
 ٢٠١٧/٢٠١٨ الثانيالدراسي للفصل  صندوق الطالب أسماء المرشحين لالستفادة من قرض
 

 التخصص الجامعي الرقم الطالبة/ الطالب إسم الرقم

 هندسة الحاسوب ١٦٣٣٠٢٩ فداء محمد رحمي ابو عره  .١

 علوم مالية ومصرفية ١٤٣٢٣١٠ شموع احمد السواعير   .٢

 ندسة الميكاترونكسه ١٦٣٣٠٢٦ عناية محمد عصام نصر اهللا  .٣

 تغذية سريرية وحميات ١٧٣٣٢٠٤ ريما زياد عيد صالح  .٤

 اإلرشاد التفسي ١٧٣٦١٣٧ اسيل محمدحماد الخاليلة  .٥

 اإلدارة السياحية ١٦٣٩٠١٨ ساره  محمد عبد الكريم العالوين  .٦

 إدارة اإلعمال ١٦٣٦٦٧٠ محمد جاسر محمد ابو رضوان  .٧

 نيةتربية ف ١٣٣٧٧٢٧ عامر صالح الدحيم  .٨

 هندسة كهربائية ١٤٣٣٣٨٠ ابراهيم جمال ابراهيم  .٩

 اإلرشاد النفسي ١٤٣٥١٩٨ انشراح فليح الحراحشة  .١٠

 عالقات دولية ١٤٣٨٠٧٩ عبدالرحمن محمد الرفاعي  .١١

 إدارة المياه والبيئة ١٥٣٤٩١٣ محمد عادل محمد   .١٢

 اللغة العربية ١٦٣٥٩٦٢ تسنيم محمد نهار الشوابكة   .١٣

 هندسة صناعية ١٦٣٢٥٤٠ بد اهللاحازم محمد علي ع  .١٤

 دكتور في الطب ١٢٣٨٨٥٤ مفيدة محمود محمد خضيرات  .١٥



 علم الحاسوب ١٤٣٨٨٦٦ هيا عصام محمد حسين  .١٦

 هندسة مدنية ١٥٣٨٧٨٠ داود محمد منصور  .١٧

 هندسة ميكانيكية ١٤٣٢٨٥١ محمد رائد عمر  .١٨

 اإلرشاد النفسي ١٣٤٠٥٢٦ عبداهللا مازن يوسف الفواعير  .١٩

 هندسة البرمجيات ١٥٣٦٧١٧ ليمان اسعدناصر س  .٢٠

 التأهيل الرياضي ١٦٣٨٢٣٥ راما جهاد خضر الطاهر  .٢١

 هندسة كهربائية ١٦٣٦٧٢٨ عبد الرحمن عادل العمري  .٢٢

 دكتور في الطب ١٢٣٨٨٢٠ سناء ابراهيم محمد االخرس  .٢٣

 التأهيل الرياضي ١٦٣٨٢٥٥ عمرو جمال صبحي فرح  .٢٤

 اإلدارة والتدريب الرياضي ١٤٣٨٨٢٢ رغد فهد عليان العظامات  .٢٥

 معلم صف ١٣٤٢٠٤٠ اشرف محمد نويران  .٢٦

 علم الحاسوب ١٧٣٣٧٣٨ عبداهللا صالح ناصيف  .٢٧

 الصيدلة  ١٣٤١٤٤٣ منار حامد الزيدات  .٢٨

 علم التمريض ١٤٣٨٤٣٠ علي خالد النعانعه  .٢٩

 هندسة الحاسوب ١٣٤١٩٥٥ محمد احمد جرادات  .٣٠

 وب هندسة الحاس ١٣٤٠٥٣٩ احمد اسامه مطر  .٣١

 الكيمياء ١٧٣٦٣٤٥ لميا محمد جمعه  .٣٢

 علم الحاسوب وتطبيقاته ١٧٣٣٧٥١ مها خالد سليمان الحاج  .٣٣



 أدب ودراسات ثقافية ١٧٣٥٠١٩ مرام اسماعيل ياسين  .٣٤

 انظمة معلومات حاسوبية ١٢٤٣٧٩١ معاذ عدنان محمد  .٣٥

 أدب ودراسات ثقافية ١٧٣٥٠٠١ روان سائد عبد الحميد  .٣٦

 إدارة وتدريب رياضي ١٤٣٩٥٦٤ سائدة غازي محمد عتوم  .٣٧

 اإلدارة السياحية  ١٤٣٤٠٩٠ اسيل محمد عزت  .٣٨

 الهندسة الكهربائية ١٢٤١٣٨٣ طارق خليل ابو فرحان  .٣٩

 معلم صف ١٧٣٢١٥٧ شذى ناصر عبد اللطيف الصوالحة  .٤٠

 الصيدلة ١٣٣٩٩٩٣ ميساء يوسف الزواهرة  .٤١

 إدارة المياه والبيئة ١٤٣٩٨٩١ خديجة عبد الحليم العطيات  .٤٢

 الجيولوجيا والبيئة ١٤٣٨٤٨٥ وفاء محمود الصوافطة  .٤٣

 إدارة المخاطر والتأمين ١٥٣٢٦٣٣ رامي وليم عودة  .٤٤

 التمريض ١٣٣٨٤٥٣ امل احمد حسين الزيودي   .٤٥

 معلم تربية فنية ١٤٣٩٣٥٣ اماني عامر سليمان عبد المهدي  .٤٦

 دلةالصي ١٤٤٠٠٨٦ رنا حسن عبد الحافظ علوية  .٤٧

 إدارة أراضي ومياه ١٤٣٩٠٠٣ همام يوسف الشديفات  .٤٨

 الهندسة الصناعية ٩٣٣٢٦٢ انس حمادة ابو دلبوح  .٤٩

 اللغة العربية ١٣٣٤٣١٢ اسالم هيثم الزبدية  .٥٠

 الهندسة الصناعية ١٢٤١٣٠٠ مازن محمد ابراهيم الصمادي  .٥١



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلرشاد النفسي ١٤٣٢٦٧١ عمر ناجح محمود الزيادنه   .٥٢

 أدب ودراسات ثقافية ١٤٣٨٤٢٥ رحانعبير محمد ف  .٥٣

 الهندسة المدنية ١٤٣٢٧٠٤ احمد محمد ابو عرقوب  .٥٤

 التربية الخاصة ١٦٣٤٠٨٠ ابتسام ماضي السعيد  .٥٥

 إدارة الفنادق ١٤٤١٤٣٣ هديل باسم حسن النداف  .٥٦

 إدارة فنادق ١٣٤٢٢٤٦ سعيد منير الحناوي  .٥٧

 إدارة المياه والبيئة ١٢٣٧١٧٣ علي حسن ياسين   .٥٨

 إدارة المياه والبيئة ١٤٣٤٨٧١ مار محمد الخوالدةع  .٥٩

 التربية الخاصة ١٤٣٨٣٤٩ احمد خير اهللا العودة اهللا  .٦٠

 عالقات دولية ودراسات ١٤٣٨١٥٦ اماني حسين محمد المومني  .٦١

 محاسبة وقانون تجاري ١٣٤٢٢٧٨ زينب علي محمد  .٦٢

 هندسة طبية ١١٣٣٧٨١ عمر غسان بدر المصري  .٦٣

 اللغة العربية ١٢٣٨٣١٨ نرعد احمد القطيفا  .٦٤



 

 ٢٠١٦/٢٠١٧الطلبة الذين استفادوا الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 
 

 المعدل التخصص الجامعي الرقم الطالبة/ الطالب إسم الرقم 

 التراكمي

 ٢,٣٠ هندسة ميكانيكية ١٣٤١٩٥٧ حسام سامي يوسف  .١

 ٢,٥٩ ربية الطفولة المبكرةت ١٦٣٨٤٥٢ ايه عادل احمد الحاج  .٢

 ٢,٦٦ هندسة الحاسوب ١٤٣٣٣٧٣ هديل احمد مصلح  .٣

 ٣,٠٩ هندسة ميكانيكية ١٥٣٣٠٩٢ محمود علي ابو ناموس  .٤


