
٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤١:٤٥ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد سلطان عفيف الخطيب شيماء كمال محمد ابو زلطه

اراده عباس عبد الحليم عباساحمد لؤي سليم خليل

اسراء ابراهيم جميل خشاناسامه صالح رضوان ابو حيه

االء زكريا حسين يونساسالم وائل حمد الجيراوي

بتول رائد علي حمدانامين مأمون احمد سماره

حسام الدين يوسف طعمه ابو فاشهبراءه خليل ابراهيم الخوالده

خالد عبد اللطيف موسى الشوابكهحمزه فتحي محمد حموده

رانيا احمد جودت الباشادينا منذر عبد الرحمن الهندى

رهف رائد محمد جراررزان جمال خالد سريه

سوزان رائد مصطفى الشاميسالي ايمن حسن جابر

صالح الدين فاتح حسني عبد الكريمشهد غسان محمد دوعر

عبد اهللا عمر حسن مرشدعبد الرحمن جمال صالح زين الدين

عال وليد سالمه ابو صبيحعبد اهللا منير صالح ياسين

فداء سامي اسماعيل ابو خليفهعيسى جمال جاد اهللا حداد

لؤي حسام جمال درسفرح محمد عبد اللطيف محمد

ليث نزار مصطفى ابو كيوانليث فراس احمد قديمات

محمد عمر احمد ابو اشتيهمحمد رائد حسين الداود

محمد فايز توفيق الجمالمحمد عمر غازى البلوي

نبيل عمر علي الدعاسينمريم عدنان موسى محيسن

يعقوب عبد الرحمن احمد الصمادى
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤١:٤٥ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد عبد المنعم محمود عكاشهآيه ايمن عبد الرحمن الترك

احمد نضال منير اقرعاحمد عبدالناصر اسماعيل المصري

اسراء محمد طه المحارمهاسامه عبداهللا محمد ريان

االء عصام فواز زعروراسيل احمد عبداهللا ياسين

الرهف احمد محمد العليماتاالء وائل ماجد ابو طوق

ايناس عوض سلمان الهباهبهالوليد كريم عدنان العمري

بالل محمود يحيى شطارهايه محمد رمضان نصار

تمارا علي عبد اهللا شقبوعهترتيل طه عبده ربابعه

حسام غازي ذيب رباعحازم يوسف عوض الرفاتي

حمزه نصفت سعيد شقيرحمزه خالد امين حسونه

خالد محمود زهدى بني جامعخالد محمد جمعه البلوي

دانيا راتب مصطفى مصطفىدارين محمد توفيق الصالح

رؤى ابراهيم فريز الهواوشهدياال محمد محمود عبد الطيف طه

رامي زكريا عيد كفافيراشد عدنان محمد الدعجه

رهف علي محمد الحنيطيرانيا رائد شوكت العسود

ساره خالد فؤاد عباسيزياد يحيى ابراهيم ابو لبن

سماح باسم عبد المجيد ابو جاجهساره محمد مصطفى ابراهيم

شهد ابراهيم علي صباحسماح عادل جمعه العموش

شيماء امجد عبد اهللا يوسفشيرين علي حسين شلبي

عبد اهللا حسام الدين اسماعيل ابو صالحصهيب حسن سليمان المشاقبه

عز الدين جمال احمد دعباسعبداهللا ناجح غالب الصالح

عمر عاهد محمود الوحشعلي سامي محمد عتيبه

فرح ماجد ابراهيم جبرعنود احمد خليل أبو ربيعه

ليث اسامه محمد الناطورلبنى اسامه حسين سيف

ليندا رائد حمد التركمانليث فايز وجيه حسين

محمد عبد الحميد احمد عيدمؤيد يحيى خضر الخضر

محمد ماهر محمد احميدمحمد عبد الحميد محمد عيد سدر

محمود حسام عباس محمد عباسمحمد موسى مصطفى جبر

مراد هاني يوسف الفواعيرمحمود عبد الرزاق محمود نجار

مصطفى حسين محمد السرخيمريم نزار يوسف جوده

ميس سمير احمد عدسموسى مأمون موسى ابو علي

ندى نضال احمد عودهميسم زيد تيسير الفاليله

همام محمد احمد حبيبنور راقي مصطفى عبد الرازق

وئام نضال موسى يوسفهيا عالء محمود سميح حسين

وفاء محمود صبري معايطهوائل عبد اهللا جميل صالح

اســـم الطالـــب
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤١:٤٥ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد بسام محمود العمارينابراهيم عدنان ابراهيم هندى

