الطب البشري
هارون عصام حسن يوسف
منيار اسماعيل صالح والي
ربا سامي يوسف اسماعيل
محمد معين محمد ابو زر
شروق أحمد روبين حجازي
قيس احمد صبري نصر اهلل
محمود خالد محمد حميده
موسى عمر محمد ابو حويله
رزان وجيه ماجد تكروري
محمد يحيى امين حامد
عبير زياد زكي ضميدي
عال يوسف سليمان هيجاوي
روند احمد تيسير كميل
محمد جمال محمد غنام
عمر راسم سعد خليل
بشرى اسماعيل حسين صبح
عمر محمد موسى معروف
ايناس جهاد أحمد العايدي
سحر عبداهلل محمد الطويل
محمد موسى عثمان مناصرة
مؤنس رجب محيسن محيسن
ربا حامد ابراهيم ابو شعر
خليل أحمد مصباح البطش
وجدان صدقي محمد اسليم
نسمة غسان عبدالعزيز غانم
ظماء عيسى اسماعيل ابوفاره
مرام احمد محمد مساد
صبري جمعة فيصل رمضان
نورا خليل ابراهيم ابو باجي
سمر فتحي محمد ابو شمالة
مرح محمد سليمان سالمه
نسرين رافع محمد رمانه
وليد حمدي سعيد
محمد ابراهيم محمد سعدة
صفاء فضل جميل عجور
نوران رمزي شعبان شراب
هيا حامد محمود كراز
وعد محمود عبد الغافر دغرة
اركان محمد توفيق جرار
لونا صبحي محمد بدران
نجالء شكري فاروق زيد
معاذ سمير عيسى ابو حمده
نور جمعه محمد عسفه
بشير حسين محمد بعباع
حسين طارق حسن مشاقي
رحاب ابراهيم محمد جبرين
اشراق نواف محمود الشاللفه
جومانه سمير محمد غيث
فاطمه ذياب حسن عبد الجليل
صادق حمزة موسى الجياب
وفاء عباس سليمان بني عودة
امال كامل محمود العمله
بشار عبد الحكيم فريد جراد
محمد يوسف ابراهيم عدوان
ايه موسى سعيد الحداد
تسنيم سليم ادريس ادريس
طارق زياد زهير
اسراء عبد اهلل خليل قواسمي
حنين محمود يونس حلوة
عائشة احمد بدر حالحله
اكرم نصر اهلل فرج هندي
عاصف بالل عبد الرؤوف جمعه
إسراء عماد شوكت صعابنة
ساميه شاكر علي عابد
اسمهان محمد سليمان الزير
اماني هاشم عبدالحميد ابوخضير
محمد عيد خير النجار
االء يحيى ابراهيم زقوت
نسمه ماهر فهمي وشاح
محمد ابراهيم محمد
فرح نصر محمد البحيصي
حكم بكير نعيم البلعاوي
دعاء خليل محمد حسنين
كرم شوقي محمد نعالوه
لما سالم محمود بدران
خلود عبدالرحمن عبداللطيف صالح
عميد محمد محمود بواب
حسام عماد الدين عبد الحليم الزير الحسني
مرح فريد محمد خاروف
منى تاج الدين فوزي مسمار
خليل زياد خليل الخالدي
روان منير سلمان النجار
االء رامز محمود رضوان
مؤمن بدران عبد اهلل نصار
الهندسة
ماجد ابراهيم محمد عليان
اسيل ناجي توفيق الهمص
ضحى زياد عبد القادر البريم
وليد عادل رشاد حجاج
نهى رمزي عبداهلل اعبيد
خالد حسام عثمان الطويل
محمد رسمي عوده مخامره
بيان نواف محمود ألشاللفه
اكرم عماد سالم دويكات
منار غسان محمد شولي
محمد حامد خليل وراسنه
سليم محمد نمر عبد اهلل
تهاني صالح مصطفى مراعبه
روان محمد عبد الكريم أبو عوده
محمد زهير محمد المعدي
سجى عماد زبن صيفي
يحيى صابر محمود خمايسه
نور باسم عبداهلل ابو محسن
ملك احمد محمود بواب
غدير محمود عبد الرحمن شريم
تسنيم مصطفى حسين جواعده
اسيل عبد الرزاق "محمد راتب" عرفه
هنادي سفيان خليل أبوهربيد
سحر عصام محمد الطالع
حسام حاتم حلمي حرز
عبير أحمد مصطفى الهسي
ممدوح عبد الحليم محمد ابو دقه
محمد ناهض محمد المقيد

