
٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٠:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد عماد حسن عيسىاحمد رفيق  اسحاق الجوالني

االء اشرف عوض اهللا عودهاسيل نضال عبد العظيم الحداد

ايه عزام عبد المجيد الخليلايمان نسيم عبد العزيز الشاعر

براءه محمد احمد حشمهايه غانم موسى عليان

حمزه نبيل فتحي مرعيتيما عبد اهللا احمد جمعه

حنين  يوسف خليف بني ياسينحنان عبد الناصر محمد دراز

داليا حسن محمد ذيابحنين محمد عبد الهادى ابو مزروع

دانه نايل حمد الجيراويدانه عثمان نواف الخطيب

ديمه نضال علي ابو الحسنىدياال كمال نايف االشقر

رزان حسن علي دعسانديمه يوسف احمد الدراويش

رغد حسن عطا صدقهرزان طايل حميدي العدوان

زمزم مامون زكريا خطابروان امجد عبداهللا مقدادي

ساره زكريا حسين الناطورزيد ايمن جمعه طه

شهد وهيب محمد كراجهسماء محمد يوسف البيشاوي

ضياءالدين محمد فرحان الفروخضحى محمد خير محمد يلداني

عبداهللا ناصر اسماعيل القطيفانعائشه محمد محمود حسن

عصام هاشم علي حسينعصام عبد القادر يوسف عبد القادر

عمر حسن محمد النجاداتعال زيدون حسن قناه

عمر نجيب فريد طافشعمر عبد الكريم خالد داود

غدير طالل موسى الحاج موسىغدير خالد محمد الدعجه

غيث حسين عبدالقادر النعيماتغفران عبد الرحمن شفيق دالي

قصي محمود محمد حمدانفرح يحيى سالمه ابو العسل

النا محمود عبد الحميد شعبان اغاقمر ناصر محمد السيورى

لينا بسام محمد ابو السعودليث زاهر محمد شفيق داود

مالك مصطفى حسن عبد المنعممجد ناصر احمد المناصير

منال زياد خليل ابو خضرهملك ابراهيم خليل غنام

نور الدين سلطان عبد الرحيم زيتونناردين ناصر مسعود احمد شقير

هبه ايمن محمد حسن صوفاننور نوفل علي نوفل

هيثم يحيى فؤاد ابو عوضهيثم محمد مصطفى الدويري

يحيى محمد منيزل السرحانيحيى محمد سالمه ابو رزق

يوسف محمد محمود الجنيدييزن محمد هذلول محارمه
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٠:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد زياد احمد معاليابراهيم محمود عبد اهللا ابو سليم

اسيل عدنان عريج ابو ريشهادهم احمد علي الجالودي

امامه خلف عطا النصيراتاالء محمد احمد قدسيه

ايمن حمد اهللا جميل سمارهانس جواد محمود ابو حميده

بهاء عماد عمر الكسوانيبراءه غسان محمد عوض اهللا

حسن علي محمد الجرجاويتسنيم محمد صادق موسى مشخج

حمزه اكرم محمد صقرحال عاطف محمود الحياصات

حنين اياد عبد اهللا بياضوحمزه محمود علي النعامي

دنيا عبد اهللا احمد الخوالدهدانا طارق احمد عمر

رؤى خلدون نظمي مصطفىدياال نبيل راغب عوض

ربى عبد اهللا حسن عوضربى المعتصم باهللا احمد  الحواتمه

رغد يمن صبحي الموسىرزان محمد محمود الجنيدي

رنيم عمر عبد الكريم ابو سميررناء خليل احمد خيري عبيدي

رهف ماجد محمد خضر الدراويشرنيم محمد حابس الغنميين

روان نادر عدنان خليلروان ادريس احمد ابو كركي

سلسبيل صالح احمد الزيودزينه محمود عبدالرحمن سرور

صهيب يوسف فضل غانمشهناز مروان فوزى عمران

طالل عادل عطيه المعطيضياء الدين احمد راجي الدراوشه

عباده فرحان سالم الرحامنهعاصم عبداهللا عبدالكريم المحارمه

عبدالسالم محمد غدير العبديعبد الجبار جهاد عبد الجبار الشلبي

عمر امجد احمد خلفيهعمار سامي ابراهيم حسين

فارس حسن سالم البركهعمر نضال محمود ابو صالحه

فضل خضر فضل ابو حمديهفاطمه خالد يوسف عبيدات

قيس ماجد مصطفى ابو صالحيهفهد جمال بطرس عياشين

لجين ايمن زيدان المفلحلبنى عبد المهدي ضيف اهللا عبد اهللا

مالك حسين ذيب السعديماريانا بهجت صالح ابراهيم

محمد سليمان محمد سويداتمحمد زهير داود معالي

محمد عبد الرازق كامل حمدانمحمد شرف محمد المومني

محمد وجيه احمد مصلحمحمد عبد الكريم محمد المطر

محمود علي محمود الضمورمحمد يونس عبدالكريم القواسمه

مريم اسامه خميس الربعيمرح محمد خليل الصغير

معاذ امجد مصطفى النوبانيمريم بسام عبداهللا عالونه

ندى جمال جميل عبداهللانائل امجد نائل الزيود

نور خالد فالح المشاقبهنور ايمن محمد يوسف

هيا مامون داود قراعينهاله عماد حامد الفلنه

هيام ابراهيم خليل الجمالهيا وليد محمود ابو الهيجاء

يوسف داود احمد األفنديوسام قاسم احمد العمري
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٠:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد جمال محمد القيامابراهيم محمد عبد اهللا سالم

اسراء منير عبداهللا ابو هدهوداحمد محمد عبد الجبار حماد

االء هزاع فايز السعايدهاسالم ثروت محمد عبد السالم

انس احمد محمد الهندي البداويالسعيد فوزي علي جانم

ايمان احمد فؤاد ظاهرانس اسامه وجيه محمد

بتول عبد المهدي عبداهللا ابو حميدانبتول حمدان سالم الفرعين

بشرى محمود حسن ابو خرمهبراءه محمد رجا ابراهيم ابو شقره

تسنيم وليد محمود عمريبيان ياسر ابراهيم احميد

حسام رائق عبداهللا منصورجمانه نعيم رزق الخوالده

حنين ماهر محمد العبدحمزه سليمان محمد وهبه

رائد محمد حاتم محمد بديع سعادهخلود رشاد محمد بدوي جويلس

رعد علي فضيل الهناندهرايه هارون رشيد ابو عيده

رهف محمود خليل العقدهرقيه محمود عبد الحميد الخرابشه

سالي عبد الحكيم عبد العفو عبد العزيززيد اشرف عبدالمنعم عبدالهادي

صالح خضر محمد ابو شواليسجى سعيد محمد الكردي

عبد الفتاح هيثم عبد الفتاح ابو مرارطاهر زكريا عربي عاشور

عالء سلمان نهار الحساميهعال علي حسن علي

عمر محمد عبد النور المومنيعمر عبدالكريم عبدالسميع الوحيدي

غرام محي الدين يوسف محي الدينعمر هاني احمد الحوامده

ماريا غالب حمود الكفاوينفرح عبد السالم عيسى الزواهره

محمد خالد خميس عابدمحمد اسماعيل رافع ابو عباس

محمد زيد جالل شحادهمحمد خالد علي العبادي

مرام محمد علي العموشمحمود مصطفى محمود الرياالت

معتصم علي عمر محمد رزقمرح اسعد يحيى رحال

ميس غسان يوسف ابو الهيجاءميس غالب عارف الدعجه

نهاد خالد عقله السعيداتنسيم حسام الدين مصطفى الشيخ

ورد فيصل عبد اهللا القالبنور نبيل سعيد طحاينه

ياسمين اسحاق محمد العامريياسمين احمد مسلم االقطش

يزن ايمن فهمي عازم
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٠:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

احمد علي محمد غنايماحمد شاهر احمد محمد

اسراء حسن احمد عادياسامه سمير سليمان المصري

االء عماد رشيد القطنانياشرف احمد يوسف الخطاطبه

االء فايز ابراهيم غيظاناالء عوده اهللا علي الجواميس

ايات محمود احمد العواودهامل عاطف عبد العزيز ابو نوار

ايه امجد عبدالوهاب علياناياس سيف فهيد ابو زيد

بيان رزق حسن يحيىبلقيس بسام عبد الفتاح ابو رمان

حمزه خالد مصلح الصوصتمارا محمد عبد اهللا قدورة

حنين عدنان محمود القطنانيحمزه يوسف صالح الحويان

خالد علي صالح العباديحنين ناصر سليمان الكوز

دالل مصطفى علي القرعانخالد محمد مصطفى ابو خالد

رنا محمود موسى العمرانربى بركات حامد الطراونه

زيد مامون علي سهيلهرهام احمد عبد النبي السليحات

ساره عيسى خليل ابو السندسساره ايمن مسعد الماضي

سفانه حسن شويشر المشاقبهسعاد موسى احمد جاد اهللا

سالمه تيسير سالمه يوسفسالم وجيه عواد السعايده

سمور عبداهللا محمد العفيشاتسمر سمير  شكري غبر

شذا يونس مصطفى عبدالغنيسونيا محمود حسني غبن

شيماء نظام الدين عبداهللا القاسمشذى جمال حسين دودين

ضياء رياض مفلح البقورضحى حاتم محمد حلوح

عبد اهللا طاهر محمد العباسيعاليه فوزي فارس الشمايله

علي وائل فايز اسماعيلعلي محمد علي الدويكات

عمر طه علي عبدالفتاحعمار حسين علي حموده

فاتن وليد يوسف الشاللدهعمر محمد خليل جاداهللا

لينه مازن موسى برهوشفرح احمد مبارك الجبور

ماجده هيثم نجيب عبداهللامؤمن امين محمد صويص

محمد احمد محمد القرعانمالك احمد عوده الشهاب

محمد عزام احمد زيغانمحمد بسام شاهر العلوان

محمد فتحي احمد الجعفريمحمد علي محمد خباص

محمود عبداهللا محمود ابو قطيشمحمود اجنيد محمود بني احمد

ميساء محمود حسين ناصرميس تيسير علي الخوالده

هبه ماهر حسين الحباشنههبه علي احمد الحسبان

هيام عصام محمد ابو غوشهيا محمد عبداهللا جابر

يوسف قيس يوسف عنايهيزن وائل سليمان الحياري

يوسف محمد عبدالحي جمجوميوسف ماجد محمد كايد
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٠:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

