
والمطلوب منهم  0202/0202الثاني الحاصلين على قروض من الوزارة للفصل  الدبلومالقائمة األولى لطلبة 

 التوقيع على الكمبياالت
 

  

3 من    1 صفحة    
 

 ابراهيم عيسى محمود شعيبات

 احمد حسام صقر عبد الهادي

 احمد حسن محمد مناصره

 احمد خالد كاظم شريف

 احمد عبد الفتاح عوض قواسمه

 احمد فضل محمد ارزيقات

 احمد مازن محمد موسى ادريس

 احمد مفيد يوسف شرباتي

 احمد نائل محمد يعقوب النتشه

 ازهار جميل موسى تعمري

 وليد عبد اللطيف جوابرهاسامة 

 اسامه محمد خليل ابو حلتم

 اسراء زكريا سليم الساليمه

 اسالم حماده محمد االطرش

 اسماعيل ناصر اسماعيل ابو قبيطه

 اسيل اشرف عبد الغفار مهنا

 اسيل امجد نبيل صالح

 اسيل اياد عيسى عويضات

 اسيل عبد المعز شكري ابو شخيدم

 طرايرهاسيل محمد محمود 

 افنان منذر ايوب جعبه

 االء وليد محمود اجريوي

 اماني يحيى محمد جمل

 امل مهند زياد الشعراوي

 امير اسماعيل سليمان زعارير

 امير انور سميح مصطفى

 امير سائد سمير الناظر

 امين نضال محمد امين جعبري

 انس لؤي وحيد النتشه

 انس محمود محمد ابحيص

 معايطة انوار علي عيسى

 اوس بسام محمد الدراويش

 اوس عبدالحليم عبدالفتاح جعافره

 ايات محمد شحاده غريب

 اياد اكرم عطا محتسب

 ايمان جمال شحده دودين

 ايمان محمد خليل قواسمي

 ايناس مازن نعيم ارشيد

 ايه اسماعيل حسن الشيوخي

 ايه بركات صادق ابو مرخيه

 ايه محمد حمد الزير

 ناصر حافظ القواسميايه 

 ايهاب عبدالرحمن موسى عمرو

 أحمد أكرم إسماعيل أبو عليا

 أروى محمد عودة العملة

 أسيل نبيل محمود جنيدي

 باسمه هاشم محمد بكر غزال

 بتول اسماعيل عبد المجيد العبد

 براء امجد جوده سكافي

 براء مراد راضي أبو عصب

 براءة محمد محمود صبح

 محمد قواسمه براءه جواد

 بسمه طارق رسمي جابر

 بشائر حاتم راتب مصري

 بهاء الدين حافظ محمد مر

 بهاء حمدي صالح العجلوني

 بيان موفق يوسف القاعود

 بيان نادر اسحق الزغير

 بيسان اسماعيل هشام جنيدي

 بيسان بالل سامي جعبري

 بيسان فوزي خليل شحاتيت

 بيسان موسى حسن بدوي

 نادر داود الزروتامر 

 تبارك نبيل عبد الكريم ابو سنينه

 تسنيم امجد عبد المنعم ابوسنينه

 تسنيم سفيان عبد الوهاب ابو داوود

 تسنيم عاهد عبد الحكيم محتسب

 تسنيم عماد محمد عبدهللا ناصر الدين

 تغريد ناصر عيسى معاط

 تيماء اياد محمد شديد

 تيماء هاني رمضان اعبيدو

 موسى محمود قطيطثراء 

 جمان محسن طه شاهين

 جمانه زهير صالح النتشة

 جمانه مازن عبدالحليم زرو

 جنات نضال محمد الطروه

 جنان عالء محمود نتشه

 جنى سميح عز الدين ابو رجب

 جنى محمود عبدالعزيز اقنيبي

 جواد عدنان عطاهللا فراش

 جواد مروان عمر جويحان

 السويطيجواهر جعفر علي 

 حذيفه مازن محمد موسى ادريس

 حسام وسام عوني حروب

 حسن اشرف حسن ابو رميله

 حسن مشهور حسن فاخوري

 حال منير يوسف ابوشرار

 حماده امجد حماده ابو غزاله

 حمزة سعيد مصطفى ابو حسين

 حمزة طالل نبيل كاتبة

 حمزه جمال محمود بحيص

 حنان محمد شحاده جياوي

 محمد يوسف عبدالحليم المحتسبحنان 

 حنان معمر محمد عبد الجواد قواسمه

 حنين عبد المعطي عبد الواحد جويلس

 حنين محمد عيسى نموره

 خطاب عبد الحميد احمد عمرو

 دارين اسحاق عبد هللا سيد احمد

 دانا سليم غازي جعبري

 دانا علي دياب حجوج

 دانه سعيد جميل بدر

 االطرشدانيا ياسر جبرين 

 ذكريات عبد الهادي سعود حنيحن

 رامي حمزه سعدي الجعبه

 رامي كايد محمد ابو عرام

 رامي نواف عبد هللا الجمل

 رانيه رائد سميح العشي

 ربى محمد محمود جعبه

 ربيع محمد شريف وريدات

 رحمه عزام عثمان ابو غزاله

 رزان أحمد خليل بطران

 رزان توفيق عبد الرحمن الدويك

 رسالنا جبريل خليل رشيد

 رشاد اكرم محمد شنيور

 رضا ماجد محمد عمرو

 رغد رسمي خليل زياده

 رغد عماد راتب ابو هيكل

 رغد نصار فايز كركي

 رغد وائل محمد سمير زاهده

 رمزي فخري عبد الحكيم محتسب

 رند رأفت محمد حريبات

 رنيم عبد الغفور عبدهلل اجريوي

 رشيد الحدادرنين أيمن محمد 
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3 من    2 صفحة    
 

 رنين تيسير صالح زاهده

 رنين جهاد نعيم رجبي

 رنين محمد عماد الدين محمد تلجي النتشه

 رنين محمود عبد الحافظ صالح

 رهف عثمان عبد الحليم الزرو

 رهف علي شحده وريدات

 رهف وسيم اسماعيل شبانه

 روان عايد محمد الحموز

 روان مراد عيسى ابو سنينه

 محمد جعافرهروند حلمي 

 رويده رمضان محمد الضميري

 رؤى محمد حمد الزير

 رؤى وائل عبد العزيز دنديس

 ريم أيمن محمد الجعبه

 ريم عمر خليل المحاريق

 ريمان عمر خليل المحاريق

 زهوة انور محمد شنيور

 زهوه خضر محمد مسالمه

 زهيره عبد الرؤوف عبد السالم دريس

 سعدهزيد محمود عبد القادر 

 زينة مخلص فايز القصراوي

 ساجدة سعيد أحمد عابد سعيد أحمد عابد

 ساره هاشم عطا هللا عواد

 سالي عيسى عبدالرزاق زيدات

 سجى محمد داود سليمان سلهب

 سجى محمد عزام حامد جعبه

 سجى مروان هاشم نتشه

 سحر عمادالدين عبدالرحمن النتشه

 سعاد هشام صبري عادي

 زياد اسماعيل الدودهسعد الدين 

 سلسبيل ابراهيم عيسى خضور

 سلسبيل فاروق جمال النتشه

 سماح محمود فيصل ابو حديد

 سماهر نادر شعبان غانم

 سمر زياد اسماعيل اسعيد

 سميحه عزام سليم زرو

 سنابل ابراهيم يوسف الحراحشه

 سندس سليم غازي جعبري

 سندس نضال عبد المطلب جريوي

 ابراهيم ابوخريبهسيما اياد 

 شاكر احسان شاكر عوده

 شدى غازي محمد وحيد كركي

 شهد راسم عطا الجعبري

 شهد راغب محمود الجعبه

 شهد فارس علي الشوامره

 شهد يونس ابراهيم ابوعيشه

 شهناز عزمي محمود الشاللدة

 شيرين عوده موسى جبور

 شيماء محارب جبرة الفروخ

 صالح خالد صالح ارفاعيه

 صخر نادر نايف الشوامره

 صالح الدين ياسين يعقوب ابوسنينه

 طارق جميل محمد بشر

 عاصم زياد محمدجميل قواسمه

 عبد الحليم عماد عبد الحليم سدر

 عبد الرحمن زكريا خليل سالمه

 عبد الرحمن صبحي رباح قفيشه

 عبد هللا اكرم محمود ابو علي

 عبد المجيد نديم عبد المجيد طنينه

 عبدالرحمن رفيق أحمد عرفه

 عبدهللا محمد عبدهللا مفرح

 عبدهللا موسى خالد ابو سنينه

 عبيده امين طعمه ابو رميله

 عبيده جمال أحمد زعمط

 عبير حاتم نجاتي سكافي

 عثمان محمد عبد القادر دار محمد

 عدي وسام عوني حروب

 عروب محمد عبد القادر برادعيه

 قطيطعزام عزمي محمود 

 عصام اياد أحمد طرده

 علي حسين علي ابو صايمه

 علي عالء سامي نتشه

 علي محمد محمود زماعره

 عمر عبد اللطيف مصباح اعسيلي

 عمرو ابراهيم علي شواهين

 غيداء نضال حامد زيتون

 فادي جبر مصطفى طقاطقه

 فادي عبد المعطي عبد الواحد جويلس

 فاطمه سائد محمد أبو هليل

 فراس تيسير عبد الجبار طباخي

 فراس عبدو ناجي الجعبه

 قاسم أحمد خليل ابو شيخه

 قاسم نظام عثمان فنون

 قصي باسم عثمان ابوعيشه

 قيس عبد المنعم هاشم عوض

 قيس نضال يوسف جبارين

 كاظم فايز أحمد طرده

 النا باسم محمد صغير

 النه احمد خليل عطيه

 لنا شادي جميل وريدات

 ليث محمد محمد خليل

 ليلى ايوب محمد حجازي الفخوري

 لين اشرف روبين حسونة

 لين محمد محمد يوسف شريف

 ماجد سامي حسن سراحين

 مالك جهاد خليل طقاطقه

 مالك خالد محمد مقبل

 مجد محمد عيد مصطفى قواسمه

 مجد وائل محمود عياد

 محمد اسحق ابراهيم ابو سنينه

 أحمد نواجعهمحمد اسماعيل 

 محمد اكرم عبد الفتاح نمر

 محمد ايمن خليل عجاج

 محمد بسام محمد حساسنه

 محمد جمال ناصر الزرو

 محمد حامد شاكر تميمي

 محمد رائد محمد العمول

 محمد سعدي راغب ابوشامه

 محمد سعيد محمد دعدوع

 محمد سليمان محمود ابو شرار

 محمد عدنان فالح محفوظ

 عرفات موسى قواسمهمحمد 

 محمد عزمي طه غيث

 محمد عماد محمد ابو عرام

 محمد عنتر جودة مسالمة

 محمد غالب محمد ادعيس

 محمد فوزي محمد العرب

 محمد كامل عارف دوفش

 محمد محمود خلف سراحين

 محمد مصطفى عبد المنعم ثوابتة

 محمد موسى جودت ابو حسين

 محمد نديم عبد المجيد طنينة

 محمد نسيم موسى الشاللده
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3 من    3 صفحة    
 

 محمد وليد عيسى جبران

 محمد ياسر محمد ابو صالح

 محمد ياسين أحمد طردي

 محمود اسماعيل عبد هللا شطريط

 محمود سفيان محمد ابو سنينه

 محمود طلب محمود ابو شيخه

 محمود محمد محمود صبح

 محمود ناجي عبد المنعم فاخوري

 محمود ناصر محمد الهوارين

 مراد عدلي عبد المجيد قباجه

 مرام نهاد فهمي عزه

 مريم ضيف هللا سليمان عزازمه

 مريم منيف محمد ابوعطوان

 مسلم شرحبيل محمد جديع

 مصطفى حاتم ابراهيم بركات

مصعب محمد سمعان عبد الرحيم 

 الشرباتي

 معاذ جمال حسين حاليقه

 معاذ سعيد عبد المعطي النتشه

 التميميمعتز بالل حسن 

 مكارم يوسف عبد الحميد مسالمة

 مالك شحده محمد عصفور الطويل

 مالك على يوسف بطاط

 مالك فضل اسماعيل عاشور

 مالك محمد حسين شراونه

 مالك ناصر محمد اسحق ادكيدك

 مالك وحيد موسى محتسب

 ملوك عبد الرحمن محمد مرعب

 منار محمد جبرين طرده

 منار نادر بدوي قصراوي

 منتهى يوسف أحمد طرده

 منجد احمد مسلم عطاونة

 مهدي ابراهيم هاشم الجبور

 مهند موسى أحمد نصار

 مؤمن احمد علي حنتش

 ميس أشرف خليل الطويل

 ميس نادر عبد الغفار مسوده

 ميساء جمال محمود صباح

 نبيل امجد نبيل صالح

 نجوى نضال عثمان نتشه

 نرمين سمعان مسك مسك

 طارق حسن غيثنزار 

 نزار نبيل أحمد درابيع

 نغم نضال حامد زيتون

 نهله محمد عيد ابراهيم ابو نجمه

 نور الدين محمد أحمد اوالد محمد

 هارون عامر هارون ادريس

 هارون عبد الكريم عبد الجواد طرده

 هديل عالء الدين يوسف عويوي

 هديل منذر يعقوب العويوي

 هديل يوسف حسين دغامين

 همام خالد اسحق ابو هيكل

 وجيهه رومل يوسف زيتون

 ورود اسعد رشيد الطويل

 يارا ماجد شحده بربراوي

 ياسمين جواد جودات االطرش

 ياسمين زهير احمد الشوابكه

 ياسمين سالم غازي شاللده

 ياسمين عبد الفتاح جودت ابو حسين

 ياسمين محمد حسين فروخ

 يزن إياد عبد الجواد النتشه

 يزن سليمان شحده عواوده

 يزن يوسف غازي الجعبري

 يوسف حاتم عبد الفتاح عمرو

 يوسف زيد عبد الودود جعبري

 يوسف شعبان سالمه براهمه

 يوسف عبد الفتاح مصطفى قواسمه

 يوسف فايز عبد محتسب

 يوسف هاني سليمان قاللوه

 يوسف وسام عبدالمجيد سدر

 يونس ابراهيم يونس ابوجحيشه
 

 


