
والمطلوب منهم التوقيع  8102/9102 الثانيالحاصلين على قروض من الوزارة للفصل  الدبلومقائمة طلبة 

 على الكمبياالت
 

  

4 من    1 صفحة    
 

 ابراهيم احمد خليل عطيه

 ابراهيم رسمي راشد ابو زهرة

 ابراهيم كمال علي الهاللي

 احمد اسامه احمد فيصل عوده

 احمد اكرم محمد الصغير

 احمد باسم فهمي علوي

 احمد علي محمد زامل

 احمد علي محمد مرعب

 احمد فتحي خيري طباخي

 احمد مازن امين الحساسنة

 احمد ناجح عبد الكريم الرازم

 احمد يوسف عقل عقل

 ادهم بسام عبدربو عدم

 ارجوان عبد المطلب خليل النتشه

 ازهار عطا سالم ابوشخيدم

 اسراء ابراهيم محمد مرعب

 اسراء راتب محمد الدهدور

 اسراء ماهر فخري الشويكي

 اسراء يوسف أحمد حناتشه

 اسالم يوسف خليل نصر

 خالد عيسى نتشه اسماء محمد

 اسيل خضر ابراهيم ارشيد

 اسيل عبد المعز شكري ابو شخيدم

 اسيل يحيى محمود عاشور

 اشجان كمال حامد حاليقة

 االء عاطف خليل حسن موسى

 العنود مراد محمد حميدات

 المأمون نايف عبدهللا خالف

 اماني جمال رجب صرصور

 امجد عبد العزيز حسن عمرو

 امجد نبيل يونس العزه

 امنه سامي عبدالهادي ابوسيف

 اميرة نادر عيسى الرجبي

 امين نضال محمد امين جعبري

 انس راني أحمد شريف

 انس عصام كاظم المصري

 انس نزار أحمد محتسب

 انوار هارون محمد اطرش

 ايالنا يوسف ابراهيم نواحعه

 ايمان أيمن بدوي دويك

 ايمان هاشم محمود رزيقات

 ايناس محمد محمد وريدات

 ايه اسماعيل أحمد درابيع

 ايه مراد محمد جابر

 ايه يوسف ابراهيم ابو عجميه

 أحمد سامر سليمان الجمل

 أروى ابراهيم محمد رجب صب لبن

 أسامه عماد الدين عزات امريش

 أماني بسام ابراهيم قطام

 أمل محمد راتب الزغير

 أمير عدلي خليل دويك

 أيمن زياد محمد كمال شريف

 أيهم عيسى سالم درابيع

 آيه جواد فهد ابو حمديه

 باسل زياد طالب وريدات

 بتول حسام عبد هللا الفالح

 براءه عبد الحليم خليل حسن موسى

 براءه محمد علي رجوب

 براءه هاني جميل الطويل

 بشار ناصر سالمه اطبيشه

 بهاء شريف عبد الرحيم الكار

 بيان اسامه سالم جعبري

 بيان اشرف ماجد سلطان

 بيان روحي حافظ رجبي

 بيان هشام محمد عامر سدر

 بيسان اسعد حسن بدر

 بيسان عبدهللا محمود كوازبه

 تحرير خليل محمد شاللفه

 ترتيل جهاد بديع قنيبي

 ترتيل محمود محمد حربي قواسمه

 ابت ابو عيشهثابت جواد  ث

 ثائر حمود حرب فرجات

 ثائر نبيل زيدان طه

 ثريا ابراهيم حمد مسالمه

 جسار وليد عبد العزيز قواسمه

 جعفر أحمد محمد أبو شعبان

 جمال الدين خالد جمال الشريف شريف

 جنات عمر محمد جويلس

 جنى فرج اسعد بدر

 جواهر روحي حافظ رجبي

 حازم خليل محمد امحمد

 حسن باسم محمد طقاطقة

 حسن يونس محمد فريجات

 حمزة شحدة محمود النجاجره

 حمزة عبد المعز محمد شبانة

 حمزة وليد محمود مسالمه

 حمزه جهاد عطا رازم

 حمزه خليل ابراهيم العوضي

 حمزه زهير مصباح الغزاله

 حمزه محمد خلف مناصره

 حمزه محمود محمد الجرادات

 حمزه موسى محمود طرده

 حنين حمدي عبد اللطيف الزغير
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4 من    2 صفحة    
 

 حنين خالد مصطفى حاليقه

 حنين عبد العزيز راتب فاخوري

 حنين محمد عيسى نموره

 خالد خضر خيري محتسب

 خالد سعدي محمد سعيد ابوغزاله

 خضر نضال خضر قفيشة

 خليل اياد خليل ثوابته

 خليل عيد خليل الشعيبات

 خوله سليمان محمد صوالحه

 دانا جميل أحمد الدويك

 دانا طارق سامي شاهين

 دانيه رائد سليمان عطيات

 دانيه عيد مصباح ابو منشار

 درغام عبدالحكيم مصطفى دبابسه

 دنيا اسماعيل عوض هللا البدويه

 دنيا سفيان محمد توفيق  الشرباتي

 دنيا عمر محمود  حسن موسى

 دنيا محمد محمود عاشور

 دولت عدنان نعمان ألعويوي

 ديانا بسام ربحي مسوده

 ديانا حاتم محمد اسعيد

 ديانا زياد محمد شريف سدر

 ديما يعقوب فايز سعافين

 راتب منصور أحمد رجبي

 رامي جمال حمدي ابويوسف

 ربى اسماعيل محمد دبابسه

 ربى حمزه سعدي الجعبه

 صرهربى علي عيسى المنا

 رزان مازن مصباح دويك

 رزان نادي محمود مشني

 رسيله سليم غازي جعبري

 رشا نظام راشد مسودة

 رغد فايد محمد جردات

 رفيق فواز ابراهيم طرده

 رنا اسعد عبد السالم دنديس

 رنين اسعد علي حداد

 رنين جهاد نعيم رجبي

 رنين شاهر عبد الحفيظ ابو اسنينه

 رنين وائل عطا الجعبري

 روان خالد محمود المصري

 روان عوني دياب النتشه

 روان وليد خليل عواوده

 روند احمد عبد المعطي حداد

 رويده عوني محمد ابوتركي

 رؤى امجد عمر محفوظ

 ريم ابراهيم ناجي فاخوري

 ريما عبد الناصر محمود عصفور

 زياد حامد محمود طرمان

 زيد محمد عبدالفتاح عمرو

 ساره طلعت سعدي خطيب

 ساره نبيل نمر دودين

 سالي تركي علي ابو سنينه

 سامر مشرف سالم شرحه

 سجا عادل احمد سعده

 سجا عدنان محمود ابو زرقه

 سجود احمد حسن ابو الغالس

 سجود حاتم يوسف عمرو

 سجود محمد حمدي ابو رجب

 سجى خالد محمود كرجه

 سفيان سليمان محمد يوسف نتشه

 سفيان عبد المجيد محمود قصراوي

 سالم هشام جميل ابو سعيفان

 سليمان موسى محمد سليم عسيله

 سماح سامي عبد الهادي أبو سيف

 سمر روحي علي جرادات

 سندس حسن محمد عاشور

 سندس علي موسى نجار

 سهير عبد الناصر محمود دعاجنه

 سوسن محمد سالمه اطبيشه

 سوسن محمد عبد هللا جبرين

 شادي موسى نعيم شيخ دره

 شروق حاتم أحمد اطرش

 شروق سمير ذيب مسوده

 شريهان محمد فواز عطا اعبيدو

 شهاب ابراهيم محمود حريبات

 شهد اسماعيل محمد صدقي بدر

 شهد زكريا عثمان قواسمه

 شهد لبيب رجب صغير

 زاملشهد مجدي شحده 

 شهد نبيل منير ابوحديد

 شيراز جويد محمد فتحي  الهشلمون

 شيرين نائل شعبان غانم

 شيماء زياد احمد جنازرة

 شيماء منذر ايوب جعبه

 شيماء نضال اسماعيل عمران

 صابرين يوسف عواد جعافره

 صالح مصطفى صالح مسوده

 صبى ابراهيم علي سعده

 صهيب اسماعيل محمد دبابسه

 صهيب حمدي احمد عملة

 صهيب سليمان محمود العقيلي

 صهيب غسان عبد الجواد دويك

 ضحى حسن محمد معبد
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4 من    3 صفحة    
 

