
٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٢:٤١ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

أسيل محمود عبدالرحمن سرورحكمت عبد الكريم الطوالبه"بهاء الدين "

احمد امجد احمد خلفيهابراهيم احمد صدقي غانم

احمد خالد فريح محيسناحمد اياد محمد علي ابو عمر

احمد محمد شوكت الخطيباحمد علي ابراهيم نصار

اسامه محمد مصطفى الدغيماتاحمد نضال احمد الفاعور

امير  ابراهيم محمد عبدالقادراسماء سامي عبد حماد

براءه محمد عبداللطيف حمادنهبراء معتصم محمد خيرى الجعبه

جابر جعفر احمد الزيودثائر نضال يوسف عيسى

حذيفه سليمان محمد ابو صعيليكجميل هشام جميل عفوري

حمزه احمد غازى فضهحسن منذر حسن القواسمة

رؤى محمد رسمي عبد الرحمنداليا عبد الحكيم ذيب داود

رامي عمر محمد احمد ابو زايدراشد موفق عواد الشوبكي

رمال بسام عبد القادر ابو جودهرامي عمر محمود التح

ساره عصام فرج اهللا الزينزيد صايل عبدالرحمن مطاحن

سوار زكريا شريف البشاراتسعدي خليل محمد العزازمه

عاصم محمد جميل الوحيديعاصم عماد محمد ابو سل

عبد الرحمن سائد شكرى البيارىعباده محمد حمدى الشقيرات

عبد اهللا احمد سليمان الفراجينعبد الرحمن مصطفى عبدالفتاح عوده

عبد اهللا محمد مصطفى عبد القادرعبد اهللا خليل عبد القادر العليمي

عبدالعزيز عبداهللا ابراهيم الزاملعبد اهللا محمد ناجي عبد الفتاح

عالء الدين شريف محمد الربابعهعالء احمد راشد طه

عمار يحيى عبد الرحمن الخطيبعالءالدين بشير حسين الزعبي

غيث يوسف محمد الرواشدهعمر باسم احمد حصوه

قيس ثائر عبد الرؤوف قدوميفيصل سمير عبد الرحمن قطان

ليث حامد عبد الجبار الداعورالرا عادل سليمان الشوبكي

محمد احمد محمد ابو عليمثنى خالد محمد زرعي

محمد زياد سند الفيوميمحمد حازم خليل صويلح الشماسنه

محمد غانم حسين القبهاءمحمد عوني احمد السويطي

محمد ياسر محمد مؤيد محمد علي صوانمحمد مصطفى محمد خوالده

محمود ماهر عبد العزيز الكسجيمحمد يحيى علي القرعان

معاذ عبد الرحيم رشيد ابو زيادهمدين مخلد محمود البراري

مهند حسين عبداهللا بكرمعن خالد فالح الشوابكه

نوح ابراهيم سليمان البدارينندى اسماعيل عزالدين اسماعيل

ياسمين فايز مثقال شجراويوديع طارق سعيد الخطيب

يوسف يونس محمد ابو عبيدهيوسف وائل محمود المدهون
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٢:٤١ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابي مهند علي سرورابراهيم الياس اسماعيل عليان

احمد امجد داود ابو شعلهاحمد ابراهيم عبداهللا القدومي

احمد عبد الكريم اسعد مشاقياحمد خالد سعيد الجبر

احمد محمود ابراهيم اسماعيلاحمد عبد المجيد خالد العلي

احمد نظمي عباس ابو رجباحمد مصطفى محمود الشيخ مصطفى

احمد يونس حسن دراجاحمد يوسف عبد اهللا ابو فنس

اسامه خالد شفيق ابو نجماسامه اياد محمود الحمد

اشرف ايمن ابراهيم الخوالدهاسامه صبحي محمود زايد

انس احمد محمد سعيد الصمادعهامجد عماد الدين محمد الشلختي

انس ماهر صدقي سبتي الالفيانس عصمت احمد شحاده

بتول خليل ابراهيم مصطفىايهاب ياسر تيسير الزرو

بهاء الدين صالح انيس دبابسهبالل ناصر خالد البدارين

جميل هيثم جميل ابو الربجبر عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز

حسام اسامه محمد السرخيحبيب اهللا ماهر نعمان عبد العال

حسان جهاد سليمان ربعيحسام عبد اهللا يحيى الرواد

حسن حكم حسن جربوعهحسن اسامه حسن سالمه

حمزه علي حسان زيادحسن طلعت حسن السوالمه

خميس مصطفى خميس بزهخليل عبد الجابر خليل التميمي

راكان حسن مصباح قاسمديمه منذر ابراهيم بدر

ربيع عادل محمود الزعبيربى محمد حسن النويري

روبين عبد الفتاح محمد صالحرهف حسين مصطفى البحيصي

سارة نهالن حسين الطويل ال خطابروند خالد يونس صالح

سامر موفق شاكر الشواسالم محمد سالم ابو زايد

سيف مازن سالمه سهاونهسيف الدين سفيان محمد سعد

صهيب عثمان محمد حسنصالح ابراهيم يوسف صوان

عاصم سمير محمود جبريل زريقاتضياء الدين صبحي محمد علي

عبد اهللا زياد عبد العزيز ابو شعيبعبد الرحمن ربحي احمد الفقي

عبداهللا ضياء الدين محمد مصطفىعبد المجيد عالء الدين  عبد المجيد الكرزون

عثمان اشرف عثمان عيسىعبداهللا عاطف مصطفى دعمي

عالء احمد زكريا عبد اهللاعثمان فايز فالح بدندي

عمر بسام عبد الرحيم طبيبعمار بالل احمد عالم

عمر محمد اسماعيل اللحامعمر خالد شحاده البكرى

فرح محمد سعيد عوضعيسى الياس هاشم الشريف

فوزي طاهر فوزي الجعبريمعوض" محمد فوزي"فهد احمد 

قصي عبد الجبار ابراهيم النجارفيصل يحيى عبداهللا الجايح

ليث فؤاد سليم النمرىقصي علي محمد عبد الهادى

مؤمن وائل محمد المومنيمؤمن ناصر احمد القيمري

مجد الدين نديم سليم ابو الهوىمالك عبد اهللا ابراهيم شناعه

محمد ابراهيم محمد البرعاويمحمد  حاتم ابراهيم عفانه

محمد احمد سالم جعفرمحمد ابراهيم محمد رشيد العاروري

محمد اياد علي الزعنونمحمد احمد سعيد المنسي

محمد حسام الدين فواز بطاينهمحمد حازم مصطفى ابو جباره

محمد خليل حسن غناممحمد خالد احمد الغربات

محمد شفيق محمود المحسنمحمد رزق ابراهيم الشبلي

محمد عبد الصمد شاكر حمدمحمد عبد الرحمن حمدان ابو ديه

محمد محمود محمد افليحمحمد فضيل منور النهار

محمد نضال موسى عصفورمحمد نبيل صبرى الحاج قاسم

محمد هالل محمود الجريريمحمد نور الدين محمد الصبيحات

محمود طالل عوض الجبعيمحمود حماد عوده القريناوي

محمود ياسين محمد زاملمحمود فؤاد محمود الموالي

معاذ حسن عبدالكريم  وحيداتمريم محمود محمد محسن

معتصم خالد يوسف عيادمعاذ عماد جميل سرحان

ميالد صالح ابراهيم المصريمهند محمود يوسف عبد الهادى

هاشم يعقوب احمد كنعانندى رائد عبد الحليم الجنيدى

والء عوض وشاحي علي وشاحيهيثم جهاد جميل شيخ ابراهيم
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٢:٤١ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ياسر  رائد يوسف ابراهيموليد خالد عبد الكريم ابو فخيده

يحيى وائل يحيى البحيصيياسمين مفيد مسلم سالمه

يزن ابراهيم احمد الشملهيزن  رزق صالح الدين الكنش

يزن صائب خالد الرجبييزن بشار عرفات الشويكي

يزيد نزار حسين عثمانيزن عائد محمد خضره
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٢:٤١ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد اسامه كايد نورابراهيم محمد خليل ابو صبحيه

