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 ابرار محمود عبد الرحيم مشني  

 ابراهيم اكرم محمد سبيتان
 ابراهيم سليمان محمد مصري

 ابراهيم عبد هللا موسى ابو علي
 احسان سعدي حافظ القواسمي

 احمد جودت محمد شويكي
 احمد حسن علي حمدان
 احمد خليل احمد بيراوي
 احمد خليل احمد فرج هللا

 احمد داود احمد رزق
 روبين محمد حسين سياجاحمد 

 احمد زياد محمد منصور
 احمد سليمان احمد بحيص
 احمد سمير عطيه اعبيدو
 احمد عطية احمد المطور

 احمد محمد عبد القادر جعفر
 احمد محمد علي سعده

 احمد محمد محمود ارفاعيه
 احمد نافذ عزمي شماس
 احمد نافز رشدي طويل
 احمد نايف ايوب رجبي

 نزيه محمد نعيم شرباتياحمد 
 احمد نصري خضر موسى
 احمد هاني سليمان قاللوه

 احمد ياسر صادق ابو زعنونه
 احمد يوسف محمد قطامش

 اخالص محمد ياقين هاشم طويل
 ادم اسماعيل ابراهيم منصور

 ادم حسين محمد االشقر
 اريج عامر محمد جويلس

 اسامه عاهد محمد حاتم ناصر الدين
 علي محمد عمرواسراء 

 اسراء علي محمود قواسمه
 اسراء فخري حجازي رجبي

 اسراء محمد عباس محمد اقنيبي
 اسراء محمد علي ابو ريان

 اسراء يوسف محمود قواسمه
 اسالم رامز رمضان الهنيني

 اسالم ماجد محمد قواسمه
 اسالم وائل خالد زبن

 اسماء عبد الجبار محمد زاهده

 يعقوب ابو زينهاسماعيل عمر 
 اسماعيل كايد اسماعيل دودين

 اسيل ابراهيم محمد حميدات
 اسيل اسماعيل خضر حالحله

 اسيل اياد عبد المعطي ابو شخيدم
 اسيل شحده فيصل نتشه

 اسيل ماجد ادم دعنا
 اسيل محمود يوسف رزيقات

 اسيل هاشم عثمان قواسمه
 اشرف شعبان كامل ابو حمديه غيث

 سعيد عوض ايوباصاله 
 عيشه مطربازيابوافنان محمد منير 

 االء بسام محمد عوني شاهين
 االء عادل صبحي كببجي

 االء ماهر علي تالحمه
 االء محمد محمود فطافطه

 الصديق محمد خليل ابو سنينه
 الفت خالد محمد خليل ابراهيم

 المعتز باهلل يعقوب احمد سراحنه
 القشقيشالهام اكرم عبدالمجيد 

 امجد تيسير عبد الحميد قدسي
 امجد حامد شعبان زيتون

 امير خالد عيسى ابو جحيشه
 امير محمد عطاهلل جردات
 امير نضال حسن ارفاعيه
 اناغيم عادل فارس داود

 انس الياس يعقوب ابو زينه
 انس انور نعيم السالمين
 انس جمال محمد جعبري
 انس وجدي انور سلطان

 بدر خليل حشيشانعام 
 انوار وصفي علي دودين

 اهداء خالد عيسى ابوعياش
 ايات محمود محمد سالم قفيشه

 اياد هاني علي الزرو
 اياس محمد مجدي ناصر الدين

 ايمان عمر سالم ابو سيف
 ايمن اسعد عبداللطيف كركي

 اينار هايل محمد سويطي
 ايه يوسف حسين حالحله
 سنينهايهاب اسحق ابراهيم ابو 

 ايهاب محمد حسن ابو زهرة
 ايهاب محمد سليم يوسف الكركي

 ايهاب ياسر صادق ابو زعنونه
 إبراهيم احمد موسى ابورجب 

 إبراهيم محمد عبد الفتاح قواسمه
 إياد روحي خليل جبارين

 إيناس صالح محمد عبدالسالم غيث
 أحالم يونس عيسى طرده
 أحمد جمال علي السويطي

 داود بدر أحمد جهاد
 أحمد كامل عيسى مخامره

 أحمد محمد محمود عصفور
 أروى علي سليمان حوامده

 خالد مطاوع أسماء محمد
 أسيل عبد الحميد عبد المجيد سلطان

 ألماظه رائد موسى دعنه
 أماني يوسف موسى الجمل

 أمجد ابراهيم محمداوالد محمد
 أمل بهجت ياقين الجعبري

 دنديسأميره جميل ابراهيم 
 أنس ابراهيم رمضان ابوعواد
 أنس اسحق سليم ابو الضبعات

 أنس إسماعيل أحمد هور
 أنس يعقوب عبد الخالق الهيموني

 أنغام محمد حاتم ديب الجعبة
 أيمن محمود محمد يوسف شريف

 آالء محمد سعيد عطية دعنا
 آيه فاروق شعبان مدهون

 باهر شريف عبدالرحمن ابوراس
 سليمان الشروخبراء زياد 

 براء عبد العزيز محمد عايش شبانه
 براء ياقين احمد االطرش
 بالل جهاد داوود طرايرة

 بلقيس عادل عمر زعتري
 بهاء جمال عيسى سالمين
 بهاء حمزه محمد زواهره
 بيان حسين حسني سلهب

 بيان عبد الوهاب ابو الضبعات
 بيان عصام طه ابو سنينه

 رباحبيان محمد حسين 
 بيان محمد زكريا الزعتري
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 بيان ناصر محمد سيد احمد
 بيان هاني علي زهور

 بيسان شريف عبد الرحمن أبو راس
 تسنيم أيمن وليد جعبه

 تسنيم نادر محمد يوسف ابو سنينه
 تقي الدين عبد الناصر نعيم برادعي

 تمارا طارق سامي شاهين
 تماضر اسماعيل عوض ايوب

 الرؤوف ابو شرختوفيق عبد 
 جمانة سرحان عبدالغفار شبانه

 جميل جمال عثمان كرامه
 جنات ربحي خالد غزال

 جواهر نافز يعقوب احمرو
 جيهان احمد رشيد جنيدي

 حاتم نادر داوود بدر
 حسام الدين شاهر احمد ابو عواد

 حسام خليل فرج بلتاجي
 حسن فايز محمد بربراوي

 حسن محمد حسن شحاتيت
 حسين كمال حلمي يغمور
 حسين نظمي كامل طويل

 حكم محمد نافذ عبد الرحيم الكركي
 حال مناع شعيب مناصرة
 حمزة علي مرشد العكل

 حمزه حسين محمد عمرو
 حمزه عبد الجليل نعمان ديب
 حمزه محمد موسى العطاونه
 حمزه ناصر سالمه اطبيشه

 حميده خليل عبد ربه اوالد محمد
 اسماعيل ابوغنيم حنين سامي

 حنين عبد الجبار فنش جرادات
 حنين فريد محمد الخطيب

 حنين وليد محمود اجريوي
 خالد محمد حامد جعبري

 خالد يوسف أحمد حناتشه
 القواسمةختام عبد المنعم 

 داليا اكرم محمد الحطبه
 داليه عصام ابراهيم شخطور

 دانا معتصم عبدهللا سلطان
 محتسبدرين اكرم عطا 

 دعاء عبد الرحمن محمود ابو نجمة

 دعاء كمال محمد دبابسه
 دنيا حسن عبد المهيمن يغمور

 دنيا حسن نعيم شويكي
 دنيا داود اسماعيل جعبري

 ديانا اياد فهمي دعنا
 ديانا حاتم محمد اسعيد

 ديانا محمدنعمان محمد ربيع حموري
 دينا جمال شحدة دودين

 ابو حماددينا شريف محمد روحي 
 رامي احمد خليل ابو فرده
 رامي احمد مطر ابو كباش

 رامي أحمد محمد الشيخ
 راويه عماد محمد هشلمون
 رأفت عيسى محمد طقاطقه
 رأفت يوسف عيسى عمور

 رزان رباح محمد يغمور
 رزان زياد زيدان البكري

 رسيله جهاد محمود حروب
 رشا شادي سليم زاهده

 محتسبرغد اكرم عطا 
 رغد سليمان عبد العزيز سويطي

 رغد عطيه حافظ اشمر
 رغد عماد عوض الساليمة

 رغد هاشم محمد النتشه
 رغده اسحق حربي جمل
 رغده هاشم فخري نتشه

 رمزي خالد عيسى صالحات
 رمزي نضال فيصل تلحمي

 رنا فريد محمود رجوب
 رنال خالد احمد شاللده

 رنين حسني ابراهيم عاشور
 رنين خليل فرحات سياج

 رنين عادل محمد سليم جعبري
 رنين وحيد رضوان زرو

 رهام عصام محمد خضر نتشه
 رهف طالب عبد الرحيم الجعبري

 روان ماجد عيسى شرحه
 الحافظ عشاروان محمد مصباح عبد

 روان محمود حسن الوحيدي
 روزام أحمد اسعد صالحي

 روال خالد يوسف عمرو

 خليل مشارقةروال يوسف 
 روند رشدي محمد الزير الحسيني

 رؤى امجد عبد الجواد الجزار
 رؤى باسم عبدربه شرحه

 ريم خليل سالم جعبري
 ريم محمد محمود سويطي
 زكريا خلف محمد حسين

 زهراء عزام أحمد شريف
 زهره زهير سليم فنون

 زياد سمير محمد ابو عيشه
 زيد محمد محمود الهدار

 الجليل محمد عطيله زينب عبد
 ساجده يوسف محمد ابو ريان

 سارة جواد جودي تكروري
 سارة سمير محمد ابوصبيح

 ساره اسعد محمد سعيد ابو غزاله
 ساره جهاد محمد خليل محتسب

 ساري محمد يوسف طرده
 سالم جميل سالم زير

 سامر ايمن محمود عمرو
 ساندرين عبد المجيد ابراهيم ريان

 محمود عمرو ساهر ايمن
 سجا جبرين صالح عابدين

 سجود باسم موسى سويطي
 سجود زياد اسماعيل الدوده
 سجود عزام حسن شيوخي

 سجود محمد حسين ابوشيخه
 سجود يوسف محمد حروب
 سجى حاتم حافظ الجعبري

 سعديه عزام عبدالحي قواسمه
 سفيان علي زكي حالق

 سليمان عماد سليمان شروخ
 عيسى جوالنيسماح سمير 

 سماح وليد طايع فنون
 سمير اسامه حسن عرار

 سمير صبحي سمير ابو حمديه
 سنابل عبد الكريم مصطفى رجوب

 سندس اسحق فايز سعافين
 سندس عايش جوده قصراوي

 سندس عبد الفتاح خالد ابو فنون
 سهير زهير عمر الزغير
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 سوسن ربحي خضر كوازبه
 سوسن يوسف مصطفى سراحنه

 شادي عايد اسعد مرقه
 شحاده عادل محمد ربيع

 شذى عبد الفتاح محمد النجار
 شذى نادر لطفي الطويل

 شروق محمد اسماعيل دوده
 شرين جمال حسن ابو عرقوب
 شرين محمد يوسف الكرابليه

 شموع حيدر عبد الهادي سويطي
 شهد بسام عزالدين البكري
 شهد كاظم حربي فاخوري

 شهد وائل ربحي النتشه
 شهد يوسف محمد مناصره
 شيرين حمزه محمد زواهره

 شيماء خضر رشاد عيده
 شيماء فايز فؤاد جعبري
 شيماء نافذ محمد جعبه

 صبحي جميل صبحي القواسمة
 صفاء خالد حسن الشروف

 صالح الدين منير محمد شويكي
 صهيب جهاد محمد غيث

 صهيب صبحي مصطفى القواسمي
 صهيب محمد مطيع ايوب ابوسنينه

 ضحى عماد راتب أبو هيكل
 ضياء رضوان خضر ابوحديد

 ضياء هاشم ضياءالدين الشريف
 طارق عماد يعقوب اشمر النتشه

 طارق محمد زكريا طه عوده
 طاهر أحمد عثمان فالح
 طريف رزق كايد حجه

 طالل طالب محمد عاشور
 طه هشام جبريل شواهين

 العفو راتب قواسمهعاطف عبد 
 عامر جهاد جبر ثوابته

 عامر راتب محمد القشقيش
 عاهد عرفات نصار شوبكي

 عايده عاطف محمود االطرش
 عايشه نعيم احمد وراسنه

 عائشة عبد القادر محمد ابو تركي
 عبد الحميد سعيد محمد عمار

 عبد الفتاح عبد الحليم جعافره
 عبد هللا حسين رشيد البشر

 هللا عدنان محمد عايشعبد 
 عبد هللا ماهر محمد شنان

 ابو تركيعبد المحسن محمود 
 المعطي برقانعبد المعطي بدوي عبد

 عبدهللا عماد الدين موسى طويل
 عبدهللا نبيل طلب دعدره

 عبدالمطلب نسيم ناصر الدين
 عدنان احمد مصطفى برادعيه

 عدي جواد محمد قواسمه
 عدي سامر يحيى جعبري

 عدي محمد علي عميه
 عروب عادل محمد دنديس

 عز الدين طالب محمد ابو عوض
 عزالدين عيسى احمد الشاللده

 عصام عبد الفتاح محمد فرج هللا
 عصام محمود حسين رصرص
 عالء امجد عبدالفتاح السويطي

 عالء روحي محمود الشاللده
 عالء عماد عبد الرؤوف هيموني

 عطاونهعلم الدين فيصل احمد 
 علي خليل محمد طرده

 علي زهران بدوي برقان
 عمار موسى محمد صبح ابو شمسيه

 عمر أمين محمود جبرين
 عمر علي صباح الصباح

 عمر غسان عمر الحروب
 عمر وائل مصباح شاهين
 عمرو حسن علي خرشه

 غاده منذر علي طويل
 غدير ايوب عبد الخالق سدر

 غيث غدير عدنان محمد عبدالسالم
 غدير غالب مصباح دويك
 غدير محمد حامد قواسمه

 غصون عبدالسميع ابو رموز
 غيداء طالل ابرراهيم االطرش

 غيداء علي عمران محفوظ
 فادي محمد عيسى ابوعفيفة

 فايز محمد جبرين محمد
 فداء عزام عزات كركي

 فراس ابراهيم عيسى طرده
 فراس حسن اسماعيل صالح

 قاسم نايف محمد رزيقات
 قسام محمد محمد السالمين
 قصي بسام عبدالغني نتشه

 قصي سميح داود سالم
 قصي نظام عبد الودود ابو فيالت

 كاتيا كامل عايد السويطي
 لبنى بسام عايد درابيع

 لندا عامر محمد صبحي المحتسب
 لؤي زياد عبدالشكور شويكي

 لؤي فايز ابراهيم عمرو
 ابراهيم احمد عمروليث 

 مالك زياد محمد عدنان شاهين
 مالك عطا عبد المعطي صبح

 مالك علي احمد عوض
 مالك فواز محمد صبح شرباتي

 مالك محمد محمود بدران
 ماهر عزيز محمد المصري

 مأمون تيسير زهدي ناصر الدين
 مجد زيدان يوسف النيص
 مجد ناصر محمد عابدين

 مجد يحيى عبد المجيد قفيشة
 مجد يوسف عبدربه البطران

 مجدي رياض محمد حسين
 محمد ابراهيم محمد حروب
 محمد احمد سعدالدين سعو

 محمد اسماعيل ابراهيم الخضور
 محمد اسماعيل ابراهيم نجار

 محمد التقي محمد عبدالفتاح شريف
 محمد ايوب عبدالخالق ابو تركي

 الحداد محمد أكرم إبراهيم
 محمد بركات عيسى جعبري

 محمد تيسير اسماعيل عمرو
 محمد جمال محمد المحارمه

 محمد جميل حامد جرادات
 محمد جهاد محمود شنطي

 محمد حسن احمد رستم
 محمد حسين جابر العصافره

 محمد خضر محمدعزمي قواسمة
 محمد خليل بدر حاليقة
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 محمد سعدي احمد ابو دبوس
 ابراهيم داوودمحمد صابر 

 محمد صادق محمد اخليل
 محمد صبري محمد الزهور

 محمد عادل عبد العزيز ابو زنيد
 محمد عايد خليل نعمان

 محمد عايد صبحي رباح قفيشه
 محمد عبدالجليل محمد سيداحمد
 محمد عبدالحميد نجم القصراوي
 محمد عدنان راشد عيده حرباوي

 محمد عقاب محمد سيد احمد
 علي خالد محمد محمد

 محمد عوني رشيد ابو حمديه
 محمد فواز محمود الرزيقات

 محمد فوزي خليل عوض
 محمد كمال عيسى مخامره
 محمد مصباح سليم نموره

 محمد مصلح ابراهيم كرجات
 محمد موسى إسماعيل الخاليلة

 محمد وائل خالد زبن
 محمد وليد عبدالكريم مرعب
 محمد ياسر اسحق السالمين
 محمد يوسف عيسى عمور

 محمود انور حجازي النتشه
 محمود خالد محمود المصري

 القادر اطرشمحمود عبد العزيز عبد
 الحافظ نوفلمحمود عبد المعطي عبد

 محمود عدنان محمد ترتوري
 محمود فايز حسن مناصره

 محمود محمدابراهيم علي الجعبري
 مراد احمد عبد الرحمن اسعد

 محمد ابو رضوانمراد رائد 
 مراد محمد خالد ناجي محتسب

 مرام محمود خليل ديريه
 مرح نادر مصباح االطرش

 مروة عبد الحليم حسن سموح
 مروه ابراهيم احمد تميم نتشه

 مروه ربحي محمود زلوم
 مروه مجدي محمد الشريف

 مريم رائد احمد القاضي التميمي
 مريم زامل سالم ابو رعيه

 الجعبهمصطفى محمد نجيب  
 مصطفى يوسف عبدالجواد علوش

 مصعب احمد خليل عطية
 مصعب محمد مطيع ايوب ابو سنينه

 مصعب يونس محمد خمايسه
 معاذ جمعه عطا شطريط

 معاذ سمير محمود جبرين
 معاذ عبد الجواد خليل اسطة

 معاويه محمد عيد مصطفى قواسمه
 معتز باهلل صالح محمد سليميه

 معتز معتصم رجب بيوض التميمي
 معتصم ابراهيم محمود تالحمه

 معتصم محمدعماد الجعبري
 معتصم محمود عبد العزيز سويطي

 معن وجيه محمد عمر خرواط
 مالك احمد حسن الرجوب
 مالك جميل محمد مناصره

 مالك رشدي محمد عز الدين سلهب
 مالك محمد عبد المطلب عبد الرزاق

 شريف دعنهملكه مهند 
 منار غسان رشدي شاهين

 منار محمد ابراهيم طرده
 منتصر رمضان حمد ابو عواد
 منتهى عبدهللا حسين قواسمه

 منجد مصطفى ديب جعبه
 منذر كامل محمدعلي ابوالفيالت

 منى سامر ماجد نتشه
 منى غسان محمد عوني شاهين

 إبراهيم النتشةمهدي إسماعيل محمد
 عنانيمهدي حربي حسن 

 مهند سعدالدين شكري عويوي
 مهند عصام صالح كببجي

 موسى راتب محمد عرفات رازم
 موسى محمد محمود سويطي

 موفق اسحق محمد نتشه
 موفق محمد نضال حسين االشهب

 مؤمن فرج جميل محتسب
 مي رباح اسماعيل ابو سنينه

 مي سعيد محمد ابو عيشة
 مي غسان محمد عوني شاهين

 عوني عبدالهادي سويطيمياده 

 ميار ابراهيم متعب ادعيس
 ميراف عبدهللا فايز غنيمات

 ميس زكي رشيد تيم
 ميساء سامر فضل وزوز

 نادر حمزه قاسم داود
 ناصر راجي رشاد ناصر الدين

 نانسي عارف عرفات فراح
 نانسي يوسف مصطفى سراحنه

 نايف هاشم نايف سلطان
 نبيل أشرف نبيل سلهب

 اسماعيل ابراهيم الصوص نجوى
 نداء محمد عبدهللا مسالمة

 ندى انس راشد مسوده
 نرجس عامر محمد كمال الجعبه

 نرمين تيسير محمد البربراوي
 نصري الدين محمد خليل أبو جحيشة

 نعيم اشرف نعيم ابو مرخيه
 نهوند محمد حسين عاشور

 نور نجاتي محمدسرحان الجعبه
 نور نكسون محمود زيدات

 نورالدين خليل ابراهيم الطل
 نورالدين كامل صقر شعراوي

 نورلين مرتضى مصطفى مسلماني
 نيبال محمود احمد ابوعلي

 هارون خميس حامد المصري
 هارون صفوان خالد احمرو
 هاشم هشام هاشم حراحشه

 هالة سامي محمد عمرو
 هاله عماد عبد الجواد النتشه

 هاني زياد عبدالغني نتشه
 هبه تيسير سلمان ابو عليان
 هبه تيسير عبد النبي عمرو
 هدايا هشام محمد ابو صفية
 هديل غازي محمد دراويش

 هديل فواز رشيد السكافي
 هناء طالل محمد عيسة

 هناء محمد احمد الزعاقيق
 هنادي عبد الرحمن محمد عجارمة

 هنادي يوسف محمد الرجوب
 هند منير عمر زعتري

 اسماعيل جبورهيثم خليل 



والمطلوب منهم التوقيع  2016/2017 الثانيالحاصلين على قروض من الوزارة للفصل  الدبلومقائمة طلبة 

 على الكمبياالت
 

  

5 من    5 صفحة    
 

 هيثم عبدالسالم محمد جرار
 وائل عمر عبد هللا العقيلي

 وائل محمد عيسى أبو ملش
 وجدي محمد محمود رزيقات

 ورود حسن عبد الحميد ابو صبيح
 ورود عزام حسن شيوخي
 وسام اسحاق محمد غيث
 وسام طارق ياسر اقنيبي

 وسيم سعدي عبد الطيف الكركي
 المحتسبوعد سائد عطا 

 وفا موفق حلمي دنديس
 وفاء ابراهيم عطا جابر

 والء تيسير عبد الحميد قدسي
 والء سميح محمد ربعي

 والء فايز محمد جميل ابو سنينه
 وليد احمد عبدالهادي فسفوس

 وليد فهد حامد سموح
 يارا يوسف صالح ابو كرش

 ياسر عبد الودود ابو شمسيه الحداد
 الفاخوريياسمين حسن رشدي 

 الزير الحسينيياسمين حمزه 
 ياسين علي محمد ابو عرقوب

 يانا نبيل عبدالعزيز رجوب
 يزن عزام كامل شاور

 يزن محمد صالح الهشلمون
 يزن مروان رشدي شرباتي
 يزن مصطفى ابراهيم العزه

 يزيد موسى شليش الكوازبه
 يمامه محمد احمد شراونه

 يوسف اسماعيل محمد قواسمه
 يوسف خلف يوسف درابيع
 يونس محمد هاشم حنيحن

  

 