 ضحى خضر عيسى الخمايسه

 ضحى سمير شحاده حلبي

 ضحى عيسى خليل قمران

 ضياء الدين امين سالم شرحة

 طارق زياد أحمد عمرو

 طارق محمود ياسر ارزيقات

 عبد الحكيم خليل محمود عجوي

 عبد الحميد سعيد محمد عمار

 عبد الرحمن عبد الحكيم يحيى قواسمه

 عبد القادر جهاد عبد القادر رجوب

 عبد الكريم اسماعيل خليل عمريه

 عبد الكريم كامل موسى الجمل

 عبد هللا سمير محمد عالن

 عبد هللا محمد فريد شحادة

 عبد هللا نادر عارف دوفش

 عبدالفتاح جمعه عبدالفتاح األشهب

 عبدهللا أحمد كامل ابو عمر

 عبدهللا توفيق جبريل جويحان

 عبدهللا محمد حسين جلق

 عبير عماد محمد حاتم ناصر الدين

 عبير نادي عبد الغني رضوان

 عدي ادريس عبد الودود ابو تركي

 عدي محمد علي بحيص

 عرين إسماعيل حسن الشيوخي

 عز الدين بدر بدوي الداعور التميمي

 عزيزه محمد موسى مرعي زيدات

 عالء الدين نور الدين بدوي جعبه

 عالء سليمان عزات زلوم

 عالء عزام سليم زرو

 علي رائد طالب وريدات

 عمر اسماعيل محمد حروب

 عمر امجد عمر محفوظ

 عمر محمود صالح ابو غوش

 عمر ناصر رجب نتشه

 عيسى خالف عمران جمال

 عوف محمد سالم ابو عمير

 عيد مروان عيسى شعيبات

 غدير جمال حمدي أبويوسف

 غدير كرم محمد وحيد  كستيرو

 فادي ابراهيم اسماعيل القيمري

 فادي تيسير صادق ابو زعنونة

 فاطمه عبد القادر عبد هللا حميدات

 فاطمه محمد موسى عدره

 فداء محمد عيسى جبرين

 فرح موسى محمد فطافطه

 فرح هاشم محمد النتشة

 فريد محمود فريد تميمي

 فوزي تيسير محمد فوزي الشويكي

 فؤاد محمود حسن ابو اسعد

 فيصل اسامه احمد فيصل عوده

 قاسم أحمد خليل ابو شيخه

 قاسم باسم عمران قنيبي

 قاسم نظام عثمان فنون

 قصي انور محمد ابوشرخ

 قصي حجازي حمادة ألقواسمه

 قصي محمد خليل البدن

 كامل ياسر اسحق غانم

 كرم يوسف حسن اخليل

 النا نضال عزات اقنيبي

 لبنى عمار يحيى ناصر الدين

 لليان هاشم حلمي صبيح

 لمى فؤاد علي الحداد

 ليث نظام اسحق سموح

 ليلى فؤاد ياسين حلمان

 مالك فواز محمد صبح شرباتي

 مأمون عليان أحمد طرده

 مأمون نادر  محمد يوسف  ابو سنينه

 مجدي محمد رشيد جبرين

 محمد اكرم حسن سالم

 محمد باسم محمد يغمور

 محمد تيسير عيسى ابو مفرح

 محمد تيسير محمد فوزي الشويكي

 محمد جمال نمر جرادات

 محمد خضر محمد النواجعه

 محمد خيري  ياسر مصطفى رجبي

 محمد رسمي خليل زياده

 محمد زهير محمد دعدره

 محمد زياد ابراهيم بشر

 محمد سعدي احمد ابو دبوس

 محمد شاهر محمد زهدي حسونه

 محمد عادل احمد حراحشة

 محمد عايد خليل نعمان

 محمد عايد عبد القادر حريبات

 شبانة محمد عايش عدنان

 محمد عبد الحق محمد اسحق غلمه

 محمد عبد الكريم عبد الحفيظ محتسب

 محمد عبد الكريم مصطفى رجوب

 محمد ماجد عيسى سعده

 محمد محمود سليمان بحيص

 محمد محيي أحمد عبد الصمد

 محمد مصباح عطا حامد كفافي

 محمد موسى عمر ابو حسين

 محمد ناجح خليل سيد احمد



والمطلوب منهم التوقيع  8102/9102 الثانيالحاصلين على قروض من الوزارة للفصل  الدبلومقائمة طلبة 

 على الكمبياالت
 

  

4 من    4 صفحة    
 

 محمد نضال محمد قاعود

 محمد وليد محمد جبريل

 محمود امين محمود االطرش

 محمود حمدي محمد شرحة

 محمود رائد محمود الطوباسي

 محمود عبدالحميد محمود الطرمان

 محمود عدنان عبد الشكور زغير

 محمود عماد بدوي عوده

 محمود ماهر أحمد جمل

 محمود محمد محمود ادعيس

 محمود موسى عوده المخامره

 مراد عمر علي محمد

 مراد محمد حسين اسعد

 مراد محمد مصطفى صبارنه

 مرام عصام  محمد خضر  نتشه

 مرجان زيد موسى طرايره

 مرح جمال عرفات ابو عيشه

 مرح معتز حسام ابو الفيالت

 مروان موسى محمد سليم عسيله

 مروه مازن نعيم سلهب

 مريم فرج محمد الصغير

 مريم كمال عيسى عاشور

 مسلم بالل عبد الحي جعبه

 معتصم فواز يونس زعتري

 منار خليل محمد حرب

 منال يونس اسماعيل نجار

 منتصر  محمد ياسين عابد مرقه

 منجد احمد مسلم عطاونة

 منجد أيمن مصطفى زاهده

 مهند حسن محمد هشلمون

 مهى احمد محمد عمرو

 موسى عيسى موسى طرايره

 مؤمن خالد عثمان ابو عريضه

 مؤيد شادي سعدي مسوده

 مؤيد محمد عقل ابو عيد

 ميساء حسن اسماعيل قواسمه

 ميساء عيسى شاكر دنديس

 القصراوي تميمي نادين عامر

 نانسي اسماعيل حسن سويطي

 نبال نائل محمد يعقوب النتشه

 نبيلة نجاتي محمد سرحان الجعبه

 ال أبو عصب الحسينينجوى عادل كم

 نداء سعيد ابراهيم ابو دنهش

 ندى مجدي ماجد الجمل

 ندى منذر نظام المحتسب

 نديم محمود ذياب طميزه

 ندين امين محمد عدنان المحضي

 نسرين أحمد جمال الجعافره

 نسمه نائل يوسف مناصره

 نصر خالد نصر طه

 نصري جعفر محمد موسى

 نضال رشيد محمد الرجوب

 نعمه علي نمر ابو ماريه

 نغم محمد محمد ابوريان

 نور الدين أحمد خليل ابو الغالسي

 نور عادل دواد ارفاعيه

 نورهان فايد محمد جردات

 هبه خليل محمد حرب

 هبه كمال كامل  نتشه

 هبه ناجح خليل سيد احمد

 هديل شاهر جميل جعبه

 هديل عبد المحسن سالمه ابو سنينه

 هديل عالء الدين يوسف عويوي

 هديل فؤاد ياسين حلمان

 هديل محمود محمد عمله

 هشام  محمد روحي  كامل شاهين

 هشام محمد شفيق عمر جويحان

 هيا كامل محمود صباح

 هيثم اياد عبد الجواد النتشه

 وائل محمود صالح عالن

 وديع بدران بدر جابر

 ورد يحيى عبد الحميد عطاونه

 ورود اياد فتحي جمجوم

 وسام اسماعيل حسن وريدات

 وسام عبد الرحمن خالد كركي

 وصال خضر احمد زيدات

 وصال محمد حماد مسالمه

 وفاء فيصل أحمد عواوده

 والء جمال عزات قواسمه

 والء سعيد ابراهيم ابو دنهش

 والء معروف عيسى عيايدة

 ياسر محمد أحمد عدم

 ياسمين عبدالمهدي محمد مجاهد

 ياسمين فهمي حسن الطويل

 ياسمين وائل أحمد عصفور

 يحيى أحمد عبدالفتاح هوارين

 يزن ضرار نمر ابو عكر

 يزن عزام كامل شاور

 يوسف اكرم يوسف عالء الدين

 يوسف علي احمد خضور

 