احمد داود عبد عرماناحمد حسين سالمه العوران

احمد سامر شحاده شعباناحمد رائد عبد الكريم شعبان

احمد عماد حسن النقيباحمد سعيد محمد الجغيمي

احمد غازي احمد عباساحمد عماد عبد الحميد القواسمي

احمد محمد احمد الصوافطهاحمد فالح احمد الخطيب

اسراء بسام شحاده النميراتاسامه سعيد محمد مصلح

المعتصم عصام احمد العيسىاسيل اسماعيل ابراهيم الفقراء

انس نادر محمد داود الدويكامل  حمداهللا فالح الحسبان

ايمن روبين ابراهيم  السيوريعبداهللا العبداهللا"محمد عز الدين "اوس 

ايهاب اسامه موسى النجارايه حاتم انور الناجي

ايهاب نضال محمد سمرينايهاب محمود فائق حمد

بشير فراس بشير الشاميبشار احمد فؤاد المنفلوطي

حذيفه رمضان حمدي ابو شامهجهاد حسن سليمان عثمان

خالد حسن خالد الصالححمزه عمر علي فوطه

خالد عبد الرحمن حسن ابو جودةخالد سمير مصطفى حمدان

خالد وائل خالد دولهخالد ماهر خالد ابو حيان

دانه اسامه ذيب زكارنهخلدون عبد الكريم عطا اهللا طبيله

رؤى محمد سعيد عثماندعاء جمال فرح حسين

ربى شاهر فايز ابو غنيمراشد جمال محمد العوامله

رهف يوسف فخري عليرشاد نبيل رشاد وشاح

زيد نعيم حسين مسلمزياد عمر احمد بركات

سامي سمير عاهد ابو عليساره محمد سعيد حنون

سيف محمد قاسم حاج محمدسلسبيل احمد غازي الملكاوي

شاكر موسى محمد المشاقبهشادن خالد ابراهيم خليل

صهيب ابراهيم  يوسف الدعبوسيشهم عمر حماد الخزاعله

عبد الفتاح محمد عبدالفتاح الحمويعبد السالم خميس بكر عالن

عبد الهادي" عبدالرحمن" عبدالرحمن صبحي توفيق عبد الكريم محمد ابراهيم عزوز

عبدالرحمن يونس محمد خضرعبدالرحمن محمود عبدالرحمن جمعه

عبداهللا جميل عواد شنيكاتعبداهللا ابراهيم عبد الفتاح العبسي

عزالدين اسامه حسن الوحشعبداهللا محمود محمد علي

علي فؤاد علي ابو عقلعالء خالد محمد طرخان

علي معتصم علي سمورعلي محمد علي جبرين

عمر انيس هالل عبدالحقعمار وليد اسماعيل الزول

عمر عماد مصطفى عرفهعمر علي عارف الحمادين

عمر ناصر عمر مسمارعمر محمد احمد الحاج احمد

فايز محمد فهد محمد صبح الشرباتيغيداء علي جميل الجعافره

فرح عبده فرح قندلفتفرح  خليل داود كمال

مؤيد مفيد محمد شهوانمؤيد عثمان محمد ابو خضره

محمد  ماهر سليم المواجدهمحمود دعيس"محي الدين"مالك

محمد بدر محمد الدويكمحمد امين يوسف حسن

محمد جميل خميس زيدانمحمد جمال صالح الخطيب

محمد حسن محمد عمرمحمد جودت عبد الجواد جابر

محمد سامر شريف الحلوحمحمد رائد منصور الضبه

محمد مصباح محمد عايشمحمد عبداهللا محمد بكر

محمد نعيم سلمان عليوهمحمد مصطفى محمد الشوا

محمود سمير ابراهيم الصويصمحمد يحيى خير النجار

محمود عياش محمد ابراهيممحمود سمير محمد عبداهللا

محمود يوسف طه ابو عرقوبمحمود محمد محمود الجبور

مصطفى حسين احمد حمادمرام احمد يوسف شرف

مصطفى عبد الغني مصطفى عبد اهللامصطفى عامر محمد العبد

مصعب محمد محمود عبد الرحيممصعب عبد المحسن محمد الحباشنه

معاويه محمد حموده ابو نجامطر مصطفى مطر نمر

نديم امجد نبيل الفنجريمهند وليد جبريل هالل

وعد ايمن يوسف حسنهيثم اسامه محمد اسماعيل
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اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٢:٤١ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

يحيى محمود هندي ابو دلبوحوالء احمد عبدالسالم قنديل

يزن ناجح احمد حمدانيزن ماجد غاندي الريماوي

يزيد حكمت علي الشامييزيد ثائر سليمان الرمحي

يوسف عدنان يوسف جبارهيزيد يوسف محمد اسماعيل

اســـم الطالـــب

١١١١١٢

١١٣١١٤

١١٥١١٦

١١٧١١٨

متسلسل

هندسة الميكاترونيكس

مالحظات

هندسة الميكاترونيكس ٣:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٢:٤١ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد  سامي كامل فليفلابراهيم محمود حسن اللولو

احمد حسين عيسى العكشاحمد ابراهيم نادر ابو نفيسه

احمد زياد  محمد حنتولياحمد خالد احمد البيروتي

احمد عبد الناصر احمد داوداحمد عبد الرزاق حسن العمايره

احمد ناصر فواز قنعيراحمد فتحي محمد حمد

اسيل سامي اسماعيل ابو خليفهاديب ابراهيم محمد الحاج ابراهيم

اشرف بهجت اسماعيل عبد ربهاسيل عيسى عبداهللا قاسم

امجد رياض عبد القادر سريهالمعتز باهللا مروان خليل الكاتب

ايات ناصر محمد عقلانس عمر ابراهيم ياسين

بالل محمد علي دودخبراء محمد احمد العالم

بهاء كمال محمد العبدالالتبهاء الدين  خالد يوسف عليان

تاال رفعت عبد الكريم  الدباسبيترا شحاده عزات عبدالعال

حسن خالد حسن ابو جدوعحازم محمد هاشم عبداهللا اشتيوي

حمزه عدنان عبداهللا ابو عمرانحمزه احمد محمود ابو عمر

دانيه بكر داود العوضيحمزه مأمون رمضان حمزه

رقيه عيسى محمد القصير الجزازيرحمه حافظ بسام جرار

ريما احمد محمد حمدانريم ماجد احمد سلوم

زيد عطا محمود الحماميزياد مجدي  وليد العجو

سليمان ايمن سليمان المقداديسامر نظمي عبداللطيف ابو علي

شاكر رسمي حسين المالحيسيف محمد دانيال زلوم

صالح احمد صالح صالحشهد علي احمد عواد

صالح علي محمد صبحصالح بهجت صالح ابراهيم

طارق زياد احمد عليميضياء موسى احمد مطلق

عاصم محمد محمود بني مفرجعائشه احمد علي النعامي

عبد العزيز محمد حسن النشاشعامر توفيق ابراهيم الحكيم

عبداهللا  مفيد مصطفى القرمعبد اهللا لطفي محمد صبحا

عبداهللا زياد محمد الطنايبعبداهللا زاهر عبداهللا ابوديه

عبداهللا مصطفى فتحي فليفلعبداهللا سامح محمد ناصر

عزالدين محمود طالب ابو حسينعبير محمد عثمان عالن

عالء فضل عبد القادر عطيهعالء الدين حسام علي ذوابه

علي نعيم موسى ابو الويعالء مراد عبدالقادر السباتين

عمر فواز عبد اللطيف بركاتعمر فاروق عطيه الزبيدى

الرا ثائر خلف سالمكايد عزمي  كايد حسن

لمياء وفيق عبد الرحيم الرفاتيالنا ياسر احمد المصري

مجد  محمود فتحي ابراهيم جويدمؤمن عادل صبحي الشرايده

محمد  نادر داود ابراهيممحمد  ابراهيم سليمان عواد

محمد سعيد احمد ابو الشيخ الرواجفهمحمد خليل عبد الجليل النعيمات

محمد عصام سعد كنشمحمد عبد الرحمن عيسى عبد اهللا

محمد ماهر داود غوشمحمد فرج عبد الحفيظ الطباخي

محمد محمود زكي شعبانمحمد محمود حسن ابو حطب

محمد محمود محمد كنعانمحمد محمود عبد الرزاق الزرو

محمد مرزوق صبحي العويسيمحمد مد اهللا عبد المهدي العساسفه الحباشنه

محمد نسيم محمد الدمسيسمحمد موسى محمد الغول

محمود اسامه محمود جعفرمحمد يوسف جهاد الشيخ

محمود مسلم سليم  ابورواعمحمود راسم ابراهيم ابو ليلى

معاذ عبد الكريم محمد عوادمصعب جعفر حسين دار خليفه

معن نزار مصطفى معاليمعاذ محمد احمد المصري

مهند ثائر علي صبحمهند احمد عبد الكريم العمايره

مي محمد فكري حامد طهبوبمهند عدنان عمر الحميدي

نورهان فارس ابراهيم القواسمهنبراس حسين انيس ابو الوى

وليد خالد عطا خليلوسن ايمن رافع العتوم

يزن مازن سعيد شعثيزن حسن يونس دراج

يوسف نازك يوسف ابو ديهيعقوب فارس يعقوب الدويك

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

متسلسل

هندسة الميكاترونيكس

مالحظات

هندسة الميكاترونيكس ٤:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٢:٤١ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم محمد ابراهيم ابو سليمأسامه خليل صالح ابو هدبه

احمد جمعه انيس محفوظاحمد تركي سعيد غرايبه

احمد رياض ابراهيم اجفيلاحمد خالد عبد السالم الشرايده

احمد منير حامد ابو عزوماحمد لطفي احمد مرشد

احمد يوسف عبد المنعم غياضهاحمد يعقوب زكي الدريني

اسامه فؤاد عبد الكريم الحيحاروى عيسى حسن ابو حجر

افنان زياد كامل الطعانياسراء محمد عبد الختالين

المهدي باهللا محمود علي القرعاناالء محمود يونس الفالح العبادى

امين ادريس فؤاد الخطيبامال هشام حسني الغزاوي

ايمن  ابراهيم حسن المالحيانس محمد دعاس عنوز

بشار ايمن شكري الجالدبراءه جمعه حسن ياسين

بيان محمد محمود حسنبلقيس محمد عوض الحياصات

حسن عبد الرؤوف حسن مسالمهحسام سلطان احمد الجبول

حكيم محمد حسين ازعيميحسن عدنان حسن عبد الغني

حمزه زياد عبد الوهاب الحورانيحمزه راجح راجح عبداهللا

رامي زكريا عبد المنعم نصرخالد زياد سامي مخالفه

رعد وليد خالد الحرازنهرعد بسام رشيد رشيد

رند محمد عبدالكريم الهميساترناد احمد عبد الرحيم الفي

زيد جميل محمد مزقروان زياد محمود الشويكي

سالي احمد اسماعيل عيدزيد ماجد مصطفى المريدي

سعيد نزيه سعيد سحويلسامر فواز عدنان ابراهيم

سلسبيل عيسى محمد الحمايدهسفيان سعيد عبد الرحمن ابو كبه

سوسن احمد ابراهيم الشقيراتسماح سامي مصلح  ابو كف

شادي ماهر عبد شنيورشادي الياس سليم امسيس

صدام فايز محمود العطيشروق وليد عمر ابو جاموس

صهيب محمد اسحق سالمصهيب امين  عمر التميمي

عامر خليل محمود قرمشطه عماد جميل عفانه

عبد الرحمن خلدون صالح زيناتيعبد الرحمن حسين عبد الفتاح سلبد

عبد الرحمن موسى احمد حمدانعبد الرحمن محمد مطر خليل

عبد اهللا فواز فراج االسدعبد اهللا خليل علي النوافله

عبداهللا حسين محمد كنعانعبداهللا احمد عبيداهللا المرايات

عبداهللا محمود ابراهيم ابو جميلعبداهللا محمد احمد القيسي

عدي محمود محمد الطوسعبداهللا معين يوسف حماد

عمر جمال عادل محمد حامدعلي عبد العزيز محمد الرجوب

عمر سعيد احمد تيلخعمر جمال قاسم الصقري

غيث فتحي احمد سماعنهعمر محمد علي خضر

قيس محمود عبد المهيراتفاطمه احمد حسن برهم

مؤمن خالد عبد الوهاب الخطيبليث حسين علي الزهراني

مالك عبد الفتاح طالب سكريةماجد  محمد ماجد عامر

محمد حسان مصطفى البرغوثيمحمد احمد ابراهيم جعابو

محمد خميس يوسف جبرمحمد خليل عبد الغفار الحاج

محمد سامي محمد ابو دياكمحمد راسم مصطفى خلف

محمد عبداهللا عبدالحميد ابو عليمحمد عبد القادر محمد اسريوه

محمد ماجد محمد ابو شعيرهمحمد عوده سالم البطوش

محمود رائد امين حربمحمود  اياد محمود  بكر

محمود عفيف عبداهللا الظاهرمحمود عزمي محمود عرب

مصعب بن هشام جمعه ظاهرمراد سامي ذيب شليح

معاذ احمد فالح العواودهمصعب منير احمد ابو حمد

معتصم عصام حسن منصورمعاذ سامي عبده العبابسه

موسى عبد القادر موسى البشيتيمهند علي احمد ملكاوي

هبه وليد طه المحروقنادر سعود جمعه ابو خرمه

وصفي هاني فنخور الخوالدههشام جهاد صبري الشيخ احمد

يزن يحيى موسى الزيوديارا ابراهيم عبدالرحمن الشيخ

يزيد محمد ابراهيم الدبوبييزيد عماد حسن سعيد

يوسف احمد يوسف اشرق لبن
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متسلسل

هندسة الميكاترونيكس

مالحظات

هندسة الميكاترونيكس ٥:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٢:٤١ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

عبد اهللا عبد الكريم محمد رزيقاتاياد فرحان مفلح الغويرى

محمد حسام محارب محاربمحمد حامد واصف الجهني

يوسف نضال يوسف الحوامدهنصر حسن ميرغني حسن

اســـم الطالـــب
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متسلسل

هندسة الميكاترونيكس

مالحظات

االتمتة الصناعية ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٢:٤١ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد خلف سلمان الزهراناحمد حسن محمد القواسمه

احمد طه ابراهيم الهباهبهاحمد طارق عيد المشاعله

احمد عبد الوهاب عبد اللطيف الوريكاتاحمد عبد الفتاح احمد القواسمي

احمد مصطفى احمد علياحمد عمار ابراهيم النوايشه

ادهم ناصر حسن الرمحياحمد نعيم ابراهيم عشيش

المومن باهللا خالد محمد المشقبهاسامه عوده اهللا اعبد المواجده

انس امين حسن االشقرامين منير امين شنك

انور ذياب علي عياشانس خالد عبد الرحيم جويحان

بهاء الدين موسى محمد القيسيايوب عبد القادر ايوب النشاش

جابر صالح عوض اهللا جابرثائر عصام محمود الطراونه

حذيفه خالد مصلح جهامهجهاد عوني عدنان الصمادي

حمزه عماد محمود الخطاريحسان ثابت محمد الزبن

خالد عيسى خالد حمدىخالد عبداهللا رمضان االطرش

ديب محمد ذيب الصالحاتخالد نادر محمد خضر

راشد سامي ظاهر الشنيكاترائد رياض محمد شعالن

رمزي محمد خضر رشاد غيثرشيد محمد خليل علي

زيد سمير جمال المعايطهزكي عادل جمعه صافي

صالح محمد صالح الكيالنيزيد محمد محمود ابو خرج

ضرغام احمد عبد السرخيصهيب خليل احمد الجبارات

عبد الناصر محمود علي النمرينعبد اهللا داود محمد المساعده

عبدالكريم حسن خالد البظمعبداالله محمد حسين ابو عثمان

عبداهللا ربحي عبدالحق ابو يعقوبعبداهللا امجد هالل صالح

عدلي محمد عدلي علوهعبداهللا هاني عبدالقادر عفاني

علي محمد عبدالعال المصريعلي احمد عبد ابو هنيه

عمر ابراهيم اسماعيل سالمهعلي محمد نمر دقه

قصي عالء توفيق العيسىعمر علي احمد السرسك

ليث عبد الرحمن خليل عماركريم سليمان موسى الرميالت

مؤمن راضي عبداهللا البواليزليث محمد مصطفى الهمشري

ماهر عاطف ذيب معاليمالك صالح حسن المسيعدين

محمد احمد محمد العقرباويمحمد ابراهيم يوسف اسماعيل

محمد ايمن رباح عطامحمد امين احمد شنك

محمد عبد اهللا كريم الخليفاتمحمد شحاده كامل الحلبي

محمد علي احمد صمادىمحمد عطيه عبدالرحمن العليمات

محمد عماد محمد الطنايبمحمد علي دعسان الهالالت

محمد عيسى خالد حمدىمحمد عماد محمد العدينات

محمد كمال سعيد سعادهمحمد عيسى عبد النبي البوات

محمد واصل محمد المومنيمحمد مراد كامل النعانعه

محمد يوسف عبد الرحمن ردادمحمد ياسين محمد عيسى النتشه

