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اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم اياد ابراهيم ابو شمهابتهال امجد نائل حماد

ابراهيم عمر عبد المجيد البدارينابراهيم خليل محمود غنيم

احمد عبد الجواد محمد ابو جودهابراهيم وليد عبد الكريم خطاطبه

احمد نسيم صالح الزرواحمد محمد توفيق الكيالني

البراء محمد منيزل السرحانافنان حسني رجب خضير

المنتصرباهللا امين جميل عبدالعزيزالمثنى يوسف حسن العبسي

انس جهاد عامر موسىامجد طارق ممدوح بطاينه

ايهاب زكي محمد جبرانس صافي عوض قطيفان

باسل محمد صبحي حمدايهاب عز الدين ابراهيم افسيسه

بيان محمود عبد الفتاح صالحبيان خالد عبد الرحمن حمود

جود احمد خليل ابو ديهتقوى اسماعيل محمود قطوف

حسام احمد علي ابو عوادحذيفه احمد عبد الرحمن الجدايه

حمزه وائل محمد محسنحمزه نادر محمد داود الدويك

خالد جمال حسن شحادهخالد تركي سرحان خضير

دانه عبد الوهاب فتحي شتيويداليا عبد الرزاق لطفي الكيالني

رؤى عادل يحيى الشريفدانه ماهر محمد سعيد شقيدف

ردينه علي احمد الغزوراشد فالح عوض الرشيدي

زيد حسن احمد ابو محسنزهير طارق زهير قرنفله

شذى خليل محمد البوسيف الدين احمد فراس محمد قصراوي

طارق امجد محمد شقرهصهيب محمد حمد الطالفيح

طارق محمد شحاده العقرباوىطارق عماد خليل عاصي

عبد الحكم حاتم رمضان الحرباوىعاصم سمير عبد الكريم صوان

عبد الرحيم محمود موسى بناتعبد الرحمن هائل محمود ابو هندى

عبد اهللا عبد الحميد رشاد كاملهعبد اهللا حسين محمد البطيخي

عبدالرحمن حمدان عبدالعزيز العموريعبد اهللا محمد حمدان ابو صعيليك

عبيده خالد علي الشمايلهعبداهللا عثمان علي التايه

علي انور فائق مصلحعبير حسين احمد يحيى

علي عماد علي غزاويعلي عزيز علي البغلي

عمر المختار عالء الدين صالح عودهعماد كمال موسى صالح

عمرو جمال محمد عياشعمر محمود علي ابو ارميس

فاطمه غسان عزمي المحتسبعيسى اسحاق عيسى حسنين

قصي محمد امين علي المراشدهفيصل محمود علي الزيود

مؤمن احمد علي العمرانيقيس محمد عبد الرحيم عبد الجليل

ماجد سليمان حمدان الحديدمؤمن وسيم محمد هيكل

مالك اكرم ياسين الحلومالك احمد يوسف الجابري

مجد جمال رمضان خير الدينمالك محمد سليمان عيال عواد

محمد بسام خضر الزيودمحمد العبد محمد صالح

محمد زياد ايوب مصطفىمحمد بالل شفيق اسكندراني

محمد عارف تركي الحليقاوىمحمد صبري مصطفى النجار

محمد عمر محمد ابو عرقوبمحمد عماد موسى ابو اصفر

محمد فوزي حمدي ابو عدسمحمد فارس ساير الربيعيه الشمري

محمد نشأت مصطفى الجوابرهمحمد كمال محمد بواعنه

محمود هاني فهمي شديدمحمود مؤيد محمود ابو جابر

الهندي" محمد ذياب" "محمد زياد"مراد محي الدين عبد الوهاب سيد صغير مريش

مصطفى جهاد كساب جراداتمريانا بشاره عيسى سوداح

معن محمد نادر منصور"الحاج عيد"معاذ هاني سليم 

مهند خالد عليان عليانمهند اكرم محمد المناصره

ميرنا محمد حسن حسنينموسى ايمن موسى البستنجي

نوال محمد موفق سليمان حمادنبيل خالد عايد محامده

نور عمر محمود الباشنور الدين يعقوب عبد القادر ابو خميس

هيثم خالد علي يوسف حسين المرهونهبه محمد زياد صادق السمان

يوسف رائد عطا النجارياسر فيصل طالل جرار
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أنس موسى ابراهيم حسونهآالء اسامه محمود المومنى

ابراهيم محمد يحيى صبحابراهيم علي موسى النجوم

احمد ابراهيم حسني جالدابراهيم وليد محمد الصبره

احمد جابر امجد احمد الدراويشاحمد بسام احمد جوده

احمد جهاد احمد جراداتاحمد جمال علي محفوظ

احمد خالد احمد عرباشاحمد حسين محمد ربابعه

احمد عبد الناصر محمد سالمهاحمد عبد الرحمن احمد ابوقليشه

احمد عمر عبد العزيز العواداحمد عبداهللا فتحي السعدي

احمد عمر محمد النوفلياحمد عمر عبداللطيف االشقر

احمد محمود محمد صبحاحمد مازن علي خليل

احمد ناجي محمد محمداحمد نائل محمود عبداهللا

اريج محمد عارف توتنجياحمد وصفي نعمان دعسان

اسامه احمد عبد علياسامة محمد مصلح العليمات

اسامه سهيل محمد الزبناسامه خليل محمود دار موسى

اكرم ناجي صبرى عراراسامه نايف سليمان العزازمه

االء نجيب عبد الجواد الخطيباالء ربحي محمد المومني

المعتصم حسن راشد ضمرهاالمين محمود يوسف ابو ديه

انس ايمن محمد حمدانالياس عماد الياس دبابنه

انسام محمد سليمان حسنانس منير عوض ابراهيم

اياد عصام فواز زعروراوس صخر نبيه الكرمي

ايمن رجائي احمد الجنيدياياد كامل محمود ابو قشه

ايهاب حسن فؤاد ابو عبيدايه صالح ابراهيم ابو كشك

باسل زياد غالب فحماويايهاب محمد خليل الزعاتره

بشرى عمر سعدي ابو خلفبشار منذر محمد الكيالني

بشير عمر اسماعيل النبابتهبشرى محمد احمد الديرى

بيان امجد سعد الخطيببالل محمود محمد الزيود

تيسير محمد علي الفقيهبيان عماد حسني احميدى

جبر محمد علي جبر هيالنثائر محمد خليل نزال

جواد يوسف حسن الشايبجواد امجد عبد المجيد الركابات

حازم ايمن فارس العسودحازم احمد علي حسين

حذيفه قاسم محمد درادكهحذيفه سلمان عوده ابو صعيليك

حسان محمد ابراهيم االطرشحسام احمد حسن البدور

حمزه بكر جمعه المشارفهحال حسام محمد صبحي المنصور

حنين ضرار عادل حميد الخوالدهحمزه وائل محمد سالم

خالد فوزي مصطفى العرحنين هاني احمد الصافي

راكان عبدالحميد محمد خليلخليل محمد خليل السرخي

راكان محمود عبد ربه موسىراكان محمد  فارس الصرايره

رامي فهمي فالح حدوشرامي احمد مفيد راضي

رنا مصطفى هاشم ابو محيسنرشا بالل عبد االله السعايده

روند محمد عبد الرحمن المشاعلهرنيم وليد عمر ابو جاموس

زيد ايمن عبد الحي دعناريما حسين محمد الجراح

سالم حسين سالم سالمهساره عدنان لطفي الكفاوين

سعدالدين عبدالقادر جابر الهربيشيسجى حامد سعيد محمد صالح

صالح محمد عماد خليل حمدانسيلين زهير عبد الرحمن محمود

صهيب خالد علي محمدصالح وليد اسماعيل عيسى

صهيب عبد اهللا رشدى بسيسوصهيب زكريا عبدالعزيز الشوبكي

طارق اياد توفيق ملحمصوفيا معاويه طاهر عتوم

عبد الرحمن سعيد محمد العامرىعادل محمد عادل البشير

عبد الرحمن فالح عبد الرجبيعبد الرحمن عماد عبدالفتاح الفرارجه

عبد اهللا نضال علي االخرسعبد اهللا خليل سعيد الصالحي

عبدالرحمن محمد نواف محمد سعيد تيمعبدالرحمن ماجد عبداللطيف مهيار

عبداهللا توفيق سالمه رواشدهعبدالرحمن نعيم صالح قراقيش

عبداهللا كميخ مفرج العازميعبداهللا عمر عبد اهللا االسمر

عثمان عبد ربه سلمان ابو صعيليكعبيده عبد الرحمن امين خطاطبه

عذبى مبارك اعقيل العازمىعدي امين خلف الخاليله
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عماد مراد محمد فتحي الشلبيعز الدين منذر احمد زاهر

