برنامج مجموعة االتصاالت الفلسطينية
قائمة التخصصات التقنية
االسم

ابرار عبد الحكم محمد "الكردية الحرباوي"
ابراهيم عماد عبد الحافظ كرامه
احمد جمال الدين ابراهيم احميد
احمد جمال عودة رحمي
احمد حسين عبد الله سحويل
احمد زياد هاشم شرف
احمد عبد الحكيم خالد العكة
احمد ماهر موسى الشيوخي
احمد محمود عبدالله عيسى
اريج عيسى إبراهيم شراب
اريج محمد أحمد بدوان
اسامة عماد حسين بلبل
اسامه رؤوف احسان عكيلة
اسراء أيمن رشيد حطاب
اسراء عمر عبد الحافظ السيالوي
اسراء وفا رجب سكافي
اسالم احمد سعيد عطيه
اسالم حسن محمود شيخ احمد
اسالم كمال محمد سرحان
اسيل رفيق حمدي نتشه
اسيل محمد عمر رمضان
افنان عدنان عبد المجيد طه
اكرم نظام عبداللطيف اليدك
االء اياد اسعد الطنه
االء تيسير محمد جبارين
االء غالي عبد المجيد نجوم
الطاهر محمد عطا العطاونه
المعتصم بالله عبد الكريم رياض ابو قاسم
اماني كامل يوسف عبد الهادي
اماني ناصر ابراهيم شويكي
امل يحيى عبد العزيز العبادسة
امير اشرف محمد صافي
امين صادق فخري حسونه
امينة يوسف سليمان ابو عمرة
اية ابراهيم محمد تلبيشي
ايسر طارق أحمد عمرو
ايمان عامر حسين اشمر
ايه اسماعيل محمد ابو غليون
ايه جمعة حمزه المصري
ايه رامي أحمد ابو غبن
ايه ساهر خليل جودة
ايه محمد عبد الكريم ارحيم
إعتماد ياسر احمد ديعسات
أحمد أنور عبد العزيز عويضة
أحمد بسام حسن الرفاتي
أحمد زهير فارس السطري
أحمد كمال لطفي السباخي
أحمد نزار محي الدين البحيصي
أحمد نضال فتحي شبير
أدهم ماجد محمد الخنافسه
أريج اياد اسعد الطنه
أريج صالح الفهد ابو مزيد
أسامة محمد عبد العزيز سبع العيش
أصيل عمر محمود زعرب
أنس أيمن سعدي السقا
أنس محمد حسن الزعانين
آمنه غالب عبدالفتاح زاهدة
آيه عائد موسى موسوس
باسل طالل محمود الرواشده
براء أيمن رشيد حطاب
براء باسم الفي خضر
براء حجازي حماده القواسمه
براءة سعيد موسى كالوتي
بسام عبد القادر حسن زيدان
بشار منير سليم عنان
بشرى ابراهيم خليل الحيح
بالل اسامه عبد الكريم ابو عاصي
بالل نبيل عبد الرؤوف ابو شرخ
بيسان جواد محمد السموني
تامر وائل محمد ابوريان
تبارك حمادة فايز عبد الجليل
تسنيم ماجد فؤاد غيث
تقي الدين رافت نعيم "خليل إبراهيم"
تيسير عالءالدين خطاب خطاب
جبر راجح محمود زعارير
جهاد عبد الرؤوف محمد لبد
جواهر ابراهيم عز الدين سليمي
حافظ سعد حافظ زعرب
حسن عماد ابراهيم الكحلوت
حسونه سمير اسماعيل الجرجاوي
حمزة خلدون محمود البرعصي
حمزه امجد علي خريم
حنان شحادة عبد دريعات
حنين محمد حسن الراعي
خالد جميل خليل براهمة
خالد محمد أحمد حيح
خليل اياد خليل زقوت
دانه حجازي صالح مسودة
دعاء ابرهيم عيسى عاشور
ديمه عمر رضا القاسم
دينا سالم محمود ابو عمرة
رامز خالد سليمان أبو صالح
راويه كامل مصطفى جابر
ربى امجد داود علمي
ربى يوسف خليل نمر
رحيق ماجد عبد الرحمن يحيى
رسمية اسحق محمد قر اوي
رغد سليمان ابراهيم عميش
رغد محمد عبدالحافظ عمله
رنا جهاد محمد ابو اللبن
رناد نضال عبد الفتاح كركي

