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على مقاعد التبادل الثقافي للمرحلة الجامعية االولى وعددھا  31/7/2013تاريخ  240اعالن وزارة التعليم العالي رقم   في  الناجحينسماء أ
 المملكة االردنية الھاشميةتفاق الثقافي الموقع مع ناداً الى البرنامج التنفيذي لالاست 2013/2014مقعداً  للعام الدراسي / 20/

 

 :املرشحون االصالء -
 

 دورة عام الشهادة الفرع المواليد االسم الرقم

المجموع بعد طي 

 التربية الدينية

المعدل 

 المئوي

عالمة 

 الرياضيات

عالمة 

 الفيزياء

عالمة 

 الكيمياء

عالمة اللغة 

 الجامعة االختصاص المطلوب اإلنكليزية

 االردنية طب بشري 299 200 398 600 99.59 2689 2013 سورية علمي 1995/10/05 عمرو عماد اليايف.1

 اهلامشية طب بشري 300 199 400 600 98.85 2669 2013 سورية علمي 1995/08/13 حممد نور اسامة شبلوط.2

 مؤتة طب بشري 30 19 40 59 97.78 264 2012 سورية علمي 1993/01/08 عالء حممد ابازيد.3

 االردنية طب اسنان 28 20 39 59 95.19 257 2012 سورية علمي 1994/06/30 نور الدين حممد رضوان الشالح.4

 التكنولوجيا طب اسنان 300 200 366 585 95.11 2568 2013 سورية علمي 1995/05/02 حممد رجائي فيصل امللحم.5

 التكنولوجيا صيدلة 298 188 393 569 94.63 2555 2013 سورية علمي 1995/05/28 دانيا حممد امين الغميان.6

 التكنولوجيا صيدلة 30 20 38 53 94.07 254 2012 سورية علمي 1994/05/25 رجوانا فرزت برنيه.7

 البلقاء تكنولوجيا املعلومات 293 190 387 560 92.81 2506 2013 سورية علمي 1995/02/11 ندى مصطفى علي محد.8

 اهلامشية هندسة صناعية 29 19 38 53 91.48 247 2012 سورية علمي 1994/06/05 هبة فادي امللقي.9
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 268 193 383 540 84.85 2291 2013 سورية علمي 1995/03/30 عبد الرؤوف امحد القصار

/ هندسة ميكانيكية 

 الطفيلة مركبات

 مؤتة العلوم املالية واملصرفية 285 151 366 542 79.59 2149 2013 سورية علمي 1995/03/13 اسامة حممد امين شبيب.11

 الريموك لغة فرنسية / لغات 30 18 36 54 90 216 2013 سعودية علمي 1995/08/08 رنيم مأمون علي نور.12

 اهلامشية كيمياء 110 83 89 147 69.58 866 2013 اردنية علمي 1995/01/01 ثقله امحد حممد.13

 

 :المرشحون االحتياط -
  

 

 دورة عامالشهادة الفرع المواليد االسم الرقم

المجموع بعد طي 

 التربية الدينية

المعدل 

 المئوي

عالمة 

الرياضيات

عالمة 

 الفيزياء

عالمة 

 الكيمياء

عالمة اللغة 

 اإلنكليزية

االختصاص 

 الجامعة المطلوب

 االردنية طب بشري 28 18 40 60 97.78 264 2012 سورية علمي1995/01/01 املنذر خلف العلو.1

 اهلامشية طب بشري 300 200 400 600 97.63 2636 2013 سورية علمي1995/11/01 حممد عمران محدي.2

 مؤتة طب بشري 300 198 400 596 97.00 2691 2013 سورية علمي 1996/1/10 فريال علوش.3

 التكنولوجيا طب اسنان 294 198 365 563 92.56 2499 2013 سورية علمي1996/01/01 جلني امحد احلاري.4

 التكنولوجيا صيدلة 292 195 385 547 91.30 2465 2013 سورية علمي1996/01/01 سارة مجال الدين مكناس.5

 التكنولوجيا صيدلة 289 200 365 500 90.78 2451 2013 سورية علمي1995/03/01 حممد فداء فراس عياش.6

 االردنية طب اسنان 293 189 336 516 90.07 2432 2013 سورية علمي1996/03/24 سدرة املنتهى حممد فراس طيارة.7

 الريموك لغة فرنسية / لغات 124 98 77 157 78.83 981 2013 اردنية علمي1995/01/01 هال عبد اجلليل حاج جنيب.8

 