عمار محمد علي ابو جابرعمار عادل محمد ابراهيم

عمر اياد محمد سمارهعمر انور عبد الرؤوف خضر

عمر عبدالحكيم عامرهديبعمر بسام حسن ورده

عمر محمد عبدالرحمن الحوامدهعمر محمد ابراهيم ابو شرف

عيسى حسين عيسى عبد الوهابعمران يوسف عبدالرحمن سميك

غيداء ابراهيم يوسف نوارهغزل محمد جهاد حسن حيمور

فاطمه مهند محمود مكحولغيدان فواز عوده عوده

فخري محمد فخرى جرارفتحي امجد فتحي ابو الوفاء

فيصل باسم شفيق الطوابينيفراس صبحي صالح محمد

قصي رائد محمد البواعنهقتيبه ابراهيم شريف سلمان

قصي ماهر احمد عبدالقادرقصي عزمي عبد سليمان

ليث جهاد علي سالمكريم نضال محمد بير

ليليان امجد انيس ابو رياليث محمد ممدوح الرعود

مؤيد عبد محمد ابو الوفاءلينا ايمن محمد محمود هندي

ماجد حسن موسى ابو نجامؤيد عطيه هاشم الوحيدي

مالك محمود ابراهيم هوجيمالك طالب سالم ابو نحله

مجد محمد محمود القناصمثنى احمد ابراهيم هوجي

محمد ابراهيم محمود السدهمحمد ابراهيم صبحي السالل

محمد احمد عطيه ابو صعيليكمحمد احمد سلمان عويمر

محمد خالد حسين كلبونهمحمد ايمن صبري اسماعيل

محمد سليمان تيسير الحايكمحمد زكريا محمد االصفر

محمد عزات محمد حتاحتمحمد صالح سليمان بزايعه

محمد علي سليمان المومنيمحمد علي خليل ربعي

محمد عمر رزقان البنيانمحمد عماد احمد المحارمه

محمد ماجد سالم الزعبيمحمد كمال عبدالكريم القرا

محمد نبيل علي تقاليمحمد ماجد عبد الهادى الزيود

محمد هشام محمد ابراهيممحمد نضال فايز صقر

محمود عبد الرحمن عمر سمارهمحمود ابراهيم محمد الدراغمه

محمود محمد محمود طيطيمحمود عبدالقادر توفيق الداورجي

مراد يوسف محمد عجوليمراد رياض عمر الشكري

مصطفى محمد حماده ابالسيمشاري جمعه سليمان الخالدي

مهدي محمود عوده زيدانمعن حسن سليمان العدم

مهند عيسى مصطفى الزغولمهند اديب اسعد نصر

موسى محمد موسى العرجهمهند ماهر خليل ابو جاجه

ناصر خضر موسى ناصرنادر جميل يشار ماضي

نديم محمد عارف البدوناصر ظاهر شريان العنزي

نضال اسماعيل جبرين حجينضال ابراهيم موسى القيسي

نور صالح احمد الخطيبنور خليل ابراهيم الحجار

همام جمال محمد السرخيهشام محمد فواز مكاحله

هيثم سهيل ناجي محمودهيثم رائد بركات ابو حردان

يزن محمد صبري الصوافياسمين حامد حسين بطنيجي
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ابراهيم اياد ابراهيم ابو زهرهابتهال فرحان سليمان المشاقبه

ابراهيم جبريل محمود جبريلابراهيم ايمن ابراهيم القطراوي

ابراهيم ماهر ابراهيم بناتابراهيم جودت صبحي الجوالني

ابراهيم محمود سعد المناصيرابراهيم محمد شحاده شحاده

احمد جمال خليل تيمابراهيم ياسر ابراهيم عباس

احمد سعيد رشدي محفوظاحمد خالد محمود نصر اهللا

احمد عبدالمجيد عدنان الشامياحمد عبداهللا حسين الصراف

احمد فؤاد محمد عبدالرحمناحمد علي سعيد الرفاتي

احمد محمد ابراهيم ملكاوياحمد فهمي محمد ابو الوى

احمد نضال طالب الحديداحمد موسى محمد الخواجه

احمد هاني لطفي العواملهاحمد هاني عبدالمغني الطباخي

احمد يوسف سعيد الشعافياحمد وليد محمود ابو غوش

اسامه حسين سعيد مسلماسامه احمد محمد عياد

اسيل سليمان محمود الشياب عيال عواداسامه نصر صبحي الكنش

االء عماد صبري االرناؤوطافنان عبد اهللا طالل سلمان

البراء محمد خلف الخطيبالبراء احمد حسين االشرم

امنه صبري صيتان الهزايمهامجد جمال عثمان الفراحنه

اياد وليد محمد الخطيبانس فكري موسى ضيف اهللا

ايهاب علي حسونه برغوثايمن علي جبريل عبدالعال

باسل محمد مشهور عبدالجواد الظاهرايوب عبدالرحمن مصطفى الفريحات

براءه خالد عارف الزيوتباسم خالد محمد الصراحنه

جعفر وليد مفلح الزراقبيان محمود محمد احمد صبره

حسام ابراهيم نادر ابو نفيسهجود يوسف عبدالرحمن العالوين

حسين محمد عبدالكريم الطرمانحسام احمد عبد اهللا الشويات

حمزه احمد حسين زيدانحال ابراهيم محمد حمد

حنين ناصر حسن نوافلهحمزه تيسير محمد ياغي

خليل عوض خليل النابلسيخالد فدائي غازي  الصيفي

راما محمد علي محمود الحديديدانا نضال محمد العمله

روان جمال ضيف اهللا الصانعرعد شريف عيسى غباين

زكريا صالح عبدالرحيم ابو بكررياض حسام جمال جويحان

زيد سامي محمد ابو  ارميسزيد بن اسامه محمود سالمه

سالم هاني يحيى نويهيسجى جهاد فوزي دهامشه

سليم محمد خير محمود العدويسلطان خميس خليل ابو شنب

صالح احمد صالح عليسميره ماجد احمد ابو سل

صهيب عزام نظمي العليصالح رشيد علي العبداالله

صهيب محمد عبد الغني المحتسبصهيب علي عبدالكريم جوارنه

طارق محمد توفيق ابو طوقضياءالدين جميل يوسف محمد

عاصم كمال عوده الحسنعاصم احمد قاسم عبود

عبد الرحمن احمد حمداهللا الحسبانعامر جمال عبدالرحمن الخاليله

عبد الرحمن نعيم موسى خريوشعبد الرحمن اسامه شكري الشيخ صالح

عبد الكريم ابراهيم محمد جانمعبد القادر يعقوب عبد القادر ابو خميس

عبداهللا حسين صالح جبرعبدالجواد هاني محمد ناصر الدين

عدنان باسم تيسير ابو قورهعبداهللا محمد عبداهللا صب لبن

عماد سالم زكريا حمادعدي عبد الحكيم عيسى شاور

عمر عبد الرزاق محمود سعادهعمر خالد احمد عزام

عمر محمود  احمد المحتسبعمر محمد سعيد الدره

عيد مثيب محمد المثيب العتيبىعمرو جمال مبدي العرف

فراس علي عبدالرحمن خزاعلهعيسى علي حسين ناصر الدين

قصي كمال حسني الخوليفرح سالم مجلي الشقور

مؤمن علي حسين القريناويمؤمن طارق عبدالقادر الخريشا

مجاهد كمال حسن بديرمثنى وائل محمود الرواشده

محمد احمد اشرف االقرطمحمد  ايمن ياسين عابد

محمد احمد سعيد اعمر سعيفانمحمد احمد خليل ابو شنب

محمد امين صالح نصارمحمد امجد عبدالفتاح ابو سنبل

محمد حمزه محمود الحساميهمحمد بسام احمد ابو هنطش
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٢٩:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

محمد سائد محمد العماويمحمد زيد محمود علي الطوالبه

محمد شعبان محمود االحولمحمد سعيد محمد حاج صالح

محمد عمر محمد عطامحمد عماد محمود محمد

محمد فتحي جميل عزاممحمد عمر موسى مالح

محمد فيصل علي ابو شنارمحمد فهمي مصطفى الوهداني

محمد مصطفى عبدالجواد ابو شاويشمحمد مروان ابراهيم الشناق

محمد يوسف علي عبد الرحمنمحمد نايل عبد اهللا المصري

مرام عبد الحميد سليم السخارنهمحمود حسني محمود مصلح

مريم حسني رجب خضيرمرح علي جميل يوسف

مصطفى عمر محمد السيد احمدمصطفى عامر مصطفى الكيالي

معاذ زهير عبد الرحمن الدويكاتمطيع رضوان مطيع السقا

معاوية فوزي حسين الزيودمعاذ ناظم علي محمود

معتز فايز فارس الشمايلهمعتز رائد وصفي التميمي

معن محمود عطيه ابو صعيليكمعتصم سلمان مفلح حماد

مالك موسى محمد الشاللفهمالك محمد محمود الحاج علي

هديل حسين حسن مهداويمهند ابراهيم علي شاهين

يزن توفيق حسن شحادهيحيى عمر حسين البعول

يزن محمد حسين ابو نجايزن عبد الناصر خليل ابو عص

يوسف محمد عيسى ابو قدوميزيد وراد كامل بشر
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٢٩:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

أشرف محمد صالح ابراهيمآمال فرحان هالل حداد

ابراهيم محمد محمود عليدىابراهيم عبداهللا فهد الهندي

احمد  موسى عمر ابو محيميدابراهيم محمد مسلم عيال عواد

احمد بدوي ابراهيم فرجاحمد ابراهيم فواز مكاحله

احمد حسن احمد صالحاحمد بالل عبد المهدي هنوش

احمد صالح الدين محمد حماداحمد خضر احمد ابو عريش

احمد عصام خليل ابو ديهاحمد عدنان احمد طويل

اسامة خالد محمد الطيطياحمد مصطفى يوسف الزين

اسامه عاطف عبدالحميد العرجهاسامه خيرالدين محمد حواء

البراء ايمن صبري اسماعيلاسماعيل ابراهيم محمد الكعكوري

انس عادل خليل عبداهللامال عيسى جمعه علي

انس محمد امين الزينانس فهمي محمد عثمان

انور احمد محمد ابو صعيليكانس نادر رحيب موسى

بتول زياد كامل عيادايمن نايف عبد الحميد عبد الرحمن

بهاء صالح بهاء الحمصيبنان عبد الرؤوف محمد فؤاد ابو سنينه

بيان علي عبد الحافظ المشاعلهبيان اسعد سعيد الناجي

جاسم محمد جاسم فيحان الشمريتسنيم عبدالحفيظ يوسف صباح

حسام فالح مفلح يونسجبرين طالل جبرين ابو عيشه

رجاء نوافله"محمد خير"حمزه حسين عمر حسين البعول

حمزه محمد محمود حرز اهللاحمزه زكريا محمود المعالي

خالد محمد باتع العتيبيخالد عطا عايد الدعجه

دينا خالد عبد الرحمن المدنيدانيه مازن احمد رباح

راشد احمد سالمه الحراسيسرائد حامد عبداهللا عوده

رامي علي احمد للوراكان ايمن عبدالرؤوف خير

رجاء عبداللطيف محمد الشرعراني غالب يوسف بركات

رفيده محمد احمد العرمانرعد توفيق حمد اهللا المرزوق

روزان سليمان محمد ابو عودهروان محمود احمد عبد الدين

زيد بدوى عبد الهادى ابو سنينهزكريا يوسف سعيد صالح

زيد عبدالمنعم احمد طرخانزيد صالح يوسف صالح

ساره حسن عبد الستار عبد الهاديساره بسام سعيد العطيات

سجى نضال عبداهللا حمدساره سليمان مصطفى العبدالالت

سعدي اشرف سعدي كالبسعد حسن يحيى يعقوب ناصر علي الغضبان

سيف سامي عبد الجواد غنامسلمان ماجد مطلق محمد المطيري

ضياء ماهر راتب القشاشضاري عبدالمحسن عوده البزيع

عاصم عبد السالم سليمان المحمدطارق زياد عبد شنيور

عباده سلطان شفيق مفرجعامر سعيد يوسف الغريب

عبد الرحمن محمد هاشم حمادعبد الرحمن علي عبد الرحمن كالب

عبدالرحمن حسين نواف المومنيعبد الهادي احمد ديب شلبايه

عبدالكريم ابراهيم احمد ابو هانيعبدالرحمن علي يوسف الصوي

عبداهللا ياسين عبد اهللا الكساسبهعبدالكريم ابراهيم محمد العدوان

عز الدين خليل صالح ابو هدبهعبدالهادي حسين موسى حسن

عالء الدين ياسر عبد الفتاح عمروعفاف سامر سعيد اللبدي

عالء عبد اهللا حسين مسلمعالء جميل نجيب كسبه

علي محمد جميل الزعبيعالء محمد عدنان سمور

عمار ياسر موسى عبيدعماد صالح محمد صبره

عمر سليمان محمد القرينيعمر خالد سعيد بركات

عمر محمد قاسم القاسمعمر ماجد احمد عطياني

فارس احمد محمد زيادةعمر محمود عباس ابو مره

فرح سامر محمد عزامفاطمه محمد عطا الحبازي

فهد مثيب محمد المثيب العتيبيفريد عبد الكريم فريد ذيب

كرم عصام احمد ابو الهيجاءقصي صالح الدين علي الرملي

ليث فيصل مصطفى العطوهالنا خليل شحاده غنيم

مأمون خالد محمد عفانهليلى وائل احمد خليفه

مالك عمر عبدالكريم الزواهرهمالك عبد اهللا احمد محمد

مثنى محمود محمد خيراهللامالك ماهر اسماعيل صباح
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٢٩:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

محمد ابراهيم علي هديبمجدي فهد هاشم الدميسي

محمد احسان عاكف محمود المجاليمحمد ابراهيم محمد ابو صبحه

محمد احمد محمد بني احمدمحمد احمد فراس محمد قصراوي

محمد اسماعيل طه هديبمحمد اسامه مصطفى عبيد

محمد جالل احمد الحراسيسمحمد بن بال محمد الطوس

محمد جهاد صالح الهيمونيمحمد جمعه موسى شطا

محمد راشد فيصل ربابعهمحمد خليل شبيب المعايطه

محمد سامح محمد مساعدهمحمد رافت سليم ابو زهري

محمد سمير علي ابو وردهمحمد سعودي محمد الطحان

محمد عايد محمد عبيدمحمد صالح محمد ابو عجميه

محمد عبد الكريم هاشم ابو زيدمحمد عبد الرحمن  محمود فارس

محمد عبداهللا وليد عثمان االعرجمحمد عبداهللا حسين الصراف

محمد فالح مطلق المطيريمحمد عبدالمحسن محمد التمار

محمد فياض ابراهيم ايوبمحمد فتحي بديع سلمان

محمد مسلم امجد تيسير الزرومحمد محمود احمد جعابو

محمد هاني محمد الحروبمحمد نواف محمود مناصره

محمود سعيد اسعد الخواجامحمود احمد محمد مسعود

مراد مصطفى فهمي مصطفىمحي الدين حميد احمد المهيرات

مروان ماجد مفلح القمازمروان صادق محمد عنبر

معاذ خالد عمر الحجهمصطفى ابراهيم حسني القريشي

معروف احمد معروف محمد خليلمعاذ فيصل حسن فريح

ناصر هباش محمد ناصر فايز السهليمعن عمر محمود عبداهللا

نور عائد عبد العزيز برهمنديم عارف محمود نصراهللا

هاشم نضال هاشم مناصرهنور محمد احمد العوضات

هديل بسام عوده شنيكاتهديل ابراهيم محمد ابو اجحاش

هيثم ماجد احمد الحسناتهال وليدحسن الرواشده

يحيى سامي يحيى صبحوليد محمد سعدات ابو زيدان

يوسف احمد حسن ابو مطريزيد عالء الدين رشيد الخطيب

يوسف عمر محمد اسماعيليوسف احمد يعقوب عوده

يونس خضر محمد شريم
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متسلسل

الهندسة الكهربائية

مالحظات

هندسة الطاقة الكهربائية ٤:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٢٩:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم عوض سليمان سلمانابراهيم احمد قاسم ابو صعيليك

اجود محمد عبدالرحمن المناصيرابراهيم محمود ابراهيم اسماعيل

احمد خالد بدر شلبايهاحمد اسماعيل محمد صالح

احمد سامي احمد ابو عنزهاحمد خالد مصطفى بصيله

احمد عيسى شاكر الحيحاحمد صابر احمد علي

احمد محمد توفيق عبد الرحيماحمد ماجد هاشم الحيارى

احمد محمود محمد المغاريزاحمد محمد وليد شحاده

اسامه حسان صبحي غرايبهاحمد نزار عواد ابو حماد

اسراء جميل جمعه الحاجاسامه عقاب شكري منصور

اسراء فالح محمد العياشاسراء عيسى مصطفى استيتي

االمين خالد فوزي عيسىاسماء مازن محمد ظاهر

انال محمد عبدالمحسن رمضانالمعتصم باهللا عماد بدر قراقيش

انس عيسى محمد رضوانانس خالد توفيق ابو حميد

اياد هاشم اسماعيل ابوشعيرهانوار احمد خليل منصور

باسل ابراهيم مصطفى محمدايهاب عبدالمجيد محمد الخمايسه

باسم محمد سليمان البطنانباسل عافت شامان مشهور العنزي

بنان فهيم منير يوسفبالل عوني عوض الخباص

بيان اياد عبد الرجبيبهاء ايمن حمود ابو العدوس

تسنيم عبداهللا محمد البوتسنيم تيسير عبداهللا الدبوبي

تقى خالد محمود العجارمهتسنيم عمر توفيق غله

حسام جمال سعيد البرغوثيحازم عبداهللا محمد سمان

حسام وليد حسن الغليظحسام صالح رجب حماد

حسونه سليمان عبدالرزاق حسونهحسن ظهير الهاني

حمزه ابراهيم مفلح الخريساتحسين سليم داود حسين

حمزه عبدالكريم محمد عوادحمزه خليل محمد البلوي

خالد خيري حسن حسنحياة جمال فتحي الداموني

دانا بالل عمر الكردىخليل عدنان محمد حامد

رؤى رسمي فارس الطريفيدينا سعيد عبد المحسن العويسي

راشد صالح الدين عبد اللطيف احمدرائد بسام قاسم الخريسات

راني فوزي يوسف شحادهراشد محمد عزمي الزبن

رغد محمد عبد الحميد الشدفانرانيا بسام عبد المجيد الصوى

رهف ماهر خالد ربابعهرغد وائل عيسى ابو قلبين

ساره سمير جميل مطرزيد غسان عبدالجليل الزق

سعيد سليم عوده الزيودسامر محمد نظمي الربيعي

سماح يحيى سليمان العبيداتسفيان سليمان احمد العريض

صالح حسن عبد الرزاق العنبتاويسيف عايد محمد ابو صعيليك

ضرار محمد طارق محمد بركاتصبحي محمد صبحي الخطيب

عاصم حسين محمد شوكت طبيلهطارق فايز طالب العوده

عامر مصطفى عبدالعزيز حمادعاصم محمد عوده عفانه

عبد اهللا فارس سعد الدين الصالحيعبد اهللا احمد عبد اهللا الخاليله

عبداهللا فارس عبداهللا العتيبيعبد المطلب حسن الصديق  عبد المطلب

عبيده عايد سعدي الشطراتعبدالمعطي عطيه مصطفى الحسن

عزالدين جمال علي النسورعدي جمال محمود ابو كحيل

عكرمه عمرو عبد العزيز الحموزعزالدين سلطان مصلح الصوص

عمار عبد الملك عبداهللا فراشعالء الدين رياض علي علقم

عمر علي عبدالرحيم سالمهعمار موفق صالح عقيل

عمرو محمد مصطفى شعالنعمرو تيسير حسن اعمر

غازي امجد محمد التترعوده حمدان عوده الخزاعله

غيث امين عبد المهدي العلوانغسان غازي ناجي االسعد

فادي حسان خالد غانمغيداء عبد القادر عبد اهللا ابو الحاج

فراس جمال محمد فضل سندفايز سالم محمد الطفيحات

فهد عبد الكريم درويش زيدانفهد حسن حصيبان العتيبي

قصي اسامه احمد المومنيفيصل لطفي حسين الزعبي

ليث عدنان ياسين سلمانلؤي عيسى محمد محمود

ليث مصطفى موسى اسعدليث محمد عبد اهللا حسين حجاوي

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الكهربائية

مالحظات

هندسة الطاقة الكهربائية ٥:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٢٩:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

لينا نايف حسن الزوغهلينا عبد اهللا محمد سالم

مارسيل محمد محمود صبحمؤمن محمد اسحق الدن

مجد عماد عامر حميدانمالك حسن صالح ابو زيتون

محمد  سليمان محمد النسورمجدي محمد حسن علي

محمد امجد محمد جبرين الشريفمحمد احمد محمد شاهين

محمد جمال كايد مرعيمحمد بشير محمد الزيادات

محمد حامد حسن الغويريمحمد جمال يوسف البستنجي

محمد خالد صبحي الكتوتمحمد حمزه حسن الجابر

محمد زكي علي ابو الحاجمحمد خالد عيد الكريمين

محمد طارق صالح الدين علي البسوميمحمد سعود عبداهللا المحمد الجطيلي

محمد عبد اهللا اكرم يوسف حمدانمحمد عبد االله محمد الشوابكه

محمد علي خضر عبد الهاديمحمد عبدالرحيم فواد الرفاتي

محمد فهد سيف الدين زيتونمحمد عياش علي المشاقبه

محمد موسى احمد حشكيمحمد محمود حسين مسلم

محمد يونس حامد ابو منديلمحمد وصفي يوسف عمر

محمود مروان محمود السمنهمحمود خميس عبدالكريم احمد ابو زر

محمود هيثم خالد بدرانمحمود نضال محمود االفندي

معاذ احمد ذيب العبسيمصطفى احمد مصطفى زبن

معاذ جمال محمد صالحمعاذ اكرم سعد الحايك

معاوية احمد مقبيل الرعودمعاذ محمد حسن حامد العامودي

منير رمزي منير خبيصمنار سالم محمد الزيود

مهند خليل صبحي سليمانمهند احمد شريف شتيوي

ناديه مبارك عطيه ابو خطابموسى اكرم سليمان زايد

نسيم درغام محمد المعاداتنرمين علي حيدر الشلول

نوح عماد ابراهيم الصعوبنهى امجد محمد نصار

هبا عمر خليل عرقاوينور جعفر ابراهيم حمدان

هديل محمود كايد المشايخهبه حماده محمد حماده

هيثم اسامه خالد مسامحهمام صالح حسن االلفي

وليد محمد سعيد العبسيوليد حسن محمد عثمان

ياسين حماد سعيد النعيماتيارا تيسير احمد الصبيحات

يزن اسامه عبد الرحيم نوفليامن سهيل صالح خشبه

يزن عصام عبد الغافر حماديزن حبيب سعيد السلطي

يوسف غسان يوسف مراعبهيزن محمد موسى المهيرات

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الكهربائية

مالحظات

هندسة الطاقة الكهربائية ٥:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٢٩:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد خالد عطا حمداناحمد اسامه محمد عصفور

احمد وليد صبحي ابو عاشوراحمد عماد عبد الرحمن شحرور

المثنى وائل حامد المحارباسامه ميسره عادل خليل

اياد علي حسين صماديانس نور ذيب الجالد

تيمور احمد عبدالكريم الجباليبهاء الدين محمد محمد ابو دريع

حسن سالم حسن الزيودجعفر وليد حسن الفواقه

حمزه محمود محمد الفوقاحمزه حسين عطيه العودات

زيد عامر سليمان العواملهدرغام عبد الباسط عبد الرزاق محمد

عبد الرحمن احمد محمد الهديرسصهيب عيسى سليمان شلطف

عبد اهللا احمد عبد اهللا خوالدهعبد الفتاح محمد عبد الفتاح ابو الرب

عالء الدين حسن محمد زايدعبدالحميد يوسف عبدالقادر عميره

عمرمصطفى عبد اهللا الرياطيعمرخلدون صالح حمدان

مالك محمود محمد الهديرسلؤي نظمي حسن الزبده

محمد جابر محمود ابراهيممحمد احمد رزق ابو عليا

محمد جمال محمد البستنجيمحمد جعفر محمد القضاه

محمد راضي يوسف االجربمحمد حسن محمد ابو عقل

محمد وليد توفيق حمدانمحمد سعيد سليمان سليمان

مصطفى زهدي مصطفى حشكيمحمود ضيف اهللا عطيش الربايعه

معتصم عبد العزيز عبداهللا المراشدهمعتصم باهللا رزق سعدي عالء الدين

معن علي احمد الغزومعتصم فؤاد غالب الردايده

موسى محمد عوده الشوبكيمنذر عبداهللا سليمان العمرو

هاني مصطفى يوسف العوضهاني محمود احمد الحياري

همام ابراهيم محمد الحراحشههشام محمد خلف الزيود

يحيى طالب سليمان ابو خرمهوضاح عيد عثمان الطوره

يوسف سليمان سالم ابو غريقانهيحيى مروان واصف اباظه
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متسلسل

الهندسة الكهربائية

مالحظات

المعدات والتركيبات الكهربائية ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٢٩:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد توفيق محمد زيادهاحمد ابراهيم سليمان ابو سويد

احمد طه عبدالهادي طهاحمد خلدون اسماعيل القطيشات

احمد عصام عبد الفتاح قدحاحمد عبد مقبل العايد

انس خالد محمد ابو معالياحمد محمود عادل سباعنه

براء محمد خالد صالحاتبدر الدين اسعد حافظ جرار

حسام الدين محمد صدقي عبد اهللابالل بسام خليل العوادي

حمزه حسام محمد ابو شاورحمدان رائد حمدان ذياب

خالد ابراهيم عبد الفتاح الزعبيحمزه محمد عبد الفتاح خضر

رافت خالد عبد اهللا الزواهرهخالد احمد علي قشمر

راكان محمد عبد ربه المهيراتراكان بشير عبد اهللا قنيص

زهير عماد عبدالرحمن محمدرزق خلف بركات الطويل

زيد محمد حسن المرافيزيد اسامه محمود الديسي

شاهر مصطفى جميل ابو كفسليمان محمد عوده الحراحشه

صقرماجد عبد الفتاح ابو هزيمصالح صالح صالح ابو نجم

صهيب ياسر خلف السحيماتصهيب عالء الدين محمود الزعبي

عادل علي خالد نغويطارق زياد سليمان المحيسن

عبد اهللا بركات محمد بركاتعايد وجيه محمد عايد غيث

عبداهللا رياض ابراهيم حسنعبدالرحمن احمد عبدالرسول المسالمه

عبيده رامي جميل السحيماتعبداهللا محمود عبداهللا التيم

عز الدين عمر محمد عبد الجوادعثمان عيد علي يعقوب

عمر صالح سالمه ابو غريقانهعمر خليل يوسف البريجي

غسان عدنان سالم الجنديعمرو حسن عادل عايد

فارس احمد عبدالكريم الشخانبهغيث خلف مرزوق المناصير

كريم علي داود العدوانفراس هشام صالح حمدان

لؤي حسن جميل الصماديلؤي اسامه احمد الصالح

ليث زياد عوده عبد القادرليث حسن محمد صالح

ليلى محمد محمود المصريليث نذير علي الرمامنه

مجد حسين جوده الزرومجد الدين محمود جاد اهللا البواعنه

محمد احمد حمدان الطنشاتمحمد ابراهيم حسن علي

محمد ايمن فايز العمريمحمد انور نور الدين قطبان

محمد خالد احمد المعازيمحمد حسن احمد الحايك

محمد صالح جهاد يوسفمحمد خالد عبدالمجيد عرار

محمد عمر محمود الدردساويمحمد عبد العزيز محمود السحيمات

محمد مؤيد محمد مسلممحمد فراس محمد عالونه

محمد ناصر رسمي بني ياسينمحمد معتصم صدقي الهلول

محمد نوفان عبد الكريم الخرابشهمحمد نايف حسين الركيبات

محمود عارف محمود العدوانمحمد وليد محمد الحراسيس

مصطفى فراس عدنان مرقهمحمود وليد نمر وهدان

مصعب خليل سليم البرصانمصطفى كمال محمود الخطيب

مهند حمد اهللا اديب الرفاتيمهند ابراهيم عبد الرحيم ابو ارحيم

همام نيازي اسعد صبحموسى ناصر موسى عبيد

وليد عثمان ذياب صالحوفاء احمد ذيب الصالحات

يزيد محمد عطا اهللا التوايههوليد محمد حسن البطاينه

يعرب شريف عبد الحليم الخرابشه
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متسلسل

الهندسة الكهربائية

مالحظات

تكنولوجيا الطاقة ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٢٩:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

خالد ماهر صالح الرفاعيحمزه يوسف فارس النمروطي

سيف الدين محمد عبد الحليم الزعبيخليل عبد الحميد خليل ابو غزالة

عالء الدين عاطف عوض الهريشاتعبداللطيف محمد نور عبداللطيف زيد الكيالني

كريم ابراهيم محمد الوحشفيصل محمد حسين مبارك

محمد سعيد علي ابو عواليمحمد جبريل محمد القراله

مروان محمود عطيه عقلمحمد صالح احمد يوسف

منتصر موسى خلف العويدىمصعب ماهر عبد المهدي احمد

يوسف صبحي حمدي ابو قورهيزن موسى نعيم حسين
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متسلسل

الهندسة الكهربائية

مالحظات

نظم القوى الكهربائية ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٢٩:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم محمود موسى السليحاتابراهيم سليم محمد عياد

احمد سليم صالح عاشوراحمد ثائر محمد خالد ابو اسنينه

احمد محمد حسين ضميداتاحمد صبحي محمد الزيادات

انس فايق حسين صافياحمد محمد عمر عفانه

ايوب طالل ايوب الحسينايمن رافت محمد ابو الحسن

حسان محمد علي ياسينبالل منذر سعيد الساليمه

حمزه امين اسماعيل المبيضينحسن ابراهيم حسن طقاطقه

خالد اياد خالد يوسف عودهحمزه يوسف جابر البريم

خالد منذر خليل الصوصهخالد جمال مصطفى الفقهه

صهيب نصر اهللا عبد الرؤوف الحنفيرسالن عبدالحكيم سالم عامر

عبد الرحمن مصطفى محمد طرخانعبد الرحمن ابراهيم عثمان ابو الريش

عالء رائد راتب اخميسعبداهللا زايد احمد الطويل

عماد محمد محمود زواتيهعالء عماد سالم االغوات

عمر عبد السالم نعيم ابو التقصيرهعمر صالح احمد الغويري

غسان ابراهيم يوسف المستريحيعمر محمد عبدالكريم الطوره

مؤيد ايمن محمد عناقرهفهد مازن محمد القرم

محب هاشم محمد منصورمازن نايف خليل صالح

محمد حسين احمد الزيودمحمد احمد محمد زماعره

محمد فؤاد محمود العبسيمحمد خليل محمد االشقر

مصطفى جمال عبد الفتاح العطارمحمود هاشم محمد الفواعير

معتز رائد عثمان الزبدهمصطفى حسن ابراهيم ابو خشبه

نور الدين امين فواز  الحشايكهمعتصم نبيل محمد ابراهيم

هيثم عبدالرؤوف مصطفى الحاج حسن

اســـم الطالـــب

١٢

٣٤

٥٦

٧٨

٩١٠

١١١٢

١٣١٤

١٥١٦

١٧١٨

١٩٢٠

٢١٢٢

٢٣٢٤

٢٥٢٦

٢٧٢٨

٢٩٣٠

٣١٣٢

٣٣٣٤

٣٥٣٦

٣٧٣٨

٣٩٤٠

٤١٤٢

٤٣٤٤

٤٥

متسلسل

:اجمالي عدد الطالب 

الهندسة الكهربائية

989

مالحظات

نظم القوى الكهربائية ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٢٩:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم اياد ابراهيم ابو شمهابتهال امجد نائل حماد

ابراهيم عمر عبد المجيد البدارينابراهيم خليل محمود غنيم

احمد عبد الجواد محمد ابو جودهابراهيم وليد عبد الكريم خطاطبه

احمد نسيم صالح الزرواحمد محمد توفيق الكيالني

البراء محمد منيزل السرحانافنان حسني رجب خضير

المنتصرباهللا امين جميل عبدالعزيزالمثنى يوسف حسن العبسي

انس جهاد عامر موسىامجد طارق ممدوح بطاينه

ايهاب زكي محمد جبرانس صافي عوض قطيفان

باسل محمد صبحي حمدايهاب عز الدين ابراهيم افسيسه

بيان محمود عبد الفتاح صالحبيان خالد عبد الرحمن حمود

جود احمد خليل ابو ديهتقوى اسماعيل محمود قطوف

حسام احمد علي ابو عوادحذيفه احمد عبد الرحمن الجدايه

حمزه وائل محمد محسنحمزه نادر محمد داود الدويك

خالد جمال حسن شحادهخالد تركي سرحان خضير

دانه عبد الوهاب فتحي شتيويداليا عبد الرزاق لطفي الكيالني

رؤى عادل يحيى الشريفدانه ماهر محمد سعيد شقيدف

ردينه علي احمد الغزوراشد فالح عوض الرشيدي

زيد حسن احمد ابو محسنزهير طارق زهير قرنفله

شذى خليل محمد البوسيف الدين احمد فراس محمد قصراوي

طارق امجد محمد شقرهصهيب محمد حمد الطالفيح

طارق محمد شحاده العقرباوىطارق عماد خليل عاصي

عبد الحكم حاتم رمضان الحرباوىعاصم سمير عبد الكريم صوان

عبد الرحيم محمود موسى بناتعبد الرحمن هائل محمود ابو هندى

عبد اهللا عبد الحميد رشاد كاملهعبد اهللا حسين محمد البطيخي

عبدالرحمن حمدان عبدالعزيز العموريعبد اهللا محمد حمدان ابو صعيليك

عبيده خالد علي الشمايلهعبداهللا عثمان علي التايه

علي انور فائق مصلحعبير حسين احمد يحيى

علي عماد علي غزاويعلي عزيز علي البغلي

عمر المختار عالء الدين صالح عودهعماد كمال موسى صالح

عمرو جمال محمد عياشعمر محمود علي ابو ارميس

فاطمه غسان عزمي المحتسبعيسى اسحاق عيسى حسنين

قصي محمد امين علي المراشدهفيصل محمود علي الزيود

مؤمن احمد علي العمرانيقيس محمد عبد الرحيم عبد الجليل

ماجد سليمان حمدان الحديدمؤمن وسيم محمد هيكل

مالك اكرم ياسين الحلومالك احمد يوسف الجابري

مجد جمال رمضان خير الدينمالك محمد سليمان عيال عواد

محمد بسام خضر الزيودمحمد العبد محمد صالح

محمد زياد ايوب مصطفىمحمد بالل شفيق اسكندراني

محمد عارف تركي الحليقاوىمحمد صبري مصطفى النجار

محمد عمر محمد ابو عرقوبمحمد عماد موسى ابو اصفر

محمد فوزي حمدي ابو عدسمحمد فارس ساير الربيعيه الشمري

محمد نشأت مصطفى الجوابرهمحمد كمال محمد بواعنه

محمود هاني فهمي شديدمحمود مؤيد محمود ابو جابر

الهندي" محمد ذياب" "محمد زياد"مراد محي الدين عبد الوهاب سيد صغير مريش

مصطفى جهاد كساب جراداتمريانا بشاره عيسى سوداح

معن محمد نادر منصور"الحاج عيد"معاذ هاني سليم 

مهند خالد عليان عليانمهند اكرم محمد المناصره

ميرنا محمد حسن حسنينموسى ايمن موسى البستنجي

نوال محمد موفق سليمان حمادنبيل خالد عايد محامده

نور عمر محمود الباشنور الدين يعقوب عبد القادر ابو خميس

هيثم خالد علي يوسف حسين المرهونهبه محمد زياد صادق السمان

يوسف رائد عطا النجارياسر فيصل طالل جرار
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متسلسل

الهندسة الكهربائية

مالحظات

هندسة الطاقة الكهربائية ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٢٩:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

أنس موسى ابراهيم حسونهآالء اسامه محمود المومنى

ابراهيم محمد يحيى صبحابراهيم علي موسى النجوم

احمد ابراهيم حسني جالدابراهيم وليد محمد الصبره

احمد جابر امجد احمد الدراويشاحمد بسام احمد جوده

احمد جهاد احمد جراداتاحمد جمال علي محفوظ

احمد خالد احمد عرباشاحمد حسين محمد ربابعه

احمد عبد الناصر محمد سالمهاحمد عبد الرحمن احمد ابوقليشه

احمد عمر عبد العزيز العواداحمد عبداهللا فتحي السعدي

احمد عمر محمد النوفلياحمد عمر عبداللطيف االشقر

احمد محمود محمد صبحاحمد مازن علي خليل

احمد ناجي محمد محمداحمد نائل محمود عبداهللا

اريج محمد عارف توتنجياحمد وصفي نعمان دعسان

اسامه احمد عبد علياسامة محمد مصلح العليمات

اسامه سهيل محمد الزبناسامه خليل محمود دار موسى

اكرم ناجي صبرى عراراسامه نايف سليمان العزازمه

االء نجيب عبد الجواد الخطيباالء ربحي محمد المومني

المعتصم حسن راشد ضمرهاالمين محمود يوسف ابو ديه

انس ايمن محمد حمدانالياس عماد الياس دبابنه

انسام محمد سليمان حسنانس منير عوض ابراهيم

اياد عصام فواز زعروراوس صخر نبيه الكرمي

ايمن رجائي احمد الجنيدياياد كامل محمود ابو قشه

ايهاب حسن فؤاد ابو عبيدايه صالح ابراهيم ابو كشك

باسل زياد غالب فحماويايهاب محمد خليل الزعاتره

بشرى عمر سعدي ابو خلفبشار منذر محمد الكيالني

بشير عمر اسماعيل النبابتهبشرى محمد احمد الديرى

بيان امجد سعد الخطيببالل محمود محمد الزيود

تيسير محمد علي الفقيهبيان عماد حسني احميدى

جبر محمد علي جبر هيالنثائر محمد خليل نزال

جواد يوسف حسن الشايبجواد امجد عبد المجيد الركابات

حازم ايمن فارس العسودحازم احمد علي حسين

حذيفه قاسم محمد درادكهحذيفه سلمان عوده ابو صعيليك

حسان محمد ابراهيم االطرشحسام احمد حسن البدور

حمزه بكر جمعه المشارفهحال حسام محمد صبحي المنصور

حنين ضرار عادل حميد الخوالدهحمزه وائل محمد سالم

خالد فوزي مصطفى العرحنين هاني احمد الصافي

راكان عبدالحميد محمد خليلخليل محمد خليل السرخي

راكان محمود عبد ربه موسىراكان محمد  فارس الصرايره

رامي فهمي فالح حدوشرامي احمد مفيد راضي

رنا مصطفى هاشم ابو محيسنرشا بالل عبد االله السعايده

روند محمد عبد الرحمن المشاعلهرنيم وليد عمر ابو جاموس

زيد ايمن عبد الحي دعناريما حسين محمد الجراح

سالم حسين سالم سالمهساره عدنان لطفي الكفاوين

سعدالدين عبدالقادر جابر الهربيشيسجى حامد سعيد محمد صالح

صالح محمد عماد خليل حمدانسيلين زهير عبد الرحمن محمود

صهيب خالد علي محمدصالح وليد اسماعيل عيسى

صهيب عبد اهللا رشدى بسيسوصهيب زكريا عبدالعزيز الشوبكي

طارق اياد توفيق ملحمصوفيا معاويه طاهر عتوم

عبد الرحمن سعيد محمد العامرىعادل محمد عادل البشير

عبد الرحمن فالح عبد الرجبيعبد الرحمن عماد عبدالفتاح الفرارجه

عبد اهللا نضال علي االخرسعبد اهللا خليل سعيد الصالحي

عبدالرحمن محمد نواف محمد سعيد تيمعبدالرحمن ماجد عبداللطيف مهيار

عبداهللا توفيق سالمه رواشدهعبدالرحمن نعيم صالح قراقيش

عبداهللا كميخ مفرج العازميعبداهللا عمر عبد اهللا االسمر

عثمان عبد ربه سلمان ابو صعيليكعبيده عبد الرحمن امين خطاطبه

عذبى مبارك اعقيل العازمىعدي امين خلف الخاليله

اســـم الطالـــب

١٢

٣٤

٥٦

٧٨

٩١٠

١١١٢

١٣١٤

١٥١٦

١٧١٨

١٩٢٠

٢١٢٢

٢٣٢٤

٢٥٢٦

٢٧٢٨

٢٩٣٠

٣١٣٢

٣٣٣٤

٣٥٣٦

٣٧٣٨

٣٩٤٠

٤١٤٢

٤٣٤٤

٤٥٤٦

٤٧٤٨

٤٩٥٠

٥١٥٢

٥٣٥٤

٥٥٥٦

٥٧٥٨

٥٩٦٠

٦١٦٢

٦٣٦٤

٦٥٦٦

٦٧٦٨

٦٩٧٠

٧١٧٢

٧٣٧٤

٧٥٧٦

٧٧٧٨

٧٩٨٠

٨١٨٢

٨٣٨٤

٨٥٨٦

٨٧٨٨

٨٩٩٠

٩١٩٢

٩٣٩٤

٩٥٩٦

٩٧٩٨

٩٩١٠٠

١٠١١٠٢

١٠٣١٠٤

١٠٥١٠٦

١٠٧١٠٨

١٠٩١١٠

متسلسل

الهندسة الكهربائية

مالحظات

هندسة الطاقة الكهربائية ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٢٩:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة
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عماد مراد محمد فتحي الشلبيعز الدين منذر احمد زاهر

عمار محمد علي ابو جابرعمار عادل محمد ابراهيم

عمر اياد محمد سمارهعمر انور عبد الرؤوف خضر

عمر عبدالحكيم عامرهديبعمر بسام حسن ورده

عمر محمد عبدالرحمن الحوامدهعمر محمد ابراهيم ابو شرف

عيسى حسين عيسى عبد الوهابعمران يوسف عبدالرحمن سميك

غيداء ابراهيم يوسف نوارهغزل محمد جهاد حسن حيمور

فاطمه مهند محمود مكحولغيدان فواز عوده عوده

فخري محمد فخرى جرارفتحي امجد فتحي ابو الوفاء

فيصل باسم شفيق الطوابينيفراس صبحي صالح محمد

قصي رائد محمد البواعنهقتيبه ابراهيم شريف سلمان

قصي ماهر احمد عبدالقادرقصي عزمي عبد سليمان

ليث جهاد علي سالمكريم نضال محمد بير

ليليان امجد انيس ابو رياليث محمد ممدوح الرعود

مؤيد عبد محمد ابو الوفاءلينا ايمن محمد محمود هندي

ماجد حسن موسى ابو نجامؤيد عطيه هاشم الوحيدي

مالك محمود ابراهيم هوجيمالك طالب سالم ابو نحله

مجد محمد محمود القناصمثنى احمد ابراهيم هوجي

محمد ابراهيم محمود السدهمحمد ابراهيم صبحي السالل

محمد احمد عطيه ابو صعيليكمحمد احمد سلمان عويمر

محمد خالد حسين كلبونهمحمد ايمن صبري اسماعيل

محمد سليمان تيسير الحايكمحمد زكريا محمد االصفر

محمد عزات محمد حتاحتمحمد صالح سليمان بزايعه

محمد علي سليمان المومنيمحمد علي خليل ربعي

محمد عمر رزقان البنيانمحمد عماد احمد المحارمه

محمد ماجد سالم الزعبيمحمد كمال عبدالكريم القرا

محمد نبيل علي تقاليمحمد ماجد عبد الهادى الزيود

محمد هشام محمد ابراهيممحمد نضال فايز صقر

محمود عبد الرحمن عمر سمارهمحمود ابراهيم محمد الدراغمه

محمود محمد محمود طيطيمحمود عبدالقادر توفيق الداورجي

مراد يوسف محمد عجوليمراد رياض عمر الشكري

مصطفى محمد حماده ابالسيمشاري جمعه سليمان الخالدي

مهدي محمود عوده زيدانمعن حسن سليمان العدم

مهند عيسى مصطفى الزغولمهند اديب اسعد نصر

موسى محمد موسى العرجهمهند ماهر خليل ابو جاجه

ناصر خضر موسى ناصرنادر جميل يشار ماضي

نديم محمد عارف البدوناصر ظاهر شريان العنزي

نضال اسماعيل جبرين حجينضال ابراهيم موسى القيسي

نور صالح احمد الخطيبنور خليل ابراهيم الحجار

همام جمال محمد السرخيهشام محمد فواز مكاحله

هيثم سهيل ناجي محمودهيثم رائد بركات ابو حردان

يزن محمد صبري الصوافياسمين حامد حسين بطنيجي
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ابراهيم اياد ابراهيم ابو زهرهابتهال فرحان سليمان المشاقبه

ابراهيم جبريل محمود جبريلابراهيم ايمن ابراهيم القطراوي

ابراهيم ماهر ابراهيم بناتابراهيم جودت صبحي الجوالني

ابراهيم محمود سعد المناصيرابراهيم محمد شحاده شحاده

احمد جمال خليل تيمابراهيم ياسر ابراهيم عباس

احمد سعيد رشدي محفوظاحمد خالد محمود نصر اهللا

احمد عبدالمجيد عدنان الشامياحمد عبداهللا حسين الصراف

احمد فؤاد محمد عبدالرحمناحمد علي سعيد الرفاتي

احمد محمد ابراهيم ملكاوياحمد فهمي محمد ابو الوى

احمد نضال طالب الحديداحمد موسى محمد الخواجه

احمد هاني لطفي العواملهاحمد هاني عبدالمغني الطباخي

احمد يوسف سعيد الشعافياحمد وليد محمود ابو غوش

اسامه حسين سعيد مسلماسامه احمد محمد عياد

اسيل سليمان محمود الشياب عيال عواداسامه نصر صبحي الكنش

االء عماد صبري االرناؤوطافنان عبد اهللا طالل سلمان

البراء محمد خلف الخطيبالبراء احمد حسين االشرم

امنه صبري صيتان الهزايمهامجد جمال عثمان الفراحنه

اياد وليد محمد الخطيبانس فكري موسى ضيف اهللا

ايهاب علي حسونه برغوثايمن علي جبريل عبدالعال

باسل محمد مشهور عبدالجواد الظاهرايوب عبدالرحمن مصطفى الفريحات

براءه خالد عارف الزيوتباسم خالد محمد الصراحنه

جعفر وليد مفلح الزراقبيان محمود محمد احمد صبره

حسام ابراهيم نادر ابو نفيسهجود يوسف عبدالرحمن العالوين

حسين محمد عبدالكريم الطرمانحسام احمد عبد اهللا الشويات

حمزه احمد حسين زيدانحال ابراهيم محمد حمد

حنين ناصر حسن نوافلهحمزه تيسير محمد ياغي

خليل عوض خليل النابلسيخالد فدائي غازي  الصيفي

راما محمد علي محمود الحديديدانا نضال محمد العمله

روان جمال ضيف اهللا الصانعرعد شريف عيسى غباين

زكريا صالح عبدالرحيم ابو بكررياض حسام جمال جويحان

زيد سامي محمد ابو  ارميسزيد بن اسامه محمود سالمه

سالم هاني يحيى نويهيسجى جهاد فوزي دهامشه

سليم محمد خير محمود العدويسلطان خميس خليل ابو شنب

صالح احمد صالح عليسميره ماجد احمد ابو سل

صهيب عزام نظمي العليصالح رشيد علي العبداالله

صهيب محمد عبد الغني المحتسبصهيب علي عبدالكريم جوارنه

طارق محمد توفيق ابو طوقضياءالدين جميل يوسف محمد

عاصم كمال عوده الحسنعاصم احمد قاسم عبود

عبد الرحمن احمد حمداهللا الحسبانعامر جمال عبدالرحمن الخاليله

عبد الرحمن نعيم موسى خريوشعبد الرحمن اسامه شكري الشيخ صالح

عبد الكريم ابراهيم محمد جانمعبد القادر يعقوب عبد القادر ابو خميس

عبداهللا حسين صالح جبرعبدالجواد هاني محمد ناصر الدين

عدنان باسم تيسير ابو قورهعبداهللا محمد عبداهللا صب لبن

عماد سالم زكريا حمادعدي عبد الحكيم عيسى شاور

عمر عبد الرزاق محمود سعادهعمر خالد احمد عزام

عمر محمود  احمد المحتسبعمر محمد سعيد الدره

عيد مثيب محمد المثيب العتيبىعمرو جمال مبدي العرف

فراس علي عبدالرحمن خزاعلهعيسى علي حسين ناصر الدين

قصي كمال حسني الخوليفرح سالم مجلي الشقور

مؤمن علي حسين القريناويمؤمن طارق عبدالقادر الخريشا

مجاهد كمال حسن بديرمثنى وائل محمود الرواشده

محمد احمد اشرف االقرطمحمد  ايمن ياسين عابد

محمد احمد سعيد اعمر سعيفانمحمد احمد خليل ابو شنب

محمد امين صالح نصارمحمد امجد عبدالفتاح ابو سنبل

محمد حمزه محمود الحساميهمحمد بسام احمد ابو هنطش
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محمد سائد محمد العماويمحمد زيد محمود علي الطوالبه

محمد شعبان محمود االحولمحمد سعيد محمد حاج صالح

محمد عمر محمد عطامحمد عماد محمود محمد

محمد فتحي جميل عزاممحمد عمر موسى مالح

محمد فيصل علي ابو شنارمحمد فهمي مصطفى الوهداني

محمد مصطفى عبدالجواد ابو شاويشمحمد مروان ابراهيم الشناق

محمد يوسف علي عبد الرحمنمحمد نايل عبد اهللا المصري

مرام عبد الحميد سليم السخارنهمحمود حسني محمود مصلح

مريم حسني رجب خضيرمرح علي جميل يوسف

مصطفى عمر محمد السيد احمدمصطفى عامر مصطفى الكيالي

معاذ زهير عبد الرحمن الدويكاتمطيع رضوان مطيع السقا

معاوية فوزي حسين الزيودمعاذ ناظم علي محمود

معتز فايز فارس الشمايلهمعتز رائد وصفي التميمي

معن محمود عطيه ابو صعيليكمعتصم سلمان مفلح حماد

مالك موسى محمد الشاللفهمالك محمد محمود الحاج علي

هديل حسين حسن مهداويمهند ابراهيم علي شاهين

يزن توفيق حسن شحادهيحيى عمر حسين البعول

يزن محمد حسين ابو نجايزن عبد الناصر خليل ابو عص

يوسف محمد عيسى ابو قدوميزيد وراد كامل بشر
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أشرف محمد صالح ابراهيمآمال فرحان هالل حداد

ابراهيم محمد محمود عليدىابراهيم عبداهللا فهد الهندي

احمد  موسى عمر ابو محيميدابراهيم محمد مسلم عيال عواد

احمد بدوي ابراهيم فرجاحمد ابراهيم فواز مكاحله

احمد حسن احمد صالحاحمد بالل عبد المهدي هنوش

احمد صالح الدين محمد حماداحمد خضر احمد ابو عريش

احمد عصام خليل ابو ديهاحمد عدنان احمد طويل

اسامة خالد محمد الطيطياحمد مصطفى يوسف الزين

اسامه عاطف عبدالحميد العرجهاسامه خيرالدين محمد حواء

البراء ايمن صبري اسماعيلاسماعيل ابراهيم محمد الكعكوري

انس عادل خليل عبداهللامال عيسى جمعه علي

انس محمد امين الزينانس فهمي محمد عثمان

انور احمد محمد ابو صعيليكانس نادر رحيب موسى

بتول زياد كامل عيادايمن نايف عبد الحميد عبد الرحمن

بهاء صالح بهاء الحمصيبنان عبد الرؤوف محمد فؤاد ابو سنينه

بيان علي عبد الحافظ المشاعلهبيان اسعد سعيد الناجي

جاسم محمد جاسم فيحان الشمريتسنيم عبدالحفيظ يوسف صباح

حسام فالح مفلح يونسجبرين طالل جبرين ابو عيشه

رجاء نوافله"محمد خير"حمزه حسين عمر حسين البعول

حمزه محمد محمود حرز اهللاحمزه زكريا محمود المعالي

خالد محمد باتع العتيبيخالد عطا عايد الدعجه

دينا خالد عبد الرحمن المدنيدانيه مازن احمد رباح

راشد احمد سالمه الحراسيسرائد حامد عبداهللا عوده

رامي علي احمد للوراكان ايمن عبدالرؤوف خير

رجاء عبداللطيف محمد الشرعراني غالب يوسف بركات

رفيده محمد احمد العرمانرعد توفيق حمد اهللا المرزوق

روزان سليمان محمد ابو عودهروان محمود احمد عبد الدين

زيد بدوى عبد الهادى ابو سنينهزكريا يوسف سعيد صالح

زيد عبدالمنعم احمد طرخانزيد صالح يوسف صالح

ساره حسن عبد الستار عبد الهاديساره بسام سعيد العطيات

سجى نضال عبداهللا حمدساره سليمان مصطفى العبدالالت

سعدي اشرف سعدي كالبسعد حسن يحيى يعقوب ناصر علي الغضبان

سيف سامي عبد الجواد غنامسلمان ماجد مطلق محمد المطيري

ضياء ماهر راتب القشاشضاري عبدالمحسن عوده البزيع

عاصم عبد السالم سليمان المحمدطارق زياد عبد شنيور

عباده سلطان شفيق مفرجعامر سعيد يوسف الغريب

عبد الرحمن محمد هاشم حمادعبد الرحمن علي عبد الرحمن كالب

عبدالرحمن حسين نواف المومنيعبد الهادي احمد ديب شلبايه

عبدالكريم ابراهيم احمد ابو هانيعبدالرحمن علي يوسف الصوي

عبداهللا ياسين عبد اهللا الكساسبهعبدالكريم ابراهيم محمد العدوان

عز الدين خليل صالح ابو هدبهعبدالهادي حسين موسى حسن

عالء الدين ياسر عبد الفتاح عمروعفاف سامر سعيد اللبدي

عالء عبد اهللا حسين مسلمعالء جميل نجيب كسبه

علي محمد جميل الزعبيعالء محمد عدنان سمور

عمار ياسر موسى عبيدعماد صالح محمد صبره

عمر سليمان محمد القرينيعمر خالد سعيد بركات

عمر محمد قاسم القاسمعمر ماجد احمد عطياني

فارس احمد محمد زيادةعمر محمود عباس ابو مره

فرح سامر محمد عزامفاطمه محمد عطا الحبازي

فهد مثيب محمد المثيب العتيبيفريد عبد الكريم فريد ذيب

كرم عصام احمد ابو الهيجاءقصي صالح الدين علي الرملي

ليث فيصل مصطفى العطوهالنا خليل شحاده غنيم

مأمون خالد محمد عفانهليلى وائل احمد خليفه

مالك عمر عبدالكريم الزواهرهمالك عبد اهللا احمد محمد

مثنى محمود محمد خيراهللامالك ماهر اسماعيل صباح
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٢٩:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

محمد ابراهيم علي هديبمجدي فهد هاشم الدميسي

محمد احسان عاكف محمود المجاليمحمد ابراهيم محمد ابو صبحه

محمد احمد محمد بني احمدمحمد احمد فراس محمد قصراوي

محمد اسماعيل طه هديبمحمد اسامه مصطفى عبيد

محمد جالل احمد الحراسيسمحمد بن بال محمد الطوس

محمد جهاد صالح الهيمونيمحمد جمعه موسى شطا

محمد راشد فيصل ربابعهمحمد خليل شبيب المعايطه

محمد سامح محمد مساعدهمحمد رافت سليم ابو زهري

محمد سمير علي ابو وردهمحمد سعودي محمد الطحان

محمد عايد محمد عبيدمحمد صالح محمد ابو عجميه

محمد عبد الكريم هاشم ابو زيدمحمد عبد الرحمن  محمود فارس

محمد عبداهللا وليد عثمان االعرجمحمد عبداهللا حسين الصراف

محمد فالح مطلق المطيريمحمد عبدالمحسن محمد التمار

محمد فياض ابراهيم ايوبمحمد فتحي بديع سلمان

محمد مسلم امجد تيسير الزرومحمد محمود احمد جعابو

محمد هاني محمد الحروبمحمد نواف محمود مناصره

محمود سعيد اسعد الخواجامحمود احمد محمد مسعود

مراد مصطفى فهمي مصطفىمحي الدين حميد احمد المهيرات

مروان ماجد مفلح القمازمروان صادق محمد عنبر

معاذ خالد عمر الحجهمصطفى ابراهيم حسني القريشي

معروف احمد معروف محمد خليلمعاذ فيصل حسن فريح

ناصر هباش محمد ناصر فايز السهليمعن عمر محمود عبداهللا

نور عائد عبد العزيز برهمنديم عارف محمود نصراهللا

هاشم نضال هاشم مناصرهنور محمد احمد العوضات

هديل بسام عوده شنيكاتهديل ابراهيم محمد ابو اجحاش

هيثم ماجد احمد الحسناتهال وليدحسن الرواشده

يحيى سامي يحيى صبحوليد محمد سعدات ابو زيدان

يوسف احمد حسن ابو مطريزيد عالء الدين رشيد الخطيب

يوسف عمر محمد اسماعيليوسف احمد يعقوب عوده

يونس خضر محمد شريم
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٢٩:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم عوض سليمان سلمانابراهيم احمد قاسم ابو صعيليك

اجود محمد عبدالرحمن المناصيرابراهيم محمود ابراهيم اسماعيل

احمد خالد بدر شلبايهاحمد اسماعيل محمد صالح

احمد سامي احمد ابو عنزهاحمد خالد مصطفى بصيله

احمد عيسى شاكر الحيحاحمد صابر احمد علي

احمد محمد توفيق عبد الرحيماحمد ماجد هاشم الحيارى

احمد محمود محمد المغاريزاحمد محمد وليد شحاده

اسامه حسان صبحي غرايبهاحمد نزار عواد ابو حماد

اسراء جميل جمعه الحاجاسامه عقاب شكري منصور

اسراء فالح محمد العياشاسراء عيسى مصطفى استيتي

االمين خالد فوزي عيسىاسماء مازن محمد ظاهر

انال محمد عبدالمحسن رمضانالمعتصم باهللا عماد بدر قراقيش

انس عيسى محمد رضوانانس خالد توفيق ابو حميد

اياد هاشم اسماعيل ابوشعيرهانوار احمد خليل منصور

باسل ابراهيم مصطفى محمدايهاب عبدالمجيد محمد الخمايسه

باسم محمد سليمان البطنانباسل عافت شامان مشهور العنزي

بنان فهيم منير يوسفبالل عوني عوض الخباص

بيان اياد عبد الرجبيبهاء ايمن حمود ابو العدوس

تسنيم عبداهللا محمد البوتسنيم تيسير عبداهللا الدبوبي

تقى خالد محمود العجارمهتسنيم عمر توفيق غله

حسام جمال سعيد البرغوثيحازم عبداهللا محمد سمان

حسام وليد حسن الغليظحسام صالح رجب حماد

حسونه سليمان عبدالرزاق حسونهحسن ظهير الهاني

حمزه ابراهيم مفلح الخريساتحسين سليم داود حسين

حمزه عبدالكريم محمد عوادحمزه خليل محمد البلوي

خالد خيري حسن حسنحياة جمال فتحي الداموني

دانا بالل عمر الكردىخليل عدنان محمد حامد

رؤى رسمي فارس الطريفيدينا سعيد عبد المحسن العويسي

راشد صالح الدين عبد اللطيف احمدرائد بسام قاسم الخريسات

راني فوزي يوسف شحادهراشد محمد عزمي الزبن

رغد محمد عبد الحميد الشدفانرانيا بسام عبد المجيد الصوى

رهف ماهر خالد ربابعهرغد وائل عيسى ابو قلبين

ساره سمير جميل مطرزيد غسان عبدالجليل الزق

سعيد سليم عوده الزيودسامر محمد نظمي الربيعي

سماح يحيى سليمان العبيداتسفيان سليمان احمد العريض

صالح حسن عبد الرزاق العنبتاويسيف عايد محمد ابو صعيليك

ضرار محمد طارق محمد بركاتصبحي محمد صبحي الخطيب

عاصم حسين محمد شوكت طبيلهطارق فايز طالب العوده

عامر مصطفى عبدالعزيز حمادعاصم محمد عوده عفانه

عبد اهللا فارس سعد الدين الصالحيعبد اهللا احمد عبد اهللا الخاليله

عبداهللا فارس عبداهللا العتيبيعبد المطلب حسن الصديق  عبد المطلب

عبيده عايد سعدي الشطراتعبدالمعطي عطيه مصطفى الحسن

عزالدين جمال علي النسورعدي جمال محمود ابو كحيل

عكرمه عمرو عبد العزيز الحموزعزالدين سلطان مصلح الصوص

عمار عبد الملك عبداهللا فراشعالء الدين رياض علي علقم

عمر علي عبدالرحيم سالمهعمار موفق صالح عقيل

عمرو محمد مصطفى شعالنعمرو تيسير حسن اعمر

غازي امجد محمد التترعوده حمدان عوده الخزاعله

غيث امين عبد المهدي العلوانغسان غازي ناجي االسعد

فادي حسان خالد غانمغيداء عبد القادر عبد اهللا ابو الحاج

فراس جمال محمد فضل سندفايز سالم محمد الطفيحات

فهد عبد الكريم درويش زيدانفهد حسن حصيبان العتيبي

قصي اسامه احمد المومنيفيصل لطفي حسين الزعبي

ليث عدنان ياسين سلمانلؤي عيسى محمد محمود

ليث مصطفى موسى اسعدليث محمد عبد اهللا حسين حجاوي
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٢٩:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