التخصص

تكنولوجيا الوسائط المتعددة
ميكانيك سيارات /كهرباء سيارات
فن ادارة الطعام والشراب
المونتاج
هندسة معمارية
مساعد عدلي
التصميم والمونتاج
تكييف وتبريد
تكنولوجيا الطاقة الشمسية او المتجددة
إدارة وتطوير مواقع االنترنت
هندسة معمارية
التركيبات الكهربائية
تكنولوجيا المعلومات
التصميم الجرافيكي
وسائط متعددة
التصميم الجرافيكي
التخدير واالنعاش
هندسة التركيبات الكهربائية
تكييف وتبريد
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
تربية الطفل
القبالة
أتمتة صناعية تحكم صناعي
هندسة معمارية
ادارة اعمال
تخدير وانعاش
تكنولوجيا االعالم
التركيبات الكهربائية
االدارة واتمتة المكاتب
تربية الطفل
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
وسائط متعددة
السيارات
التمريض
التصميم الداخلي
تكنولوجيا الطاقة الشمسية او المتجددة
سكرتاريا والسجل الطبي
التصميم الجرافيكي
هندسة معمارية
وسائط متعددة
الوسائط المتعددة والرسوم المتحركة
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
القبالة
تكنولوجيا الطاقة الشمسية
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
تكنولوجيا وسائط متعددة
الصيانة االلكترونية
الصيانة االلكترونية
تكييف وتبريد
شبكات الحاسوب واالنترنت
هندسة معمارية
االعالم الرقمي
هندسة التبريد والتكييف
التصميم الداخلي  -الديكور
الهندسة المدنية
الوسائط المتعددة
تربية الطفل
سكرتاريا والسجل الطبي
ادارة وتكنولوجيا صناعة الحجر والرخام
التصميم الجرافيكي
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
تربية الطفل
هندسة االتصاالت \ االتصاالت
هندسة الكترونيات السيارات
التصنيع الغذائي
التمريض
اتمتة صناعية
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
السيارات /هندسة السيارات
التصميم الجرافيكي
تربية الطفل
الهندسة المدنية
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
الهندسة المدنية
االعالم الرقمي
المحاسبة التقنية
تصميم وتطوير صفحات ومواقع اإلنترنت
وسائط متعددة
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
أتمتة صناعية  /تحكم صناعي
التمريض
تكنولوجيا االعالم
مساعد عدلي
االنظمة الذكية في المباني
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
التمريض
التصميم الداخلي  -الديكور
تصميم األزياء وتصنيع المالبس
تصميم األزياء وتصنيع المالبس
تكنولوجيا وسائط متعددة
دبلوم تكنولوجيا الوسائط المتعددة
تربية الطفل
تربية الطفل
تصميم األزياء وتصنيع المالبس
تربية الطفل
العالج الطبيعي
التصنيع الغذائي
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
تكنولوجيا المعلومات

