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 ابرار ناصر حسن عناني 

 ابرار وليد خليل عواوده 

 ابراهيم كمال ابراهيم الهريني

 ابراهيم محمد علي ابو غياظه

 ابراهيم نادر عبد المطلب جريوي

 ابو بكر حسن سلمان الجسراوي 

 ابي محمد صالح صوص 

 اثير محمد حسن طوس 

 اثير نائل محمد شوامره

 احمد ابراهيم علي عصافره 

 احمد اسماعيل احمد طميزه

 احمد بشار عمر سلطان 

 احمد بكر محمد ثوابته

 احمد حسن احمد عناتي 

 احمد حماد محمد البدارين 

 احمد خالد محمد سويطي 

 احمد خليل حسن زهور 

 بورجب تميميأ المطلباحمد عبد 

 احمد فايز شعبان داود 

 احمد محمد عبد القادر عصافره 

 احمد محمد محمود الطقاطقة 

 احمد محمود احمد دقاق 

 احمد ناصر ابراهيم ابو هواش

 احمد هشام باسل زيدان 

 احمد وائل رافت اسكافي

 ادهم محمد سلمان بحيص 

 اديب عمر دياب طروه 

 اروى بالل خالد حسين 

 اريج باسم حسن عطاونه

 اسامة طالل محمد شاهر ناصرالدين 

 اسامه محمد موسى بحيص

 اسامه نادي محمد عطاونه 

 اسراء زياد محمود العواودة 

 اسراء صفوان خالد احمروا 

 اسراء عبد هللا حسين ابو سيف

 اسل خليل محمد عطاونه

 اسالم محمد حسين مناصرة 

 اسالم محمد دياب ظاهر 

 اسماء أحمد محمود محارمه

 اسماء حسن يعقوب جبارين 

 اسماء عز الدين علي ابو ريان 

 اسماء ماجد امين جوالني 

 اسماعيل عبدالمعطي اسماعيل نتشه

 اسيل ابراهيم سعيد ابو عجمية

 اسيل اسعد تيسير الشريف

 سيل تحسين عبد المحسن ارشيدا

 اسيل حمدي جبر الزير 

 اسيل محمد ابراهيم طقاطقه 

 اسيل محمد عبدالحي مطرية

 اسيل وليد عدنان شويكي 

 اسيل ياسر جبرين االطرش

 اشرف أحمد شعبان القصراوي 

 اصالة نواف موسى سويطي

 افتكار عادل يوسف نجار 

 افنان محمد علي مناصرة 

 االء احمد خالد طه

 االء اسماعيل طالب خمايسه

 االء حسن ابراهيم سليمان

 االء سمير احمد غنيمات 

 االء عدنان عبد القادر الحافظ 

 االء يوسف حسين دغامين

 ابو عرقوب الهادي محمد عبد الرحمن 

 الهام حاتم محمود مخامره 

 الهام محمد سليمان الزير 

 الياس حسن عواد عواوده 

 امال مصطفى عبد القادر الصبار 

 امامة رسمي حسين النواجعة 

 اماني بسام خليل رشايده 

 امجد محمد رشاد هشام خطيب تميمي 

 امل جوده سليم زاهده 

 امل خالد عيسى مصري 

 امل فتحي محمد بسط

 امل نصر محمد ابو بكر

 امل وجيه عمران رجبي

 امنه خالد محمود الخضور 

 امنه محمد احمد امواس 

 امير صالح رفيق البزور 

 امير عادل سالمه ربعي

 اميره كامل محمود الناجي 

 اميمه صايل سعد الوحش 

 امين يوسف محمد الحوامدة 

 امينه جهاد خليل شراونه 

 انس جمال محمد جعبري 

 انس حسام احميد جعبري 

 انس خضر سالمه قواسمه 

 انس عبد الودود حسين جمل 

 انسام خالد محمد دودين 

 انسام عدنان راشد عيده حرباوي

 انسام نضال موسى ابو الجدايل 

 انصاف جهاد محمد عبد الغني 

 انفال وليد ابراهيم حليسي

 انوار دياب احمد ارفاعيه

 انوار وجدي ابراهيم الزرو 

 اوسم احمد عبد القادر حروب 

 اويس محمد علي المشني 

 ايات حمزه نعيم داود 

 ايات محمد حسن فقوسه 

 اياد شكري محمد حسونه 

 اية صالح حسن السيخ

 ايالف مأمون طالب طيطي 

 ايمان جواد جودي تكروري 

 ايمان جوده سليم زاهده 

 ايمان حسن عوض حريزات

 ايمان موسى حمد طوباسي 

 ايمان يوسف سالم المحاريق 

 ايمن حيدر عبد الهادي سويطي 

 ايناس خالد محمد خنه 

 ايناس عبدالكريم محمود مخلوف

 ايه اياد محمد جنيدي 

 ايه خضر عبد زواهره 

 ايه راشد ناجي سعيد

 ايه عريف محمد عواد الشرباتي

 ايه علي حسن بطمه 

 ايه عماد خضير عوض 

 ايه كمال محمد عبدهللا

 ايه يحيى حسن وحيدات

 ايه يونس علي محاريق 

 ايهاب امين محمد عدنان المحضي

 ايهاب محمد محمود حساسنه

 ايهم أحمد محمد العويوي

 إبراهيم طه عبد الهادي خضيرات

 إسراء باسم أحمد ابو فاره 

 إكرام عايد يوسف الدرابيع 
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 أحالم عبد السميع يوسف اطرش

