
 1993 – 1992اسماء الزمالء خريجي الفوج السابع عشر 

 االسم الرقم االسم الرقم

 عنان سميح  ابو سير 37 مريم محمد محمد قنيبي 1

 عوني حسين حمدهللا النسور 38 ناصر مخيمر فارس حنتولي 2

 نضال اسماعيل خليل الحروب 39 حياة محمود موسى حسن 3

 سليم محمد شواشرهعرفات  40 شاهر محمد احمد عشا 4

 روبا نعمان سالم القسوس 41 عبدهللا محمد عبد مشاقبه 5

 خالد يوسف سليم الحارون 42 النا محمد مصطفى الخريشي 6

 محمود حسين سيف الدين الخطيب 43 امجد صالح فريد صالح 7

 حنان محمد موسى عبيدهللا 44 محمد شحاده علي الذويب 8

 حازم محمد عثمان االعرج 45 الطراونهعوض عطاهللا سالم  9

 ابراهيم زاهد جريس خليل 46 حسين فخري حسن حينا 10

 ضياء عبدالفتاح عبدالرحيم الجغبير  47 رهام ذياب سالم عماري 11

 رائد محمدغالب سليمان استيتيه 48 فطماء غازي جميل قطيشات  12

 حسن محمود محمد عروب 49 وسيم مصطفى حسن شحاده 13

 ناجي ساري شاكر حداد 50 عبدهللا مصطفى حسين الصويص 14

 ياسر محمد فالح المناعيس 51 حنان حسنى حسين عابودي 15

 كريمه غانم داوود ابراهيم 52 خالد محمود احمد البيراوي 16

 صالح يوسف احمد محمد الطراونه 53 عمار محمد ابراهيم نصار 17

 مروان ابراهيم عبدالوالي الجدوع 54 رضوان علي ضيف هللا الفرجات 18

 محمدرباح عبدالقادر عبدهللا كاتبه 55 اسامه محمدهاشم سعيد الحسن 19

 نضال فارس نايف المجالي 56 ناصر ابراهيم محمد ابو الروس 20

 النا وحيد حميد تيف 57 محمد عبدهللا عبدالنبي المصري 21

 محمد احمد المدنيحسين  58 رانيا ابراهيم عبدالعزيز بريغيت 22

 هناء يعقوب محمد حمودة 59 محمد سمير عبدالرحمن الدباس 23

 منال غالب احمد القادري 60 محمد صالح محمد عوامله 24

 نعيم ذياب عيد مزاهرة 61 رنا خالد سليمان بدران 25

 حسين احمد سعيد المومني 62 رشيده محمد طه راضي الحنبلي 26

 سعيد فالح الشخاتره 63 حمودهمحمد منذر ابراهيم  27

 محمد عبدهللا حسن الجيطان 64 عمر محمد يوسف ابو شربي 28

 خالد عبدالرحيم عبدالرحمن الشبلي 65 امينه محمد علي ابو محفوظ 29

 رامي يوسف رضا عبدالفتاح 66 علي عوض محمد الشطناوي 30

 ديمه شاكر سليم حسين 67 جاك عطاهللا يوسف الضباعين 31

 رائد احمد عبدالرحمن حمدان 68 النا خالد ميخائيل المسنات 32

 مرام احمد بكري البكري 69 نبيل نوح سليمان عيسى 33

 نائله عبدالرحيم احمد الفحماوي 70 عالءالدين رشدي موسى غرايبه 34

 عمر مصطفى عبدهللا الساكت 71 فراس فتحي عبد مسمار  35

 رائد عبدالوهاب سليمان المدادحه 72 كفايه احمد علي حمدهللا 36



 انتصار حسين جميل السيايده 112 نضال يوسف حسين الزين 73

 عال سمير عيسى مزاهره 113 كامل احمد مسلم الشوبكي 74

 انتصار حسين جميل السيايده 114 مصباح ابراهيم خليف الطراونه 75

 عال سمير عيسى مزاهره 115 اروى محمود موسى ابوشرار 76

 صبا نبيل محمود المبسلط 116 حسن عبداللطيف مصطفى حواشين 77

 علي طاهر عبدهللا اقطيط 117 فاتنه ابراهيم صالح الزريقات 78

 عبدهللا سليمان صباح الحساسين 118 فوزيه فايز قاسم شحرور  79

 شيما عبدهللا مصطفىوهبي التل 119 سمير مسعود سعيد مصطفى 80

 دليله صبحي خليل زبانه 120 عمر جابر جمعه عقيل 81

 ابراهيم داود محمد الربطه 121 ديانا سمير جورج تلحمي 82

 منى نورالدين عبدالعزيز عنبتاوي 122 نبيل عيسى عمر زبن 83

 بشار محمد عطا الشنابله 123 ايمن ابراهيم سليمان الملك 84

 فراس نايف عيسى النبر 124 سمير خليل محمد الفزاع 85

 ثائر ابراهيم جميل الفاعوري 125 حسن حسين الحاج حسينالهام  86

 فراس عبدالحليم اسماعيل حمدي  126 هنا منيب مصطفى الطاهر 87

 صيتان حمد عبدهللا السرحان 127 منيف عياش ذياب الطراونه 88

 نضال عبدالحي كريم الكفاوين 128 سالم عبدالعزيز عبدالمهدي عربيات 89

 نبيل لطفي عبدالعزيز العمري 129 محمد حسينلونا احمدجمال  90

 ميساء محمود عبدالرحمن حماد 130 رموز محمد رامز الشخشير 91

 رشا عمران عاطف عطيه 131 لينا فرح غانم الحوراني 92

 حربي يونس رضوان الصوالحه 132 زياد حمدان محمود ابوديه 93

 امنه محمود صالح بنات 133 فراس زكي عوض ابومريم 94

 محمد عوض امين الجمال 134 عهود حتمل عبدالحافظ المعادات 95

 محمد وجيه عبدالرحمن باكير 135 معتصم مصطفى محمود اخميش 96

 حنان منصور فالح الشخاتره 136 عبدالحليم محمد حسين االقرع 97

 يحيى عبداللطيف عبدالعال نصر 137 عليا احمد حسن الدواهيك 98

 ياسر جاد عبدالوهاب يوسف 138 سامر نايل خليل بقاعين  99

 فاتن محمد عبدالسميع الجنيدي 139 وائل محمد سليمان الجرابعه 100

 عايد نايف قاسم عبدالرازق 140 هنادي جهاد حسونه الدينه  101

 اروى عمر اسماعيل عمار 141 رنا خليل صالح االكحل 102

 ماجده عبدالمسيح عيسى الزريقات 142 مجدي ذيب عبدالرحمن علي 103

 رباب كمال جمعه الكباريتي 143 مروان موسى احمد خضر 104

 نجاح محمد احمد العمري 144 عال عمر محمد حرزهللا 105

 نداء كمال ذياب المقطش 145 سعيد عيد علي ابو عبدون 106

 هناء عمر سليمان الهباهبه 146 محمد احمد محمد سرور 107

 رهام فريد موسى البقاعين 147 فهمي يوسف ابو شاميوسف  108

 ريم رفيق محمد حسن 148 امل محمود محمد سعيد نصار 109

 سحر سالم محمد الشوابكه 149 سميره صالح طه عليوه  110

 نبيل سعيد ابراهيم زيد  150 احمد منصور نزال الدعجه 111



 سمر سليمان داود عيسى  190 وليد داود عباس فاخوري 151

 مروان بهجت الكيري الشيشاني 191 ميرفت فوزي حسين ابوشرخ 152

 ايمن عبدالرحمن يوسف الحصني 192 صبا نبيل محمود المبسلط 153

 ربيعه حامد سالمه العساف 193 علي طاهر عبدهللا اقطيط 154

 رولين اسحق عبدالعفو االنصاري  194 عبدهللا سليمان صباح الحساسين 155

 يسرى محمد موسى المرزوق  195 شيما عبدهللا مصطفىوهبي التل 156

 فريال عبدهللا محمد العضايله 196 دليله صبحي خليل زبانه 157

 هيفاء يوسف ابراهيم الضمور 197 ابراهيم داود محمد الربطه 158

 عبدالرزاق احمد عربياتمحمد  198 منى نورالدين عبدالعزيز عنبتاوي 159

 ابومعيلش حسام الدين عبدالسالم 199 بشار محمد عطا الشنابله 160

 منال محمد محمود حبش 200 فراس نايف عيسى النبر 161

 فاطمه ابراهيم محمد ابراهيم  201 ثائر ابراهيم جميل الفاعوري 162

 الجملسيرين محمد حسني  202 فراس عبدالحليم اسماعيل حمدي  163

 عبدالعزيز محمد موسى الفضول 203 صيتان حمد عبدهللا السرحان 164

 اريج عبد موسى البخيت 204 نضال عبدالحي كريم الكفاوين 165

 خلود حامد مطلق التميمي 205 نبيل لطفي عبدالعزيز العمري 166

 اسامه عزات يوسف المبروك 206 ميساء محمود عبدالرحمن حماد 167

 عماد حسني محمد جمعه  207 عمران عاطف عطيهرشا  168

 اسعد عزالدين اسعد ابويحيى 208 حربي يونس رضوان الصوالحه 169

 هيثم عطاهللا فرحان حجازين 209 امنه محمود صالح بنات 170

 سامر بشاره موسى برهم 210 محمد عوض امين الجمال 171

 حسن الحاجماجد توفيق  211 محمد وجيه عبدالرحمن باكير 172

 اعتدال رشيد حسين بحلق 212 حنان منصور فالح الشخاتره 173

 ختام احمد صالح النسور 213 يحيى عبداللطيف عبدالعال نصر 174

 لمى سمير سالم حبش 214 ياسر جاد عبدالوهاب يوسف 175

 هاديه عبدالفتاح سعيفان  215 فاتن محمد عبدالسميع الجنيدي 176

 منال محمد حسن خباص 216 عبدالرازق عايد نايف قاسم 177

 منال حسن ضيف هللا المحاسنه  217 اروى عمر اسماعيل عمار 178

 اسعد محمود ابراهيم عبدالرحمن 218 ماجده عبدالمسيح عيسى الزريقات 179

 صباح عبدالحميد عرفان المكاحله  219 رباب كمال جمعه الكباريتي 180

 محمد عبداللطيف هاجس حجاج 220 نجاح محمد احمد العمري 181

 دعاء عبدالرزاق عوده الدالهمه 221 نداء كمال ذياب المقطش 182

 سيف سليمان عيد المخامره 222 هناء عمر سليمان الهباهبه 183

 سوميا عبدالجواد خليل القدسي  223 رهام فريد موسى البقاعين 184

 حازم زياد كامل عرفه 224 ريم رفيق محمد حسن 185

 ندوة عبدالرؤوف علي سالمة 225 سحر سالم محمد الشوابكه 186

 همام صبحي شاكر حيمور  226 نبيل سعيد ابراهيم زيد  187

 مي ابراهيم محمود الدجاني 227 سهى احسان حنا الطوال  188

 مرام محمد علي عزت دشون 228 خالد فريد ابراهيم القضاه 189



 الدراسات العليا خريجو اياد جمال توفيق محمد  229

 محمد سعود القاسم  1 ايهاب فائق الياس برغوث 230

 محمد اعبد هللا الجيطان  2 عدنان خضر نهار عيد 231

 زهير علي العربي 3 سالم مروان حسيب الجيوسي 232

 احمد موسى صندوقة 4 اخالص محمد ابراهيم جوده 233

 حسام هاني التيتي 5 مي ياسر عبدالهادي المرادي  234

 نادر شحادة  6 عبير خليل عطا عيسى 235

 خالد االيراني 7 خوله علي احمد ملكاوي 236

 اسماعيل محمد مسلم 8 ميسره عبدالرحيم محمد اللبدي 237

 حسن ادم محمد  9 الحلواني حسين اديب حسين 238

 رائد عبد السرخي 10 مها فوزي حسن يونس  239

 فائد لطفي الصوص 11 رسيله حسين علي بني عطا 240

 حسين حسن المصطفى 12 موفق جميل جريس حجازين 241

 قرشية نعمت ابدلي  13 امجد عبد مسلم العقرباوي 242

 طارق زياد شموط 14 انصاف عبدالمهدي كريم الكفاوين 243

 ايوب عيد الجالودي 15 خالد بولص يوسف الزعمط 244

 عمر زياد ابو شيخة  16 نورالدين عدنان نورالدين الكخن 245

 معز رضا شلبك 17 عبير احمد سعيد داعور 246

 نهلة يوسف دعنا 18 يوسف ابراهيم علي تيلخ 247

 مازن حامد محمد 19 ايناس عبدالكريم عبدهللا الفريحات 248

 محمد عبد القادر السعدي 20 االء رباح حسن جبر 249

 هاني سليم البقاعين  21 عاصم حسن سعود النابلسي 250

 محمد احمد حمدان 22 شرين زكي عبدالبديع البسطامي 251

 عبد الحكيم  احمد غالب  23 سهيلة عبدالحليم الحاج حسين عمران 252

 بسام علي الصبيحي  24 غاندي عبدهللا قسطندي نينو 253

 ربحي حسن البلة 25 محمود النابلسيانس عبدالرؤوف  254

 صهيب هاني ابو عبود 26 شريف موسى جمعه اعبيد 255

 عدنان محمد المحيسن  27 محمد يوسف صالح الطراونة 256

 محمد عبد الفتاح العربيات 28 حنان عبدالكريم عودةهللا الشوابكة 257

   سلوى محمود فارس عطا 258

   ايمن عبدهللا احمد سليمان 259

    
 


