
3مجموع نهائي *  1مجموع سعر الكتاب رقم المستعير السم  
80016215.00015.00045.000آمنة راشد سلطان 
8002803.0003.0009.000ابتسام محمد كلوب 

80031020.2000.000ابراهيم جبر ساحلية 
8002864.50016.70050.100ابراهيم جبر ساحلية
80029015.00015.00045.000ابراهيم سعد السعدي

8000864.0000.000ابراهيم عبدالكريم عبيدات
8000865.7009.70029.100ابراهيم عبدالكريم عبيدات

80000910.8000.000احمد ترابي
80000910.8000.000احمد ترابي
80000910.80032.40097.200احمد ترابي

80004921.70021.70065.100أحمد عمر الشريف
800-80005011.60011.60034أحمد محمد أبو عنزة 

80014712.3000.000أحمد محمد أحمد 
8002736.7000.000أحمد محمد أحمد
8001476.50025.50076.500أحمد محمد أحمد

80025011.4000.000أحمد محمود البدور
80025093.8000.000أحمد محمود البدور
8002507.6000.000أحمد محمود البدور
8002504.0000.000أحمد محمود البدور
80025012.900129.700389.100أحمد محمود البدور
80003554.5000.000أسامة عرسان رشيد
80003566.8000.000أسامة عرسان رشيد
80003522.4000.000أسامة عرسان رشيد
80003595.500239.200717.600أسامة عرسان رشيد
8002194.6000.000اشراق يوسف العظم
8002194.0008.60025.800اشراق يوسف العظم

8002676.5000.000اكرم حسين أبو رميلة
8002677.9000.000اكرم حسين أبو رميلة
8002675.00019.40058.200اكرم حسين أبو رميلة

80002624.00024.00072.000العلوم العسكرية / جمال الق
8000852.6002.6007.800أمجد الزواهرة

80004834.9000.000أمة الواحد محمد الشريف  
80004814.00048.900146.700أمة الواحد محمد الشريف  



8001014.4000.000اميمة محمد الساكت
8001016.40010.80032.400اميمة محمد الساكت

80016113.20013.20039.600اميمة محمد عبدالقادر
8000874.9004.90014.700أمين بسام سلمة 

8001602.8002.8006.000 انتصار مطيع ابراهيم
80003419.30019.30057.900اياد محمد أسعد 

80013713.70013.70041.100أياد سليمان الحوامدة
8000115.2005.20015.600ايمان رشيدان محمد
8002183.800ايمان سعيد زيادات
8002182.200ايمان سعيد زيادات
8002184.200ايمان سعيد زيادات
8000515.7005.70017.100باسمة أحمد برهم 

8000904.0004.00012.000بسام عايد المجالي 
8000926.3006.30018.900بسمة أحمد الخريشا

80003829.4000.000بلل ابو  طويلة
80003853.5000.000بلل ابو  طويلة
80003832.7000.000بلل ابو  طويلة
80003876.2000.000بلل ابو  طويلة
80003853.500245.300735.900xبلل ابو  طويلة

8002342.0002.0006.000بلل محمود عيد 
80001016.30016.30048.900تشارلز كلوفر 

8001744.8004.80014.400تشانغ بليس حسين     
8000934.4004.40013.200تشانغ لين

80028413.7000.000ثائر صادق الرمحي
8002847.5000.000ثائر صادق الرمحي
4.5000.000 800284ثائر صادق الرمحي
8002845.40031.10093.300ثائر صادق الرمحي

8002154.6004.60013.800ثروت يوسف المناصرة
8000305.8005.80017.400ثريا علوي النجادات

8002135.6000.000جمال ابو سمرة 
80021334.4000.000جمال ابو سمرة 
8002138.40048.400145.200جمال ابو سمرة 

80002420.70020.70062.100جمال مدغمش/ اشتراك
8003154.5000.000جميل عبد القادر أحمد 



8003156.60011.10033.300جميل عبد القادر أحمد 
8000966.0006.00018.000جهاد العواجين

80005314.80014.80044.400جوبنليا بورتوت
8001096.4006.40019.200حتم احمد العرموطي
8001324.6000.000حاتم ابراهيم غضبان
8001323.3000.000حاتم ابراهيم غضبان
8001323.80011.70035.100حاتم ابراهيم غضبان

8001674.9004.90014.700حامد عبدالمجيد يوسف
80023710.70010.70032.100حسام الدين صبحي احمد 

80005711.00011.00033.000حسام حسين عيسى
8002657.0007.00021.000 حسن عبدال

80021012.90012.90038.700حسين مدال علي
8001688.0000.000حسين ياسين محمد
8001688.30016.30048.900حسين ياسين محمد
80004329.0000.000حماد مفلح العموش
80004320.0000.000حماد مفلح العموش
80004329.30078.300234.900حماد مفلح العموش

8002724.4004.40013.200حمزة هاشم سالم
8000562.0002.0006.000حمودة سليمان الفراهيد

8001063.6003.60010.800حنان بسام زيدان
8000079.3000.000حنان جمال الحمد
80000717.20026.50078.500حنان جمال الحمد

80005427.7000.000خالد الحياصات 
80021710.30038.000114.000خالد الحياصات

8002294.3000.000خالد قازان
8002293.6007.90023.700خالد قازان

80026414.0000.000خالد محمد ساهل
80026414.00028.00084.000خالد محمد ساهل

8001423.0003.0009.000خلود عبدالرزاق بدوي
8000047.3000.000خلود عبد الزراق طبيشات 
80000416.7000.000خلود عبد الزراق طبيشات 
8000049.2000.000خلود عبد الزراق طبيشات 
8000045.20034.400115.200خلود عبد الزراق طبيشات 

8000979.5000.0000.000خليفة سليمان محمد  



80009711.5000.000خليفة سليمان محمد  
8000975.2000.000خليفة سليمان محمد  
8000976.5000.000خليفة سليمان محمد  
80009711.90044.600133.800خليفة سليمان محمد  

80020718.50018.50055.500خليل صبحي
8000056.0000.000خليل صبري الدويك
80000513.30019.30057.900خليل صبري الدويك

80024710.00010.00030.000 رائد عبدالرزاق الشوابكة 
80004016.8000.000رائد محمد علي 
80004025.00014.800125.400رائد محمد علي
80022411.60011.60034.800رائد هلل حداد

80024813.3000.000راجي صبحي محمد 
8002484.20017.50025.500راجي صبحي محمد

80013611.4000.000ربا رفيق أبو الحسن
80013610.70022.10066.300ربا رفيق أبو الحسن

8002317.9007.90023.700رجاء أحمد عزت
8002128.300رشدي الشقر 
8002128.40016.70050.100رشدي الشقر 

80002018.50018.50055.100رشدي زكي الشقر
8001393.0003.0009.000رند حسام الطاهر 

8001695.2000.000روضة محمد صبحا
8001692.0007.20021.600روضة محمد صبحا

8001259.0009.00027.000رياض احمد بني مصطفى
8000584.6004.60013.800ريتا محمد يوسف 

8003202.0002.0006.000ريمة جريس
8002406.6006.60019.800زكي صالح درادكة
8000614.9000.000زهدي عثمان عمر 
80006118.40023.30069.900زهدي عثمان عمر 
8001559.3009.30027.900زهير صبحي حسن
80005910.20010.20030.600زياد أيوب حواتمة
8000193.0000.000زياد محمد الحنبلي
80001918.40021.40064.200زياد محمد الحنبلي

8001156.7000.000زياد محمد سعيد العسكري 
8001153.1009.80029.400زياد محمد سعيد العسكري 



8001052.4000.000زين نعيم دهمش 
8001053.7000.000زين نعيم دهمش 
8001053.2003.20026.700زين نعيم دهمش 

8000628.0000.000سالم نمر زيد الكيلني
8000625.4000.000سالم نمر زيد الكيلني
80006215.00028.40085.200سالم نمر زيد الكيلني
8001768.9000.000سامر بركات الحموري
80017612.80021.70065.100سامر بركات الحموري

8001752.6002.6007.800عثمان
80014914.00014.00042.000سامر حسني صالح
8002947.5007.50022.500سامر فاروق بدش

8002363.0000.000سامر بن عثمان ابو لغد
8002363.2006.20018.600سامر بن عثمان ابو لغد

8001262.0000.000سامي عبد ربه الزيود
8001264.6000.000سامي عبد ربه الزيود
8001264.40011.00033.000سامي عبد ربه الزيود

80002211.30011.333.900سامي عبد الرحيم الزيود
80013129.30029.30087.900سجا سطام المجالي

8001314.9000.000سعد عدلي دلل 
8001314.5009.40028.200سعد عدلي دلل 

8002615.000515.000سكينة حسين الحموي
80017711.0000.000سلمة خليل الشطناوي 
8001778.0001957.000سلمة خليل الشطناوي 
80001820.00020.00060.000سليم محمد سليم عوض
8000644.3004.30012.900سمر احمد عبد الرزاق

8002454.7004.70014.100سمر نصرت صالح
8002896.0000.000سمير خالد عبادة
80028910.00026.00078.000سمير خالد عبادة

8002888.0008.00024.000سهى محمد سالم الطالب
8001789.0000.000سهير مغزي سليمان أبو العز
8001786.00015.00045.000سهير مغزي سليمان أبو العز

8003249.0009.00027.000سيف عدال سيف
8002464.0000.000صبري شعشاعة 
8002464.0008.00024.000صبري شعشاعة 



8002827.5007.50022.500طارق أحمد ابو خديجة 
8001579.0000.000طارق عبدالعزيز بشير  
8001572.00011.00033.000طارق عبدالعزيز بشير  

8002786.0006.000180.000طارق محمود عبدال 
80011612.5000.000عادل حسين عميرة
8001164.50017.00051.000عادل حسين عميرة

8001107.0007.00021.000عاشور شحدة عقل ابو العجيلت
8001792.5002.5007.500عامر عبدالحليم عواملة

8002535.8000.000عبد الغني احمد سلم
8002532.5008.30024.900عبد الغني احمد سلم

8000944.9004.90014.700عبدالرحمن صالح عبدالرحمن 
8001812.4002.4007.200عبد الغني احمد سلمة 

8003034.9000.000عبدال عبد الحميد ابو رمان 
80030314.60019.50058.500عبدال عبد الحميد ابو رمان 

8002433.5000.000عبدال يوسف
8002435.0008.50025.500عبدال يوسف

8002814.0004.00012.000عبدال بادي الزياد
8001804.0004.00012.000عبدال ربابعة 

8002307.3007.30021.900عبدال غيد ابو رياش
80023811.0000.000عبد المنعم ياسين الزعبي 
8002384.8000.000عبد المنعم ياسين الزعبي 
8001714.0000.000عبد المنعم ياسين الزعبي 
8002386.5000.000عبد المنعم ياسين الزعبي 
8002388.0000.000عبد المنعم ياسين الزعبي 
8002384.00038.000114.900عبد المنعم ياسين الزعبي 

8001828.8008.00023.400عبدالهادي المجالي 
8001836.0006.00018.000عثمان عصام فايز

8002624.0000.000عريب احمد خير الدين
8002624.6000.000عريب احمد خير الدين
8002622.20010.80032.400عريب احمد خير الدين
80001611.00011.00033.000عطال عيد بني عطية

8001219.0009.00027.000
8000695.0005.00015.000علني محمد عواد 

80002813.00013.00039.000علي أومليل / اشتراك شخصي 



8002606.4000.000علي احمد الكم 
8002605.00014.40043.200علي احمد الكم 

8000685.0000.000 تايهعلياء محمد عودة أبو
8000685.7000.000علياء محمد عودة أبو تايه
80006832.5000.000علياء محمد عودة أبو تايه
8000685.40048.600145.800علياء محمد عودة أبو تايه

80004121.8000.000عماد احمد اسماعيل القيسي
80004122.0000.000عماد احمد اسماعيل القيسي
80004120.00063.800191.400عماد احمد اسماعيل القيسي

80015212.30012.30036.900عماد ربيع 
8000667.4007.40022.200عماد ربيع قطيشات
80004427.0000000عماد وصفي محمد
80004434.500عماد وصفي محمد
80004417.00078.500235.500عماد وصفي محمد

8001594.4000000عمار عبدالعزيز الدوري
8001592.0006.40019.200عمار عبدالعزيز الدوري

80006720.60020.60061.800عمار عمر حسن
8002566.4000000عمر ابراهيم عواد محمود
8002565.20011.60034.800عمر ابراهيم عواد محمود

8000705.8005.817.400عمر زياد أبو اسحق
80012252.0000000عمر صبحي عبدالحليم
80012224.0000000عمر صبحي عبدالحليم
80012229.7000000عمر صبحي عبدالحليم
80012225.2000000عمر صبحي عبدالحليم
80012225.200156.100468.300عمر صبحي عبدالحليم

8001844.2000000عمر مجدي حسن 
8001846.50010.70032.100عمر مجدي حسن

8001194.2000000عمر نايف فليح
8001196.8000000عمر نايف فليح
8001195.7000000عمر نايف فليح
8001196.8000000عمر نايف فليح
8001196.00029.50088.500عمر نايف فليح

80006515.60015.646.800عنان خليل الخياط
80014519.30019.357.900عودة سالم شراري



80020912.0000000عوني غالب كامل مسعود
80020919.30031.30093.900عوني غالب كامل مسعود

8001959.8009.80029.400عيسى سليمان محمد
8001465.3005.30015.900غادة  عزت لطفي 
80001218.2000000غسان محمد حسين
8000126.00024.20072.600غسان محمد حسين
8001209.50000غيث مصطفى حامد
8001208.00017.50052.500غيث مصطفى حامد

80007125.8000000فؤاد علي أحمد
8000717.30033.10099.300فؤاد علي أحمد

8002513.8003.811.400فائزة محمد عبدال
80000310.20010.230.600فائق عارف عبدالرحيم

80007517.4000000فادي عدنان صادق
80007513.90031.30093.900فادي عدنان صادق
80030710.0000000فادي عيسى قاقيش
8003078.00024.80074.400فادي عيسى قاقيش
80007256.0000000فادي فتحي سلطان
80007223.40079.400238.200فادي فتحي سلطان

80007412.40012.40037.200فادي قاقيش
8002573.6000000فاطمة جبريل عيسى
8002573.5007.10021.300فاطمة جبريل عيسى
8001443.2003.2009.600فيروز سامي عمرو 

8001249.0000000قاسم عبدالقادر شعلن 
8001248.3000000قاسم عبدالقادر شعلن 
8001244.50065.400قاسم عبدالقادر شعلن 

8001857.0007.00021.000قاسم محمد أبو فارة 
8002956.6000000كبير غند يورك
8002957.40014.00042.000كبير غند يورك

80011711.9000000كلية مجتمع الكرك
8001174.75016.65049.950كلية مجتمع الكرك

80022111.7000000ليلى ابراهيم خليفات 
80022114.60026.30078.900ليلى ابراهيم خليفات 

8001867.2007.20021.600ليليا صل جوف
8001879.9009.90029.700لينا زهدي عبدال



80002613.20013.20039.600مأمون عبدال العضايلة
80006047.50047.500142.500مؤيد عمران

80029117.9000000مؤيد محمد ذياب
80029112.6000000مؤيد محمد ذياب
8002917.50038.000114.000مؤيد محمد ذياب

80027112.90012.90038.700ماجدة جهاد ارشيد
80031711.30011.30033.900مجد متروك شحادة

8003059.5009.50028.500محسن حسن عبدال
8004214.8004.80014.400محمد أبو الطيب
8001145.0005.00015.000محمد أبو العطا

80004521.8000000محمد أحمد اسماعيل
80004520.5000000محمد أحمد اسماعيل
80004522.90065.200195.600محمد أحمد اسماعيل

80025511.50011.50034.500محمد أحمد حسن 
8000235.2005.20015.600محمد أحمد خليل
8001914.6000000محمد أحمد سليم 
8001915.2009.80029.400محمد أحمد سليم 

80003710.400محمد توفيق الشهابي
80003725.500محمد توفيق الشهابي
80003733.000محمد توفيق الشهابي
80003740.000محمد توفيق الشهابي
80003739.800148.700446.100محمد توفيق الشهابي
8001348.0008.00024.000محمد حسني العودات
80004268.000محمد خالد الشمالي
80004219.500محمد خالد الشمالي
80004226.500محمد خالد الشمالي
80004235.600محمد خالد الشمالي
80004243.700193.300579.900محمد خالد الشمالي

8001276.0006.00018.000محمد سالم جلل
8001905.8005.80017.400محمد سرحان

8000136.2006.20018.600محمد سليمان داود
80018812.40012.40037.200محمد صياح

8003256.2000000محمد عبدالحميد النجار 
80032511.50017.70053.100محمد عبدالحميد النجار 



8002773.7000000محمد عبدالرحيم
8002774.1000000محمد عبدالرحيم
8002772.90010.70032.100محمد عبدالرحيم

80003620.0000000محمد عبدال أحمد
80003612.600محمد عبدال أحمد
80003621.800محمد عبدال أحمد
80003642.800محمد عبدال أحمد
80003618.600محمد عبدال أحمد
80003614.700130.700392.100محمد عبدال أحمد
8001733.500محمد علي الغامدي
8001735.1008.60025.880محمد علي الغامدي
8003146.200محمد عيد النيادي
8003147.60013.80041.400محمد عيد النيادي
8001133.7003.70011.100محمد كامل أفندي

8002833.0003.0009.000محمد محمود أمين
8001433.2003.2009.600محمد محمود حماد

8001924.5000000محمود جواد محمود
8001928.0000000محمود جواد محمود
80019210.2000000محمود جواد محمود
80019210.80033.500100.500محمود جواد محمود

80007635.3000000محمود عبدال خصاونة
80007625.300محمود عبدال خصاونة
80007624.300محمود عبدال خصاونة
80007640.400125.300375.900محمود عبدال خصاونة

964.5002893.500
8000799.5009.50028.500محمود موسى الرياضي

8003115.5005.50016.500محمود ناجي حمدان
80004711.200محمود هاشم العدوان 
8000473.00014.20042.600محمود هاشم العدوان 

8001082.8002.8008.400مرفت حسين سعيد 
8001089.000مصطفى كمال 
8001086.000مصطفى كمال 
8001083.50018.50055.500مصطفى كمال 

8001187.5007.50022.500معاوية مثقال مسلم



80027013.70013.70041.100معتصم لطفي خنفر
80030013.7000.000منال الرشدان
8003002.00015.70047.100منال الرشدان

8001963.8003.80011.400منال عارف ابراهيم
8001933.3000.000منصور صالح السواعير
8001937.8000.000منصور صالح السواعير
8001936.30017.40052.200منصور صالح السواعير

8001646.2006.20018.600منيرة محمد حمدان
80004615.0000.000مها بهجت محمد
80004610.8000.000مها بهجت محمد
8000463.20029.00087.000مها بهجت محمد
8001506.4006.40019.200مها سليم خضر

8001536.5000.000مهند جميل صالح
80015312.4000.000مهند جميل صالح
80015310.30029.20087.600مهند جميل صالح
8001337.5007.50022.500مهند ضامن ثلجي

8002852.0000.000موسى جميل أبو ديهم
8002858.00010.00030.000موسى جميل أبو ديهم
8002442.7000.000موسى هذلول موسى
8002443.0000.000موسى هذلول موسى
8002442.0007.70023.100موسى هذلول موسى

8001985.3005.30015.900مي بريك الحديد
80007815.30015.30045.900ميخائيلة الصفدي

8002995.5005.50016.500ميرفت محمد حمدان
80025813.00013.00039.000ميسون محمد ابو جبارة

8003045.5005.50016.500ميسون محمود
80008413.40013.40040.200نادر ابراهيم محمد

8001666.3000.000نادر سليم قعوار
8001666.00011.30033.900نادر سليم قعوار

8002429.8009.80029.400نادية محمد الهياجنة
8003135.7000.000ناصر جميل حماد
8003137.90013.60040.800ناصر جميل حماد

8002226.4006.40019.200ناصر جميل الشمايلة
8003212.0002.0006.000ناصر سفيان السعدي



80000811.3000.000ناصر عبدالفتاح محمود
8000083.0000.000ناصر عبدالفتاح محمود
8000083.0000.000ناصر عبدالفتاح محمود
8000086.40023.70071.100ناصر عبدالفتاح محمود
8002146.4000.000ناصر الدين نادر عادل
8002144.60011.00033.000ناصر الدين نادر عادل

8002669.6000.000نجاح زريقات
80026611.00020.60061.800نجاح زريقات

8000315.8005.80017.400نجلء سعد محمود
8002525.2005.20015.600نجيب احمد حسن

8002965.3005.30015.900نزار عبد الجبار الفقيه
8001994.0004.00012.000نسرين عبد الرحمن ابراهيم

80001410.80010.80032.000نسرين مصطفى الشيخ
8002024.0004.00012.000نسيمة احمد طويرش

8001355.7005.70017.100نضال ابراهيم ابو فرخة
80008362.50062.500187.500نواف عبد الرحمن حمزة

8000339.0000.000هارون محمد القضاة/اشتراك
8000339.0000.000هارون محمد القضاة/اشتراك
80003315.00033.00099.000هارون محمد القضاة/اشتراك

8002282.0002.0006.000هالة شوكت صبح
8003273.0003.0009.000هاني فريد حمزة

8002796.3006.30018.900هيام محمد سليمان
8001484.0004.00012.000هيام مطر حداد

8001548.8008.80026.400هيام موسى المومني
80000116.8000.000هيفاء عبدالقادر سليمان
80000123.5000.000هيفاء عبدالقادر سليمان
80000119.00059.300177.900هيفاء عبدالقادر سليمان

80020113.30013.30039.900وائل احمد عقل
8002544.0004.00012.000وانغ يوى لوي

80020821.00021.00063.000وسام ابراهيم رماحة
8002923.0003.0009.000وسام الطل

80015115.60015.60046.800وفاء العدوان
80026913.30013.30039.900وفاء الفروخ

80031610.0000.000يوردان السلم يونس



80031613.70023.70071.100يوردان السلم يونس
8002684.6000.000يوسف شمس الدين
8002682.0000.000يوسف شمس الدين
8002684.70011.30033.900يوسف شمس الدين

685.9002057.700