 أحمد رياض طالب الحالق 

 أحمد سالم حسن عصافرة 

 أحمد سامي شحادة تعمري 

 أحمد ضياء الدين محمد الحسيني

 أسماء علي سلمان الرجوب 

 أسيل سامي شحادة تعمري 

 أسيل نبيل محمود جنيدي 

 أفنان نادر خلف حميد 

 أكرم محمود عوض العبيات 

 أماني محمد حسين شراونه 

 أمل عماد نعمان دعنا 

 أمل محمد عبد الفتاح شوابكه

 أمير سامي كامل اسماعيل

 أنس عدنان عبد العزيز أبو عيد 

 أوفى أحمد عيسى سراحنه 

 أيمن أمجد رمضان عداسي 

 أيمن علي سليمان اطبيشه

 آدم وليد حسين النحوي 

 آسيا إبراهيم إسماعيل شامسطي

 آية يوسف ذياب خاطر 

 آيه خالد ابراهيم الزماعره 

 باسل بالل مصطفى حرباوي 

 باسل خليل محمد الحمامره 

 باسل عماد خليل أيوب 

 بتول جهاد نجيب قنام 

 بتول عزالدين رشيد الكركي

 بتول عيسى أحمد عدوان 

 بتول مصطفى محمود المشايخ 

 بتول ياسين ابراهيم ابو هواش 

 براء حسام محمود يعقوب 

 براء حسين محمد شاللده 

 براء رائد عبد الحافظ ابو شمعه 

 براء طلب محمد عطاونه

 براء عاهد محمد جبرين 

 براء عبد السالم محمد الشريف

 براء كمال محمود جبارين 

 براء منير روبين ابو عيشه

 براء هاني محمد عطا ابو حسين 

 براءة امين عبد الفتاح المحاريق 

 براءة ربحي راتب حريبات 

 براءه صبحي سمير ابوحمديه

 براءه منذر حسين صالح 

 بشار  ياسر حسن عوض 

 بشار زاكر حسين اصبيح

 بشار عادل حسن نصر 

 بشار فتحي حسين المسالمه

 بشرى عيسى أحمد الردايده 

 بشرى محمد محمود المطور

 بشرى نادر طه ابو عليا 

 بالل محمد محمود عدور 

 بالل ناصر امين دوفش 

 بلقيس خالد محمد ابو زلطه 

 بلقيس طالب عودة محسن 

 بهاء ابراهيم أحمد ابو رحمه

 بهاء سالم خليل ابومفرح

 بيان خلدون عبد السالم شبانه 

 بيان رائد شحده عادي 

 بيان ظاهر عمر عبد ربه

 بيان عثمان خليل رفاعيه

 بيان عثمان محمد نعيم شرباتي 

 بيان علي محمد زيدات 

 بيان عمر أحمد السويطي 

 بيان محمد ابراهيم الشراونه

 بيان محمد جوده عبد القادر حمود

 بيسان جمال ابواهيم الهريني

 بيسان رزق محمد ريان 

 بيسان فايز احمد العطاونه 

 بيسان محمد موسى عطاونه 

 بيسان وائل فيصل ابو حديد 

 تاال اياد محمد شديد 

 تاال سميح محمود سعيد

 تاله أحمد عيسى سراحنة 

 تامر سامي عبدهللا عصافرة 

 ترتيل سامر زكريا ابو مرخيه 

 ترنيم رجائي صالح أبوميزر 

 تسنيم أدهم عبد الرحيم سدر 

 تسنيم باسم غنام غنام 

 تسنيم ربحي حسين دعيس 

 تسنيم مصطفى محمود المشايخ 

 تقى مصباح اسحق الرجبي 

 ثائر احمد خليل طومار 

 ثراء خيري عبدهللا حسين العلي 

 ثناء اسماعيل أحمد درابيع 

 جمال الدين بالل محمد الساعد 

 انة حسين محمد العمريجم

 جمانه طالل اكرم ابو سنينه

 جنا صالح علي احميدات 

 جنات تيسير احمد ابو عطوان 

 جنات عاطف وليد الزعتري 

 جنات محمود زيدات زيدات

 جنان صالح نعيم اشقير 

 جنان عزام احمد الساليمة

 جنه جمال عثمان كرامه

 جنى اسعد تيسير الشريف 

 جنى بسام رشاد مسوده 

 جنى ناجي طلب عجلوني 

 جهاد غسان راغب سدر 

 جهاد يوسف أحمد جمعه

 جودي جواد جودي تكروري 

 جيفارا فراس فايز عرجا 

 جيهان علي محمد خليل ابراهيم 

 حامد عطيه حافظ اشمر 

 حبيب أحمد سامي حوامده

 حسام الدين خالد موسى حماد 

 حسام خميس حامد المصري 

 حسام عالء فهمي العزه 

 حسام محمد حسن تالحمة

 حسام نوح محمود ابو داوود 

 حسام هاني عبد الغفار ابوزينه 

 حسن صالح حسن السيخ 

 حسن فايز محمد بربراوي 

 حسين احمد محمود سراحنه

 حسين محمد حسين ابو نديرة 

 حسين محمد حسين مناصره 

 حال ايمن نصر الديريه 

 حال أحمد إبراهيم مرعي

 حال سالم خليل ابو عيد 

 حال محمد خلف مناصره 

 حال ناصر نصر بلو 

 حال يوسف عبدهللا العطاونة 

 حليمة يوسف محمد بالصي

 حمزه اكرم توفيق ابو عفيفه
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 حمزه انس ضياء الدين الشريف 

