
في  0202-0202كمبيالة قرض الفصل األول توقيع الذين يستطيعون  )البكالوريوس والدبلوم( الجامعةطلبة قائمة 

في حال عدم نفاذ المبلغ المحدد للجامعة م(0202-20-21)الثالثاء  للتوقيع اليوم اإلستثنائي  
 

  
 

3 من    1 صفحة    

 

 ابرار مروان بركات زاهده

 ابرار ناصر حسن عناني

 ابراهيم خليل احمد عساف

 ابراهيم محمود محمد سويطي

 احمد ابراهيم عبد الكريم بني عوده

 احمد اياد احمد ابوريان

 احمد تركي علي ابو سنينه

 احمد سالمه بدوي القصراوي

 احمد عبد الفتاح عوض قواسمه

 عبدالعزيز فؤاد ابو غربيهاحمد 

 احمد محمد خليل شريم

 احمد محمد شاهر يوسف بدر

 احمد هشام محمد عوني دميري

 ادم حافظ محمد حاليقه

 ادهم محمد سلمان بحيص

 ارجوان وائل حسن مريش

 اسامة وليد عبد اللطيف جوابره

 اسراء مراد محمد حجه

 اسراء هاني عبد الشكور الزرو

 محمد سليميهاسالم يحيى 

 اسماعيل جميل اسماعيل ابو داود

 اسيد صبحي رباح قفيشه

 اسيل اياد عطا احميدان

 اسيل تحسين عبد المحسن ارشيد

 اسيل زين الدين سعدي ابو ارميله

 اشواق زياد محمد عواوده

 افراح فايز حموده ابو قويدر

 افنان زياد محمود بحر

 اكرام محمود عطا االطرش

 االء احمد خالد طه

 االء عدنان عبد القادر الحافظ

 االء محمود محمد نصر

 االء وليد محمود اجريوي

 المهدي خالد احمد عيسى

 الهام حاتم محمود مخامره

 امامة رسمي حسين النواجعة

 امنه محمد احمد امواس

 امنية تيسير أحمد ابوعطوان

 امير اسماعيل سليمان زعارير

 محمد امين جعبريامين نضال 

 انس بالل نعيم الرجبي

 انوار دياب احمد ارفاعيه

 ايات شاهر يوسف الصبار

 ايات محمد شحاده غريب

 اياد عماد حجازي جعافره

 ايمان زهير اسعد برادعي

 شاورايمان عبد الخالق محمد 

 ايه اياد محمد جنيدي

 ايه سمير محمد حربي قواسمه

 وحيد ابورميلهايه عماد 

 ايهاب عبدالرحمن موسى عمرو

 ايهاب محمد محمود حساسنه

 ايهاب وليد عبد هللا غنيمات

 ايهم محمد عماد الدين علي قتلو

 إسراء مراد أحمد أبو حارثية

 إسالم عطيه محمد نعيم شاهين

 أروى محمد عودة العملة

 أسيل اسماعيل عطا هللا مشارقه

 أسيل نبيل محمود جنيدي

 أنس محمد عبد الهادي عصافره

 أوس رئيف عبد الكريم نموره

 أيمن علي سليمان اطبيشه

 آثار عبد الحكيم محمد اللهاليه

 براءه عدنان عبدالهادي ابو سيف

 بشائر خلف محمد رمضان غيث

 بكر رياض أحمد حمامده

 بهاء الدين حافظ محمد مر

 بهاء جمال عيسى سالمين

 محمد ابو ازنيدبهاء زياد 

 بهجت فيصل محمد ادعيس

 بيسان اسماعيل هشام جنيدي

 بيسان طه محمود الفسفوس

 بيسان عادل موسى الجردات

 بيسان محمد موسى عطاونه

 تحرير سميح عبد السالم حجازي

 ابو داودترتيل محمد فرج 

 تيماء اياد محمد شديد

 ثائر نبيل زيدان طه

 يونس ريانثريا اياد 

 جالل اسامه اسماعيل ارزيقات

 جمانة غالب عبد الكريم عواوده

 جمانه طالل اكرم ابو سنينه

 جنات محمود زيدات زيدات

 جهاد غسان راغب سدر

 جوانه عالء جواد عمرو

 جوده عايش جوده قصراوي

 جودي جواد جودي تكروري

 حاتم أكرم عبد الرزاق نيروخ

 خالد موسى حمادحسام الدين 

 حسين محمد حسين مناصره

 حمزة سعيد محمد عمار

 حمزة محمد أحمد طرده

 حنين اسماعيل محمد زماعره

 حنين رمزي اسماعيل الطويل

 حنين عصام موسى عيد

 حنين وليد حسني التميمي

 خليل ابراهيم علي شاللده

 دانة مازن حافظ جعبري

 دانه سعيد جميل بدر

 محمد عمراندنيا صالح 

 دنيا علي يونس حوامده

 ذكرى احمد عبد اللطيف كرجات

 ذكرى محمود  تيسير ارفاعيه

 راما عيسى محمد طقاطقه

 رامز نضال ابراهيم نتشه

 رامز ياسين مصباح العويضات

 رامي احمد خليل ابو فرده

 رامي كايد محمد ابو عرام

 رائد محمد نمر مشاعله

 ربى خلف يوسف درابيع

 رزان ماهر محمد احمد

 رزان نعمان محمد الزغير

 رغد عماد راتب ابو هيكل

 رغد مجدي محمد جمل

 رغد ناصر عبد اللطيف نتشه

 رمزي فخري عبد الحكيم محتسب

 رناد رائد صالح صالح

 روان مراد عيسى ابو سنينه

 روز ياسين خليل ابو ماريه

 روعه نبيل احمد كرجه

 يشروند نضال محمد ابوعر

 رؤى حسن عبد الفتاح شاللده

 رؤى وائل عبد العزيز دنديس
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3 من    2 صفحة    

 