احمد زياد احمد الزيوداحمد خالد اسماعيل القرعان

اسامه محمد فؤاد محمد صبحي التميمياسامه سعيد محمد عشا

ايمان رائد عبد الكريم ابو عبيدايسم احمد سليمان االسيود

ايه سامي محمد سليمانايمن رفيق مصطفى مرعي

بتول رمضان محمد حمد اهللاباسل فارس رايق السائح

براء محمد عز الدين طحاينهبتول عامر عبد ابو معيلش

بلقيس بسام عليان العالوينبشار جميل محمود الجندي

بيداء محمود محمد الدقهبيان شامان سالم المراشدة

تيما باسل عبد الهادى السواعيرتولين حسن عبد اهللا بلول

حمزه وفا بشير الشومليحمزه محسن ايوب ابو حامده

دانيه عمر لطفي صالحدانيه جهاد عزات نوفل

رامي جمال يوسف الخطيبدنيا اسامه احمد عبد اهللا

ربى احمد عايد ابو صعيليكرانيا جعفر عبد الرحمن الموسى

روزان عصام محمود حمزهرهف نعمان محمد مقداد

ساره هاني فتحي ابو الويزين احمد يوسف ابو هدبه

سوزان نبيل جميل عاروريسليم عصام فايز مشه

شيماء محمد ابراهيم داودشروق عبد الباسط محمد القصاص

علي محمد جميل المهيراتعبد اهللا خالد عبد الجواد الشيخ دره

عمر بسام محمد هاشمعلي نظام وجيه ابو طربوش

غدي محمود عطا القاقعمر محمد طه المحارمه

محمد ابراهيم مصطفى الرفاعيفيصل محمد فايز حسين ابو خلف

محمد حسام عبد الفتاح ابو غازيمحمد جمال عبداهللا جرادات

محمد زيد يوسف الناصرمحمد زكريا ياسين غرابلي

محمد يوسف سلمان ابو مالل البلويمحمد مجاهد صابر ابو حواس

مرح موسى حسن عطيهمرح عبد اهللا صابر ابو خرمه

منال محمد عبد الكريم ابو خطابمريم بسام فارس الهبارنه

يوسف احمد عزت ابو ليلىياسمين احمد محمد الطالع
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤١:٤٥ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم محمد علي الزواهرهابرار نضال موسى الزبيدى