مصعب عبد اهللا حسين العمايرهمحمود عوض اهللا عابد الهويمل

مهند علي صادق عبد الرحمنمنيب معتصم محمد الرواشده

نور الدين ثائر اديب البربراويموسى محمد موسى غثيث

هاشم عثمان مصطفى ابو موسىنور حسن ابراهيم العبادي

يامن احمد محمد المشاقبهوليد سلطان وليد سماره

يزن شريف وليد الفنجرييزن جمال علي عصفور

يوسف فتحي امين مساديوسف عيسى يوسف مسلم

يوسف محمد محمود الشمايله

اســـم الطالـــب
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متسلسل

هندسة الميكاترونيكس

مالحظات

الصيانة الكهروميكانيكية ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٢:٤١ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد محمود حسن ابو حطبمحمود فائق دراغمه) محمد فائق(

بهاء الدين علي يعقوب الصماديبهاء الدين تيسير عواد المحافظه

حذيفه حسين جميل العشوشجابر كمال محمود جابر

عبد الرحمن محمد نظمي الحاج عيدصدام سالم عايد الشعار

عماد عبد اهللا محمد الجودهعالء محمد يوسف نعيرات

عمران عبدالسميع جبرين ابو عيشهعمر يوسف اسماعيل ابراهيم

ليث حاتم صبحي ابو الربفوزي وسام عوني عابدين

محمد امين مروان عبد الحميد سمارهمأمون محمد يوسف الصمادي

محمد عزام عبد العزيز قاووقمحمد خالد مرزوق السرديه

محمد هاني محمد الجواميسمحمد مراد موسى ابو الوي

محمود محمد ناصر جودهمحمود علي خميس الزيود

معاذ عامر جميل صباحمعاذ حسين خليفه الشرفات

يوسف عماد حماد عدوييزن محمد فهد حامد فراح

يونس محمد يونس خضر

اســـم الطالـــب
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متسلسل

هندسة الميكاترونيكس

مالحظات

تكنولوجيا التحكم الصناعي ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٢:٤١ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

مالك ابراهيم محمد العامرىاحمد مروان محمد فارس القطان

اســـم الطالـــب

١٢

متسلسل

هندسة الميكاترونيكس

مالحظات

تكنولوجيا انظمة االستشعار والتحكم ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٢:٤١ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد خليفه محمد الحراحشهاحمد باسم محمد شعبان محمود

