
وحدة القبول و التسجيلجامعة البلقاء التطبيقية

قائمة بأمساء الطالب الذين مل يتقدموا لالمتحان النهائي

٠٦/٠٦/٢٠١٨   ١٠:٣٧ ١ - ١٠

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٨/٢٠١٧

السنة الدراسية

السنة الدراسية

السنة الدراسية

السنة الدراسية

السنة الدراسية

٢

٢

٢

٢

٢

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

ثقافة اسالمية

مهارات االتصال والكتابة الفنية

املواطنة  االجيابية ومهارات احلياة

الثقافة  االسالمية

مهارات التواصل باللغة االجنليزية

اسم املادة

اسم املادة

اسم املادة

اسم املادة

اسم املادة

١

٢
٣
٣

٥
٢
٥

١
٢
٥
٤

٢
٢

الشعبة

الشعبة

الشعبة

الشعبة

الشعبة

٢١٦١٥١٦٥٥٠٩

٢١٦١٥٠٦٢٠٠٣
٢١٦١٥٢٣٦٠١٠
٢١٦١٥٠٦٨٠٣٦

٢١٧١٥٢٦٩٠٣٢
٢١٧١٥٢٦٨٠٢٥
٢١٧١٥٢٦٤٠٦١

٢١٧١٥٢٧٠٠٣٨
٢١٧١٥٢٦٣٠٤٢
٢١٧١٥٢٥٨٠٤٩
٢١٧١٥٢٦٦١١٣

٢١٧١٥٢٦٥٠١٩
٢١٧١٥٢٧٠٠٣٨

رقم الطالب

رقم الطالب

رقم الطالب

رقم الطالب

رقم الطالب

د.حممد عبدالرمحن الذنيبات

نبيهه حممد الشروع
نضال راشد املساعيد
نضال راشد املساعيد

د.مجيل عزت املصري
د.رغده ميشيل عرنكي
د.مجيل عزت املصري

د.حممد عبدالرمحن الذنيبات
د.حممد عبدالرمحن الذنيبات
د.حممد عبدالرمحن الذنيبات
د.خمتار عيسى مصطفى

كوثر متروك الرقاد
كوثر متروك الرقاد

مدرس املادة

مدرس املادة

مدرس املادة

مدرس املادة

مدرس املادة

اسم الطالب

اسم الطالب

اسم الطالب

اسم الطالب

اسم الطالب

دميا سامل امحد ابو رمان

رهام نائل عبد املنان برهم
قيس رزق مصطفى عبيدات
سالمه عوده صباح ابو نوير

حيىي مروان واصف اباظه
اسالم عمر عبد الرزاق احلنيطي

يزن حسن علي عبيدات

حممد عماد حسن ابو شوايل
وائل عدنان عبد املهدى املعايطه
االء هاشم عبد الكرمي عالونه
يزن ابراهيم عبدالفتاح العوامره

خالد عيسى خالد محدى
حممد عماد حسن ابو شوايل

نعم

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم

٢٠١٨-٠٥-٣١

٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٢٨
٢٠١٨-٠٥-٣١

٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٣١

٢٠١٨-٠٥-٢٨
٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٣١

٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٢٨

تاريخ قبول العذر

تاريخ قبول العذر

تاريخ قبول العذر

تاريخ قبول العذر

تاريخ قبول العذر

قبول
العذر

قبول
العذر

قبول
العذر

قبول
العذر

قبول
العذر

العلوم االنسانية القسم
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وحدة القبول و التسجيلجامعة البلقاء التطبيقية

قائمة بأمساء الطالب الذين مل يتقدموا لالمتحان النهائي

٠٦/٠٦/٢٠١٨   ١٠:٣٧ ٢ - ١٠

٢٠١٨/٢٠١٧ ٢السنة الدراسية التربية  الوطنيةالفصل الدراسي اسم املادة

١

الشعبة

٢١٧١٥٢٦٠٠٢٤

رقم الطالب

د.امحد خليف العفيف

مدرس املادة اسم الطالب

٢٠١٨-٠٥-٣١نعم(حممد فائق) حممود فائق دراغمه

تاريخ قبول العذر قبول
العذر

العلوم االنسانية القسم
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وحدة القبول و التسجيلجامعة البلقاء التطبيقية

قائمة بأمساء الطالب الذين مل يتقدموا لالمتحان النهائي

٠٦/٠٦/٢٠١٨   ١٠:٣٧ ٣ - ١٠

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٨/٢٠١٧

السنة الدراسية

السنة الدراسية

٢

٢

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

مفاهيم رياضية

مفاهيم فيزيائية

اسم املادة

اسم املادة

٣
٣
١

٢
٥
٤
٦
٥

الشعبة

الشعبة

٢١٧١٥٢٦٥٠٩٦
٢١٧١٥٢٦٦١١٣
٢١٧١٥٢٧٠٠١٣

٢١٧١٥٢٦٣٠٣٠
٢١٧١٥٢٧٠٠٥٩
٢١٧١٥٢٦٦١١٣
٢١٧١٥٢٦٥٠٨٣
٢١٧١٥٢٧٠٠٦٦

رقم الطالب

رقم الطالب

د.غالب ناصر مجعه
د.غالب ناصر مجعه

شادي عبد ايد شواقفة

د.مصطفى حممد احلوامده
د.عمر تيسري العبيدات
د.حممود حامت حممود
د.نسيم طالب الشواقفة
د.عمر تيسري العبيدات

مدرس املادة

مدرس املادة

اسم الطالب

اسم الطالب

علي حممد منر دقه
يزن ابراهيم عبدالفتاح العوامره
ساره مصطفى عبد القادر حجي

عالء عبد احلليم فالح التني
منال زهدى ابراهيم غباين

يزن ابراهيم عبدالفتاح العوامره
مهند علي صادق عبد الرمحن

ساره عبد احلكيم امساعيل ابو هدهود

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٢٨

٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٢٨
٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٢٨

تاريخ قبول العذر

تاريخ قبول العذر

قبول
العذر

قبول
العذر

الفيزياء والعلوم االساسية القسم
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وحدة القبول و التسجيلجامعة البلقاء التطبيقية

قائمة بأمساء الطالب الذين مل يتقدموا لالمتحان النهائي

٠٦/٠٦/٢٠١٨   ١٠:٣٧ ٤ - ١٠

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٨/٢٠١٧

السنة الدراسية

السنة الدراسية

السنة الدراسية

السنة الدراسية

٢

٢

٢

٢

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

٢االت كهربائية 

الكترونيات

قياسات كهربائية

دارات كهربائية

اسم املادة

اسم املادة

اسم املادة

اسم املادة

١

٢
٢

٣

٣
٣

الشعبة

الشعبة

الشعبة

الشعبة

٢١٦١٥٠٥٥٠٤٥

٢١٦١٥٠٨٠٠٠٨
٢١٦١٥٢٣٧٠٢٠

٢١٥١٥٢٣٤٠٤٢

٢١٧١٥٢٦٩٠٣٢
٢١٧١٥٢٦٢٠٣٠

رقم الطالب

رقم الطالب

رقم الطالب

رقم الطالب

م.صايل شريف الرمياوي

م.الفريا الكسندروفنا الدويري
م.الفريا الكسندروفنا الدويري

د."حممد طارق" حممد الربكات

م.الفريا الكسندروفنا الدويري
م.الفريا الكسندروفنا الدويري

مدرس املادة

مدرس املادة

مدرس املادة

مدرس املادة

اسم الطالب

اسم الطالب

اسم الطالب

اسم الطالب

كرمي ابراهيم حممد الوحش

حيىي مسيح سلمان بيوض
حممد علي حممد كرمي

عدنان حسن نصر اهللا املشاقبه

حيىي مروان واصف اباظه
عبد اهللا بركات حممد بركات

نعم

نعم
نعم

نعم

نعم
نعم

٢٠١٨-٠٥-٣١

٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٣١

٢٠١٨-٠٥-٣١

٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٣١

تاريخ قبول العذر

تاريخ قبول العذر

تاريخ قبول العذر

تاريخ قبول العذر

قبول
العذر

قبول
العذر

قبول
العذر

قبول
العذر

اهلندسة الكهربائية القسم
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وحدة القبول و التسجيلجامعة البلقاء التطبيقية

قائمة بأمساء الطالب الذين مل يتقدموا لالمتحان النهائي

٠٦/٠٦/٢٠١٨   ١٠:٣٧ ٥ - ١٠

٢٠١٨/٢٠١٧ ٢السنة الدراسية ٢نظام ادارة السالمة الفصل الدراسي اسم املادة

١

الشعبة

٢١٦١٥٢٠٣٠١٠

رقم الطالب

د.وعيد صاحل عمر

مدرس املادة اسم الطالب

٢٠١٨-٠٥-٣١نعمحسام الدين حممد فتحي رحال

تاريخ قبول العذر قبول
العذر

اهلندسة الكيميائية القسم
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وحدة القبول و التسجيلجامعة البلقاء التطبيقية

قائمة بأمساء الطالب الذين مل يتقدموا لالمتحان النهائي

٠٦/٠٦/٢٠١٨   ١٠:٣٧ ٦ - ١٠

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٨/٢٠١٧

السنة الدراسية

السنة الدراسية

السنة الدراسية

٢

٢

٢

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

مساحة

انشاء مباين

مواد بناء

اسم املادة

اسم املادة

اسم املادة

١

١
٢
٢
٢

١

الشعبة

الشعبة

الشعبة

٢١٧١٥٢٦٣٠٧٤

٢١٧١٥٢٦٨٠٠٥
٢١٧١٥٢٧٠٠١٠
٢١٧١٥٢٧٠٠٢٢
٢١٧١٥٢٦٣٠١٦

٢١٧١٥٢٦٣٠٣٠

رقم الطالب

رقم الطالب

رقم الطالب

م.علي عبد الفتاح احملاميد

د.نعمان عودة أبو محاد
د.نعمان عودة أبو محاد
د.نعمان عودة أبو محاد
د.نعمان عودة أبو محاد

د.نعمان عودة أبو محاد

مدرس املادة

مدرس املادة

مدرس املادة

اسم الطالب

اسم الطالب

اسم الطالب

اماين امحد علي مهالن

حممد علي حممد ابو محاد
فاطمه عوين يوسف حسني
محزه عبد املنعم حممد سعيده
جهاد حممد مجيل مصلح

عالء عبد احلليم فالح التني

نعم

نعم
نعم
نعم
نعم

نعم

٢٠١٨-٠٥-٣١

٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٢٨
٢٠١٨-٠٥-٢٨
٢٠١٨-٠٥-٣١

٢٠١٨-٠٥-٣١

تاريخ قبول العذر

تاريخ قبول العذر

تاريخ قبول العذر

قبول
العذر

قبول
العذر

قبول
العذر

اهلندسة املدنية القسم
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وحدة القبول و التسجيلجامعة البلقاء التطبيقية

قائمة بأمساء الطالب الذين مل يتقدموا لالمتحان النهائي

٠٦/٠٦/٢٠١٨   ١٠:٣٧ ٧ - ١٠

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٨/٢٠١٧

السنة الدراسية

السنة الدراسية

السنة الدراسية

السنة الدراسية

السنة الدراسية

٢

٢

٢

٢

٢

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

سالمة مهنية

مواد هندسية

خمترب ميكانيكا واالت هيدروليكية

اجهزة التحكم يف نظم التكييف والتربيد والتدفئة

تطبيقات متقدمة لالال ت احملوسبة

اسم املادة

اسم املادة

اسم املادة

اسم املادة

اسم املادة

٢
٢
٢
٢

٣
١

٨

١

١

الشعبة

الشعبة

الشعبة

الشعبة

الشعبة

٢١٦١٥٠٦٦٠١٤
٢١٦١٥٠٥٢٠١٣
٢١٦١٥٢٠٨٥٠٩
٢١٦١٥٠٨٠٥١٥

٢١٤١٥٠٥٢٥٠٧
٢١٦١٥٠٥٥٠٢٨

٢١٦١٥٠٦٧٠٧٢

٢١٦١٥٠٦٨٠١٠

٢١٦١٥٢٣٦٠١٤

رقم الطالب

رقم الطالب

رقم الطالب

رقم الطالب

رقم الطالب

م.حممود امحد العمري
م.حممود امحد العمري
م.حممود امحد العمري
م.حممود امحد العمري

م.زينب حممد الدوس
م.حممود امحد العمري

م.عمر حممد املشاقبة

م.حممود امحد العمري

م.ابراهيم امساعيل خريس

مدرس املادة

مدرس املادة

مدرس املادة

مدرس املادة

مدرس املادة

اسم الطالب

اسم الطالب

اسم الطالب

اسم الطالب

اسم الطالب

اسامه عبد اللطيف امحد السرسك
عز الدين حممد امحد بين سالمه
يوسف سليمان حممد العيسى
ابراهيم عصام ابراهيم الرثوم

فراس خالد حممد كنعان
عمر صاحل امحد الغويري

ابراهيم محاد ابراهيم االصلع

ابراهيم مشهور حممود عبد القادر

طه وليد طه عليان

نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم

نعم

نعم

نعم

٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٣١

٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٣١

٢٠١٨-٠٥-٣١

٢٠١٨-٠٥-٣١

٢٠١٨-٠٥-٢٨

تاريخ قبول العذر

تاريخ قبول العذر

تاريخ قبول العذر

تاريخ قبول العذر

تاريخ قبول العذر

قبول
العذر

قبول
العذر

قبول
العذر

قبول
العذر

قبول
العذر

اهلندسة امليكانيكية القسم
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وحدة القبول و التسجيلجامعة البلقاء التطبيقية

قائمة بأمساء الطالب الذين مل يتقدموا لالمتحان النهائي

٠٦/٠٦/٢٠١٨   ١٠:٣٧ ٨ - ١٠

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٨/٢٠١٧

السنة الدراسية

السنة الدراسية

السنة الدراسية

٢

٢

٢

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

الصحة والسالمة والبيئة املهنية

املوائع واالالت اهليدروليكيـة

امليكانيكا التطبيقية

اسم املادة

اسم املادة

اسم املادة

١
٢
١

٢

١

الشعبة

الشعبة

الشعبة

٢١٧١٥٢٦٥٠٠٨
٢١٧١٥٢٧٠٠١٩
٢١٧١٥٢٦٢٠٤١

٢١٧١٥٢٦٤٠٤٢

٢١٧١٥٢٦٦٠٠٤

رقم الطالب

رقم الطالب

رقم الطالب

م.حممود امحد العمري
م.ابراهيم امساعيل خريس
م.حممود امحد العمري

م.حسام الدين منر بين عيسى

م.حممد منور علي القاضي

مدرس املادة

مدرس املادة

مدرس املادة

اسم الطالب

اسم الطالب

اسم الطالب

حممد عبد اهللا كرمي اخلليفات
ليث عصام حممد اجلوابره
لؤي حسن مجيل الصمادي

علي جعفر علي جرار

امحد رفعت فوزى النجار

نعم
نعم
نعم

نعم

نعم

٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٢٨
٢٠١٨-٠٥-٣١

٢٠١٨-٠٥-٣١

٢٠١٨-٠٥-٣١

تاريخ قبول العذر

تاريخ قبول العذر

تاريخ قبول العذر

قبول
العذر

قبول
العذر

قبول
العذر

اهلندسة امليكانيكية القسم
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وحدة القبول و التسجيلجامعة البلقاء التطبيقية

قائمة بأمساء الطالب الذين مل يتقدموا لالمتحان النهائي

٠٦/٠٦/٢٠١٨   ١٠:٣٧ ٩ - ١٠

٢٠١٨/٢٠١٧

٢٠١٨/٢٠١٧

السنة الدراسية

السنة الدراسية

٢

٢

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

اجهزة ودارات الكترونية

مبادئ االتصاالت

اسم املادة

اسم املادة

٢
٥

١

الشعبة

الشعبة

٢١٧١٥٢٦٢٠٤٢
٢١٧١٥٢٥٨٠٢٦

٢١٧١٥٢٥٨٠٢٣

رقم الطالب

رقم الطالب

م.صفاء توفيق املقبل
م.صفاء توفيق املقبل

م.مجعة حممد ابو غليون

مدرس املادة

مدرس املادة

اسم الطالب

اسم الطالب

مهام نيازي اسعد صبح
مالك غالب عبد اهللا دبيس

حممد نبيل سعيد محدان

نعم
نعم

نعم

٢٠١٨-٠٥-٣١
٢٠١٨-٠٥-٣١

٢٠١٨-٠٥-٣١

تاريخ قبول العذر

تاريخ قبول العذر

قبول
العذر

قبول
العذر

هندسة االتصاالت القسم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


وحدة القبول و التسجيلجامعة البلقاء التطبيقية

قائمة بأمساء الطالب الذين مل يتقدموا لالمتحان النهائي

٠٦/٠٦/٢٠١٨   ١٠:٣٧ ١٠ - ١٠

٢٠١٨/٢٠١٧ ٢السنة الدراسية اجهزة وعناصر االستشعارالفصل الدراسي اسم املادة

١

الشعبة

٢١٦١٥٢٣٥٠١٢

رقم الطالب

م.حممد راسم ابو ليلى

مدرس املادة اسم الطالب

٢٠١٨-٠٥-٢٨نعمفاديه رمزي فؤاد حجري

تاريخ قبول العذر قبول
العذر

هندسة امليكاترونيكس القسم
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