
ة للفصل الحاصلين على قروض من الوزار البكالوريوسلطلبة  الثانية وغير الموقعين من القائمة األولىالقائمة 
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4 من    1 صفحة    

 

 ابتسام عبدالجبار عبدالفتاح المدبوح

 ابرار مروان بركات زاهده

 ابراهيم خليل احمد عساف

 ابراهيم عبدالمعز دياب جعبه

 ابراهيم كارم صادق سنقرط

 ابراهيم محمود احمد الشاعر

 ابراهيم اوالد محمدابراهيم مصطفى 

 ابراهيم نبيل حمد هريني

 احمد اكرم أحمد ياسين

 احمد جهاد محمد درابيع

 احمد جودت محمد شويكي

 احمد عادل شوكت مسوده

 ابورجب تميمي احمد عبد المطلب

 احمد عبدهللا احمد شواوره

 احمد عوني شحده الجمل

 احمد محمد جبرين طميزه

 احمد محمد خليل شريم

 احمد محمد شاهر يوسف بدر

 احمد محمد عارف ابو رميله

 احمد محمد علي شتيوي

 احمد مصباح يوسف شحرور

 احمد مهدي حجازي حموري

 احمد ناصر ابراهيم ابو هواش

 احمد يوسف سعيد درابيع

 اخالص ابراهيم اسماعيل سالمين

 اخالص موسى محمد الفروخ

 ادهم محمد سلمان بحيص

 محمود العواودةاسراء زياد 

 اسراء مراد محمد حجه

 اسراء يوسف محمد عوض

 اسراء يوسف مصطفى ابو عريش

 اسالم بالل علي سعده

 اسالم مصطفى حسن شاهين

 اسالم وائل خالد زبن

 اسماء اسماعيل محمد سياعره

 اسماعيل احمد دياب طميزه

 اسيل اسعد تيسير الشريف

 اسيل اياد عطا احميدان

 اياد عيسى ابو صبحهاسيل 

 اسيل أيمن سعيد الشريف

 اسيل بكر محمود موسى

 اسيل جهاد محمد درابيع

 اسيل حسن طلب النطاح

 اسيل زاهر محمود ابو عياش

 اسيل عالء محمود ألنتشه

 اسيل فتحي حسن قواسمه

 اشواق عبد الرحيم عيسى ارفاعيه

 اغصان العباس محمد سلمان

 عطاونهافنان عماد شاكر 

 المعتصم حماد محمد مشارقه

 المنتصر باهلل ماهر يوسف حراحشة

 المهدي بنان خالد احمرو

 اماني بسام خليل رشايده

 امل جمال سعيد مبارك

 امل عبد الرؤوف محمد داود زاهده

 امل فتحي محمد بسط

 امل محمد خليل الدراويش

 امير رسالن محمد فايد

 اميمه صايل سعد الوحش

 انس عدنان يونس كرجة

 انس محمد حسني شروف

 انس هاشم حامد مطور

 انسام جهاد محمد درابيع

 انوار محمود عيسى عويضات

 ايات سالم عبد الحميد الواوي

 ايات عدنان عبد ربه شرحه

 ايات محمد شحده حاليقه

 ايات نصري إبراهيم دعدوع

 اياد عماد حجازي جعافره

 حميداتايثار دياب احمد 

 ايالز جهاد محمود الوراسنة

 ايمان ابراهيم محمد عطاونه

 ايمان انور سليمان قواسمه

 اينار احمد محمد زيدات

 ايه انور عبد الجليل قرجات

 ايه اياد محمد جنيدي

 إخالص زكريا عيسى ابو كرش

 إسراء باسم أحمد ابو فاره

 إسالم أيمن محمد اعمر

 شاهينإسالم عطيه محمد نعيم 

 إيناس تيم عبد داود

 أحمد نافذ عيسى رجبي

 أسيل سامي شحادة تعمري

 أميره نايف احمد ابو شرخ

 أيام عدنان يوسف سويطي

 أيمن مصطفى ابراهيم حمامده

 أيمن ياسر محمود مطور

 آيات أحمد سالمة تالحمة

 آيه باسم كامل حسونه

 باسل خليل عبد الرحيم رجبي

 قديماتباسل محمد حمدان 

 باسل يوسف عبد هللا العطاونه

 بتول زياد محمد جميل قواسمه

 بتول عيسى طالب عبيدو

 براء حسين محمد شاللده

 براء عبد السالم محمد الشريف

 براء منير روبين ابو عيشه

 براء وائل فضل سيوري

 بشار باسم غنام غنام

 بشار عادل حسن نصر

 بشار علي خليل عيسى

 حسن عوضبشار ياسر 

 بشائر خلف محمد رمضان غيث

 بشير محمد بشير كرجه

 بكر مجدي عبد المجيد مسالمه

 بكر محمد مصباح فطافطه

 بنان ياسر خليل الصبار

 بهاء ابراهيم أحمد ابو رحمه

 بهاء الدين جواد حسن العالمي

 بهاء زياد محمد ابو ازنيد

 بهاء سالم خليل ابومفرح

 بيان رائد شحده عادي

 بيان عثمان خليل رفاعيه

 بيان عثمان محمد نعيم شرباتي

 بيان محمد احمد فطافطه

 بيسان اكرم عبدهللا العطاونه

 بيسان سامي اسماعيل سمامره

 تاال ايمن محمد القواسمي

 تاال راتب شعبان ابو شامه

 تاال صفوت محمد الكركي

 تاال محمد عبد الهادي جرادات

 القادر جعفرتاله محمد عبد 

 تامر سامي عبدهللا عصافرة

 تامر محمد فرجعوض هللا رجبي

 تامر ياسين رجب ابواشخيدم

 ترتيل محمد فرج عبد المغني ابو داود

 ترتيل نور الدين يوسف نوفل

 تسنيم ربحي حسين دعيس

 تسنيم عماد ابراهيم زعارير

 تسنيم مصطفى حسين جواعده

 مشنيتقوى هللا خالد عبد الرحيم 

 تقي الدين زياد عبد الرحيم فاخوري

 تيسير محمود تيسير ارفاعيه

 تيماء اسماعيل احمد دبابسه

 تيماء علي محمد الحمامره
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4 من    2 صفحة    

 

 تيماء مروان محمد الجعبري

 ثائر عبد الحي محمد جنيدي

 ثريا اياد يونس ريان

 جالل اسامه اسماعيل ارزيقات

 جمانه يوسف جبر هروش

 زيدات زيداتجنات محمود 

 جنان صالح نعيم اشقير

 جنه جمال خليل االطرش

 جهاد غسان راغب سدر

 جوده عايش جوده قصراوي

 جودي جواد جودي تكروري

 جيهان سامي عبد هللا نجار

 جيهان علي محمد خليل ابراهيم

 جيهان مصطفى محمود خمايسه

 حازم خضر عيد أبوعبيد

 حبيب أحمد سامي حوامده

 عبد الكريم حسن زاهدهحسام 

 حسين كاظم سالم سويطي

 حسين محمد حسين ابو نديرة

 حال ابراهيم علي شاللده

 حال بدرالدين ياسين الهور

 حال سمير علي هرينات

 حال محمد محمود عصافره

 حمزة سعيد محمد عمار

 حمزة فراس خليل شماسنه

 حمزه زياد سليمان ابو عمر

 حمزه محمد جابر ابو بلح

 حمزه ناصر بدوي مسالمه

 حنان تيم عبد داود

 حنان محمد عيسى الخضور

 حنين اسماعيل محمد زماعره

 حنين عصام موسى عيد

 حنين ناصر نصر بلو

 حنين وليد حسني التميمي

 خالد حمزه عبد الحليم زرو

 خالد صايل سعد الوحش

 خالد محمود خالد المصري

 خالد معتصم كمال كردي

 محمد مروان محمد الشرباتيخلود 

 خليل ابراهيم محمد العطاونه

 داليه رأفت قدر ابو عرقوب

 دانا اسامه حسام ابو خالد

 دانيه نضال فتحي زغير

 دعاء رضوان خضر ابو حديد

 دعاء عماد اسماعيل ابوداود

 دنيا أحمد عبد المجيد حسنات

 دنيا سائد أحمد درابيع

 دنيا محمود حلمي قواسمه

 دنيا يوسف حسن علقم

 ديانا ابراهيم فؤاد ريان

 ديانا موسى عبد العزيز رجوب

 ذكرى روحي عبدالكريم مشعل

 راغده وصفي موسى ذباينه

 راما عيسى محمد طقاطقه

 رامي احمد خليل ابو فرده

 رامي حسن محمد الحاليقه

 رامي فضل محمد مخامره حميدات

 رامي محمد فتحي نواهضه

 ربحي مصطفى طباخيرانيه 

 رأفت مكرم محمود عمرو

 ربى عبد الرحيم احمد مشني

 رجاء شحدة محمود النجاجره

 رزان جميل عوض الفاخوري

 رزان سعيد خالد الزعتري

 رغد خضر ديب مبارك

 رغد زياد محمد شريف سدر

 رغد مجدي محمد جمل

 رغد محمد عمر شكارنه

 رغد محمد يوسف عبد الرحيم شلودي

 رنا عبد الرحمن محمد دراويش

 رنا ياسر محمود حروب

 رناد رائد صالح صالح

 رند منقذ محمد بركات ابو منشار

 رنين عبد العزيز دياب حاليقه

 رهام زياد عبدالحفيظ رجبي

 رهام عيسى أحمد أبو ريده

 رهف ابراهيم محمد ابوريان

 رهف مجدي خليل جعبري

 شلوديرهف محمد يوسف عبد الرحيم 

 روان عزمي اسماعيل غيث

 روان عيسى أحمد حميدات

 روند اياد أحمد ياسين

 روند محمد مصباح عبد الحافظ عشا

 رؤى موسى محمد عدوان

 ريم يوسف احمد غياضه

 رينا عماد سليمان ابو عقيل

 زكيه مدحت جمال فطافطه

 زهراء شاهر سالم قفيشه

 زيد موسى أحمد ابو الوي

 سمير عبد الرحمن جوابرهزين الدين 

 زينه منصور رضوان قواسمه

 ساجده خليل مسلم طمايزه

 ساره فايز ابراهيم خضور

 ساره منذر عبد الحي دوفش

 سالم محمد سالم عبدالخليل

 سالي سامي محمد طروة

 سامر عبد الحافظ عطا الخطيب

 ساندرا تيسير سالمه عواوده

 سائد محسن طه شاهين

 أحمد وريداتسائدة باسم 

 سجى أحمد سليمان المهدي

 سجى شوكت كامل شراونه

 سجى عماد محمد ابو صبحه

 سحر كامل محمد بالصي

 سالفه هشام سليم الرجبي

 سالم أحمد عبد الرحمن طرده

 سماء عيد حربي يغمور

 سماء نايف محمد ابو سنينه

 سماح عزت محمد فايز االشهب

 سماح فارس محمد فخري سدر

 سمر عبدهللا عبد اللطيف الشحروري

 سناء كمال أحمد أبودبوس

 سند مناع محمود أوالد محمد

 سندس اسحق فايز سعافين

 سندس عمران حسين االطرش

 سندس ياسر محمد ابو جويعد

 سوار محمد سالمه تالحمه

 سوزان احمد ابراهيم حالحلة

 سوسن محمد عبدهللا عصافره

 الرحيم شطريطسيف الدين خالد عبد 

 سيلين مجاهد خليل العواوده

 شادي نائل داود سالم

 شحاده عادل محمد ربيع

 شدى عادل عبدالمهيمن يغمور

 شذى خالد عطية الجعبري

 شذى محمد حسن شحاتيت

 شذى وجيه عبد الفتاح شاللفه

 شروق خالد محمد سالم

 شفاء ابراهيم عبدالهادي ابوسالمه

 شهد حسن محمد شحاتيت

 شهد عماد اسماعيل ابو داوود

 شيماء ايوب حامد رجبي

 شيماء عدنان موسى ابو سنينه

 شيماء فضل محمود اوالد محمد

 صابرين عبد العزيز سالم العواودة
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4 من    3 صفحة    

 

 صالح رائد صالح صالح

 صامد عبدالغفار عريف جرادات

 صائب فايز محمد السويطي

 صفا ماجد محمد خلوي حلمان

 الهادي ابوسالمه صفاء ابراهيم عبد

 صفاء علي عبدالمنعم ابوسباع

 صهيب حامد عبد الشكور الصغير

 صهيب رجائي صالح ابو ميزر

 صهيب عايد عبد هللا نجار

 صهيب محمد سمعان عبدالرحيم الشرباتي

 ضياء عبد المجيد عبد المغني النتشه

 ضياء يوسف عبد المجيد علقم

 طارق ضرار محمد القاضي

 عبدالجليل أحمد ارزيقاتطالب 

 عادل نبيل سمور مشارقه

 عاصم عامر حربي ابو هدوان

 عاصم عدنان عايش مرشد

 عاصم غالب منصور ابو عمر

 عاطف صالح عاطف عمرو

 عائشه محمد علي شاهين

 عبد الرحمن هاني جميل دوفش

 عبد الهادي خليل عبد الهادي سويطي

 عرقوبعبدالعزيز بسام عبدالعزيز ابو 

 عبدالعزيز عبدهللا يوسف طقاطق

 عبدهللا جهاد خلوي دويك

 عبدهللا رمضان جادو ابو الحالوه

 عبدهللا علي عبدالغني الخواجه

 عبدهللا عمر محمد الخاليله

 عبدهللا موسى محمد مناصره

 عدلي عبدالرحمن محمد المشني

 عدي ربحي عبد الهادي مشعل

 عدي محمد يوسف السالمين

 عزيزة عبدالرحمن محمد عمله

 عالء رومل ابراهيم الحريبات

 عالء لؤي سفيان الكركي

 عالء هاني عبد العفو نيروخ

 علي احمد عبدهللا حالحله

 علي داود انور الشريف

 علي عبد العزيز محمود عمران

 علياء قتيبه محمد رمضان غيث

 عماد زهدي عبدالرحمن محفوظ

 عماد عزام محمد عصافرة

 عمار محمد حسن ادعيس

 عمر علي محمد ربعي

 عمر ماجد آدم دعنا

 عنان عماد محمد ابو عياش

 عهد عدنان عبد الغني ابو شرخ

 عياش فارس احمد العصافرة

 عيسى اياد عيسى ابو صبحه

 عيسى محمد اسماعيل هليس

 غزاله جمال جبر الديريه

 غيداء يوسف محمد سويطي

 فادي عماد اكرم عابد

 فارس رأفت محمد شاكر نصار

 فاطمة محمود عبد العزيز ابو عرقوب

 فاطمه حسن حماد طقاطقه

 فاطمه سفيان محمد مناصره

 فتحيه اكرم مصطفى شاور تميمي

 فداء محمد عمر ابو تركي

 فراس زكريا محمود ابو الجرايش

 فراس عامر دياب ابوميزر

 فؤاد عزام جابر عصافرة

 عاشورفيروز أيوب علي 

 قاسم عماد عبدالودود ابوالفيالت

 قصي رزق كايد حجه

 قصي عادل حسين الصالح

 قمر جمال ايوب النتشه

 كرم فارس عبد الشكور الشرباتي

 كرم ماجد علي القشقيش

 كريم صخر محفوظ االشهب

 كمال احمد عبد الودود ابو تركي

 كناري كفاح ابراهيم مقبل

 عواودهلبنى تيسير عبدالقادر 

 لبنى محمد مصطفى درابيع

 لطفي محمد لطفي سليمان

 لطيفة عيسى إبراهيم مصري

 لليانا نائل محمد شوامره

 لمه أمجد صبري صليبي

 لمى جمال جودت دويك

 لمى حاتم حسن ثوابته

 لمى حسن عبد الكريم جوابره

 لميا خالد أحمد ابو زهره

 لؤي خليل محمود صالح

 شاهينليان محسن طه 

 ليانا امجد محمد شنيور

 ليانه عبدالحكيم طالب العواوده

 ليث خالد محمود بحيص

 ليث رفيق حسن دبابسه

 لين عاكف اسعيد عوض

 لينا حسن عبد الحميد حماد

 لينا يوسف حسن علقم

 ليندا محمد يوسف عمرو

 ماسه حاتم طه ساليمه

 مالك علي احمد عوض

 ماهر محمد عبد العزيز عيسى

 مجاهد اكرم محمود عصفور

 مجدي نوح حسن خضره

 محمد احمد محمد نوفل

 محمد اسماعيل شاكر شروف

 محمد اشرف ماجد سلطان

 محمد االمين فياض محمد المحاريق

 محمد اياد محمد عواوده

 محمد توفيق محمد التالحمه

 محمد جالل محمد ابو رويس

 محمد جميل حامد جرادات

 اللهاليمحمد جميل محمد 

 محمد جهاد حسن ابوعياش

 محمد جهاد محمود ابورعيه

 محمد حامد اسماعيل الدبابسه

 محمد حسين محمد سميرات

 محمد خليل عبد الغفار ابو زينه

 محمد راغب محمد ارزيقات

 محمد رجب صالح محمد رجب سدر

 محمد زاهر جمعه محمد الحاليقه

 محمد زياد عيسى التالحمه

 عوني طهبوبمحمد سائد 

 محمد سميح محمد سويطي

 محمد سمير محمود الشاللده

 محمد شاهر صالح احمرو

 محمد صبحي محمد زيدان

 محمد طارق عيد الساليمه

 محمد عادل عرفات آغا

 محمد عادل عطا احميدان

 محمد عبدالفتاح ابراهيم كفافي

 محمد عريف محمد طيطي

 محمد عطا عيسى فروخ

 ابراهيم ابو الويمحمد علي 

 محمد علي خالد محمد

 محمد علي محمد حراحشة

 محمد عوض محمد بطران

 محمد فارس محمد ابو حميد

 محمد فايز ابراهيم ابوقويدر

 محمد فؤاد تيسير صباح

 محمد كامل محمد شحاتيت

 محمد كامل محمود شحاتيت



ة للفصل الحاصلين على قروض من الوزار البكالوريوسلطلبة  الثانية وغير الموقعين من القائمة األولىالقائمة 

والمطلوب منهم التوقيع على الكمبياالت 9102/1010 الثاني  
 

  
 

4 من    4 صفحة    

 

 محمد محمود جبريل طميزه

 محمد محمود حماد الهرش

 محمود يوسف السويطيمحمد 

 محمد نايف محمد رجوب

 محمد نعيم أسعد محمد نعيم نيروخ

 محمد يوسف اسماعيل شامسطي

 محمد يوسف سالم بدوي

 محمود أيمن عبدالخالق زعتري

 محمود صبحي محمود نجاجرة

 محمود ماجد حسن حجه

 محمود نواف عبدالفتاح سراحين

 مراد منذر خليل قواسمي

 عطا احميدانمرام اياد 

 مرام جهاد نجيب قنام

 مرح محمود زيدان طه

 مروان محمد جبرين طرده

 مروه ابراهيم فؤاد حمود

 مروه خالد رشيد دوده

 مروه نضال خليل العصافره

 مروه يوسف احمد ابو غبوش

 مروى سمير ابراهيم ادعيسات

 مريانا محفوظ اسماعيل التالحمه

 برقانمصطفى عبدالرحيم مصطفى 

 مصعب راغب محمد ارزيقات

 مصعب وليد سعيد القشقيش

 معاذ محمد داود شطريط

 معاذ محمود محمد ابو هشهش

 معتز صالح عاطف عمرو

 معتز عاهد محمد جبرين

 معتصم سعدي محمد عطاونه

 معتصم محمود عبد العزيز سويطي

 مالك محمد احمد القاضي

 مالك يوسف محمود ابو عياش

 عبد الرحمن محمد مرعبملوك 

 منا شاهر طه ساليمه

 منار زكريا عبد هللا طرده

 منتصر رجائي سمور ابو خلف

 منذر مازن عمر حروب

 منذر محمد فيصل حميد الدين الشريف

 منى مجدي محمد شرباتي

 منى وسيم زكريا بيوض تميمي

 منيب سالم عيسى فروخ

 منية وهيب محمود اخليل

 المحاريق مهند محمود عيسى

 مهند وليد محمد طقاطقة

 موسى جهاد موسى أبوريان

 مؤمن ابراهيم ثلجي الزهور

 مؤيد احمد محمد طقاطقة

 مي زياد عبد الجواد النتشه

 ميار لبيب محمد بدر

 ميرا حافظ نايف دودين

 ميرال سميح عبدهللا ابو زهره

 ميس نبيل شاكر بدر

 ميساء ابراهيم احمد وراسنه

 محمود احمد عواوده ميساء

 ميالد عبد الفتاح سالم ابو خيران

 ناصر عالء الدين يوسف احمرو

 نانسي أحمد زهران أبو صوان

 ندى عبد الغفار رجب ابو رجب

 ندى هشام سالم عطاونة

 نديم طلب عبد المجيد خمايسة

 نزار ناجح عمر المدبوح

 ابورجب تميمي نزيهه عبدالمطلب

 الوراسنهنسمة خالد احمد 

 نسيم أحمد حرب الفريجات

 نشوى علي شحده وريدات

 نعمه سليمان يوسف مناصره

 نعيم اشرف نعيم ابو مرخيه

 نغم صالح يوسف حنيحن

 نغم مراد محمد شيخ سعده

 نور الدين حسين عبيد بعيوات

 نور الدين خالد احمد ابو زهره

 نور الدين ناصر محمد نصار

 النجار نور الهدى خالد محمود

 نور أحمد شعبان قصراوي

 نور جمال حسين حريزات

 نور خليل عيسى مناصره

 نور ياسر حسين شحاتيت

 نورس حاتم علي ابوعقيل

 نوره صالح مصطفى الشيخ

 نيروز علي محمد عطوان

 هاني حمد محمد ابو عطوان

 هبه اسعد محمد نعيم نيروخ

 هبه عبد الرحمن عبد الرحمن الشرحه

 فيصل عمران ابوسنينههبه 

 هبه يحيى محمد يغمور

 هدى فادي محمد عيسى مرقه

 هديل خليل عبدالحميد ملحم

 هديل عزيز علي طروه

 هديل غازي محمد دراويش

 هديل محمد أحمد اقنيبي

 هديل نضال عبد المطلب جريوي

 همام عزات محمد ابو رميله

 همام محمد محمود دبابسه

 الغفار ابو زينههمام هاني عبد 

 هند عماد عبدهللا سعافين

 وداد اسامه صالح ابو مياله

 ورده محمد زكي عبد الودود ابوسنينه

 ورود محمود أحمد اسكافي

 ورود نهاد حافظ جابر

 وعد فؤاد محمود اوالد محمد

 وفاء حلمي عبد ربو سويطي

 وفاء خليل محمد ابوسيف

 والء سعدي خليل الشحاتيت

 عامر عادل االشهبوالء 

 يارا عماد محمد سمارة

 ياسمين حسام نوح دويك

 ياسمين حسن محمد عمار

 ياسمين عبد الفتاح جودت ابو حسين

 ياسمين منقذ حموده ابو شكر

 يحيى خليل عبد ربه اوالد محمد

 يحيى فايز محمد شعار

 يحيى ماهر عودة ادعيس

 يزن جمال عبد المنعم عايش

 ابو صبحة يزن خالد محمد

 يزن سمير محمد رشيد بدر

 يزن عيسى عبدالمهدي عيد

 يزن محمد محمد يوسف الشريف

 يزن نضال احمد نزال

 يزن وضاح فخري شريف

 يمامه محمد احمد شراونه

 يمنى ابراهيم علي شاهين

 يمنى جاد هللا محمد حروب

 يمنى هاشم اديب جنيدي

 يوسف اسعد محمد سعيد ابو غزاله

 رائد يوسف بدران يوسف

 يوسف عادل محمد ابوريان

 يوسف عدنان يوسف سيد احمد

 يوسف مجدي محمد عمرو
 