باسل ضيف اهللا سليمان ابو رياشاحمد محمد عبد الكريم سعاده

خليل ابراهيم محمد النابلسيهبدور سالمه سالم الرشايده

رضوان مصطفى حسن ابو عقلرأفت طالب سليمان الشرقي

عامر نضال خالد داودطارق زياد ابراهيم ابو خشبه

عبد اهللا محمد عبد اهللا عربياتعبد اهللا حلمي الحاج خليل ابو جبه

عزيز اكرم محمود اعشيشعدي جعفر عكرمه ابو غليون

مامون ياسر ايوب الشيخ قاسمعلي عبد اهللا عبد الكريم شريف

هيثم بسام يوسف قدورهمحمد خالد يحيى الزرو التميمي

يزيد اسماعيل ابراهيم الصعوبياسين سليم ياسين الدشت

يوسف وليد حسين نزاليوسف محمود علي دبور

اســـم الطالـــب
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متسلسل

هندسة الميكاترونيكس

مالحظات

االتمتة الصناعية ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٢:٤١ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد سمير عبد عبداهللا"احمد الشايب"" محمد فالح""احمد "

انس علي سليم المشاقبهاحمد عبد الفتاح يوسف ايوب

ايمن محمود عبد الحميد الكفر عينياياد محمد صالح هندى

رائد خالد فرحان الشورهحمزه محمود محمد الزهير

عدنان خالد عدنان صالحعبد الرؤوف احمد عبد الرؤوف الرمحي

غاندي مجدي محمود الشاويشعمر هشام محمود مساد

قيس طارق محمد ابو لبهفادي فهد فهمي قفيشه

محمد عبد الحليم عبد الفتاح ابو طاحونمالك خيرو عبد الرحيم زبون

معتز محمد شريف بدر عسافمحمد يوسف سالمه ابو شنار

ميساء حسن احمد ابو حلوهمعتصم ابراهيم رزق ابو قديري

وسام عطيه محمد مصطفىهيثم احمد ذيب زايد

يحيى محمد خليل احمد

اســـم الطالـــب
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متسلسل

هندسة الميكاترونيكس

مالحظات

االجهزة الدقيقة والتحكم بالعمليات ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٢:٤١ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد عبد العزيز محمد الوادياحمد شبلي محمد ابو ليلى

احمد منذر حسن وردهاحمد علي شوكت عبيد

ثائر رمزي احمد عبد الرحمناسامه محمد عيد الديات

حذيفه راضي علي العرجاءحافظ اياد حافظ ابو سعده

صهيب مديح داود المساعفهرغد سمير احمد الحنيطي

عبد الرحمن سليم جميل المناصيرعاصم عيسى محمد الرواجبه

عبد اهللا جمال رسمي ياغيعبد الكريم عماد الدين مصطفى برهم

قصي محمد مصطفى اللحامفاديه رمزي فؤاد حجير

محمد اسماعيل حسين ابو النحلمالك عمر محمد هيكل

نور علي محمود النوافلهمشعل خضر محمد عبده

هيثم مصطفى علي حسن

اســـم الطالـــب
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متسلسل

هندسة الميكاترونيكس

مالحظات

تكنولوجيا انظمة االستشعار والتحكم ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٢:٤١ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد اسامه احمد ابراهيمابراهيم محمد زايد ابو خرمه

احمد سائد احمد الغولاحمد اكرم ياسين هيكل

انس ابراهيم محمد ابريوشالمنتصر باهللا رائد محمد الشخامي

سالم ماهر سالم زمزمحنان رمضان خليل يوسف

عدي عادل احمد المومنيعاطف غسان فتحي الحيت

محمد اياد محمود صالحعمر جمال خضر حردان

محمد جهاد فائق سليمانمحمد بسام عزات ابو صوي

محمد فريد جمال حسونهمحمد فادي محمد العبد

منقذ مؤيد منير الخريشهممدوح عماد ممدوح عبد الجليل

يزن خليل محمد عبدالرحيمنعيم عاطف نعيم السقا

يزيد محمد سليمان عبد الحافظيزن محمود مرزوق كريشان

اســـم الطالـــب
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متسلسل

:اجمالي عدد الطالب 

هندسة الميكاترونيكس

737

مالحظات

صيانة االجهزة الطبية ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة


