
البرنامجالكليةاالسمالرقم الجامعيالرقم

تنافستكنولوجيا المعلوماتنزار موفق نزار هارون10178495

تبادل ثقافيالتمريضام كلثوم عطا حسن النجار22191214

تبادل ثقافيالهندسةفاطمه عطا حسن النجار30188530

تنافسالفنون والتصميمهدى مصطفى محمد الطرده40200388

المدارس االقل حظاتكنولوجيا المعلوماترائد مرزوق مفلح الرويضان50205496

تنافساللغات األجنبيةبتول هاني صبحي كفايه60163099

تنافستكنولوجيا المعلوماتلينا خضر عبد السالم ابو طربوش70187902

تنافسالزراعةليث جمعه عوض حميصي82190098

تنافسالزراعةعباده حسين عبد اللطيف عوده هللا90166911

المدارس االقل حظاالزراعةعبد الحافظ بسام عبد الحافظ السالمات100193189

تجسير كليات المجتمعالهندسةيوسف محمد احمد حسين110188291

تنافسالعلوم التربويةفرح ماهر محمد زهير ابو حويج120207595

المدارس االقل حظاتكنولوجيا المعلوماتاحمد حمزه احمد الرفاعي130204798

تنافساآلدابهديل عرفات محمود عيال عواد140183246

تنافسالعلومعبد هللا فراس حسن رمضان150182142

تنافساللغات األجنبيةانجي امجد ابراهيم خير160173588

تنافسالزراعةدانه عماد عبد الرحمن يوسف172200267

تنافسالعلومتاال خالد حسين العرموطي180174089

تنافسالعلومدياال خالد حسين العرموطي190197509

مكرمة جيشالزراعةسالي خالد عابد الدبوبي200172993

مكرمة جيشالعلومشذى جمال محمد عزام210169466

مكرمة جيشالعلوماماني سميح محمد احمد220177045

تنافستكنولوجيا المعلوماتايمان فاروق محمدعلي القبج230192259

تنافسالزراعةقصي صابر حسن الدريعات240186818

مكرمة معلمينالعلومدانيه اسماعيل محمد عياد250151669

تنافسالزراعةحياه محمد علي خلف260188147

تنافسالشريعةنهيل رائد سعدى سلمان270179181

تنافساآلثار والسياحةغفران نوفان مفلح العبابسه280184048

مكرمة جيشالزراعةعامر محمود ابراهيم ابو رمان290135660

مكرمة جيشالزراعةمومن محمد امين ابراهيم ابو رمان300135673

تنافساآلداببتول حكم عبد هللا محمود312190073

تنافسالفنون والتصميمهاله ناصر اسعد الرمامنه320179493

تنافسالهندسةوضاح عادل فندى الدويرى330162911
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مكرمة جيشتكنولوجيا المعلوماتمحمد عادل فندى الدويرى340156328

تنافسالزراعةسيرين زياد محمود قواسمه350165828

تنافسالعلوم التربويةمها ماجد محمود القرا360198459

تبادل ثقافيالعلوم التربويةبيلسان سامر أحمد الجزار370188750

تنافسالعلوم التربويةمصطفى محمد مصطفى عبده380186828

تنافستكنولوجيا المعلوماتمالك عبد هللا اليماني390177017

تنافسالزراعةرحمة فيصل محمد عياش402180031

تنافسالعلومإسراء خلف خليل الهواملة410173069

تنافسالعلومراما حسين الشويات420177365

تنافستكنولوجيا المعلوماتيزيد سلمان عبد المهدي الوخيان430179499

الموازياللغات األجنبيةيزن محمد حمدي عياد440179052

الموازيالتمريضليليان نادر رمضان كراجة450192265

الموازيالطبأمير عطا هللا خليل موسى460186115

الموازيالهندسةعمر محمود حمدان470181241

الموازيالحقوقعلي عبد هللا أحمد عبد القادر480176722

الموازيتكنولوجيا المعلوماتميرال ياسر عثمان برغل490189393

الموازياآلثار والسياحةسيف الدين زياد محمد عمر500207219

الموازيالطبيزيد خالد عطا حنون510209504

الموازيالعلومأكرم محمد سليم الصبايحة522180319

الموازيالتمريضعمر مخلص سعيد حسن530209410

الموازياللغات األجنبيةتاال خالد توفيق الصمادي540191464

الموازيطب األسنانيارا سمير محمد بيك550198373

الموازياألعمالمروه كفاح كمال ازحيمان560191029

الموازياآلثار والسياحةمحمد خلدون نايف العبابسه570131659

الموازيالعلومرهف حسني حامد الجندي580176324

الموازيالتمريضالنا خالد محمد حمد هللا590192438

الموازيالهندسةمحمد محمد غازي مسلم شريم600178639

الموازيالعلومرغد شاهر ممدوح الرماضنه612180403

الموازياألعمالعبد الرحمن محمد عبد هللا الحسيني620176661

الموازيالتمريضرامز محمد توفيق احمد630199376

الموازيالفنون والتصميمريما ابراهيم هزاع الزيود642190631

الموازياآلدابمعتز محمود عبد العزيز ابو حيه650189324

الموازيالعلوم التربويةمريم اعقيل دلمه الهقيش660199185

الموازيطب األسناندانيا زياد حسنين الغرابلي670208668

الموازيالفنون والتصميمهيا ماجد عبد فرحان680206400

الموازيعلوم التأهيلعبد العزيز رائد عبد العزيز الصغير690209231



الموازيالشريعةرغد مؤيد عبد هللا االيراني700201251

الموازيالعلوم التربويةعبدالرحمن إبراهيم محمد الكردي712130725

الموازياألعمالمحمد فتح هللا يوسف المعطي720178186

الموازياللغات األجنبيةهمسه وليد محمود غيث730181213

الموازيعلوم الرياضةساره بسام سالم الشحادات740181921

الموازيعلوم الرياضةإبراهيم محمد مصطفى علي750199139

الموازياألعمالرباح محمد رباح ابو حسن760208616

الموازياللغات األجنبيةهبه فتحي احمد الحموري772121439

الموازيالصيدلةجود أحمد إلياس سالمة780208244

الموازيالدراسات الدوليةسيف االسالم سعد محمد المومني790192333

فلسطيني/موازياللغات األجنبيةفتحيه عارف محمد الطويل800184255

عائدون من سوريا /موازيطب األسنانأفنان عبدهللا خليل الدلو810154607

والسودان
دراسات عليااآلدابمعاذ عابد محمود جبر828181865

دراسات عليااآلدابجاسر اعقيل دلمة الهقيش838180695

دراسات علياالحقوقمحمد اعقيل دلمة الهقيش848181128

دراسات عليااآلدابسمير اعقيل دلمة الهقيش858170936

دراسات علياالحقوقفيصل محمد محمود الشمايلة869190383

دراسات علياالعلوم التربويةعبد هللا موسى محمد خمايسة879190306

دراسات علياالهندسةكيوان محمد علي خزعلي888200828

دراسات علياالعلوم التربويةعاطف خلف علي الخوالدة898181810

تنافسالزراعةمجد يوسف حمد العورتاني900165298

تنافساللغات األجنبيةسمر محمد اسماعيل خليل910199742

مكرمة المخيماتاألعمالدعاء رافع سليمان اطعيمس920193608

تنافساآلثار والسياحةتاال عامر نمر غزال930206982

تنافسالعلومهديل محمد يوسف سالمة942200309

تنافساآلدابشذى محمد احمد دباس950179399

مكرمة جيشاللغات األجنبيةسارا نافع عيد السواعير960132268

تنافسالزراعةعباده حسين عبد اللطيف عوده هللا970166911

تنافستكنولوجيا المعلوماتلينا خضر عبد السالم ابو طربوش980187902

تنافساللغات األجنبيةمراد عائش المصاروة990118262

تنافستكنولوجيا المعلوماتنزار موفق نزار هارون1000178495

تبادل ثقافيالتمريضام كلثوم عطا حسن النجار1012191214

تبادل ثقافيالهندسةفاطمه عطا حسن النجار1020188530

تنافسالفنون والتصميمهدى مصطفى محمد الطرده1030200388

المدارس االقل حظاتكنولوجيا المعلوماترائد مرزوق مفلح الرويضان1040205496

تنافساللغات األجنبيةبتول هاني صبحي كفايه1050163099



تنافسالزراعةليث جمعه عوض حميصي1062190098

المدارس االقل حظاالزراعةعبد الحافظ بسام عبد الحافظ السالمات1070193189

تجسير كليات المجتمعالهندسةيوسف محمد احمد حسين1080188291

تنافسالعلوم التربويةفرح ماهر محمد زهير ابو حويج1090207595

المدارس االقل حظاتكنولوجيا المعلوماتاحمد حمزه احمد الرفاعي1100204798

تنافسالزراعةسالي خالد عابد الدبوبي1110172993

تنافسالعلومرهف ماجد أبو طوق1120182698

موازيالصيدلةسوسن ايمن مفيد الرفاعي1130204723

موازياآلدابلين فراس سعيد بنات1140180971

موازياألعمالحمزه حسام شكرى الشويكي1150196419

موازيالزراعةيوسف ناصر خليل الحنيطي1160195434

موازياألعمالميس الريم تحسين احسان محمد علي1170179323

موازياآلداب/زيد الكيالني/ميس عماد الدين خيري1180178903

موازيالهندسةعبد هللا عوني صالح قطاوى1190189323

موازياألعماللين نبيل محمود الزبن1200206563

موازيالطبكنار اياد محمود عوده1210207861

موازيالدراسات الدوليةياسمين علي حسن جالد1220200679

موازيطب األسنانايهم رائد محمد درويش1230186664

موازيالتمريضمالك علي احمد الدايه1240206692

موازياللغات األجنبيةبشرى اسماعيل حسن شالش1250196409

موازياللغات األجنبيةساره محمد محمود الزواهره1260209891

موازيالهندسةانس اياد عمر مرتجى1272160247

موازيالفنون والتصميمرند رأفت محمد يونس1280200381

موازياللغات األجنبيةدانيه حسين فياض الصاحب1290207567

فلسطيني/موازيالعلوممنى صالح رجب بنات1300180964

فلسطيني/موازيتكنولوجيا المعلوماتمحمد صالح رجب بنات1310207648

البرنامج الدوليالطبمحمد عماد محمد ابوشاب1320209849

البرنامج الدوليالهندسةحسام مضر عواد النعيمي1330156881

دراسات علياالعلوممحمد علي مصطفى جوخان1348190240

دراسات علياالزراعةاحمد نعمان علي ملكاوي1358200717

دراسات عليامركز دراسات المرأةمحمد علي محمد أبو العدس1368200829

دراسات عليامركز دراسات المرأةفرح خالد ذيب العجارمة1378200484

دراسات علياالدراسات الدوليةآمال محمد كريم السواعير1388190734

دراسات علياالدراسات الدوليةراكان عاكف العواملة1398191481

تنافسالعلومشهد طارق مصطفى رحال1400214221