احمد جبران محمد صالحاحمد  مؤيد  خالد الرطروط

احمد محمد يوسف رمضاناحمد فائق علي ابو الجدايل

احمد ياسر محمود ابو عاذرهاحمد هشام خليل احمد

اريج موفق صبحي الشحرورىاريج سمير عبد اهللا صدقه

االء ناصر عبد العزيز التميمياسامه فيصل اسماعيل سعد ابو درويش

انوار احمد محمد ابو عوادانس ساهر عامر العمريه

ايه عبد القادر محمد عبد اهللايمن امجد محمود البطش

بتول خيري مطلق ملحمباسم علي ابراهيم ابو شوارب

بهاء شوكات موسى العدوانبتول نشات محمود محمود

جمانه محمد جاسم الحقانتميم احمد محمد الحبش

حازم عبد الرحمن خلف الحنيطيجهاد سمير منير يونس عدوان

دالين حازم قاسم حمدىحنين عادل ابراهيم صخريه

رحمه ازهر ابراهيم االعرجرؤى مدحت محمد الزرقان

رند رياض خالد حمدرغد زهدى مصطفى اخو ازهيه

رهف احمد ابراهيم ياسين ملصرنيم محمد صالح العلي

روجينا انور محمد الزيودروان علي عبد اهللا النوايسه

زيد محمد حسين فرحانروعه زيد عز الدين غرندوقه

سجى فضل حسن يحيىزينب تيسير عبد الرحمن حجير

سوزان باسم احمد دار حمدانسلسبيل احمد محمد العدينات

شيماء عبد الحكيم عبد الرحمن صالحشاهين محمد علي شاهين

عبد الكريم  يحيى عبداهللا الخوالدةعبد الرحمن حافظ عيسى الزروالتميمي

عبد اهللا محمد مصطفى الحاج عيدعبد اهللا حسين محمد ابو هريبد

علي شريف علي الزبنعز الدين نبهان عبد الرحيم ابو زيد

عمر عصام احمد ابو الهيجاءعماد نبيل سليم النتشه

عمران زياد مصطفى الكرديعمر محمد احمد جباره

فرح محمد رشيد القرالهغزل قاسم ابراهيم محسن

النا عبد الرازق محمد عبد الرازققصي محمود مسلم الحراسيس

ليث امجد توفيق عمرولجين حازم توفيق الحاج صالح

محمد احمد موسى احمدمحمد احمد سليم القديرى

محمد رائد محمد اسعيدمحمد خليل صالح ابو عوره

محمد سفيان صالح بدرمحمد زكي رفيق المحتسب

محمد مازن محمد الفراجينمحمد غسان عوض عذاربه

محمد واصف عبد الحافظ عوضمحمد موسى محمود غنام

محمود امين ناجي حسانمحمود اسماعيل محمود الحمادين

محمود محمد محمود حمادمحمود بسام محمد السميرات

معاذ اكرم محمود خليلمرح صالح محمد مصلح

مهند محمود احمد القرنهمعتصم بكر محمد العقرباوى

ميساء مهند مالك القطانموسى محمد موسى عميره

نور الدين محمد نور الدين جبالينظميه حسين حسن ابريش

هاجر ابراهيم عبد الفتاح زايدنور شوقي محمد حسين

هبه عمران قاسم المومنيهبة اهللا احمد صالح صالح

وليد عماد محمود الخوالدههشام رزق سليمان المشاقبه

يوسف عوني محمد حسن
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤١:٤٥ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد سليمان محمد ابو شلبايهاحسان عبد اهللا كمال المعاني

اسالم عباس خضر الشاويشادهم عبد المجيد محمد حموده

اكرم اكمال فالح ابو سعيداسيل علي عارف المحارمه

باسل سامي صالح النجاراماني محمد شوكت حميده

رؤى ابراهيم علي ابو ميدانبراءه ياسين ضيف اهللا الحنيطي

زيد هايل محمود ابو الربرشاد هاني عوده الفاعوري

شروق عبد اهللا سالم المومنيشاكر محمد  عبد عبد الحق

صابرين عبد الجابر عبد الرحمن يحيىشيماء حسن عزت هنديه

عبدالكريم محمد عبدالكريم الشوياتعبدالعزيز محمد عبد السالم هاشم البطش

عبداهللا فوزي علي العليعبداهللا عدنان فيصل الصباغ

فرح نضال محمد ابزيععمر جمال عبد الحميد عيده

مالك عبد العزيز محمد منصورلينا عبد العزيز كامل الدويكات

محمد حسين عبد اهللا الجملمجد احمد عبد اهللا الشحاده

محمد طالل سند هديبمحمد راتب عبد اهللا غنيم

محمود ايمن محمود الشواهنهمحمد مصطفى يوسف عمارنه

مراد عبد الفتاح محمد فتحي البكريمحمود هاني عبد العاطي الصيصان

مهند علي محمود رمضانمرح عامر محمد سعيد عزايزه

نبيل طالل نبيل ناصر الدينميرفت محمود محمد الخواجا

وجيه عصام محمد حسينوائل عبد القادر عيد غيث

يزن طالل موسى امارهوسيم راتب راتب الزبري
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤١:٤٥ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد حامد احمد النجارابراهيم غازي ابراهيم ابو رعد