 رينا عماد سليمان ابو عقيل

 زهراء شاهر سالم قفيشه

 زيد محمود عبد القادر سعده

 زيد موسى أحمد ابو الوي

 زينب عبد الرحمن رضوان خرواط

 زينة مخلص فايز القصراوي

 ساره طارق شعبان ابو عمر

 ناظر ناظرساره عمار 

 ساره هاشم عطا هللا عواد

 سامي باسم جميل أبو حلتم

 سائد محسن طه شاهين

 سجود محمد مكروم مصطفى برقان

 سجود هاني عبد الحي محفوظ

 سجى ناصر نايف عمرو

 سلسبيل فاروق جمال النتشه

 سماح عزت محمد فايز االشهب

 سماح محمود علي الشاللدة

 سماهر نادر شعبان غانم

 سميحه عزام سليم زرو

 سميحه هاني ماجد سلطان

 سنابل ابراهيم يوسف الحراحشه

 سندس مازن ايوب ادريس

 سندس ياسر محمد ابو جويعد

 سهى ياسر خليل شريتح

 سيف الدين خالد عبد الرحيم شطريط

 شدى خالد حسين سالمين

 شروق خالد محمد سالم

 شروق عز الدين فضل جابري

 علي الشوامرهشهد فارس 

 شيرين نزيه خليل ابويوسف

 شيماء عدنان موسى ابو سنينه

 صابرين عبد العزيز سالم العواودة

 صالح رائد صالح صالح

 صائب فايز محمد السويطي

 صفا ماجد  محمد خلوي حلمان

 صفاء ابراهيم عبد الهادي ابوسالمه

 صفاء محمد سعيد عاشور

 ياسين يعقوب ابوسنينهصالح الدين 

 صهيب عايد عبد هللا نجار

 ضحى خضر عيسى الخمايسه

 ضياء يوسف عبد المجيد علقم

 ضياء يونس علي نجار

 طارق محمود ياسر ارزيقات

 عائشه محمد علي شاهين

 عبد الرحمن حسين طه كركي

 عبد الرحمن راتب شعبان زيتون

 عبد المجيد طلب عبد المجيد داهود

 لمغني نضال عبد المغني مجاهدعبد ا

 صالحعبد المهدي فيصل 

 ابو عرقوبعبدالعزيز بسام 

 عبدالعزيز عبدهللا يوسف طقاطق

 عبدهللا رمضان جادو ابو الحالوه

 عبدهللا سلمان ابراهيم ذويب

 عبدهللا غسان بدوي برقان

 عبدهللا محمد سالمه عرجان

 عبد القادر دار محمدعثمان محمد 

 عدي محمد اسحق خليل ابو مسلم

 عدي محمد يوسف السالمين

 عصام اياد أحمد طرده

 عالء امجد عبدالفتاح السويطي

 علي احمد عبدهللا حالحله

 عماد هاشم محمد داود

 عمار محمد حسن ادعيس

 عمر خالد مصطفى سراحنه

 عمر رأفت محمد الشوابكه

 اللطيف مصباح اعسيليعمر عبد 

 عمر ناصر علي لهاليه

 غيداء نضال حامد زيتون

 جويلسفادي عبد المعطي 

 فارس سعد فتحي شرباتي

 فاطمه رائد سعدي ابوصبيح

 فراس محمد ابراهيم خطيب

 فهد غسان عثمان عمرو

 فؤاد رائد محمود مناصره

 قتيبه نضال عبد الفتاح جعبري

 علي طروهقيس نضال 

 كريم هشام محمود زماعره

 لبنى محمد موسى هشام دعنا

 لنا شادي جميل وريدات

 ليث محمد محمد خليل

 لين ابراهيم احمد عمرو

 ماجدولين رائد رزق عيايده

 مالك خالد محمد مقبل

 مأمون محمد حسين النجوم

 مجاهد اكرم محمود عصفور

 محمد اسحق ابراهيم ابو سنينه

 ماعيل خليل اسعدمحمد اس

 محمد تيسير محمد البدوي

 محمد جميل محمد اللهالي

 محمد جهاد حسن ابوعياش

 محمد جهاد علي عبيد

 محمد حكم سليمان حسن الحمري

 محمد خالد محمد طروه

 محمد رافع رضوان جنيدي

 محمد ربحي سعيد حسيني

 محمد زاهر جمعه محمد الحاليقه

 محمد زياد عطيه جعافره

 محمد سعدي راغب ابوشامه

 محمد سليمان محمود ابو شرار

 محمد عبد الناصر حسين جوابري

 محمد عرفات موسى قواسمه

 محمد عماد محمد ابو عرام

 محمد عنتر جودة مسالمة

 محمد فارس محمد ابو حميد

 محمد فايز  ابراهيم ابوقويدر

 محمد مجدي حج محمد عواوده

 دياب جبرين عبيدومحمد محمد 

 محمد مخلص شاكر عبد الباسط

 محمد مصطفى عبد المنعم ثوابتة

 محمد ياسر محمد ابو صالح

 محمد يسري مصطفى سدر

 محمد يوسف اسماعيل شامسطي

 محمد يوسف حسن المناصره

 محمد يوسف حسين دراويش

 محمود اسماعيل عبد هللا شطريط

 محمود سفيان محمد ابو سنينه

 محمود طلب محمود ابو شيخه

 محمود محمد ايوب مناصرة

 محمود نواف عبدالفتاح سراحين

 محي الدين يوسف محمود بطران

 مراد عدلي عبد المجيد قباجه

 مراد منذر خليل قواسمي

 مرام نهاد فهمي عزه
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3 من    3 صفحة    

 

 مرح جمال أحمد ابو عياش

 مريانا محمد سليمان وحيدات

 مريم صالح الدين عمرو عمرو

 مسلم ياسر محمد احمد

 معاذ محمود محمد ابو هشهش

 معاذ يعقوب عبد هللا نجار

 معتز بالل حسن التميمي

 مالك امجد ابراهيم عبيدو

 ملك محمود محمد امواس

 ملوك عبد الرحمن محمد مرعب

 منتصر احمد عثمان عمرو

 منتصر رجائي سمور ابو خلف

 منجد ابراهيم احمد نزال

 م عطاونةمنجد احمد مسل

 منى مجدي محمد شرباتي

 منيب سالم عيسى فروخ

 مهدي ابراهيم هاشم الجبور

 مهند فايز نجيب عزموطي

 مؤيد كمال عبدهللا نجار

 مي زياد عبد الجواد النتشه

 ميار نهاد محي الدين صالح

 ميرال سميح عبدهللا ابو زهره

 ميساء ابراهيم احمد وراسنه

 محمود احمد عواودهميساء 

 ميسره محمد دياب عرامين

 ميالد عبد الفتاح سالم ابو خيران

 نبيل جمال خليل ابو حلتم

 نديم طلب عبد المجيد خمايسة

 ندين مصطفى احمد صراصره

 نرمين محمد أحمد الدويك

 نغم صالح يوسف حنيحن

 نهله محمد عيد ابراهيم ابو نجمه

 نهيل اياد فوزي طروه

 نورهان راجح محمد ابو عالن

 هدى فادي محمد عيسى مرقه

 هشام وليد حسين دار الشيخ

 همام هاني عبد الغفار ابو زينه

 هيا حازم عبدالعزيز جرادات

 هيام سامي عبدلهادي ابوسيف

 وجيهه رومل يوسف زيتون

 وديع بدران بدر جابر

 والء محمد خميس رصرص

 يارا عماد محمد سمارة

 يحيى فايز محمد شعار

 يزن احمد علي بحيص

 يزن برهان محمد جمال زعتري

 يزن بالل فيصل النتشه

 يزن سمير محمد رشيد  بدر

 يزن معن محمد قاضي

 يوسف حاتم عبد الفتاح عمرو

 يوسف عادل محمد ابوريان

 يوسف عبد الفتاح مصطفى قواسمه

 يوسف عدنان يوسف سيد احمد

 عبد محتسبيوسف فايز 
  

 