ابي يوسف علي الشديفاتابراهيم مدحت محمد الزرقان

احمد عبدالكريم محمد المطراحمد جواد احمد ياسين

اسماء هشام محمود مراراسراء مراد شاهر عبدالحميد

اسيل محمد عيد رياض عبيداسيل شاكر عمر عبدالقادر

البتول طايل عبداهللا الدعجهاكثم احمد محمد خريوش

اميره محمد سالم ابو طافشاماني رائد حسين احمد

بتول منير ابراهيم الصمادياوس يوسف محمد علي التميمي

بدر عبدالفتاح عطااهللا ماضيبتول يوسف محمد المناصير

بشار حسان عبدالحليم ابو عميرهبراءه هارون سليمان السعود

بيان محمد يونس المراهفهبلقيس عبد اهللا علي الخزاعله

تسنيم عبد اهللا عبد الكريم الرحاحلهتسنيم صالح مطلب الهبارنه

حمزه بسام احمد الشبليتمارا ناصر محمد صالح الخطيب

خليل ابراهيم محمد زكريا النتشهحنين عارف محمد حمو

دعاء عبداهللا علي صيامدانيه احمد عبد الرحيم ابراهيم

ديمه صائب عبدالخالق الدرابيعدواس عبداهللا عبد المحسن ابو الغنم

ربى فؤاد احمد القريقيرؤى عبد الرحيم داود احمد ابو شما

رواء محمد عبداهللا الهروطرزان اسحق حسين عكه

روان سعود  خليف الشوابكهروان رفيق عثمان سالمه

زكريا احمد العبد حرفوشروان محمد عزت اللحام

سرى فوزي حسن بيادرةساره عطا اهللا فايز السعود

سوسن عدنان محمد الجويعدسنان جمال احمد الرشدان

شهد  مأمون علي زبنسيف احمد محمود المشاقبه

عبد اهللا احمد خلف الدالهمهعاصم فايق احمد سلمان

عماد خالد جميل محمدعثمان عاكف محمد الحياصات

عمر عرابي محمود التميميعمر حسين مفضي السفرتي

فايز طارق فايز العجاويعهود رياض صبحي ذياب

قصي ناصر سعيد مزهرفرح فوزي حامد المهيرات

ليث مصطفى عيد القيمكرم احمد جبر جبر

مالك سليم محمد المصريليث يونس موسى عطا اهللا

محمد ابراهيم مصطفى الناشفمجد سمير محمد ابو عمران

محمد جاسم محمد الخفاجيمحمد اسماعيل حسين مصطفى

محمد عبداهللا احمد التالويمحمد سمير ابراهيم رمضان

مرح عبدالناصر محمد عودهمحمود احمد عبد السالم عويضه

معاذ اسماعيل موسى ابو نجامصعب رمزي عيسى العمايره

معاذ محمد منيزل السرحانمعاذ محمد سليمان ملكاوي

مي شاهر احمد الزياداتمالك زياد محمود ابو عريش

ناديه يوسف فندي النعيماتميرا اسماعيل ابراهيم المعايطه

نسيمه خليف علي العموشنانسي ادم اسماعيل االقرع

نور حسين يوسف الطهاروهنور حسام عبد الفتاح الزبيدي

هديل عماد عبد المغني الخطيبهديل حازم عبد المجيد الحجاج

هديل محمد دعسان نبابتههديل عواد حميدي المشاقبه

وسيم جمال محمد كنعانهيثم مروان حسن الحاج البايض

يزن كمال يعقوب ريحان

اســـم الطالـــب
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هندسة االتصاالت

مالحظات

هندسة تكنولوجيا االتصاالت ٥:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٠:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

زياد عماد عارف رشيدديما سالم احمد ابو رمان

اســـم الطالـــب
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مالحظات
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اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل
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٠٨AM\٠٤\٢٠١٨    ١٠:٤٠:٤٣ جامعـة البلقـاء التطبيقيـة

اسماء الطلبة المسجلين قسم القبول و التسجيل

اسيل هيثم غازى االسطهاحمد نعيم خليل عوده

سيف زياد محمد ابو شعيرهبيان عبد الرحمن محمد ابداح

صهيب محمود يوسف عنكشصالح غالب محمد ابو زيد

عبير عدنان يوسف حطوبطارق محمد رشيد اكباريه

علي غسان علي الخضيراتعدي ابراهيم عبدالعزيز الدرابيع

همام ياسر محمد الزواتينهاشم مرشد نايف عبد جابر

اســـم الطالـــب
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مالحظات

تكنولوجيا االتصاالت ٢:التخصص  المستوى

اســـم الطالـــب مالحظاتمتسلسل

٢٠١٨/٢٠١٧٢السنة