لينا نايف حسن الزوغهلينا عبد اهللا محمد سالم

مارسيل محمد محمود صبحمؤمن محمد اسحق الدن

مجد عماد عامر حميدانمالك حسن صالح ابو زيتون

محمد  سليمان محمد النسورمجدي محمد حسن علي

محمد امجد محمد جبرين الشريفمحمد احمد محمد شاهين

محمد جمال كايد مرعيمحمد بشير محمد الزيادات

محمد حامد حسن الغويريمحمد جمال يوسف البستنجي

محمد خالد صبحي الكتوتمحمد حمزه حسن الجابر

محمد زكي علي ابو الحاجمحمد خالد عيد الكريمين

محمد طارق صالح الدين علي البسوميمحمد سعود عبداهللا المحمد الجطيلي

محمد عبد اهللا اكرم يوسف حمدانمحمد عبد االله محمد الشوابكه

محمد علي خضر عبد الهاديمحمد عبدالرحيم فواد الرفاتي

محمد فهد سيف الدين زيتونمحمد عياش علي المشاقبه

محمد موسى احمد حشكيمحمد محمود حسين مسلم

محمد يونس حامد ابو منديلمحمد وصفي يوسف عمر

محمود مروان محمود السمنهمحمود خميس عبدالكريم احمد ابو زر

محمود هيثم خالد بدرانمحمود نضال محمود االفندي

معاذ احمد ذيب العبسيمصطفى احمد مصطفى زبن

معاذ جمال محمد صالحمعاذ اكرم سعد الحايك

معاوية احمد مقبيل الرعودمعاذ محمد حسن حامد العامودي

منير رمزي منير خبيصمنار سالم محمد الزيود

مهند خليل صبحي سليمانمهند احمد شريف شتيوي

ناديه مبارك عطيه ابو خطابموسى اكرم سليمان زايد

نسيم درغام محمد المعاداتنرمين علي حيدر الشلول

نوح عماد ابراهيم الصعوبنهى امجد محمد نصار

هبا عمر خليل عرقاوينور جعفر ابراهيم حمدان

هديل محمود كايد المشايخهبه حماده محمد حماده

هيثم اسامه خالد مسامحهمام صالح حسن االلفي

وليد محمد سعيد العبسيوليد حسن محمد عثمان

ياسين حماد سعيد النعيماتيارا تيسير احمد الصبيحات

يزن اسامه عبد الرحيم نوفليامن سهيل صالح خشبه

يزن عصام عبد الغافر حماديزن حبيب سعيد السلطي

يوسف غسان يوسف مراعبهيزن محمد موسى المهيرات

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الكهربائية

مالحظات

هندسة الطاقة الكهربائية ٥:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٢٩:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد خالد عطا حمداناحمد اسامه محمد عصفور

احمد وليد صبحي ابو عاشوراحمد عماد عبد الرحمن شحرور

المثنى وائل حامد المحارباسامه ميسره عادل خليل

اياد علي حسين صماديانس نور ذيب الجالد

تيمور احمد عبدالكريم الجباليبهاء الدين محمد محمد ابو دريع

حسن سالم حسن الزيودجعفر وليد حسن الفواقه

حمزه محمود محمد الفوقاحمزه حسين عطيه العودات

زيد عامر سليمان العواملهدرغام عبد الباسط عبد الرزاق محمد

عبد الرحمن احمد محمد الهديرسصهيب عيسى سليمان شلطف

عبد اهللا احمد عبد اهللا خوالدهعبد الفتاح محمد عبد الفتاح ابو الرب

عالء الدين حسن محمد زايدعبدالحميد يوسف عبدالقادر عميره

عمرمصطفى عبد اهللا الرياطيعمرخلدون صالح حمدان

مالك محمود محمد الهديرسلؤي نظمي حسن الزبده

محمد جابر محمود ابراهيممحمد احمد رزق ابو عليا

محمد جمال محمد البستنجيمحمد جعفر محمد القضاه

محمد راضي يوسف االجربمحمد حسن محمد ابو عقل

محمد وليد توفيق حمدانمحمد سعيد سليمان سليمان

مصطفى زهدي مصطفى حشكيمحمود ضيف اهللا عطيش الربايعه

معتصم عبد العزيز عبداهللا المراشدهمعتصم باهللا رزق سعدي عالء الدين

معن علي احمد الغزومعتصم فؤاد غالب الردايده

موسى محمد عوده الشوبكيمنذر عبداهللا سليمان العمرو

هاني مصطفى يوسف العوضهاني محمود احمد الحياري

همام ابراهيم محمد الحراحشههشام محمد خلف الزيود

يحيى طالب سليمان ابو خرمهوضاح عيد عثمان الطوره

يوسف سليمان سالم ابو غريقانهيحيى مروان واصف اباظه

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الكهربائية

مالحظات

المعدات والتركيبات الكهربائية ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٢٩:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد توفيق محمد زيادهاحمد ابراهيم سليمان ابو سويد

احمد طه عبدالهادي طهاحمد خلدون اسماعيل القطيشات

احمد عصام عبد الفتاح قدحاحمد عبد مقبل العايد

انس خالد محمد ابو معالياحمد محمود عادل سباعنه

براء محمد خالد صالحاتبدر الدين اسعد حافظ جرار

حسام الدين محمد صدقي عبد اهللابالل بسام خليل العوادي

حمزه حسام محمد ابو شاورحمدان رائد حمدان ذياب

خالد ابراهيم عبد الفتاح الزعبيحمزه محمد عبد الفتاح خضر

رافت خالد عبد اهللا الزواهرهخالد احمد علي قشمر

راكان محمد عبد ربه المهيراتراكان بشير عبد اهللا قنيص

زهير عماد عبدالرحمن محمدرزق خلف بركات الطويل

زيد محمد حسن المرافيزيد اسامه محمود الديسي

شاهر مصطفى جميل ابو كفسليمان محمد عوده الحراحشه

صقرماجد عبد الفتاح ابو هزيمصالح صالح صالح ابو نجم

صهيب ياسر خلف السحيماتصهيب عالء الدين محمود الزعبي

عادل علي خالد نغويطارق زياد سليمان المحيسن

عبد اهللا بركات محمد بركاتعايد وجيه محمد عايد غيث

عبداهللا رياض ابراهيم حسنعبدالرحمن احمد عبدالرسول المسالمه

عبيده رامي جميل السحيماتعبداهللا محمود عبداهللا التيم

عز الدين عمر محمد عبد الجوادعثمان عيد علي يعقوب

عمر صالح سالمه ابو غريقانهعمر خليل يوسف البريجي

غسان عدنان سالم الجنديعمرو حسن عادل عايد

فارس احمد عبدالكريم الشخانبهغيث خلف مرزوق المناصير

كريم علي داود العدوانفراس هشام صالح حمدان

لؤي حسن جميل الصماديلؤي اسامه احمد الصالح

ليث زياد عوده عبد القادرليث حسن محمد صالح

ليلى محمد محمود المصريليث نذير علي الرمامنه

مجد حسين جوده الزرومجد الدين محمود جاد اهللا البواعنه

محمد احمد حمدان الطنشاتمحمد ابراهيم حسن علي

محمد ايمن فايز العمريمحمد انور نور الدين قطبان

محمد خالد احمد المعازيمحمد حسن احمد الحايك

محمد صالح جهاد يوسفمحمد خالد عبدالمجيد عرار

محمد عمر محمود الدردساويمحمد عبد العزيز محمود السحيمات

محمد مؤيد محمد مسلممحمد فراس محمد عالونه

محمد ناصر رسمي بني ياسينمحمد معتصم صدقي الهلول

محمد نوفان عبد الكريم الخرابشهمحمد نايف حسين الركيبات

محمود عارف محمود العدوانمحمد وليد محمد الحراسيس

مصطفى فراس عدنان مرقهمحمود وليد نمر وهدان

مصعب خليل سليم البرصانمصطفى كمال محمود الخطيب

مهند حمد اهللا اديب الرفاتيمهند ابراهيم عبد الرحيم ابو ارحيم

همام نيازي اسعد صبحموسى ناصر موسى عبيد

وليد عثمان ذياب صالحوفاء احمد ذيب الصالحات

يزيد محمد عطا اهللا التوايههوليد محمد حسن البطاينه

يعرب شريف عبد الحليم الخرابشه

اســـم الطالـــب
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متسلسل

الهندسة الكهربائية

مالحظات

تكنولوجيا الطاقة ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٢٩:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

خالد ماهر صالح الرفاعيحمزه يوسف فارس النمروطي

سيف الدين محمد عبد الحليم الزعبيخليل عبد الحميد خليل ابو غزالة

عالء الدين عاطف عوض الهريشاتعبداللطيف محمد نور عبداللطيف زيد الكيالني

كريم ابراهيم محمد الوحشفيصل محمد حسين مبارك

محمد سعيد علي ابو عواليمحمد جبريل محمد القراله

مروان محمود عطيه عقلمحمد صالح احمد يوسف

منتصر موسى خلف العويدىمصعب ماهر عبد المهدي احمد

يوسف صبحي حمدي ابو قورهيزن موسى نعيم حسين

اســـم الطالـــب

١٢

٣٤

٥٦

٧٨

٩١٠

١١١٢

١٣١٤

١٥١٦

متسلسل

الهندسة الكهربائية

مالحظات

نظم القوى الكهربائية ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٢٩:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم محمود موسى السليحاتابراهيم سليم محمد عياد

احمد سليم صالح عاشوراحمد ثائر محمد خالد ابو اسنينه

احمد محمد حسين ضميداتاحمد صبحي محمد الزيادات

انس فايق حسين صافياحمد محمد عمر عفانه

ايوب طالل ايوب الحسينايمن رافت محمد ابو الحسن

حسان محمد علي ياسينبالل منذر سعيد الساليمه

حمزه امين اسماعيل المبيضينحسن ابراهيم حسن طقاطقه

خالد اياد خالد يوسف عودهحمزه يوسف جابر البريم

خالد منذر خليل الصوصهخالد جمال مصطفى الفقهه

صهيب نصر اهللا عبد الرؤوف الحنفيرسالن عبدالحكيم سالم عامر

عبد الرحمن مصطفى محمد طرخانعبد الرحمن ابراهيم عثمان ابو الريش

عالء رائد راتب اخميسعبداهللا زايد احمد الطويل

عماد محمد محمود زواتيهعالء عماد سالم االغوات

عمر عبد السالم نعيم ابو التقصيرهعمر صالح احمد الغويري

غسان ابراهيم يوسف المستريحيعمر محمد عبدالكريم الطوره

مؤيد ايمن محمد عناقرهفهد مازن محمد القرم

محب هاشم محمد منصورمازن نايف خليل صالح

محمد حسين احمد الزيودمحمد احمد محمد زماعره

محمد فؤاد محمود العبسيمحمد خليل محمد االشقر

مصطفى جمال عبد الفتاح العطارمحمود هاشم محمد الفواعير

معتز رائد عثمان الزبدهمصطفى حسن ابراهيم ابو خشبه

نور الدين امين فواز  الحشايكهمعتصم نبيل محمد ابراهيم

هيثم عبدالرؤوف مصطفى الحاج حسن

اســـم الطالـــب
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متسلسل

:اجمالي عدد الطالب 

الهندسة الكهربائية
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مالحظات

نظم القوى الكهربائية ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة
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