فاتن يحيى ديب عبيد

نورا عزام كمال ابو بيح

اسماعيل عبدالقادر محمد ابوتركي

ذياب عصام ذياب مصلحة

يوسف أحمد يوسف عبد اللطيف

هيا محمد جاسر دراوشه

اسيل عيسى نصر ابوقويدر

اسراء حسن علي شحادة

دينا عماد حسن شاهين

محمد انور حسني صبح

حنين عامر رائف جعبري

محمد نائل حسن عملة

محمد ثابت دغلس

تمام احمد عبد اهلل عنايا

ربا ذيب سعدي ابوحماد

احمد محمد مصطفى قطيفان

رانده عوض موسى ابو زايد

زيدان عبدالفتاح زيدان بريك

رنا فهد ربيع هيموني

شهد ناظم اسعيد بعيرات

سوزان كمال فايز بني فضل

تسبيح بسام حسن هنديه

شروق نورالدين عبداهلل جوالني

ايفلين فريد محمد لدادوة

محمد عماد توفيق ابوالرب

ايه عبدالفتاح صبري سلعوس

مراد محمد احمد شنه الحسيني

اميرة اسماعيل خليل ابو عرقوب

ناريمان عبدالرحيم محمود ربايعه

منير حمدان رجا عواد

مريم احمد خضر عثمان

ايمان ايمن عطية الغول

هديل جالل علي ابو حسن

نور محمد حسن بريجيه

مصطفى احمد مصطفى سراحنه

مؤنس معن خليل نزال

براء محمود محمد عارضة

لينا منذر داود منصور

مالك بهجت شحده قفيشه

محمود امين محمد دار زيادة

اشرف نافذ ابراهيم حمدونه

رمضان تيسير رمضان زير

هيثم جميل محمدفايز شرباتي

عطاء يعقوب صبحي مصري

اريج سامي يوسف ابو عوده

منى فواز حسين اقرع

اركان زين الدين علي ابوسنينه

عرين معمر محمد الحاج

اسراء حامد محمود العيله

دولت وليد حافظ عودة

حال عمر شفيق الحموري

اسراء عيد صالح دراغمة

هبةاهلل علي حسن التيتي

معاذ محمود عيسى حميدي

دانيه عامر احمد درابيع

اطالل نعمان عبداهلل (حسين العلي)

عرين مصطفى محمد زيود

رشاد محمود عيسى حميدي

سائد نافذ جوده قصراوي

مهية مصطفى محمد شناعة

ساجدة نضال محمد ظاهر

أحمد سالم محمد محاريق

رانية مصطفى راتب عميرة

لبنى صادق محمد طحاينة

ضحى عادل يونس شعت

رامز ياسر توفيق سرور

رمضان محمد الخالدي

دعاء ايهاب محمد سعادة

محمد ابراهيم محمد الشرفا

افنان محمد حسن بريجيه

رانيا جياد ابو طعيمة

عبداالله عيسى أحمد عدوان

وسام مفيد يوسف عمرو

محمود غالب محمد رزيقات

اسراء اكرم محمد الهيموني

سهام منذر غازي أبو سنينة

وسام ناجح عطا ابو شنار

سماح أحمد سليمان التلباني

حسام عوض عويضه مسك

ميسم يوسف أحمد سمحان

أحمد عبد الفتاح احمد أحمد

اسراء محمد صالح عمر

سعدي اسعد سعدي ابو خلف

علي تاج الدين فوزي مسمار

محمد علي احمد ابوجعب

محمد سامي محمد حسن النجار

هيا صبري احمد دويكات

االدارة و االقتصاد

منار عبد الحميد فهمي ابو زهره

سجى نعيم حمدي شملخ

احمد محمد عبد الجواد دنديس
بيان محمود احمد حميدات

قاسم محمد سليمان بشارات

حياة أحمد محمد غنيم

شفاء رشاد نعمان اطرش

شهد عبد الجبار سليمان عمر

ايثار صبحي محمود فايد

ضحى هاشم اسماعيل عمرو

لينة شعبان احمد مزاحم

عال عادل علي الحسني

ايوب فهد عبد الكريم نمورة

رزان عماد عفيف مسمار

داليا ربحي زهدي ابو جياب

اسيل محمد عبد الجواد دنديس

احمد خالد ربحي ابو سنينه

حنين صالح فريح سكر

دموع خالد جمال جلو

أسيل أحمد عباس دراوشه

منال ضرار شحاده ألسالمين

محمد غسان رشدي الشرباتي

حنان داود محمود ابو عوده

اسماء باسم عبد ربه "ربيع الخباص"

