
والمطلوب منهم التوقيع  9102/1010 األولالحاصلين على قروض من الوزارة للفصل  الدبلومقائمة طلبة 

 على الكمبياالت
 

  

3 من    1 صفحة    
 

 ابراهيم رسمي راشد ابو زهرة

 احمد اسامه احمد فيصل عوده

 احمد رضوان ابراهيم ابو فنون

 احمد علي محمد زامل

 احمد علي محمد مرعب

 احمد منصور محمد جوالني

 احمد ياسر عمر عبيد

 احمد يوسف عقل عقل

 ادهم جميل علي زياده

 ارجوان عبد المطلب خليل النتشه

 ارجوان وائل حسن مريش

 يوسف أحمد حناتشه اسراء

 اسيد محمد ايمن عبد القادر زيتون

 اسيل عبد المعز شكري ابو شخيدم

 اسيل يوسف محمد ابو عصبه

 االء عاطف خليل حسن موسى

 العنود مراد محمد حميدات

 المأمون نايف عبدهللا خالف

 امين صادق فخري حسونه

 امين نضال محمد امين جعبري

 انس راني أحمد شريف

 م المصريانس عصام كاظ

 انس نزار أحمد محتسب

 انوار اكرم رشيد عرب

 انوار هارون محمد اطرش

 ايات محمد شحاده غريب

 اية ابراهيم محمد القواسمي

 ايمان اسماعيل حماد ابو طبيخ

 ايمان عبد الرحمن محمد ابو شرخ

 ايه محمد احمد عواوده

 ايه مراد محمد جابر

 ايه يوسف ابراهيم ابو عجميه

 عماد الدين علي قتلوايهم محمد 

 إيهاب عيسى موسى عمار

 أحمد سامر سليمان الجمل

 أحمد سليمان أحمد بحيص

 باسل الياس جورج خير

 باسل بركات محمود رزيقات

 بتول حسام عبد هللا الفالح

 براء محمود محمد الحوامده

 بشار محمد مبارك الديرية

 بشار ناصر سالمه اطبيشه

 بالل نبيل عبد الرؤوف ابو شرخ

 بهاء شريف عبد الرحيم الكار

 ترتيل جهاد بديع قنيبي

 ترتيل رامي فريد الهيموني

 تريم ناصر ابراهيم الفاخوري

 ثابت جواد ثابت ابو عيشه

 ثائر حمود حرب فرجات

 ثائر نبيل زيدان طه

 جمال الدين خالد جمال الشريف شريف

 حازم خليل محمد امحمد

 حسن يونس محمد فريجات

 لشيخحمزة نضال خليل ا

 حمزة وليد محمود مسالمه

 حمزه جمال محمود بحيص

 حمزه خليل ابراهيم العوضي

 حمزه محمد خلف مناصره

 حمزه موسى محمود طرده

 حنين خالد مصطفى حاليقه

 حنين عاطف محمود االطرش

 حنين عبد العزيز راتب فاخوري

 خليل اياد خليل ثوابته

 خوله سليمان محمد صوالحه

 دانا بالل سامي جعبري

 دانا جميل أحمد الدويك

 دانا طارق سامي شاهين

 دانيه عيد مصباح ابو منشار

 دنيا سفيان محمد توفيق الشرباتي

 دنيا عمر محمود حسن موسى

 دنيا محمد محمود عاشور

 ديانا بسام ربحي مسوده
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3 من    2 صفحة    
 

 ديانا زياد محمد شريف سدر

 ديما يعقوب فايز سعافين

 دينا يعقوب عوض غيث

 راتب منصور أحمد رجبي

 رامي عالء اسماعيل ابو رجب

 ربى علي عيسى المناصره

 رغد فايد محمد جردات

 رغد نافذ موسى عويوي

 رفيق فواز ابراهيم طرده

 رنا اسعد عبد السالم دنديس

 رهف موسى يوسف مناصره

 روان وليد خليل عواوده

 روضه محمد فؤاد محمد أكرم زلوم

 روال جمال أحمد ابو عياش

 ابو رعيهرونجس عبد العال أحمد 

 رويده عوني محمد ابوتركي

 زياد حامد محمود طرمان

 زيد محمد عبدالفتاح عمرو

 ساره اسعيفان يوسف طرايره

 ساره نعمان محمد فتحي زغير

 سالي تركي علي ابو سنينه

 سجى خالد محمود كرجه

 سرين سامي عدنان كاتبه

 سفيان سليمان محمد يوسف نتشه

 سفيان عبد المجيد محمود قصراوي

 م اسالم محمد عاطف سلهبسال

 سلسبيل رمضان عيد مشاهره

 سماح ناصر احمد العمله

 سميحه أحمد عبد الهادي قنديل

 سوسن محمد سالمه اطبيشه

 شادي موسى نعيم شيخ دره

 شروق حاتم أحمد اطرش

 شروق عباس علي الزعتري

 شهد جمال عبد العظيم جعبري

 شهد لبيب رجب صغير

 مونشيراز جويد محمد فتحي الهشل

 شيماء زياد احمد جنازرة

 شيماء عامر عبد المجيد سيد احمد

 شيماء عيسى مصطفى حميدات

 شيماء منذر ايوب جعبه

 شيماء نضال اسماعيل عمران

 صهيب اسماعيل محمد دبابسه

 صهيب منذر راغب ابو رميله

 ضحى خضر عيسى الخمايسه

 ضحى سمير شحاده حلبي

 ضياء ابراهيم خليل الصبارنه

 الدين امين سالم شرحةضياء 

 طارق زياد أحمد عمرو

 طارق محمود ياسر ارزيقات

 عبد الرحمن رائد ابراهيم الهريمي

 عبد الرحمن عبد الحكيم يحيى قواسمه

 عبد هللا سمير محمد عالن

 عبير نادي عبد الغني رضوان

 عدي عامر ايوب صرصور

 عرين إسماعيل حسن الشيوخي

 عز عزام ابراهيم سياعره

 الدين نور الدين بدوي جعبهعالء 

 عالء عزام سليم زرو

 علي فايز يوسف الخضور

 عمر امجد عمر محفوظ

 غدير جمال حمدي أبويوسف

 غدير كرم محمد وحيد كستيرو

 فادي عبد المعطي عبد الواحد جويلس

 فاطمة محمد طه عويضات

 فاطمه محمد موسى عدره

 فداء محمد عيسى جبرين

 قصي باسم عثمان ابوعيشه

 ا اشرف عبد الجبار فاخوريالن

 لليان هاشم حلمي صبيح

 لمى فؤاد علي الحداد

 محمد اسامه محمد رشيد

 محمد تيسير عيسى ابو مفرح



والمطلوب منهم التوقيع  9102/1010 األولالحاصلين على قروض من الوزارة للفصل  الدبلومقائمة طلبة 

 على الكمبياالت
 

  

3 من    3 صفحة    
 

 محمد خالد محمد طروه

 محمد رسمي خليل زياده

 محمد رضوان مهدي اشهب

 محمد زياد ابراهيم بشر

 محمد سعدي احمد ابو دبوس

 محمد شاهر محمد زهدي حسونه

 الحق محمد اسحق غلمهمحمد عبد 

 محمد عبد الرحمن طه عمرو

 محمد عبد الكريم عبد الواحد ابورجب

 محمد عبد الكريم مصطفى رجوب

 محمد فخري صابر هوارين

 محمد ماجد جبريل دنديس

 محمد ماجد عيسى سعده

 محمد محمود سليمان بحيص

 محمد موسى خليل جرادات

 محمد نضال محمد قاعود

 محمد هاشم عطاهلل عواد

 محمود امين محمود االطرش

 محمود داود ابراهيم ابو عمر

 محمود رائد محمود الطوباسي

 محمود ماهر أحمد جمل

 مرام عصام محمد خضر نتشه

 مروه مازن نعيم سلهب

 مصعب عبد الكريم محمد الطرده

 مالك صخر سعدي النتشه

 منار خليل محمد حرب

 منال يونس اسماعيل نجار

 مهند وليد بهجت شريف

 احمد محمد عمرو مهى

 مؤيد شادي سعدي مسوده

 مؤيد محمد عقل ابو عيد

 ميرا هشام ابراهيم الشريف

 ميساء حسن اسماعيل قواسمه

 ناصر يونس محمد ادعيس

 ندى مجدي ماجد الجمل

 نديم محمود ذياب طميزه

 نسمه نائل يوسف مناصره

 نسيم رائد محمد طرده

 نضال رشيد محمد الرجوب

 يهنعمه علي نمر ابو مار

 نعيم بسام نعيم الزعارير

 نغم محمد محمد ابوريان

 نهاوند مراد احمد االطرش

 هاله ابراهيم خليل رشيد

 هديل محمد خالد عبد المحسن مطاوع

 هديل محمود محمد عمله

 هشام محمد روحي كامل شاهين

 هشام محمد شفيق عمر جويحان

 هيا كامل محمود صباح

 هيثم تيسير عبد الجبار طباخي

 مود صالح عالنوائل مح

 ورد يحيى عبد الحميد عطاونه

 ورود نضال ماجد الدميري

 وسام عبد الغني احمد سياج

 والء جمال عزات قواسمه

 والء معروف عيسى عيايدة

 ياسمين راغب شحدة السعده

 ياسمين فهمي حسن الطويل

 يحيى محمد وائل عبد الجبار المحتسب

 يوسف اكرم يوسف عالء الدين

 ابراهيم سويطييوسف محمود 


