
٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم عمر محمود بدوانابراهيم حيدر ابراهيم عوده

احمد خالد يوسف حجيراحمد ايمن احمد ابو رمان

احمد عدنان عبد الفتاح العطياتاحمد رائد محمد ابو عواد

احمد محمد احمد راتب الرجالاحمد عصام احمد جمال النجار

احمد هارون صبحي حيموراحمد محمد عوده عفانه

حسن صالح"محمد مهدى " احمداحمد يوسف احمد االحمد

اسامه نائل عبد الفتاح نوفلاسامة  محمد  احمدراتب الرجال

امين عمر سعود المشاقبهامتياز ابراهيم محمود بنات

انس حرب سالمه المهرانس احمد حسن عوده

باسل كمال حامد ابو صعيليكانس عماد محمد الشايب

بهاء الدين خالد نايف محمودبرهم جريس برهم فراج

جميل فارس عبد الجبار خليلجمال خالد طالب الحاج

حاتم وائل حاتم بدرجهاد محمد يونس الزعبي

حسام الدين اسماعيل عطا زاملحذيفه حسن ابراهيم الفروخ

سدر" محمد ابراهيم"حسام وائل حسام الدين علي سليمان ابونجا

حمزه ايمن محمد ابو غزالهحمد عبدالرزاق عواد الجدعان

حمزه صالح محمد اعبيد اهللاحمزه سليمان علي عالن

خالد عماد سعدات الكياليحمزه عبد الرؤوف حسين ابو الشيخ

راشد هادي شلعان العجميداليه ابراهيم احمد ابو جاموس

رامي طاهر سليمان ابو شحادهرامز ثائر منير الطوال

رزان عامر حسين االسطهرامي ناصر رمضان صالح

زيد اشرف محمد العقباويزهدي عبد الخالق زهدى ابو دواس

زيد هيثم محمد ديريهزيد عامر فائق حدادين

سامر ابراهيم موسى رمانسائد احمد سالمه القيسي

سلطان بن هادي بن خضير الشمريسعيد زياد ابراهيم الرواشده

سيف الدين فراس سهيل الخطيبسيف الحق بشير عايد المرمورى

ضاري شافي مناحي فالح العازميصهيب محمد صبحي حسن

طارق خليل محمود منصورضياء الدين احمد امين حسين

عباس خضر ابراهيم الحوامدهعامر محمد هادي عبد القادر ابراهيم

عبد الرحمن سعيد عبد القادر العالولعبد الرحمن حسن علي رمضان

عبد اهللا ابراهيم علي الطوافرهعبد العزيز يحيى علي جابر

عبد اهللا فالح عبد اهللا الرشيدىعبد اهللا خالد محمد زعارير

عبد اهللا نبيل محمود ابو خضيرعبد اهللا محمد جابر ابو محسن

عبداهللا عنبر عبداهللا عنبر جوهرعبداهللا جمال عبدالرحمن محمد الغايب

عدي ابراهيم حسين ابو الشيخعبداهللا فريد عبد الرحيم سالمه

عزت حسن عزت هنديهعزت ابراهيم عزت المساعفه

عالء عصام خالد رحالعصام محمود احمد صالح

عمر ابراهيم عبد الحفيظ الربععلي امجد علي االحمد

عمرو يوسف احمد ابو صالحعمر عامر فتحي صب لبن

فارس موسى عيسى الداعورغيث عبد الرحمن عبد اللطيف عبد الرحمن

فهد حسين فهد منير نفيجان العتيبيفضيل منصور فضيل شفا عمري

كامل سمير كامل جراداتقتيبه هيثم سعيد الزق

مأمون ممدوح سعد عياشكرم احمد سعيد ابراهيم

مالك جهاد علي الوحيديمؤيد وائل سعيد العجوز

ماهر هاني عوني الحاج عيدمالك ناصر انيس الجبلي

محمد البراء علي محمد دنونمحمد احمد علي الزغول

محمد جمال سالم الشراونهمحمد ايمن سليمان ابو سرحان

محمد سعد يوسف بصيلهمحمد حسن محسن العبد المحسن العتيبي

محمد سميح محمد حمدانمحمد سفيان احمد قسايمه

محمد عبد الكريم سالم الصالحينمحمد عبد الرحيم حسين العالوين

محمد عنبر عبداهللا عنبر جوهرمحمد عمر محمود الخطيب

محمد نور مطلق العيسىمحمد مصلح عبد الرؤوف السليحات

محمد يوسف محمد عيسىمحمد واصل مبارك القمالس

محمود علي حسن قنيصمحمود  بسام حسني العنانزة

مروان علي محمد ابوقدوممحمود ياسر اسعد صبيحات

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

الهندسة الميكانيكية ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

مصطفى مراد مصطفى الصوريمصطفى زياد سليم البجق

مصطفى يوسف محمد السالممصطفى يوسف امين حسونه

معتز امين صالح حميدانمعاذ اسامه عبد الرحمن محمود

نادر اسامه نادر ابو ظالممعتصم عبداهللا حمدان االوبير الدعجه

نزار محمد هاني فودهنزار احمد محمد الشوابكه

هاشم محمد خليف الشعارنور مامون سعيد سمحه

يحيى فيصل سالم ابو زيتونوائل سامر عبد الرؤوف قدومي

يوسف عبد المجيد محمد بديريزن باسم شكري الزغول

يوسف محمد عطا حامديوسف عمر احمد ابو عليا

يوسف محمود سمير البريشي

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

الهندسة الميكانيكية ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم عدنان غالب فقيسيابراهيم رياض ابراهيم القاضي

احمد ابراهيم احمد حميدانابراهيم وليد خليل حمد اهللا

احمد سميح علي ابو حلوهاحمد خالد مصطفى عمران

احمد ياسين محمد عثماناحمد موسى احمد العميرى

اسامه سفيان رسمي العمورياحمد يوسف غالب جابر

اسماعيل ايمن اسماعيل سالمهاسراء محمد احمد عيد

انس اسماعيل محمود ابو رياانس احمد فهد جرادات

اوس نور الدين فتحي خنفرانس ماهر طه الرياني

ايهم راجح محمود ناصراياد نادر محمد مسعود

ثائر جهاد احمد جودهبشار اكرم محمد عمر

حسن سامي يحيى صبححسام وليد صبرى طنينه

حمزه جهاد يوسف السيد احمدحسن محمد حسن عبويني

حمزه زياد صالح عليحمزه خالد معوض ابو السيالت

حمزه محمد عبد القادر ظواهرهحمزه عصام محمد خليل الدويك

خالد رياض خالد عوادحمزه يونس محمود جرادات

ريم ابراهيم جمعه الوحشخالد سليمان محمد ابو خرمه

سيف ثائر سميح حمدانسامر محمد محمود الشاعر

صهيب محمد نور ابراهيم الصويصصالح احمد شعيب ضبان

عبد الرحمن علي حسين ابو ملوحعاصم محمد رفيق نصار

عدي جمال محمد جبرعبد اهللا حافظ مجدي وهبه

فارس محمود عادل صالحاتعمر عاهد علي قاسم

فراس عبد اهللا يوسف العليفراس خالد حسين النجداوى

قصي ابراهيم حافظ شنابلهقتيبه ايمن محمود مكاحله

ليث محمد ابراهيم ابو ملوحليث فتحي شاكر عوض

مؤيد علي محمود رمضانالساخن" ليث ياسر ؛محمد عطيه

مالك محمود محمد ابو كبيرمالك خلدون نصوح الحسن

مجد عبد الرحمن عادل البشيرمثنى محمد سعيد نعمان الصغير

محمد اسامه ابراهيم طهمحمد ابراهيم محمد الديك

محمد باسل محمود الحمرانمحمد اسامه محمد الزيدي

محمد عمر سليمان عزبمحمد سعيد سليم سماره

محمد ماهر محمود محمود سعادهمحمد لؤى عبد الرحمن داود

محمد وائل محمد الشرافيمحمد نضال جبرين ابو ارقاق

محمود ماهر محمود الخنافسهمحمود خالد عبد الرحيم حمام

معاويه جعفر محمد فراجمحمود محمد يوسف حاج محمود

مهند محمد سعيد غبونمعتصم محمد طالل العالم

خليل القاضي" محمد نضال"نايف موسى احمد موسى حماد

يزن ابراهيم راغب مشايخيحيى عبد المجيد  عبداهللا عبدالرحمن

يوسف عارف نوران الحربييوسف جمال محمد الوحش

يونس جمال يونس ابراهيميوسف عبد اهللا عدنان عطيه

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكية ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد بالل محمد سامي صوالحهاحمد اشرف احمد مزهر

احمد خالد محمود العمايرهاحمد جالل عبد الكريم الزواهره

احمد عبد الرؤوف محمود الحبشاحمد عباس محمد الزغاتيت

احمد عصام احمد لويسياحمد عبد الفتاح محمد جمل

احمد فريد حسني االطرشاحمد غسان فريد ابو شنب

احمد موسى احمد العوضياحمد محمود يوسف عساف

اسامه حامد محمد الصالحاحمد موسى جبر الهمشري

اسامه نضال احمد ابو عبيداسامه خالد محمد عقيل

البراء محمد عبداهللا طالفحهااليهم محمد ذيب شعبان كناكر

انس جمال يونس ابراهيمالمعتز باهللا عبد اهللا ذياب المصرى

حمزه سامر راتب محمدحمزة رائد نافع عبداهللا

حمزه محمود صدقي فقيهحمزه عباس حمزه ياسين

زكريا حسن زكرى العطيرزق عبد الرزاق مرجي القطيفان

زياد ايهاب زياد الشيخ عليزكريا عبداهللا زكريا ابو دهيم

زيد محمد عزات جودهزياد عبداهللا محمد عوده

سعيد وفا وهيب مسعودسامر محمد خالد حسين

سند محمود علي عوده اهللاسليم محمد سليم ربحي قفيشه

عامر عبد القادر مصطفى سليمانصهيب محمود فوزي عرابي

عبد الرحمن ناصر زهدى المازونيعبد الرحمن محمد عبد الرحمن الشوبكي

عبد اهللا اسماعيل عبد الرحمن حربعبد الرحيم غالب عبد الرحيم اسود

عبداهللا خالد عبدالفتاح  امعاليعبد اهللا مصطفى محمد جازي

عدي حكم رمضان فحلعبداهللا عادل علي ابو حماد

عمار انور عبد اهللا نصرعالء محمد ابراهيم غانم

عمر حماد محمود حمادعمر احمد عبد الرحمن سالمه

فضل محمود فضل صالحعمر موفق مصطفى عاصي

قيس احمد مصطفى القضاهفهد ربحي فهد النعيرات

ليث اشرف ابراهيم محمدكرم محمود حافظ عبيده

محمد احمد امين عويناتمحمد ابراهيم هشام الفي

محمد ايوب عطيه محيسنمحمد امجد سعود عوض

محمد حسين ابراهيم ابو ضيف اهللامحمد باسل محمد الحاج

محمد حمزه محمد خير درويشمحمد حمزه صدقات مرار

محمد ذيب محمد المهيراتمحمد خليل محمد حماد

محمد سامي حسني ابو حشيشمحمد رائد احمد الدباغ

محمد عبد الرحمن عبد الحميد حمدانمحمد عبد الرحمن سليمان شحاده

محمد عماد محمد جابرمحمد عبد الرحمن محمد شفيق داود

محمد فواز احمد الزعبيمحمد غالب عبد اهللا الزيادي

محمد مصطفى محمد اسويدمحمد محمود عبد القادر ابو حسين

محمد منصور محمود الصوالحهمحمد معتز محمد سعيد الحسينات

محمد يحيى محمد عبد اهللامحمد هشام علي الدعمس

معتصم احميدان مسلم الزيودمعاذ احمد محمد السرخي

مهند عمر احمد عليمعتصم محمد عبد الحفيظ العياش

هاني خالد عبد الحميد ال ابو عمرمهند محمد عبد حواشين

وليد نضال محمد ابوحمدهبه اهللا ناصر خميس العجارمه

يزن احمد موسى القواسميياسمين احمد محمد مخلوف

يزن علي حسن االسمر

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

هندسة االتوترونيكس ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة
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ابراهيم محمود احمد ضمرهابراهيم حسين احمد العمرى