وصال نايف احمد بدوي

امل امين عاشور عطا اهلل

ايه هاني عبد الرحمن حلبوني

االء نضال محمد ابو سنينة

سهاد سامي محمد نصار

دانيه داود يوسف جمعه

سندس رافت محمد زاهدة

علي محمد علي الديراوي

مسعده ناظم اسعيد بعيرات

عايدة عاطف محمود االطرش

مهند معين محمد عوض

هديل سهيل شفيق معالي

عمير رافت محمد داود زاهده

وسام حاتم احمد بركات

سجى محمد صالح صعابنه

محمد ابراهيم محمد حليقاوي

اسماء علي عطا البيك

اروى نادر محمود حنون

محمد عبد المنعم محمد نعيم شاهين

محمد محمود كامل البنا

مرام معين راشد مشاقي

سوار محمد سالمة تالحمة

ديانا عطا عبد اهلل عطيه

ربى هشام عبد المطلب خمايسه

عبد اهلل شاكر عيد طه

الزهراء محمد سبع خليلي

مها أحمد عبد الهادي المقادمه

احالم عبد السميع يوسف اطرش

يزيد فريد احمد عالونه

قيس علي سليمان ملحم

اسالم مروان محمد ابو حماد

هديل محمود عبد الرحمن سمحان

اسراء مزيد أحمد البزور

احمد كمال عامر ابو طعيمه

حنان محمد أحمد عواوده

هند فريد محمد صالح

كوكب جبرين ابراهيم ابو ماضي

رقيه سامي محمد دبابسه

حنين خالد اسعد حسنيه

حنان محمد جبر طيطي

لونا عالم ناجي عرندي

ياسمين زكريا عبد اهلل أبو شاويش

سوسن غنام غنام محمد

محمود صالح الدين عبد اهلل عوض

زينه سامي عبد الحليم العيسوي

وعد شاهر شكيب عويوي

اسماء هاني عبدالرحمن حلبوني

فرح خالد عبدالعزيز قواسمه

غدير محمد جبرين جبر الزير

ايسر ناجح لطفي مسلم

فاطمة ناصر خيرو فاضل

هديل محمد عرفات رشدي فاخوري

والء بشير محمد مطيع صقر

يحيى محمد عامر طرده

االء محمد دياب البلعاوي

هيثم رفيق رشاد ابو قويدر

ابراهيم عمر حسن اليازجي
تكنولوجيا المعلومات
شيماء خالد عبد المالك المناعمه

برآءه حسن احمد ابو الكباش

يوسف عيسى حرب طوباسي

سعيد محمد سعيد اسليم

هبه حربي عبد الحليم مسلم

اريج بدر تميم دعنا

سعيد بحر سعيد الشريف

مجدولين مروان عامر حسن

هدى محمد عبدالمنعم محمد مرار

اسيل اكرم أحمد العطوي

معاذ نعيم علي علي

أمل عبد الغني عمران ابو حمدية

مريم محمد محمود سراحنه

ايناس محمد يوسف خطيب

أنعام منصور نصار ساليمة

روند اياد أحمد ياسين

مرام ابراهيم شعبان زملط

رهام نايف علي بطاط

منى ماهر حسين ابو الرب

براء عبد الحي عبد الحكم حجازي

شهيرة عايد فياض جمجوم

نجود فارس مصطفى عبدالجليل

روان عبد المجيد أحمد شتات

كريمة فتحي رمضان إسعيد

أحمد طالل طلب حسونة

وعد نبيل عبداهلل اسماعيل

محمد نعماان انور اسعيد

شهد حكمت توفيق ابو عوده

أحمد محمود عبد الرحمن شنينو

ميسم علي محمد ابو راس

سيرين اسعد سليمان حبايبه

ميساء سمحان حسين برغوثي

ندى رجائي فوزي ابو شامة

هديل عبد اهلل ذيب مصري

غروب أحمد بني شمسة

نور نبيل ابراهيم طميزة

ماسه هاشم نايف يونس

بسمه محمود ذيب رفاعي

بالل بهجت شحدة قفيشة

يسرى شريف محمود حمد

ناديه احمد نعيم صبيح

ترتيل كمال اسماعيل شوابكي

اسامة جمال ابراهيم صالح

جوني الياس حنا الياس

رنين ديب سعدي ابو حماد

يارا محمد حسن قباجه

تقى محمد أحمد داغر

منار نافذ جودة قصراوي

عال بالل محمود العطيوي

غدير نصر اهلل سليمان بركات

جنا عادل مصطفى دوده

خالد ماهر يحيى عوض

ليث علي سليمان ملحم

رائد فتحي صبحي ابو حميده

ايه زايد محمد الشنطي

هبه سعيد محمود حجه

روان كامل مصطفى جابر

دعاء مصباح محمد محمد

شهد جميل محمد بدارنه

عصام محمد رضا شحدة قفيشة

حنين رجب سالم وادي

محمود يوسف محمد ابو رحمه

غصون محمد طارق ربحي محتسب

هبه اسامه أحمد أبو شعبان

سارة نبيل احمد ابو سرور

محمد عامر احمد درابيع

شهد ناجي جمعه حجاج

شهد عبد الهادي "محمد عبد الجواد" شاور

مروة شاهر شكيب عويوي

اوس مزيد محمد عالونه

براءة خالد خميس خروشة

اميرة يوسف حمد بدوي

غدير ابراهيم حسين ابو مصبح

مريم احمد رشيد شواهنة

ميسه عبد المنعم اسماعيل ابو شخيدم

رنده محمد خلف العبيات

أسماء رباح سعيد حسين

معتز مازن نجاتي سكافي

براءه فؤاد موسى مطيره

بيان وليد أحمد ابو الوفا

صبا مروان نعيم ادعيس

تسنيم يوسف عمر عرميطي

االء ابراهيم حسان نصار

طارق خالد محمد نصوره

نورا سامي عبد الرحيم ابو القمبز

زياد سليمان حسين عديله
محمد زياد فايز شوخه

احتياجات خاصة

تمريض
نعيم سالم نعيم العمودي

خولة حسن محمود عطا

سوزان عبد اهلل احمد طقاطقة
رزان روحي عبد الفتاح ابو ميالة
آالء نزار سليمان بدران

شهد فايز سليمان الناقه

ابراهيم حسن محمد دوده

ابراهيم عبد الكريم خليل بعلوشة

ساجدة علي باجس عالمة

ايه ابراهيم أحمد عبيد

دنيا أشرف موسى ارفاعية

اسراء ماهر عبد البنا

عال عصام اسماعيل غانم

عمرو نصري حسين صبارنه

بيسان بكر محمد الشناط

مي اسبيتان أحمد شقليه

شهد ايوب محمد ارفاعية

العلوم
رنين خالد عمر زهران

دانا عماد محمود عطيه

عمار عارف محمد شوامره

سهر وليد حلمي شويكة

عماد غالب محمد رزيقات

ساجده ناجح محمود حمادي

هبة بسام محمود العقيلي

ياسمين خالد عبد العزيز قواسمه

بلسم موسى محمود عطوا

منال عادل حسن تقيوي

اسالم سفيان جميل الغول

ياسمين نبيل عبد الجليل سلهب

دعاء محمد نافذ اطباخي

اماني جمال محمد االشقر

ايمان محمود صادق كميل

أصيل نور سالم المحاريق

اسماعيل جهاد ابراهيم تايه

أحمد عبداهلل عبد ربه السميري

ميسم نافذ حمدان عرياسي

ريم غسان كامل االغا

مروى اسماعيل أحمد الشواف

سجى عصام رجا عربي

رندة عاهد عبد الرحمن عطا اهلل

هديل علي عطا ابو سرحان

اسيل اياد طقاطقة

ضحى سامي محمد شملخ

نور سيف الدين غازي الترامسي

رنين بشار خالد ابو محسن

وسيم اسامه توفيق الكحلوت

منى مازن محمود حلحول

ربى بسام محمود العقيلي

نسمة أحمد محمد قاسم

منى ابراهيم صادق خمايسه

دعاء مصطفى رشيد طويل

سالي بشير محمد زقزوق

براء رياض حنا مصلح

آالء عايد محمد ابو ماريا

سعيد ماهر سعيد المدهون

ساجده عادل مصطفى دوده

ساجدة ناجح ابو سنية

زراعة

شذا سامي محمود علي حسين

إيناس محمد شريف االطرش

ريم أنور مصلح أبو حسون

جيهان جبريل مرشد سلهب

هيا مصطفى سعيد ابو صبيح

لمى جهاد ابراهيم السماك

روال خالد خضر جوابره

أسماء محمد مسعود اطميزة

اسماء محمد ياسين حمدان

اسيل وائل نعيم برادعي

محمد يوسف محمد عمران

زبيدة سالم أحمد منيفي

ربى ياسين أحمد طردي

مالك احمد حسن نجمي

نور اكرم ابراهيم الحداد

فتحيه عبد اهلل صالح خمايسه

عمار ياسر محمد جبارين

خالد صبحي نعيم ابوشخيدم

منار نعمان نظير محتسب

شيماء عبد الكريم محمد بشارات

محمد احمد محمد السويطي
التعليم المهني

حسن خالد سلمي صرصور
عمر رجاء سلمان ابو حطب
اسيل سيف الدين يحيى القصاص
بالل حسن محمد ابو حطب
محمد وائل عبد اللطيف يوسف
سهاد ابراهيم حسين قباجه
إيناس يوسف عيسى عبد ربه
هديل محمد صبري جعفر
يوسف عايد يوسف الدرابيع
شروق أحمد محمد العروج
براء هاني محمد فاخوري
ريما داود محمود صبيح
مي ياسر محمد حساني
منار " محمد عدنان" عمران أبو خلف
احمد علي محمد ابو عرام
قوت فتحي محمد عالمي
حمزه محمد عبد الفتاح شوابكه
سندس اسامة حسن ابو سنينة
رغد ممدوح يعقوب ادعيس
شيرين وهيب طالل نصار
اريج محمد عاصم حمدان
نور انور عيسى نمر
براءة عمر موسى حالق
هديل محمود محمد صياد
مريم عماد عبداهلل طه
عبير وجيه عبدالهادي جبرين
دعاء سمير اسماعيل حبيب
فاطمه احمد جميل عيسى
حنين اسماعيل مصطفى بواب
عهود صالح محمود دراج
حنان موسى احمد دار يوسف
زينب محمد احمد حموده
سمية خالد عبد القادر شبلي
أسيل رائد احمد عاصي
عهود ناصر محمود بيتللو
ربى باسم شفيق ابراهيم
عبير شحاده محارب ابو وادي
نيفين مطلق كمال دنديس
اكرام حسام مصطفى توام
مالك مصطفى صالح ابراهيم
حنان شحاده راتب شحادة
واثق علي خالد جرار
سماهر احمد صالح عبد الرحيم
رنيم سليمان محمود الشامي
زهير مالك زهير عاليه
ليلى جهاد سلمان سراحنه
سماح "محمد زكريا" عبد الحميد الزعتري
بيان عريف صبحي "علي سالم "
ايه نظام عبد الحفيظ حسونه
آيه أيمن ابراهيم ابوسنينه
رشا "محمد فرج" عوض اهلل رجبي
رهف حسان "محمد جبريل" ادعيس
دعاء ابراهيم يوسف عوض
صابرين ابراهيم بركات عبد ربه
يزن باسم سليمان دعمه
عماد عبدالمعز ابراهيم حداد
محمود ياسين محمود يعقوب
مي عماد خضير عوض
نور عبد المجيد عامر وزوز
امل غالب خليل الشلش
هديل عوض حربي دعنا
لمى جمال جودت دويك
كايد خالد كايد اغريب
آالء عبد اهلل توفيق السيد احمد
دينا اياد حامد غزاوي
لما معاوية أحمد مصلح
عفراء عمر ابراهيم شروف
حنين زياد اسماعيل شامي
مرام ابراهيم حسن شناعه
محمد عبداللطيف ابراهيم كراجه
ايه عبد القادر "محمد نور" جعبه
رقيه عمر خلف الزير
يزن عودة حسن فارس
روان جمعة علي بلو
محمد ياسر احمد عويس
اسماعيل خليل ابراهيم الحاج
خلود مالك محمد البراهمه
عبد الرحمن عاهد حسن رشيد
محمد عبد الحكيم أحمد اليعقوبي
أحمد حسني محمد التلولي
شعبان عالء شعبان اسليم
رحمه محمود محمد عدوان
محمود عبد الهادي أحمد بابا
منح رابطة خريجي مجموعة االتصاالت

محمد مفلح غازي عالونه

تسنيم كمال اسماعيل شوابكي

محمد عمر حسن ذويب

هناء واصف عبد الحميد جروان

عمرو مصطفى محمد شولي

رجاء شحده احمد شتات

فاطمه محسن صبحي البظ

ملك عبد الرحمن عبد الفتاح نتشه

ضحى مصطفى محمد شولي

محمد حسين محمود الدراويش

رانيا رياض أحمد جاداهلل

االء سليمان عايش نعمان

محمد علي احمد مرعي

فريال عادل سعيد صبابه

ياسر ماجد عاطف عواشره

امل فهيم محمد صدقة

رايه جمال عمر الباللطه

اريج محمد عبد الرحمن عبد النبي

يحيى ماجد مفلح ابو حلوان

رزان "محمد رفيق" "محمد داود" هشلمون

اسيل سامر مرتضى حالوه
شروق رومل راتب الحروب

الفنون الجميلة

منح اخرى *

احمد اكرم حافظ اشمر

أحمد يوسف محمد دراغمه
أمينة محمد عبد الرحيم سالمة

*

الطالب االيتام

