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اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

اسراء فيصل عثمان قاسمآالء زياد صبحي ابو شريحه

اسيل احمد اسماعيل عيداسمه منذر احمد زاهر

امل احمد محمد قطيشاتاالء رياض احمد جاد اهللا

بتول محمد عيد ابو خاطرايمان احمد اسحق الدن

براءه سالم حمد اهللا الشوابكهبراءه توفيق عبد ابوشمه

بيان احمد محمد الشوابكهبشار عبد الحكيم سعيد المجدوبه

تسنيم حكم محمد نظمي بركاتبيان مهند صالح الخمور

حال جهاد احمد ابو سليمتسنيم صهيب محمد ابو عاليه

حنين هيثم محمد ابو شادوفحنان يحيى محمود عبده

داليا نورس سعيد عيدخضر خالد خضر ششنيه

دعاء ايمن صبرى اسماعيلدالين احمد يعقوب الجزار

رانيه بشير حسين ششتاوىرانيا بسام علي الزيدانين

رزان انور فهمي حمدانرانيه محمد سعيد حسن السيد

رغد محمد عبدالفتاح عليوهرغد محمد اسحق الدن

رند محمد محمود النجاررغد وليد اسماعيل الزول

ريم محمود عبد الحافظ البياعريم باسل محمد ابو سعيد

ساره خالد احمد ابو السعودزين ابراهيم عارف جرار

"عثمان لولح" ساره عثمان نشاتساره عبد اهللا اسماعيل البدور

سالم يوسف عبد القادر صمدعيساره نضال خالد نمر

سولين عبد السالم ياسين الصباغسندس محمد يوسف سالمه

عائشه اسامه محمد اغنيمصهيب عيسى منصور الخاليله

علي احمد علي سليمانعبد الرحمن نائل يونس خريبه

لؤي جمال ابراهيم ابو طوققصي محمد فريد المكاحله

لطيفه نعمان عزت ياسينالرا حسام ثابت الحداد

ليث حسن محمد محمود"عوده اهللا"ليان حسين عبد اللطيف 

ليندا احمد ضيف اهللا الدعجهلينا يوسف عبد الفتاح عمرو

مجد نضال عبد الرزاق ابو خالدماريه منصور علي عمايره

محمد احمد عبد نمرمحمد ابراهيم محمد رمضان

محمد عامر عبد اهللا الشيشمحمد خالد محمد حسن

محمود احمد عبد الرحيم الحلوانيمحمد عبد الوهاب محمد القرشي

مرح محمد علي فتحي حلبونيمحمود احمد محمد العبد اهللا

مريم سمير شريف شتيوىمريم خليل اسماعيل نشوان

مياس عصام رمضان عسكرملك احمد رمضان ابو رداحه

هبه عمر احمد اللحامنور الهدى خليل سعيد حمد

وفاء بالل محمد ابو حشيشهديل محمد محمود ابو عرقوب

ياسمين جمال عبد الكريم قطيشيارا محمد سعيد الشلبي

ياسمين ياسر شحاده السايس
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اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