االسم

رنين عدنان كامل ابو عمر
رهام ابراهيم محمد صرصور
رهام امجد داود علمي
رواء وائل علي عويضة
رؤى عبدالجبار يوسف ابورجب
رؤيا يوسف محمود العلوي
ريم خليل ابراهيم الزماعره
زهدي سعد زهدي سليمان
زينب محمد حسين عليان
سارة جالل محمد تميمي
سارة حسن خلف شلح
سارة عزمي عبد الرؤوف األيوبي
سارة نعمان خضر دويدار
ساره خالد عبد الرحمن صالحه
سجى فريد محمد موسى
سجى نمر محمد الصعيدي
سعاد توفيق محمد الرقب
سعد الدين نبيل سعد الدين هنيه
سعيد حافظ سعيد زعرب
سليمان خميس سليمان خلف
سناء أحمد دياب رزيقات
سندس بكر محمد مصطفى
سيرين محمد عدنان زعيتر
شذى مصطفى جودت ابو شعبان
شرين معين عبد القادر االشقر
شعبان ياسر محمود ابو شقفه
شهد امجد "محمد بركات" ابو منشار
شهد توفيق كامل قزاز
شهد عادل محمد اشمر
شيماء عماد شعبان داود
صفاء صالح كامل عطون
صفاء موسى صالح ساليمة
صهيب سلمان فتحي عريقات
ضياء سامي احمد صالح
ضياء عبد الجليل عبد المجيد السباخي
طارق عبداالله ربحي المشهراوي
طارق ناصر مزيون حشاش
عادل فؤاد ابراهيم البطنيجي
عايدة محمد عدنان زعيتر
عائشه ناجح محمد سعد
عبد الحكيم عامر عبد الرازق ابو بريك
عبد الرحمن عاهد حسن رشيد
عبد الفتاح طارق عبد الفتاح زعيتر
عبد الله احمد صبري طنه
عبد الله خليل محمد تلبيشي
عبد الله سهيل محمد زكي النبيه
عبد الله عصام ياسين اسليم
عبد الله ياسر خليل الصبار
عبد المعطي محمد عبد المعطي حميدات
عبد المعين ربحي محمد دامر
عبدالله محمد محمود مطر
عزالدين نزار عبدالهادي رحال
عطا الله محمود علي غروف
عفيف "محمد روحي" عفيف المعاني
عالء الدين محمد يوسف دغامين
عالء سلطان محمود مسلم
علي جمال حسين عطيه
علي حسن حسين طبش
عليا عبد الحكيم محمد كخن
عمر محمد عبدالقادر حميدات
عمران خالد محمود صمادعه
عمرو عماد محمد ابو عياش
غادة خالد داوود براهمة
غدير محمد حسن السكافي
غيداء خضر حسين مسالمة
فادي نبيه فواز الوحيدي
فادي نعيم سليمان طروة
فاطمة موسى محمد عمور
فاطمة هشام محمود بزروق
فداء شحادة سليمان هرشه
فداء صبحي احمد عوضات
فراس مأمون وهيب عطا الله
فراس محمد فؤاد خواجه
فرح محمد عطيه جمعه
فرح نضال سمير صبيح
فريدة فريد حامد قفيشه
فوزية اسحاق بركات غيث
قيس فارس رشدي دريدي
كرم فتحي حربي شيخ العيد
كريم عادل محمود العمراني
النا ذيب علي دراويش
لبنى سفيان عمر شاهين
لؤي محمد محمود الغرباوي
ليال مازن إبراهيم موسى
ليث محمد ادريس العصا
مالك نائل احمد ابو داهوك
محمد ابراهيم خليل بعلوشه
محمد ادهم حلمي جابر
محمد اياد خليل الجاوي
محمد أحمد علي الزرقه
محمد بسام ناظم ابو الرب
محمد بهجت مصطفى غيث
محمد جالل عبد الرحمن ابو زينة
محمد حسام محمد السبع
محمد حلمي امين الفهد
محمد خالد زياد الشرفا
محمد رافع رضوان جنيدي
محمد رشدي محمد الزير الحسيني
محمد رياض محمد صبار
محمد زاهر سعيد عليان
محمد سامي اسماعيل الدردساوي

التخصص

التمريض
تصميم األزياء وتصنيع المالبس
تربية الطفل
القبالة
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
تكييف وتبريد
تربية الطفل
سكرتارية طبية
التمريض
سكرتارية طبية
التمريض
هندسة معمارية
عالج النطق
تكنولوجيا المعلومات
تصميم وتطوير صفحات ومواقع اإلنترنت
الصيانة االلكترونية
الهندسة المعمارية
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
القبالة
تربية الطفل
تربية الطفل
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
الوسائط المتعددة
التصميم الداخلي
سكرتاريا والسجل الطبي
سكرتاريا والسجل الطبي
التصنيع الغذائي
تربية الطفل
محاسبة تقنية
تكنولوجيا األجهزة االلكترونية
السيارات /هندسة السيارات
الصيانة االلكترونية
تكنولوجيا الهواتف النقالة
اوتوميكاترونكس
تكنولوجيا وسائط متعددة
تربية الطفل
تصميم األزياء وتصنيع المالبس
وسائط متعددة
التمديدات الكهربائية
ادارة الطعام والشراب
شبكات الحاسوب واالنترنت
ميكانيك سيارات /كهرباء سيارات
وسائط متعددة
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
االنظمة الذكية في المباني
التركيبات الكهربائية
تكنولوجيا المعلومات
تصميم وتطوير صفحات ومواقع اإلنترنت
اوتوميكاترونكس
فني االسعاف والطوارىء
التركيبات الكهربائية
ادارة وتكنولوجيا صناعة الحجر والرخام
تكييف وتبريد
تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
تصميم األزياء وتصنيع المالبس
فن تصميم وصياغة المعادن الثمينة
اوتوميكاترونكس
كهرباء سيارات
التمريض
البرمجيات وقواعد البيانات
القبالة
ادارة اعمال
تكنولوجيا الطاقة الشمسية او المتجددة
تصميم داخلي
تربية الطفل
التمريض
اللغة العبرية
الهندسة المدنية
التركيبات الكهربائية
القبالة
فن تصميم وصياغة المعادن الثمينة
التصميم الجرافيكي
تربية طفل
السيارات /هندسة السيارات
تكنولوجيا الطاقة الشمسية او المتجددة
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
التصميم الجرافيكي
البرمجيات وقواعد البيانات
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
سكرتاريا والسجل الطبي
الهندسة المدنية
محاسبة تقنية
تكنولوجيا الطاقة الشمسية او المتجددة
العالج الطبيعي
تصميم وتطوير صفحات ومواقع اإلنترنت
العالج الطبيعي
اوتوميكاترونكس
أتمتة صناعية  /تحكم صناعي
الوسائط المتعدده
العالج الطبيعي
مساعد عدلي
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
األتمتة الصناعية
المساحة
صيانة /تطبيقات الهواتف الذكية
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
المونتاج

