
والمطلوب منهم التوقيع  8102/9102 األولالحاصلين على قروض من الوزارة للفصل  البكالوريوسقائمة طلبة 

 على الكمبياالت
 

  
 

11 من    1 صفحة    

 

 ابرار مروان بركات زاهده

 ابراهيم احمد عزات شكارنه

 ابراهيم حسين علي رمضان

 ابراهيم خليل احمد عساف

 ابراهيم عبدالمعز دياب جعبه

 ابراهيم كارم صادق سنقرط

 ابراهيم محمد احمد القاضي

 سفيان عيسى بداريناثير 

 احالم نادر موسى عالء الدين

 احمد ابراهيم عبد الكريم بني عوده

 احمد اكرم اسماعيل ابو عليا

 احمد اكرم أحمد ياسين

 احمد امجد عبد الرحمن جوابرة

 احمد جبر محمد طيطي

 احمد جمال حسين حريزات

 احمد جمال فؤاد حليقاوي

 احمد حازم عبد هللا الدويك

 احمد حسين طه كركي

 احمد حمدي خليل دهمان

 احمد خضر عبد المعطي الزرو

 احمد شاهر اسماعيل اعبيدو

 احمد طارق محمد جنيدي

 احمد عادل شوكت مسوده

 احمد عبدهللا احمد شواوره

 احمد عثمان حسن دارصرار

 احمد علي سالم سالم

 احمد عوني شحده الجمل

 احمد عيسى احمد الزهور

 احمد محمد جبرين طميزه

 احمد محمد خليل شريم

 احمد محمد خليل نصار

 احمد محمد شاهر يوسف بدر

 احمد محمد عارف ابو رميله

 احمد مهدي حجازي حموري

 احمد هاني كامل جوالني

 اخالص ابراهيم اسماعيل سالمين

 اخالص أحمد خلف سراحين

 اخالص موسى محمد الفروخ

 شويكيادم مازن ابراهيم 

 اديب عبد الفتاح عبد العظيم أبو سنينه

 اريج احمد ابراهيم طرده

 اريج رائد أحمد البطاط

 اسامه محمد رفيق محمد داود هشلمون

 اسراء احمد شعبان ابوداود

 اسراء احمد يعقوب حروب

 اسراء ايوب حامد رجبي

 اسراء بسام محمد حساسنة

 اسراء عبد المجيد محمود قصراوي

 اسراء مراد محمد حجه

 اسراء هاني هاشم زماعره

 اسراء يوسف مصطفى ابو عريش

 اسالم ابراهيم فتحي تفاحه

 اسالم خليل محمد حوشيه

 اسالم راضي محمود زعارير

 اسالم طارق عيد ساليمه

 اسالم غسان نصار العصافره

 اسالم فضل محمد شويكي

 اسالم مصطفى حسن شاهين

 علقماسالم ناصر خالد 

 اسالم يوسف امين وراسنه

 اسماء صالح محمود ابو صبيح

 اسماء فائد محمود جعافره

 اسماء ماهر عرفات بصل

 اسماء محمود عثمان زيدات

 اسماء نضال محمد كمال ابورجب

 اسماعيل احمد دياب طميزه

 اسماعيل عزام اسماعيل ابو رجب

 اسماعيل يوسف مصطفى ابو عريش

 هريناتاسيد محمد حسن 

 اسيل احمد عوده المخامره

 اسيل اياد عيسى ابو صبحه

 اسيل حسن ابراهيم اسعيد

 اسيل عالء الدين يوسف عويوي

 اسيل عالء محمود ألنتشه

 اسيل محمد عبد القادر الشروف

 اشتياق نعيم على البدارين

 اشواق عبد الرحيم عيسى ارفاعيه

 اصاله غالب أحمد سمامره

 حسن جودياغاريد وائل 

 اغصان العباس محمد سلمان

 افراح فايز حموده ابو قويدر

 افراح موسى عبد العزيز حمدان

 افنان خضر عثمان ابريوش

 افنان عماد شاكر عطاونه

 افنان ماجد محمود سيد احمد

 اكرم ناصر ابراهيم ابو ميزر

 االء احمد طه سالمة

 االء جبر عبد الفتاح جعبري

 محمد نصراالء محمود 

 االء نعيم سالم قباجة

 االء نورالدين مصطفى اسعيد

 االء يوسف محمود نشويه

 البراء اياد حسين الزهور
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11 من    2 صفحة    

 

 العنود محمد مصطفى رمضان

 المعتصم باهلل شحدة عثمان زيدات

 المعتصم حماد محمد مشارقه

 المنتصر باهلل ماهر يوسف حراحشة

 المهدي خالد احمد عيسى

 محمود كامل دبابسهاليارا 

 اماني محمد عبدالهادي عصافره

 امجد سمير نعمان شنران

 امل محمد خليل الدراويش

 امير حسام ابراهيم كببجي

 امير محمود احمد زهور

 اميره اسماعيل احمد درابيع

 انتصار عزام صبحي الشريف

 انس جمال ابراهيم الهريني

 انس سعد محمود خشان

 نجار انس عايد عبدهللا

 انس عدنان يونس كرجة

 انسام خليل احمد زهور

 انعام حازم راسم مرقه

 انوار صالح حلمي شاللده

 انوار محمود عيسى عويضات

 انوار نبيل حسين صالح

 انوار يوسف احمد طروه

 اهداء امين محمود تالحمة

 ايات نصري إبراهيم دعدوع

 اياد عماد حجازي جعافره

 الحميد طه غيثاياد محمد عبد 

 اياس محمد عطا العطاونه

 اية محمد عبدالحميد شراونه

 ايفيان يوسف محمد جبرين

 ايالز جهاد محمود الوراسنة

 ايمان ابراهيم ديب مسوده

 ايمان ابراهيم محمد عطاونه

 ايمان ابراهيم محمود غياظه

 ايمان خليل محمد عمرو

 ايمان محمد احمد ربعي

 ابوعيشهايمان محمد حامد 

 ايمان نصري سمور ابوخلف

 ايمان يوسف سالم بدوي

 اينار احمد محمد زيدات

 ايناس ادريس نادي مطور

 ايناس بسام اسماعيل حراحشه

 ايناس حابس امين جرادات

 ايه اسماعيل محمد عطاونه

 ايه انور عبد الجليل قرجات

 ايه عماد وحيد ابورميله

 ايه عيسى محمد ابو عرقوب

 مروان فايز هشلمون ايه

 ايه وليد عيسى الحروب

 ايه يوسف سالم ابوسيف

 ايهاب بسام محمود العقيلي

 ايهاب وليد عبد هللا غنيمات

 ايوب خالد محمد الزير

 ايوب كامل خليل الزير

 إبراهيم أحمد محمود أبو سمرة

 إحسان فضل محمد شويكي

 إخالص زكريا عيسى ابو كرش

 حسين رصرصإخالص عبد الرحمن 

 إخالص عبد المهدي بدوي الزهور

 إسراء أمين محمود تالحمة

 إسالم أيمن محمد اعمر

 إسالم عطيه محمد نعيم شاهين

 إياس مجدي فؤاد بلبيسي

 إيناس تيم عبد داود

 أحمد بسام أحمد زغارنه

 أحمد عايد حمدان دراغمه

 أحمد عدنان طه حميد

 أحمد علي أحمد حريزات

 مروان فايز هشلمونأحمد 

 أحمد ناصر عبد الرحمن محفوظ

 أزهار محمد اسماعيل اطبيش

 أسيل ابراهيم كامل رجوب

 أسيل جعفر حامد كركي

 أسيل صالح توفيق صغير

 أسيل عماد عادل عيد

 أصاله محمد حجازيجبر المحتسب

 أماني محمد حسين شراونه

 أمجد جبرين محمد نصار

 أمنية أحمد محمد رجوب

 أمير صفوان محمد ناصر الدين

 أمير عزام إسماعيل أبو رجب

 أمير ماهر عبدالصمد ابو اسنينه

 أميره ايمن ابراهيم نصار

 أميمة نعيم محمود ابوعوض

 أنس رزق سالم أبو زنيد

 أنس سامي كامل مروه

 أنس محمد عبد الهادي عصافره

 أنس محمد محمود القوقا

 أنوار عطا سالم أبوشخيدم

 أية طالب محمد الزير

 أيمن مصطفى ابراهيم حمامده

 أيمن موسى احمد بيراويه

 أيمن ياسر محمود مطور
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11 من    3 صفحة    

 

 آثار ضاحي محمد هريني

 آدم فضل جبر الجبور

 آسيا فضل عواد الرواشده

 آالء عبد هللا سعدي جرادات

 آالء عيسى محمد زماعرة

 آالء وائل ديب المشني

 آيات أحمد سالمة تالحمة

 آيه باسم كامل حسونه

 آيه ماهر دياب ابو ميزر

 باسل جمعة سليمان برقان

 باسل خليل عبدهللا شختور

 باسل سليم محمد سموح

 باسل سمير عيسى حميدان

 باسل عيسى حسين ابو سرحان

 باسل محمد حمدان قديمات

 باسل محمد خليل صبارنة

 باسل يوسف عبد هللا العطاونه

 جميل قواسمهبتول زياد محمد 

 بتول سعيد عمر القاضي

 بتول هاني علي شريف

 بثينه هاني يحيى الجعبري

 بديعة عبد الواحد مصباح عقيل

 براء بدر نصار عصافرة

 براء عايد عبد الرحمن صرصور

 براء كايد محمد الزعارير

 براء محمد يوسف ابوالدبس

 براء هاشم عبدالغني ملحم

 براءة رجاء شحده حاليقه

 براءة محمد خميس ادكيدك

 براءة يوسف محمود دراويش

 براءه جهاد محمود حرباوي

 براءه موسى عامر الصوالحه

 بروج زهير محمود عبدالرازق

 بشار عادل حسن نصر

 بشار عزام عبد الحفيظ رجبي

 بشائر خلف محمد رمضان غيث

 بشرى بالل احمد اطرش

 بشير محمد بشير كرجه

 المجيد مسالمهبكر مجدي عبد 

 بكر محمد عبد القادر دارمحمد

 بكر محمد مصباح فطافطه

 بالل خليل إسماعيل الهصيص

 بالل مصطفى أحمد موسى أبوعرقوب

 بالل موسى أحمد وراسنة

 بلقيس حسين محمد الدباس

 بلقيس خالد محمد ابو زلطه

 بلقيس غالب علي السمامره

 بنان فريد شحاده ابو ضباع

 ياسر خليل الصباربنان 

 بهاء الدين محمد حسن سليمان

 بهاء سالم خليل ابومفرح

 بهجت علي احمد بدارين

 بيان ديب محمود نمر

 بيان كامل عامر أبو طعيمة

 بيان محمد احمد فطافطه

 بيان محمد طه عويضات

 بيان مصطفى محمد شكارنة

 بيان نواف محمود الشاللفه

 بيان وليد حسن محتسب

 بيسان اكرم عبدهللا العطاونه

 بيسان زياد عيسى التالحمه

 بيسان سامي اسماعيل سمامره

 بيسان فايز ابراهيم مسك

 بيسان محمد عبد الرزاق العويوي

 بيسان هاني شمس زعتري

 بيسان يوسف محمد حليقاوي

 تاال شاهر محمد زهدي حسونة

 تاال محمد عبد الهادي جرادات

 القادر جعفرتاله محمد عبد 

 تامر سالمة عبدالرحمن نصار

 تامر محمد فرجعوض هللا رجبي

 تامر ياسين رجب ابواشخيدم

 ترتيل أحمد راتب سيد احمد

 ترتيل منيف محمد شرحه

 ترتيل نور الدين يوسف نوفل

 ترنيم عيسى خليل قمران

 تسنيم ابراهيم عيسى طرمان

 تسنيم جمعه هاشم عوض

 الزبديهتسنيم حسن محمد 

 تسنيم خالد محمود دويك

 تسنيم زكري عبدالهادي ابو سالمه

 تسنيم سمير شاكر عابد

 تسنيم شحدة ابراهيم ابو الكباش

 تسنيم مصطفى حسين جواعده

 تسنيم ياسر محمد دبابسه

 تسنيم يوسف سفيان الكركي

 تقوى هللا خالد عبد الرحيم مشني

 تقي الدين زياد عبد الرحيم فاخوري

 تمارا حامد احمد ابو ميزر

 تيسير محمود تيسير ارفاعيه

 تيماء اسماعيل احمد دبابسه

 ثابت عايش حسين زيدات

 ثائر احمد حسن صرار
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11 من    4 صفحة    

 

 ثائر خليل بدر حاليقه

 ثائر عبد الحي محمد جنيدي

 ثائر محمد جبر محمود

 ثبات طلب عبد الفتاح ابوصبيح

 جابر حيان نصري سلطان

 سالمه عصافره جبريل اسماعيل

 جعفر عبد الرزاق محمد أبو زينه

 جمال أنور موسى زغارنة

 جمانه يوسف جبر هروش

 جميله عثمان خليل ارفاعيه

 جنات نافذ نايف ساليمه

 جهاد محمد مطر مطور

 جهان جمال عبد الفتاح الحاليقة

 جيهان نضال شكري طقاطقه

 حازم اسامه اسحق صالح

 حازم خضر عيد أبوعبيد

 حازم زهير رضوان جمل

 حسام شرحبيل محمد جديع

 حسام محمد يوسف خطيب

 حسام يحيى حسين ارشيد

 حسن عبد الحكيم حسن فنون

 حسن مصطفى عبد القادر ملحم

 حسين كاظم سالم سويطي

 حال ابراهيم علي شاللده

 حال سمير علي هرينات

 حال محمد محمود عصافره

 حال نصري شحده علقم

 صالح حلمي شاللدهحلمي 

 حلى محمد احمد القاضي

 حليمة حسين أحمد نجاجره

 حليمه عبدالمطلب محمد فنون

 حمزة سعيد محمد عمار

 حمزة فراس خليل شماسنه

 حمزه جالل عبدهللا نبتيتي

 حمزه حسن سالمه ابوعمير

 حمزه عبد الكريم يوسف طرده

 حمزه عبدالهادي سالم عطاونه

 ابو صبحهحمزه محمد خليل 

 حمزه ياسر محمد جبارين

 حنان فايز محمد هروش

 حنان محمد عيسى الخضور

 حنان وسام راشد ابو حمديه

 حنين اسماعيل محمد زماعره

 حنين جمال حمدي ابو يوسف

 حنين جوده شحده قفيشة

 حنين رفيق رشاد ابو قويدر

 حنين عيسى موسى عوده

 حنين ناصر نصر بلو

 الوحشخالد صايل سعد 

 خالد طالل طالب جعبه

 خالد محمود خالد المصري

 خالد معتصم كمال كردي

 خديجة ناصر محمد قاعود

 خلود حمزه محمد فنون

 خليل ابراهيم محمد العطاونه

 خليل جميل خليل عادي

 خليل جهاد خليل شراونه

 خليل عزات خليل بنات

 خليل علي خليل مسلم

 خليل نضال خليل عواد

 داليا سليمان احمد بحيص

 داليه رأفت قدر ابو عرقوب

 دانا اسامه حسام ابو خالد

 دانه عماد محمد الوحوش

 دانه عمر محمود صغير

 دانيا زياد محمد غريبيه

 دانيا ياسر شعيب عوض

 دعاء رضوان خضر ابو حديد

 دعاء عطا محمد عبد الخليل

 دموع فارس أحمد العصافرة

 المجيد حسناتدنيا أحمد عبد 

 دياال مناع شعيب مناصره

 ديما حابس شحده ابو ساره

 دينا امين سليمان عبد

 دينا أكرم زكي ابو سليمة

 دينا محمد عبد الحليم بحر

 ذكريات محمد نمر مصطفى

 رامز نضال ابراهيم نتشه

 رامي احمد محمود برادعيه

 رامي بدر محمد حسونه

 رامي جاسر محمد احمد

 فضل محمدمخامره حميداترامي 

 رامي محمد فتحي نواهضه

 رامي نبيل شاكر بدر

 رانا عبد الهادي موسى برقان

 رانية عبد المجيد عطيش عطاونه

 رانيه ربحي مصطفى طباخي

 رائد اسماعيل بدوي اطميزي

 رائد بدر محمد حسونه

 رأفت مكرم محمود عمرو

 ربا رجائي عبد الرؤوف ناظر

 محمود ابو جويعدربا محمد 

 رباح عماد رباح الرجبي
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11 من    5 صفحة    

 

 ربحي ماهر محمدرشيد حداد

 ربى غسان عثمان عمرو

 ربيع محمود عثمان اقنيبي

 ربيع محمود محمد طقاطقة

 رجاء شحدة محمود النجاجره

 رحمه عيسى أحمد ابو ريده

 ردينة محمود احمد القيسيه

 رزان جميل عوض الفاخوري

 اللهاليهرزان حسن محمد 

 رزان حسين احمد العدم

 رزان علي محمد مناصره

 رشا عيسى حسن مخامره

 رشيد اكرم رشيد عرب

 رغد أحمد محمود الجابري

 رغد خضر احمد دياب

 رغد رمضان شهاب مجاهد

 رغد زياد محمد شريف سدر

 رغد سامر صابر ابو رميله

 رغد سعدي محمد اغريب

 رغد شحدة اكرم ابو سنينه

 رغد محمد طارق عبد السميع قصراوي

 رغد نادر محمد رسمي زعتري

 رغد هاني عبد القادر صرصور

 رغده رباح محمد يغمور

 رفاء محمد نايف شاللدة

 رفعت غياض مهباش زغارنه

 رنا حسن محمد عمار

 رنا عبد الحميد مطلق عمرو

 رنا محمود يوسف  اوالد محمد

 رناد ابراهيم محمد اوالد محمد

 رنين عبد العزيز دياب حاليقه

 رنين علي عبدالمهدي عطاهللا القشقيش

 رنين عماد عبدهللا سعافين

 رنين نائل شعبان غانم

 رنين يوسف اسعد زاهده

 رهام مصطفى ابراهيم ابوهواش

 رهام نادي محمد عطاونه

 رهف حلمي عبد العفو قواسمه

 رهف عبد السميع تيسير الشريف

 محمود ابو جويعدرهف ناصر 

 روان توفيق عوده تالحمه

 روان داود عطا ابو العدس

 روان طارق محمد فراش

 روان وليد أحمد فسفوس

 رواند محمد مروان محمد حلمي خطيب

 روند اياد أحمد ياسين

 روند عزام طه ابو سنينة

 روند محمد مصباح عبد الحافظ عشا

 روند نضال محمد ابوعريش

 طه قراقعرؤى ابراهيم 

 رؤى جبر رشيد شعيبات

 رؤى محمد امين صالح اشمر نتشه

 رؤى محمد عثمان قيمري

 رؤى محمد فرح مناصره

 رؤى هشام محمود الديري

 ريتا اسعد عبد السالم دنديس

 ريم جمال محمود النجاجرة

 ريم كامل عمار أبو زنيد

 ريم نبيل محمد يغمور

 ريم يوسف احمد غياضه

 انور محمد رجوبريموندا 

 زكريا محمود سالم عبيات

 زهراء محمد طه عواوده

 زهران بدر زهران الهدار

 زهيره محمود اسماعيل خضور

 زياد مروان زياد الحداد

 زيد خضر حسين مسالمة

 زيد موسى أحمد ابو الوي

 زينب خالد أحمد حسني

 زينب عبد الرحمن رضوان خرواط

 جوابرهساجده باسم عبداللطيف 

 ساره حاتم ياقين نتشه

 ساره حمزه عبدربه الحاج

 ساره عبد الناصر حسين جوابري

 ساره فايز ابراهيم خضور

 ساره يحيى حسن وحيدات

 سالم محمد سالم عبدالخليل

 سالي احمد  محمود  شكارنه

 سالي عيد محمد عودة

 سامر شاهر محمد صادق تكروري

 سامر عبد الحافظ عطا الخطيب

 سامر هاني سليمان طروه

 سامي احمد عبدالقادر العزة

 ساندرا تيسير سالمه عواوده

 ساهر سامي محمد عمرو

 سائد محسن طه شاهين

 سجا نادر محمد الشعراوي

 سجود انور محمد شنيور

 سجود حسين ابراهيم كرجه

 سجود خالد ابراهيم ابوديه

 سجى حسان محمود عيسى

 سجى محمود حسين مسلط

 سجى هاشم سميح مسوده



والمطلوب منهم التوقيع  8102/9102 األولالحاصلين على قروض من الوزارة للفصل  البكالوريوسقائمة طلبة 

 على الكمبياالت
 

  
 

11 من    6 صفحة    

 

 سرين محمد إبراهيم خالف

 سعدالدين نزار سعيد القزقي

 سعدهللا عيسى عبد القادر جبارين

 سالم خالد عودة صبيح

 سلسبيل زكريا خليل سالمة

 سلسبيل عماد احمد ابوريان

 سلمى عبد الحفيظ داوود نتشه

 سليمان أحمد سليمان السباتين

 سماح جمال عيسى خالف

 سماح خليل يوسف مناصرة

 سماح عبد العزيز كامل العالمي

 سماح عزت محمد فايز االشهب

 سماح محمود علي الشاللدة

 سمدار عماد محمد ابوشرخ

 سمر جهاد خليل شراونه

 سمر عبدهللا عبد اللطيف الشحروري

 سناء جعفر بدوي ادعيس

 سنابل محمد اسماعيل عبد هللا

 محمدسند مناع محمود أوالد 

 سندس فوزي روبين أبو منشار

 سندس ياسر محمد ابو جويعد

 سهى راجح محمود زعارير

 سهى ياسر خليل شريتح

 سهير أيمن ضياء الدين الشريف

 سوار محمد سالمه تالحمه

 سوزان احمد ابراهيم حالحلة

 سونا زياد صبحي شيخ يوسف

 سيرين عبد الرزاق عثمان فالح

 الرحيم شطريطسيف الدين خالد عبد 

 سيف الدين روبين بدوي عبيدو

 سيف أيمن سعد ضبابات

 شادي عبدهللا بركات حجاج

 شحاده عادل محمد ربيع

 شدى عادل عبدالمهيمن يغمور

 شذى محمد حسن شحاتيت

 شرف الدين أحمد علي مخطوب

 شروق بسام خليل جبر

 شروق عطيه حسن دبابسه

 شروق مازن ديب الهيموني

 نائل شعبان غانمشروق 

 شرين  يوسف محمد سالق

 شموع خالد محمد ابو زلطة

 شهاب محمد نعيم عيايده

 شهد اكرم محمد الصغير

 شهد رزق عبدهللا عيسى

 شهد سميح شاكر عابد

 شهد عامر موسى شرباتي

 شهد عايد عبد المغني وزوز

 شهد عبد الجواد جوهر دعنا

 قواسمهشهد عبد الكريم عبد السميع 

 شهد عماد اسماعيل ابو داوود

 شهد عماد عبدالودود ابوالفيالت

 شهد فاتن محمد ابو مرخيه

 شهد يسري حربي عمرو

 شيراز عقاب خليل المشني

 شيماء بركات عبد الودود قصراوي

 شيماء بسام محمد حساسنه

 شيماء حسين ابراهيم كرجه

 شيماء فضل محمود اوالد محمد

 سليمان كركيشيماء وليد 

 صابرين خليل احمد حسني

 صالح وائل صالح ابو الهيجا

 صائب فايز محمد السويطي

 صبا عليان عبد الرحمن عابدين

 صبه كريم ناجي جنيدي

 صبيحه محمد حاج عبدهللا عميره

 صفاء علي عبدالمنعم ابوسباع

 صفاء محمد طلب طل

 صفاء محمد فضل عبد الغفار غيث

 محمدحافظ مجاهدصفاء منذر 

 صالح الدين جمال جميل زماعرة

 صالح خضر صالح ابوالحالوة

 صالح محمد توفيق محمد هشلمون

 صلوات نمر غنام محمد

 صهيب رجائي صالح ابو ميزر

 صهيب طالب عامر جاد هللا

 صهيب عايد عبد هللا نجار

 ضحى حامد عودة بلوط

 ضحى رمضان ابراهيم ابو لفح

 العزيز ابو عرقوبضحى عمر عبد 

 ضحى محمد علي الشراونة

 ضحى ياسين عيسى عروج

 ضياء حسين محمد هرماس

 ضياء رياض حماد مسلم

 ضياء عبد العزيز محمود عمران

 ضياءعارف محمد عيايده

 طارق ضرار محمد القاضي

 طارق يوسف احمد عادي

 طالل حميدان محمد شبانة

 طلعت عزيز مصباح عقيل

 ابراهيم مجاهدعادل صبحي 

 عاصم ابراهيم يونس ابو جحيشه

 عاصم عدنان عايش مرشد
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11 من    7 صفحة    

 

 عاصم غالب منصور ابو عمر

 عاطف صالح عاطف عمرو

 عامر محمد عبدالقادر نعنع

 عايشه خالد محمد ابو فنار

 عائشه ضياء رشدي الشرباتي

 عائشه يوسف ابراهيم ابو عجميه

 عباده فايز يوسف طرده

 محمد عدوي عبد الحميد عمر

 عبد الحميد محمد عبد الحميد أبو ساكور

 عبد الرحمن بسام جبر شواهين

 عبد الرحمن خالد عبد الرحمن عالمه

 عبد الرحمن زهدي محمد عمر الزعتري

 عبد الرحمن فايز عبد الرحمن سباتين

 عبد الرحمن فضل شاكر طه

 عبد الرحمن موسى سليمان هرش

 ابوديهعبد الرحمن موسى محمود 

 عبد الرزاق عبد الرحمن عمران ابو شخيدم

 عبد الكريم جمال عمر شاور

 عبد هللا بهاء الدين ياقين ناصر الدين

 عبد هللا عيسى محمد العروري

 عبد هللا فرحات عطا ابوشكر

 عبد هللا موسى محمد حوامدة

 عبد المجيد محمد عيسى سعيد

 عبد المنعم عمران عبد هللا الدغامين

 عبد الهادي خليل عبد الهادي سويطي

 عبدالرحمن اسماعيل ابراهيم نجار

 عبدالرحمن عماد خليل ايوب

 عبدالرحمن يعقوب احمد سراحنه

 عبدالرحيم رياض عبدالرحيم خليفه

 عبدالعزيز رسمي راشد ابوزهره

 عبدالفتاح امجد عبدالفتاح سويطي

 عبدهللا رمضان جادو ابو الحالوه

 علي عبدالغني الخواجهعبدهللا 

 عبدهللا موسى محمد مناصره

 عبدالمهدي محمد عبدالمهدي سميرات

 عبير عيسى عيد خضيرات

 عدي اياد محمد وراسنه

 عدي ربحي عبد الهادي مشعل

 عدي فضل محمد ادعيس

 عدي محمد اسحق خليل ابو مسلم

 عدي محمد انور عبد الرؤوف نتشه

 عدي مراد محمد حميدات

 ناصر جبرائيل عواد عدي

 عدي هشام أحمد امريش

 عدي وائل محمد عطا غيث

 عروب شاهر محمدصبح شرباتي

 عروه خضر محمود الدباس

 عرين بسام عزات شاللفه

 عرين ماهر صالح أحمرو

 عرين موسى محمد فطافطة

 عزالدين حسن محمد مسعف

 عزام أحمد يوسف ابودبس

 عصام حسين جابر العصافره

 نواف حمد شاللده عصام

 عطا موسى عطا اعبيدو

 عفيف أحمد عبد القادر حروب

 عال فؤاد موسى طرده

 عالء حسن مصطفى مشاعله

 عالء عبد الودود حسين جمل

 عالء غسان محمد توام

 عالء لؤي سفيان الكركي

 عالء هاني عبد العفو نيروخ

 علي أمجد علي زعتري

 علي حسين مفضي علي

 احمد حسنيعلي خالد 

 علي عبد العزيز محمود عمران

 علي ماهر علي صالحات

 علي محمد حسن أبو عواد

 عماد الدين مفيد احمد ابو خرج

 عماد عدنان عبد الغني ابو شرخ

 عماد عزام محمد عصافرة

 عمر ايمن صالح تكروري

 عمر طه خلف بجالي

 عمر عبد هللا خليل شكارنه

 قواسمهعمر محمد خميس عبدو 

 عمر محمد عبد الحليم بحر

 عمر محمود موسى الفروخ

 عمرو عبدالمجيد عامر جابر

 عمرو محمد عيسى حديدي

 عنان محمد عايد شحاتيت

 عنان نبيل محمد طنينه

 عندليب اسحق موسى جرادات

 عهد مأمون محمود مبارك

 عيد زياد زيدان البكري

 عيسى احمد حسن العصافرة

 محمد زيداتعيسى خالد 

 عيسى شعيب راغب دغامين

 عيسى محمد اسماعيل هليس

 غادة هاشم محمد جنازرة

 غازي رامز رمضان الهنيني

 غرام بدر علي الحوامدة

 غرام سعيد عبدالفتاح عواوده

 غسان خالد ثلجي قواسمه
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11 من    8 صفحة    

 

 غيداء احمد عبد العزيز قنيبي

 فاتن مالك محمد مشاعله

 فادي سلمان محمد زغارنه

 فارس سعد فتحي شرباتي

 فاطمة سالم محمد الثوابته

 فاطمة عماد عبدهللا سعافين

 فاطمة كارم صادق سنقرط

 فاطمة مأمون عمر بدارين

 فاطمه الزهراء محمد عطيه فرج هللا

 فاطمه شاهر اسماعيل اعبيدو

 فاطمه وليد جودت طنينه

 فايز عزت محمد فايز االشهب

 تميميفتحيه اكرم مصطفى شاور 

 فراس ابراهيم يوسف عوض

 فراس مجاهد محمد عواوده

 فرح خميس فؤاد زرو

 فلك مأمون عبد المعطي زعتري

 فياض محمد شكري فياض عويوي

 فيروز أيوب علي عاشور

 قاسم عماد عبدالودود ابوالفيالت

 قصي بسام محمد بحيصات

 قصي رزق كايد حجه

 قصي محمد اسماعيل صالح

 عطية مناصرهقصي محمد 

 قصي نادي موسى دار نصر

 قمر جمال ايوب النتشه

 كارينا خالد حسين مناصره

 كرم ماجد علي القشقيش

 كرمل رشيد محمود عوض

 كريم صخر محفوظ االشهب

 كمال احمد عبد الودود ابو تركي

 كوثر حسني عبدهللا عيد

 كوثر وائل فيصل ابو حديد

 الرا جعفر برهم ابو طربوش

 الرا فايز عبد الفتاح اسعيفان

 الرا يعقوب العمري العمري

 النا موفق زهير شرباتي

 لبنى تيسير عبدالقادر عواوده

 لطفي محمد لطفي سليمان

 لطيفة عيسى إبراهيم مصري

 لقمان منير عبد هللا شخطور

 لليانا نائل محمد شوامره

 لمه أمجد صبري صليبي

 لمه يعقوب محمد العمري

 احمد محمد زيداتلمى 

 لمى حسن عبد الكريم جوابره

 لمى عماد عيسى عمول

 لمى يوسف جباره مسالمه

 لميا خالد أحمد ابو زهره

 لؤي خليل محمود صالح

 لؤي لطفي خليل ابوشمسيه

 ليان عبد الرؤوف احمد شروف

 ليان محسن طه شاهين

 ليث الدين محمد عثمان الهور

 لين عاكف اسعيد عوض

 احمد حسن الوحيدي لينا

 ليندا موسى علي الشواهين

 ماسه حاتم طه ساليمه

 مالك اياد احمد طرده

 مالك رائد محمد حجاجره

 مالك شفيق محمود عالن

 مالك محمددياب جبرين عبيدو

 ماهر محمد عبد العزيز عيسى

 مأمون يوسف محمد عمرو

 مجد ابراهيم حسن مخامره

 مجد ايمن مصطفى زاهده

 منجد عبد المعز ناصرالدين مجد

 مجد يحيى عبد المجيد قفيشه

 مجدي ايمن غالب مرقه

 محمد ابراهيم حسن غانم

 محمد ابراهيم خلف الشاعر

 محمد ابراهيم علي ابو مصطفى

 محمد احمد ادياب شدفان

 محمد احمد محمد عطاونه

 محمد احمد محمد نوفل

 محمد احمد محمود صوص

 الرحمن شروفمحمد اسعد عبد 

 محمد اسماعيل شاكر شروف

 محمد اشرف ماجد سلطان

 محمد االمين فياض محمد المحاريق

 محمد اياد محمد عواوده

 محمد أحمد بدوي عبد الباسط

 محمد أحمد محمد قزاز

 محمد أسعد محمد سلمان

 محمد بهجت فؤاد النعيمي

 محمد توفيق محمد التالحمه

 محمد جالل أحمد رجبي

 محمد جمال نعيم سعادة

 محمد جميل حامد جرادات

 محمد جهاد حسن ابوعياش

 محمد حامد اسماعيل الدبابسه

 محمد حسن محمود مشارقه

 محمد حسين محمد سميرات
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11 من    9 صفحة    

 

 محمد خالد محمد بريغيث

 محمد خضر حسن زياده

 محمد داود صباح الصباح

 محمد راغب محمد ارزيقات

 الحلوانيمحمد رائد عبد الفتاح 

 محمد رائد محمد ادعيس

 محمد زياد عيسى التالحمه

 محمد زيدان يوسف النيص

 محمد سامح اسماعيل الكرجه

 محمد سامي خليل درعاوي

 محمد سائد عوني طهبوب

 محمد سليمان سالم حريزات

 محمد سميح محمد سويطي

 محمد شاهر صالح احمرو

 محمد شفيق رجا العساكره

 محمود نجاجرهمحمد صبحي 

 محمد صالح ربيع عيدة

 محمد عادل عرفات آغا

 محمد عبد المنعم محسن مهداوي

 محمد عبدالحليم محمد سالمين

 محمد عبدالفتاح ابراهيم  كفافي

 محمد عبدهللا جبر ابوحميد

 محمد عبدالهادي حسن جبرين

 محمد عريف محمد طيطي

 محمد عزمي ابراهيم سويطي

 ابوريان محمد عزمي محمد

 محمد عطا عيسى فروخ

 محمد عطيه نزيه محمد عطيه صالح

 محمد علي عبد الغفار مسودة

 محمد عمر جاد هللا صالح

 محمد عوض محمد بطران

 محمد عوني مضحي دعنا

 محمد عيسى عبدالرحمن ابوعرقوب

 محمد فضل شاكر طه

 محمد فواز ابراهيم طرده

 محمد كامل خليل الزير

 كامل عبد المنعم شاللفهمحمد 

 محمد كامل محمد شحاتيت

 محمد كمال محمد شروف

 محمد مازن احمد موازنه

 محمد مازن عمر حروب

 محمد ماهر عزات النتشة

 محمد مجدي حج محمد عواوده

 محمد محمود احمد مصطفى

 محمد محمود أحمد زماعرة

 محمد محمود جبريل طميزه

 محمد محمود حماد الهرش

 محمد محمود سالم سويطي

 محمد محمود عبدالرحمن حسن

 محمد محمود محمد ابو الكباش

 محمد محمود محمد ابوزنيد

 محمد محمود يوسف السويطي

 محمد منير محمد سعدي الفاخوري

 محمد موسى حسين ابوسرحان

 محمد ناصر عبد المنعم عمرو

 محمد نبيل محمد التالحمه

 نعيم نيروخمحمد نعيم اسعد محمد 

 محمد نوح محمود ابوالجرايش

 محمد هاشم احمد ابوالريش

 محمد هشام موسى حوشيه

 محمد يوسف اسماعيل شامسطي

 محمد يوسف خلف بجالي

 محمد يوسف خليل عمرو

 محمد يوسف سالم ابوسيف

 محمد يونس محمد أبو جحيشة

 محمود اسماعيل خليل عمريه

 محمود حسين محمد ابوشيخه

 محمود خالد محمود كرجه

 محمود صبحي محمود نجاجرة

 محمود علي محمود فنون

 محمود عمر عيسى سويطي

 محمود فخري كمال النتشه

 محمود كمال احمد ابو دبوس

 محمود موسى محمود ابو عريضه

 محمود نواف عبدالفتاح سراحين

 محمود ياسر علي مصري

 محي الدين يوسف محمود بطران

 احمد محمود شاهينمراد 

 مراد جمال محمود خطيب

 مرام عدنان طه حميد

 مرام موسى احمد وراسنه

 مرح خليل محمد اخليل

 مرح سميح علي ابو مفرح

 مرح محمود زيدان طه

 مرح وليد خالد الجعافرة

 مرفت عزات عوده فروخ

 مروان محمد عبد السالم محرم

 مروه ابراهيم فؤاد حمود

 رشيد دودهمروه خالد 

 مروه عمر يوسف المحاريق

 مروه يوسف احمد ابو غبوش

 مريم جهاد سعيد حجه

 مريم صالح الدين عمرو عمرو
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11 من    10 صفحة    

 

 مريم عبدالهادي حسن جبرين

 مريم عيسى حسن الخاليلة

 مريم مازن محمود عيايده

 مريم محمد خليل محاريق

 مريم محمد محمود سراحنه

 مصطفى خليل مصطفى الحرباوي

 مصطفى رمضان شهاب مجاهد

 مصطفى عبدالرحيم مصطفى برقان

 معاذ احمد سعيد ديريه

 معاذ باهر قاسم قباجه

 معاذ محمود محمد ابو هشهش

 معاذ هشام محمد بحر

 معالم محمد حسن هرينات

 معتز باسم كامل حسونه

 معتز باهلل محمود عطا هللا طيطي

 معتز حمدي الياس عايش

 عمرو معتز صالح عاطف

 معتز عاهد محمد جبرين

 معتز عماد نايف الشوامره

 معتصم ابراهيم محمد عمور

 معتصم سعدي محمد عطاونه

 مكرم أبي عوني عرفه

 مالك اسماعيل محمد عطاونه

 مالك بسام محمود مناصره

 مالك منصور يعقوب ناصرالدين

 مالك موسى احمد دبابسه

 منار ابراهيم محمد العواوده

 احمد عبدهللا بريجيه منار

 منار أحمد حسين اعقفان

 منار رسمي عوده مخامرة

 منار زكريا عبد هللا طرده

 منار سميح محمد مرعب

 منار نايف علي عواوده

 منتصر ابراهيم خليل العصافره

 منتصر احمد عثمان عمرو

 منتصر باهلل فضل فازع الجعبري

 منتصر عادل محمد قزاز

 كامل المصريمنجد ابراهيم 

 منجد جمال عيسى فراح

 منى ماهر شاكر هشلمون

 منية وهيب محمود اخليل

 مها احمد عبدالرحمن حلواني

 مها خضر محمود حمدان

 مها موسى محمود المناصره

 مهدي محمد محمود المحتسب

 مهدي محمد يونس عرجان

 مهدي يحيى اسماعيل الصوالحي

 مهند ابراهيم حسن فروخ

 اكرم محمد الفطافطهمهند 

 مهند عبد المعطي عبد الرؤوف بدر

 مهند عزمي محمود الشاللده

 مهند فايز نجيب عزموطي

 مهند ماهر عبد الرحمن االخضر

 مهند موسى أحمد وراسنة

 مهند وليد خليل ابوشرار

 مهيب حسن حسين جرادات

 موسى جهاد موسى أبوريان

 موسى عبدالحليم محمد سالمين

 ابراهيم ثلجي الزهورمؤمن 

 مؤمن يوسف محمد الدراويش

 ميرال سميح عبدهللا ابو زهره

 ميس جمال محمود النجاجرة

 ميس عمر علي محمد

 ميساء أسعد محمد سلمان

 ميساء شامي حسين عجلوني

 ناجد نائل عبد اللطيف دبابسه

 ناجي راشد ناجي سعيد

 نادر محمد محمود طرده

 بكريناريمان شاهر عوض 

 نانسي شبلي عثمان كاشور

 نبال محمد عمر شكارنه

 نبيل جمال خليل ابو حلتم

 نجم الدين محمد غريب محمود عبده

 نجوى عادل احمد الحناتشه

 نداء يوسف سليمان نجار

 ندلين حسن حسين يمني

 ندى حسن ابراهيم اسعيد

 ندى هشام سالم عطاونة

 نديم محمود ابراهيم عطاونه

 جبريل خليل عقيلندين 

 ندين غالب احمد ابوشرخ

 نذير راتب إسماعيل دراويش

 نذير نهاد علي تالحمه

 نرمين محمد علي الحوامدة

 نريمان ابراهيم محمود خالف

 نزار موسى خالد محمد

 نسرين رسمي حماد مسلم

 نسيم أحمد حرب الفريجات

 نضال عادل تيسير عدوان

 نضال هشام حجازي مطور

 يوسف حسن ابو زنيد نظمي

 نهايه حسن سالم ارزيقات

 نهيل اياد فوزي طروه
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11 من    11 صفحة    

 

 نور الدين أسامة خالد بحر

 نور الدين خالد احمد ابو زهره

 نور الهدى خالد محمود النجار

 نور أحمد شعبان قصراوي

 نور خالد زعل جبريل

 نور عبد الرحمن عمران ابو شخيدم

 نور كمال احمد اغنيمات

 محمود علي عبدهللانور 

 نورالدين اكرم عبدالقادر ذيب

 نوره سامي جميل رجوب

 نوره صالح مصطفى الشيخ

 هاشم حامد احمد صالح

 هاني حمد محمد ابو عطوان

 هاني راتب محمد جبارين

 هبه اسماعيل خليل جعبه

 هبه خليل أحمد زهور

 هبه فيصل عمران ابوسنينه

 هبه نبيل سعيد زلوم

 نضال صالح ابوعيشههبه 

 هدى فادي محمد عيسى مرقه

 هديل جبريل خليل عقيل

 هديل جميل ابراهيم جبارين

 هديل جهاد خالد الكركي

 هديل سمير علي الحيح

 هديل شاهر محمد سراحنه

 هديل عزيز علي طروه

 هديل محمد أحمد اقنيبي

 هديل محمد حجازي توفيق ابوالحالوه

 خضورهديل محمود اسماعيل 

 هديل محمود خلف سراحين

 هديل منيف محمد شرحه

 هديل نضال عبد المطلب جريوي

 هديل وليد ابراهيم حليسي

 همام عبدالمطلب خليل النتشه

 همام عزات محمد ابو رميله

 همام ماهر خضر حالحله

 همام محمد محمود دبابسه

 هنا صبحي أحمد الزغير

 هناء جعفر بدوي ادعيس

 قاسم محمد ابو قبيطههنادي 

 هند عماد عبدهللا سعافين

 وجدي جبريل اسماعيل دبابسه

 ورده امجد محمد ابو وردة

 ورود ربحي رضوان الهرش

 ورود كمال حامد حاليقه

 ورود نهاد حافظ جابر

 وسام حلمي عبد الحميد شاللده

 وسام مفيد يوسف عمرو

 وسيم فايز محمد شحاتيت

 العزيز برادعيهوعد ابراهيم عبد 

 وعد محمد عبدالرحيم العطاونه

 وعد محمد موسى عيد مخامره

 وفاء خليل محمد ابوسيف

 وفاء نضال صالح عطيه المناصره

 والء سعدي خليل الشحاتيت

 والء عزام عثمان ابوغزاله

 والء نضال بدوي القصراوي

 يارا سميرمحمد رشيد بدر

 يارا عبدالفتاح عبد السميع قواسمه

 ياسمين حسام نوح دويك

 ياسمين حسن محمد عمار

 ياسمين لطفي خليل ابوشمسيه

 ياسمينه صبري عبد الفتاح االطرش

 ياقوت عبد الحميد محمد طرمان

 يزن اسماعيل محمد العملة

 يزن جمال عبد المنعم عايش

 يزن جهاد طاهر سلطان

 يزن رائد عزات شمروخ

 يزن سامي حرب فريجات

 المنعم عبد القادر عواديزن عبد 

 يزن عيسى عبدالمهدي عيد

 يزن فرج عرابي الجعبه

 يزن محمد محمد يوسف الشريف

 يزن وضاح فخري شريف

 يسرى محمد محمود اللهاليه

 يعقوب رشاد يعقوب ابو رموز

 يمامه اسماعيل محمد حروب

 يمنى هاشم اديب جنيدي

 يمنى يوسف سفيان كركي

 قيسيه يوسف بسام اسماعيل

 يوسف بالل طاهر محسن

 يوسف حسن احمد عجميه

 يوسف عادل محمد ابوريان

 يوسف عايد عبد القادر حريبات

 يوسف عبد الرحمن حسن ارزيقات

 يوسف عبد الفتاح ابراهيم عمله

 يوسف عدنان يوسف سيد احمد

 يوسف فخري يوسف اطرش

 يوسف محمود عبد الفتاح العواوده
 