 ناصيف حمزه عبد الكريم محمد 

 حمزه محمد فضل عبد الغفار غيث

 حمزه مصطفى محمود نجار 

 حمزه ناصر بدوي مسالمه

 حمزه هشام محمد يمني

 حنان زياد عبد المهدي زيدات 

 حنان عالء محمد نجيب ابو شمسيه

 حنين حسن عبدهللا بسايطه

 حنين وليد حسني التميمي

 خالد حمزه عبد الحليم زرو 

 خالد رائد عطاهللا دغامين 

 خالد عبدالرحمن درويش بني عوده 

 خالد مازن عمر حروب 

 خالد وليد رضوان زرو 

 ختام محمد عوده سماحين 

 خديجه عدنان موسى ابو سنينه

 خديجه عقل محمد بركات 

 خلود  محمد مروان محمد الشرباتي

 خلود عبد الرحمن محمد غانم 

 خليل جهاد خليل مشارقه

 خليل رأفت خليل صالح

 خليل عزات خليل بنات 

 خليل كمال ابراهيم الهريني 

 دارين لؤي راتب اخليل 

 داليا محمد صالح عواد 

 داليدا محمد سليمان الو الكباش 

 داليه ماهر محمد ابو سنينه

 دانا عمر علي مناصرة 

 دانه حاتم شكري قاضي 

 دانه رامي حمدي ابوعمر 

 دانيا اشرف علي الزرو 

 دانيا امين محمد عدنان المحضي 

 دانيا عبدالناصر سليمان عثمان 

 دانيه أيمن عمر البدارين

 درقاء حرب احمد طبيشي 

 دنيا يوسف حسن علقم 

 ديانا ابراهيم فؤاد ريان 

 ديما حسن علي مناصرة 

 ديما محمد عبد المجيد نموره 

 ديمه اياد وجيه جويحان 

 ديمه بالل خضر سدر 

 ديمه عزمي عبد المنعم ابو ريان

 ديمه موفق زهير شرباتي 

 دينا مفيد خليل طروه 

 ذكرى احمد عبد اللطيف كرجات 

 ذكرى روحي عبدالكريم مشعل

 راحيل رائد اسماعيل رشايده 

 راغده وصفي موسى ذباينه 

 فوت محمد الكركيراما ص

 راما عيسى محمد طقاطقه 

 راما نافز عبدالرحمن بشير 

 رامز ياسين مصباح العويضات 

 رامي عبد الحميد سعيد عويوي 

 رانيه فايز محمد ابوخلف 

 راية علي اسماعيل سويطي

 رايه وائل خليل مناصره 

 رأفت منذر عبد ربو شاللده 

 ربى بركات عيسى جعبري 

 ربى جاد مصطفى رجبي

 ربى خلف يوسف درابيع 

 ربى عبد الرحيم احمد مشني

 ربى عماد محمد جميل الجعبري 

 رجاء عماد رجا ابو عرام

 رزان اسامه اسحق صالح 

 رزان امين يوسف طبيش

 رزان عماد الدين عبدهللا حمدان 

 رزان محمود سالمه غرز

 رزان نادر يوسف رجبي 

 رزان يوسف محمد جرادات

 رشا عايد بدوي تميمي

 رشا عبدهللا خليل شكارنه 

 رشا غازي محمد وحيد  كركي

 رشاد حسن محمد عساكره 

 رشيد اياد محمد ربجي سلطان 

 رضا ماجد محمد عمرو 

 رغد تيسير ابراهيم شواهين 

 رغد جالل علي المناصره 

 رغد خالد محمد ابو صبحه 

 رغد عبد محمد جميل مسودي 

 رغد عماد عبدهللا سعافين 

 رغد محمد انور عبد الرؤوف نتشه 

 رغد محمد يوسف عبد الرحيم شلودي 

 رغد محمود احمد ادغيش

 رغد مراد سالم الطرده 

 رغد ناصر محمود مقبول 

 رغد نضال صبحي شعراوي 

 رغد يسري حربي عمرو 

 مد عارف سدر رفا احمد مح

 ركان عدنان يوسف سيداحمد 

 رنا خالد اسحق ابوهيكل 

 رنا يونس سالم مغنم 

 رناد بهجت محمد شاهين 

 رنال خالد احمد شاللده 

 رند احمد محمد عارف سدر 

 رند خالد حامد النموره 

 رند سعيد هاشم ابو اسنينه 

 رنيم عباس شوقي القواسمه

 رنين محمود عبد الحافظ صالح 

 رهف ابراهيم محمد ابوريان

 رهف عبدهللا جبر رجوب 

 رهف عماد عبدهللا سعافين 

 رهف محمد يوسف عبد الرحيم شلودي 

 رهف وصفي موسى ذباينه 

 روان ابراهيم عزات ابو عيد 

 روان حافظ ابراهيم الحروب 

 روان رفيق عبد الفتاح قفيشه

 روان ناصر عبدهللا عطيه 

 روان وائل عزات الخطيب 

 روز ابراهيم محمد اوالد محمد

 روزان محمد يوسف عوده 

 روال كمال أحمد بشارات

 روال محمود عبد الجبار دنديس

 روند عوني دياب النتشه 

 رؤى اياد مرعي فرح

 رؤى حسن عبد الفتاح شاللده 

 رؤى رباح حلمي سمارة 

 رؤى عرفات محمد العطاونة

 رؤى فايز محمد جعبه 

 رؤى موسى محمد عدوان 

 ريم محمود محمد اهديب

 ريم نادر احمد سليمان 

 ريما أحمد عوده المخامرة 
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 رينا خليل أحمد خالوي 

