغات/ لغة فرنسية  تكنولوجيا صيدلة تكنولوجيا طب اسنان ٧٨.٨٣ ٩٨١ ٢٠١٣ اردنية علمي ١٩٩٥/٠١/٠١ هال عبد اجلليل حاج جنيب ٤٤
 ال البيت هندسة مساحة تكنولوجيا صيدلة اهلامشية طب بشري ٧٧.٤٦ ٩٦٤ ٢٠١٣ اردنية علمي ١٩٩٦/١١/٢٥ ميديا حممد زهري العبد اهللا ٤٥
 االردنية صيدلة التكنولوجيا طب أسنان اهلامشية طب بشري201394175.61 اردنية علمي1995/12/31 لينه حنمد أمين عصفور ٤٦
 التكنولوجيا طب اسنان االردنية طب اسنان االردنية طب بشري ٧٥.٢٩ ٩٣٧ ٢٠١٣ اردنية علمي ١٩٩٥/٠٨/١٠ عبد اهللا مأمون البوشي ٤٧
 ال البيت مساحةهندسة  اهلامشية هندسة صناعية االردنية طب بشري ٧٤.٠٨ ٩٢٢ ٢٠١٣ اردنية علمي ١٩٩١/١٠/٠١ عائشة عبد اهللا الزعيب ٤٨
 تكنولوجيا صيدلة  اهلامشية طب بشري االردنية طب بشري ٧٣.٩٢ ٩٢٠ ٢٠١٣ اردنية علمي ١٩٩٥/٠٣/٠١ أمحد كامل احلمد ٤٩
 اهلامشية كيمياء تكنولوجيا صيدلة االردنية طب بشري ٦٩.٥٨ ٨٦٦ ٢٠١٣ اردنية علمي ١٩٩٥/٠١/٠١ ثقله امحد حممد ٥٠
    الريموكلغات/ لغة فرنسية  الريموك االحصاء201371764.53 اردنية اديب1995/01/01 زينة  خوشابا يوخنا ٥١
 ٠ ٠ ٠ ٠ احلسني العلوم املالية واملصرفية ٦٣.٨٠ ٧٩٤ ٢٠١٣ اردنية علمي ١٩٩٥/٠٥/٠١ نتايل بشارة اخلوري ٥٢
 ال البيت اللغة االنكليزية اهلامشية جيولوجيا وبيئة اهلامشية كيمياء ٦٣.٧٢ ٧٩٣ ٢٠١٣ اردنية علمي ١٩٩٤/٠٧/٠٦ مساح ماهر احلموي ٥٣
 ٠ ٠ اهلامشية جيولوجيا وبيئة البلقاء نظم املعلومات ٦١.٧١ ٧٦٨ ٢٠١٣ اردنية علمي ١٩٩٤/٠٥/١٥ سناء ماهر املشهراوي ٥٤
 الريموك تكنولوجيا املعلومات الريموك معلم صف الريموك اللغة االنكليزية ٦١.٥ ٧٨٧ ٢٠١٣ اردنية اديب ١٩٩٥/٠٥/١٥ نعيم موسى الزرزور ٥٥
 البلقاء تكنولوجيا املعلومات الريموك اللغة الفرنسية ال البيت اللغة االنكليزية ٥٧.٥٣ ٧١٦ ٢٠١٣ اردنية علمي ١٩٩٤/١٢/٢١ اليزابيث مهري دارتانيان ٥٦

 ١٩٩٥/١٢/١٣ حممد عبد احلميد صباهي ٥٧

معلوماتية
تكنولوجيا 

التعليم 
 اردنية واملعلومات

 الشهادة غري مطلوبة
                

 اردنية معلوماتية ١٩٩٥/٠١/٣٠ مرمي امساعيل الرمحون ٥٨
 الشهادة غري مطلوبة

                

 اردنية معلوماتية ١٩٩٤/٠٥/٢٥ نغم حممد امين املال ٥٩
 الشهادة غري مطلوبة

                

 اردنية معلوماتية1995/04/21 هنادي عدنان زغنون ٦٠
 الشهادة غري مطلوبة

           