احمد هشام يوسف البيكاحمد عدنان عادل السوافطة

اسالم فارس تحسين صالحاتاسامه راكز احمد محمد

امير مفيد داود عياشاسيل ايسر محمد نوفل

اية وائل ماجد ابو طوقانس احمد يوسف الكسواني

بيان ايسر محمد نوفلايهاب محمد صالح الشدفان

حسين جهاد حسين الحروببيان سامي حسين العلوان

حمزه عمر جبرين العايديحماد توفيق عمر موسى

ديما جهاد علي ربابعهديما اكرم محمد عبد الغني

رؤى نصر عبد الرحمن الدهامشهرأفت محمد شحاده مسلم عساف

رغد علي حسن حجيررشا اسامه محمد جرادات

ساجده ايمن سليمان مومنيرنيم احمد راشد ابو حامده

سندس مهدي موسى سرحانسميه ناصر شفيق عليان

عبداهللا طالل زكي حسنعبد الرحمن عماد مصطفى الفياض

عدي عبد الفتاح حسن ابو فارسعبداهللا موفق عبداهللا دقامسه

عمار عبداللطيف صالح سحويلعزيزه موسى شاكر جبر

فادي ابراهيم توفيق قاقيشعمار يحيى محمد نبهان

قيس محمود عبد الكريم شريففراس امجد عزمي ابو ديه

ليما حسين انيس ابو الوىالنا محمود عوض عورتاني

محمد جميل محمد جابرمجد كمال محمد السعودى

محمد رياض محمود رزق اهللامحمد حسن احمد عليوه

محمود عماد محمود الخوالدهمحمد ماهر حسن قاسم

ميسم ابراهيم  فرحان ابو صعيليكمنور احمد عارف السمهوري

نور محمود محمد خلفميسم احمد محمد سليم

يحيى سليم ابراهيم الرواجفهنيروز داود سعيد ابو قاعود

يزن وائل فتحي الحلو
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤١:٤٥ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد ماهر فهمي عياصرهاثيل فيصل اثيل اليعقوب

اسامه محمد راتب خليفهاحمد محمد سليم الحموري

انس امجد خالد عراراسيل هيثم عبدالمجيد ابو سليمان

انوار امجد حسين المستريحيانس سمير محمد الشلبي

بندر حامد محمد طرخانايناس وليد محمد الخاليله

حنين طلعت داود سلمانحازم علي عبد القادر االعرج

دانه صالح رزق الدرابيعخالد ماجد عواد ابو السنديان

ربى سالم ابراهيم ابو يحيىرانيا احمد محمد بني عيسى

رهف مهند سليم فياضفهيم علي\ رهف رابح نعمان 

سنابل احمد مصطفى محمد امينسعد حمود عرب العون

عاصم محمد ابراهيم الحروبطاهر عماد كايد الهرش

عبداهللا موسى احمد الخطاطبهعبد الملك ماهر يوسف شحاده

عمر انور احمد البكريعال فؤاد مصطفى القزعه

مجد حسن عبداهللا الخطيبليلى مطيع نبهان الشيخ

محمد احمد حسني عيادمحمد ابراهيم احمد مصطفى

محمد عبد الغفار عبد الجبار الحرباويمحمد ذياب نمر حمد

ميس مالك عبد المنعم العمريمحمد علي محمد ابو جاموس

هيثم محمد جمال زونههديل محمد حسن حالوه

وئام يوسف حسن سمارهوئام جالل توفيق حسنين
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤١:٤٥ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

اسراء محمد عبد المجيد القشقيشاسراء محمد عبد الرحمن عنانزه

االء عبد اهللا مصطفى ايوباسماء عيسى علي زهران

اميره محمد خالد تفاحهاماني محمود جميل ابو حصوة

ايه عبد الباسط احمد رصرصايمان نبيل عبد الرحمن ناصر

ثائر احمد يوسف وشاحتسنيم جمال حجازي ادعيس

حنين تيسير محمود كايدحنين احمد سعدي العيساوي

دانيه خالد احمد  خليفهحنين ماهر محمد خليل

دياال علي ارشيد مشاقبهدعاء فيصل محمود علي ربيع

رزان رائد عياش احمد حسنربى صادق ابراهيم محمود

رهف احمد عبد الحميد القديماترغد ناصر فتحي الحجاوي

ساجده ابراهيم داود ابو سليمروان ياسر محمد ابراهيم سدر

ساره توفيق سليم الشريفساجده بسام رشيد حسان

سعد سليم فايز فريتخسجى طارق هزاع ابو الهيجاء

صالح ابراهيم صالح العدوانشفاء مرشد سعيد قشوع

عبله حسني حسن ابو حليمهصدام نواف توفيق ال دغمي

عصام لؤي صبحي قطقطعرين احمد طه العجلوني

عمر زهير  داود زغلولعالء محمد مصطفى سعدي

فراس محمد عبد العزيز عثمانعنود نبيل حربي الشبيالت

لين جمال عبد الفتاح ابو ناصرفرح احمد ابراهيم العقرباوي

مايكل جهاد كريم نسطاسلينا امين زين الدين الرجبي

مجد منذر صدقي عبد الرحمنمجد محمد سمير حميد االسدي

محمد مثقال عوني الجيوسيمحمد عبداهللا ارفيفان الرقاد

محمد وائل ابراهيم زقالممحمد مروان عبد الكريم نوفل

مالك عماد محمود االصفرمحمود فاروق محمود الهندي

نجاح موسى محمد األعرجمنار عيسى محمد الهرش

هاله كمال محمد سعيداننور محمد محمود خضر

هدايه محمد عواد الخوالدههبه هشام صالح الهودلي

ياسمين جميل احمد الحراسيس
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤١:٤٥ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابراهيم محمد خليل صرصورأسماء صالح نايف خليفه

احمد صابر عبد علياحمد زياد عبد الجواد عويس

استبرق بالل محمد الشريدهاريج سامح حسن عساف

اسماعيل يحيى محمد طهاسالم سليمان زكي ياسين

االء محمد عبد ربه الشيبيافاق سليمان محمد ابو صيام

انور محمد عبدالفتاح النجارامنه عماد محمود الفقيه

تسنيم زياد عبدالعزيز ابو شعيبايه ماهر حسين قاسم

جمانه نضال سالمه شريمجعفر احمد ثلجي الصبيحات

حنين عيسى سالم حنونهحال محمد مصطفى الخصاونه

دعاء خالد جمال محمددانيا عثمان عبد الفتاح العوايشه

رؤى باسم رسمي العموريدينا اسامه محمد برهم

رشيد سيف الدين داود حمدانرؤى عليان محمد العوايده

رناد  طارق عبد الكريم المجدالويرغد عبد اهللا قاسم السيوف

رهف خليل هاشم حامدرناد جمال ضيف اهللا الصانع

روعه ابراهيم سالمه السعودروان محمد فتحي سعاده

ساره ابراهيم يوسف الزعبيساجده عيد احمد صبره

سماح امين عبد اللطيف الصالحيساره مازن صالح داود

عذاري منور ابراهيم الشاهينصابرين محمود احمد الطرايره

عماد نعمان عبد الكريم السعايدهعال نعيم خالد حمدان

فاطمه ماهر علي المومنيعمر هاني محمد مهداوي

مجد الدين مصطفى محمد صقرفداء سمير عيد حجاحجه

مجدلين خالد اسماعيل الجبرينيمجد يحيى محمد الدريدي

محمد سالمه نهار الغريرمحمد حمزه محمد هشام محمد سليم الميداني

محمد عمر احمد جودة ابو شلبكمحمد عبد الفتاح نظمي النابلسي

محمد غالب فتحي غزالمحمد عمر محمد عبهري

مرح عارف زهدي حمدمحمود  رزق طالب كيوان

معاذ حسين جمال حسنمصعب ابراهيم خميس فليفل

ميمونه نواف احمد الشافعيمعاذ حلمي محمود الكردي

نرمين امجد خليل السعودنادين عبد الرحمن شبلي المجالي

نور اهللا محمد حسني القريشينعمه رياض رشاد العنتري

هبه حسين احمد العدواننور بسام وصفي بني منيه

هشام يحيى عبد الرحمن الخطيبهبه سليمان عبد اهللا شهاب

هيثم احمد سليمان ابو الحسوسهنالي ساهر حيدر البدوي
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤١:٤٥ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد عبد الهادي احمد عبد الهاديأحمد محمود عدنان ابو فرحه

اريج تيسير عبد الرحيم احمداحمد نعيم خالد حمدان

افنان احمد صالح صالحاسيل احمد سليم جالل التميمي

اماني بسام موسى دبشاالء بسام غازي هندي

ايمان حامد مذهان الدعجةانس مروان احمد المحيسن

ايه محمد خير محمد العيسىايه سمير حسين الحليقاوي

بتول احمد سالمه الطالفيحايه يوسف امين سمرين

بيان محمد حسن الحسونبيان خلف مصطفى العايد

تمارا محمد حسن خليلتامر جواد سامي وظائفي

جهاد وائل محمد روحي صالحجمانه سعيد ذياب هديب

حسام عبد ربه حسين ابو ديهجيداء محمود حسن خاطر

حنان حسن محمود نصارحال خلدون ابراهيم الخوالده

دعاء احمد محمد اليمانيخليل جمال خليل النجار

رزان مروان سعيد اعمر سعيفانربى زياد محمود الحاج

رنيم فيصل مصطفى زيادهرغد عماد يونس ربيع

ساره صالح عبد الفتاح مصطفى غانمروان حسن عبد اهللا الجيالني

سفيان عبداهللا خليل المشاقبهسجى موسى فؤاد عمران

سناء ضياء عبدالرحمن عنانيسالم سالم عبد اهللا الداود

شهد موسى محمد محمدسهير محمد حامد الشيوخي

صهيب احمد محمود العيسوىصهيب احمد عيسى العوضات

ضرار محمود يوسف ضمرهضحى وحيد احمد دغمش

عدي زيد علي بني مصطفىعائشة نضال عبد العزيز ابو سل

فخريه ايمن فايز رواجبهعلي محمود رشيد خضر

قيس محمد نافع سليمانفرح وائل رشيد عليان

مجد بشير عبد الرحمن اعمرالرا عصام حسين الحساسنه

محمد نبيل سعيد ابو غنيممجد محمد امين علي المراشده

مرح سمير احمد عدسمحمود علي محمود الشبول

ميس محمود صالح البيكمروه حسن صبري طنطور

هبه عاطف احمد بطاينهندى نبيل عبد الجواد النتشه

هبه عثمان محمد الحباشنههبه عاطف عبد العزيز الحمصي

هديل عوض محمود فليفلهديل احمد خالد يحيى

وسام احمد عبد الخريوشهمام غالب جريس السماعين

وعد وائل صالح خليل
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤١:٤٥ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