آيه خليل محمد نصر اهللا عبداهللا رياض طاهر الحاج حسن

احمد جمال احمد العداربةأحمد خالد عبد ربه بدران

احمد عبدالرحيم عبد ربه ابو معيلشاحمد خليل محمد ياسين

احمد محمد احمد مسعوداحمد فتحي مصطفى زين

اسيل عبد العزيز سالم العكهاريج ماجد محمد ضيف اهللا

االء خالد يوسف يعقوباسيل عبد اهللا حسين داوود

القاسم حسن عزات الحسناتاالء شاكر محمد الرفاعي

امل بدر فايز سبوبهاماني ماهر حسن عوض

ايمان محمد ضمره ضمرهايات بخيت محمد الزواهره

ايناس نبيل خليل عباسايمان محمود محمد برغل

بثينه بسام احمد حسنايه فايز حسين نواصره

بهاء الدين علي جمعه عليبراءه بسام محمد ابو راس

تسنيم فهد جمعه سليمانبيان محمد عوده ابو زيد

حسام حسين حسن غزالتسنيم ناصر علي يعقوب

حمزه مصطفى محمد علي ابو عمرحمزه طه ياسين عماره

دعاء خالد علي عبد الرزاقحنين وليد عبد اهللا الشقيرات

رؤى وجيه احمد نعيراتدياال وائل محمد محمد

راكان عدنان سعيد عباسرؤيا قصي علي الصمادى

راما ياسر يوسف عودة اهللاراما علي احمد المشاقبه

رزان احمد صبحي نمرربى عبد الناصر لطفي البزم

رغد عمر صالح ابو عصبهرغد احمد رشاد ياسين

رهف ابراهيم قاسم ابو علبهرهف ابراهيم ذيب سلمان

زهره رائد صالح الصالحينرهف غسان حسن الجيوسي

سجى ايمن يوسف عليانساره محمد شريف سالم

سعيد خلف موسى السعادنهسجى عمر سليم عياش

سندس ابراهيم محمد صالحسناء محمود محمد ثلجي

صبريه عبد الغني احمد ابو الحالوهشهد كفاح خليل الشلعوط

عائشه حسين صالح جبرضياء عمر عبد القادر خليفه

عبد اهللا هيثم خالد هنيهعبد الحافظ محمد عبد الحافظ نافع

علي خالد محمد ابو عليعال هاني محمد مهداوى

عمر شعبان حامد ابراهيمعلي عبد الغني بديع ناصر

فرح احمد حامد الهويدىعمر فراس عمر حماده

ليان رابح رشيد مصطفىقصي علي عبد الحافظ ابو عمر

لينا جمعه عرسان عبد اهللالين انور خليل داود

مجد عبد اهللا عبد العوداتلينا نضال هشام عوايص

محمد تيسير محمد ابو دلهمجد عمر ماجد الكيال

محمد محمود محمد المفلحمحمد سليم محمد الحيح

محمود زكي عطا اهللا المصريمحمد وليد محمد ابو هنطش

مرام عبد اهللا موسى عودهمحمود محمد فضل ابو صعب

مصعب محمد احمد الخطيبمرام نضال قاسم الشيخ ابراهيم

مالك خالد حسن حمدانمعتصم امجد محمد شحاده

نوال علي محمد الشطراتمنذر يوسف عبد الجابر سنجقيه

نور محمد احمد ابو هدبهنور جاسر امين الرياحي

نورا احمد محمد الهندينور وحيد مصطفى يانس

هاال لؤي محمود المعانينورهان معين نصر الدين ابو زناد

هديل سليمان داود برغلهبه نعمان عبد اللطيف كمال

هديل وائل ابراهيم حسينهديل عدنان خليل الهريمي

هيثم زهير محمد احمدهند سالم محمد ابو محفوظ

وليد خالد عطا اهللا العيسهوفاء وائل عبد اهللا حمدان

يزيد محسن احمد ابو دلهيارا جميل عبد المنعم احمد
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احمد اسماعيل رمضان نصارابراهيم محمد ماهر جمال جرار

احمد ماهر رمضان ابو قويدراحمد عصام سعد كنش

احمد نصر اسعد علياحمد موسى محمد ابو سمره

اريج عبد اهللا احمد غريزاديان حسن علي الشيخ علي

اسيل مامون رمضان حمزهاسماء محمد عبد الرحمن محسن

الفاروق بسام محمد المصرياالء جبر احمد حسين

امل امجد محمد عفانهاماني عماد يوسف مهدي

اياد انور عيسى اسماعيلانس محمود احمد ابو لوز

ايه محمد غانم الغبينايمان ابراهيم توفيق حسين

بندر دريميح مطر المطيرىبراءه احمد يوسف خضر

تيماء مجدي عبد المجيد السعافينتسنيم محمد مصطفى حمدان

جيهان محمود عبد الرحيم المجدالويجمانه محمد اسماعيل ابو كشك

دعاء يوسف احمد رشيدحمد نافع محمد الشتيلى

راما محمود تيسير ابو الزيتدينا منصور صالح عزيزيه

رشا بسام كامل باكيررزان عمر محمد العبد

رغد غسان محمود حمادرغد حاتم اديب شحاده

رهام سامي جاسر احمدرقيه عوني عبد الحافظ خليل

ريهام فهيم رمضان جزررهف زهير اسماعيل النشاش

زينب محمد طه دبشزيد باسل حنا متاروه

سالم عمر سالم محمد الهاجريساره ابراهيم ناجي غبار

سيف الدين بكر محمد الكسوانيسونا رياض نعيم حسين

صادق مكي محمد المطوعشروق طارق جمعه نمر

طارق محمد عزيز عيسى حسينضياء الدين محمد خليل عقل

عبد اهللا علي عيسى قريشعامر عبد الهادي موسى الكدش

عز الدين سمير عامر اسماعيلعبد اهللا هادى ساير الظفيرى

علي حسين خليل العيدعال علي حمد دعمس

فادي احمد محمود الطيارغاده سعيد مصطفى ابو عيد

فهد عادل فهد بركاتفداء مصطفى خالد الناطور

لؤي خالد صالح عبد اللطيففهد عمر سالم الهاجري

النا جمال راجح الطيبالرا محمد ظاهر صالح

ماجده فراس فيصل الشريقيلبنى احمد محمود ابو العدس

مجد ناصر احمد العداريهمجد خليل حمد الهواوشه

محمد احمد علي سمرينمحمد  حمد عبد الرزاق الخاليله

محمد احمد محمود الخطيبمحمد احمد محسن عبود الشريف

محمد جمال موسى سالممحمد بسام محمد المومني

محمد عماد سليمان ابو زهرهمحمد سفيان صادق العويوي

مرام شاهر سليم الحمدانمحمود عبد الحكيم سعيد المجدوبه

مشعل محمد عبداهللا الصرافمروه صالح عبدالفتاح ابو الجود

منال سمير محمد عليمنار ناصر جمعه وهبه

مهند حسان تيسير سعاداتمنال محمد سعيد الجعارات

نارمين ادبيس خليفه السليحاتميس محمد نبيل موسى الشلودي

نشوان هالل قائد المصباحيناصر سعد عبيد ناصر الدوسري

نور علي عبد الحافظ الحجاجنغم حاتم اديب شحاده

هبه امجد حسن مهداوىهبه اسامه احمد ابو شتيه

هبه عبد اهللا حرب الهباهبههبه عبد الحي بدران صالح

هدى احمد موسى مشايخهبه نديم نوري قيصر

هديل جمال محمد الشهوانهديل جمال احمد الشايب

هديل غسان احمد الخوالده)الحاج احمد(هديل علي محمد 

هناء محمد ناصر فهمي نزالهناء جهاد عيسى المناصره
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اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

اسالم محمد علي عبد اهللاريج محمد بخيت النعيمي

اسيل علي عبد القادر االعرجاسيل صالح الدين اسماعيل الزول

ايمان رمزي صالح مصلحايات احمد سليم القدح

بدر فهمي حامد ابو حشيشايه كمال ابراهيم ابو عاذره

بلسم خالد احمد حمدانبراءه نبيل عبد ربه المشايخ

بيان محمد خلف الخطيببلقيس فؤاد احمد النوفلي

تسنيم ابراهيم احمد مصطفىبيان محمد محمود عبيد

تمارا بسام عبد الرؤوف جزرتقى مصطفى جمعه ابو خرمه

جالل عطا اهللا عبد اهللا الشبيالتثائر خالد محمد رباع

حال نضال محمد ابو حمدجمانه نعيم راضي حسين

حنين ناجح  احمد عودهحنان رياض سعدى مطر

خزيمه عبد الفتاح احمد حسنخالد محمد ابراهيم نصار

ديما عمر خضر عفانهدعاء محمد محمود الشاعر

رؤى سمير محمود زايددينا جهاد عبد اهللا عبد

رغد جمال خالد سريهرامي خالد عيسى زايد

رقيه عماد كامل مصلح الخميسرغد عمر محمود حسن

زين بكر حجاويروزان محمد عبد الرحمن ابراهيم

سامر حمدان احمد ابو صعيليكساره سامي عبدربه عطيه

سند زياد سند المطيريسعد عيد عوض العازمى

سيرين حسن عمر حرز اهللاسندس مسعود لطفي عواد

شيماء يوسف عبد المجيد الجواودهشيماء صالح العبد زيد

صفوان محمد مصطفى العقاربهصفا احمد عياده شيحه

عامر يوسف عبد الفتاح األخرسعامر احمد علي خليل

عبد الرحمن اسامه جياد بركهعامر يوسف عيد ابو سرحان

عبد الكريم زياد محمد عدوىعبد العزيز علي جابر العنزي

عدي رباح ذيب حسينعبد اهللا عبيد مجبل العصيمي

على مجبل مشيعيب نهار زنيوط المطيرىعالء الدين نائل محمد خليفه

فاطمه على حسن شموفاطمه احمد عبد الحميد خالف

فهد معيوف مطرف العنزىفرح عبد اهللا سليم عواد

لين علي حسين شلبيلجين مخلص محمود القرشي

محمد احمد عبد الفتاح ابو رمانمجد حسام عبد اهللا ابو عسل

محمد حاتم توفيق خضر نجممحمد امين ياسين الشقيرات

محمد فريد عبده العمريمحمد سعيد عيسى العداربه

معتز جمال صدقات مرارمحمد مرزوق محمد هادي الراجحي

مالك جهاد محمود عشامعتز طالل عيسى امطير

منير حسين فوزي االدهممنار احمد بركات الخوالدة

نادين يوسف غالب جابرميس زياد محمد أبو نصره

نيروز علي حسين سويلمنور محمد سليمان العطاونه

وعد ابراهيم نواف العوادهبه محمد رفيق فحماوي

يارا احمد محمد سعيد الصمادعهوالء يونس محمد رسالن معيقل
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مالحظات

هندسة الصناعات الكيميائية ٤:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٥:٥٤ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم محمد ابراهيم خميسابراهيم ماهر محمد بشير الصواف

احمد نضال رشيد ابو فرحاناحمد عبد الحفيظ حسين االشرم

اريج خالد عبد الوهاب عثماناخالص محمد عليان الحيحي

اسيل بسام احمد حجازياسماء فايق حسن القيسي

اسيل مصطفى عبد الرحمن الشاللفهاسيل غالب حسين هندي

انوار فارس عبد الحليم خنفراالء حسن محمد العلوى

ايزار يوسف سليمان احمداياد طالب اسماعيل ابو سل

ايمن جميل محمد خضرايمان محمد محمود حماد

باسل محمد عبد الرحمن حجهايه ماهر يوسف االحمد

براء رائد ابراهيم البربراويبتول عبد العزيز شحاده الربيحات

جودت عبداهللا جودت المناصيرتسنيم بسام اسماعيل رقيه

حسني مصطفى جودت ابو خليلحسن يحيى هاشم المارديني

حال اسماعيل عبد الرحيم حمدانحسين عبد الكريم زكريا قطراوي

حمزه سالمه محمد ابو صعيليكحمد راشد حمد العجمي

حنين عمر سليمان بن سعيدحنان مصطفى احمد سريه

خديجه عماد االمينحنين وليد مصطفى محمد

دانه محمد مصطفى سليماندانا اسماعيل عباس العبسي

دانيه عزيز شفيق علياندانيا وليد محمد ياسين العدوي

ديمه سمير عيد ابو الرزداود مروان ابراهيم العدوي

رابعه مصطفى حسن ابداحرؤى عبد الكريم صالح الجمال

رهف اياد عبد الرحمن العالولربى علي جمال الدريدي

روان نبيل خليل الياسوريرهف محمود فهمي عجاوي

رياض عوده خميس ابو صعيليكرياض سليمان احمد عبد الرزاق

زيدان وائل تيسير بناتريم زهير محمد ابو احمده

سالي ايمن يوسف الخطيبساره محمود  محمد سعاده

سجى حسن محمود ابو سليمسجى احمد موسى الصوافين

سجى محمد عايد  الخوالدةسجى غالب حامد الضمور

سماح عارف عمر حبابهسماح سامي حمد حواشين

سندس شعبان محمد عودهسنابل سعيد عبد ربه ابو رياش

سوسن محمد عثمان ابو نصارسندس نزار يوسف عبيد

صالح احمد عبد الرحيم الخاليلهشروق نضال محمد جاموس

صفاء ابراهيم احمد هديبصدام فايز عوض اهللا عيد

عبد القادر عباس محمد  البزورضياء عارف فالح الخرابشه

عبد اهللا محمد محمود كعوشعبد اهللا محمد احمد البدارنه

عبيده عبد الحميد حمزه النتشهعبداهللا جميل محمود ابراهيم

عماد الدين عبد الحي عزام الدغداشيعطاف مامون ابراهيم الدسوقي

غدير مروان محمد  الخطيبغاده  محمد خليل عبد اهللا

فاطمه يعقوب حسن فرج الدابىغيث حسين كامل ابو عباس

فراس جميل حسين الرمونيفخري محمد فخري رحال

فرح فراس سالم الحنيطيفرح رياض احمد حماد

فرح محمد سند الحجاحجهفرح فراس محمد الزغول

قصي احمد مصطفى النجداوىفهد مفرج هزاع غنيم العدوانى

لبنى اسامه احمد محمدقمر محمد عدلي علوه

مؤمن محمود احمد عوادلينا صدقي عبد القادر العفيفى

مجد اسماعيل حامد ابو يحيىماريا محمد عقل القيسي

محمد محمود مصطفى ناصرمحمد احمد محمد ابراهيم

مرح عمر عطا صباحمحمود نديم ابراهيم برغوث

مسره محمد دياب عزمي الشرباتيمريم عزمي مصباح غباين

منار ابراهيم محمد الزغولمعاذ عوده محمود حامد

مهند خليل عوض بكرمنتهى محمد عبد الكريم كليب

ميمونه خالد كامل ابراهيمميساء خالد نايف معتوق

نادين واصف الياس حجازينناجي امين ناجي حسان

نهى راتب ابراهيم ابو يونسنتاليا جمال محمود خليفة

نور احمد شحاده قاسمنور احمد ابراهيم عبد ربه

نور نضال عبد العظيم الحدادنور محمد محارب ابو نار
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الهندسة الكيميائية