ابراهيم وجدى غالب اغا النمرابراهيم موسى مصطفى محمد العداربة

احمد اسماعيل علي الزبوناحمد ابراهيم بدرى الديك

احمد انور رشيد الصفدياحمد اشرف صالح علي

احمد حسن علي صوماناحمد حسن احمد الدسوقي

احمد رياض طاهر الحاج حسناحمد حسين عبد الفتاح سلبد

احمد سعدى عبد الحميد كتكتاحمد زهير محمد عرجان

احمد شحاده عطوه ابو يحيىاحمد سمير حسن ابو سالم

احمد طارق يوسف حموداحمد صبري محي الدين مسادى

احمد عبد اللطيف محمود الغرابلياحمد طلب موسى مسوده

احمد عبيد عايش العازمياحمد عبد ربه ارميضين ابو زايد

احمد علي احمد ابو شحادهاحمد عصام محمد اللبدي

احمد فرحان عوض العنزياحمد عماد حلمي البرغوثي

احمد فوزي محمد ابو الهيجاءاحمد فهد مصباح محفوظ

احمد ماجد احمد السويطياحمد قاسم سالم ابو نحله

احمد محمد صالح ابو جخيدماحمد مبارك عبيد عوض الحميدى المطيري

احمد مهدي عبد الرحمن صبحي البيكاحمد محمد يوسف العجارمه

احمد وليد يوسف الحداداحمد نبيل شفيق يوسف

اسامه ايوب رمضان نصاراحمد يونس موسى عطا اهللا

اسامه بدر محمد نعليناسامه باسم صدقي دعاس

اسامه محمد يعقوب العمورياسامه عبد اللطيف حسين عطيه

اسامه نضال يوسف القبهااسامه محمود رمضان حمام

اسالم ماجد علي المشاقبةاسحق عدوان عيسى الزغول

اسماعيل سامي اسماعيل عبد الرازقاسماعيل خليل اسماعيل ابو ريان

اسماعيل موسى اسماعيل ربيعاسماعيل غاندي اسماعيل الجنازره

المعتصم باهللا امين جميل عبد العزيزاشرف تيسير خالد السلمان

امجد غازي صبحي فرحامجد خالد احمد السيد

انس امير يونس عرارامين فارس امين الخواجا

انس عماد عبد الكريم جاد اهللانس بشير محمد ابو حرب

اياد محمود عبد الكريم الحسنانس ممدوح مصطفى المفلح

)احمد عبد(ايهاب ظافر نسيم ايمن موسى حسن ابو زغله

ايهم ياسين محمود الرواشدهايهاب محمد ابراهيم سليمان

بشار عبد الحليم خليل ابو حمادبشار جمال يحيى تيم

بشار نور الدين محمد الشرعبشار منيف فهمي ابوهنود

بالل احمد سالم العمايرهبشير سيف الدين علي الفراج

بالل يوسف محمد الخليلبالل حمزه بدران صالح

بهاء الدين غازى يونس العبسيبهاء الدين تيسير عبد الفتاح معالي

بهاء محمد عبد الرحمن العرموطيبهاء محمد توفيق ابراهيم

ثائر خليل مصباح محمدتركى جزاع فالح المطيرى

جمال فايق جمال الشافعيثائر نضال حسني عبد الجبلي

حارث ايمن فريد راضيجهاد عيد قاسم ابو صعيليك

حسام عوده عواد ابو سرحانحسام الدين محمد اسماعيل هواري

حسن غازي حسن الطريفيحسان عمر سالم موسى

حمد على فاضل قطيمان السبيعىحسين على محمد صفوق المطيرى

حمزه ايمن فتحي عودهحمزه امجد زكي عبد اهللا

حمزه عيسى احمد ابو دوشحمزه عمر علي الشويطر

حمزه محمد عايد محمد فهد الجملحمزه محمد سمير حسين اغا

حمزه محمود داود دبوبشحمزه محمد عبد الفتاح الناطور

حمزه نافذ عبد الرحمن عبد الهادىحمزه مصطفى محمود اعربيه

خالد سامي علي الحاج عودهخالد رديني فالح زايد الهاجري

خالد محمد وليد تيسير البيطارخالد محمد احمد االسمر

خالد يوسف عبد الرحيم شلبيخالد محمود محمد العوامله

دانيال عصام نسيب ابو زين الدينخليل فيصل خليل الجهالين

رامي امجد امين حمادراكان مراد فرح طعامنه

رهف خير فخرى شحروررامي عصام فوزات العلي
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زكريا محمد عبداهللا طاللزكريا خالد محمد ابو محيميد

زياد عصام عبد الرؤوف الحسنزكريا يوسف صالح ابو صالح

زيد سامر راتب محمدزيد خليل ياسين الجبالي

زيد محمد عوده ياسين عسيلهزيد عماد مصطفى عياد

سامي ايمن سامي الفتيانيسامر فواز كامل العاليه

سعد ناصر عبد السالم ابو قطيشسامي محمد سامي معالي

سليمان رمضان سليمان البوايهسعدي محمد سعدي الجارحي

شادي ريتشارد حنا مصركيسمير محمود حسن ابو قبع

صدقي عباس صدقي المساعيدصالح عزمي عبد الفتاح بنات

صهيب حامد محمد ربيع القواسميصفوان كمال عارف عبد اهللا

طالل دخيل فهد الطشهطارق علي بديع صالح

عبد الحميد لؤى عبد الحميد  السليمانصب لبن" محمد هاشم" محمد يحيى"طه 

عبد الرحمن احمد فيصل الكودعبد الرحمن ابراهيم خليل المدهون

عبد الرحمن تيسير ذيب الجملعبد الرحمن احمد يوسف الجابري

عبد الرحمن سميح احمد ابو عوادعبد الرحمن حسام غالب المالح

عبد الرحمن عماد محمد انعيمعبد الرحمن عبد الفتاح فريد ابو صالح

عبد الرحمن محمد سعود عرايضهعبد الرحمن فواز مصطفى الدالبيح

عبد الرحمن محمود احمد فرح فريحاتعبد الرحمن محمد فايز بني شمسه

عبد العزيز حسين غلوم نعمه زيد العوضيعبد الرزاق عصام عبد الرزاق قطيشات

عبد اهللا احمد محمد ابو طاعهعبد الكريم ابراهيم عبد الرحمن الهباهبه

عبد اهللا عمر علي العمرىعبد اهللا احمد محمد عساف

عبد الملك حسن رشيد حسنعبد اهللا معين محمود دقه

عبدالرحمن محمد عدنان طمليهعبد الهادي نضال عبد الهادى ابو عبده

عبداهللا جهاد كساب جراداتعبدالرحمن محمد مصطفى عيسى

عبداهللا عماد قاسم خضرعبداهللا عاطف زكي الفروخ

عبداهللا فهمي محمد ابو الوىعبداهللا فخري احمد مفلح

عبداهللا محمد جدوع النمالنعبداهللا فواز عبداهللا المحاميد

عز الدين عبد مفضي الدبايبهعبداهللا محمد علي محمود الشامي

عالء درويش عبدالحميد الكفرعينيعالء الدين علي عليان العظامات

علي احمد فهد المحارمهعالء عدنان احمد الشيشان

علي صالح محمد الشويبعلي اياد علي الزعبي

علي عمر محمد ابو كبيرعلي عادل خليل ابو عوده

علي محمد علي البستنجيعلي عمر يعقوب الفقها

عماد سامح سعيد خليفهعلي يوسف محمد النجار

عمار جمال خالد الطريفيعمار بالل سعيد حرب

عمار زياد محمد عطيهعمار خالد عقيل الذيب

عمر احمد ابراهيم اسماعيلعمار عثمان محمد ابو دخان

عمر خالد فريد غضيهعمر احمد محمود الثبته

عمر ماهر محمد عبيداتعمر فواز محمد الزريقات

عمر محمد عثمان بسيسو الكياليعمر محمد عبد عبد الهادي

عمرو ابراهيم عواد الطحانعمر محمد فؤاد منصور

عيسى لؤي صبحي قطقطعيسى عامر امين زاهده

غيث محمد عبد اهللا القواسمهغسان نضال رشيد ابو فرحان

قتيبة محمد نصر عبد القادر طربيهفيصل جهاد محمد العتيبي

كرم محمد ابراهيم ابو الدبرقصي وليد عوض ياسين

كمال امين محمد جراركريم وليد حلمي البداوي

ليث احمد عبد القادر الحلوليان غسان سعيد العالم

ليث حسن زهران جاموسليث بسام محمد العداربه

ماجد ايمن صالح ابو شهابمأمون شاهر خليل ابو السندس

مالك علي محمد ابو سبيتماجد عبداهللا محمد العنزي

مالك يوسف محمد شلطفمالك ناصر سالمه عقل

محمد ابراهيم حسين ابو حمتهمجاهد محمد عبد الفتاح الشواهين

محمد ابراهيم حمداهللا الدبايبهمحمد ابراهيم حماده الالال

محمد احمد شوقي الشنمحمد ابراهيم محمد كفافي

محمد احمد محمد الخطيبمحمد احمد عبد اهللا حماد
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محمد اسماعيل عباس العبسيمحمد احمد محمد الشاعر

محمد امين فارس البرغوثيمحمد امين علي السعودي

محمد ايهاب احمد صبيحمحمد ايمن عبد الرحمن مقبل

محمد جاسم محمد الحنجريمحمد بسام صالح الزق

محمد جاسم محمد عبدالرحمن الغايبمحمد جاسم محمد بياري

محمد جمال عبد اهللا الخضورمحمد جمال جودي المحتسب

محمد جميل محمد درويشمحمد جمال محمد عفانه

محمد حفظي مرشد عودهمحمد حسين علي حسين محسن العجمى

محمد حلمي كايد القدريمحمد حكمت سليمان صالح

محمد خميس محمد اليخريمحمد خالد محمد شعبان

محمد زياد فؤاد حدادمحمد رائد محمد عراده

محمد عارف عبد الرحمن زرقيهمحمد صابر محمد داود

محمد علي يوسف العمرىمحمد علي سالم الغريب

محمد فهد مصباح محفوظمحمد عمر احمد عبد الهادى

محمد ماهر توفيق الفرخمحمد كمال فهمي حسين

محمد محمود عبدالرحمن سالمهمحمد محسن سعيد الدجاني

محمد موسى محمد القاضيمحمد مسلم عطيه السلطان

محمد نايف محمود الشعرمحمد نادر محمد نصر اهللا

محمد نضال محمد عجوليمحمد نزيه فهمي حمدان

محمد وائل خالد عرعرمحمد نعيم فرج عبد القادر

محمد وليد يوسف الهنديمحمد وليد ذيب الشدفان

محمد يوسف احمد الحميداتمحمد ياسر جابر محمد

محمود عبد الحكيم محمود احمدمحمود زايد احمد زايد

معاذ جمعه عثمان عرارمحمود محمد زياد علي المصري

معاذ محمد زهدى الواويمعاذ عادل نمر الحاج صالح

معتصم اسماعيل حامد ابو صعيليكمعتز خليفه خلف المحمد

معتصم محمد عبده صالحمعتصم جميل محمد العمله

مهند محمد غازى طهمهدي عبدالرحيم محمد قدومي

ناجي ابراهيم ناجي غبارميسم ابراهيم عبد القادر االسمر

نزال نواف عايد المشاقبهنجم الدين عبداهللا احمد عريقات

نوره فهد زايد فهد المطيرىنواف غانم غنام مبارك الشمرى

هشام جمال وليد هواشهاشم محمد هاشم عزام

وسيم رامي جريس الصناعوسام عمر مصطفى الصوالحي

يحيى جمال زكي الليثيوليد احمد مصطفى احمد

يزن مصلح احمد الربيزن سعيد ابراهيم السليحات

يزيد ابراهيم احمد العوداتيزن ناصر ضيف اهللا المصرى

يزيد وليد عبد الرازق نخلهيزيد عماد فتحي خليل

يوسف تحسين يوسف موسىيوسف احمد يوسف الدوس

يوسف محمد علي فراجيوسف خالد يوسف ابو الذنين

يوسف محمد يوسف حمديوسف محمد عمرو اللقطه
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

الهندسة الميكانيكية ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم زايد محمود العمريابراهيم احمد عبد العفو قفيشه

ابراهيم محمد بكر يوسف الحاجابراهيم عصام عمر زبيده

ابراهيم يوسف محمد عوضابراهيم محمود عبد الرحمن ابو خضر

احمد بالل ناصر جالودياحمد امجد محمد الفتياني

احمد جميل عبداللطيف شتيوياحمد جمال عبد القادر العبد

احمد خليل احمد عفانهاحمد حسن يحيى الدماسي

احمد عبد اهللا عبد ربه ابو موسىاحمد عبد الحكيم سليمان يوسف

احمد محمد جميل ابو حلتماحمد عصام محمد ابو عره

احمد ياسين عبد الرحمن جبراحمد مصطفى عبد الرؤوف ابو اهواس

اشرف عماد احمد الفراعنهاسامه عثمان موسى عثمان

انس بسام موسى حمادالياس احمد عبد الرحيم ياسين

انس مروان فريد السليمانانس فوزي محمد صبح الدويك

بتول خالد عبد السالم الكوبرىايهم محمود جميل ابو سلمان

بشار رياض حسين الروسانبراء فتح خضر رضوان

بكر محمد بكر يوسف الحاجبشار مصلح محمود خليفات

بهاء الدين سليمان احمد العزامبالل رائد سليمان غنيم

جالل خالد جمال الحمارشهثائر جهاد احمد سمرين

حمزه محمد احمد بني حمدحسان بسام محمد عثمان

خلدون نايف حسين السعادنهخالد عصام لبيب خليل

رائد عبد الرؤوف رشيد صافيهخير الدين زكريا فوزي شكوكاني

رجائي مشهور سليمان زيدانربيع حسين ابراهيم سالم

زيد زياد حمد دعمسرياض ابراهيم رمضان ابوالعافية

سامر محمود رباح دحبورسالم عبداهللا عبدالكريم البوزيه

سلطان يحيى علي السقاسعيد سامر سعيد اللبدى

سند جمال محمد علي شرشيرسند احمد فارس الشوابكه

صهيب عصام هاشم ابو محيسنصفوان علي رزق اهللا المشاقبه

عباده رفيق اسعد الخطيبصهيب محمد جميل ابو الهيجاء

عبد اهللا محمد احمد ابو حطبعبد  الكريم خليل محمد صبح

عالء الدين حسن محمد نجمعبيده ابراهيم طه الدنون

عمار وائل محفوظ غيثعلي حسن علي الشيخ علي

عمر عامر محمد ابو خليفهعمر خالد حسين بركات

عوده احمد عوده  ابو صعيليكعمران سمير عبد الفتاح الحيارى

فوزي حسام فايز حسنفراس محمد عبد العزيز االسمر

لؤي احمد محمود سالمقتيبه عبدالحكيم سليمان عبد

مأمون ماهر قاسم الصوالحهليث فايز شحده الهدار

مالك ماجد حسن شحادهمالك صالح توفيق سبوبه

محمد ابراهيم سليمان ابو لحيهماهر صالح الدين اديب دعمه

محمد اسامه جهاد حسنمحمد احمد اسماعيل كراجه

محمد بشير عبد اللطيف ابو شاممحمد اياد محمد الغول

محمد عبد الرحيم عبد اهللا قمرمحمد خالد حسين داود

محمد عبد اهللا محمد زيد الكيالنيمحمد عبد اهللا محمد البلوى

محمد هشام حسن اسماعيلمحمد فوزى حسن الكوز

مراد احمد موسى الزبارقهمحمود مصباح محمد رحال

مروان احمد ايوب عودهمراد باسم عايش ابو محسن

مصعب محمود عبد الكريم غزاويمصطفى عماد سليم شريم

مهدي رمزى احمد الزيودمعتصم عمر عطا ابو طالب

مهند منيب عطية النجارمهدي عيسى حمد ارشيد

موسى هاني عبد الكريم المهيراتمهند يعقوب محمد ابو فارس

ياسر محمد محمود عوض اهللاهمام عبد الكريم محمود عبد الرحيم

يزن محمد محمود الباشايزن سليمان كامل زقوت

يوسف حسام يوسف البرقيزيد احمد عبد الحميد الرجوب

يوسف محمود يوسف عبد العزيزيوسف ربحي محمود غنمه

يوسف نزار محمد مصطفى

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكية ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم زياد احمد الطهراوىأسامه ناصر أحمد محمد سليمان

ابراهيم نضال محمود الرفاعيابراهيم عمر محمود الغزاوي

احمد زياد عثمان القرعهاحمد خالد حسين مصطفى

احمد سمير عبد اللطيف ابو الشيخاحمد سليمان احمد ابو عنزه

احمد عبد اهللا لطفي جابراحمد عبد الفتاح محمود رمضان

احمد محمد عادل احمد جاداهللاحمد عمر محمد سليمان

امجد محمد احمد مسمارامجد امين محمود جرادات

انس يونس كامل ابو هرهانس سليمان محمد االقطش

ايهم فايز حسين النشاشاويس ابراهيم محمد ابو قرع

بالل جهاد طليق البواتبشار مروان سليم ملحم

حازم عدنان كمال الدويكاتتوفيق يوسف توفيق البابا

حمد فالح خلف الخريشهحذيفه جميل عبداهللا عويضه

خلدون عبد جميل المهيراتحمزه محمود رضوان ابو شهاب

راكان بسام محمد حمادرافت عبد الرؤوف محمدرافت ادريس

زيد احسان صبرى الحسونزكريا صالح نايف خليفه

زيد محمد عبد الهادى عابدزيد محمد صبحي المناجله

سامر محمد حمدان حنونسامر خليل محمد السباتين

سيف الدين غسان جبر الجوابرهسلمان محمد عبدالهادى محمد العنزى

صالح فهيد سليمان المهيراتسيف الدين محمد محمود ربابعه

صهيب محمد احمد بياطرهصالح نوفان صالح الحسنات

عباده رشيد محمود الغوانمهضرغام اسماعيل محمد وقاد

عبد الرحمن فيصل عبد الكريم خطاطبهعبد الرحمن خالد عبد الرحمن الجمل

عبد الرحيم اشرف صبحي صبحعبد الرحمن نائل اسماعيل اماره

عبد المنعم فؤاد اسماعيل الزريقيعبد اهللا بدوي محمد صابر قنيبي

عبداهللا نزار عصمت شاهينعبدالرحمن محمد عوده ابو غليون

عصام نضال محمد ابو حمادعثمان ايمن عثمان سالمه

علي عاهد علي العموشعلي سنوسي علي حواري

عمار سعيد سليمان جابرعمار ايمن صالح وهبه

عمر اكرم محمد مستوعمار سمير خليل العقده

عمر حسن عبد الفتاح نصر اهللاعمر امجد عبد اهللا حماد

عمر شريف عيسى مصطفىعمر خالد محمد ابو حويله

فادي محمد احمد سالمهعمرو وصفي البراوي الدهشان

فراس يوسف عبد اللطيف االحمدفراس سعدي عطا ابو يابس

لؤي سامر محمد ابو شامقصي عصام يوسف راجحه

ليث باسم ذيب خليللؤي نضال خميس ابو خشب

مؤمن سعيد سالم ابو داريليث ياسر مصطفى عواد

محب اهللا محمد احمد السمامعهمجاهد علي سميح الحاج حسن

محمد اسامه محمد عبد اهللامحمد احمد ساكب الرشيدات

محمد بسام سالمه الربعيمحمد ايمن صالح ابو شهاب

محمد سليمان عبد العزيز شناعهمحمد زياد قاسم الربيع

محمد عطاهللا ابراهيم ابو صياممحمد عاطف مصطفى التميمي

محمد محمود عبد الحميد الرياالتمحمد علي عبداهللا القحطاني

محمود سمير نمر الفرانمحمد محمود محمد صوافطه

مصطفى عبداهللا عوض المصرىمحمود غسان عيسى العمري

معاذ وليد يعقوب ابو لبنمصعب صبحي عثمان عثمان

معتز عماد عوض جربوعمعاويه راضي احمد الحجاحجه

معن عيد محمد ابراهيممعتصم سامي سليمان ابو شنار

مهند رياض يوسف عبد الجليلمنتصر محمود محمد خلف

ناصر عطية عودة سليمانموسى احمد موسى ابو الهيجاء

ناصر يحيى ناصر عليماتناصر ماهر ناصر شموط

نور الدين عمر خليل عطيلهنور الدين صالح محمد عزام

هشام محمد علي المحارمههبه احمد حسين ابو حامده

يزن احمد محمد كراجههيلدا موسى محمد ابو جويد

يوسف حسين عبد الكريم الفقهايعرب محمد يوسف غانم

اســـم الطالـــب

١٢

٣٤

٥٦

٧٨

٩١٠

١١١٢

١٣١٤

١٥١٦

١٧١٨

١٩٢٠

٢١٢٢

٢٣٢٤

٢٥٢٦

٢٧٢٨

٢٩٣٠

٣١٣٢

٣٣٣٤

٣٥٣٦

٣٧٣٨

٣٩٤٠

٤١٤٢

٤٣٤٤

٤٥٤٦

٤٧٤٨

٤٩٥٠

٥١٥٢

٥٣٥٤

٥٥٥٦

٥٧٥٨

٥٩٦٠

٦١٦٢

٦٣٦٤

٦٥٦٦

٦٧٦٨

٦٩٧٠

٧١٧٢

٧٣٧٤

٧٥٧٦

٧٧٧٨

٧٩٨٠

٨١٨٢

٨٣٨٤

٨٥٨٦

٨٧٨٨

٨٩٩٠

٩١٩٢

٩٣٩٤

٩٥٩٦

٩٧٩٨

٩٩١٠٠

١٠١١٠٢

١٠٣١٠٤

١٠٥١٠٦

١٠٧١٠٨

متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

هندسة االتوترونيكس ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم خليل عطيه عليابراهيم احمد محمد ابو حبله

