قائمة طلبة البكالوريوس الحاصلين على قروض من الوزارة للفصل الثاني  1029/1028والمطلوب منهم التوقيع
على الكمبياالت
ابتسام عبدالجبار عبدالفتاح المدبوح

احمد هشام باسل زيدان

اسماء محمود عثمان زيدات

ابتهال أحمد يوسف سيد احمد

احمد وائل احمد عالن

اسماعيل احمد دياب طميزه

ابرار مروان بركات زاهده

اخالص ابراهيم اسماعيل سالمين

اسماعيل عزام اسماعيل ابو رجب

ابراهيم خليل احمد عساف

اخالص موسى محمد الفروخ

اسماعيل يوسف مصطفى ابو عريش

ابراهيم عبدالمعز دياب جعبه

ادهم محمد سلمان بحيص

اسيد محمد حسن هرينات

ابراهيم محمد احمد القاضي

اديب عبد الفتاح أبو سنينه

اسيل احمد عوده المخامره

اثير سفيان عيسى بدارين

اريج احمد ابراهيم طرده

اسيل اياد عيسى ابو صبحه

احالم نادر موسى عالء الدين

اريج ايمن علي حنيحن

اسيل أيمن سعيد الشريف

احمد ابراهيم عبد الكريم بني عوده

اريج جودي عبد الرحيم ابو حديد

اسيل حسن ابراهيم اسعيد

احمد اكرم أحمد ياسين

اريج فهمي عبد الهادي الفطافطه

اسيل حسن علي حمدان

احمد جبر محمد طيطي

اسراء احمد يعقوب حروب

اسيل عالء محمود ألنتشه

احمد جمال حسين حريزات

اسراء خالد محمود جوابره

اسيل فتحي حسن قواسمه

احمد جمال فؤاد حليقاوي

اسراء مراد محمد حجه

اسيل محمد يحيى عطا فنون

احمد جودت محمد شويكي

اسراء مراد محمود السبع

اسيل نائل عبد المعطي فاخوري

احمد حسن علي حمدان

اسراء هاني هاشم زماعره

اشتياق نعيم على البدارين

احمد حمدي خليل دهمان

اسراء يوسف مصطفى ابو عريش

اصاله غالب أحمد سمامره

احمد خليل حسن زهور

اسالم ابراهيم فتحي تفاحه

اغاريد وائل حسن جودي

احمد شاهر اسماعيل اعبيدو

اسالم انور عبد العزيز عدم

اغصان العباس محمد سلمان

احمد طارق محمد جنيدي

اسالم بالل علي سعده

افراح فايز حموده ابو قويدر

احمد عادل شوكت مسوده

اسالم حسين ابراهيم كرجه

افنان ابراهيم صالح مدهون

احمد علي سالم سالم

اسالم خليل محمد حوشيه

افنان خضر عثمان ابريوش

احمد عوني شحده الجمل

اسالم راضي محمود زعارير

افنان عماد شاكر عطاونه

احمد عيسى احمد الزهور

اسالم طارق عيد ساليمه

افنان ماجد محمود سيد احمد

احمد محمد جبرين طميزه

اسالم فضل محمد شويكي

اكرم محمد ازريق ابو عياش

احمد محمد خليل شريم

اسالم مصطفى حسن شاهين

اكرم ناصر ابراهيم ابو ميزر

احمد محمد خليل نصار

اسالم ناصر خالد علقم

االء احمد طه سالمة

احمد محمد شاهر يوسف بدر

اسالم يوسف امين وراسنه

االء محمود محمد نصر

احمد محمد عارف ابو رميله

اسماء اسماعيل محمد سياعره

االء مصطفى اسماعيل نيروخ

احمد مصباح يوسف شحرور

اسماء فائد محمود جعافره

االء نورالدين مصطفى اسعيد

احمد مهدي حجازي حموري

اسماء ماهر عرفات بصل

االء يوسف محمود نشويه

احمد هاني كامل جوالني

اسماء محمد دياب جبرين عبيدو

البراء اياد حسين الزهور

صفحة  1من 11

قائمة طلبة البكالوريوس الحاصلين على قروض من الوزارة للفصل الثاني  1029/1028والمطلوب منهم التوقيع
على الكمبياالت
المعتصم حماد محمد مشارقه

ايمان ابراهيم ديب مسوده

أحمد نافذ عيسى رجبي

المنتصر باهلل ماهر يوسف حراحشة

ايمان ابراهيم محمد عطاونه

أحمد ياسين أحمد طردي

اليارا محمود كامل دبابسه

ايمان ابراهيم محمود غياظه

أزهار محمد اسماعيل اطبيش

اماني بسام خليل رشايده

اينار احمد محمد زيدات

أسيل ابراهيم كامل رجوب

اماني محمد عبدالهادي عصافره

ايناس ادريس نادي مطور

أسيل جعفر حامد كركي

امجد سمير نعمان شنران

ايناس بسام اسماعيل حراحشه

أسيل صالح توفيق صغير

امل فتحي محمد بسط

ايه اسماعيل محمد عطاونه

أصاله محمد حجازيجبر المحتسب

امل محمد خليل الدراويش

ايه انور عبد الجليل قرجات

أماني محمد حسين شراونه

امير محمود احمد زهور

ايه سمير عبد الحافظ شمروخ

أمجد جبرين محمد نصار

اميره اسماعيل احمد درابيع

ايه عماد وحيد ابورميله

أمنية أحمد محمد رجوب

اميره رائد ماجد دنديس

ايه عيسى محمد ابو عرقوب

أمير صفوان محمد ناصر الدين

امين احمد محمد نجاجره

ايه مروان فايز هشلمون

أمير عزام إسماعيل أبو رجب

انس جمال ابراهيم الهريني

ايه يوسف سالم ابوسيف

أميره ايمن ابراهيم نصار

انس جمال محمد جعبري

ايهاب بسام محمود العقيلي

أنس سامي كامل مروه

انس جواد عزات الهشلمون

ايهاب محمد محمود حساسنه

أنس محمد محمود القوقا

انس سعد محمود خشان

ايوب خالد محمد الزير

أنوار عطا سالم أبوشخيدم

انس عدنان يونس كرجة

ايوب كامل خليل الزير

أوفى أحمد عيسى سراحنه

انس محمد دياب ظاهر

إبراهيم أحمد محمود أبو سمرة

أية طالب محمد الزير

انس هاشم حامد مطور

إحسان فضل محمد شويكي

أيمن مصطفى ابراهيم حمامده

انسام خليل احمد زهور

إخالص زكريا عيسى ابو كرش

أيمن ياسر محمود مطور

انصاف جهاد محمد عبد الغني

إخالص عبد المهدي بدوي الزهور

آدم فضل جبر الجبور

انعام حازم راسم مرقه

إسراء أمين محمود تالحمة

آالء عبد هللا سعدي جرادات

انوار محمود عيسى عويضات

إسراء باسم أحمد ابو فاره

آالء عيسى محمد زماعرة

انوار نبيل حسين صالح

إسالم أيمن محمد اعمر

آيات أحمد سالمة تالحمة

انوار يوسف احمد طروه

إسالم عطيه محمد نعيم شاهين

باسل امين عطا نجار

اورسوال اسعد محمد ابو نحله

إيمان نصري سمور أبو خلف

باسل جمعة سليمان برقان

ايات عدنان عبد ربه شرحه

إيناس تيم عبد داود

باسل جواد حسن العالمي

اياد عماد حجازي جعافره

أحمد عايد حمدان دراغمه

باسل خليل عبد الرحيم رجبي

اياس محمد عطا العطاونه

أحمد علي أحمد حريزات

باسل سليم محمد سموح

ايثارة حسين اسماعيل حجة

أحمد مروان فايز هشلمون

باسل محمد حمدان قديمات

ايالز جهاد محمود الوراسنة

أحمد ناصر عبد الرحمن محفوظ

باسل محمد خليل صبارنة

صفحة  2من 11

قائمة طلبة البكالوريوس الحاصلين على قروض من الوزارة للفصل الثاني  1029/1028والمطلوب منهم التوقيع
على الكمبياالت
باسل هشام يوسف ابوصافي

بلقيس غالب علي السمامره

تسنيم مصطفى حسين جواعده

باسل يوسف عبد هللا العطاونه

بنان ياسر خليل الصبار

تسنيم يوسف سفيان الكركي

بتول زياد محمد جميل قواسمه

بهاء الدين جواد ذيب عشى

تقى سميح عبد القادر ابو هليل

بتول سعيد عمر القاضي

بهاء الدين محمد حسن سليمان

تقي الدين زياد عبد الرحيم فاخوري

بتول عيسى طالب عبيدو

بهاء زياد محمد ابو ازنيد

تمارا حامد احمد ابو ميزر

بثينة عادل محمد بكري

بهاء سالم خليل ابومفرح

تماره نائل محمد شوامره

بثينه محمود عثمان زيدات

بيان أحمد توفيق حيح

تيسير محمود تيسير ارفاعيه

بثينه هاني يحيى الجعبري

بيان عثمان محمد نعيم شرباتي

تيماء اسماعيل احمد دبابسه

بديعة عبد الواحد مصباح عقيل

بيان ماجد عبد الحافظ در زرو

تيماء مروان محمد الجعبري

براء عايد عبد الرحمن صرصور

بيان محمد احمد فطافطه

ثابت عايش حسين زيدات

براء كايد محمد الزعارير

بيان محمد طه عويضات

ثائر خليل بدر حاليقه

براء مازن سالم بلوط

بيان مصطفى محمد شكارنة

ثائر عبد الحي محمد جنيدي

براء محمد يوسف ابوالدبس

بيان وليد حسن محتسب

ثائر هشام سعد هللا بدر

براء هاشم عبدالغني ملحم

بيسان اكرم عبدهللا العطاونه

ثبات طلب عبد الفتاح ابوصبيح

براءة رجاء شحده حاليقه

بيسان زياد عيسى التالحمه

ثريا يوسف خليل عواوده

براءة محمد خميس ادكيدك

بيسان سامي اسماعيل سمامره

جابر حيان نصري سلطان

براءة يوسف محمود دراويش

بيسان فايز ابراهيم مسك

جبريل اسماعيل سالمه عصافره

براءه زهير محمود عبد الرازق

بيسان يوسف محمد حليقاوي

جعفر عبد الرزاق محمد أبو زينه

براءه موسى عامر الصوالحه

تاال شاهر محمد زهدي حسونة

جمال أنور موسى زغارنة

بروج زهير محمود عبدالرازق

تاال محمد عبد الهادي جرادات

جمانه يوسف جبر هروش

بشار عادل حسن نصر

تامر محمد فرجعوض هللا رجبي

جنات نافذ نايف ساليمه

بشائر خلف محمد رمضان غيث

تامر ياسين رجب ابواشخيدم

جنه جمال عثمان كرامه

بشرى بالل احمد اطرش

ترتيل أحمد راتب سيد احمد

جنى اسماعيل حسن عواوده

بشير محمد بشير كرجه

ترتيل نور الدين يوسف نوفل

جهاد محمد مطر مطور

بكر مجدي عبد المجيد مسالمه

ترنيم عيسى خليل قمران

جوده عايش جوده قصراوي

بكر محمد عبد القادر دارمحمد

تسنيم جمعه هاشم عوض

حازم اسامه اسحق صالح

بالل خليل إسماعيل الهصيص

تسنيم حسن محمد الزبديه

حازم زهير رضوان جمل

بالل مصطفى أحمد موسى أبوعرقوب

تسنيم زكري عبدالهادي ابو سالمه

حبيب أحمد سامي حوامده

بلقيس حسين محمد الدباس

تسنيم سمير شاكر عابد

حسام شرحبيل محمد جديع

بلقيس خالد محمد ابو زلطه

تسنيم شحدة ابراهيم ابو الكباش

حسام عبد الكريم حسن زاهده

بلقيس طالب عودة محسن

تسنيم عماد ابراهيم زعارير

حسام محمد يوسف خطيب

صفحة  3من 11

قائمة طلبة البكالوريوس الحاصلين على قروض من الوزارة للفصل الثاني  1029/1028والمطلوب منهم التوقيع
على الكمبياالت
حسام يحيى حسين ارشيد

خلود محمد مروان محمد الشرباتي

رانيه ربحي مصطفى طباخي

حسن مصطفى عبد القادر ملحم

خلود حمزه محمد فنون

رايه بسام محمد نجار

حسين احمد محمود سراحنه

خليل ابراهيم محمد العطاونه

رائد اسماعيل بدوي اطميزي

حسين كاظم سالم سويطي

خليل عزات خليل بنات

رائد بدر محمد حسونه

حال ابراهيم علي شاللده

خليل نضال خليل عواد

ربا رجائي عبد الرؤوف ناظر

حال سمير علي هرينات

داليا سليمان احمد بحيص

ربا محمود أحمد ابو دبوس

حال محمد محمود عصافره

داليه رأفت قدر ابو عرقوب

رباح عماد رباح الرجبي

حال نصري شحده علقم

دانا اسامه حسام ابو خالد

ربى بركات عيسى جعبري

حلمي صالح حلمي شاللده

دانه عماد محمد الوحوش

ربى غسان عثمان عمرو

حلى محمد احمد القاضي

دانيه اشرف خليل الطويل

ربى محمود خلف دنون

حليمة حسين أحمد نجاجره

دعاء رضوان خضر ابو حديد

ربيع محمود محمد طقاطقة

حليمه عبدالمطلب محمد فنون

دعاء عطا محمد عبد الخليل

رجاء شحدة محمود النجاجره

حمزة سعيد محمد عمار

دعاء عماد اسماعيل ابوداود

رجاء طلب عبد المجيد الجعافره

حمزة فراس خليل شماسنه

دعاء مروان فايز هشلمون

رزان اسامه اسحق صالح

حمزه سميح محمد فايز دويك

دموع فارس أحمد العصافرة

رزان جميل عوض الفاخوري

حمزه امين محمد عمايره

دياال مناع شعيب مناصره

رزان حسن محمد اللهاليه

حمزه جالل عبدهللا نبتيتي

ديانا ابراهيم فؤاد ريان

رزان حسين احمد العدم

حمزه حسن سالمه ابوعمير

ديما حابس شحده ابو ساره

رزان عماد الدين عبدهللا حمدان

حمزه عبدالهادي سالم عطاونه

ديما عيسى حسين دراويش

رزان فخري محمد حريبات

حمزه محمد جابر ابو بلح

دينا امين سليمان عبد

رشا عيسى حسن مخامره

حمزه محمد خليل ابو صبحه

دينا أكرم زكي ابو سليمة

رشدي عبد الحليم محمد حجة

حمزه ناصر بدوي مسالمه

دينا محمد عبد الحليم بحر

رشيد اكرم رشيد عرب

حنان محمد عيسى الخضور

ذكرى محمود تيسير ارفاعيه

رعد وديع محمد فيصل ناصر الدين

حنين اسماعيل محمد زماعره

رامي احمد خليل ابو فرده

رغد أحمد محمود الجابري

حنين جمال حمدي ابو يوسف

رامي بدر محمد حسونه

رغد رمضان شهاب مجاهد

حنين عيسى موسى عوده

رامي حسن محمد الحاليقه

رغد زياد محمد شريف سدر

حنين ناصر نصر بلو

رامي فضل محمد مخامره حميدات

رغد سعدي محمد اغريب

خالد جاسم خالد قصراوي

رامي محمد فتحي نواهضه

رغد شحدة اكرم ابو سنينه

خالد زيد خليل مناصره

رامي نبيل شاكر بدر

رغد عبد المعطي رباح الغزالي

خالد صايل سعد الوحش

رانا عبد الهادي موسى برقان

رغد محمد طارق قصراوي

خالد محمود خالد المصري

رانية عبد المجيد عطيش عطاونه

رغد هاني عبد القادر صرصور

صفحة  4من 11

قائمة طلبة البكالوريوس الحاصلين على قروض من الوزارة للفصل الثاني  1029/1028والمطلوب منهم التوقيع
على الكمبياالت
رغده رباح محمد يغمور

ريتا اسعد عبد السالم دنديس

ساهر سامي محمد عمرو

رفعت غياض مهباش زغارنه

ريم اكرم طالب زرو

سائد محسن طه شاهين

رمزي نضال فيصل تلحمي

ريم فراس خليل يوسف

سائدة باسم أحمد وريدات

رنا عبد الرحمن محمد دراويش

ريم كامل عمار أبو زنيد

سجا نادر محمد الشعراوي

رناد ابراهيم محمد اوالد محمد

ريم نبيل محمد يغمور

سجود انور محمد شنيور

رناد ناجي فضل العبد

ريم يوسف احمد غياضه

سجود حسين ابراهيم كرجه

رنين عبد العزيز دياب حاليقه

ريما أحمد سليمان اسكافي

سجود خالد ابراهيم ابوديه

رنين عيسى جبريل ابو رجب

ريموندا انور محمد رجوب

سجى حسان محمود عيسى

رنين محمد كامل وريدات

زكريا محمود سالم عبيات

سرين محمد إبراهيم خالف

رنين نائل شعبان غانم

زكيه مدحت جمال فطافطه

سعدي منير محمد سعدي الفاخوري

رهام حسن محمد حناتشه

زهرة عيسى حسن مخامره

سفيان حازم حسين الطرده

رهام مصطفى ابراهيم ابوهواش

زهيره محمود اسماعيل خضور

سالم أحمد عبد الرحمن طرده

رهام نادي محمد عطاونه

زياد مروان زياد الحداد

سالم خالد عودة صبيح

رهف حلمي عبد العفو قواسمه

زيد خضر حسين مسالمة

سلسبيل زكريا خليل سالمة

رهف عبد السميع تيسير الشريف

زيد موسى أحمد ابو الوي

سلسبيل عبد الحليم بدوي عليان

روان توفيق عوده تالحمه

زيد نعيم أحمد الكومي

سلمى عبد الحفيظ داوود نتشه

روان داود عطا ابو العدس

زيدان محمود ابراهيم عطاونه

سلوى يوسف محمد نصار

روان طارق محمد فراش

زينب عبد الرحمن رضوان خرواط

سماء نايف محمد ابو سنينه

روان وليد أحمد فسفوس

ساجده باسم عبداللطيف جوابره

سماح عبد العزيز كامل العالمي

روان وليد جودت طنينه

سارة شفيق محمود عالن

سماح عزت محمد فايز االشهب

رواند محمد مروان خطيب

ساره أيمن ضياء الدين الشريف

سماح محمود علي الشاللدة

روزان محمدانور عبدالرؤوف نتشه

ساره عبد الناصر حسين جوابري

سمدار عماد محمد ابوشرخ

روند اياد أحمد ياسين

ساره فايز ابراهيم خضور

سمر جهاد خليل شراونه

روند عزام طه ابو سنينة

ساره منذر عبد الحي دوفش

سمر عبدهللا عبد اللطيف الشحروري

روند محمد مصباح عبد الحافظ عشا

ساره يحيى حسن وحيدات

سمراء عبد المجيد عيسى ربعي

روند نضال محمد ابوعريش

سالم محمد سالم عبدالخليل

سناء جعفر بدوي ادعيس

رؤى ابراهيم طه قراقع

سالي سامي محمد طروة

سند مناع محمود أوالد محمد

رؤى عبد السميع تيسير الشريف

سالي عيد محمد عودة

سندس اسحق فايز سعافين

رؤى محمد أمين صالح اشمر نتشه

سامر عبد الحافظ عطا الخطيب

سندس نايف أحمد زبلح

رؤى محمد فرح مناصره

سامي احمد عبدالقادر العزة

سهى راجح محمود زعارير

رؤى هشام محمود الديري

ساندرا تيسير سالمه عواوده

سهى ياسر خليل شريتح

صفحة  5من 11

قائمة طلبة البكالوريوس الحاصلين على قروض من الوزارة للفصل الثاني  1029/1028والمطلوب منهم التوقيع
على الكمبياالت
سهير أيمن ضياء الدين الشريف

شيرين نزيه خليل ابويوسف

ضحى ياسين عيسى عروج

سوار خالد اسماعيل سويطي

شيرين هاشم أحمد ابو الريش

ضياء رياض حماد مسلم

سوار محمد سالمه تالحمه

شيماء بركات عبد الودود قصراوي

ضياء عبد العزيز محمود عمران

سونا زياد صبحي شيخ يوسف

شيماء بسام محمد حساسنه

ضياء نواف عبد الفتاح الشعراوي

سيرين عبد الرزاق عثمان فالح

شيماء حسين ابراهيم كرجه

طارق ضرار محمد القاضي

سيف الدين خالد عبد الرحيم شطريط

شيماء عيسى محمد الهور

طارق يوسف احمد عادي

سيف أيمن سعد ضبابات

شيماء فضل محمود اوالد محمد

طه نورالدين طه سيوري

سيلين مجاهد خليل العواوده

شيماء محمود كايد حجه

عادل صبحي ابراهيم مجاهد

سيما زياد سعدي اعبيدو

شيماء مروان محمد كامل ابو رجب

عاصم عدنان عايش مرشد

شحاده عادل محمد ربيع

شيماء وليد سليمان كركي

عاصم غالب منصور ابو عمر

شدى عادل عبدالمهيمن يغمور

صالح رائد صالح صالح

عاطف صالح عاطف عمرو

شذى خالد عطية الجعبري

صالح وائل صالح ابو الهيجا

عامر محمد عبدالقادر نعنع

شذى محمد حسن شحاتيت

صائب فايز محمد السويطي

عايشه خالد محمد ابو فنار

شروق بسام خليل جبر

صبا عليان عبد الرحمن عابدين

عائشه ضياء رشدي الشرباتي

شروق عطيه حسن دبابسه

صفا ماجد محمد خلوي حلمان

عائشه محمد علي شاهين

شروق مازن ديب الهيموني

صفاء علي عبدالمنعم ابوسباع

عائشه يوسف ابراهيم ابو عجميه

شروق نائل شعبان غانم

صفاء محمد طلب طل

عباده فايز يوسف طرده

شروق نصري سمور ابو خلف

صفاء محمد فضل عبد الغفار غيث

عبد الحميد عمر محمد عدوي

شرين يوسف محمد سالق

صفاء منذر محمد حافظ مجاهد

عبد الحميد محمد أبو ساكور

شهاب محمد نعيم عيايده

صالح الدين جمال جميل زماعرة

عبد الرحمن بسام جبر شواهين

شهد رزق عبدهللا عيسى

صالح خضر صالح ابوالحالوة

عبد الرحمن زهدي الزعتري

شهد سميح شاكر عابد

صالح محمد توفيق محمد هشلمون

عبد الرحمن عامر مسلم صالحات

شهد عامر موسى شرباتي

صلوات نمر غنام محمد

عبد الرحمن فايز عبد الرحمن سباتين

شهد عايد عبد المغني وزوز

صهيب اياد حسن اديابي

عبد الرحمن محمد شكري دميري

شهد عبد الجواد جوهر دعنا

صهيب رجائي صالح ابو ميزر

عبد الرحمن موسى سليمان هرش

شهد عبد الكريم عبد السميع قواسمه

صهيب طالب عامر جاد هللا

عبد الرحمن موسى محمود ابوديه

شهد عماد اسماعيل ابو داوود

صهيب عايد عبد هللا نجار

عبد الكريم جمال عمر شاور

شهد فاتن محمد ابو مرخيه

صهيب ناجح عمر جابر

عبد الكريم خالد عبد الكريم المناصرة

شهد ماهر علي الجمل

ضحى حامد عودة بلوط

عبد هللا بهاء الدين ياقين ناصر الدين

شهنده تحسين محمود ألسراحنه

ضحى حسان محمود عيسى

عبد هللا عيسى محمد العروري

شيراز عقاب خليل المشني

ضحى عمر عبد العزيز ابو عرقوب

عبد هللا فرحات عطا ابوشكر

صفحة  6من 11

قائمة طلبة البكالوريوس الحاصلين على قروض من الوزارة للفصل الثاني  1029/1028والمطلوب منهم التوقيع
على الكمبياالت
عبد المجيد محمد عيسى سعيد

عصام حسين جابر العصافره

عمرو محمد عيسى حديدي

عبد المجيد منير عبد المجيد حروب

عطا موسى عطا اعبيدو

عنان اياد محمد الجعبري

عبد الهادي خليل عبد الهادي سويطي

عفيف أحمد عبد القادر حروب

عنان نبيل محمد طنينه

عبدالخالق بشار محمود صوافطه

عال فؤاد موسى طرده

عندليب اسحق موسى جرادات

عبدالرحمن عماد خليل ايوب

عالء الدين يحيى اسماعيل الصوالحي

عهد مأمون محمود مبارك

عبدالرحمن محمد امحميد الطوس

عالء امجد عبدالفتاح السويطي

عودة هللا سامي عودة هللا فراجين

عبدالرحمن يعقوب احمد سراحنه

عالء حسن مصطفى مشاعله

عيد زياد زيدان البكري

عبدالرحيم رياض عبدالرحيم خليفه

عالء روحي محمود الشاللده

عيسى احمد حسن العصافرة

عبدالعزيز رسمي راشد ابوزهره

عالء سامي صالح العواوده

عيسى حسن موسى حروب

عبدالفتاح امجد عبدالفتاح سويطي

عالء عبد الودود حسين جمل

عيسى خالد محمد زيدات

عبدهللا رمضان جادو ابو الحالوه

عالء غسان محمد توام

عيسى شعيب راغب دغامين

عبدهللا سمير عيسى النعيمي

عالء لؤي سفيان الكركي

عيسى محمد اسماعيل هليس

عبدهللا علي عبدالغني الخواجه

عالء هاني عبد العفو نيروخ

غاده جمال دياب نوفل

عبدهللا محمد سالمه عرجان

علي حسين مفضي علي

غدير ماجد محمود ابو سنينة

عبدهللا موسى محمد مناصره

علي خالد احمد حسني

غرام سعيد عبدالفتاح عواوده

عبدالمهدي محمد سميرات

علي عبد العزيز محمود عمران

غسان خالد ثلجي قواسمه

عبير عيسى عيد خضيرات

علي ماهر علي صالحات

غيداء احمد عبد العزيز قنيبي

عدن عبد الحليم بدوي عليان

علي محمد حسن أبو عواد

فاتن مالك محمد مشاعله

عدنان امجد عبد الرحمن مهداوي

عماد الدين مفيد احمد ابو خرج

فادي سلمان محمد زغارنه

عدي اياد محمد وراسنه

عماد شكري محمد حسونة

فادي محمد عيسى ابوعفيفة

عدي ربحي عبد الهادي مشعل

عماد عدنان عبد الغني ابو شرخ

فارس رأفت محمد شاكر نصار

عدي محمد اسحق خليل ابو مسلم

عماد عزام محمد عصافرة

فارس سعد فتحي شرباتي

عدي محمد انور عبد الرؤوف نتشه

عمار محمد حسن ادعيس

فاطمة كارم صادق سنقرط

عدي مراد محمد حميدات

عمر ايمن صالح تكروري

فاطمه اياد عزمي شاور

عدي هشام أحمد امريش

عمر طه خلف بجالي

فاطمه شاهر اسماعيل اعبيدو

عدي وائل محمد عطا غيث

عمر عبد هللا خليل شكارنه

فايز عزت محمد فايز االشهب

عروه خضر محمود الدباس

عمر ماجد آدم دعنا

فتحيه اكرم مصطفى شاور تميمي

عرين بسام عزات شاللفه

عمر محمد خميس عبدو قواسمه

فراس زكريا محمود ابو الجرايش

عز الدين عدنان علي نجاجره

عمر محمد عبد الحليم بحر

فراس عامر دياب ابوميزر

عزالدين حسن محمد مسعف

عمر محمود موسى الفروخ

فراس مجاهد محمد عواوده

عزام أحمد يوسف ابودبس

عمر ناصر علي لهاليه

فرح خالد محمد اعمر

صفحة  7من 11

قائمة طلبة البكالوريوس الحاصلين على قروض من الوزارة للفصل الثاني  1029/1028والمطلوب منهم التوقيع
على الكمبياالت
فرح خميس فؤاد زرو

لؤي خليل محمود صالح

محمد اكرم ابراهيم الحداد

فريده شمسي عبد العزيز زعتري

ليان عبد الرؤوف احمد شروف

محمد االمين فياض محمد المحاريق

فلسطين جميل محمد المخطوب

ليان محسن طه شاهين

محمد اياد محمد عواوده

فيروز أيوب علي عاشور

ليان محمد محمود ابوريان

محمد أسعد محمد سلمان

قاسم عماد عبدالودود ابوالفيالت

ليث الدين محمد عثمان الهور

محمد بشار عمر سلطان

قسم هيثم محمد العصافره

ليث خالد محمد ابوجودة

محمد توفيق محمد التالحمه

قصي رزق كايد حجه

ليث خالد محمود بحيص

محمد جالل أحمد رجبي

قصي محمد اسماعيل صالح

ليث رفيق حسن دبابسه

محمد جمال شفيق مطور

قصي نضال علي طروه

لين عاكف اسعيد عوض

محمد جمال نعيم سعادة

قمر جمال ايوب النتشه

لينا احمد حسن الوحيدي

محمد جميل حامد جرادات

كتائب جبريل جبرين ابوسمره

لينا يحيى عبد المجيد قفيشه

محمد جهاد حسن ابوعياش

كرم ماجد علي القشقيش

لينا يوسف عصفور اجريوي

محمد حامد اسماعيل الدبابسه

كرمل رشيد محمود عوض

ليندا موسى علي الشواهين

محمد حسن محمود مشارقه

كريم صخر محفوظ االشهب

ماسه حاتم طه ساليمه

محمد حسين محمد سميرات

كمال احمد عبد الودود ابو تركي

مالك اياد احمد طرده

محمد خالد محمد بريغيث

كناري كفاح ابراهيم مقبل

مالك رائد محمد حجاجره

محمد خضر حسن زياده

كوثر وائل فيصل ابو حديد

مالك شفيق محمود عالن

محمد خليل عبد الغفار ابو زينه

كوكب عوده محمد البسايطة

ماهر محمد عبد العزيز عيسى

محمد رائد عبد الفتاح الحلواني

الرا فايز عبد الفتاح اسعيفان

مأمون يوسف محمد عمرو

محمد رائد محمد ادعيس

الرا نواف يوسف جبور

مجد ابراهيم حسن مخامره

محمد زياد عيسى التالحمه

الرا يعقوب العمري العمري

مجد ايمن مصطفى زاهده

محمد سامح اسماعيل الكرجه

النا موفق زهير شرباتي

مجد خالد إسماعيل عصافره

محمد سائد عوني طهبوب

لبنى تيسير عبدالقادر عواوده

مجد منجد عبد المعز ناصرالدين

محمد سعود سعيد سالمين

لطفي محمد لطفي سليمان

مجد يحيى عبد المجيد قفيشه

محمد سليمان سالم حريزات

لطيفة عيسى إبراهيم مصري

مجدي ايمن غالب مرقه

محمد سميح محمد سويطي

لليانا نائل محمد شوامره

محمد ابراهيم علي ابو مصطفى

محمد شاهر صالح احمرو

لما محمد خليل ابو عالن

محمد احمد محمد نوفل

محمد صبحي محمود نجاجره

لمه أمجد صبري صليبي

محمد احمد محمود صوص

محمد طالل عبد الرحمن عباس

لمه يعقوب محمد العمري

محمد اسعد عبد الرحمن شروف

محمد عادل عرفات آغا

لمى حسن عبد الكريم جوابره

محمد اسماعيل شاكر شروف

محمد عبد المنعم محسن مهداوي

لميا خالد أحمد ابو زهره

محمد اشرف ماجد سلطان

محمد عبدالحليم محمد سالمين

صفحة  8من 11

قائمة طلبة البكالوريوس الحاصلين على قروض من الوزارة للفصل الثاني  1029/1028والمطلوب منهم التوقيع
على الكمبياالت
محمد عبدالفتاح ابراهيم كفافي

محمد نبيل محمد التالحمه

مرح محمد شحده هليس

محمد عبدهللا جبر ابوحميد

محمد نظمي عبد الفتاح المرقطن

مرح محمود زيدان طه

محمد عبدالهادي حسن جبرين

محمد نعيم أسعد محمد نعيم نيروخ

مرح وليد خالد الجعافرة

محمد عدنان حسن ابوزيد

محمد هاشم احمد ابوالريش

مروان محمد عبد السالم محرم

محمد عريف محمد طيطي

محمد هشام موسى حوشيه

مروه خالد رشيد دوده

محمد عزمي محمد ابوريان

محمد يوسف اسماعيل شامسطي

مروه محمد مراد عبد الرحيم شاور

محمد عطا عيسى فروخ

محمد يوسف خلف بجالي

مروه يوسف احمد ابو غبوش

محمد عطيه نزيه محمد عطيه صالح

محمد يوسف خليل عمرو

مريم صالح الدين عمرو عمرو

محمد عوض محمد بطران

محمود اسماعيل خليل عمريه

مريم عبدالهادي حسن جبرين

محمد عوني مضحي دعنا

محمود اكرم محمود ابو علي

مريم عيسى حسن الخاليلة

محمد عيسى عبدالرحمن ابوعرقوب

محمود انور محمود راشد

مريم مازن محمود عيايده

محمد فضل شاكر طه

محمود حسين محمد ابوشيخه

مريم محمد خليل محاريق

محمد فواز ابراهيم طرده

محمود خالد محمود كرجه

مصطفى خليل مصطفى الحرباوي

محمد فواز حسين بلل

محمود صبحي محمود نجاجرة

مصطفى رمضان شهاب مجاهد

محمد كامل خليل الزير

محمود عمر عيسى سويطي

مصطفى عبدالرحيم مصطفى برقان

محمد كامل عبد المنعم شاللفه

محمود فخري كمال النتشه

معاذ محمود محمد ابو هشهش

محمد كامل محمد شحاتيت

محمود محمد محمود الطقاطقة

معالم محمد حسن هرينات

محمد كامل محمود شحاتيت

محمود موسى محمود ابو عريضه

معتز باسم كامل حسونه

محمد كمال محمد شروف

محمود نهاد محمود العمله

معتز باهلل محمود عطا هللا طيطي

محمد مازن عمر حروب

محمود نواف عبدالفتاح سراحين

معتز صالح عاطف عمرو

محمد محمود احمد مصطفى

محمود ياسر علي مصري

معتز عاهد محمد جبرين

محمد محمود أحمد زماعرة

محي الدين محمود سليمان مواس

معتز عماد نايف الشوامره

محمد محمود جبريل طميزه

محي الدين يوسف محمود بطران

معتصم ابراهيم محمد عمور

محمد محمود حماد الهرش

مراد احمد محمود شاهين

معتصم سعدي محمد عطاونه

محمد محمود سالم سويطي

مراد جمال محمود خطيب

معتصم محمد اسماعيل ابوصبحه

محمد محمود عبدالرحمن حسن

مراد محمد عبد المهدي سميرات

معتصم محمود عبد العزيز سويطي

محمد محمود محمد ابوزنيد

مرام اياد عطا احميدان

مكرم أبي عوني عرفه

محمد محمود يوسف السويطي

مرام عبد هللا أحمد غياظه

مالك اسماعيل محمد عطاونه

محمد مصلح ابراهيم كرجات

مرام عدنان طه حميد

مالك بسام محمود مناصره

محمد منير محمد سعدي الفاخوري

مرح خليل محمد اخليل

مالك رائد نعمان نتشه

محمد موسى حسين ابوسرحان

مرح سميح علي ابو مفرح

مالك منصور يعقوب ناصرالدين
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مالك يوسف محمد جبريل

مؤمن ابراهيم ثلجي الزهور

نور الدين ابراهيم احمد مرشد

منار ابراهيم محمد العواوده

مؤمن يوسف محمد الدراويش

نور الدين حسين عبيد بعيوات

منار أحمد حسين اعقفان

مؤيد احمد محمد طقاطقة

نور الدين خالد احمد ابو زهره

منار فتحي خليل صبارنه

ميار لبيب محمد بدر

نور الهدى خالد محمود النجار

منار محمد سالمه قواسمه

ميرال سميح عبدهللا ابو زهره

نور كمال احمد اغنيمات

مناسك مصطفى خليل يونس

ميس جمال محمود النجاجرة

نور محمود علي عبدهللا

منتصر ابراهيم خليل العصافره

ميساء أسعد محمد سلمان

نوره صالح مصطفى الشيخ

منتصر احمد عثمان عمرو

ناجد نائل عبد اللطيف دبابسه

هاشم حامد احمد صالح

منتصر باهلل فضل فازع الجعبري

ناديه نضال محمد شلودي

هاني حمد محمد ابو عطوان

منتصر رجائي سمور ابو خلف

نانسي أحمد زهران أبو صوان

هاني راتب محمد جبارين

منتصر عادل محمد قزاز

نانسي شبلي عثمان كاشور

هبه اسماعيل خليل جعبه

منجد ابراهيم كامل المصري

نبال محمد عمر شكارنه

هبه خليل أحمد زهور

منجد جمال عيسى فراح

نبيل جمال خليل ابو حلتم

هبه فيصل عمران ابوسنينه

منى ماهر شاكر هشلمون

نداء صالح الدين محمد عاشور

هبه نبيل سعيد زلوم

منية وهيب محمود اخليل

نداء عبد الناصر الدرباشي

هدايه جبريل بركات الشويكي

مها احمد عبدالرحمن حلواني

نداء يوسف سليمان نجار

هدايه عيد عودة قواسمه

مهدي رائد ابراهيم عابدين

ندلين حسن حسين يمني

هدى فادي محمد عيسى مرقه

مهدي محمد محمود المحتسب

ندى باسم عبد المغني مجاهد

هديل جميل ابراهيم جبارين

مهدي يحيى اسماعيل الصوالحي

ندى حسن ابراهيم اسعيد

هديل شاهر محمد سراحنه

مهند ابراهيم حسن فروخ

ندى هشام سالم عطاونة

هديل عزيز علي طروه

مهند اكرم محمد الفطافطه

نديم محمود ابراهيم عطاونه

هديل غازي محمد دراويش

مهند عزمي محمود الشاللده

نذير نهاد علي تالحمه

هديل فواز رشيد السكافي

مهند فايز نجيب عزموطي

نريمان ابراهيم محمود خالف

هديل محمد حجازي توفيق ابوالحالوه

مهند كمال عبدهللا نجار

نسيم أحمد حرب الفريجات

هديل محمود اسماعيل خضور

مهند ماهر عبد الرحمن االخضر

نضال عادل تيسير عدوان

هديل محمود خلف سراحين

مهند موسى أحمد وراسنة

نضال هشام حجازي مطور

هديل نضال زيدان طه

مهند وجيه محمود ابولبن

نظمي يوسف حسن ابو زنيد

هديل نضال عبد المطلب جريوي

مهند وليد خليل ابو شرار

نعيم اشرف نعيم ابو مرخيه

هديل وليد ابراهيم حليسي

مهيب حسن حسين جرادات

نغم جواد محمد نجاتي شعراوي

همام عبدالمطلب خليل النتشه

موسى جهاد موسى أبوريان

نمر نبيل نمر دودين

همام ماهر خضر حالحله

موسى عبدالحليم محمد سالمين

نهيل اياد فوزي طروه

همام هاني عبد الغفار ابو زينه
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هنا صبحي أحمد الزغير

يزن خالد محمد ابو صبحة

هناء جعفر بدوي ادعيس

يزن رائد عزات شمروخ

هنادي قاسم محمد ابو قبيطه

يزن سامي حرب فريجات

ورده امجد محمد ابو وردة
ورده محمد زكي عبد الودود
ابوسنينه

يزن عيسى عبدالمهدي عيد

ورود ربحي رضوان الهرش
ورود كمال حامد حاليقه
وسام حلمي عبد الحميد شاللده
وسيم فايز محمد شحاتيت
وسيم محمد بدوي الزهور
وعد محمد عبدالرحيم العطاونه
وعد محمد موسى عيد مخامره
وفاء حلمي عبد ربو سويطي
وفاء خليل محمد ابوسيف
وفاء نضال صالح عطيه المناصره
والء اسماعيل ابراهيم ابو الكباش
والء سعدي خليل الشحاتيت
والء عزام عثمان ابوغزاله
والء نضال بدوي القصراوي
يارا عيسى عبدهللا البدارين
ياسمين ارشيد زكي الساليمه
ياسمين ايمن علي حنيحن
ياسمين حسام نوح دويك
ياسمين حسن محمد عمار

يزن ماهر عبد العزيز ابوزنيد
يزن محمد اسماعيل بحيص
يزن محمد محمد يوسف الشريف
يزن وضاح فخري شريف
يسرى محمد محمود اللهاليه
يعقوب رشاد يعقوب ابو رموز
يمامه اسماعيل محمد حروب
يمامه محمد احمد شراونه
يمنى هاشم اديب جنيدي
يمنى يوسف سفيان كركي
يوسف بسام اسماعيل قيسيه
يوسف بالل طاهر محسن
يوسف حسن احمد عجميه
يوسف عادل محمد ابوريان
يوسف عايد عبد القادر حريبات
يوسف عبد الفتاح ابراهيم عمله
يوسف عدنان يوسف سيد احمد
يوسف فخري يوسف اطرش
يوسف محمد محمود علقم
يوسف محمود عبد الفتاح العواوده

ياسمين رائد شاكر طقاطقه
ياسمين هاشم أحمد ابو الريش
يحيى خليل عبد ربه اوالد محمد
يزن جالل أحمد رجبي
يزن جمال عبد المنعم عايش
يزن جهاد طاهر سلطان
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