 زمزم اشرف مطلق ابو راس

 زهراء رجائي خالد الشرباتي 

 زهرة عيسى حسن مخامره 

 زياد فهد عبدهللا عيناش 

 زيد مهند رشدي مسودي 

 زيدان محمود ابراهيم عطاونه 

 زين الدين أكرم صالح ابورجب التميمي 

 زينب محمد خليل ادعيس 

 زينه أكرم صالح ابو رجب التميمي 

 زينه سمير منير القصراوي 

 زينه عالء محمد عيد شاهين 

 زينه منصور رضوان قواسمه

 ار ساجد سليم سالم جر

 ساجده خليل مسلم طمايزه 

 ساجده محمد جواد عزات االطرش

 سارة رامي عبد الغفار ابورجب 

 سارة طافش مصطفى محمد 

 سارة نزار عبدالمجيد فراح

 ساره اياد ابراهيم الحناني 

 ساره سامر سالم جرار 

 ساره عرابي اسماعيل المناصره 

 ساره محمد احمد الطرده 

 ساره ناصر احمد الطوباسي

 سامر أحمد شحادة تعمري 

 سجاف عبد الجبار أحمد داود 

 سجود اشرف سمير مسوده

 سجود عزمي احمد ساليمة 

 سجى أحمد سليمان المهدي 

 سجى حاتم عثمان نتشه 

 سجى زياد أحمد عمرو 

 سجى زيد موسى العرامين

 سجى صالح سمير السيوري 

 سجى عايد عبد القادر االطرش 

 سجى عزات عطيه جعافره 

 سجى عماد رباح الرجبي 

 سجى عماد محمد ابو صبحه 

 سجى ماهر شاكر هشلمون 

 سجى محمد ايمن يوسف سيد احمد

 سجى محمود يوسف ابو عوده 

 سجى مروان خليل عطاونه

 سجى مشهور حسن فاخوري 

 سحر كامل محمد بالصي

 سديل ماجد عبد القادر شاللدة 

 سرايا شاهر عبد هللا ابو شرار 

 سعاد هشام صبري عادي 

 سالفه هشام سليم الرجبي 

 سلسبيل يوسف ابراهيم ابو عجميه

 سلمى عادل محمد ابو ريان 

 سماء نايف محمد ابو سنينه

 سماح احمد ابراهيم مرعي 

 سماهر موفق احمد شيخه

 سميحه هاني ماجد سلطان 

 ميه علي سلمان الرجوبس

 سنابل أيمن عطاهللا الفرارجه 

 سنابل مصطفى حسني سجدية 

 سند عاطف حسن دودين 

 سندس اسعد سعدي ابو خلف 

 سندس عمران حسين االطرش

 سندس وائل محمد العملة

 سهاد ضرار شحاده السالمين 

 سوسن حربي عواد الفروخ

 سوسن محمد عبدهللا عصافره 

 سيف الدين محمد اكرم محمد ابو عوده 

 سيف أيمن سعد ضبابات 

 سيف خالد عبد الهادي عزام

 سيف عصام عزات فنون تميمي 

 شادي نائل داود سالم 

 شافع سائد محمد شافع عرفه 

 شدى خالد حسين سالمين

 شذى أيمن عايش دسه

 شذى شرف محمد الحوامده

 شذى محمود عبد المحسن ابو تركي

 شذى وجيه عبد الفتاح شاللفه

 شروق سمير ذيب مسوده 

 شروق صالح محمد رجب سدر 

 شروق كريم عليان الرجبي 

 شروق نزار محمد حمادنه 

 شريفة نضال محمود حسان 

 شريهان عماد نايف الشوامره 

 شهد ابراهيم مصطفى السويطي

 شهد أحمد عبد الرزاق زيدات

 شهد شرف محمد الحوامده

 شهد عبد السميع حافظ اشمر

 شهد عالء حسن العطاونه

 شهد محمد أحمد ابوعياش

 شهد محمد صابر عودة عبد الحافظ 

 شهد محمد صالح عطاونه

 شهد محمد عبد هللا طه

 شهد نادر محمد زهدي حسونه 

 شيرين هاشم  أحمد ابو الريش 

 شيماء ايوب حامد رجبي 

 شيماء حسن محمد الزبديه

 شيماء عبد الحليم حسن سليميه

 شيماء عدنان موسى ابو سنينه 

 شيماء عيسى محمد الهور 

 شيماء يحيى موسى النجار 

 صدام فؤاد سليمان دعنا 

 صفا رأفت محمد داود زاهده 

 صالح الدين محمد امحميد الطوس

 صالح هشام كاظم مصري 

 ايز عزات أحمروصمود ف 

 صهيب رجائي صالح ابو ميزر

 ضحى جواد توفيق صوافطه 

 ضياء الدين وجدي ابراهيم الزرو

 ضياء عبداللطيف محمد ملحيس 

 ضياء محمد سليمان فقيات 

 طارق عامر يوسف طقاطقة 

 طه زكريا مدحت مخلوف

 طه محمد جودات العطاونه 

 عادل محمد موسى قواسمه

 عاصم عامر حربي ابو هدوان 

 عايشة كامل محمد بسايطة

 عائشة محمد فرح مناصرة 

 عائشه داهود محارب ابو هاشم 

 عبادة ايمن فضل بالي 

 عباده مصطفى محمد عوني البكري 

 عبد الرحمن راتب شعبان زيتون 

 عبد الرحمن زهدي عيد سدر 

 عبد الرحمن عبد هللا علي صباح

 عبد الرحمن ماهر احمد نواهضة

 عبد الرحمن نظام عثمان فنون 

 عبد الرحمن هاني جميل دوفش 
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 عبد الرحمن يوسف محمد موسى

 عبد الرحيم ثائر عبد الرحيم حرب

 عبد السالم مدين عبد السالم شحاده 

 عبد هللا اسامة سالم جعبري 

 الحداد عبد هللا اكرم ابراهيم 

 عبد هللا بهاء الدين ياقين ناصر الدين 

 عبد هللا عالء الدين يوسف أحمرو

 عبد الهادي سميح عودة هللا مناصره 

 عبدالرازق احمد حسن غوير 

 عبدالرحمن حامد عبدربه عدم 

 عبدالرحمن محمد امحميد الطوس

 عبدالسالم ياسر محمد احمد 

 عبدهللا جهاد خلوي دويك 

 عبدهللا رأفت خليل صالح 

 عبدهللا سمير عيسى النعيمي 

 عبدهللا صادق أحمد سلطان 

 عبدهللا عمر محمد الخاليله 

 عبدهللا محمد سالمه عرجان 

 عبدهللا موسى محمد مناصره 

 عبدهللا هاني يحيى الجعبري 

 عبدالمنعم محمؤد عبد المنعم شاللفة

 عبيده راجح محمد المحاريق 

 عبيده عرفات فايز الصيداوي 

 عبيده عريف محمد عواد  الشرباتي

 عبير امين احمد نصار 

 عبير بالل خالد حسين 

 عدي سليمان خليل مناصره 

 عدي فوزي سليمان العصافره 

 عروه تيسير فايق سالمة

 عريب وضاح فخري شريف

 عرين حسن عبد المهدي الشاللفه

 عرين عماد محمد ابو شرخ

 عز الدين سالمة عمر جابر 

 عز حسن محمد حمامره 

 عزت أشرف عزات ملحم

 عصام أمجد محمد ديريه 

 عطا محمد عطا سالمين 

 عطا موسى عطا اعبيدو 

 عالء رومل ابراهيم الحريبات 

 عالء فارس محمود ادعيس 

 عالء محمد يوسف عالء الدين

 علي جمال محمد صوالحه 

 علي حاتم عبد الحميد حرباوي 

 علي خالد محمود ابو ورده 

 علي داود انور الشريف 

 علي صالح عبد الفتاح الشيخ 

 علي عالء سامي نتشه

 عليان علي عليان سنقرط 

 عمار محمد حسن ادعيس

 عمار نادر عبد المجيد صالح

 عمر ابراهيم عبد اللطيف البشارات

 عمر اسامه محمد خمايسه 

 عمر رأفت محمد الشوابكه 

 عمر عزات ياسر حرباوي 

 عمر عالء عبد الخالق زعتري 

 عمر فالح عطا ابوشكر 

 عمر قاسم محمد حيح 

 عمر ماهر دياب ابوميزر 

 عمر محمد عبد الرحيم العمله 

 عمر موسى عطا اعبيدو 

 عمرو ابراهيم علي شواهين

 عمرو عبد المطلب محمد فنون 

 عمرو مجدي ابراهيم عمرو

 عمرو موسى حسن أبوعياش 

 عنان عماد محمد ابو عياش 

 عهد عدنان عبد الغني ابو شرخ 

 عودة هللا سامي عودة هللا فراجين

 عوني اياد عوني قنيبي

 عيسى اياد عيسى ابو صبحه 

 عيسى يوسف يعقوب حروب 

 غادة هاشم محمد جنازرة 

 غدير اسماعيل عزت عيده 

 غدير عماد سعدي صالح 

 غرام عماد علي الحداد 

 غرام محمد عبدهللا طه

 غرام محمد فهيم أبوكافية

 غرام ناجي محمود البطش 

 غسان عبد الحافظ عدنان مسوده 

 غنى محمود حسن أبوكاملة 

 غيداء يوسف محمد سويطي

 رة فادي ناصر عامر الجواب

 فارس أحمد عزات ملحم 

 فارس رأفت محمد شاكر  نصار 

 فارس سعد فتحي شرباتي 

 فاطمة بشار مرشد رجبي

 فاطمة سليم عبدهللا حجاج

 فاطمة محمد عيسى زيدات 

 فاطمة محمود عبد العزيز ابو عرقوب 

 فاطمه اياد عزمي شاور 

 فداء خيري عبدهللا حسين العلي 

 فداء كامل اسماعيل ربعي

 فراس جواد صالح حزين 

 فراس محمد عماد ياسين زعتري

 فرح خالد محمد اعمر

 فرح كمال سعيد العملة

 فرح محمد عبد هللا غطاشه

 فرح نضال عبد الفتاح جبارين 

 فرح وسيم زكريا بيوض تميمي 

 فلسطين نظمي محمد ابوداود

 فوزيه فواز احمد الشاللده 

 فؤاد عزام جابر عصافرة 

 قاسم أحمد عبد العزيز قنيبي 

 قاسم سمير محمد قواسمه 

 قتيية نهاد شكري عوض 

 قسم حازم محمد يسري هيموني

 قصي بسام محمد بحيصات 

 قصي سميح داود سالم 

 قصي عادل حسين الصالح 

 قصي مجاهد محمد عواودة 

 قصي محمد اسماعيل صالح

 قمر فواز عبد المحسن قفيشة 

 قيس عرفات ذياب بني عوده 

 كرم فارس عبد الشكور الشرباتي

 كرم نمر أحمد ارفاعيه 

 كفاح علي عبداللطيف حرب 

 كفايه ماهر عبد القادر المسالمه

 كوثر سعيد سالم جرار 

 الرا ابراهيم متعب ادعيس 

 الرا عيسى عبدهللا البدارين 

 النا احمد خالد طه

 النا اياد محمد عاشور مرقه 

 النا خالد محمد الحروب 

 لبنى احمد حسن الرجوب 
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 لجين عبد الحكيم عدنان كركي

 لجين محمد نجيب محمد غالب الدويك 

 لما محمد يوسف عمرو

 لمى جميل سعيد برغوثي

 لمى حاتم حسن ثوابته

 ليانا امجد محمد شنيور 

 صري ليانا مروان كاظم م

 ليث سليمان حسن صالحات 

 ليث فؤاد شعبان كرنز 

 ليث مهند صبحي حطاب 

 ليدا مراد خليل القيسية 

 ليلى خضر احمد دياب 

 لين ابراهيم احمد عمرو

 لين اياد محمد عاشور مرقه

 لين خالد محمد الحروب 

 لين محمد محمد يوسف شريف

 لينا حسن عبد الحميد حماد 

 لينا خالد عبد الرحمن عالمه

 لينا ماهر فخري الشويكي 

 لينا يحيى عبد المجيد قفيشه 

 لينا يوسف حسن علقم 

 ليندا محمد يوسف عمرو

 مارلين اسامه احمد فيصل عوده 

 مالك سمير علي هرينات 

 مالك يحيى عيسى جمعه

 ماهر علي موسى تعامره 

 مأمون يوسف محمد عمرو 

 مجد احمد مصباح هيموني 

 مجد محمود محمد جعافره 

 مجد مصطفى عبد المجيد عيسى 

 مجدل علي محمد الحجاجره 

 محمد المهدي محمود محمد رجوب

 محمد امين محمود تالحمه 

 محمد أحمد ابراهيم طرده

 محمد أحمد يونس حالق 

 محمد تيسير محمد البدوي 

 محمد تيم عبد داود 

 محمد جالل فيصل تلحمي

 محمد جمال شفيق مطور 

 محمد جميل محمد اللهالي 

 محمد جهاد حسن ابوعياش 

 محمد جهاد علي عبيد 

 محمد جهاد محمد حمدان

 محمد حسن عبد الفتاح ابو مياله

 محمد حسن محمد هريني

 محمد حسين محمد العمري

 محمد حمدي راشد أبو عليا 

 محمد خالد ابراهيم نجار 

 محمد خالد حسن ابو قويدر 

 محمد خالد نصر طه 

 محمد خليل عبد الغفار ابو زينه 

 محمد راضي محمود زعارير 

 محمد راضي مراد راضي ابو عصب

 محمد رائد جواد زماعره 

 محمد رائد طالل ابو قويدر 

 محمد رائد محمد ادعيس

 محمد رائد محمد العودي 

 محمد ربحي سعيد حسيني 

 محمد رجب صالح محمد رجب سدر

 محمد زياد سعدي ابوارميله 

 محمد زياد عطيه جعافره 

 محمد سعود  محمد ابو اعمر 

 محمد صالح عبد الفتاح الشيخ 

 محمد طارق عيد الساليمه

 محمد عادل موسى تعامره 

 محمد عبد الفتاح اسحق قصراوي تميمي 

 محمد عبد هللا أحمد بنات 

 محمد عبد المجيد نظام عباس 

 محمد عبد الناصر حسين جوابري

 محمد عبدالحكيم نجم قصراوي 

 محمد عريف محمد مرعي 

 محمد عالء الدين شاهين ابو رميلة

 محمد علي احمد الفقيه

 محمد علي محمد احمرو 

 محمد علي محمد حراحشة

 محمد علي محمد عمرو

 محمد فايز محمد الدهدور 

 محمد فضل شعبان عبدالمنعم ابو زينه

 محمد كاظم صالح أبو سنينه

 محمد كمال عبد هللا نجار 

 محمد محمد دياب جبرين عبيدو 

 محمد مدين صالح غازي 

 محمد مصطفى محمد عوني البكري 

 محمد موسى ربيع صالح

 الشواهينمحمد موسى علي 

 محمد نافذ ابراهيم القرم 

 محمد نايف ابراهيم الخاليلة 

 محمد نسيم ابراهيم الثوابته

 محمد نضال خليل العصافرة 

 محمد نظمي عبد الفتاح المرقطن 

 محمد نعمان محمد الزغير

 محمد هشام خليل غفيان 

 محمد وائل جودت ابو حسين 

 محمد وليد أسعد بحر 

 وي محمد وليد حسين النح

 محمد وليد عبد الرحمن رضوان 

 محمد ياسر حسن عوض 

 محمد ياسين محمد سوالمة 

 محمود ابراهيم عبد الفتاح جوابره 

 محمود ابراهيم محمد ابوعرقوب

 محمود احمد محمود عبدهللا

 محمود انور محمود عودة 

 محمود حسن موسى ابو هليل 

 محمود داود ابراهيم ابو عمر

 محمود رفيق محمود جابر 

 محمود روحي محمود شاللده 

 محمود سامي محمود البدارين

 محمود عدنان تميم ياسين 

 محمود عمر محمود لحسه

 محمود ماجد حسن حجه 

 محمود ماجد محمود سيد أحمد

 محمود محمد احمد القواسمة 

 محمود محمد علي امواس 

 محمود محمد محمود الطقاطقة 

 محمود مراد محمود طرايره

 محي الدين يوسف محمود بطران

 مراد فيصل عز الدين اقطيط 

 مراد محمود حافظ الصرصور 

 مراد منذر خليل قواسمي 

 مرام جهاد نجيب قنام 

 مرام محمود ابراهيم العدم

 مرجان نعيم محمود حزازه 

 مرح اياد حسن موسى
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 مرح حافظ محمد حاليقه