ابراهيم عمر علي ابو سنينهابراهيم عبد الكريم احمد الغربات

احمد اسماعيل محمود ابراهيمابراهيم محمد ابراهيم ضمره

احمد بركات عبد الرحيم زايداحمد اسماعيل موسى ابو نجا

احمد خالد احمد قضاهاحمد حسن عبد الحافظ عوده اهللا

احمد خالد عيسى اليوانسهاحمد خالد درويش توبه

احمد عيسى عيسى الهاشماحمد سمير خليل نوفل

احمد محمد احمد مصطفىاحمد كامل مصباح حرباوي

احمد محمد ناصر علي شريماحمد محمد عبد الرحيم محمود

احمد يعقوب احمد ابو يحيىاحمد هاشم مصباح نزال

اروى جمال جمعه الحاجاحمد يونس حمد يحيى

اسامه جبر عبد اهللا كوارعاسامه ابراهيم عبد المولى مومني

اسالم رمضان ابراهيم عبد النبياسامه علي ابراهيم مساعده

المعتز باهللا عوني محمد المصرىاكرم صالح الدين محمد ابو خجيل

امجد سفيان عبد الغني الرعودالمعتصم باهللا عمر موسى سمحان

انس بسام صالح درويش الطريفيامنه حسن عبد صالح

انس رائد محمد المليحاتانس جمال محمد ابو ريان

انس محمد سعيد احمد اليمانيانس عطا مصطفى العقده

اوس جاسر عبد المجيد ابو اسعيدانس وهيب محمد علي عبداهللا

ايه قاسم موسى قاسماياس اسماعيل محمود االسمر

ايهاب عبداهللا ابراهيم نوفلايه يحيى حسن ابو زيد

ايهاب محمد احمد بدوانايهاب فواز خميس الصاحب

ايوب زياد صالح بدرساويايهاب مصطفى محمود عبد اهللا

بدر ناصر غلوم علي محمد الكندرىباسل عمر محمد درسيه

بشر سالم فايز عبيداتبشار محمد طه الضالعين

بالل نادر جالل ابو جاموسبالل محمد احمد ابو عمران

تامر ابراهيم جورج الموسىبندر سلطان بندر جدا العتيبى

جميل اشرف جميل الحاج ياسينتيمور ابراهيم علي الوديان

حسام رياض شوكت الحاجحسام احمد محمد الكردي

حسين احمد عوده الخالديحسن حسين طلب النويري

حمزة  محمد  محمود شمعونحسين فريد طه عليان

حمزه ناصر خضر الشيخ يوسفحمزه محمد ابراهيم سالم

خالد ماجد خليل مرابطحمزه يوسف احمد حرز اهللا

رأفت عبداهللا ابراهيم اللصاصمهخلدون ماهر خالد حلوه

راكان محمد جمعه العموشراشد هاني فهمي راشد

ربيع احمد سليم ابو حسينراكان هاني احمد الشاهين

ربيع خميس كمال الكرزونربيع اسماعيل محمود دعسان

زكريا علي جروان المومنيرشيد محمد رشيد اكباريه

زيد زاكر حافظ سمحهزيد خالد عبدالمجيد المعايطه

زيد محمد احمد الرغماتزيد سلطان بشير محمد محسن العتيقى

سالم احمد سالم العبيديهزيد يحيى صالح سالم

سعيد فايز سعيد ابراهيمسامح رائد وصفي التميمي

سليمان ابراهيم سليمان سالمهسلطان كمال عبد الرحيم عطيه

سليمان محمد سليمان العموشسليمان حسام سليمان الزعبي

سيف عاطف عارف العشرانسند صالح عبدالكريم الجرايده

صالح عبد الرازق صالح مناصرةشادي محمد ابراهيم التعامره

صالح الدين باسم حسن وردهصالح فؤاد صالح الصالج

صهيب خلدون حسني ابو الفيالتصهيب احمد سالمه السعود

صهيب سامي نجيب عبدالرحمنصهيب رائد عبد العزيز خروش

صهيب هاشم صالح الدين الجعبريصهيب عماد حسين عبد النبي

ضياء الدين احمد يوسف يدكصهيب يوسف ابراهيم الصوباني

ضياء عطاهللا محمود ابو يقينضياء حمداهللا محمد حماد

عاصم عبد الحي صالح ابو عصبهطارق شعيب محمد فرح ابو عوده

عبد الحميد عاطف عبد الحميد العرجهعبد  اهللا هاني سعدي ربعي التميمي

عبد الرحمن علي علي فودهعبد الرحمن حسام عبد الجبار العتيبي

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

الهندسة الميكانيكية ٣:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

عبد الرحمن نبال تيسير خماشعبد الرحمن مصطفى فتحي فليفل

عبد العزيز مزيد فهد رضوان معلى المطيريعبد العزيز محمد علي االطرش

عبد القادر ادريس عبد القادر ابو عريشعبد الفتاح صدقي عبد الفتاح ساره

عبد اهللا باسم عيسى سرورعبد اللطيف نصر الدين عبد اللطيف الشعباني

عبد اهللا محمود فتحي ابو شريحهعبد اهللا خليل حسن اهديب

عبد الهادي محمد علي العزازيعبد اهللا مراد محمود عبيد

عبدالرحمن محمد سعدالدين ابو طوقعبدالرحمن جمال صبحي حجير

عبداهللا جابر شفيق رمضانعبدالسالم  خليل عبد السالم المحتسب

عرين عبد الرحمن محمد موسى حسونهعبداهللا جميل موسى مزاهره

عصام علي عصام الريماويعز الدين نبهان عز الدين ابو يحيى

علي فؤاد سليمان سليمانعلي سالم محمد الهواري

علي هاني محمد اسعد الشويكيعلي محمد اسماعيل طهراوي

عمار محمد حسن ابو صهيونعماد غالب عبد المغني الدويك

عمر زياد امين زيدانعمر اسامه عمر ابو شرار

عيسى عبد اهللا احمد المنشاويعمر عبد المطلب عبد المنعم الفيومي

فراس عماد قاسم ابو جادفراس احمد محمود الجزار

فراس هشام عطيه شحادهفراس فيصل علي حسن

قتيبة محمد محمود المبيضينفهد هشام فهد سالمين

قصي عبداهللا عليان مقابلهقصي رائد محمود خطاب

ماجد فايز ضيف اهللا الحمودلؤي اسعد حسن الحاج ابراهيم

مالك وليد علي مصطفىمالك سالم احمد العموش

مجد منجد حمد اهللا شبيطهمثنى احمد يونس حرب

محمد ابراهيم عواد الخرشهمحمد  علي سالمه عنكير

محمد احمد حسن ياسينمحمد ابراهيم مصلح السرحان

محمد احمد عبدالهادي الجدعمحمد احمد صدقي غانم

محمد اكرم عبد الرحمن العبدمحمد اشرف عبداهللا عمرو

محمد اياد محمد الشرفاءمحمد امجد فهمي ابو سنينه

محمد جمال رشيد الحجهمحمد بسام محمد الزعبي

محمد جودي صالح الدين النتشهمحمد جهاد حسين فريحات

محمد خليل رجا العبيديمحمد خالد عطيه الدريدي

محمد زياد محمود عوده اهللامحمد خليل عبد الحميد ايوب

محمد سليمان محمد المشاقبهمحمد ساري محمد سلمان

محمد شوقي احمد مصلحمحمد سمير يوسف شاهين

محمد طاهر اسعد جراداتمحمد صالح الدين محمد عباس

محمد عبداهللا نعيم حسينمحمد عبد العزيز حسن خضراوى

محمد غالب نمر جابرمحمد علي احمد الشيخ

محمد محمود عبد الرحيم شعالنمحمد كمال خميس الجزرة

محمد مصطفى محمد الحورانيمحمد مراد عبد الكريم الحوراني

محمد هاني محمد الصالحيمحمد نبيل كمال جبر

محمد يوسف احمد ابو غريبهمحمد هيثم محمد حموده

محمود قاسم محمود الناديمحمود عبد ربه محمود ابو نجا

مرزوق محمد جدوع النمالنمحمود ناصر محمود منصور

مصعب ابراهيم عبدالرحمن العبوسمروان عبيد حسين ابو صعيليك

معاذ ايمن محمد الخطيبمصعب فواز محمد الزريقات

معاذ محمد مشرف القرعانمعاذ حسن سالمه المهيرات

معتز مروان محمود البلبيسيمعاويه محمد سعد ابو دامس

معن محمد يوسف فضهمعن محمد محمود عليان

مهند خالد محمود عليانمهند ايمن يوسف الجراح

ناصر محمود احمد جزرناصر راشد قبيل الرشيدى

نمر  امجد نمر الهرشنضال ياسر عبدالفتاح عمرو

وجيه عامر حسن ياسيننور ذياب عبد الفتاح ذياب علي

وليد جهاد عزت اللحاموصفي سليمان عوده الشوبكي

يحيى سميح عدنان سويدانياسر عبدالكريم يوسف صخريه

يزن حسام الئق الكوكيحيى محمد احمد عبده

يزن محمد صالح حمودهيزن عمران شفيق الشرايعه

اســـم الطالـــب

١١١١١٢

١١٣١١٤

١١٥١١٦

١١٧١١٨

١١٩١٢٠

١٢١١٢٢

١٢٣١٢٤

١٢٥١٢٦

١٢٧١٢٨

١٢٩١٣٠

١٣١١٣٢

١٣٣١٣٤

١٣٥١٣٦

١٣٧١٣٨

١٣٩١٤٠

١٤١١٤٢

١٤٣١٤٤

١٤٥١٤٦

١٤٧١٤٨

١٤٩١٥٠

١٥١١٥٢

١٥٣١٥٤

١٥٥١٥٦

١٥٧١٥٨

١٥٩١٦٠

١٦١١٦٢

١٦٣١٦٤

١٦٥١٦٦

١٦٧١٦٨

١٦٩١٧٠

١٧١١٧٢

١٧٣١٧٤

١٧٥١٧٦

١٧٧١٧٨

١٧٩١٨٠

١٨١١٨٢

١٨٣١٨٤

١٨٥١٨٦

١٨٧١٨٨

١٨٩١٩٠

١٩١١٩٢

١٩٣١٩٤

١٩٥١٩٦

١٩٧١٩٨

١٩٩٢٠٠

٢٠١٢٠٢

٢٠٣٢٠٤

٢٠٥٢٠٦

٢٠٧٢٠٨

٢٠٩٢١٠

٢١١٢١٢

٢١٣٢١٤

٢١٥٢١٦

٢١٧٢١٨

٢١٩٢٢٠

متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

الهندسة الميكانيكية ٣:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ينال فوزان علي معمريعقوب حسام يعقوب عطيه

يوسف احمد نايف الحاج عيسىيوسف ابراهيم احمد بخيت احمد الرقم

يوسف سعيد يوسف كوتهيوسف جميل حجازي ادعيس

يوسف مجدي يوسف الشنيوسف قاسم محمود علي اسطى احمد بهبهاني

يوسف نبيل يوسف محمديوسف محمد يوسف عشيش

اســـم الطالـــب

٢٢١٢٢٢

٢٢٣٢٢٤

٢٢٥٢٢٦

٢٢٧٢٢٨

٢٢٩٢٣٠

متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

الهندسة الميكانيكية ٣:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد انور محمد خليلاحمد امجد رمضان الصغير

احمد سالم بخيت المشاقبهاحمد حسني سعيد عشا

احمد محمد منصور العونهاحمد فتح اهللا توفيق عبد الرحمن

الفاروق عمر غنمي الخوالدهاشرف عوض فرحان المشاقبه

انس عادل محمد مزهرالمنتصر باهللا عصام عاهد ابو الحال

بالل محمد محمود الحسنبشار حكم فايز يعقوب

حسن ياسر حسن ابو ريانحسام وليد داود الجليس

حمزه جميل صالح صالححمزه ابراهيم سعيد الصالحي

ربيع صالح الدين محمد مصعب مكيخليل جمال زهدى العايدي

رشاد منير عارف يوسفرحمه علي حسان فريحات

زيد احمد علي دغشرشيد حسن عبد القادر سويدان

سامر عبد الرحمن احمد الشاعرزيد الدين مخلص ناجي الظاظا

صالح سمير داود خليلسليمان حابس سليمان جديع

عادل عدلي عادل القدوميطه عبد الحميد عبد اهللا عويضه

عبد الرحمن داود خليل ابو محميدعامر نمر عمر حريز

عبد اهللا بالل عبد الرحمن شرقاوىعبد الرحمن علي احمد عبد اهللا

عبدالرحمن مصطفى علي نصراهللاعبد اهللا قاسم محمد غنام

عبداهللا سمير علي خليلعبداهللا حسين عمر الشرفاء

عمار جميل سعيد محمدعصام عبد الناصر محمد عبد اهللا

عمر عبد السالم ياسين الصباغعمر حسين محمد احميد

عمر محمد احمد خليلعمر فيصل حسين الروابده

لؤي مؤيد دريد جراداتقصي صايل عطا الزعبي

ليث موسى نعيم حسينلؤي محمد موسى قظاما

ماجد احمد محمد العمايرهمؤمن محمد ذياب الجعفري

محمد جمال عبد الرازق محمدمالك رافع محمد الدغداشي

محمد خالد غانم غانممحمد جميل محمد ابو صبيح

محمد خليل يوسف ابو الذنينمحمد خليل اسماعيل خليف

محمد سليم سالمه العدويمحمد درويش صالح ابو سكر

محمد يوسف محمد العموشمحمد فيصل اسماعيل الشوبكي

محمود عادل صبحي شرفمحمود صبحي حسني عبدالرحمن

مصطفى احمد مصطفى عبيدمحمود عبد الفتاح احمد الحاج نجيب

معاذ مؤيد قاسم عيدمصعب احمد عبد العاطي الجابرى

همام موسى محمد ابو خديجهمنذر روحي عطا حمدان

وائل علي عبد الرحيم عزام

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكية ٣:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد عصام حمدي بدراحمد زهير خليل خريس

احمد فتحي محمد علياناحمد فاروق عبده الخليلي

احمد محمد غسان عبد الكريم القزازاحمد محمد علي حماد

احمد هشام علي الخطيباحمد نضال غسان يحيى

اسامه غالب احمد احمداسامه علي حسين الجمل

امجد حسام السيد عزاماسامه محمد عبد الحافظ ابو غنمي

انس سمير فائق حصوهانس اكرم عبدالمغني الخطيب

ايمن محمود سعيد ابو لبادهانس عبد المجيد ابراهيم العامري

براء عاطف محمد القضاهايناس عبد الرحيم محمد الخاليله

جازي محمد احمد صباحتاال صالح الدين محمود الشياك

جهاد زياد عبد الكريم النسورجميل محمد اكرم جميل ابو الجلود

حسام محمد حسن شريمحسام احمد يوسف الدعامسه

حمزة ايمن فخري الرفاتيحال محمود عبد الوالي النسور

حمزه امين غالب المجذوبهحمزة عماد الدين محمد الشواوره

حمزه حسن موسى النعيراتحمزه جمعه محمود الدسوقي

حمزه محمد حسن التركحمزه محمد بسام عبد الرؤوف نيروخ

رعد جمال محمد طبازهراكان زياد ابراهيم الرواشده

زيد غازي محمد بناتزيد عوني خليل حسن

ساره خالد محمد حسينزيد ناصر صالح رحال

سيف محمد حسن ابو عجاجسوزان يحيى محمد النمرات

شامان عاطف ضيف اهللا الجواميسسيف محمد حسن كنعان

صالح الدين احسان محمد العيسهشيخ االسالم طارق ابراهيم زينه

صهيب احمد موسى خويلدصالح صالح محمد ابو روفا

عبد الرحمن قدومي" محمد فوزي "ضياء الدين صهيب سلمان سالمه الحمود

عاصم فريد عيسى شاهينطارق زياد محمد حرب

عبد االله احمد صالح ابو عالياعامر عبد الحميد عبد ابو حمامه

عبد الرحمن محمد نور عبد اللطيف زوانهعبد الرحمن جهاد عبد الحميد القديمات

عبد العزيز احمد شوقي الشنعبد الرحمن محمد يعقوب داقور

عبد الهادي عوني عبد الهادي ابو خضرهعبد اهللا سمير فائق خشاشنه

عبداهللا جميل محمود سالمعبد الهادي محمود عبد الهادي بنات

عزام خالد صادق خليلعثمان احسان محمود الزعبي

عالء الدين حسام احمد مشهعزمي حسام جمال جويحان

علي محمد علي بلوطهعلي اسد الدين ايوب الشامي

عمار رضوان محمد سعيد ايزوليعمار بسام سعد الدين ابو طوق

فوزي لؤي خالد جبرعمر مجدي طلب الجعبري

مازن محمود مصطفى الهندىقصي محمد هذلول محارمه

مجد محمد توفيق الحمادنهماهر حسام علي دبش

محمد زياد عبد العزيز المالدمحمد جمعه الكيري الشيشاني

محمد صالح محمد الحياريمحمد سمير راجح مصلح

محمد عبد المجيد محمد الخمايسةمحمد عبد اهللا ابراهيم عياد

محمد عمر محمد الحاجمحمد عبد المطلب حسن صالح

محمد فائق حسين الفيمحمد عمر محمد العالونه

محمد مفيد شفيق محمودمحمد فوزى محمد سالم

محمد موفق ابراهيم ابو طوقمحمد منير عمر العبسي

محمود غسان اسماعيل الزعاريرمحمد ناصر مسعود عفانه

معاذ منتصر عبد المجيد الخندقجيمروان ناصر محمد المصاروه

موسى عبدالرحمن موسى الصرصمهند احمد سليمان ابو سرحان

هاني عبد محمد الخليلينافع علي نافع عبد

هيثم محمد حسن حسنهند مازن مسعود نايفه

يزن امين غالب المجذوبهوسيم عيسى عبد اهللا الحاوي

يزن نضال احمد ابو داووديزن محمد احمد الزيود

يوسف حسن اسماعيل العداربة
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اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

