
٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٦:٣٩ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد زكي زكريا ذيب محمدأحمد مجدي صدقي ابو الهيجاء

احمد عزالدين اديب دعمهاحمد عاطف يعقوب غنام

احمد فالح عبداهللا العازمياحمد غالب احمد احمد

احمد محمود سعيد الرفاعياحمد محمد عايش عليمات

احمد ملبس سالم الهاجرياحمد معتصم حسن جاد اهللا

العنود خالد خلف كريشاناسالم رزق يوسف االخرس

بتول عمر عارف مقابلهانس عبد الرحيم محمد حمدان

بشار عماد يوسف الخماشبراءه محمود ابراهيم عبد اهللا

تامر ايمن حسن هزايمهتاال سليمان قاسم ابو عين

تيماء جبر محمد عوادتسنيم رائد رمضان الصعيدى

حسن عباس عبداهللا فرج عبداهللاجالل فراس جالل مزاهره

حمزه محمود عبد الرحمن موسىحمزه فاروق احمد ابو خشب

حنان حابس نايف العبدالالتحمود فالح خصيوي حامد العتيبي

خالد محمد خليل ماضي صفوك المطيريخالد حسين علي عبدالعال

خليل بكر خليل رمضانخليل ابراهيم مصطفى عبد الرزاق

دانيه راتب علي الدبايبهدانيا محمد رمضان قاسم

دينا علي خليل مسلمديمه فاروق محمد يحيى الجعبه

رند ايمن سليم حمدانراما جمال حسين محمد

روند سليم محمد عبد اهللاروعه راكان ابراهيم الكفاوين

ساره ايمن علي حيدر الحباشنهزيد احمد محمد الخشاشنة

سجود سليمان موسى الحسناتسالم هالل سالم الشالح

سعيد احمد سعيد تيمسعود راشد محمد العازمي

سيف الدين خالد محسن قاسمسلمان خلف سلمان العازمي

صالح زياد خميس اسماعيلشهد احمد علي القضاه

طارق خشمان مناور العازميضياء الحق عماد ابراهيم ابو محفوظ

طالل لطفي عبدالرحيم حنونطالل احمد مناحي عبدالمحسن المبارك

حميد االسدي" محمد سمير"عبد الرحمن عامر جمال زكريا عاصي

عبد اهللا بسام محمد سعادهعبد الرحيم عمر عبد الرحيم الخطيب

عبدالرحمن بدر عبداهللا حنيانعبدالرحمن امجد رفيق نصار

عبدالرحمن عايد هتالن العازميعبدالرحمن زايد الهبى زيد العازمى

عبدالرحمن محمد عبد الرحمن الزيتاوىعبدالرحمن عبداهللا رجعان العازمي

عبدالعزيز محمد سالم العازميعبدالعزيز علي حمد عماش العازمي

عبداهللا غصاب محمد العازميعبداهللا سعد مرزوق العازمى

عبداهللا محمد صياح العازميعبداهللا فايز هويشل جمعه

عرين محمود احمد ابوخديجهعبداهللا محمد ناصر وسام العازمي

عمار خالد محمد عوضعزام زياد محمد شاورية

عيسى علي عبد الفتاح المحاميدعمر ناصر فارس عوده اهللا

فراس داود محمود ابو سليمانفالح عادل فالح العازمي

فرح هشام غازى العرجانفرح راضي سليمان بني عيسى

فالح محمد ناصر فهد وسام العازميفالح محمد مناحي فالح العازمي

فهد مسفر عوض العازميفهد فالح حمد العازمي

قيس عوض مناور الزيديينقصي محمد محمود عصفور

لؤي ابراهيم عبد السميع ابو سنينهقيصر زياد عمر الحباشنه

ليث محمد يوسف الزغوللبنى محمد فواز غنام

مؤيد خالد علي الزبيدىليث نضال محمد عبوشي

مبارك نعيثل بخيت العجميمبارك نزال  فهيد العازمي

محمد جميل ناظم مدللمحمد احمد سليمان االسيود

محمد صالح محمد عبداهللا سعد الحضيري العازميمحمد سعد وتير مطلق سعدون العازمي

محمد على دخيل الرشيدمحمد عامر احمد حميدي

محمد فاروق محمد دوابشهمحمد عماد محمد عبدالحفيظ

محمد ماهر حسين السيد احمدمحمد فهد حمود الحميدة

محمد مروان مصطفى بدوانمحمد محمود فالح الصمادي

محمد وليد صبحي سرسكمحمد وائل محمد جرادات

مروان اجميعان عبداهللا المهيداتمحمود محمد يوسف سعيد هاها

مساعد ملفي عيد العازميمريانا يوسف محمد المناصير

اســـم الطالـــب
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٦:٣٩ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

مشهور امغير عبداهللا الهمالنمشعل مبارك حمود العازمي

معاذ محمد الخضري الدسوقيمعاذ زياد حسن ابراهيم

مي سليمان حسن ابو رياشمنصور نويصر مرزوق العازمي

نايف فالح مطلق المطيريميس ابراهيم سليمان حجازين

هتون نصري احمد الشبليهاشم خالد هايل ابو زيد

هيثم احمد حسن شحادههشام زياد عبد رزق

يارا خالد حسن الصدوقهيثم يحيى عبد الوهاب الحسنات

يوسف عادل مهدى مرزوق دخيل الخياطياسمين عادل ابنيه صومان

يوسف منور سليمان الخريشايوسف محمد يوسف فضه
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٦:٣٩ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم عدنان ابراهيم زهيهأحمد محمد طلب البلوي

ابراهيم فايز عبد الحميد السويطيابراهيم عماد حامد ابو عوض

ابراهيم محمود ابراهيم بني عطاابراهيم فايز يعقوب فليفل

اثير ابراهيم احمد الزبيديابراهيم منير ابراهيم ابو علوش

احمد ابراهيم رمضان وهداناحالم خالد عيسى الفسفوس

احمد تيسير ابراهيم عباساحمد بركات شفيق الصبيحات

احمد خالد صالح السطرياحمد حسن سليمان ابو هليل

احمد سميح خالد الرواشدهاحمد خالد عواد الجريري

احمد صالح عمر الحميدياحمد شحده محمد النشاش

احمد علي محمد ابو زعيزعاحمد عبداللطيف عجاج الخوالده

احمد مؤمل احمد خالداحمد عيسى محمود القيسي

احمد محمد ابراهيم برغوثاحمد ماجد عبد اللطيف ابو كريفه

احمد محمد االمين فارس الخطييباحمد محمد احمد القيسي

احمد ناصر حماد علياحمد محمود علي ابو عوض

احمد نعمان مصطفى الزريقياحمد نظام ياسين العمري

ادهم ايهاب احمد حيموراحمد يوسف احمد مسلم

اسامه خالد عبد الحافظ منصوراسامه  سعدي اسعد جبر

اسامه عاطف صالح اسماعيلاسامه خليل معروف قاسم

اسامه محمود مصطفى التركاسامه عمر محمد العزيزات

اسيل عدنان محمود نصر اهللاسالم سليمان ابراهيم ابو محفوظ

اشرف احمد خالد ابو شريخاشرف ابراهيم حسن عشيش

العنود امغير عبداهللا الهمالناشرف مروان يوسف زيد

انس حرب صالح عبد اهللاماني وجيه محمد حمدان

انس محمد سالم ابو سمرهانس رضوان محمد ابورياش

انس يوسف عبد الرزاق خليفةانس محمد علي ابو ياسين

انور حسام الدين انور عبد الوهابانور بسام ابراهيم السعدي

اياد احمد محمد نعمان غياضهانور رمزي انور سالم

اياد محمود نعيم علقماياد مؤنس محمد صدقة

ايمن موسى عبد الكريم محمدايزيس خالد جميل ابو سلمى

ايه روحي عبد الرحمن شاهينايناس محمد جمعه الحداد

ايهم احمد عبد الكريم سعيدايه محمد حسين النشاش

بدر ناصر شنيف العازميباسل احمد محمد المناعمه

براء يزيد فتحي ابو رمانبراء خالد جبري سمحان

بشار حسن حسين مرشودبشار بشير عبدالمعطي زلوم

بالل عاطف محمد صندوقةبكر ابراهيم محمد الخواجه

بهاء الدين عماد محمد حنتوليبلقيس حسن شويشر المشاقبة

بهاء خالد ناجي موسىبهاء جهاد سليمان الفسفوس

تامر ابراهيم موسى رمانبهاء صالح محمد طعمه اهللا

تيماء عبدالوهاب عبد الكريم الطراونهتامر سمير باجس ابراهيم

ثائر عامر احمد العيسىثائر احمد عزيز الحبيه

جمال محمد محمود الزبيديجعفر خضر اسعد عبيدات

حارث بسام شفيق الشرايعهحاتم اكرم محمد صقر

حذيفه مأمون حمدان ابو سنينهحازم محمد ابراهيم غيضان

حسن علي حسن عنبتاويحسام عبد اهللا خليل االخرس

حسن محمود حسن الليمونحسن فايز خالد ابو عوده

حمزه اسامه غالب غنيمحسن هيثم حسن عمارنه

حمزه خالد جمال بلبيسيحمزه جمال حسن بلتاجي

حمزه زياد محمد ابو حاشيهحمزه رائد ناصر دياب

حمزه علي احمد النمراتحمزه طه عبد الرحمن التل

حمزه محمد عبدالقادر ابو طهحمزه ماجد حسن يونس

خالد بسام مصطفى قطمشحنين جهاد عبد الكريم الشمايله

خالد حمود سالم العازمىخالد بالل سعيد حرب

خالد محمد ابراهيم ابو سريسخالد سعيد عبدالقادر العالول

خلود عمر كامل الصعبيخالد مرزوق راشد العازمي

خليل عدنان احمد ابو عوادخليل بسام خليل حمدان
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الهندسة المدنية
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اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٦:٣٩ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

راشد جمال عبد الفتاح النجاررؤى خليل حسين الزغول

علي البسومي"صالح الدين"راماراشد رائد سليمان سهاونه

رباح يوسف محمد سليمانرامي عنان عدنان عواده

ربيع محمد رشدى عبد الحليمربى عمر محمد الحمزه

رشا بسام غازي سعيدرزان عمر حسين االطرش

رناد عبد اهللا محمود ابو حميدهرناد الياس محمد ابو جاموس

رهف علي عبد سكارنهرهام فالح احمد الخطيب

زيد خالد عيسى المناصيررونق سليمان محمد ابو كف

زيد كمال احمد العوبليزيد خضر محمد ابو سخن

سالي علي عبد الهادي حسنساره ابراهيم عبد النصيرات

سعد بدر سعد العازميساهر خميس ذيب زهران

سفيان صالح ابراهيم الترتيرسعيد خليل سعيد دمير

سناء محمد ابراهيم ابو شاهينسمير جهاد عادل شعالن

سيف الدين عدنان فارس حميدانسونيا محمد موسى ابو الهيجاء

صالح الدين كامل حسن العيسويسيف محمد محمد اللحام

طالل ضاوي سعود العازميضياء وليد اسماعيل حامده

عاصم موسى محمد احمدعاصم محمد احمد وريكات

عامر حموده ادلمه الشقورعامر بالل عبدالرحمن عبد

عبد الرحمن عمر حسني العيسهعامر وليد احمد الشويات

عبد الرحمن ناصر مصطفى ابو حمديهعبد الرحمن محمد غانم الحسن

عبد اهللا زكي محمود ابو جرادهعبد اهللا ابراهيم محمد ابو الرب

عبد اهللا علي عبداهللا الحسنعبد اهللا عايد فالح المشاقبه

عبدالرحمن بشار محمود حرز اهللاعبد اهللا يوسف عبدالحميد ابو سليم

عبدالرحيم زياد عبد احمد رزقعبدالرحمن محمود محمد عيسى

عبداهللا ابراهيم عزمي درويشعبدالفتاح احمد عبدالفتاح الدبس

عبداهللا حفناوي حسين الحفناويعبداهللا تيسير علي كليبي

عبداهللا عدنان احمد يحيىعبداهللا عادل جمعان العازمي

عبداهللا فرحان عزيز فزاع الشتيوى العنزيعبداهللا عمر عبداهللا الفناطسه

عبداهللا هشام ابراهيم حمدانعبداهللا مرزوق دغش دسمان العازمي

عروب وائل محمود ابو زيدعدنان عبد الفتاح عبد اهللا عوده

علي سعود عبد العزيز المجمدعالء عمر فهمي صالح

علي نايف خالد السيدعلي ماهر علي سالمه

عماد المعتصم باهللا المتوكل على اهللا الحنعماد الدين ناصر امين العكش

عمار ابراهيم علي حمادعماد حمد محمد ابو جوده

احمد حسين\عمر فتحي صبحي عمر جمال روحي جمعة

عمر قصي داود عيسىعمر فريد مصباح محفوظ

عمر محمد عبد القادر داوودعمر محمد احمد عبدالرحمن

عمرو محمد حسين الجرفعمر نبيل عبدالكريم عوض

عيسى خليل سليمان ابو سيفعوض مبارك عوض العازمي

غيث عدنان احمد العوبليعيسى خليل محمد الغوانمه

فراس خليل احمد ابو ريافايز احمد فايز ابو عنزة

فضل اهللا محمود احمد محمد عبدفرح احمد كمال عوض

فيصل خضر محمد عيسىفوزي جميل فوزي ابو شريخ

قدامه ساطي محمد خضرفيصل راضي صالح الحيان

كرم بكر محمد صالحقصي عبد اهللا حسين عباد

كنان رائد احمد جاد اهللاكلزار عادل فالح ابو صالح

ليث اسماعيل محمد النجارلؤي عماد حسن العميري

ليث سعيد حسن عقلليث ثائر ديب التكرورى

ليث عبد المجيد ذياب ابو عربليث صالح شفيق عجور

ليث مصطفى فارس ابو صفيهليث محمد احمد ضبعان

لينه رضوان عامر العداربهلين محمد ابراهيم محسن

مالك حسن ابراهيم ابو محفوظمؤمن اسحق محمود عوده

مجدي محمود خليلمجد عبد الحكيم محمد عبد الحق

محمد ابراهيم خليل محمد حسن القطانمحمد ابراهيم اسماعيل الصوص

محمد احمد خليل عاصيمحمد ابراهيم موسى ذبيان
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محمد الحارث احمد عبداهللا ابو سرايةمحمد اكرم محمد الدسوقي

محمد بهاء الدين يحيى شحادهمحمد بدر محمد المتبولي

محمد حمد سالمه المشاقبهمحمد حازم يعقوب يوسف

محمد خالد صياح الخريشهمحمد خالد حلمي شاهين

محمد خالد محمد عطيةمحمد خالد عبد الكريم ابو العينين

محمد زياد علي الحراحشةمحمد خالد مصطفى سلمان

محمد سلمان  محمد  بني سلمانمحمد زياد فهمي محمد

محمد صالح وهبه الدجانيمحمد شكرى حسني الكرمي

محمد عبد الفتاح احمد قنديلمحمد ضياء علي مصطفى

محمد عفيف ممدوح الرعودمحمد عبد الكريم احمد سعد

محمد علي موفق محمد ابو طالبمحمد علي محمد الحبيس

محمد عيد فالح حمد العتلمحمد عمر محمد  ابو صبحية

محمد فخري حسين الصماديمحمد فاهد علي معتقه

محمد كامل عبد الغفار الحجاجرهمحمد كامل خميس فليفل

محمد مرجي محمد العازميمحمد ماجد محمد ابو حق

محمد وائل وهبه ابراهيممحمد ناصر محمد ابو كف

محمد يوسف غالب عبد اهللامحمد وليد عايد جاد اهللا

محمود اسامه شفيق الطوابينيمحمدخير سالمة محمد دعدس

محمود جمال محمد برغالمحمود جالل احمد مصلح

محمود عز الدين احمد ابراهيممحمود شاهر سالم حيمور

محمود موسى زكي راجحهمحمود محمد خالد الدوخ

محمود هيثم وجيه النمرمحمود هاني حسن اسماعيل

مروه حسني موسى حسنمراد عماد محمد دعاس

مصطفى عطيه محمد ابو الهوىمصطفى خالد مصطفى جديتاوي

مصعب عادل يوسف الزعبيمصطفى محمد محمود زهران

معاذ عمر حسن الحشكيمعاذ ابراهيم رمضان عبد العال

معاذ محمود حسين مسلممعاذ فيصل فايز ابو عنزه

معتز محمود صبري خليفهمعتز حسن محمد عيسى

معتصم وليد سالم عوض اهللامعتصم مسلم محمد مصلح

منار طلعت محمد المكسورمعن نمر محمد القضاه

موسى غسان نعيم حنتوليمهند خليل خليل قنيص

ناصر الدين نادر امين البلبولموسى فيصل موسى ابو الريش

ناصر خالد احمد الخرابشهناصر جمال علي سالم

ناصر محمد حسن العجميناصر علي محمد المري

نشأت عبد القاهر عيسى الخوالدهنبيل حسين خليل السالق

نوزت مأمون عبد الرؤوف هزايمهنورا فؤاد احمد البدارنه

هاشم خالد هاشم اسماعيلهادي منيف صويلح العازمى

هبه عارف خليل حمدانهاني كمال هاني القطاونه

هشام احمد سالم الشريفهبه عدنان اسماعيل الحليق

هيا وليد مصطفى سريةهشام بسام مدحت داود

ورد جمال محمد المحادينوائل نسيم سعود قاسم

وفاء عطا اهللا سالمة الختاتنةوسام خالد رضوان القواسمه

وليد خالد مصطفى ثابتوليد خالد محمد خلف

وليد محمد حسن جبروليد فايز خالد المزين

وليد محمود محمد ابو الهيجاءوليد محمد رشيد محمد

يزن المعتصم باهللا المتوكل على اهللا الحنياسمين سمير احمد الجمل

يزن عدنان احمد عبد العزيزيزن خالد محمود البجق

يزن يحيى احمد ابوشميسيزن محمد امين حسن عوده

يوسف رائد نصار نصاريزيد محمد حسن صرار

يوسف غسان يوسف ابو منصوريوسف ساطي احمد حوسه
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ابراهيم احمد جميل الشوابكهأنس محمد عيسى دغش

ابراهيم عصر ابراهيم القطاونهابراهيم سمير يوسف الدوي

ابراهيم نمر سعيد بدرابراهيم محمد ادريس الرضوان

احمد باسم محمود ابو ليلىاحمد ابراهيم سالمه العداربه

احمد خالد عوض غنيم الجويسري العازمياحمد بسام خالد الزعبي

احمد خلف زايد العازمياحمد خضر عمران حسونه

احمد زياد مصطفى بدويهاحمد رائد شحادة القطنه

احمد عبد الغني يوسف الجالداحمد عبد العزيز علي الشايب

احمد عبدالفتاح محمود العمورياحمد عبد الفتاح محمد علي

احمد علي احمد الجندياحمد عصام سامي عنايه

احمد عواد ابركات العموشاحمد عمر محمد صرصور

احمد محمد احمد ابو غزالاحمد ماهر شكري برهوم

احمد محمد عبداهللا الدراويشاحمد محمد خليل ابو نواس

احمد هشام عوض اهللا عوض اهللاحمد محمد مثيب االذينه

اسامه احمد موسى امارهاحمد يوسف عثمان صالح

اسامه لطفي محمد صبحااسامه عيسى خليل عيسى

اسراء منير ابراهيم ابو لبدهاسامه وائل جميل شيخ ابراهيم

اسماعيل يوسف احمد ابو عزاماسالم ناظم طالب توبه

اسيل عبداهللا  بركات الخريشااسيل خلدون اسماعيل ابو غوش

اكرم عدنان عبد اللطيف محموداكرم خالد حسن سلوادى

اماني رجب خالد ابو توههاالء عبدالرحمن سلمان المقوسي

امين محمود امين قطاشاميره محمد عبدالخالق السراحين

انس عبد الحليم محمد االقرعانس احمد محمد هندي

انس محمد سعيد نعمان الصغيرانس محمد حاتم روحي علي

انس محمد محمود عبد اهللانس محمد محمود جرادات

اياد عزيز مديرس بشرايات ناصر محمد سعيد زغموت

اياس ماجد حسن العظماياد محمد عبد حمام

ايمن عمر احمد محسنايمان صالح عيد عيال سلمان

ايه عدنان عبد المجيد ابو الروسايه احمد فايز عيد

بتول عبد الرحمن محمد جاد الحقايهاب سمير صبحي يامين

براءه حسني سعدو الحكيمبراء مراد يوسف ابو حالوه

براك عبدالوهاب يوسف روح الدينبراءه عثمان برهوم عثمان

بشار محمد نايف عرببشار زياد محمد السيد احمد

بندر بدر مبارك الحجرفبشرى مخلد زيد المصالحه

بهاء الدين عبد الغفار علي الجريريبهاء احمد كايد عميره

بيان عبد العزيز عبد الكريم ابو الحاجبهاء الدين فخري عبد الهادي نمر

تيماء امجد حرب الرمحيبيان عمر عارف مقابله

جعفر جمال احمد الصويصجبري عطا جبري حسونه

حسام صالح احمد االطرشحسام بهجت ثائر عبداهللا الريماوي

حسن موسى عايش برغالحسن فيصل حسن حمد

حسين عبداهللا محمد العازميحسين بالل حسين حديدى

حمزه داود حسين ابو الذنينحلمي مروان حلمي حسين

حمزه محمد ياسين ابو العيشحمزه محمد حسين صدقه

خالد جمال يعقوب ريحانخالد بن عبداهللا بن معتوق الطلع العنزي

خالد الفي شالش العازميخالد حجي فالح العازمي

دعاء احمد عبد مقبولخالد محمود عبد الكريم ابو غوش

رائد فراس محمود جبررؤوفه مازن نعمان عوده

راشد ناصر رشيد مرزوق ناصر الحريصراشد عيد محمود المهيرات

رامي خالد محمد مهداويرافت سليم يوسف عباس

رانيا نزار محمد فتحي الشماليرانيا نبيل رضوان عطا

رزان موسى محمد عسررجا عبداهللا رجا داود

رغد تحسين نمر عليرعد سمير خليل المشايخ

رنده كمال عارف عبداهللارنا محمود علي نجمه

روابي قاسم محمد الوديانرهام محمود عبد الحميد الكفرعيني

ريم محمد سليمان الخوالدهريم عبد الكريم محمد الزيتاوي
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ساره حازم محمود الزريقيزيد زياد محمود الكردي

سالم ماجد ذياب عبداهللا ابو عربسالم سيف علي بن رومي العازمي

سامر رمزي جبر الكسوانيسالم ماضي هادي العجمي

سامي ناجي جميل سليمانسامي فهد فهيد هادي برج العازمي

سلطان محسن فيحان العتيبيسعود بدر مجبل العازمي

سيف الدين زياد عبد اهللا الجواودهسوار راسم فوزي الدبس

شادي قاسم محمد خليلسيما عمر محمود علي عوده

صالح صابر صالح الداللشهشعبان سليمان شعبان الدرديسي

صقر عواد ابركات العموشصالح نبيل صالح يوسف

صالح الدين ناصر احمد عوضصالح الدين خالد  عبد اللطيف ابو العسل

صهيب غسان احمد نوفلصهيب عبد الحافظ فهد الجويفل

طارق اسعد سعيد الكرديهضياء الدين حازم عبد اهللا المقابله

طارق زياد محمد هادي عبداهللاطارق خميس محمد ابو النيل

عاصم طايل محمد خرابشهطالل فايز عايض دابان سبالن العنتري

عامر ماجد محمد سعيد زيدعاليه سعيد مسعود محمدرزق

عامر يوسف ضيف اهللا الرفاعيعامر مصطفى درويش ظاهر

عبد الرحمن ابراهيم محمد االقرععباده عمر صبحي عرباسي

عبد الرحمن اكرم فهمي ابو سنينهعبد الرحمن اشرف عبد الحليم النسور

عبد الرحمن خالد عبد الرحمن طقاطقهعبد الرحمن جمال عبد اللطيف علي

عبد العزيز الفي خليفه سالم العازميعبد الرحمن وليد عبد الرحمن ابو علي

عبد اهللا زيد صالح الكايدعبد العزيز محمد سيد الشريف

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن القيسيهعبد المحسن جاسم محمد اليتامى

عبدالعزيز حضيرم حسين الرشيديعبدالرحمن جمال زكي بنات

عبدالفتاح منير عبدالفتاح بشيرعبدالعزيز محمد مناحي العازمي

عبداهللا خالد محمد البربراويعبدالكريم بشير محمود الرفايعه

عبداهللا عصام سعيد التليعبداهللا سعود حمود عيد المشحنى

عبداهللا محمود فهمي السراحينعبداهللا محمد عياد العصيمي

عبداهللا مروان ابراهيم العمايرهعبداهللا مرزوق محمد العازمي

عبيد منور فريح مناور عوض الرشيدىعبيد راشد عبيد دهيسان عيد الجويسري

عثمان كامل خميس فليفلعبيده خالد عبد الكريم الدبايبه

عدي ايمن يوسف سلمانعدنان محمد صبري عبداهللا الجعبه

عال محمود طاهر غنامعريب ايمن حرب العزه

علي ابراهيم عبداهللا صومانعالء الدين توفيق عوض ضمره

علي زيد علي بني مصطفىعلي خليل علي النبتيتي

علي عقله سالمه النصرعلي سليم محمد عبد الوهاب

علي ناصر حمود عيد المشحني العازميعلي محمد جميل ابو شرقيه

عمار عبد الناصر حسن ابو قاعودعمار صدقي احمد غنام

عمار محمد بدر حسنعمار فايز مصطفى عوض

عمر علي حسين القريناويعمر احمد امين قطاش

عمر محمد عوض محمودعمر عماد محمد ياسين

عمر محمود خالد البشاراتعمر محمود احمد ابو عقل

عمر نايف ضيف اهللا الدعجهعمر منير احمد حميدان

عمرو احمد حسين خطايبهعمر وليد فايز ابو عنزه

عيد مساعد عبد العزيز المجمدعيد مرزوق علي بن بحلق

غانم عايد هتالن العازميعيسى نضال عيسى حسين

غسان عبد القادر موسى عبد العليغدير خالد محمود ذياب

فادي احمد سعيد منصورفؤاد سلطان ابراهيم نصار

فاطمه سمير محمد سالمهفارس سالم خلف الخوالده

فرح بسام عايد الدهامشهفراس احمد مصطفى الهندي

فالح زيد فالح الرشيديفرح عبدالرحمن عدنان هيكل

فيصل ايهاب رسمي ذوقانفهد عبدالرحمن فهد بكري

كمال عبد الكريم كمال عوض اهللاقصي خالد محمد قاسم

لؤي ايمن محمد عبد الرحمنكمال نصفت كمال عبد الجليل

لؤي هيثم فارس الخباصلؤي هاشم نزال نزال

ليث عبد الباسط محمد القيسيلمى ابراهيم موسى ابحيص
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لين عطا اهللا محمد عثمانليث غازي ذياب درويش

مالك احمد نصار زكارنهليندا احسان نمر ابو حمد

مالك موسى خليل ابو فردهمالك عبد الفتاح محمد محمد

محمد احمد حسين حسانمالك نمر محمد الرشايده

محمد احمد عبد الرحمن ابو روميمحمد احمد رزق غنام

محمد اسماعيل ابراهيم الحيحمحمد احمد عبد الرحمن بنات

محمد اسماعيل محمود عيسىمحمد اسماعيل عيسى ابو زر

محمد بدر محمود خليل الكسوانيمحمد انور احمد الخطيب

محمد بسام حمزه الحشيشمحمد بسام احمد السيد

محمد بشير خليل شحادهمحمد بسام عطا قرش

محمد جاسر احمد المشنيمحمد تيسير احمد حمام

محمد جمال جميل النقيبمحمد جبر عبدالكريم جبر الشدفان

محمد جميل يوسف خشانمحمد جمال سليمان االسطه

محمد حسين محمد رضامحمد حاتم محمد يونس

محمد خالد محمد ابو مشرفمحمد حسين محمد عزمي البياري

محمد زهير محمد االسطهمحمد خليل موسى شطا

محمد سعد ثامر عبيد العازميمحمد ساكت حسين السيوف

محمد شعيب حلمي رجب وهبهمحمد سعيد يوسف رحمه

محمد عبد الباسط احمد العرميطيمحمد طارق ابراهيم زينه

محمد عبد اهللا محمود ابو عفيفهمحمد عبد الرحمن موسى الحسيني

محمد عبداهللا مطلق العازميمحمد عبد المنعم خضر ابو زيد

محمد عماد عبد الرزاق خليفهمحمد عطاهللا محمد العويدات

محمد عمر سليمان زغلمحمد عمر احمد هيجاوي

محمد فايز سالم العميريمحمد عيسى احمد حامد

محمد فهد عبداهللا العازميمحمد فراس محمود جبر

محمد مازن فريد هيوتيمحمد لطفي ايوب ابو سعد

محمد هادي محمد اللميع العازميمحمد نور نضال اسماعيل عكه

محمد يوسف توفيق االزممحمد يحيى حسن خلف

محمود احمد رسمي عبدالهاديمحمد يونس  احمد خصاونه

محمود اسامه محمود يوسفمحمود احمد محمود ابو علي

محمود حسين صالح العابدمحمود اشرف حسن دراج

محمود عماد محمود الزغلمحمود عماد شوقي صالح

محمود محمد محمود عثمان كعوشمحمود مجدي محمود عبيدات

مراد محمد محمود عودهمحمود مروان حامد الرواشده

مروه احمد حسين الجرفمرام مصطفى عبد اهللا حمدان

مشعل محمد شريد المطيريمشاعل ماجد نهار الطوالبه

مصطفى فتحي عبد القادر جبرمصباح هشام مصباح مبارك

مصطفى موفق مصطفى الرمحيمصطفى فتحي عبدالرحمن الفيومي

مصعب ماجد خالد ابراهيم ال عوضمصعب عالء الدين محمود الزعبي

معاذ طارق يوسف الشمباريمعاذ بسام عبد الرحمن سنور

معاذ عمر حسين داوودمعاذ عادل محمد مزهر

معاذ غسان مصطفى صالحمعاذ غازي جبر زايد

معاذ ماجد خليل حمدمعاذ فتحي عبد القادر حسن

معتز ابراهيم عبد الجابر جاموسمعاويه توفيق محمود قداده

معتصم محمد سليمان عبيد مسلممعتز رمزي احمد عيسى

معمر قاسم علي الخليفاتمعتصم نبيل علي حمزه

منذر محمد مصطفى عيسىملك احمد يوسف ذيب

مهند جهاد عبداهللا شاهينمهاب عماد محمد زهران

مي سهيل عبد القادر المجاليموسى محمد موسى صافي

نادر رجاء عيد سرورميالد يوسف حسن القنه

ناصر عنيبر عبدي زيد العازميناصر سفر حمد اللواء المري

نور االحمد عبد الرحمن صبحي الجعفرينواف فالح مطلق العازمي

نور خالد محمد العتيبينور جمال جميل عبداهللا

هاشم عمر حسن معرفهاديه عوده حامد المهيرات

هاني خالد اسماعيل عبد الواحدهاني حمد احمد الحمد

اســـم الطالـــب

٢٢١٢٢٢

٢٢٣٢٢٤

٢٢٥٢٢٦

٢٢٧٢٢٨

٢٢٩٢٣٠

٢٣١٢٣٢

٢٣٣٢٣٤

٢٣٥٢٣٦

٢٣٧٢٣٨

٢٣٩٢٤٠

٢٤١٢٤٢

٢٤٣٢٤٤

٢٤٥٢٤٦

٢٤٧٢٤٨

٢٤٩٢٥٠

٢٥١٢٥٢

٢٥٣٢٥٤

٢٥٥٢٥٦

٢٥٧٢٥٨

٢٥٩٢٦٠

٢٦١٢٦٢

٢٦٣٢٦٤

٢٦٥٢٦٦

٢٦٧٢٦٨

٢٦٩٢٧٠

٢٧١٢٧٢

٢٧٣٢٧٤

٢٧٥٢٧٦

٢٧٧٢٧٨

٢٧٩٢٨٠

٢٨١٢٨٢

٢٨٣٢٨٤

٢٨٥٢٨٦

٢٨٧٢٨٨

٢٨٩٢٩٠

٢٩١٢٩٢

٢٩٣٢٩٤

٢٩٥٢٩٦

٢٩٧٢٩٨

٢٩٩٣٠٠

٣٠١٣٠٢

٣٠٣٣٠٤

٣٠٥٣٠٦

٣٠٧٣٠٨

٣٠٩٣١٠

٣١١٣١٢

٣١٣٣١٤

٣١٥٣١٦

٣١٧٣١٨

٣١٩٣٢٠

٣٢١٣٢٢

٣٢٣٣٢٤

٣٢٥٣٢٦

٣٢٧٣٢٨

٣٢٩٣٣٠

متسلسل

الهندسة المدنية

مالحظات

طرق وجسور/ الهندسة المدنية  ٣:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٦:٣٩ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

هبه عدنان محمد الفروخهاني محمد عبد المنعم يونس

هدى جمال فايق محفوظهبه فتحي محمود عرب

هيثم جمال راجح الطيبهمام ابراهيم محمد بني عامر

هيثم علي حامد القيسيهيثم جواد محمد مصلح

وسام طالل صبحي الزبطوسام امجد عمر عبد القادر

وليد سمير موسى هويملوفاء دخيل سليمان البشر

يحيي اديب درويش ابراهيميحيى عبداهللا احمد الربايعه

يزن عبدالحميد وجيه الطاهريزن صالح الدين الدسوقي الطوابيني

يزن هيثم احمد جاداهللايزن محمد حاتم الزغير

يزيد معاوية عبدالعزيز يعقوبيزيد سماره  يوسف سماره

يوسف سعدي يوسف السماحينيوسف جمال يوسف سليم

يوسف هاشم يوسف ابو شويمه
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ابراهيم احمد عبد الحافظ الحجاجأحمد خالد احمد قرم

ابراهيم خليل محمود اسعدابراهيم احمد عبد الرحمن بنات

ابراهيم محمد ابراهيم مصطفىابراهيم عزالدين مظهر وايناخ

احمد ابراهيم عبد عرمانابراهيم محمود سمير البريشي

احمد بسام سالمه الربعياحمد اكرم حسين الجعبري

احمد تيسير يوسف ابو ترابياحمد تيسير محمد ابو صباح

احمد جمال احمد الديرياحمد جالل عبداهللا الواكد

احمد جمال موسى عصفوراحمد جمال محمد يونس

احمد حسين عوض الفراجاحمد حسن محمد الطالع

احمد خالد ماجد علي عبيداحمد خالد عبداهللا مصلح

احمد ربحي محمد عبد الحياحمد درويش احمد الزنبع

احمد سالم حسن غنيماحمد زياد علي البجعه

احمد سليمان شحاده الشجراوياحمد سلمان مبارك االشقر العازمي

احمد سميح يوسف جاداهللاحمد سليمان هاشم بني عيسى

احمد عدنان ماجد عامراحمد عادل يحيى الشريف

احمد علي احمد الشولياحمد عز الدين احمد ابراهيم

احمد عيسى عبد الرحمن علياحمد علي عواد الطوالبه

احمد كمال عبدالمنعم سمحاناحمد فتحي عقل الحوراني

احمد محمد محمود ابو سلماناحمد محمد صالح العشران

احمد هاشم احمد العزاماحمد محمود محمد عزام

اسامة جهاد عثمان حتوهاحمد يوسف محمود حرزاهللا

اسامه بالل محمد الهزايمهاسامه احمد عزالدين اسماعيل

اسامه سعيد مصطفى دحبوراسامه حسين محمد شلطف

اسامه محمد يعقوب سعادهاسامه عماد الدين عطا النسعه

اسامه ناصر يحي ابو الريشاسامه مصطفى احمد صالح

اسعد منذر اسعد ابو اسنينهاسراء داود محمد عوده

اسماعيل ابراهيم ضيف اهللا ابو يحيىاسالم خالد مصطفى عمران

اسماعيل محمود اسماعيل الحاج اسعداسماعيل محمد اسماعيل سونده

اسيل احمد علي حسناسيد اسامه محمد الناطور

اشرف محمد عبد الحراحشةاسيل فايز عبد اهللا العتوم

البشير محمد محمود قاسم الطواحاالء حسن احمد ابو خيران

المعتز باهللا محمد خليل منصورالعنود احمد عارف العبويني

امير شاكر عبد اهللا قنديلاماني محمد عطااهللا نبهان

انس احمد حسن عليامير محمد سليمان المشوخى

انس حسام شرف خليفهانس احمد عبد الرحمن جبر

انس عمر محمود الجمالانس سلطان رشيد ريان

انس محمد ايوب جميل السدهانس محمد ابراهيم غانم

انوار علي حسن ابو عيدانس موفق درويش ابو سيف

انور مبارك علي مدغم العازميانور قبالن مشعل الرشيدي

ايناس ايمن عليان العنيزاتاياد قاسم موسى الحاج

ايناس علي محمد الفقيرايناس عامر سليم الشويكي

ايهم بسام زكريا اشقيرايهاب احمد راضي ابو مطاوع

باسل منذر عبد الفتاح القرينيايهم عقاب شكري منصور

باسم مصطفى محمد ابو كحيلباسل ناصر مصطفى ابو حمديه

بتول لطفي ابراهيم سالمبتول رائد عبد القادر األعرج

براء نعيم يوسف عبدالجوادبراء محمد مصطفى ربابعه

بشار بسام عبد الحفيظ الزعبيبراءه محمد جمعه ذكر

بكر محمد مصطفى عيسىبشرى عبداهللا حسين حنتش

بالل خالد محمد الشماليبالل احمد ابراهيم بصبوص

بهاء محمد راضي يوسفبهاء الدين عيسى محمد الشيش

بيان عماد محمد مانعبهاء موسى طه المحارمه

تسنيم خالد ابراهيم نصرتامر نبيل خميس الصباغ

جابر مجبل صالح عطران العازميثروت نايف علي الزواهره

جمانه راتب عوض الحراسيسجاسر محمد عايض الجسار

حازم حسين محمد البوزيةجنان هاني محمد صالح

اســـم الطالـــب
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حسام ابراهيم مصطفى اسماعيلحذيفه عبدالحكيم سليمان عبد

حسام برهم محمود الخرابشهحسام الدين حاتم محمد التميمي

حسام محمد عبد اهللا مرشدحسام زياد عبد رزق

حسان معتصم كامل يحيىحسان عصام محمد الشلول

حمزه انور عبداهللا نصرحسن علي حسن عثمان

حمزه شعبان صبحي حاج احمدحمزه ايمن حسين عميره

حمزه غالب محمد الحبشحمزه عصام عايد الحاليقه

حمزه نبيل عبدالكريم الزغولحمزه محمد حسن البستوني

حنين صالح عزت ابو شهابحنين ايمن مظهر شموط

خالد احمد محمود عبدالجوادحنين محمد عبد المهدى الغنانيم

خالد جمال علي نصرخالد تركى محمد المجليه العازمى

خالد فؤاد يوسف شعفوطخالد عبداهللا شلهوب متعب المطيري

خالد محمد خليل ابو عماشهخالد فهيم رمضان جزر

خليفه فالح سالم العازميخالد منير يوسف جزر

دالين جمال عبد خليفهخليل موسى طه المحارمه

دانيه نضال كامل اسعددانيا بسام رشيد ابو الوى

دعاء مصطفى عبد غبندعاء خالد علي الشمايله

ديمه سليم عيسى ابو الويديما خليل صبحي مقبل

ذياب حمد محمد ابو جودة)احمد عبد(ديمه ظافر نسيم 

راتب محمود راتب سالمرائد صائب خالد الرجبي

راني كنعان عزات عليراكان محمد ناصر علي شريم

رانيه ضيف اهللا احمد مرزوقرانيا عاهد صبحي الريماوي

رزق طالل رزق خريساترزان طالل يوسف الرماضين

رستام معالي عبد الحميد العضايلهرزق محمد رزق محسن

رشاد عزت موسى ابو الويرشا يوسف عبد العزيز عواد

رنا احمود احمد النعيراترغد جمال سعيد ابو تايه

رنيم نور الدين نمر البكريرند عبد الجابر محمد عيسى

رهف خالد سالم برقاوىرنيم يحيى محمد العطيات

روان حسين محمد هماشرهف محمود ارفيفان الرقاد

روناهي اكرم احمد هديبروال راضي عقله عتوم

زياد احمد زياد عبد المعطيزكريا محمد عبد الهادي ابو فروه

زيد اسامه محسن عنبتاويزياد صالح عبد الرحمن قنوع

زيد عصام علي الرفاعيزيد جبري فايز الحسين

زيد نضال صابر اسماعيلزيد مامون موسى البطاط

ساره حسن عبد اللطيف الفيزينب ثائر حمد حمايده

ساره ماجد محمد خيري قدوميساره عدنان حامد عيسى

سالم ماجد حمد الشمالنسالم فراج سالم العجمي

سبأ محمد احمد الخطيبسامي علي فهيد العازمي

سالم علي عبد الفتاح المحاميدسعيد نزار كاظم ابو غزاله

سناء محمد محمود الصالحاتسماح احمد محمد القيسي

سيف احمد خليف ابو زيدسندس علي شفيق الريماوي

شادي سامر ياسين الحلبيسيف الدين جمال محمد علعالي

شيماء سمير حمدان هواريشاكر حكم موسى الدهون

صقر محمد داود ابو خليلشيماء قدري عطا الدويكات

صهيب عبد الباسط محمد القصاصصهيب ابراهيم راشد خليل

طارق زهير محمد الزعبيطارق حسان نادر الفرا

طالل محمد هادي العازميطارق عيسى محمد عثمان

عاصم صالح محمود االشقرعائشه عبد العزيز احمد بركات

عامر عوض محمد سمارهعاصم مصطفى محمد نصراهللا

عبد الجواد وليد عبد الجواد الطيطيعامر يوسف خضر شكوكاني

عبد الرحمن حسين مفلح المجاليعبد الرحمن ابراهيم احمد صافي

عبد الرحمن محمد عيد العازميعبد الرحمن سمير احمد شعبان

عبد العزيز ثابت حسين صالحعبد الرحيم محمد عبد الرحيم البطه

عبد الهادي خالد شفيق ابو سمرهعبد الكريم حمزه عبدالكريم الحوامده

عبدالرحمن حسين داود يوسفعبدالجبار عماد عبدالجبار ابو ديه

اســـم الطالـــب
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عبداهللا احمد  عبد اهللا القضاهعبدالرحمن علي مرمس الحضيري

عبداهللا جهاد عثمان حتوهعبداهللا تركي عبداهللا النويهض

عبداهللا خميس حسن الحجازيعبداهللا خالد ناصر دار حسين

عبداهللا زياد خالد المهيراتعبداهللا راشد رجعان مطلق الداهوم العازمى

عبداهللا سعيد محمود ابو قطيشعبداهللا سعد مبارك عيد مرشد الوسمي

عبداهللا عيد يوسف بصيلهعبداهللا عبدالهادي محمد العجمي

عبداهللا محمد عبدالقادر خطابعبداهللا مجبل مفلح العازمي

عبداهللا محمود حسين صدقهعبداهللا محمد مصطفى ابو غوش

عبداهللا يوسف عواد العقيلعبداهللا نعيم حافظ ابو طالب

عبير كفاح دعاس ابو سالمعبير عز الدين محمد ابو رومي

عدي رافت عيسى ابنيانعثمان صباح دايس منوخ خشمان الضفيرى

عقل حمداهللا محمود عقلعرين اسماعيل جمعه عدوان

علي اسماعيل علي السيدعالء جهاد محمد حميدان

علي فيصل علي عبد القادرعلي بالل علي ابو الجدايل

علي محمد علي ابو زغله العمارينعلي محمد سليمان العديالت

عمار روحي عبد الكريم ناصرعماد عبد الناصر حافظ الجمال

عمار محمد محمود خليفهعمار محمد حسين عبداهللا

عمر خالد محمد البشيرعمر بكر محمد الحجه

عمر سامي شحاده المرشدعمر خير اهللا محمود الحاج

عمر محمود مصطفى ناصرعمر عصام محمد العتيبي

عمر هالل عبد المحسن ابو شريحهعمر نواف علي سعاده

عمران يوسف سالمه سالمهعمر وائل علي الغويرين

عيسى فتح اهللا عيسى ابو الروسعمرو محمود ابراهيم صافي

غفران ايمن محمد امين بدرعيسى ناصر عيسى ملحم

فؤاد احمد محمد حسانغيداء يوسف نعمان نصر اهللا

فاخر زياد عايد الزياداتفائق فايز عبداللطيف الجريري

فارس بكر يوسف العداربهفادي عماد هاشم السعيفان

فاطمه بسام محمد خير مساعدهفاروق اشرف فاروق جنديه

فراس محمد صالح قدورهفتحي هشام فتحي ابو شريحه

فرح عبد الحليم عبد رشيد الوريكاتفرح سميح عيسى النوش

فرح نسيم موسى بخشفرح عبداهللا علي المعايطه

فهد طالل عبداهللا المليحانفرح يوسف محمد مسلم

فيصل عبد الهادي خالد العتيبيفهمي محمود فهمي عامر

قمر رائد محمد سندقصي ماهر محمود ابو شقرا

لؤي باسل سليم العتيبيكرم جهاد احمد عيسى

لمى يحيى محمود الشملهالنا امجد عبد ياسين

لين عمر حسن الشوليليث عبد الرحمن عبد اللطيف عبد الرحمن

مأمون راسم عيسى شنيورمأمون حسين عبدالقادر شحاده

مؤيد عمر صالح ربيعمؤنس نواف فوزي ياسين

مالك حسن محمود النحويماجد طارق عبد الحفيظ  عبد الحميد

مبارك سالم محمد العجميمالك عبد اهللا محمد عايش

مجاهد يوسف طه ابو عرقوبمجاهد احمد حسين حسان

مجد محمود عثمان طبيبمجد سالم محمد التالحمه

محمد  مازن عمر اسماعيل الشربجيمحمد  عدنان عبدالرزاق جرار

محمد آدم وليد احمد الشوياتمحمد  مجدى محمد الخولي

محمد احمد خميس الزيودمحمد احمد حسن الحمدان

محمد احمد مصطفى عبد اللطيفمحمد احمد عبد سالم

محمد توفيق رشدي ندىمحمد اكرم محمد زهران

محمد جهاد عيد شريف شلبيمحمد جمال موسى االطرش

محمد حسين محمد السرخيمحمد حافظ محمد جرار

محمد خير معروف مبارك العويدىمحمد خليل محمد ابو ديه

محمد سامر محمد الصالحمحمد رضوان موسى النتشه

محمد صالح محمد مصلحمحمد سعيد روبين الملخ

محمد عاطف خضر شحادهمحمد عادل احمد الرقطي

محمد عبد اهللا مصطفى ملكاويمحمد عايد خليل الحاج احمد

اســـم الطالـــب
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محمد عثمان عطيه ابو العالمحمد عبدالناصر عيسى حسونه

محمد عمر محمد خميسمحمد علي محمد حنفيه

محمد فالح حسام محمد الشرمانمحمد عيسى خليل تيلخ

محمد كمال صالح الحسنيمحمد فتحي مصطفى العبسي

محمد مجدي صدقي ابو الهيجاءمحمد كمال هليل جبر

محمد محمود حسين عثمانمحمد محمود احمد خطاب

محمد محمود محمد ربعيمحمد محمود محمد ابو الزينات

محمد ناصر جودت صالحمحمد مسعد محمود عبدالحميد

محمد وليد اسماعيل الزولمحمد وائل عطا دار عطا

محمود احمد رمضان السعديمحمود احمد حسن الحيارى

محمود انور محمد خليلمحمود اسعد محمد ابو هنيه

محمود جهاد محمود فراشمحمود جمال جميل دعنا

محمود سامي محمود الغزوىمحمود خليل محمود الخباص

محمود عماد ذيب عمريهمحمود سالمه سليمان ابو سرحان

محمود فؤاد ماجد عرفهمحمود عمار محمود الحوامده

مراد محمد علي ياسينمحمود نظام خضر ذياب

مرح نمر روحي رباحمرام بسام محمد القيسي

مروان عبد الناصر علي دعسانمروان حسين محمود عطا اهللا

مزين محمد حسن نجو اغلومريم حسين سالم رباح

مصطفى صفوان مصطفى الكسوانيمصطفى جمال حسين ابو هنيه

معاذ سالم عوض التميميمصطفى هاشم حسني الغزاوي

معاويه خالد ابراهيم خليلمعاذ محمد عباس الزغاتيت

معتصم عادل محمد الشلشمعتز عبد الرحمن محمد الخطيب

ملك تحسين محمد القهوجيمالك محمد فايز غباين

منذر احمد يوسف الجابريمنار غسان حسن ابو خاطر

موسى جمال عبد الناصر موسى جابرمهند غالب موسى الشاللده

ميسره احمد فايز ابو عنزهموسى عايش حسين العساكره

نادر سمير محمد الصوفيناجح احمد سليمان الطوس

نوح عماد محمد علياننسرين اسماعيل  محمود عالن

نور موسى محمد عسرنور عبد الناصر محمد العليمي

هارون عبد اهللا خالد الشديفاتنورا نضال شكري شحاده

هاني نمر ابراهيم الخطيبهاني موسى محمد رمضان

هديل بالل محمود البناهبه حسن محمد شريم

هديل عمر عبد الفتاح حبشهديل حسين خلف التعامره

هشام زاهر هشام القعدانهديل محمد عبد العزيز حسن

هناء اسماعيل ابراهيم الفقراءهال مازن مسلم الكفاوين

وسام محمد حسني محمد عنكيرورد عبد الناصر محمد ابو عبيد

والء صايل سعيد صوافطهوفاء يوسف ابراهيم المالحي

ياسمين نبيل اسماعيل محمودياسر عادل محمد الدعجه

يزن احمد خليل ابو ديهيحيى فالح فهد العازمي

يزن ماهر فؤاد شلبايهيزن عبدالفتاح محمد سنجق

يزن موسى حسين ابو زهرهيزن معتصم احمد عرعراوي

يزيد خالد يوسف الحلويزن نصفت محمد جمال المصري

يسر بالل محمد ابو شنبيسار كامل عبد الهادي السعايده

يوسف سهل يوسف قلويوسف برهان محمد عموري

يوسف محمد يوسف الخطيبيوسف محمد هادي عقاب

اســـم الطالـــب
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أسامه عدنان محمود نصر اهللاأحمد تيسير محمد طه

ابراهيم اسحق محمد الخطابأفنان محمد جبر الشافعي

ابراهيم تركي ابراهيم شبراويابراهيم اسماعيل عبدالرحمن رزق

ابراهيم عبد المعطي عبد الكريم االشقرابراهيم صالح نصري نصر اهللا

ابراهيم محمود مصطفى ناصرابراهيم فؤاد خالد ابو قطام

احالم عبد الحليم روحي ابو دريعابراهيم ناجح علي احمد

احمد اعنيقز زيد العازمياحالم عثمان احمد غيظان

احمد امين احمد مصطفىاحمد اكرم نمر خليل

احمد حسن عطيه ابو رتيمهاحمد توفيق حسين العبابده

احمد حسين صالح حشمهاحمد حسن محمد نزال

احمد حمد محمد العنبراحمد حكم وصفي الحطاب

احمد سالم سليمان سالماحمد خنجر سيف ابو سيف

احمد سعيد عبد الحليم هندياحمد سالم مطلق صعفاك العازمي

احمد عابر غثا العازمياحمد سمير مصطفى العبسي

احمد عبد الفتاح احمد المحارمهاحمد عامر احمد فريحات

احمد علي خالد عضيباتاحمد عبد اللطيف احمد بدير

احمد فتحي سليمان حمداناحمد عماد محمد سند

احمد فهد محمد جراراحمد فراس فهد عقل

احمد فوزي عيسى حسباناحمد فهمي محمد العيسه

احمد ماجد احمد ابو حسيناحمد لؤي حمدي الحسيني

احمد محمد احمد ابو رياناحمد ماجد محمد الشيخ احمد

احمد محمد حسن قصقصاحمد محمد حسن الراجح القحطاني

احمد محمد خير عبدالكريم شاناحمد محمد خليل طريح

احمد محمد سعيد نافعاحمد محمد راكان المطيري

احمد محمد عبد الفتاح عبد اهللاحمد محمد شاكر الغربات

احمد محمد عطيه ابو لوحهاحمد محمد عبد اهللا ابو صبيح

احمد محمد يوسف ياسيناحمد محمد محي الدين السيد

احمد ناصر مجبل مهنا العازمياحمد نائل احمد سعدي وزوز

احمد وصفي عبداهللا عنايهاحمد نايف عيسى سلمان

احمد يوسف اسعد ابو سنينهاحمد ياسر سليمان فوده

ادهم حميد احمد المهيراتاخالص سليمان يوسف الجغامين

اريج احمد علي عابداديب خليل اديب خليل

اسامه الحاج عزمي حسني وزوزاريج عيسى سليمان شلطف

اسامه خميس نعيم وردهاسامه خليل جاد اهللا الفيومي

اسامه علي عمر الخطيباسامه عارف مجلي الحجاج

اسامه محمد يونس العوضاسامه فوزي فريز على

اسراء يوسف محمد الخواجااسراء ايوب محمد العامري

اسيل زياد سعيد محمد طحاينهاسماء موسى جميل النجادا

االء جهاد نادر عبد الجليلاكرام عصام محمد حمدان

العباس عيسى محمد القصير الجزازياالء يحيى محمد عبدالرحمن

امل ابراهيم احمد حمادالمعتمد محمد ابراهيم ابو صبح

امينه منير اسحق الدنامين جمعه فرحان الجندي

انس محمد عبد اهللا طاللقهانس محمد صالح احمد الخضر

انس محمد موسى الحمدانس محمد مصطفى ابو عبيد

انسام عبد القادر محمود مصطفى حمادانس محمد يوسف عبداهللا

اياد راضي رحال رحالايات سليمان علي الكردي

ايمن جمال علي مهناايمان طالل محمد الجوارنه

ايه طه حسين الريماويايناس محمد حسن حسنين

ايهاب رشدى عبد المنعم الواويايه غسان عزمي المحتسب

باسل صالح موسى العسودايهاب ياسين عبد القادر بدير

براء رضوان يوسف عبهريبدر ناصر عبداهللا حسن المحمد

براء علي يوسف قبهابراء علي عبد الرحيم الصمادي

بشار بسام محمد عويضاتبراءه ناصر عبد العظيم المزين

بشرى جمال عيسى الجعفريبشار محمد اسماعيل الفيومي

بالل عزام طالل الريماويبالل ابراهيم خليل غنام

اســـم الطالـــب
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بندر عبداهللا مطلق العازميبالل محمد شحادة المحتسب

تامر  سليمان فضل العجوبيان علي عبد اهللا فوده

تمارا منير اسماعيل ابو عيشهتسنيم سهيل احمد الميثلوني

جعفر محمد يوسف عثمانثائر عبدالمعطي حسين شعبان

جميل زياد جميل القالبجالل فتحي محمد بنات

حسام اسامه مصطفى عمروحازم عبداهللا محمد عابدين

حسام الدين حواس سالم الشمريحسام الدين احمد طاهر خليل

حسام سعيد تيسير عميرهحسام خليل محمد رحمه

حسين محمد حسين صب لبنحسام محمد عبد الشراب

حال عبدالناصر محمد سالمهحسين ناصر حسين عبدربه

حمزة ضيف اهللا رشيد الحسيناتحمد سيف مساعد مبارك العازمي

حمزه خالد محمد صالححمزة محمد جميل اسعد

حمزه عبداهللا عبدالرحمن الحرحمزه صبحي امين العكايله

حمود جاسم محمد الشالحيحمزه نضال سعيد النصيرات

حنين نادر محمد حسنحنين محمد سمير محمد زهير الخطيب التميمي

خالد جهاد علي يوسفخالد جمال محمد مرار

خالد علي محمد الحماديخالد خلف حامد السواعير

ختام منصور احمد العدوانخالد نايف محمد الكفاوين

داليا اديب عبد الرحمن الصالحخليل محمد سالمه الحوراني

دانا سليمان عطيه ابو محفوظدانا سامي عبد الرحمن ناصر

دانيا زياد مصطفى بدويهدانا مازن محمد مرعي

دانيه احمد مصطفى القضاهدانيا نائل محمد العوضي

مطر الوديان" محمد سعيد"دعاء دانيه عامر حسين األسطه

دياال عبد اللطيف لطفي صالحدنيا ياسر حمدي الطفيحات

دينا سلمان عبد اهللا الدهيساتدياال عماد احمد الجعاوين

راشد جمال محمد موسى ادريسرائد ابراهيم محمد عمرو

راما محمد عبد المعطي قطنانيراكان محمد محمود حيف

ربى عمر محمد حدادربى حاتم رشاد الحبانين

رزان عبدالكريم عبدالقادر العكايلهرزان سامي سليمان محاسيس

رشا خالد فهمي الكسوانيرزان عماد الدين احمد العليمي

رضوان  ادم محمد رضوانرشا محمود عمر سرسك

رعد عبد الحكيم عبد المؤمن حجازرعد صابر عايد البقاعين

رعد وليد مفلح الطويقاترعد مخلص خليل حداد

رغد باسم عبد القادر مصطفىرغد اسماعيل موسى االقطش

رغد عايد محمد برغوثرغد بسام محمد مطاحن

روحي نبيل روحي حدادرهف مروان سليمان الزر

توفيق عبد اهللا" شعبان ضرار"ريم ريا احمد جودت الباشا

ريما خالد زهران جاموسريم كمال محمد البشيتي

زياد علي رجب االعورزهر زهير سعدي العلوى

زيد عبد الوهاب جودت دعنهزيد جدعان درج الجويسري

ساره خالد يعقوب الكعابنهزيد محمود اسماعيل صندوقه

ساره ناصر حيدر البدويساره مراد شكري سويدان

سجى انمار عبد الحميد ابو السعودسامي جمال احمد رشيد

سجى ناصر خالد الناطورسجى محمد عبدالكريم ابو غالي

سعود احمد محمد زامل بن منازلسعد حمدان محسن العتيبي

سالم نسيم طالب شواقفةسعيد شلهوب متعب المطيري

سليمان هاني سليمان ابو سرحانسليمان مروان محمود االبراهيم

سمر جهاد رشيد مفلحسليمان هيثم سليمان الخرابشه

سمير عماد سعيد لهلوبسمير رمضان علي الكدش

سوزان محمد عبده عبد الخالقسهى عبد المجيد محمود الخطيب

سيف محمد عبداهللا ابو سلعومسيف حسام الدين شفيق الطوابيني

شهد محمود علي صالحشرحبيل عمر ابراهيم الشيخ يوسف

صالح محمود صالح السعديصالح احمد صالح ابو الوي

صفاء ماجد علي سرحانصدام محمد حامد خطاب

صالح الدين مازن محمود الشيابصقر حسين محمد ابو عليوه

اســـم الطالـــب
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صهيب رائد سامي درويشصالح هادي فالح العازمي

صهيب محمود محمد ابو شنبصهيب فراس محمد حلوح

طارق جميل محمد شبطضياء سليمان هزاع قواريق

طارق زياد فرحان النجماتطارق زياد احمد الرشدان

عادل سعد محمد العازميطاهر رائد طاهر القطامين

عامر عادل سعيد هنديعاليه فخري زايد ابو زايد

عامر محمد علي المشنيعامر محمد خليل الشماسات

عباده نهاد محمد عمورعامر نور الدين خليفه بني ياسين

عبد الرحمن سالم صقر السعيديعبد الرحمن تركي عبداهللا النويهض

عبد الرحمن فواز محمد ابو يعقوبعبد الرحمن عبد الرزاق غليم سطام

عبد الرحمن يوسف فهمي القاضيعبد الرحمن مصطفى لطفي جابر

عبد الفتاح جمال محمد سعيد خدرجعبد العزيز رشود سعيد الجسار

عبد الكريم نبيل عبد الكريم الزعاترهعبد الكريم محمود عبد الكريم الهرم

عبد اهللا ابراهيم محمد الدبسعبد الكريم يوسف عبد الكريم الدن

عبد اهللا محمد عمر عفانهعبد اهللا رائد طاهر القطامين

عبد اهللا وادي خلف سليمان العنزيعبد اهللا محمد عيسى مصلح

عبدالرحمن عدنان حسن اعويمرعبدالحكيم ابراهيم شحاده خليل

عبداهللا ابراهيم عبد اهللا صومانعبدالعزيز اسعاف علي العتيبي

عبداهللا بسام محمود يوسفعبداهللا ابراهيم محمد فياض

عبداهللا خليف نحيطر سعيد الصليليعبداهللا خالد مطلق العازمي

عبداهللا صبحي حسن ابو حسانعبداهللا خليل حسن رحمه

عبداهللا عباس عبداهللا محمد جرخيعبداهللا عاكف محمود شرف

عبداهللا مطلق مبارك الرويعىعبداهللا فهد دغيم حماد العازمي

عدي عمر علي ابو حمادهعبداهللا يوسف جميل عميره

عدي محمد عبد الفتاح ابو فارسعدي عمر لطفي شحاده

عصام جالل موسى زهرانعرين حاتم صافي غيث

عال عمر محمد حمامعطاهللا بن حمود فريح الفايدي الشمري

عالء شعيب نظمي الحكيمعالء بالل سامي القيسي

عالء محمود عوده منصورعالء طاهر محمود الحصيني

علي ابراهيم عباس الطيراويعالء يوسف خليل عفانه

علي احمد شحاده المرشدعلي احمد جابر سيف

علي عيد علي شحيتاوي العازميعلي حسن محمد خضراوي

علي ماجد محمد المطيريعلي ماجد صالح الفالوجي

علي نبيل سليمان العطاريعلي مروان علي ابو صبحه

علياء زياد احمد سلمانعلي هاني محمد العكل

عمار محمود عبد خيرالدينعماد مصطفى عبد اهللا ابو عيسى

عمر سعد احمد ابو القمصانعمر خالد علي عبد الرزاق

عمر محمد عادل نصرعمر عدنان عثمان النتشه

عمرو وليد صبحي سرسكعمران وليد عمران سميره

غنيم الفي فالح العازميغدير عدنان عيسى الكسواني

فادي خضر احمد الفنجريفؤاد فاخر فؤاد سلمان

فادي عيسى عبد الحليم النسورفادي زاهي قاسم وردات

فاطمه حسين مصطفى رحالفارس عادل احمد الفيومي

فداء عالء الدين احمد دوعرفتحي عالء فتحي عصفور

فرح رضا عبدالقادر الجماعينفداء يوسف محمد طابون

فهد عبداهللا محمد السنافيفرح ناجح محمد السيد احمد

فيصل مطيلق ثابت العصيميفهد مطلق مرزوق العازمي

قصي زكريا محمد ابو هدبه ابو شنارقصي احمد ابراهيم الصبيحي

قمر سعود محمد ابو رمانقصي عصام موسى ورده

الرا اسماعيل مرزوق ضمرهلؤي هيكل مفلح فراج

لمى فاروق نظمي عودهالرا محمد نواف خصيب

لين داود سليمان تفاحهليث محمود شحاده صالحات

مؤيد الدين محمد عبد الحليم المالعبهمؤيد الدين محمد صالح الفسفوس

مالك باسم فتحي عبدهماطر فهاد ماطر الملعبي

مالك جمال احمد ابو زهرهمالك توفيق يوسف جروان
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متسلسل

الهندسة المدنية

مالحظات

طرق وجسور/ الهندسة المدنية  ٥:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٦:٣٩ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

مالك سميح عبد الحفيظ شحادةمالك حسن محمد الغول

ماهر فايز محمود الرويضانماهر باسل عدنان يونس

مبارك ماطر محمد الرشيديمبارك خالد فالح العازمي

محمد ابراهيم احمد شماليمجد سلطان عوده الرقاد

محمد اسماعيل احمد ابو جامعمحمد احمد عبداهللا محمد ابو السباع

محمد بسام اسماعيل حسينمحمد انور داود الشوابكه

محمد حبيب عبد اهللا الرواشدهمحمد جمال سعيد المنفلوطي

محمد حسن ابراهيم الشواكريمحمد حجي محمد العازمي

محمد حميدي علي محمد الحربيمحمد حسن محمد الرملي

محمد راسم يوسف سلواديمحمد خالد خميس ابو رشيد

محمد رياض يوسف عبد الجليلمحمد رحال خالد حسين

محمد سعود غنيم المطيريمحمد سامر رجب مشايخ

محمد صبحي محمد عوضمحمد سمير محمد ابو خضر

محمد عبد العزيز محمد صالحمحمد عبد العاطي عيسى محسن

محمد عبد اللطيف محمد العجارمهمحمد عبد الكريم عبد القادر الخطيب

محمد عبداهللا رجعان العازميمحمد عبد ربه عبد العزيز البخيت

محمد عالء محمد قطنانيمحمد عبداهللا فالح رجعان راعي الفحماء

محمد عماد محمد سنجقمحمد عليان محمد الخرابشه

محمد فؤاد محمد الحمودمحمد عمر داود العارورى

محمد مازن توفيق الجغبيرمحمد فوزان سعود السليحات

محمد مصطفى حسن حالوهمحمد مروان محمد الزواهره

محمد منذر محمد السيدمحمد معين صابر ابو عصبه

محمد ناصر محمد العازميزلوم"محمد فوزي"محمد ناصر 

محمد نظام وجيه شحادهمحمد نبيل فوزي ابو شريخ

محمد هشام محمد اخميسمحمد نقه سالم العازمي

محمود جمال رمضان الظبطمحمد يوسف عبد الفتاح العزه

محمود سعيد محمد شاهينمحمود خالد محمود صالح

محمود عبداهللا احمد العمايرهمحمود عبدالسالم عارف عبيد

محمود علي محمد الكردمحمود عدنان محمد عوض

محمود فتحي احمد ياسينمحمود غسان احمد االيراني

محمود ماجد محمود ابو ريانمحمود فوزي محمود عقل

محمود محمد محمود الحنينيمحمود محمد احمد خضر

محمود نبيل عيسى ابو زلطهمحمود محمد يوسف الغرابلي

مراد ابراهيم عزام سالمهمحمود يوسف خليل جاد اهللا

مروه مجدي عباس هديبمروان منير محمد زكي طنطور

مريانا ليفون موسى الريحانيمروه معتصم جبرين مرار

مصطفى علي مصطفى عفانةمشاري راشد فهد العازمي

مصطفى نجيب محمد شاهينمصطفى موسى احمد عثمان

مصعب عدنان محمود  ابو ارميسمصطفى يوسف محمد الخضراء

معاذ احمد عبد الحليم الحوامدهمصعب عوني يعقوب غنام

معاذ خالد زكي عقلمعاذ حاتم صافي غيث

معاذ علي احمد ابو حلوهمعاذ خليل حسن الزعول

معتز سلطان عبد الحميد الشمايلهمعاذ عماد عبداللطيف عقاد

معتز نافذ عبد الرحمن عبد الهاديمعتز موسى عبد المنعم رصرص

منتصر احمد رجا صالحمعتصم حسين محمد المناصره

منذر محمود محمد النويهيمنذر علي محمود جابر

مهند بركات علي الدروبيمهند ابراهيم محمود حمدان

موسى نايف محمد الشوابكهمهند محمد ابراهيم برغوث

نادين حمود يوسف غنامميساء محمد ارحيم عراعره

ندى عوض رزق مكاحلهنايف سعود عبيد المطيرى

نور الدين نادر جالل ابو جاموسنعمه محمد صالح حماد

نور غسان عزمي المحتسبنور جميل حسين الطرشه

نور هاني عبد الرحيم الدحلهنور فوزات رجا العلي

هاشم فرحان عطا اهللا العموشنورس محمد فايز سلمان

هبه سيف عوض عوضهبه احمد اسماعيل العموري

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة المدنية

مالحظات

طرق وجسور/ الهندسة المدنية  ٥:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٦:٣٩ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

هديل محمود احمد شنيورهبه علي نعيم الكردي

همام جمال خالد عقلهديل وليد ابراهيم البسومي

هيا احمد حميدان المشاقبههند محمد علي عطيه

هيثم عبيد اهللا عبد اهللا البريقيهيثم ابراهيم عبد الكريم كفينا

وائل عمر احمد الجالوديوئام عيسى محمد ابو شعيره

وجد نافز انيس حمدواحه عادل ساهر دعنا

وسام يمن صبحي الموسىوسام جمال عبد الوهاب جعفر

وفاء سمير محمود كفايهوفاء جمال عبد الفتاح الشروف

والء فاروق زيد العمريوفاء علي موسى سمحان

ياسر علي درويش ابو كويكيارا فهمي رمضان حزين

يزن صالح عبد اهللا السوديياسمين عالء الدين ابراهيم حسين

يزيد مصطفى سليمان الطنيبيزيد كنعان محمود حسن

يوسف شفيق محمد كراجهيوسف خالد يوسف عاصي

يوسف فؤاد يوسف شعفوطيوسف صبحي احمد النشاش

يوسف هاني اسعد عودةيوسف محمود عطا الحاج رمضان

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة المدنية

مالحظات

طرق وجسور/ الهندسة المدنية  ٥:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٦:٣٩ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

محمود هشام احمد بني عيسى

اســـم الطالـــب

١

متسلسل

الهندسة المدنية

مالحظات

المساحة ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٦:٣٩ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد مازن فاضل زايداحمد عبد اهللا محمد السواريه

اسماعيل خليل اسماعيل رقيهاحمد محمد اكرم جميل ابو جلود

حمزه صالح فضيان الحمودايمن بسام  احمد العتيبي

سعيد محمد سعيد حمدانزكريا عايد عبد الرحمن خليفه

عبد الحميد فارس عبد الحميد العجلعامر محمد احمد الصوافطه

عز الدين محمد احمد بني سالمهعبداهللا ماهر محمد خليل

علي نزيه علي المنصوريعلي اياد عبد المجيد حرب

عمر محمد عمر عبد اهللاعمار باسل فهد المحارمه

يونس طلعت يونس ابو لبن

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة المدنية

مالحظات

الهندسة المدنية ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٦:٣٩ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

عبد اهللا خالد احمد بربراويالوليد صبري جميل محمد

عبد اهللا عطا نايف سعيدان

اســـم الطالـــب
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٣

متسلسل

الهندسة المدنية

مالحظات

الهندسة المعمارية ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٦:٣٩ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد جهاد الفي حمداناحمد ابراهيم داود فاخوري

احمد غسان ذيب الطريفياحمد خالد احمد شحاده

اسامه ناصر نبهان ابو غوشاحمد محمد عبد الفتاح تيم

اماني احمد علي همالناسماعيل عرفات اسماعيل ابو فرحه

انس عبد الرحمن محمد عبد الرحمنانس سامي عبد الرحمن خلف

باسل علي محمود يوسفايه عيسى محمود حمد

ثامر يحيى جميل الحراسيسبالل زيدان عبد اهللا الحنيطي

حذيفه مصباح امين العكايلهجهاد محمد جميل مصلح

حسام شاهر محمد جاداهللاحسام خلدون سليمان العوامله

حمزه محمد عبد الفتاح تيمحسين صالح حسين عبد العزيز

خالد عاطف محمد جاداهللاحمزه نبيل محمد العزه

ديمه تيسير احمد العطياتدالل جمال كامل الكرابليه

ربا رائد احمد العمايرهراكان سليمان سالم ابو رمان

زيد محمود عيسى ثلجيزياد ياسر عبد الفتاح المحاميد

سيف صالح علي الرويضانسامي صالح عوده الغويري

شريف رائد شريف عبدسيف محمد عبد الرؤوف مرزوق

صالح علي رزق غنامصالح خالد سالمه الصايم

صهيب سامي محمد العماويصهيب احمد علي الزيود

عادل ايمن عادل الفقهاءطالب سالم يوسف الخرابشه

عبد الرحمن ربحي عبد الرحمن عمرعامر منير احمد ابو قدوم

عبد القادر ايمن عبد القادر جفالعبد العزيز خليل طارق العلي

عبدالكريم احمد عبدالكريم العربياتعبد اهللا ماهر محمد المعلواني

عالء عبد الحليم فالح التينعرفات زهير عرفات قفيشه

علي مشهور عوض عودهعلي محمد جبر علي البدوي

عمرو محمد عادل المغربيعمر مصطفى حسين الصمادي

غانم محمد جبر علي البدويعناد فليح سليمان الشعار

فرح عمر عبد الكريم الدبايبهفاطمه جمال محمود حسن

قتيبة جعفر عبدالكريم شواقفةفيصل هاني احمد السليحات

لميس فايز حسين ابو حصوهلبنى فايز سالمه ابو سرحان

ليث هالل سالمه العموشليث محمد عبد العزيز الفسفوس

مامون عصام محمد عبد الغنيمالك احمد محمد حسين

محمد احمد محمد عطيهمجد مرزوق محمد البطوش

محمد خالد احمد عزاممحمد احمد محمود الحناقطه

محمد عبد اهللا علي العواملهمحمد خير يوسف احمد المعايطه

محمد فؤاد عبد الجواد زيادهمحمد فؤاد عادل القدسي

محمود انور عيد القاسممحمد نصر سعيد العريدى

معتز ياسين عبدالهادي القرالهمروان عزام محمد السيد احمد

معتصم محمد حسين اليمانيمعتصم جميل سعيد محمد

موسى انور موسى ابو الحاجمهند زيدون حسين عبد الخالق

نور الدين عامر امير طليماتنائل احمد صبحي ابو راضي

يزن رائد محمد فليفلوائل عدنان عبد المهدى المعايطه

يزن ماهر موسى الخاروف

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة المدنية

مالحظات

تكنولوجيا انشاء وصيانة المباني ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٦:٣٩ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد عدوان شريف العدوانابراهيم عارف صالح السليحات

احمد مروان فهمي ابو اسعيداحمد محمود نمر صالح

احمد مفيد احمد عبد الحافظاحمد مصطفى محمد الحويان

اسالم عمر عبد الرزاق الحنيطياحمد يحيى احمد العيه

المعتصم باهللا جميل عيد الخرابشهاكرم محمد زكي عبود

اياد جمال عبد اهللا عبد الهاديانس محمد احمد نوفل

حمد اهللا جهاد عبد الكريم الشمايلهبهاء الدين قصي عايش عزايزه

خالد محمود حسين الكوزحمزه رياض طايع العساسفه

رهف سامي سالم ابو عميرراشد عدنان سالم الحوامده

زيد ماهر فؤاد شلبايهزيد عبد الكريم حمد اهللا الدعجه

صبحي ناصر صبحي ابو الريشزيد محمد عطا اهللا ابو يحيى

ضياء مصطفى مفلح خوالدهصهيب عدنان عبد الكريم المجالي

عبد العزيز حسن غازى الخواجاعبد الرحمن امجد حمد العبوس

عبد اهللا سيف عز الدين محمد الشمايلهعبد اهللا بسام خالد اصبيح

عبد اهللا نبيل سليمان العطاريعبد اهللا فارس عبد اهللا شريتح

عبدالحكيم خلف نصر الداودعبد اهللا يحيى عبد اهللا المرافي

عالء محمد عبدالحميد النعيماتعالء زياد احمد الصبيحات

عمر محمد لطفي شلبيعمار محمد قريفان العودات

فاضل محمد فاضل الربابعهعمر ياسر الجريري الحصان

ليث محمد عبد الفتاح الشروفليث حسين سليمان السمارات

محمد امين فواز الحشايكهمالك احمد يوسف الطراونه

محمد بالل حسين حمادمحمد بكر محمود الخريوش

محمد عبد الخالق شحاده غريسيمحمد حسين عبد القادر الصعوب

محمد وسيم عبد العزيز حامدمحمد علي محمد ابو حماد

محمود شريف عبد ربه المساعيدمحمود حسن عبد الرؤوف سالمه

مروان نمر مروان ابو حمدمروان سليمان خلف القطارنه

مهند صبحي سالمه العتايقهمعاذ توفيق محمد الرواشده

موسى اهالل موسى العسوفيمهند محمود حسن حماد

هديل عادل عقله الجواميسهاشم محمود احمد الحنيطي

يحيى محمد فيصل الشقيرات

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة المدنية

مالحظات

مساحة الطرق وحساب الكميات ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٦:٣٩ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد ابراهيم محمد قنونهابراهيم يوسف معروف جرادات

اسيل سامي احمد ابو جعفراحمد ايمن سويلم الحجوج

انوار خالد طراد جاللانس خالد علي ابو شاويش

بيسان يوسف احمد الخليلياياد عماد عبد السالم زياده

تسنيم نضال حامد القيسيهتاال اسامه محمد حموده

جنان اسحق محمد الطويلجميل أحمد جميل سليمان

حمزه عبد المنعم محمد سعيدهحسان ماهر سعيد الكرديه

حنين يوسف عامر عمروحنين حسن عبد الكريم دعباس

راكان فراس محمود خاطردنيا ماهر موسى العويضات

زينب عبد العزيز عبد اللطيف غنيمرحمه كمال العفيفي خالد

ساره سعيد مصطفى صبحساره انور عبد القادر ابو رجب

ساره مصطفى عبد القادر حجيساره عبد الحكيم اسماعيل ابو هدهود

سحر محمد فالح الخوالدهسجود احمد سليمان ابو حمته

سند الدين محمد عبد السالم الهربيشيسفيان وصفي عبد العوايصه

شاهناز نايف خلف الشرعبيشادي هايل عطا اهللا الخمايسه

صباح محمد ناصر الزعبيشيماء ايمن عبد الرحمن ابو طعيمه

ضياء بالل شكري نصرصالح عزيز محمود شحاده

عبد الفتاح انور عبد الفتاح ابو سنبلعائشه محمد سليمان قشطاوي

عالء محمود احمد تيلخعز الدين ابراهيم يحيى خضير

فاطمه عوني يوسف حسينغيث عباس حسن منصور

لجين ماهر شكرى برهومفرح سليم احمد االشقر

ليث رياض فضل اهللا ازعرلميس هيثم احمد جاد اهللا

ليث عصام محمد الجوابرهليث زهير عبد المجيد فرعون

مجد محمد جميل راتب االشهبلينا علي موسى ابو مره

محمد الفاتح سلطان علي ابو الضبعاتمحمد ابراهيم محمود البله

محمد عاطف انيس اشتيويمحمد جمال عبد الرحمن قدومي

محمد عماد حسن ابو شواليمحمد عاطف صالح الشواربه

محمود عوده سالم الزيدانينمحمود احمد عايد طعاني

محمود محمد محمود محمدمحمود محمد محمود عبد العزيز

مالك يحيى سعيد شجراويمشعل حسين عبدالحميد الرقاد

منتصر احمد عبد الكريم الزغولمنال زهدى ابراهيم غباين

نور سعود محمد الصعيديميسون معتز موسى صالح

هشام علي هارون الهالالتهبه ابراهيم محمود الفندى

وسام ابراهيم محمد الشيخ عليهمام محمد ابراهيم ابو عوده

يزن جهاد فهمي محمد

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة المدنية

مالحظات

هندسة العمارة والتصميم الداخلي ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٦:٣٩ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد اسماعيل احمد ابوالهوىاحمد ابراهيم بخيت الغلبان

احمد مصطفى سليمان عربياحمد فائز محمود المشاعره

امين محمد نور ابراهيم الشريفيناحمد نعيم احمد الحراحشة

حفص رائد عبد العزيز ابو سلحاسم محمد سليم قرش

خالد جهاد محمد الرقبحمزه زياد فريد ابو خليفه

روان محمد احمد ادلبيرمزي عبد السالم علي الطوره

عبداهللا تيسير قاسم الصوالحهسيف عامر زيدان الشمايله

عبداهللا نزير خلف الحشوشعبداهللا عالء الدين علي حمدان

عالء ابراهيم ادلمه الشقورعز الدين مروان ابراهيم عصفور

غيث محمد محمود عبد اهللاعلي هاني علي عطون

ماجد حسين محمد ابو ديهلؤي معين سعيد جبر

محمد ابراهيم عطيه الصبايحهماهر محمد شحاده الرشدان

محمد ياسر مصبح المغاربهمحمد نادر احمد احمد

محمود محمد محمود سمرينمحمود جمال محمود ابو سنبل

مصطفى بدير مصطفى بديرمحمود هشام محمود سمرين

مصعب خالد سليمان ابو صالحمصعب اشرف توفيق المغربي

معتز محمد عبد اللطيف القواريقمعاذ مصطفى عبد القادر العتوم

يوسف صعوب يوسف ابو شحاده

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة المدنية

مالحظات

المساحة ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٦:٣٩ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد بهاء الدين عادل الخطيبأنس حسين فؤاد محاميد

احمد مصطفى احمد المومنياحمد كامل محمد الدراويش

اصيل يوسف محمد العارضهاسامه يوسف ابراهيم الحوراني

المعتصم باهللا عادل فريد ابو خليفهاالء احمد علي عباس

انس غالب عبدالجواد التميميانس توفيق محمد السليمان

ايمن حسن محمود حمدانانس يوسف جودت مصطفى

بشار محمد نايف الصوافطهايه احمد ابراهيم الطراونه

جبريل اسماعيل سالمه المزايدهتميم ايمن ابراهيم جعيتم

حمزه منير خليل الدراسحازم محمد خير جمال المعايطه

رفيق جمال جميل درويشرامي محمد فريد النشرتي

سعد توفيق سليم شديدسائد ظافر عبد السكارنه

طارق ابراهيم محمد عبياتصهيب خالد خلف الخريسات القراله

عبد الرحمن محمود زهدي الشلبيعبد الرحمن محمد عبد المجيد الزيود

عبد اهللا خليل موسى موسىعبد اهللا اسامه مصطفى العسولي

عروه محمد عمر االسعدعبد اهللا محمد عبد اللطيف السمير

علي كامل حسني اكميلعلي حسين علي سرور

عمار محمد احمد الحتهعمار عمر احمد ظاهر

عمر محمد علي الصمادىعمر عامر رشيد الحديدي

عمر مصطفى محمد المومنيعمر محمد فايز طاهر الحفناوي

غسان عودة اهللا جميل الهدبانعمرو حسين عبد الكريم المومني

فراس خالد محمد كنعانغسان محمد حسين الغزاوي

قصي ماجد عادل الشاميقتيبه محمد احمد حسن

محمد احمد خالد خليفهمالك عبد المنعم خضر ابو زيد

محمد خليل محمد العبدالالتمحمد حسني حسين الرفاتي

محمد شاهر فتحي ابو خيطمحمد رائد احمد النابلسي

محمد محمود محمد الروسانمحمد غسان محمود الزريقي

محمود جمال محمود نوفلمحمود اسماعيل محمود قدوم

هناء باسل خليل حمودهمراد ياسر سليمان النصيرات

وليد خالد وليد محمدهند ناصر احمد هديب

يزن خالد اسماعيل اسبيتانياسين محمد عبدالوهاب ابو عجوه

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة المدنية

مالحظات

الهندسة المدنية ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٦:٣٩ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم محمود عبد الرزاق ابو خالدابراهيم محمود ابراهيم حسان

احمد رشيد توفيق ياسينابراهيم يوسف محمود ابو عياش

افنان محمد حسين النجاراسالم بهجت عبد القادر يوسف

الهام عبد الحميد مصطفى صوالحهالبتول فراس مسلم القعايده

بتول سميح خالد الرواشدهامنه صبحي مفضي فحماوي

حسن حامد حمزه الطباخيثائر زهير حمد سليم

حنين احمد محمد الزواتيحال فؤاد حميد المهيرات

رؤى عدنان محمد سعيد الحنبليدانيه فاروق حسين ابو خلف

رنيم صالح عبد الحافظ الفالحاترحمه محمد عبد الكريم الهميسات

رهف دخيل سليمان البشررهام قاسم محمد القواسمه

شروق رائد سليمان العبيدينروى سليمان عبد الحميد العالوي

عزالدين علي ناصر الصريعباده جهاد عبد الفتاح االخرس

عمر سليمان سلمان بلويعالء جالل احمد الرحاحله

محمد  وليد ابراهيم سعيدكرم محمد محمود سليمان

محمد عثمان عبد اهللا الجعبهمحمد جمال صالح الزاغه

محمد ماجد محمد قاروطمحمد فايز عبد الرزاق الجدوع

محمود شريف محمود الرفاعيمحمد ياسين خلف الرحاحله

ندى باسم سليمان عاصيمحمود يوسف احمد الخطيب

هبه حسن محمود غزونرمين طلعت عبد الرحمن ابو الضباع

وعد زياد عبد الجبار الخطيبهيثم محمد سعيد زهدي يوسف

يوسف محمد بكر صبحي مقبل

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة المدنية

مالحظات

الهندسة المعمارية ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٦:٣٩ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد محمد صالح القضاهاحمد عيسى عبدالكريم الميمه

اسامه عاهد فتحي عبد السالماسامه احمد عارف برغش

جمال عبد الناصر رفيق زيد الكيالنيثائر رضوان عبد الرحيم عساف

عدنان مؤيد عبد اللطيف العتيبيريم ابراهيم عواد الفاعوري

عمار عماد عمر نزالعالء موسى عبد الرحمن علي

غانم فوزي سالم الكوزغازي نواف عبد الكريم الحمدان

محمد بسام محمد الطحاينهماهر صالح فالح الرواشده

محمد عبد الكريم محمد دغشمحمد عبد الخالق حسين الزبديه

هاشم عماد محمود الفقيهمحمد وجيه علي عثمان

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة المدنية

مالحظات

حساب الكميات ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٦:٣٩ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ديمه حسن محمد ربابعه

اســـم الطالـــب

١

متسلسل

:اجمالي عدد الطالب 

الهندسة المدنية

2080

مالحظات

هندسة العمارة والتصميم الداخلي ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة


