قائمة طلبة الدبلوم الحاصلين على قروض من الوزارة للفصل الثاني  1028/1027والمطلوب منهم التوقيع
على الكمبياالت
ابراهيم حازم ابراهيم عصفور

اسماء عطا جميل الجعافره

انس جمال محمد جعبري

ابراهيم حسن عاطف حموري

اسماء محمد جمال ابومياله

انس عمر ذيب فرج هللا

احمد اكرم محمد الصغير

اسماعيل سرحان اسماعيل دودين

انس محمد جالل منصور شرباتي

احمد باسم فهمي علوي

اسيل ربحي احمد اخليل

انسام محمد عثمان قواسمه

احمد خليل احمد بيراوي

اسيل شحده فيصل نتشه

انعام بدر خليل حشيش

احمد روبين محمد حسين سياج

اسيل ماجد ادم دعنا

ايات عبد الرزاق محمد خليل رجبي

احمد سمير عطيه اعبيدو

اسيل ماهر خليل عادي

ايات محمد شحده حاليقه

احمد علي محمد مرعب

اسيل محمود يوسف رزيقات

ايمان أيمن بدوي دويك

احمد محمد عبد القادر جعفر

اسيل يحيى محمود عاشور

ايمان حجه سليمان حجه

احمد محمد محمود ارفاعيه

اشجان كمال حامد حاليقة

ايناس صبحي محمود نجاجرة

احمد محمود احمد ابوعياش

اعتدال عبد الباسط محمد شكري الشرباتي

ايه اسماعيل أحمد درابيع

احمد موفق صبري مرقه

افنان سفيان فيصل نتشه

ايهاب مروان عبد المعطي ابو عيشة

احمد ناجح عبد الكريم الرازم

االء عادل صبحي كببجي

ايهاب ياسر صادق ابو زعنونه

احمد نافز عزمي شماس

االء عزو محمد ناصر سياج

إسراء يوسف محمود قواسمة

ادهم بسام عبدربو عدم

المعتز باهلل يعقوب أحمد سراحنة

إهداء خالد عيسى أبوعياش

اسامه علي احمد الفقيه

اماني جمال رجب صرصور

إياد روحي خليل جبارين

اسراء ابراهيم محمد مرعب

اماني شعبان احمد نتشه

إيهاب محمد خالد ناجي محتسب

اسراء اسماعيل حسن نجار

اماني نادر فرحات االطرش

أبرار محمود عبد الرحيم مشني

اسراء بسام محمد الساليمه

امنه سامي عبدالهادي ابوسيف

أحمد داود أحمد رزق

اسراء راتب محمد الدهدور

امير بسيم فايق حشيش

أحمد سامر سليمان الجمل

اسراء ماهر فخري الشويكي

امير خالد عيسى ابو جحيشه

أحمد محمد علي سعدة

اسالم جمال عزمي طنينه

امير خالد نعمان كرامه

أروى ابراهيم محمد رجب صب لبن

اسالم رامز رمضان الهنيني

امير نضال حسن ارفاعيه

أروى علي سليمان حوامدة

اسالم يوسف خليل نصر

اميرة نادر عيسى ألرجبي

أسامة عاهد محمد حاتم ناصر الدين

صفحة  1من 7

قائمة طلبة الدبلوم الحاصلين على قروض من الوزارة للفصل الثاني  1028/1027والمطلوب منهم التوقيع
على الكمبياالت
أسماء عبد الجبار محمد زاهدة

بشار عبد محمد قطينه

حسن فايز محمد بربراوي

أسيل إياد عبد المعطي أبو شخيدم

بشائر محمد فاتن فضل شاهين

حمزة اسماعيل محمد عالمي

أسيل غسان حسين زاهده

بهاء احمد محمود نمر

حمزة ناصر سالمة اطبيشة

أسيل هاشم عثمان قواسمة

بهاء جمال عيسى سالمين

حمزه جمال محمود بحيص

أصاله معتز صبحي الشريف

بهاء يوسف شمس الزعتري

حمزه زهير مصباح الغزاله

ألماظه رائد موسى دعنه

بيان اسامه سالم جعبري

حمزه عبد الجليل نعمان ديب

أمجد إبراهيم محمد أوالد محمد

بيان روحي حافظ رجبي

حمزه عبدالكريم عوض بكري

أمير زياد محمد إبراهيم غلمة

بيان عبدالقادر محمد نور الجعبه

حنين عبد الجبار فنش جرادات

أميره حاتم محمد ادريس صرصور

بيان محمد سليمان القواسمه

حنين عزمي خليل محمد نصار

أنس إسحق سليم أبو الضبعات

بيان ناصر محمد سيد احمد

حنين فريد محمد الخطيب

أيمن أسعد عبد اللطيف كركي

بيسان اسعد حسن بدر

حنين محمد أحمد ألزعاقيق

أيمن زياد محمد كمال شريف

تسنيم أيمن وليد جعبه

خالد سعدي محمد سعيد ابوغزاله

آيات محمود محمد سالم قفيشة

تسنيم نادر محمد يوسف ابو سنينة

خالد شعبان محمد سليم ابو منشار

آيه باسل عبد العزيز ابو عمر

تمارا أيمن يعقوب عويوي

خالد ناصر خالد نيروخ

آيه جواد فهد ابو حمديه

توليب محمد عيسى غريب

داليا اكرم محمد الحطبه

باسل حمدي صالح العجلوني

جميل جمال عثمان كرامه

دانا معتصم عبد هللا سلطان

بدر طالل راشد اعبيدو

جنى فرج اسعد بدر

دنيا اسماعيل عوض هللا البدويه

بدر نبيل احمد ابو عياش

جواهر روحي حافظ رجبي

دنيا حسن عبد المهيمن يغمور

براء مصطفى عبدالمجيد عيسى

جواهر نافذ يعقوب احمرو

دنيا حسن نعيم شويكي

براءه سمير محمد سويطي

جيهان أحمد رشيد جنيدي

دنيا نبيل عبد العزيز رجوب

براءه عبد الحليم خليل حسن موسى

حاتم محمد احمد العصا

دنيا وليد رضوان زرو

براءه محمد علي رجوب

حذيفة محمد حمزة ربحي محتسب

دولت عدنان نعمان ألعويوي

بسكال محمد مصطفى شريتح

حسام الدين شاهر احمد ابو عواد

ديانا اياد فهمي دعنا

بشار حسن حسين اخليل

حسام الدين عبد الرحيم علي طميزه

ديانا بسام عبدالحي القواسمه

صفحة  2من 7

قائمة طلبة الدبلوم الحاصلين على قروض من الوزارة للفصل الثاني  1028/1027والمطلوب منهم التوقيع
على الكمبياالت
ديانا محمد روبين ابو منشار

رناد جمال محمد دراويش

سامر أيمن محمود عمرو

ديانا محمد نعمان محمد ربيع حموري

رنال خالد أحمد شاللدة

سامر محمد حلمي نزال

دينا اياد حامد غزاوي

رنين اسعد علي حداد

سامر مشر

دينا شريف محمد روحي ابو حماد

رنين خالد محمد حاليقه

سجود حاتم يوسف عمرو

رامي أحمد محمد الشيخ

رنين خالد محمود زيدات

سجود عزام حسن شيوخي

رامي جمال حمدي ابويوسف

رنين وائل عطا الجعبري

سجود يوسف محمد حروب

رامي عبد ابراهيم خطيب

رنين وحيد رضوان زرو

سجى حاتم حافظ الجعبري

رأفت عيسى محمد طقاطقه

رهام عصام محمد خضر نتشة

سرين محمد نعيم عيايده

رزان زياد زيدان البكري

روان رفيق سالم اشمر

سعدية عزام عبد الحي قواسمة

رزان مازن مصباح دويك

روان عوني دياب النتشه

سالم فارس مخلص قصراوي

رزان محمد حسين فقيات

روال خالد يوسف عمرو

سماء يعقوب عبد الرحيم نتشه

روال مأمون محمود مبارك

سماح سمير عيسى جوالني

رسيله سليم غازي جعبري

روال محمود عبد الجبار دنديس

سماح عبدالجبار يونس عزه

رشا شادي سليم زاهدة

رؤى امجد عمر محفوظ

سمية بسام ابراهيم السويطي

رشدي طاهر رشدي طرده

ريان جمال خليل ابو حلتم

سميحه هاني ماجد سلطان

رغد احمد محمد مناصره

ريم ابراهيم ناجي فاخوري

سمير اسامه حسن عرار

رغد أكرم عطا محتسب

ريم خليل سالم جعبري

سمير صبحي سمير ابو حمديه

رغد محمد بدر توفيق حداد

زهره فوزي محمود مخامره

سناء اسماعيل نعمان شنران

رغد محمد داود مناصره

سارة أسعد محمد سعيد أبو غزالة

سنابل عبد الكريم مصطفى رجوب

رغدة إسحق حربي جمل

ساره حمزه عبد المجيد الزير الحسيني

سندس اسحق فايز سعافين

رفاء كايد محمد جلق

ساره طلعت سعدي خطيب

سهير عبد الناصر محمود دعاجنه

رماح عبد المهدي زكريا مرقه

ساري محمد عبد المهدي حنيحن

سوسن ربحي خضر كوازبه

رماح كامل محمد كمال جعبه

ساري محمد يوسف طردة

سيراج فيصل محمود النتشه

رمزي نضال فيصل تلحمي

سالم جميل سالم زير

شذى عبد الفتاح محمد النجار

رسالن محمد شر

غازي ابو سنينه

صفحة  3من 7

سالم شرحه

قائمة طلبة الدبلوم الحاصلين على قروض من الوزارة للفصل الثاني  1028/1027والمطلوب منهم التوقيع
على الكمبياالت
شروق اسامة محمدسليم ابو منشار

طاهر أحمد عثمان فالح

عصام رائد عيسى عواوده

شروق توفيق احمد طويل

عاطف عبد العفو راتب قواسمه

عصام محمود حسين رصرص

شروق سمير ذيب مسوده

عامر جهاد جبر ثوابته

عال رائد عيسى العواوده

شروق عز الدين فضل جابري

عامر نافذ محمد نتشه

عالء عماد عبد الرؤو

شروق محمد اسماعيل دوده

عاهد عرفات نصار شوبكي

علي زهران بدوي برقان

شروق محمود عبد الجبار دنديس

عايشة نعيم احمد وراسنه

علي عيسى محمد حاليقه

عائشه ياسر بدر صبيح

علي نضال يحيى الجعبري

شهد عبد الهادي سليم ابو قويدر

عبد الحكيم خليل محمود عجوي

عماد الدين عيد عودة قواسمه

شهد وائل ربحي النتشة

عبد الحميد أيوب عبد الحميد ملحم

عماد عدنان مصباح رجبي

شيرين نائل شعبان غانم

عبد الحميد سعيد محمد عمار

عمار موسى محمد صبح ابو شمسيه

شيماء فايز فؤاد جعبري

عبد القادر جهاد عبد القادر رجوب

عمر علي صباح الصباح

شيماء نافذ محمد جعبه

عبد هللا ماهر محمد شنان

عهد راشد حجازي جابر

شهد عار

عرفات فراح

دوفش

هيموني

صالح رائد صالح صالح

عبد هللا نادر عار

صقر عطاهللا أحمد البطاط

عبد هللا نبيل طلب دعدرة

غيداء جمال عبدهللا ابوريان

صالح الدين كاظم محمد حالق

عبد المجيد محمد عبد الجليل كرجه

غيداء طالل ابراهيم االطرش

صالح الدين منير محمد شويكي

عبير عماد محمد حاتم ناصر الدين

فادي تيسير صادق ابو زعنونة

صهيب جهاد محمد غيث

عدي ادريس عبد الودود ابو تركي

فادي خليل عبد القديم النتشه

صهيب حمدي احمد عملة

عدي أحمد مصطفى درابيع

فايز محمد جبرين محمد

صهيب رمضان سالمه رمضان

عدي عادل عزام عشا

فداء جمال محمود صباح

صهيب صبحي مصطفى القواسمي

عدي محمد سعيد مرعب

فراس ابراهيم عيسى طرده

صهيب غسان عبد الجواد دويك

عرين ادريس محمد عرامين

فراس حسن اسماعيل صالح

ضحى حسن محمد معبد

عرين شاهر محمد سياج

فراس مروان عمر جويحان

طارق زياد محمد فنون

عز الدين بدر بدوي الداعور التميمي

فرح هاشم محمد النتشة

طارق عماد يعقوب اشمر النتشة

عزام اسماعيل محمد حمدان

فؤاد محمود حسن ابو اسعد

صفحة  4من 7

غصون عبد السميع درويش أبو رموز

قائمة طلبة الدبلوم الحاصلين على قروض من الوزارة للفصل الثاني  1028/1027والمطلوب منهم التوقيع
على الكمبياالت
فيصل اسامه احمد فيصل عوده

مجد زيدان يوسف النيص

محمد محيي أحمد عبد الصمد

قصي بسام عبد الغني نتشة

محمد اسماعيل ابراهيم الخضور

محمد مصباح عطا حامد كفافي

قصي سليم عبد السالم سلهب

محمد اسماعيل ابراهيم نجار

محمد ناجح خليل سيد احمد

قصي عبد المجيد فخري ادريس

محمد اسماعيل محمد حمدان

محمد وائل خالد زبن

قصي عبد الناصر عبد الكريم شاهين

محمد باسم حمدان عدم

محمد ياسر إسحق السالمين

قصي محمد خليل البدن

محمد باسم محمد يغمور

محمد ياسر محمد البدوي

قصي محمد خليل فروخ

محمد بشير ابراهيم العزه

محمود حمدي محمد شرحة

قصي نظام عبد الودود ابو فيالت

محمد جمال نمر جرادات

محمود عبد العزيز عبد القادر اطرش

محمد حجه سليمان حجه

محمود عبدالحميد محمود طرمان

النا موسى طالب رجوب

محمد خضر محمد النواجعه

محمود فايز حسن مناصرة

لبنى بسام عايد درابيع

محمد خليل بدر حاليقة

محمود محمد محمود ادعيس

لبنى وائل محمد ادريس صرصور

محمد رائد نايف دودين

محمود نضال محمود اخليل

لجين اياد محمد عاشور مرقه

محمد سليمان احمد طرمان

محمود وليد خليل عواوده

لميس عبد الرحمن يحيى زغير

محمد عايد خليل نعمان

محي الدين محمود سليمان مواس

لندا سمير راغب ابو شامه

محمد عايد صبحي رباح قفيشة

مراد محمد حسين اسعد

لؤي فايز ابراهيم عمرو

محمد عبد الجليل محمد سيد أحمد

مراد محمد مصطفى صبارنه

ماجد اسماعيل جوده صبيح

محمد عبد الحميد نجم القصراوي التميمي

مرتضى فوزي حسن الحروب

مالك عصام محمد حجازي قاعود

محمد عبد الكريم عبد الحفيظ محتسب

مرجان زيد موسى طرايره

مالك فواز محمد صبح شرباتي

محمد عقاب محمد سيد احمد

مروة ابراهيم احمد تميم نتشه

مالك محمد اسماعيل عصافرة

محمد علي خالد محمد

مروه ربحي محمود زلوم

مالك محمد محمود بدران

محمد عيسى احمد خمايسه

مريم عبد المعز محمد كركي

ماهر عزيز محمد المصري

محمد فواز محمود الرزيقات

مصطفى محمد ابراهيم الزعارير

مأمون تيسير زهدي ناصر الدين

محمد كمال عيسى مخامره

مصطفى ناصر شكري دويك

مأمون عليان أحمد طرده

محمد محمود علي حور

مصطفى يوسف عبد الجواد علوش

النا اشر

عبد الجبار فاخوري

صفحة  5من 7

قائمة طلبة الدبلوم الحاصلين على قروض من الوزارة للفصل الثاني  1028/1027والمطلوب منهم التوقيع
على الكمبياالت
معاذ وائل محمود ابو زعنونه

نبيلة نجاتي محمد سرحان الجعبه

هديل شاهر جميل جعبه

معتصم سعيد عبدالمهدي الشاللفة

نداء سعيد ابراهيم ابو دنهش

هديل عبد الرحيم شفيق ابو شرخ

معتصم محمد عماد محمد حافظ الجعبري

نداء محمد عبد هللا مسالمة

هديل عبدالمحسن سالمه ابو سنينه

معتصم محمود عبد العزيز سويطي

ندوى اسماعيل محمد الحوامده

هديل فواز رشيد السكافي

مالك رشدي محمد عز الدين سلهب

ندى أنس راشد مسودة

هيا محمد عزمي محمد جعبري

مالك محمد عبد المطلب عبد الرزاق

ندين امين محمد عدنان المحضي

وائل سليمان محمود شامسطي

مالك نادر ابراهيم عابدين

نرمين تيسير محمد البربراوي

ورود عزام حسن شيوخي

منتهى عبد هللا حسين قواسمه

نشات احمد خليل عواوده

وسام إسحق محمد غيث

منجد احمد مسلم عطاونة

نضال بشار نمر بصالت

وصال خضر احمد زيدات

منجد اسماعيل محمد ابراهيم النتشه

نغم محمد محمد ابوريان

وعد سائد عطا المحتسب

منجد مصطفى ديب جعبه

نهوند المأمون صبري مرقه

وفاء فيصل أحمد عواوده

منى سامر ماجد نتشه

نور ابراهيم حامد القيسيه

والء سعيد ابراهيم ابو دنهش

منى سرحان عبدالغفار شبانه

نور شحدة فيصل نتشه

والء سميح محمد ربعي

مهدي حربي حسن عناني

نور محمود حامد الجوالني

وليد ايوب مصباح الهيموني

موسى اسماعيل محمود شمصطي

نور نجاتي محمد سرحان الجعبة

وليد أحمد عبد الهادي فسفوس

موسى عيسى موسى طرايره

نور وليد محمد السويطي

ياسر عبد الودود موسى ابو شمسيه الحداد

مؤيد محمد حسن ابو صوان

نورهان فايد محمد جردات

ياسمين اسماعيل عبدالفتاح طبيه

مؤيدالدين طالب موسى عيدمخامره

نيبال محمود احمد ابوعلي

ياسمين قاسم عبد الجبار القدسي

مي غسان محمد عوني شاهين

هارون صفوان خالد احمرو

يانا نبيل عبد العزيز رجوب

ميس جودات عبد العظيم جعبري

هالة سامي محمد عمرو

يزن بالل فيصل النتشه

ميس زكي رشيد تيم

هاني زياد عبد الغني نتشة

يزن ضرار نمر ابو عكر

ميساء سامر فضل وزوز

هبه كمال كامل نتشه

يزن محمد صالح الهشلمون

نادي اكرم نادي عادي

هبه ناجح خليل سيد احمد

يزيد موسى شليش الكوازبه

نانسي اسماعيل حسن سويطي

هديل خليل راشد الشرباتي

يعقوب ايمن يعقوب عويوي

صفحة  6من 7

قائمة طلبة الدبلوم الحاصلين على قروض من الوزارة للفصل الثاني  1028/1027والمطلوب منهم التوقيع
على الكمبياالت
يمامه محمد احمد شراونه
يمان منذر زين الدين أبوشخيدم
يوسف علي احمد خضور
يوسف هشام عيسى ياسين

صفحة  7من 7