مالحظات
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اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٥:٥٤ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

نيرمين سليمان ابراهيم الملكنوفه عمر احمد المبيضين

هبه محمد موسى الخضورهاله عارف عبد الرحيم ياسين

هديل محمود حسن السعايدههدى صالح عبد الكريم المدني

والء محمود سلمان البشابشههيا محمود عيد الثوابيه

اســـم الطالـــب
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٥:٥٤ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد زياد علي القرعانابراهيم سالم ممدوح العشوش

اياد اسعد محمد الخطيباحمد محمد احمد البوم

حنين ايمن عبد الجواد الطيطيحمزه مهند حميدان الجعبري

خالد محمود يوسف محمودخالد عاطف مطاوع الشماالت

دعاء ابراهيم ياسين العشيباتدانه عمر حسن الحاج حمد

رؤى عمر منير عبد الحميددنيا علي محمد علي عبد الرازق

رنا يوسف محمد مشايخرغد هاني شمس الدين حسين

سامر عبد اهللا محمد بني حمدروان رائد احمد العمايره

صفاء ايمن محمود المريخاتسيف الدين عطيه عوده ابو صعيليك

عادل اشرف محمود ياسينضياء الدين وليد محمد الجندي

عالء عز الدين علي حجاجعبداهللا علي محمد مغايضه

عواد عماد عيد الزهرانعالء ناصر علي الشنيك

لؤي بكر جبر ابو الويفرح اسحق احمد النجار

مجد بسام امين الصوفيمالك عدنان عبد الحافظ العشوش

محمد حسين محمد الرمونيمحمد باسم مطاوع الحواجره

محمد فتحي محمود برهممحمد عمر حسن الخضور

محمد نصار شاهر الخليفاتمحمد ماجد سالم الياس

محمود نبيل مصطفى موسىمحمود عصمت محمود الطراونه

مالك عبد الفتاح محمد عطاريمعتصم بسام عبد الحميد نصار

مي سالمه يوسف الرماضينمنتصر عزمي اسماعيل ادريس

يوسف ناصر يوسف عفانهوالء ماجد احمد سلوم

يوسف نبيل يوسف عمر
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مالحظات
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٥:٥٤ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

يوسف سليمان محمد العيسى

اســـم الطالـــب

١
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الهندسة الكيميائية

مالحظات

تكنولوجيا الطاقة المتجددة ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٥:٥٤ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

اخالص سعد حرب العبوساحمد عقاب علي االسعد

افنان ابراهيم احمد ابو ابريكاسراء هاني محمود ابو طاقيه

بشار خلف مونس البواتانس فريد رفيق حمدان

رشا يوسف حمد اهللا حسانتسنيم محمد قاسم عيد

روان خالد محمود سعدرهام نائل عبد المنان برهم

عنود مليح سالمه الغيالينسمير حسن محمد ابو فارس

محمد حمدي محمود عمرومحمد ايمن حسن عيال عواد

محمود نايل محمود االسمرمحمد راتب خليل العشوش

ياسمين محمد صقر صوالحهنفين رائد احمد ابو الوفا

يحي بهجات علي العشوش
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٣٥:٥٤ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد محمد محمود الحجارأيهم عبد الكريم احمد عبد الرحمن

امجد حسام الدين عارف ابو ليلىاسالم نصر عبد اهللا المناصير

حمزه احمد عبد اهللا الشواورهايهم احمد عبد اهللا القدومي

رهف سعدي نمر ابو زعنونهراشد فواز راشد الصغير

عبد المجيد محمد رياض عبد المجيد شاهينعادل محمد عادل عوض اهللا

مامون محمود عوض ذيابعمر محمود سامي بتشاويش

محمد احمد محمد العباسيمحمد احمد خلف الزيود

محمد مصباح عبد اهللا المراشدهمحمد جهاد موسى النوافله

معتز محمد سالم الغويريمحمد مهند نعيم خير اهللا

نور عمار محمدوحيد الدين الدويكمعتصم محمد يعقوب ابو كر

يزن سليمان محمد العيسىوجيه محمد لؤى ناظم كمال
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:اجمالي عدد الطالب 
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