أحمد فالح صالح مهاوش اسالم حسن محمد الكسواني

ابراهيم خالد احمد كسابابراهيم احمد سعيد عفانه

احمد خالد عطيه علياحمد حسن محمد ماضي

احمد سامر عبد الرحمن عباساحمد رفعت احمد الكرد

احمد عبد الفتاح عطيه النجاراحمد عبد الرحمن احمد شقبوعه

احمد فؤاد نصوح السنتريسياحمد عدنان علي طقاطقه

احمد مأمون عبد العزيز عقلاحمد فايز محمد فوارسه

احمد محمد درويش السواعيراحمد محمد احمد الخرابشه

احمد محمود احمد القرنهاحمد محمد نايف عجوه

اسامه جمال علي ابو عوضاحمد مروان احمد كنانه

انس احمد محمود بناتاسماء علي عبد اهللا عبيد

انس عبد الفتاح عبد الحليم النواصرهانس جمال حسن عطياني

انس عيسى محمد ياسينانس علي خضر الشامي

اياد ايمن محمود القواريقاوس سالم عبد الحافظ ابو غنمي

ايمن منيب عدنان عامرايمن جميل محمد األقطش

ايهاب حافظ حافظ مصطفىايمن وضاح عبد الرحيم عجاوي

براء صالح محمد جاداهللاباسل يوسف سلمان الجبالي

بشار محمد عيسى الجعافرهبشار احمد مهنا العمر

تسنيم جمال عطا هاديبهاء محمد ابراهيم الحسن

حسام صبحي سليم السعادهحبيب فؤاد احمد احمد حسن

حسن احمد عبد الكريم الحورانيحسام نضال حسن غنايم

حسن رياض ابراهيم العايدحسن جمال حسين االدهمي

حسن محمود حسن مصطفىحسن محمد عزات نوفل

حماد نايف حماد الطراونهحسين سليم محمد المصري

حمزه علي عبداهللا سليمحمد بدر على الرميح

حمزه نضال محمد يوسف قفيشهحمزه مروان جميل الحنيطي

خالد ابراهيم محمد موسىحمزه هيثم علي جمعه

خالد عبد الرحمن موسى الصرصخالد جمال عبد الفتاح العطار

خالد محمد علي خسروف مدبرخالد عبداللطيف محمد الكندرى

راشد جمال احمد البودانا هاني لطفي العوامله

رعد محمد سليمان الخوالدةراشد منير عبدالمجيد ابو صاع

رغده زياد علي ابو صبيحرعد محمد فهمي مطر

زياد خالد محمد بواعنهزهدي صبحي زهدي ابو شندي

زيد ناصر داهود جرارزيد محمد مهدى حسن صالح

سعود عوض سعود عويض محمد الحربيزين الدين عبدالمحسن زين الدين القواسمي

سليمان عبدالقادر سليمان صالحسلطان ناصر هشام ابو غزاله

سيف رائد حمدان الصالحينسيف حاتم محمد بني ارشيد

شاكر يوسف شاكر اللحامشاكر محمد عبد الحميد ابو غربيه

صدقي اكرم مد اهللا المشاقبهشفيق سمير شفيق يوسف

صالح الدين عامر احمد بزورصقر الدين عبد الرحمن نمر ابو حسان

صهيب خالد لطفي حمدانصالح الدين نضال خليل اضميدي

صهيب كامل حسين سرورصهيب رائف يحيى العتيق

ضافي تاجر قصاب العنزيصهيب يوسف عبد الجبار الحوراني

طارق فهمي  علي ابو شعيرهضياء مصطفى عبد الهادى نافع

عاصم زهير احمد الشلولطه محمد هاني محمد جودت الشويكي

عباده محمود عبد القادر الطورهعامر محمود كامل سبيناتي

عبد الحميد سامح عبد الحميد الشلبيعبد االله محمود مصطفى العزه

عبد الرحمن عدنان جميل الدبشعبد الحميد مراد عبد الحميد العضايله

عبد العزيز بسام ذياب نفيسهعبد الرحمن عماد حسن الحسينى

عبد العزيز حافظ ياسين حمدانعبد العزيز بالل حسن ابو يابس

عبد القادر محمود علي العمريعبد العزيز منصور احمد حسين عبد المحسن القطان

عبد اهللا طارق شفيق التوبهعبد اهللا جهاد محمد طه

عبد اهللا عمر فهد الديكهعبد اهللا عدوان محمد العدوان

عبد الهادي محمود عبد الهادي ابو سليمعبد اهللا وليد احمد تيلخ

عبدالغني عبدالرحيم عبدالغني خميسعبدالرحمن مرزق احمد ابوصعيليك

اســـم الطالـــب
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الهندسة الميكانيكية ٤:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

عبداهللا سعيد مصطفى االطرشعبداهللا بالل عبد المهدى هنوش

عبداهللا نوح محمد عليعبداهللا نايف محمد عبداهللا الشمري

عبيده خالد عادل تيمعبداهللا يعقوب خضر المسباح

عدنان اسماعيل عبداهللا دشتيعبير مبارك عاشور مبروك

عدي احمد عبدالمجيد عربياتعدنان خالد محمد سعيد العريني

عز الدين حسن محمد نجمعدي عبد اللطيف يوسف حسين

علي خميس سليمان ابويحيىعالء الدين نصري اسماعيل عبد القادر

عماد مروان عبد اهللا ابو بكرعماد طارق عبد الرزاق البشتاوي

عمر خطاب مصطفى الحديدىعمر بالل محمد يوسف

عمر عاطف صقر هاشمعمر رائد بهجت شريف

عمر محمد يوسف شرينهعمر محارب عيد المولى الدقس

عمر موسى عادل العقاربهعمر موسى سالم النوافله

عمرو عبد العزيز عبد الكريم قشطهعمرالدين بالل عبد العزيز حسان

عيسى عبد الحفيظ عيسى الخاليلهعيسى عاشور عبدالحميد زاهده

غيث غازي محمد السيدغازي عيسى غازي حجير

فراس عبدالفتاح عبدالرحمن الدعاسفراس شكري فالح الصباح

فراس فوزي ابراهيم ابو حوارفراس فواز عوده عفانه

فهد سالم مفلح الحميديينفرح عطا سالم الرواحنه

لؤي بسام ربحي الهنديقصي سليم اسماعيل مطاوع التميمي

لمياء سليمان حسين ابو زغلهلؤي ماجد سعيد البطش

ليث هيثم حمد الوريداتليث محمد اسماعيل الشوبكي

مؤمن محمد عارف عبد العزيزمؤمن حسن ابو هالله  كريشان

مجد يوسف محمود ابو نصارماهر احمد عقله الخوالده

محمد احمد عفيف العليمحسن احمد مصطفى مقاطف

محمد باسم محمود الحافيمحمد احمد محمد الشيخ االثري

محمد براء عوني اسماعيل ادريسمحمد باسم محمود الزعول

محمد تركي دواس العنزيمحمد بسام سليمان ابو النصر

محمد حسام سليم قنديلمحمد جمال خليل عيسى

محمد خالد محمود السيناويمحمد حسين سالم ابو صعيليك

محمد خليل عطيه عليمحمد خالد ناصر دار حسين

محمد سمير محمد قاسممحمد رافع حسن حمو

محمد صالح الدين عبد الرحيم حماممحمد صالح ابراهيم حمدان

محمد عبد الرحمن زهدي زيدمحمد طلعت موسى الشيخ علي

محمد عزام عزمي ابو ليلىمحمد عبداهللا عبدالرزاق يوسف كرم جرخى

محمد علي محمود الحوامدهمحمد عطا مصطفى العقده

محمد مأمون خالد عليانمحمد فهمي اسماعيل عدوان

محمد مصطفى وجيه الهنديمحمد مجدي يونس حمدان

محمد مهدي احمد بابامحمد معزوز عزت منصور

محمد نواف اسماعيل ابو العدوسمحمد نبيل عاهد العلي

محمد ياسين زعل الجعافرهمحمد هاني عبد الكريم العتوم

محمود امين محمد طوباسيمحمود احمد حسن ستو

محمود راتب محمود حياصاتمحمود حسان صبحي السهلي

محمود عماد محمود الخطارىمحمود عليان تيسير عبد العال

محمود محمد مصطفى العقاربهمحمود عمر حسن عاشور

مشعل محمد جبر علي البدويمراد خالد عبد غبن

معاذ اكرم محمود رحالمصطفى عمر محمود حسن

معتصم محمد اديب يوسف الخماشمعاذ عبداهللا خلف الجواميس

منذر رفيق موسى محمدمالك خالد صبحي حسن

مهند محمود سعيد شعبانمهند بكر محمد سليم ابو بكر

موسى محمد موسى الداوديهمهند نبيل موسى حباس

نايف مفرح فهيد نقيمش الهاجرينادر اشرف رفعت عبد الغني

نورالدين اياد عبد السميع النتشهنواف موسى احمد الخطيب

هادي نايف محمد اسماعيلهادي زياد ابراهيم النجار

يزن رياض محمد الخطيبيحيى احمد يحيى حسونه

يزن عماد موسى ابو اصفريزن عطيه عبد القادر الحوراني

اســـم الطالـــب
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اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

يزن نهاد عيد عاصييزن ناصر عثمان حماد

يعقوب مصطفى يعقوب ابو كريزيد رجب عبد الرزاق ابو طالب

يوسف موسى محمد الخواجهيوسف محمد عمر الفاعوري

اســـم الطالـــب

٢٢١٢٢٢

٢٢٣٢٢٤

٢٢٥٢٢٦

متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

الهندسة الميكانيكية ٤:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم بركات ابراهيم ناديابراهيم احمد خليل حماد

احمد حسني موسى حسنابراهيم محمد احمد هنطش

احمد عوض سليمان االقطشاحمد سطام عيد الحوامده

احمد وليد احمد ابو ديهاحمد ماجد نادر حسين

اسحق علي عبد الفتاح المحاميداسامه موسى محمد موسى

امجد جميل احمد اللوزياسماعيل محمد اسماعيل االخرس

ايهاب عادل عوض العوايدةانس محمد حسني علقم

حسام محمد احمد الشيخثائر نضال احمد فرحان

حمزه عبد الكريم سعدات ابو عزبحسان حسام راتب خليفه

خالد عبد الفتاح احمد تيمحمزه عطيه حامد عيد

خالدمحمد توفيق شاهينخالد محمد اسماعيل الشواورة

زيد باسم احمد الزرورضوان عمران رضوان قريع

سعيد ابراهيم سعيد زايدسامي سمير سليم ابو عبده

صالح حيدر احمد المومنيسليمان حاتم خليل الزغارنه

طارق عيد علي محمودصفاء صالح احمد الخطيب

عبد  الرحمن فؤاد عبد الرحمن القواسمهعامر مجدي يوسف الشن

عبد الرحمن محمد عبد الفتاح خضرعبد الرحمن لؤي عبد الرحمن داود

عبد الكريم ناصر عبد الكريم المصريعبد الرحمن محمود حسني ابو السعود

عبد اهللا محمد تركي الكردىعبد اهللا عالء يوسف العالم البسطامي

عبدالرحمن حسين محمد الصالحعبد اهللا موسى عبد اهللا فوده

عبداهللا عمر رجب المهيراتعبداهللا بالل عيسى بشير

عدنان احمد محمد الجغبيرعبداهللا يوسف عبد اهللا الدغيلي

عز الدين صالح محمد القادرىعدي محمد فرحان المشاقبه

عمر غسان بدوي مسودهعمر احمد عبدالرحيم الداودية

عمرو احمد حسن ابو عائشهعمر محمد احمد المصري

لؤي عبد الرؤوف حسين محمودغيث جالل عبد المجيد الوشاح

محمد احمد علي خباصمالك هيثم شاكر ابو منشار

محمد حسين سعد الدين عبدربهمحمد اسامة عبد الفتاح النمروطي

محمد فتحي محمد سكجيمحمد سعيد برهان الصباغ

محمود هاني محمد ابو خجيلمحمود فواز خليل الشوابكه

معاذ فايز خميس ابو فرحهمصطفى جهاد مصطفى النجار

معين عمر سعد الدين شنكمعاوية علي خير بينو

مهند مامون محمد الخطيبمنذر سليمان محمد الزويري

هاني عبد الناصر شكري ناصر الديننعيم نبيل نعيم عالء الدين

يزن جمال عبد الرحمن يونسيزن ثائر عمر هادي

يوسف حسين يوسف مصلح

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكية ٤:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم نايف حسن الرواجفهابراهيم تيسير عزت عبد الرحمن

احمد سمير توفيق الحاج صالحاحمد سالم سلمان الحويطات

اسامه اشرف محمد حمد اهللاحمد محمد معروف النداف

اسالم منصور موسى النعيراتاسامه سعيد عزو دغيش

امين داود قاسم العبسيالحارث محمود عبد اهللا عقله

بشار محمد جمعه المصريايهاب رياض حسام اتكيدك

حمزه خلدون محمد عبد العالحمزه  رسمي زهير الساليمه

خليل ابراهيم علي سعيدخالد خليل فارس بدران

راكان نايف عبد اهللا طاللقهداود عماد داود غوش

سهيل موسى ابراهيم البسوميسهى هيثم حسن طالب

شادي محمود شاكر صالحسيف الدين محمد عبد الرحمن الجمل

طارق محمود موسى البيكصهيب محمد حسين بيان

عبد الرحمن جمال عبد الرحمن زيادهعاصم علي سالمه الشخاتره

عالء فيصل عبدالرحمن الزعبيعبد العزيز عبد اهللا احمد جعفر

عمار عبدالكريم ربحي ابو عطيهعلي عمر  على بني سلمان

عمر مطيع راشد ابو حفيظهعمار محمد منصور الحياري

قصي فيصل نافع براهمهغزل عصام هاشم حتاحت

ليث رائد خميس حمودهكريم محمود احمد حناتله

مالك كمال جبر ابو كاشفليث عبد الرحمن نمر ابو حسان

محمد احمد محمد ايوبمالك نوفل محمود المساعيد

محمد جهاد محمد الرقبمحمد ادريس محمود حمد

محمد سيد محمد حجازيمحمد خير ناصر خالد البدارين

محمد عادل حسين احمد العبدالرزاقمحمد صايل فايز ابوخديجه

محمد فايز طالب العودهمحمد غيث بالل محمد المبيضين

محمد موسى محمد صعلوكمحمد معين نواف درويش

محمود حسين احمد التالوىمحمد نايف سليمان العزازمه

معتز محمد غازي طهمحمود عبدالرزاق عطيه الصبايحه

هشام محمد محمود ابو صليحمعتصم يوسف كايد النواجي

ياسر احمد ياسر محمودهيثم مروان عبداهللا ابراهيم

يوسف عبد اهللا عوض المصرييزن خالد هاشم الدباس

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

هندسة االتوترونيكس ٤:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم اسعد علي حسينأنس نايف احمد الهويدي

ابراهيم نضال ابراهيم قشيرابراهيم جمال فالح الشخاتره

احمد بركات محمد مباركاحمد اسامه محمد بدر

احمد جهاد احمد سمريناحمد جمال عبد المجيد داود

احمد خالد محمد الصفدياحمد حسين ابراهيم ابو الحاج

احمد رياض محمد عباساحمد رياض راضي ابو صبيح

احمد سامي احمد بناتاحمد زياد عبد المجيد النسور

احمد عبداهللا محمد محموداحمد عبد القادر محمد الترتير

احمد عمر خليل الفقيراحمد عدنان عبداهللا عويضه

احمد محمد حسين السيد هاشماحمد غسان احمد الخوالده

احمد محمد خليل صافياحمد محمد حسين الوحش

اسامه حسين حمدان مساعيداسامه احمد ذيب ابو صيام

اسالم رمضان رجب الحاج عيداسامه غازي فتحي غانم

المثنى احمد عبد الرزاق قابوقاسيد احمد عقله طالب

انس خالد حسني عرارانس جمال حسين النجار

انس قتيبه سميح الجوابرهانس علي حسين الجمل

انس محمد موسى العمرانانس مالك محمد عليان

اويس فوزي فياض المراياتاوج محمد احمد العتوم

ايمن مصطفى احمد النوبانياياد رائد راضي عبد اهللا

باسل احمد عبداهللا عبيدايهاب محمد عبد الرحمن داوود

باسل هاني عبد القادر بني ياسينباسل محمد عباس الشيخ

بشير محمد سعدي الجارحيبدر علي حسين الشوابكه

بهاء محمد اسماعيل االخرسبكر علي احمد حميدان

ثائر حكم فايز يعقوبثائر جميل كامل حواري

حازم حسان عزات عثمانثائر ماهر تيسير سنقرط

حذيفه  عطا الكريم كرم منزالويحازم خالد زكي ابو ياسين

حسام هاني داود بعجاويحسام عمر عبد العزيز ابو شعيب

حسن بن عبدالرحمن بن فريج الفهاديحسان احمد عبد اهللا ياسين

حسين علي مطر العقيداتحسن محمد يوسف حرب

حسين مصطفى عبد الرحمن ابو كبرحسين محمود موسى عيد

حمد انور حمد الشراححماد علي حماد ابو سليمان

حمد الفى على ماطر مطيرانحمد عبداهللا لفته راشد

حمزه هالل محمد عودهحمزه درويش مصطفى غنيم

خالد وليد صبحي ذيبحمزه يونس حسين خطاطبه

خليل انور خليل الجواودهخالد وليد يعقوب عبد اهللا

ذكرى محمد محمود المومنيخليل حسام خليل القاروط

راشد نجيب عبدالحسيب القدسي الدويكرائد سليم شكيب بلبل

رجب زياد رجب طبازهرامي احمد علي خوالده

زيد عبد الهادى احمد عبد الهادىزياد اكرم حامد الطويقات

زيد منير احمد الدبسيزيد علي عبد الفتاح صالح

زيد وصفي احمد المومنيزيد هيثم احمد عبد القادر

سعد ماجد سعد الخطيبسالم بن سامي بن نواف الشمري

سندس مصطفى هاشم ابو محيسنسعد محمود سعد المناصير

صالح على  عبد اهللا خضيرسيف محمد يحيى توكظ

صالح الدين محمد محمود البطرانصبري عماد محمد الكوز

ضياء عز الدين يوسف العكشصهيب منصور علي هديب

طالل احمد حسن حسينطارق ابراهيم عوده القالب

عاصم ناصر محمد صالحعاصم محمد عبد الكريم قاسم

عامر باسل سالم البواليزعاطف ماهر عاطف طه

عبد الرحمن عدنان ابراهيم ابو طوقعبد الرحمن زاهر حسني عطعوط

عبد الرحمن محمد عبداهللا الغويريعبد الرحمن كايد محمود شهاب الدين

عبد السالم جمعه محمد ابوغليونعبد الرحمن يحيى راغب تيلخ

عبد اهللا احمد محمد علي الطوبلعبد العزيز شاهر عبد العزيز عوده

عبد اهللا سليم راتب ابو شنبعبد اهللا خالد عبد اهللا مصلح

عبد اهللا نصر خلف الخوالدةعبد اهللا محمد عباس زبن

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

الهندسة الميكانيكية ٥:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

عبدالعزيز خيري شالل العنزيعبد ربه صالح عبد ربه عليان

عبداهللا محمد اسماعيل الشرمانعبداهللا كايد محمود شهاب الدين

عبداهللا منير عبداهللا ابو هدهودعبداهللا محمد فراج السهلى

علي احمد عطا عمرعدي نايف حرب ابو شندي

علي محمد صبحي فرحعلي عبد الرحيم عطا مجدالوي

عمار عماد ابراهيم ضمرهعمار علي ياسين الزيود

عمر حسني حسن الزعبيعمار محمود مفلح المومني

عمر حسين علي الدريديعمر حسني محمد ابو سربل

عمر مؤيد محمد ابوحمادعمر رافت كامل خويره

عمر مصعب يحيى الروسانعمر محمود محمد اسماعيل

عمرو محمود محمد ابو شوشهعمران عمر يوسف محمد

فرات توفيق حامد الطراونهعيسى علي محمد النجار

قصي منذر عبد الحليم القبجفهد شبيب مسفر الحيان

قصي هنداوي عطا الخموسقصي نايف برهوم ابراهيم

ليث اسامه احمد القرعانكرم كمال محمود منسي

ليث غسان سليم جاللليث حسين نظمي الجنيدي

ليث نايف محمود ابو زايدليث محمد محمد حمدان

مؤمن وليد خلف بني سالمهمأمون شاكر يعقوب خضير

مالك جمال موسى عليانماجد محمد محمود حمدان

مالك ماهر محمد العيهمالك حسين خليف العليمات

مالك يوسف موسى حسنمالك محمد عبد ربه القديمات

محمد ابراهيم عزمي درويشمجد اياد اسعد ابو سنينه

محمد احمد فهد الزيودمحمد ابراهيم محمد ابو معيبد

محمد اكرم زعل المحاسنهمحمد اسحاق محمد الفواضله

محمد جاسم عبداهللا هاجي فالحيهمحمد توفيق حمدان المشارفه

محمد حسن اسماعيل العدممحمد جمال محمد الوحش

محمد خالد احمد البلبيسىمحمد حسن علي المبيضين

محمد خليل حسين الجدعانمحمد خليل احميد ابو قمر

محمد ركان سليمان الخريساتمحمد رائد محمد عقل

محمد زياد داوود زيدانمحمد زاهد محمد سعيد الكيال

محمد سليمان محمد مصطفىمحمد زياد محمد تركي

محمد شاكر محمد العلوانمحمد سهيل محمد بواعنه

محمد عايد عشوى راضى العنزىمحمد صبحي محمد الرحامنه

محمد عبد الرحمن عبد الحليقمحمد عبد الرحمن  احمد ابو شمه

محمد عبد الناصر زكريا ابو سكرمحمد عبد الكريم مصباح االحمد

محمد عبدالفتاح محمود الخطيبمحمد عبد الهادي عبد القادر العالول

محمد عماد عبد الجليل عرفهمحمد عبداهللا مبارك الحسيني

محمد محمود سعيد اللحاممحمد كمال جميل بدران

محمد ناصر عبداهللا السعيدمحمد موسى محمد ابو جويد

محمد هايل محمد ابو فنسمحمد نبيل سليم الشريف

محمد يوسف سليم السليممحمد ياسر محمد عليان

محمود جميل عوده محمودمحمود  عامر شعبان فنون

محمود عز الدين محمود عيادمحمود خالد محمود الجرمي

محمود محمد احمد الحاج عليمحمود فرحان محيسن زيود

محمود ممدوح فارس الخاليلهمحمود محمد محمود ابو خرج

مشعل عبداهللا نهار القضاهمختار عبده صالح ناجي

مصطفى جمعه مصطفى علي الحاجمصطفى  عبداهللا حسين العمري

مصعب انيس هاشم الزغولمصطفى منير محمد نعمان

معتز داود صقر شاهينمعاذ علي عثمان سعاده

معن محمد صابر ابو جبلمعن جمال حسين النعيمي

منتصر عدنان محمد ابو عريشمعن نواف مطرد السميران

مهند عطيه هاشم الوحيديمهند احمد نمر ابراهيم

موسى نافز خالد الجريريموسى محمد موسى حموده

نرجس مروان مبارك الرفوعناجي العبد سيد جاد

نصر حسين علي الزعبينرمين محمود حسن قنديل

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

الهندسة الميكانيكية ٥:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

نور الدين احمد صبحي الهويمل عيال عوادنواف كامل مجبل ضاحي

هارون محمود عبد الحليم الرفاعيهنورس عبد الرحيم محمد حمدان

هاشم علي يوسف الكرايمههارون محمود محمد حجات

هبه معزوز محمد امين سليمانهاشم منصور مصطفى محمد

هشام فوزي محمد الصوصهديل مازن مسعود نايفه

همام نصر محمد ابو عليمهمام محمود ابراهيم سالم

وليد خالد يوسف يعقوبوسام ماهر شكري الشيخ صالح

ياسر محمد صبح مطلقوليد عماد زهدي محمود

يزن علي محمد مشايخيزن احمد عبد ربه ابو حمدان

يزن مروان عطيه عطيهيزن ماهر حسن ابو زيد

يعقوب حيدر يعقوب المحميديزيد ايمن ياسين عابد

يوسف اسماعيل يوسف مطاوع

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

الهندسة الميكانيكية ٥:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد خليل ابراهيم ابو صعباحمد جبر ابراهيم عمريه

احمد عماد فوزي درساحمد زكي علي شاهين

احمد محمد عبد المهدي الرعوداحمد فؤاد عبد الرحمن الباز

احمد هاشم عبداهللا خشاشنهاحمد محمود داود دغش

اسامه فوزي عوده عودهاسامه رضوان محمد بدوى

اسراء ابراهيم جمعه الوحشاسامه موسى احمد عطا اهللا

اسماعيل ناصر اسماعيل شحيطاسالم ابراهيم محمد الخليفات

انس زكريا ابراهيم النجارالمعتز باهللا محمد عبد السالم سالمه

انور جمال محمود الناديانس يوسف عطا ابو ذراع

بالل مفيد جمال بالياياد علي محمد ابو راس

حسام الدين سعيد محمد سعيد الهزايمهجهاد سمير حسن الناطور

حسن محمد حسن البيارىحسن جميل حسن الطرمان

حمزة علي سليمان المساعفهحسن منيب حسن راس

خالد علي عبداهللا الحسنحنين مصطفى محمد مسعود

سالم احمد سالم النجيليزين العابدين يوسف عبد الجليل العلوان

سعد وليد يوسف جودهسعد محمد لؤي ناظم كمال

صالح الدين احمد اكرم ابو ياسينصالح احمد صالح العبادي

صهيب ايمن قاسم الهناندهصالح الدين عبد اللطيف لطفي صالح

عباده مجدى عبد الرحمن ابو الحالوهطارق احمد محمد عرجان

عبد اهللا حسان سالم الفاعوريعبد السالم  صالح فرهود العيسى

عبد اهللا ناصر اديب البربراوىعبد اهللا مصطفى عبد اهللا العلي

عبداهللا ماجد نجيب عاليهعبد المجيد  رفيق عبد المجيد البدوي

عمر احمد محمد الشطراتعالء هاشم محمود عليان

مؤمن صالح سعيد ابو ليلىعمر سمير محمد عليان

ماجد راتب محمد سمارهمؤيد رضى ابراهيم العايد

محمد  نمر عزات نمر دودينماجد سالم فتحي السكافي

محمد احمد صالح علوهمحمد ابراهيم محمد الجخلب

محمد جهاد اسماعيل ربيعمحمد اكرم محمد الشرع

محمد خالد محي الدين الصالحمحمد حسن عطيه  ابو  رتيمه

محمد عبد الباسط محمد  فرعونيهمحمد عاطف عبداهللا قريش

محمد عبد المهدي خالد اخميسمحمد عبد العزيز احمد ابو عوده

محمد علي عبد الهادي عالنمحمد عز الدين عبد الغني عبد الرحمن

محمد مفيد صالح اللوانسهمحمد معاويه خليل خرفان

محمد نضال ابراهيم قشيرمحمد نزار خليل القيسيه

محمد هالل محمد الناطورمحمد نواش على خوالدة

مراد عبد اهللا جمعه الوحشمحمود محمد عثمان الحلو

مصطفى محمد عبد الرحمن قدوممصطفى خليل محمود ارشيد

مهدي سالم محمد االسطلمعتز خالد محمد النشاش

مهند ياسر طلب داودمهند محمود محمد احمد

نديم سالم عبدالرحمن قعدانناجي عامر نجاتي الخضراء

هيثم عبدالحكيم سالم عبدالغنيهشام احمد ذياب عبد اهللا

يزن احمد محمد ابراهيمياسر مصطفى عطا العدوي

يواكيم ماهر يواكيم حبشيزن محمود يوسف عبهري

اســـم الطالـــب

١٢

٣٤

٥٦

٧٨

٩١٠

١١١٢

١٣١٤

١٥١٦

١٧١٨

١٩٢٠

٢١٢٢

٢٣٢٤

٢٥٢٦

٢٧٢٨

٢٩٣٠

٣١٣٢

٣٣٣٤

٣٥٣٦

٣٧٣٨

٣٩٤٠

٤١٤٢

٤٣٤٤

٤٥٤٦

٤٧٤٨

٤٩٥٠

٥١٥٢

٥٣٥٤

٥٥٥٦

٥٧٥٨

٥٩٦٠

٦١٦٢

٦٣٦٤

٦٥٦٦

٦٧٦٨

٦٩٧٠

٧١٧٢

٧٣٧٤

٧٥٧٦

٧٧٧٨

٧٩٨٠

٨١٨٢

٨٣٨٤

٨٥٨٦

متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكية ٥:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد ابراهيم احمد زعرورابراهيم هاشم ابراهيم زحالن

احمد علي حسين الصانعاحمد بالل عوض صبيح

احمد ياسر خليل كسبهاحمد موسى طه زيد

امجد عبد المهدي احمد علي غنيماسيل احمد فايز غباين

انس مجدي جمعه مشارقهامين علي وجيه العلواني

تيسير محمود عادل حجازيبراء بسام محمد العبسي

جاسر حسني حسن ابو سرورثائر حسام فهمي مطر

حسن ينال سامي شركسحسن سليمان محمد الشيخ عيد

حمد اجديع حمد واليحسين عبد القادر حسين ابو سمره

حمزه خلدون حسني ابو الفيالتحمد منصور ارشيد الديرى

خليل ماجد خليل الجعفرىحمزه مازن جهاد ابو خالد التميمي

رامز نبيل غانم حدادرأفت رائد   صالح الصالحين

رزق عبد الحميد رزق شديدرامي ماجد شاكر حجاوي

زكريا خضر مصطفى بلوروبا حسين يوسف بكر

سعد الدين حسين شحاده شحادهساهر نبيل عبد العزيز خلف

صالح صالح صالح البناشاكر محمود موسى الرحامنه

عامر نايف محمد عبد الرزاقصهيب حسين صالح خمايسه

عبد اهللا كمال ذياب قندسعبد السالم اسالم صافي حسونه

عبداهللا محمد عبداهللا العسوليعبداهللا  خليل فتح اهللا قداح

عز الدين محمد سعد النعيماتعز الدين عبد القادر داوود اعمر

عمار عماد عزت هاللهعلي محمد صابر زيد

عمر خليل عطيه عليعمر حافظ عبد اللطيف شقواره

فادي يعقوب جمال شحاتيتعمر محمد عمر المساد

محمد احمد محمد الفواضلهمجد ابراهيم توفيق سلو

محمد جاسم احمد الكندريمحمد احمد محمد عياد

محمد راتب محمد كعوشمحمد جبر عياده حسين

محمد صبحي محمد انيس الفداويمحمد سالم بشير الخليفات

محمد عطا اهللا عقله السعيداتمحمد عبد الكريم ياسين القطان

محمود يوسف جميل خاطرمحمد هشام محمد علي الزيود

منتهى بديع حسني الحاج عيدمعتز علي مصطفى بني سعيد

يزن عبد الكريم محمد البدورهبه محمد فايز عبد اهللا

يزيد محمد موسى ابو الحاجيزن عمر احمد عبده

يعقوب حسن احمد علي محمد

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

هندسة االتوترونيكس ٥:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

اسامه وائل محمد عبد الرحيم الطباخيابراهيم عصام ابراهيم الرثوم

طالل امجد خليل القيسيهحسام احمد محمود الزير

محمد عمر احمد الشربجيمحمد علي احمد الرغايفه

محمد عمر محمد زعرور

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

االوتوترونكس ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم محمد احمد الردايدهابراهيم احمد محمود عابد

احمد عدنان محمد ابوالضبعاتاحمد صالح احمد الصمادي

احمد محمد شعيب ضباناحمد محمد احمد القضاه

احمد محمد محمود يوسفاحمد محمد عبدالرؤوف الرمحي

ايهاب مهدي ذيب الصالحاتاصيل جالل خالد المسانده

ايوب محمد احمد ايوبايهاب ناصر احمد النعيرات

جمال محمد جمال صباحجمال رجا محمد السميرات

حمد يوسف حمد العورتانيحذيفه ايوب احمد االقطش

خالد الهندي محمد درويشحمزه موسى محمد سمرين

راشد هاشم عبد اهللا ابو جودهدانيال امين ابراهيم حتوقيه

صهيب حسن عبد اهللا بلولسيف وليد اديب عثمان

عادل محمد مصطفى هديبصياح غسان فريد يوسف

عبداهللا محمد سليمان الزيداتعباده احمد محمد ابو الزيت

علي حسن محمد عطا اهللاعلي جعفر علي جرار

عمران محمد عبد الرحمن حجهعمر احمد سعيد الدمنهورى

مثنى هشام فواز البريزاتمؤيد بوسف محمد عبد الرزاق

محمد شوقي احمد مرزوقمحمد احمد حسن الشحاتيت

محمد عصام محمد المبيضينمحمد عدنان حسن القواسمه

محمد نبيل فتحي مرعيمحمد عوده محمد ابو خرمه

مصطفى محمد فايز شواقفهمروان محمد محمود الرويضان

مصعب محمود عمر الحنيطيمصطفى محمود احمد الفرارجه

معاويه منصور حسين الزيودمعاذ عثمان سليم الربايعه

هشام عبد الحليم احمد الردايدهنادر امجد موسى الشيخ علي

وليد حسام ذياب نفيسههيثم محمود عبداهللا علي حجازي

يزن ايمن عبد القادر الناديوليد نبيل فتحي مرعي

يزن حسين علي المومنييزن حسن علي عبيدات

يوسف تيسير طه العريدييزن معين موسى سرحان

يوسف حسن عمر المتولي

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

التكييف والتبريد ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد عبد الكريم عوده ابو صعيليكاحمد رمضان موسى القاضي

بشار نائل عزام الدغداشياسيد فراس فارس زعيتر

حسام حسن عمر المتوليجهاد طارق سليمان مريزيق

سيف نمر عيسى الخطباءحمزه عبد عيد الرعود

عبد الرحمن عبد السالم محمد المغربيعباده عبد الباقي ياسين القراله

عمر محمد نبيه الشمايلهعمر محمد خميس موسى

عواد جميل عواد المواجدهعمرو محمد حسن ابو باجه

ليث حاتم محمد شعبان محمودكاظم فارس فالح الرواشده

محمود عزمي علي النجارمحمد عامر علي بنات

اســـم الطالـــب

١٢

٣٤

٥٦

٧٨

٩١٠

١١١٢

١٣١٤

١٥١٦

١٧١٨

متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

تكنولوجيا التصنيع المحوسب ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد يوسف محمد سريوهاحمد محمود خليف العكايله

فيصل فوزي حسن الحسنعمر فايز عمر ابو جزر

معروف خالد معروف المصريماهر عبد المجيد عبد الرحيم الزعبي

يحيى اسماعيل عطا رمضاننزار نظام سالمه دواس

اســـم الطالـــب

١٢

٣٤

٥٦

٧٨

متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

تكنولوجيا الصيانة الكهروميكانيكية العامة ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد جميل عبداهللا منسياحمد جالل سويلم الخوالده

احمد علي حسن فريحاتاحمد رفعت فوزى النجار

احمد نافز منير بوادىاحمد موسى عزت عوده

اسماعيل ابراهيم سيف بني موسىاحمد ياسر عواد النجداوي

المثنى سامح احمد الحياصاتالحارث نضال خالد عابور

امجد خليل عبد الفتاح ابو حمورالمعتز باهللا ايوب محمد القريناوي

انس حسين مصطفى حمزهامجد فادي محمد الحارون

اياس احمد حمود الضمورانس محمود عبداهللا مكاحله

بشار علي خليل الحاليقهباسل مشهور عز الدين حسان

بهاء عامر علي الشحاداتبشار محمد عرقوب ابو حجزه

جمال اسماعيل محمد المغربيجابر فيصل جابر العطيات

حذيفه محمد عبدالكريم البطاينهحذيفه اسامه ابراهيم المسلماني

حسن احمد محمد القيسيحسام محمد محمود فسفوس

حمدي فضل حمدي النونهحسين عبد الرزاق محمود عساف

حمزه خليل عبد القادر ابو عاديحمزه احمد عبد العراكزه

خالد وليد مفلح  الزراقحمزه رزق ذيب الطريفي

رائد شفيق سليمان الشلبيخلدون خالد محمد الطهاروه

راشد محمد عبد الكريم الكوشهراشد رزق اهللا محمد الغويرى

زياد قاسم حامد ابو حجيلهزكريا احمد محمود منصور

زيد حسن عبد العزيز عميرهزيد احمد صالح زيد الكيالني

زيد فراس تيسير جاللزيد عبدالمجيد عبداهللا الدادسي

سليمان نعمان احمد الكوزسليمان خليل سليمان ابو قوطه

صبري شاكر صبري عالنصابر سالم خلف الشحادات

صهيب علي يوسف العجارمهصالح سالم صالح سويدان

عايد بسام عايد ابو طافشطارق احمد خليف الدبايبه

عباده يوسف محمد بني مصطفىعباده احمد عطيه سماره

عبد الرحمن يوسف محمد العداربهعبد الرحمن امجد مصطفى طه

عبد اهللا جهاد صبحي الخضورعبد اهللا باسم موسى الزواهره

عبد اهللا هيثم عبد اهللا السراحنهعبد اهللا عمر احمد محمد

عبداهللا السيد عبداهللا عليعبدالفتاح عزت محمود ياسين

عبيده ابراهيم سلمان ابو سرحانعبدالناصر محمد خليل الجمال

عدى حمزه محمود شوكهعبيده محمد محمود المبيضين

علي عبد الفتاح محمد الصيرفيعلي جبر علي االخرس

علي محمد عمر سلمانعلي عطا حسان العبيد

عمار يحيى سامي الغولعماد الدين محمود احمد شاهين

عمر خالد محمد طاهر الحموريعمر جمال نظمي نمر

عمر محمد رياض منير صندوقهعمر محمد اسماعيل شلش

عمران حسن عمران الجنيديعمر يحيى خير النجار

عيسى محمود حسن ابو قبععنان خليل سليم البرصان

فيصل عماد شفيق قاسمفاروق ذياب محمود ابو زيد

قيس مازن علي المومنيقصي عصام غالب ابو زيد

ليث عدنان سليمان ابو يحيىلؤي احمد شعبان سهيله

مازن عماد عبدالفتاح فاضلمؤمن خالد محمد علي

ماهر سمير محمد العقباويمالك سفيان محمد قاسم

محمد  فتحي حسن جمعهمجد عبد الجبار صبحي محمد

محمد احمد عبداهللا بني سالمهمحمد احمد سليمان الحراحشه

محمد اسماعيل عبد الهادى حمادمحمد احمد محمد درويش

محمد ايمن محمد الحاج عبد اهللامحمد اهاب صبحي سعديه

محمد توفيق علي الدرباشيمحمد باسم احمد المومني

محمد جعفر محمد علي عالممحمد جبر احمد حسين

محمد خالد ابراهيم الدراوشهمحمد حسام عارف العرموطي

محمد خير خالد داود ابو زيدمحمد خالد محمد صبحه

محمد سليمان حجاج ابو صعيليكمحمد رسمي محمد غيث

محمد عادل حسين ابو الشوكمحمد طارق نوفان فايز الحايك

محمد ماجد محمود حسينمحمد علي سفيان محمد علي كرديه

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

صيانة المركبات الكهربائية والهجينة ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

مراد فؤاد ابراهيم عوض اهللامحمد معن محمد الزعبي

مصطفى نضال يوسف البطرانمصطفى محمد احمد يوسف

معاذ محمد صالح ابو السكرمعاذ عبد الكريم رزق سمحان

معاويه بسام ايوب ابو حامدهمعاذ معزوز عبد العزيز البياري

منذر حسن محمد ابو نجامعتصم هاني عفيف عبد اهللا

مهند مالك محمد عليمهند زياد جاسر عبد

نشأت محمود احمد المناصيرمهند محمد يحيى النجار

همام يوسف ياسين ابو العيشهشام محمد سعد الطنجي

وليد عبد اهللا وليد القطيشاتورد عبد الحميد عبد الكريم المعايطه

يزن احمد عبد اهللا جراداتيزن ابراهيم عبدالفتاح العوامره

يزن اكرم محمود ياسينيزن اسامه عبدالكريم الزواهره

يعرب منير فالح الطالبيزن فؤاد نظمي احمد

يوسف ايمن يونس الطويلينال وليد موسى الزواهره

يوسف فريد محمد درويشيوسف فايز محمد ابو رياله

اســـم الطالـــب

١١١١١٢

١١٣١١٤

١١٥١١٦

١١٧١١٨

١١٩١٢٠

١٢١١٢٢

١٢٣١٢٤

١٢٥١٢٦

١٢٧١٢٨

١٢٩١٣٠

١٣١١٣٢

١٣٣١٣٤

١٣٥١٣٦

١٣٧١٣٨

متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

صيانة المركبات الكهربائية والهجينة ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

راشد يوسف محمد العزيزاتاسامه عبد اللطيف احمد السرسك

فراس فريد عدنان الجيوسي

اســـم الطالـــب

١٢

٣

متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

محطات التوليد ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد سمير موسى العربياتاحمد سلطان نمر ابو حسان

حمزه مجاهد عبد الغفور الزواهرهاحمد صادق حلمي زيدان

شاكر عاطف عقيل الشوابكهسامر حسن صالح ابو شنب

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ابو زهريعبدالرحمن صبحي عبدالرحمن العبيديه

فارس تيسير عبد الغني ابو دبوسعلي حاتم وليد السلطي

محمد ايمن محمد مصطفىقاسم عمار قاسم الصوالحه

مشير رفعت فوزي النجارمحمد خلف علي الخزاعله

يعقوب ماهر يعقوب داوديزن عمر نبهان الشعيبي

اســـم الطالـــب
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١٣١٤

١٥١٦

متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

ميكانيك المركبات ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد موسى فالح العمرياحمد اكرم احمد العداربه

جبريل ايمن محمد العقادايهاب مامون راضي شقور

عمر فوزان احمد براقصهيب ماجد محمد العرينات

محمد رياض توفيق البواب

اســـم الطالـــب

١٢

٣٤

٥٦

٧

متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

نظم التكييف والتبريد والتدفئة ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد سلطان فالح المجالياحمد بكر داود العوضي

احمد محمد يعقوب المحاسنهاحمد عبد الحميد محمد حمران

اسامه عدنان سليمان امواساحمد مصطفى عيسى الترتير

بكر حسن فالح النعيماتاشرف محمد محمود الزير

ثائر احمد عبد السكارنهتاج االسالم عاطف محمد القيسي

دعاء مروان حسن مهداويحمزه اياد احمد الكوز

سيف الدين خميس عبدالفتاح ابو شمسيهراشد خالد جميل جرادات

عبد الرحمن صالح  ناصيف ناصيفعباده احمد ابراهيم ابو ريان

عبد اهللا نعمان عبد الرحمن احمروعبد العزيز محمد عبد العزيز الحمصي

عمر نبيل عمر حسنعمر علي عبدالحي طه

فراس محمود سعيد حمادفراس عصام محمد ابو ذياب

محمد احمد موسى الكدشمحمد احمد ماجد القواسمه

محمد شحدة فؤاد عوضمحمد خليل جميل ابو كركي

محمد عبدالحافظ شحاده البيكمحمد عبد اهللا حسين قطان

محمد مجدي حسين ابو هنيهمحمد عدنان محمود ابو طبر

محمد نافع عبدالعفو ابو ناعمهمحمد منذر خضر حردان

معاذ عبدالحميد عبدالرحمن قدوممراد فرحان هالل حداد

يوسف خالد محمود سليميحيى سميح سلمان بيوض

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

االوتوترونكس ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد علي خليل الزواهرهابراهيم محمد محمد رجب نيروخ

حسام الدين محمد فتحي رحالبالل عبد الناصر غالب ابو زيد

رعد توفيق حسين المسعوديدعاء محمد سعيد محمد المومني

سالم داود علي سليمانروان عدنان احمد ابو جامع

عمر مصطفى اعليان صباحعمر عدنان احمد عثمان

محمد حسين راغب ابوحواسمالك حسن ابراهيم الحنيفات

ياسر ابراهيم محمود رمضانمحمد فيصل عوده المشاهره

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

الصحة والسالمة والبيئة المهنية ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد نزيه مصطفى ثابتاحمد ضيف اهللا احمد الشوابكه

ايهاب اعمير سالمه الرواشدةايغد حجازى فتحي نعليني

خالد احمد حسن عليايوب عبد ربه عوده ابو صعيليك

رزين ايمن عبد العزيز شاهينخالد عبد الكريم صبحي الخطيب

عباده سعيد شريف الملحمطه ماجد طه يعقوب

عبد اهللا محمد احمد الحوريعبد الرحمن بسام محمد الغول

مجدي  عاطف نعيم السقاغيث عادل عيسى المناصير

محمد ايمن فرحان ابو محفوظمحمد احمد سليمان المرادات

محمد خالد محمد ابو ريانمحمد خالد احمد داود

محمود حسين محمود احمد يونسمحمد يوسف علي العميشات

محمود محمد يونس عثمانمحمود ربحي محمد عوده

وليد خالد حسن جراداتمعن ابراهيم فضيل العشران

يزن اياد ايوب سلهبوليد عبد االله احمد الرويضان

يوسف محمد خير اسماعيل طوالبه

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

تكنولوجيا االنتاج ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

اسامه عماد خليل خاطراحمد ياسين فالح عمر

اسامه محمد سعيد ريحاناسامه محمد امين تركي ابو الهيجاء

ايهاب ابراهيم سليمان الطنيبانس رمضان عبد الفتاح احمد

طه وليد طه عليانحمزه ادم خليل العشوش

عبد اهللا محمد عبد اهللا شحادهعبد الحميد احمد عبد الحميد موسى

قيس رزق مصطفى عبيداتعمر زكريا مصطفى عابدين

محمد جمال محمد طاهر محمدقيس رياض خضر العشيبات

محمد نصر عطا المجدالويمحمد محمود حسين عقال

محمود ناجح فؤاد جرارمحمود عبدالحميد محمد النويهي

اســـم الطالـــب

١٢
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٩١٠

١١١٢

١٣١٤

١٥١٦

١٧١٨

متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

تكنولوجيا االنتاج واالالت المحوسبة ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد صبري سليمان ابو ناموساحمد زياد عبد الحليم ابو عجله

احمد محمد اسعد الطويلاحمد عبد الرحيم محمود مسعود

حسام الدين خالد عبد الحافظ تيلخبراء حسن ابراهيم ابو سليم

راشد محمد خضر الشاويشحمزه حسين محمود سمرين

طالب خالد يونس عثمانسامي الياس سليم امسيس

عبد اهللا رائد عبد اهللا ابو عوادعبد الرحيم عبد الكريم عبد الرحيم ابو نصيره

عبداهللا مازن عبد الفتاح الحيارىعبد اهللا محمد عبد الفتاح الخاليله

عمار سمير عبد المجيد ابو سلعبداهللا منجد صبحي خليل

قصي بالل عبد اهللا دعاسعمار ياسر احمد ال خطاب

ماهر سلمان عوده العوضاتمازن كفاح دعاس ابو سالم

محمد احمد محمد الطهراويمحمد ابراهيم علي عواد

محمد صالح محمد الجبورمحمد جميل عوني خليل

محمد ماهر اسعيد عوضمحمد علي محمد كريم

محمود محمد صالح الدهونمحمود زكريا محمود اسماعيل

نعمان منذر جودت القردحجيمحمود ناجح صبحي علوي

يوسف عبد الرحمن سالم المشارقهيزن حسين محمد اسعيد

اســـم الطالـــب
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٣١٣٢

متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

تكنولوجيا السيارات الهجينة ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد حسين ناجي ناجياحمد بدرالدين احمد ابو طبنجه

ادم محمود احمد مسعوداحمد عبد المعطي خلف البيايضه

اياد زيدان سالم العشوشامين احمد ابراهيم سالمه

بشار عبد الرحيم فيصل زكارنهبراء نظام طاهر العتوم

بهاء الدين عطيه سليم االميلسبشير يوسف محمود ابو هويدي

حسام الدين احمد رشيد الخطيبجميل جمال خليل عبيده

حكيم  نادر علي مكاحلهحسن سالمه محمد سعيد سالمه

زيد وليد علي صومانراشد محمد عبداهللا الرواضيه

سمير محمد جاد الرب القاضيسلمان محمد سلمان القراله

عبد الحق ربحي عبد الحق ابو يعقوبصالح محمد سليمان السعيدات

عبدالهادي تيسير لطفي المشاقبةعبدالرحمن جمال محمد منصور

عدي محمد نايف مصطفىعدنان حسن نصر اهللا المشاقبه

عمار اياد محمود اغريبعلي ايمن عمر ابو ترابه

غفران حسين علي المومنيعمر جمال صبحي صالح

قيس سفيان سليم الصماديقصي حسام محمود الذنيبات

محمد خالد محمد اسماعيلمؤيد مروان محمد ابو شحاده

محمود احسان حمزه ناصر الدينمحمد نذير ابراهيم اسماعيل

محمود عماد عبد الفتاح فاضلمحمود داود احمد جعابو

مروان لطفي محمود  القحطانيمحمود محمد علي محمود جابر

نضال محمد لباد ابو عبيدمصطفى احمد محمد العمايره

يوسف عاطف يوسف الجماعينهارون جمال هارون عساف

اســـم الطالـــب
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٣٥٣٦

٣٧٣٨

٣٩٤٠

٤١٤٢

متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

تكنولوجيا الصيانة الكهروميكانيكية العامة ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد علي فايز شوكهأحمد نضال محمد العبادى

امجد اسامه يوسف جزرادم ماهر توفيق البدو

حسام منصور علي جعارهجبريل سامي محمد ابو خجيل

رعد حسن مسلم العمايرهحمزه صالح مهلهل السليحات

زيدان ذيب زيدان هنديزيد وليد محمد السيد

ضياءالدين احمد محمود ابو شرارصهيب علي صايل صايل العموش

عبداهللا لؤي كمال صالحعاصم حسين خلف ابو نوير

علي عبد الهادي موسى الكدشعدي ابراهيم شبلي خوالده

عمار نزار اسعد شرفعلي محمد اسعد القيسي

مؤيد محمد خالد السنجالويعيسى عبد الحفيظ سليمان الرواشدة

محمود خميس موسى ابو حويلهمحمد اكرم محمد موسى

يحيى محمود سلمان المشاقبهمنذر وائل احمد فوده

يزن موسى خضر ابو عويس

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

محطات التوليد ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم نضال موسى االطرشابراهيم حماد ابراهيم االصلع

احمد طارق جميل الشلبيابو بكر محمد نور محمد سيد الشيشاني

احمد فخري مسعد الرواشدهاحمد غازي محمود النجداوي

احمد لؤي احمد القيسياحمد فليح عبد المجيد العبدالالت

احمد محمد ذيب امين سليماناحمد ماجد حسين المستريحي

احمد وليد حسن غانماحمد نسيم طالب شواقفه

اسيد اسامه حسن ابو كبيراسماعيل وليد احمد شاهين

انس اسماعيل موسى النجارانس اسامه صبحي البله

اوس ابراهيم صالح الخلفاتانس مخلد عيسى المناصير

بدر رياض محمد جميل بديراويس ابراهيم احمد مساعده

جميل احمد محمد النباليبرجس سليم محمد المناصير

خالد محمد خليل الرمحيحمزه محمود علي المصري

سامر محمود محمود قطاطشيربيع فواز فارس العموري

عباده عادل محمد شلبيصالح نبيل نايف حمد

عبد اهللا خليل ابراهيم ابراهيمعبد الكريم داود مصطفى الميناوي

عبداهللا متعب فارس القاسمعبد اهللا عبد الرحمن خليف الخوالده

عدنان عدنان سعيد عموريعثمان احمد ابراهيم ابو الشيخ

عمار صبري سالم ابو عمرةعمار خالد ابراهيم ابو ريان

عمر جهاد احمد القيسيعمر ابراهيم موسى القيسي

قيس محمد علي نوافلهقصي انور احمد قعدان

محمد ابراهيم سالم شعثمؤيد باسم فتحي عبده

محمد منذر عدنان البيطارمحمد عوض خليل النابلسي

مصعب محمد عمر جالدمحمود خالد يعقوب منسي

معتصم اياد ذيب العبدمعاذ عبد الرحمن ضياء الدين الشيشاني

يزيد ابراهيم شكري محسنوليد محمد لطفي بني جابر

يزيد كامل عادل المغربي

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الميكانيكية

مالحظات

ميكانيك المركبات ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٧:٢٦ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد سعدي محمد ابو ريالهابراهيم مشهور محمود عبد القادر

احمد محمد عصام عبد اهللا صفيهاحمد عماد اديب السيد احمد

اسامه وليد مصطفى ابو شادوفاحمد منير عادل الحاج محمد

ثائر سائد عزت ابو غربيهتيسير محمد تيسير الحمد

خالد شاهر حسين قزازحسام منذر محمود الصوالحه

زيد خالد محمد البودانيال حيدر ابراهيم المدانات

سالمه عوده صباح ابو نويرزيد ذياب عبد الجبار ابو الحسن

عامر علي يوسف عوادشهاب احمد سالم الفاعوري

عبد العزيز يوسف عبد الرحمن الحجهعبد الرحمن سلطان روحي ناصر

عبد القادر عبد الكريم يوسف عبد اهللاعبد الفتاح نادر عبد الفتاح ابو حشمه

عمار نايف عبد الحميد ابو محيسنعالء بالل فؤاد زاهده

عمر محمد احمد القرنهعمر بالل محمد موسى

مالك سامي يحيى صبحعمر نايف عمر كوكش

محمد ايمن عبد الرحمن التركمحمد احمد محمد االسطل

محمد علي ناصر محمد الشلبيمحمد حسين عبد اهللا القريوتي

محمد فتحي محمد بركات سدرمحمد فايق محمد عبد الكريم

محمد هشام محمد القبجمحمد نضال محمد الحكيم

هشام محمود ابراهيم دبشمراد بسام عبد العزيز غانم

يوسف عيسى عبد الرحيم ابو ريديهيثم اسامة عبد الفتاح غانم

اســـم الطالـــب
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متسلسل

:اجمالي عدد الطالب 

الهندسة الميكانيكية

2495

مالحظات

نظم التكييف والتبريد والتدفئة ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة


