
الثاني لفصل الحاصلين على قروض من الوزارة ل الدبلوملطلبة  القائمة األولىالثانية وغير الموقعين من القائمة 

والمطلوب منهم التوقيع على الكمبياالت 9102/1010  
 

  

3 من    1 صفحة    
 

 ابرار مازن رفيق ابو الفيالت

 ابراهيم حارس محمد فارس ابوعيشة

 ابراهيم خالد فهمي دعنا

 ابراهيم رسمي راشد ابو زهرة

 ابراهيم محمد أحمد السعايده

 احمد اسامه احمد فيصل عوده

 احمد بشار عاطف ناصر الدين

 احمد حسن ابراهيم اعمر

 احمد سالمه بدوي القصراوي

 الفتاح عوض قواسمهاحمد عبد 

 احمد محمد علي مناصره

 احمد محمد يوسف عمرو

 احمد نائل محمد يعقوب النتشه

 احمد هشام محمد عوني دميري

 احمد ياسر عمر عبيد

 احمد يوسف عقل عقل

 ادهم جميل علي زياده

 ارجوان عبد المطلب خليل النتشه

 ارجوان وائل حسن مريش

 اريج حافظ ناجي خطيب

 ازهار جميل موسى تعمري

 ازهار عطا سالم ابوشخيدم

 اسامه عالء اسماعيل ابو رجب

 اسامه نضال أحمد ابو فنونه

 اسراء يوسف أحمد حناتشه

 اسالم اسعد مصطفى ابو حسين

 اسالم محمد عبد المغني غيث

 اسالم يوسف اسماعيل طرايره

 اسماعيل اياد اسماعيل المصري

 الغفار مهنااسيل اشرف عبد 

 اسيل امجد محمد جميل سعيد

 اسيل امجد نبيل صالح

 اكرام محمود عطا االطرش

 االء وليد محمود اجريوي

 العنود مراد محمد حميدات

 المأمون نايف عبدهللا خالف

 اماني يحيى محمد جمل

 امجد نبيل يونس العزه

 امير اسماعيل سليمان زعارير

 امير حسن محمود االفغاني

 امين نضال محمد امين جعبري

 انس بالل نعيم الرجبي

 انس راني أحمد شريف

 انس لؤي وحيد النتشه

 انسام ادم محمد سليميه

 انشراح عمار عبد الغني ابو ضبعات

 انوار هارون محمد اطرش

 اوس بسام محمد الدراويش

 ايات شاهر يوسف الصبار

 اياد اكرم عطا محتسب

 ابو طبيخايمان اسماعيل حماد 

 ايمان عبد الرحمن محمد ابو شرخ

 ايمان عدنان ابراهيم حمدان

 ايمان محمد خليل قواسمي

 ايناس عدنان ابراهيم حمدان

 ايه أحمد جودي محضي

 ايه سمير محمد حربي قواسمه

 ايه ظافر عبد المعطي ابو عمر

 ايه فرج يونس ابوزينه

 ايه محمد احمد عواوده

 موسى عمروايهاب عبدالرحمن 

 ايهم محمد عماد الدين علي قتلو

 ايوب يوسف عبدهللا العطاونه

 إسراء أسعد سعيد سالمين

 أحمد جبريل حسين دراويش

 أحمد عماد أحمد رجوب

 باسل الياس جورج خير

 باسمه هاشم محمد بكر غزال

 بتول اسماعيل عبد المجيد العبد

 بتول حسام عبد هللا الفالح

 محمد الحوامدهبراء محمود 

 براءة رائد عبد القادر الشحاتيت

 براءه عدنان عبدالهادي ابو سيف

 براءه هاني جميل الطويل

 بسمه طارق رسمي جابر

 بشار محمد مبارك الديرية

 بنان طالب عامر جاد هللا

 بهاء الدين حافظ محمد مر

 بهاء شريف عبد الرحيم الكار

 بهجت فيصل محمد ادعيس

 موفق يوسف القاعودبيان 

 بيان هاني محمد فاخوري

 بيسان عز الدين أحمد وراسنة

 بيسان فوزي خليل شحاتيت

 تامر جمال سالم سويطي

 تبارك نبيل عبد الكريم ابو سنينه

 ترتيل جهاد بديع قنيبي

 ترتيل رامي فريد الهيموني

 تريم ناصر ابراهيم الفاخوري

 تسنيم امجد عبد المنعم ابوسنينه

 تيماء اياد محمد شديد

 تيماء هاني رمضان اعبيدو

 ثائر حمود حرب فرجات

 ثراء موسى محمود قطيط

 جمال الدين خالد جمال الشريف شريف

 جنى سميح عز الدين ابو رجب

 حازم خليل محمد امحمد

 حسن اشرف حسن ابو رميله

 حسن باسم محمد طقاطقة

 حمزة محمد أحمد طرده

 الشيخ حمزة نضال خليل

 حمزة وليد محمود مسالمه

 حمزه محمد خلف مناصره

 حمزه موسى محمود طرده

 حنين رمزي اسماعيل الطويل

 حنين محمد ادريس عبد الودود جعبري

 خليل اياد خليل ثوابته

 خوله سليمان محمد صوالحه

 دارين اسحاق عبد هللا سيد احمد

 دانا طارق سامي شاهين

 توفيق الشرباتيدنيا سفيان محمد 

 ديانا زياد محمد شريف سدر

 ديما يعقوب فايز سعافين

 رامي كايد محمد ابو عرام

 ربى جمال محمد مصلح

 ربى حمزه سعدي الجعبه

 ربى علي عيسى المناصره

 ربى محمد محمود جعبه

 رحمه عزام عثمان ابو غزاله

 رزان أحمد خليل بطران

 رزان توفيق عبد الرحمن الدويك

 رزان محمد عريف عيايده

 رسالنا جبريل خليل رشيد

 رشاد اكرم محمد شنيور

 رشاد فوزي نافز رشيد

 رغد عاصم عرفات فراح

 رغد عماد راتب ابو هيكل

 رغد فايد محمد جردات

 رغد نافذ موسى عويوي

 رغد وائل محمد سمير زاهده

 رفيق فواز ابراهيم طرده

 رمزي اسحق فايز سدر

 عبد العزيز الهوارينرنا غسان 

 رند رأفت محمد حريبات

 رنين جهاد نعيم رجبي
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3 من    2 صفحة    
 

 رهف عبد عزيز البدن

 روان عايد محمد الحموز

 روضه محمد فؤاد محمد أكرم زلوم

 رونجس عبد العال أحمد ابو رعيه

 رويده عوني محمد ابوتركي

 رؤى وائل عبد العزيز دنديس

 زهيره عبد الرؤوف عبد السالم دريس

 زياد حامد محمود طرمان

 زيد ابراهيم محمد سويطي

 زيد محمد عبدالفتاح عمرو

 زيد محمود عبد القادر سعده

 زيد نعيم أحمد الكومي

 زيدان اياد خليل شواهين

 ساره اسعيفان يوسف طرايره

 ساره رائد محمد الزغير

 ساره عامر عز الدين نيروخ

 سالي عيسى عبدالرزاق زيدات

 محمود كرجهسجى خالد 

 سدين ماجد يوسف الشباك

 سفيان سليمان محمد يوسف نتشه

 سلسبيل ابراهيم عيسى خضور

 سلسبيل رمضان عيد مشاهره

 سلسبيل فاروق جمال النتشه

 سلمان محمد سلمان عرجان

 سميحه عزام سليم زرو

 سنين ابراهيم سالم سراحنه

 سوسن محمد سالمه اطبيشه

 هشلمونسيف محمد ماهر دياب 

 شروق حاتم أحمد اطرش

 شهد اسماعيل زيدان غانم

 شهد فارس علي الشوامره

 شهد نايف محمد فارس ابو عيشه

 شيراز جويد محمد فتحي الهشلمون

 صالح خالد صالح ارفاعيه

 صفاء محمد سعيد عاشور

 صهيب حمدي احمد عملة

 صهيب منذر راغب ابو رميله

 ضحى خضر عيسى الخمايسه

 ابراهيم خليل الصبارنه ضياء

 ضياء الدين امين سالم شرحة

 طارق محمود ياسر ارزيقات

 عبد الحكيم خليل محمود عجوي

 عبد الرحمن رائد ابراهيم الهريمي

 عبد الرحمن عبد الحكيم يحيى قواسمه

 عبد هللا رائد محمد ابو رضوان

 عبد المجيد طلب عبد المجيد داهود

 المهدي صالحعبد المهدي فيصل عبد 

 عبدالرحيم راجح عبدالرحيم سلهب

 عبدهللا منيب محمد عدوان

 عبدالمجيد نضال عبدالمجيد فراح

 عبير نادي عبد الغني رضوان

 عدي محمد علي بحيص

 عدي ناجي فؤاد الزرو

 عزام عزمي محمود قطيط

 عزيزه محمد موسى مرعي زيدات

 عصام اياد أحمد طرده

 عالء عزام سليم زرو

 علي حسين علي ابو صايمه

 علي محمد عبد الفتاح زريقات

 عمر اكرم محمد عمر غزال

 عمر جمال اسماعيل مجدالوي

 عمرو محمد عمرو عمرو

 فادي ابراهيم اسماعيل القيمري

 فاطمة احمد محمد ابوريان

 فاطمه محمد موسى عدره

 فداء محمد عيسى جبرين

 فراس حسين مصطفى ابو سنينه

 نظام عثمان فنونقاسم 

 قصي زياد عيسى حاليقه

 قيس نضال يوسف جبارين

 كرم فؤاد عيسى درابيع

 لبنى محمد موسى هشام دعنا

 لليان هاشم حلمي صبيح

 ليان فهمي ثلجي اشمر النتشه

 ليث محمد محمد خليل

 ليلى ايوب محمد حجازي الفخوري

 ماجدولين رائد رزق عيايده

 زينهمالك الياس يعقوب ابو 

 مجد محمد عيد مصطفى قواسمه

 مجدي اسماعيل مرعي ابو منشار

 مجدي محمد رشيد جبرين

 محمد اسامه محمد رشيد

 محمد اسماعيل أحمد نواجعه

 محمد باسم موسى سويطي

 محمد حسام محمد شاهين

 محمد خيري ياسر مصطفى رجبي

 محمد رائد رسمي عمرو

 محمد سعدي احمد ابو دبوس

 سعدي راغب ابوشامهمحمد 

 محمد شاهر محمد زهدي حسونه

 محمد عاطف عمر هدار

 محمد عبد الكريم بدوي الجنيدي

 محمد عبد الكريم مصطفى رجوب

 محمد عدنان محمد عايش

 محمد عرفات موسى قواسمه

 محمد عزمي طه غيث

 محمد عماد محمد ابو عرام

 محمد عمران حمزه عيسى ابو رجب

 عيسى سعدهمحمد ماجد 

 محمد محمود سليمان بحيص

 محمد ناجح خليل سيد احمد

 محمد نضال محمد قاعود

 محمد هاشم عطاهلل عواد

 محمد يوسف حسين دراويش

 محمود اسماعيل عبد هللا شطريط

 محمود امين محمود االطرش

 محمود سفيان محمد ابو سنينه

 محمود عدنان عبد الشكور زغير

 مناصرةمحمود محمد ايوب 

 محمود محمد محمود صبح

 محمود ناجي عبد المنعم فاخوري

 محمود نايف ابراهيم ابو كف

 مدين طالل رباح العمور

 مرام محمد محمد ابو عطوان

 مرام نهاد فهمي عزه

 مروان محمد أحمد شنوده

 مريانا محمد سليمان وحيدات

 مسلم شرحبيل محمد جديع

 مصطفى حاتم ابراهيم بركات

 مضر موسى بدر الحاليقه

 معاذ جمال حسين حاليقه

 معاذ هيثم موسى السويطي

 مكارم يوسف عبد الحميد مسالمة

 مالك صخر سعدي النتشه

 مالك على يوسف بطاط

 مالك محمد حسين شراونه

 مالك محمد عيسى دبابسه

 منار خليل محمد حرب

 منار محمد حسين عواوده

 منتصر محمد أحمد عمرو

 منتهى وليد عاشور نتشه

 مهدي ابراهيم هاشم الجبور

 مهند اياد محمد ياسر مرقه

 مهند وليد بهجت شريف

 مؤمن خالد عثمان ابو عريضه
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3 من    3 صفحة    
 

 مؤيد شادي سعدي مسوده

 مؤيد محمد عقل ابو عيد

 ميس نادر عبد الغفار مسوده

 ميساء حسن اسماعيل قواسمه

 ناصر يونس محمد ادعيس

 الجمل ندى مجدي ماجد

 نضال رشيد محمد الرجوب

 نعمه علي نمر ابو ماريه

 نهاوند فواز محمد بربراوي

 نهاوند مراد احمد االطرش

 نهله محمد عيد ابراهيم ابو نجمه

 نهيل جهاد راغب ديريه

 نور الدين صالح أحمد وريدات

 نور الدين محمد أحمد اوالد محمد

 هشام محمد روحي كامل شاهين

 شفيق عمر جويحان هشام محمد

 همام خالد اسحق ابو هيكل

 هيا كامل محمود صباح

 هيام سامي عبدلهادي ابوسيف

 وائل محمود صالح عالن

 ورود نضال ماجد الدميري

 وعد حسام محمد زكريا عويوي

 وعد مروان عبد الجبار القدسي

 والء معروف عيسى عيايدة

 والء نايف محمد فارس ابو عيشه

 يوسف السرابطه يارا سامر

 ياسر عمار سليم أبو شخيدم

 ياسمين ربحي محمود عاشور

 ياسمين فهمي حسن الطويل

 ياسمين محمد حسين فروخ

 يحيى محمد وائل عبد الجبار المحتسب

 يزن إياد عبد الجواد النتشه

 يزن سليمان شحده عواوده

 يزن عاكف عبد المجيد داود

 يزن نضال محمد عوني خياط

 اكرم يوسف عالء الدين يوسف

 يوسف سليمان محمد مصري

 يوسف عبد الفتاح مصطفى قواسمه

 يوسف فريد نعيم الجنيدي

 يوسف محمود ابراهيم سويطي

 يوسف وسام عبدالمجيد سدر

 


