
 0202/0202 الثانيالحاصلين على قروض من الوزارة للفصل  والدبلوم البكالوريوسلطلبة  ثانيةالالقائمة 

 والمطلوب منهم التوقيع على الكمبياالت
 

  
 

1 من    1 صفحة    

 

 ابراهيم عبدالمعز دياب جعبه

 احمد محمد عارف ابو رميله

 احمد محمود علي الذويب

 اسالم بالل علي سعده

 اسمهان أحمد شاكر الحيح

 االء عدنان عبد القادر الحافظ

 امل فتحي محمد بسط

 امير صالح رفيق البزور

 انصاف جهاد محمد عبد الغني

 ايمان جعفر ابراهيم الخاليله

 ايه احمد ابراهيم امام

 أحمد ضياء الدين محمد الحسيني

 أمير صفوان محمد ناصر الدين

 باهر شريف عبدالرحمن ابوراس

 بتول سمير محمد ابوقبيطة

 بتول فايز رباح قفيشه

 براء منير روبين ابو عيشه

 بشار عادل حسن نصر

 بشرى محمد محمود المطور

 بيان خلدون عبد السالم شبانه

 بيان عثمان محمد نعيم شرباتي

 تسنيم أدهم عبد الرحيم سدر

 تيماء علي محمد الحمامره

 جالل اسامه اسماعيل ارزيقات

 جنا صالح علي احميدات

 جوده عايش جوده قصراوي

 جودي جواد جودي تكروري

 جيهان سامي عبد هللا نجار

 حسين محمد حسين ابو نديرة

 حال محمد محمود عصافره

 حنان عالء محمد نجيب ابو شمسيه

 حنين وليد حسني التميمي

 خالد حمزه عبد الحليم زرو

 دعاء محمد حسن بحيص

 ذكرى عاكف اسماعيل العصافره

 راغده وصفي موسى ذباينه

 راما عماد خليل الدويك

 رامه فايز زيدان رجعي

 رأفت منذر عبد ربو شاللده

 ربا محمود أحمد ابو دبوس

 رغد سعدي محمد اغريب

 رنا عبد الرحمن محمد دراويش

 روان بالل خالد شريم

 سارة طافش مصطفى محمد

 ساره اياد ابراهيم الحناني

 سالي سامي محمد طروة

 سامي باسم جميل أبو حلتم

 سجى عماد محمد ابو صبحه

 سماح عزت محمد فايز االشهب

 حسن دودينسند عاطف 

 سندس عمران حسين االطرش

 سيف محمد ماهر دياب هشلمون

 شذى خالد عطية الجعبري

 شهد حسن محمد شحاتيت

 شهد محمد أحمد ابوعياش

 صفا ماجد  محمد خلوي حلمان

 ضياء عبد المجيد عبد المغني النتشه

 ضياء يوسف عبد المجيد علقم

 عبد الرحمن هاني جميل دوفش

 نبيل طلب دعدرهعبدهللا 

 عز حسن محمد حمامره

 عالء هاني عبد العفو نيروخ

 قصي رزق كايد حجه

 قصي عادل حسين الصالح

 كناري كفاح ابراهيم مقبل

 الرا ابراهيم متعب ادعيس

 ليث رفيق حسن دبابسه

 ليث طارق عبد الفتاح جعبري

 مجدي نوح حسن خضره

 محمد توفيق محمد التالحمه

 محمد اللهاليمحمد جميل 

 محمد حمدي راشد أبو عليا

 محمد خالد حمد هرينات

 محمد خالد نصر طه

 محمد عبد هللا أحمد بنات

 محمد عبدالحكيم نجم قصراوي

 محمد عريف محمد مرعي

 محمد محمود يوسف السويطي

 محمود أيمن عبدالخالق زعتري

 محمود محمد أحمد دنون

 مروه ابراهيم فؤاد حمود

 مروه فارس فايز قفيشه

 مريانا محفوظ اسماعيل التالحمه

 مريم محمد عبدربه احمد علي

 مصطفى اياد محمود الشروف

 معاذ محمود محمد ابو هشهش

 منا شاهر طه ساليمه

 مي يوسف عبد الكريم شراونه

 نسيم أحمد حرب الفريجات

 نغم صالح يوسف حنيحن

 همام عزات محمد ابو رميله

 وائل نافذ محمد جعبه

 ورده امجد محمد ابو وردة

 ورده محمد زكي عبد الودود ابوسنينه

 يزن ماهر عبد المحسن االطرش

 يوسف اسعد محمد سعيد ابو غزاله

 يوسف عادل محمد ابوريان

 يوسف نهاد رشدي مسودي
  

 