االسم

محمد سميح محمد شرير
محمد طارق عبد الفتاح زعيتر
محمد عبد الكريم عبد ابو جمعة
محمد عالء شعبان اسليم
محمد علي محمد ابو شرخ
محمد عماد علي الدلو
محمد فارس رشدي دريدي
محمد ماهر كمال ابوسلطان
محمد محمود نوفل غافي
محمد مصطفى عبد المجيد عطية
محمد منصور صباح حشاش
محمد نصر نعيم الجد
محمد هاشم يوسف الشاعر
محمد يحيى عبد القادر ابو عجميه
محمود حسن محمد نصر
محمود حيدر عبد الباري احمد
محمود عبد الناصر محمد غانم
محمود عبد الهادي أحمد بابا
محمود عبدالله ابراهيم صالحات
محمود كايد توفيق زعنون
محمود نائل خميس ابوسالم
محمود هاني عطا زعرب
مرح أبو زيد سامي عوض الله
مريم ابراهيم خليل الحيح
مريم اسماعيل محمد كحلوت
مريم شريف جميل صب لبن
مريم محمد احمد اسعد
مريم محمود علي عرار
مريم نائل سعيد ابو مخو
مريم هيثم محمود ابو طير
مريم يوسف احمد سمرات
مصعب عزمي حسني أبو صافي
معاذ توفيق عليان الحمايدة
معاذ خضر محمدالنواجعه
معاويه سفيان شعبان إسليم
معتز أيمن علي فرحان
معتصم فارس يوسف ابو جراد
معتصم منير اسماعيل ابو غليون
مالك أيمن ابراهيم ابو سنينه
مالك رشيد شاكر الصفدي
مالك عبد الشكور جواد الشويكي
ملك طارق رجب صيام
ملك عماد مصطفى عيد
ملك مجدي "محمد يحيى" نصار
منار حازم محمد طه
منار كريم عايد ديريه
مؤمن أيمن على بشير
مؤمن بسام سليمان صرصور
مؤمن محمد محمود خلة
مي خالد ناصر المحتسب
مينا اياد محمود رمضان
نادين انوار صقر شريم
ندى أحمد عيسى شرير
ندى زهير إسماعيل نمر
نسر ين واصف عبدالمعطي صب لبن
نسمة طالل سالمه ابويوسف
نصر الله عبد الله صالح ابو ربيع
نهاني هاني عيد براهمه
نوال عماد موسى صيداوي
نوال منذر عبد الرحمن شاهين
نوح رائد سالمه مسالمه
نور الدين وائل عبدالله عرجان
نور خليل جميل هبل
نور عبد الحفيظ عمر أبو سنينة
نور محمد أحمد الشنباري
نور نعيم علي الدلو
نورس اياد محمود الميناوي
نوره جمال عبد الرحمن الكار
نيرمين فاروق خليل سليمان
نيقوال سامي حنا رمان
هبة الله عبد الله محمد بركه
هديل حسن عيسى الجرادات
هديل خالد محمد أبو رميلة
هديل منجد"محمد موسى " دعنا
هديل وليد محمد ثوابته
هيا احمد محمد عوده
وداد راسم عمر مشعشع
وسيم محمد سالم ابو حطب
وفاء محمد شحده السبع
والء هشام محمد ثوابته
وليد رائد عزات البساينه
وليد عبد الحليم دياب دياب
يحيى محمد محارب عواودة
يحيى نعيم امحمد الحوامده
يزن ربحي رجا قواريق
يزن سليمان سالم ابو عمرة
يزن عبد المعطي عبد غروف
يزيد منذر محمود طحاينه
يوسف جمال عبدالرحمن غنيمات
يوسف محمود عبدالله الكاشف
يونس علي يونس حوامده

التخصص

الدعم الفني
ادارة الطعام والشراب
تجارة وتسويق الكترونية
الصيانة االلكترونية
تكييف وتبريد
الصيانة االلكترونية
األتمتة الصناعية
هندسة معمارية
السيارات /هندسة السيارات
مساعد عدلي
مساحة جوية \ ارضية
التركيبات الكهربائية
وسائط متعددة
تكييف وتبريد
السيارات /هندسة السيارات
تكنولوجيا المعلومات
التركيبات الكهربائية
التمديدات الكهربائية
تكنولوجيا الطاقة الشمسية او المتجددة
اوتوميكاترونكس
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
تكييف وتبريد
تربية الطفل
تكنولوجيا االعالم
وسائط متعددة
تربية الطفل
دبلوم إدارة اإلنتاج والطعام
سكرتارية طبية
تصميم األزياء وتصنيع المالبس
سكرتارية طبية
التمريض
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
تكنولوجيا وسائط متعددة
كهرباء سيارات
هندسة الكترونيات السيارات
إدارة وتطوير مواقع االنترنت
تكييف وتبريد
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
التصميم الداخلي
وسائط متعددة
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
تربية الطفل
تربية الطفل
تربية الطفل
تربية الطفل
التصميم الجرافيكي
الصيانة االلكترونية
أنظمة هندسة الحاسوب
العالج الطبيعي
سكرتارية طبية
تربية الطفل
الديكور الداخلي
العالج الطبيعي
تربية الطفل
تربية الطفل
الهندسة المعمارية
وسائط متعددة
التمريض
تربية الطفل
التصميم الداخلي
صيانة /تطبيقات الهواتف الذكية
االنظمة الذكية في المباني
فني اإلسعاف والطوارئ
سكرتارية طبية
وسائط متعددة
العالج الطبيعي
القبالة
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
االعالم والعالقات العامة
تكنولوجيا الطاقة الشمسية او المتجددة
تصميم األزياء وتصنيع المالبس
التمريض
تربية الطفل
ادارة واتمتة مكاتب
التصنيع الغذائي
الديكور الداخلي
تربية الطفل
تصميم وتطوير صفحات ومواقع اإلنترنت
هندسة معمارية
التصنيع الغذائي
الصيانة االلكترونية
الوسائط المتعددة
هندسة التصنيع واالنتاج
ادارة وتكنولوجيا صناعة الحجر والرخام
هندسة االتصاالت \ االتصاالت
ادارة الطعام والشراب
مساعد عدلي
اوتوميكاترونكس
تكييف وتبريد
تكنولوجيا الوسائط المتعددة
ادارة وتكنولوجيا صناعة الحجر والرخام

برنامج مجموعة االتصاالت الفلسطينية
قائمة الطالب المستمرين من األعوام السابقة
الطب البشري

اية ابراهيم محمد تلبيشي

ايثار صبحي محمود فايد

ملك احمد محمود بواب

فاطمة يحيى حسين ابو الرب

ناهد خالد محمد الجوراني

ايناس جهاد أحمد العايدي

ايسر طارق أحمد عمرو

يسرى شريف محمود حمد

منار غسان محمد شولي

فاطمه محسن صبحي البظ

أحمد طالل طلب حسونة

صبري جمعة فيصل رمضان

ايمان عامر حسين اشمر

ناريمان عبدالرحيم محمود ربايعه

لينا منذر داود منصور

صفاء فضل جميل عجور

ايه اسماعيل محمد ابو غليون

ايمان اكرم ناظر حسونة

نور باسم عبدالله ابو محسن

محمد علي احمد ابوجعب

دينا محمد خليل زقوت

هيا حامد محمود كراز

ايه جمعة حمزه المصري

محمود ماهر عبد الهادي درابيه

يحيى صابر محمود خمايسه

محمد عمر حسن ذويب

غالية غالب جبر ابو خالد

منيار اسماعيل صالح والي

ايه رامي أحمد ابو غبن

طارق رشدي محمود أبو ناصر

ادم عمار " احمد خميس " سكسك

محمود غالب محمد رزيقات

امل أحمد محمود المصري

ربا سامي يوسف اسماعيل

ايه ساهر خليل جودة

وليد عادل رشاد حجاج

مرام عبد الحكيم مصطفى حسن

نعيم سالم نعيم العمودي

ربا حامد ابراهيم ابو شعر

ايه محمد عبد الكريم ارحيم

هنادي سفيان خليل أبوهربيد

اسالم مصطفى عبد الحميد ابو صفيه

معاذ محمود عيسى حميدي

ابراهيم عبد الكريم خليل بعلوشة

هديل عوض أحمد ابو الريش

إعتماد ياسر احمد ديعسات

سحر عصام محمد الطالع

شذا سامي محمود علي حسين

منى فواز حسين اقرع

بيسان محمد عزات عوض

مؤنس رجب محيسن محيسن

أحمد أنور عبد العزيز عويضة

دينا عماد حسن شاهين

اسراء محمد صالح عمر

نور اكرم ابراهيم الحداد

اسراء محمد محمد صوص

وسيم حمدي يوسف الفرام

جابر محمد عثمان عيد

نور محمد حسن بريجيه

ايمان محمود صادق كميل

خليل أحمد مصباح البطش

اسماعيل رفيق محمد موسى

خالد خليل محمد الشيخ علي

تهاني زكريا عبد الله ابو شاويش

نورا عزام كمال ابو بيح

ايه ابراهيم أحمد عبيد

اركان محمد توفيق جرار

ايمن توفيق خليل الكولك

ماجد ابراهيم محمد عليان

سجا سامى حسين المبحوح

منة الله طلب عبدالله الحاج

رنين أحمد ساطي البزور

بشرى اسماعيل حسين صبح

عال عادل علي الحسني

اسيل ناجي توفيق الهمص

ايهاب أيمن أحمد أبو شعبان

رانيا رياض أحمد جادالله

سالم إبراهيم توفيق دار طه

رزان وجيه ماجد تكروري

داليا ربحي زهدي ابو جياب

عبير أحمد مصطفى الهسي

رهف محمد وجيه حمدان

فريال عادل سعيد صبابه

عمار عارف محمد شوامره

روند احمد تيسير كميل

حنين صالح فريح سكر

ممدوح عبد الحليم محمد ابو دقه

اسماعيل جهاد ابراهيم تايه

اسماء محمد ياسين حمدان

منى نعيم محمد حميدات

ظماء عيسى اسماعيل ابوفاره

مها أحمد عبد الهادي المقادمه

فاتن يحيى ديب عبيد

ضحى سامي محمد شملخ

زبيدة سالم أحمد منيفي

عبير زياد زكي ضميدي

االء ابراهيم حسان نصار

محمد ناهض محمد المقيد

رندة عاهد عبد الرحمن عطا الله

عال يوسف سليمان هيجاوي

سجى نعيم حمدي شملخ

يوسف أحمد يوسف عبد اللطيف

بلسم موسى محمود عطوا

تكنولوجيا المعلومات

نهايه عائد محمود دوايمه

نور عبد الباسط عبد الفتاح أبو هالل

عمر راسم سعد خليل

هند فريد محمد صالح

روان محمد عبد الكريم أبو عوده

ابتهال جميل علي سلميه

اسيل اكرم أحمد العطوي

عمر محمد موسى معروف

زينه سامي عبد الحليم العيسوي

ضحى زياد عبد القادر البريم

اسيل صالح هاشم توم

خالد ماهر يحيى عوض

االء سليمان عايش نعمان

قيس احمد صبري نصر الله

حنين خالد اسعد حسنيه

اسيل عبد الرزاق "محمد راتب" عرفه

افنان محمد حسن بريجيه

ايه زايد محمد الشنطي

ايه عبد الكريم محمد الطويل

لونا صبحي محمد بدران

ياسمين زكريا عبد الله أبو شاويش

بيان نواف محمود ألشاللفه

اميره منير يوسف شحاده

اسامة جمال ابراهيم صالح

لمى عبد الناصر هاشم عوض

محمد ابراهيم محمد سعدة

اروى نادر محمود حنون

تهاني صالح مصطفى مراعبه

ايه عبدالفتاح صبري سلعوس

رغد راجح فايق الزير

ملك عبد الرحمن عبد الفتاح نتشه

محمد جمال محمد غنام

اسراء مزيد أحمد البزور

حامد نافز حمدان عرباسي

ايه وائل محمود شريم

سجى نبيل حسن نواصره

هناء واصف عبد الحميد جروان

مرام احمد محمد مساد

اسماء باسم عبد ربه "ربيع الخباص"