اسالم محمد يوسف ابو راسابراهيم اسامه لطفي الطاهر

امل وصفي محمد الخطيباالء هاشم عبد الكريم عالونه

انس نورالدين رجب الطيطياناغيم سميح خلف العشوش

ايهاب طالب محمد جدوعايمان محمد محمود جبر

حنان خالد عواد الدعجهايهاب محمد ابراهيم الحشاش

ديانا علي محمد الشنتيردنيا اكرم بشير حنتوله

رهف رياض محمد المصلحرغد عايد فرج العنزي

صالح مصطفى سلمان القمازروزان حكم محمود الغوله

عامر رجا محمود ابو راضيضحى حاتم جميل داود

عبد اهللا امجد عبد اهللا العواملهعبد العظيم ابراهيم محمد جانم

عفاف محمود سالمه الهاجسعدنان امجد غازي الخليلي

عمر مثقال ذيب الجماعينعلي احمد مسند ابو ريشه

فراس يوسف سعيد الشجراويعوده زياد عوده عبد القادر

الرا سليمان خلف العمروفرح حسين احمد مصلح

محمد صالح ناصر عبد حسينليث مهند رضوان حسيني

محمد عماد عثمان جاد اهللامحمد عزمي مصطفى عبد الرحمن

محمد محمود سليمان قطوسمحمد عيسى محمد الصيفي

محمد ياسر احمد البستنجيمحمد نبيل سعيد حمدان

محمود سهيل احمد البكريمحمود بسام زياد اسعد

مراد حمد ابراهيم الخاليلهمحمود مازن محمد الفيومي

معاذ مروان اسماعيل اسماعيلمصعب موسى فالح الهبارنه

هديل محمود محمد كمال البجاليمالك غالب عبد اهللا دبيس

يوسف جودت عبد الرزاق زيتون

اســـم الطالـــب
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متسلسل

هندسة الحاسوب

مالحظات

االتصاالت وشبكات الحاسوب ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤١:٤٥ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

عالء محمد احمد الديبدانا ينال مدحت مشخج

مراد عبد اهللا احمد عيسى

اســـم الطالـــب
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متسلسل

هندسة الحاسوب

مالحظات

تكنولوجيا الحاسوب ١:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة



٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤١:٤٥ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد منير يوسف يوسفاحمد معاويه مرزوق حبيبه

االء ابراهيم احمد ابوشوالياريج احمد عبدالرزاق الشون

ايهاب كامل محمد البطاطانس وسيم احمد ظاهر

ثامر حران مسلم المجاليبيان محمود عبد اهللا الجبالي

حسام الدين محمد كمال مصلححسام احمد محمد الحنيطي

رانيا عمر سليمان الفرهودخليل حسن خليل يوسف عنكوش

سوسن زاهي مصطفى مرعيرمزي سمير ابراهيم ابو عثمان

عباده معتز محي الدين البراكسيف الدين مأمون محمد عوده

عنان محمد ابراهيم محمودعدي محمود صبحي الحاوي

غازي فوزي محمد غازي صب لبنعنود محمد عوده العساف

مجد يوسف عبدالرحمن حسنلبنى جمعة احمد زبن

محمد بخيت عبد العال شهابمحمد احمد عرفات نمر

محمد موسى مصطفى صافيمحمد جمال احمد ابو عفيفه

مريم محمد اسماعيل النجارمحمود مراد موسى العدوان

ندى عبد الرحمن احمد اكباريهنجيب ماهر نجيب ذياب

هديل سامي رشيد موسىنور محمد عبد الهادي زين العابدين

يوسف فتحي محمد الخريساتيزن احمد ابراهيم عبد اهللا

اســـم الطالـــب
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متسلسل

:اجمالي عدد الطالب 

هندسة الحاسوب

649

مالحظات

تكنولوجيا الحاسوب ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة


