
       

  

للترشيح للدراسة في الجامعات  2013- 2012للمرحلة الجامعية األولى للعام الدراسي ملء مقاعد التبادل الثقافي الشاغرة  أسماء الناجحين  بمفاضلة                  

  )مقاعد( األردنية 

  

  أسماء الناجحين  الجامعة  االختصاص
  1احتياط   األصالء    
  المعدل  االسم  المعدل  االسم    

  196  وسيم عطا اهللا خليل  200  حممد فاروق رشدي غفري  الهاشمية  هندسة كهربائية

  196  وسيم عطا اهللا خليل  199  عبد الرمحن مجيل عبد الفتاح  األردنية  هندسة كهربائية

      196  وسيم عطا اهللا خليل  مؤتة  /مياه وبيئة/ هندسة مدنية 

  182  نغم حممد أمين املال  189  علي غزالمرمي   آل البيت  نظم المعلومات اإلدارية

      150  أمحد عبد اجلليل النعيمي  اليرموك  لغة عربية وآدابها

  

  

  

  

  

 



  

  

                             

األردن وفق تسلسل  مع 2013- 2012للمرحلة الجامعية األولى للعام الدراسي ملء مقاعد التبادل الثقافي الشاغرة أسماء الطالب المتقدمين على مفاضلة        

  :المعدل

 3الرغبة  2الرغبة  1الرغبة لغة التفاضل المعدلالمجموع فرع الثانوية العامة االسم  م
1  

 EN 83.33 200 علمي محمد فاروق رشدي غفري
-ھندسة كھربائية 

 الھاشمية
 - ھندسة ميكانيكية 

 العلوم التكنولوجيا -ھندسة برمجيات العلوم والتكنولوجيا
الرحمن جميل عبادي عبد   2

 EN 82.91 199 علمي عبد الفتاح
 -ھندسة كھربائية

 األردنية
 -ھندسة كھربائية 

 مؤتة -مياه وبيئة / ھندسة مدنية  الھاشمية
3  

 EN 81.66 196 علمي وسيم عطا هللا خليل
 -ھندسة كھربائية 

 األردنية
 -ھندسة كھربائية 

 مؤتة -مياه وبيئة / ھندسة مدنية  الھاشمية
4  

 مريم علي غزال
فرع  - ثانوية عامة 

 EN 78.75 189 اإلدارة المعلوماتية
نظم المعلومات 

    آل البيت - اإلدارية
5  

 نغم محمد أيمن المال
فرع  - ثانوية عامة 

 EN 75.83 182 اإلدارة المعلوماتية
 -ھندسة كھربائية 

 األردنية
نظم المعلومات 

   آل البيت - اإلدارية
6  

 EN 74.58 179 علمي تلوأحمد ياسر خالد 
 -ھندسة كھربائية 

 األردنية
 -ھندسة كھربائية 

   الھاشمية
7  

 غياث محمد خير عرقسوسي
فرع  - ثانوية عامة 

 EN 74.16 178 اإلدارة المعلوماتية
نظم المعلومات 

 آل البيت - اإلدارية
مياه /ھندسة مدنية 

 األردنية -ھندسة كھربائية  مؤتة - وبيئة
عبد الرحمن محمد رياض   8

 EN 73.75 177 علمي ديراني
 -ھندسة كھربائية

 األردنية
 -ھندسة كھربائية 

 االردنية -الھندسة المدنية العلوم والتكنولوجيا
9  

 EN 69,17 166 علمي محمد تيسير أسامة الزين
نظم المعلومات 

    آل البيت - اإلدارية
10 

 آية حسين الشامي
فرع  - ثانوية عامة 

 EN 67.08 161 اإلدارة المعلوماتية
نظم المعلومات 

 آل البيت - اإلدارية
 -ھندسة كھربائة

 مؤتة -مياه وبيئة / ھندسة مدنية  األردنية
     - لغة عربية وآدابھا EN 68.18 150 أدبي أحمد عبد الجليل النعيمي 11



 اليرموك

 