 مرح صفوت محمد الكركي

 مروان تيسير عبدالفتاح دودين 

 مروان خالد محمد عليان 

 مروان راغب عزمي دعنا

 مروان عمر محمد ريان

 مروان نبيل اسماعيل خليفه 

 مروه مازن نعيم سلهب 

 مروه محمد حمد الزير 

 مروه محمد محمود طرده 

 مروه نضال خليل العصافره 

 مريم نبيل حسين صالح 

 مريم يوسف بدوي حماد 

 مصباح شرف مصباح ابو كرش

 مصطفى ابراهيم مصطفى ابو الرب

 مصطفى اياد محمود الشروف

 مصطفى رائد مفلح زعارير 

 مصطفى عبدالرحيم مصطفى برقان 

 مصطفى كامل أحمد العطاونه 

 مصعب وليد سعيد القشقيش 

 امل اسماعيل ربعيمعاذ ك

 معتز صالح عاطف عمرو 

 معتصم غالب احمد ابو دياك 

 معتصم محمد اسماعيل ابوصبحه

 معن محمود محمد حيح 

 مالك ايمن سالمه مسالمه 

 مالك توفيق احمد خالف 

 مالك جهاد محمد عمرو 

 مالك خالد عبد الحميد خطيب 

 مالك رشيد حسن معمر

 مالك رياض موسى ابو تحفه

 مالك مازن داود ابو زينه

 مالك يعقوب محمد العمري

 مالك يوسف محمد جبريل

 ملك إياد محمد الجنيدي 

 ملك عبدهللا حسن مناصره 

 ملك عصام عبدهللا سكر 

 منا شاهر طه ساليمه

 منار خالد ابراهيم حوامده 

 منار فالح أحمد جوابرة 

 منار فوزي حسين العجلوني 

 منار محمود سعيد نيرب 

 منار نظام عبدالرحمن قعقور 

 مناسك مصطفى خليل يونس 

 منتصر ابراهيم خليل العصافره 

 منتصر رجائي سمور ابو خلف

 منتصر نضال صالح ابوعيشة 

 منجد ابراهيم احمد نزال

 منذر خالد محمد عطاونه

 منذر مازن عمر حروب 

 منذر محمد فيصل حميد الدين الشريف

 منذر مروان محمد اعبيدو

 منى مجدي محمد شرباتي 

 منى وسيم زكريا بيوض تميمي

 مها إياد عبدالقادر خالف 

 مها محمد نواف طرده 

 مهدي عماد عبد الودود ابو الفيالت

 مهند اكرم محمد الفطافطه

 مهند محمود عيسى المحاريق 

 مهند محمود موسى طقاطقة

 مهند وليد محمد طقاطقة

 مؤمن باسم ابراهيم كركي

 مؤمن رائد محمود عصافرة 

 مؤمن سليمان عبد الفتاح ادريس

 مؤمن مروان فايز هشلمون

 مؤيد احمد محمد طقاطقة

 مؤيد كمال عبدهللا نجار 

 مي ابراهيم يوسف زونه 

 مي زياد عبد الجواد النتشه

 مي ماهر شاكر هشلمون

 ميار زايد محمد الشاعر 

 ميرا باسم عثمان ابو عيشه

 ميرا عبد الحي محمد البدارين 

 ميرنا عدنان بدر حزازه 

 ميره فوزي مسلم دويك 

 ميس ادرييس عبد الودود ابو تركي

 ميس اياد ابراهيم طقاطقه

 ميس خالد محمود المحارمه

 ميس معروف محمود نعمان 

 ميس نبيل شاكر بدر 

 ميساء محمود احمد عواوده

 نادية هشام حسن حسين 

 نادين سمير جميل الجعبة

 ناصر عالء الدين يوسف احمرو 

 نانسي احمد شحدة عرامين 

 نانسي راتب محمد مسالمه 

 نانسي نضال يوسف جبارين 

 ناهد محمود احمد الطوباسي

 نبيل وسام نبيل مسودة 

 نتاليا ماهر احمد الدغليس 

 نجاح ذيب نعيم الجعبه 

 نجد منذر محمد ارشيد 

 ندى اديب سامي مخالفة

 ندى محمد ديب جبريل عبيدو 

 ندى منقذ حموده ابو شكر 

 نديم طلب عبد المجيد خمايسة

 نرجس حافظ محمد الحسنات 

 نرمين عماد الدين ابراهيم نتشه 

 نرمين محمد سالمه العرب

 نزار محمد علي شواهين

 نسرين حسين جابر العصافرة 

 نسرين عزات عطيه جعافره 

 نسمه مصطفى عبد القادر الصبار

 نسيم عفيف مصباح ابوكرش 

 نشوى علي شحده وريدات 

 نصر هللا نبيل محمد عصافره 

 نصري جعفر محمد موسى 

 نعمت هللا فارس محمود شريتح 

 مان يوسف مناصرهنعمه سلي

 نغم نسيم موسى الخطيب 

 ابو غزالهنهروان عبد السالم 

 نهله حسن أحمد حناتشه 

 نهيل كاظم محمد حالق 

 نور اسعد سعدي ابو عيشه 

 نور الدين ابراهيم احمد مرشد 

 نور الدين عرفات يوسف عيسى 

 نور الدين محمد محمود خشان 

 نور بسام اسعد امام 

 نور خليل عيسى مناصره 

 نور سامر وليد زلوم 

 نور غازي محمد دراويش 

 نور مازن يوسف عوض 

 نور محمد اكرم أحمد النتشه



والمطلوب منهم التوقيع على   2023/ 2022 األولالحاصلين على قروض من الوزارة للفصل  الطلبةقائمة 

 الكمبياالت 
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 نور مفيد يوسف عمرو 

 نور ياسر حسين شحاتيت 

 نورس حاتم علي ابوعقيل 

 نيفين ابراهيم محمد ابوديه

 نيهال نهاد علي تالحمه

 هاشم معتز محمد هاشم الجعبري 

 هالي هاني اسماعيل عابدين 

 هبة محمد احمد طردي

 هبه حازم عبد المجيد الزماعره 

 هبه حسن علي عطاونه 

 هبه خليل أحمد زهور 

 هبه سامي كامل ابو عيشة 

 هبه عاطف جبرين الجمل

 الرحمن الشرحههبه عبد الرحمن عبد 

 هبه عماد محمد جميل الجعبري 

 هبه كفاح شاكر سياج 

 هدايه أحمد حسين السويطي

 هدى عمار محمود ابو سنينة

 هدى كايد محمد الزعارير 

 هديل سعدي خليل الشحاتيت 

 هديل عدنان احمد عطاونة 

 هديل فواز رشيد السكافي 

 هديل محمد يوسف غريب

 هديل نضال زيدان طه 

 همام هاني عبد الغفار ابو زينه 

 هيا جبرين محمد وراسنه

 هيا حازم عبدالعزيز جرادات

 هيا سمعان مسك مسك 

 هيا نور الدين احمد العمله

 وائل نافذ محمد جعبه

 ورود زهير محمود عبد الرازق 

 وسيم عبد القادر عبد الرحمن بدارين 

 وسيم محمد حسن جعبري 

 فرة وسيم محمود اسماعيل العصا

 وعد مأمون اسماعيل وزوز 

 والء عبد الحميد خيري محتسب 

 والء كرم عبد الخالق الزعتري 

 والء نضال صالح عطية المناصرة 

 وئام فؤاد ابراهيم ابو زهرة 

 يارا خالد كامل عالمه 

 يارا عايد محمد ابو زنيد 

 ياسمين توفيق عبد اللطيف مساعيد 

 ياسمين جهاد احمد عمرو 

 ياسمين خالد محمد ابو حلتم 

 ياسمين رائد شاكر طقاطقه 

 ياسمين عبد السالم عبد الفتاح حاليقه 

 ياسمين عبد أحمد طروه 

 ياسمين عيسى احمد عيايده 

 يافا محمد عبد الرحمن حناتشة

 يافا يوسف سالم المحاريق 

 يامن جالل أحمد رجبي 

 يحيى أحمد خالد محمد 

 يحيى بالل حسن القاضي 

 يزن احمد علي بحيص 

 يزن باسل محمد ياسين 

 يزن بالل فيصل النتشه 

 يزن جالل أحمد رجبي

 يزن خالد محمد ابو صبحة 

 يزن سمير  محمد رشيد   بدر 

 يزن عطية محمد الخمايسة

 يزن عيسى محمود حميدات 

 يزن محمود محمد الشروف

 يزن نواف قدري صالحات 

 يزن ياسر أحمد عبد الواحد 

 يزن يوسف غازي الجعبري 

 يمامه  نضال محمد حنتش

 يمامه اسماعيل يوسف عوده 

 يمان اياد محمود عبد الفتاح 

 يوسف اسعد محمد سعيد ابو غزاله

 يوسف بسام محمود شاللده 

 يوسف ربحي محمود زلوم 

 يوسف عيسى يعقوب دعنه

 حسين الشاللده يوسف نبيل 

 يوسف نضال محمد ابو سنينه

 يوسف وليد يوسف خمايسه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