رغد يوسف خليل عواوده

حمزة محمد عمر الحسن

سيرين اسعد سليمان حبايبه

مرح محمد سليمان سالمه

ربى هشام عبد المطلب خمايسه

رهف علي محمود نواس

رامز ياسر توفيق سرور

شهد ابراهيم صالح مدهون

زراعة

اسيل وائل نعيم برادعي

معاذ سمير عيسى ابو حمده

روجينا هالل جميل حاج

روان وائل سليمان ياسين

رايه جمال عمر الباللطه

شهد ناجي جمعه حجاج

جيهان جبريل مرشد سلهب

موسى عمر محمد ابو حويله

سجى محمد صالح صعابنه

سجى عماد زبن صيفي

رشاد محمود عيسى حميدي

صفاء زكريا رشيد قفيشه

ربى ياسين أحمد طردي

نسرين رافع محمد رمانه

قيس علي سليمان ملحم

سوزان كمال فايز بني فضل

رناد سامر عبدالرحيم حامد

عال بالل محمود العطيوي

رؤى خالد حسين حوامده

نورا خليل ابراهيم ابو باجي

مرام معين راشد مشاقي

عبد الله سائد عباس حاج احمد

زيدان عبدالفتاح زيدان بريك

ماسه هاشم نايف يونس

عروب محمود حسن سالم

امل يحيى عبد العزيز العبادسة

منال ضرار شحاده ألسالمين

غدير محمود عبد الرحمن شريم

سالي بشير محمد زقزوق

مريم محمد محمود سراحنه

امير اشرف محمد صافي

نسرين أحمد يوسف عيسه

محمد رسمي عوده مخامره

سمر شاكر حامد عقيلي

منى ماهر حسين ابو الرب

امين صادق فخري حسونه

هديل سهيل شفيق معالي

محمد زهير محمد المعدي

شهد سعدالله فايق هباش

نجود فارس مصطفى عبدالجليل

امينة يوسف سليمان ابو عمرة

اسالم أيمن محمد سلطان

محمد عماد توفيق ابوالرب

عبير عماد شحادة ابوديه

يارا محمد حسن قباجه

وجدان صدقي محمد اسليم

اإلدارة واالقتصاد

كلية الهندسة

كلية العلوم

**منح أخرى
احالم عبد السميع يوسف اطرش

شفاء رشاد نعمان اطرش

احمد كمال عامر ابو طعيمه

صبا مروان نعيم ادعيس

احمد اكرم حافظ اشمر

اسالم مروان محمد ابو حماد

اسماعيل عبدالقادر محمد ابوتركي
اسيل عيسى نصر ابوقويدر

االء بسام محمود سعيد

صابرين ماهر علي مطور

ضحى هاشم اسماعيل عمرو
عبد الله شاكر عيد طه

عبد الله كمال عبد الله جبر
عبيدة زياد سالم خالف

االء نضال محمد ابو سنينة

عبير خالد محمد فخري نتشه

انوار محمد احمد اعمر

علي محمد شاهر شاكر النتشه

اميرة يوسف حمد بدوي

عصام محمد رضا شحدة قفيشة

ايمان يعقوب فتحي اتكيدك

غدير محمد جبرين جبر الزير

إبراهيم سلمان محمد نوفل

قصي نائل احمد ربعي التميمي

ايوب فهد عبد الكريم نموره

براء عبد الجليل نعمان الديب

غصون محمد طارق ربحي محتسب
كريمة فتحي رمضان إسعيد

بشار بسام محمود ابو السعيد

محمد ابراهيم محمد حليقاوي

ترتيل محمد رضا شحده قفيشة

محمد عامر احمد درابيع

جنا عادل مصطفى دوده

محمد يوسف محمد حروب

بيان محمود احمد حميدات
تسنيم ناصر محمد شريف
حال عمر شفيق الحموري

حمزة عبد الكريم ابراهيم الرازم

حنين عامر رائف جعبري
حنين نافذ موسى زرو

محمد حسين محمود الدراويش
محمد عبد المنعم محمد نعيم شاهين

محمود عيسى صافي

محي الدين خالد محمد العيسة

مراد محمد احمد شنه الحسيني

مروة شاهر شكيب عويوي

خليل ابراهيم احمد ابو تركي

مروه رافت "محمد داود" زاهده

دنيا محمد عارف زاهدة

معتز مازن نجاتي سكافي

دانيه عامر احمد درابيع
رانيا جياد ابو طعيمة

رانيا مصطفى راتب عميرة

رائد فتحي صبحي ابو حميده

ربا ذيب سعدي ابوحماد
رجاء شحده احمد شتات

مريم احمد خضر عثمان

مالك بهجت شحده قفيشه

مالك يوسف حمد بدوي

ملك نهاد عبد الكريم الجعبري
منار محمد اسماعيل

منذر بسام محمد السراحنة

ردينه محمد طارق ربحي محتسب

ميس الريم عامر احمد درابيع

رشا باهر شكيب العويوي

نور فايز صالح أبو زر

روان عماد عمران ابو حمدية

هدى محمد خضر ابو لطيفة

ساجدة بدر محمد عطاونة

هديل محمد عرفات رشدي فاخوري

سائد نافذ جوده قصراوي

وصال نايف احمد بدوي

رزان زهير احمد طه

رمضان محمد الخالدي

روان كامل مصطفى جابر
ساره حازم وهدان

سندس عوني محمد ابو تركي
سوار محمد سالمة تالحمة

شروق نورالدين عبدالله جوالني

ميسه عبد المنعم اسماعيل ابو شخيدم

نور نبيل ابراهيم طميزة

هديل جمال سرحان قيمري

هيثم جميل محمدفايز شرباتي
سحر سلمان محمد نوفل

تمريض

ياسمين نبيل عبد الجليل سلهب
مي اسبيتان أحمد شقليه

الفنون الجميلة

منح ذوي اإلعاقة
االسم

التخصص

أسيد حاتم "محمد خليل" فراح

علم الحاسوب

روال محسن عطية عيسى

الطب البشري

احمد محمد مصطفى قطيفان

محاسبة

اسراء زهير اخضير بني عوده

فيزياء

اسراء عيد صالح دراغمة

اجتماعيات

اطالل نعمان عبدالله (حسين العلي)

خدمة اجتماعية

اميرة اسماعيل خليل ابو عرقوب

أدب انجليزي

ايفلين فريد محمد لدادوة

أدب انجليزي

ايمان فراس أحمد حسن

صيدلة

أحمد يوسف محمد دراغمه

هندسة اتصاالت

أسماء محمد مسعود اطميزة

حقوق

أصيل محمد مدني المدني

علوم سياسية

أصيل نور سالم المحاريق

اللغة اإلنجليزية

أمينة محمد عبد الرحيم سالمة

حقوق

آالء نزار سليمان بدران

هندسة انظمة حاسوب

حياة اياد عبد الرحيم ابو شاويش

لغة عربية

دانية وحيد سعيد السعدة

أدب انجليزي

دعاء ايهاب محمد سعادة

علوم مالية محوسبة

ديما شعبان زهير زيتون

فقه وتشريع

ذياب عصام ذياب مصلحة

هندسة

ربى بسام محمود العقيلي

ادارة صحية

رزان روحي عبد الفتاح ابو ميالة

طب االسنان

رزان فايز صالح جرادات

تصميم

رغد محمد زهير محمد الطباخي

سياحة واثار

رؤى محمد سالم ابو دية

رياضيات

ريم رأفت محمد سماعنة

اللغة اإلنجليزية

زينب أمجد خالد عبادي

تربية اسالمية

سجى عصام رجا عربي

نظم معلومات حاسوبية

سلسبيل زياد أحمد القرم

اللغة اإلنجليزية

سهام منذر غازي أبو سنينة

ترجمة

سوزان عبد الله احمد طقاطقة

لغة انجليزية

شذى إبراهيم خليل حمدان

الطب البشري

شهد ناظم اسعيد بعيرات

محاسبة

االسم

التخصص

صخر جهاد بدوي الشعراوي

فقه وتشريع

عبداالله عيسى أحمد عدوان

قضاء شرعي

عرين معمر محمد الحاج

هندسة أنظمة حاسوب

عطاء يعقوب صبحي مصري

خدمة اجتماعية

عمار ياسر محمد جبارين

أدب انجليزي

غدير عبد الغني محمد أبو داود

انجليزي ترجمة

لبنى صادق محمد طحاينة

قانون

ليث ماهر عدنان نيص

ادب عربي

محمد احمد محمد السويطي

االدارة واالقتصاد

محمد جهاد عبد الفتاح رمضان

محاسبة

محمد عدنان عبد الكريم نيروخ

فقه وتشريع

محمد عمار عمر أبو جابر

هندسة الحاسوب

محمد يوسف محمد عمران

فقه و تشريع

محمود امين محمد دار زيادة

حقوق

مالك احمد حسن نجمي

طب اسنان

مها سعيد محمود عليان

أدب انجليزي

مهية مصطفى محمد شناعة

قانون

مؤنس معن خليل نزال

اللغة االنجليزية فرع ترجمة

ميرا عالء الدين موسى قليبو

أدب انجليزي

ميسم يوسف أحمد سمحان

حقوق

وليد اياد عبد المجيد جانم

محاسبة

يمامة لؤي محمد الديسي

اساليب تربية اسالمية

** منح أيتام

