
جامعة العلوم و التكنولوجيا الردنية

عمادة شؤون الطلبة

اسماء المرشحين لمجلس اتحاد الطلبة للدورة 20

اسم الطالب

3/3/2012

رقم الطالب #

التمريض كلية:

التمريض قسم:

عبد الرحمن خليل عبد الحي العناتي20113040001  1

اسماعيل عقاب اسماعيل الزعبي20080040168  2

انسام محمود محمد ابو الحسن20090040021  3

محمد عز الدين راضي استيتيه20082040167  4

امجد ابراهيم محمد الحراحشة20080040174  5

معتز عبد ا محمد بني عيسى20092040093  6

القبالة قسم:

ميساء حسن محمود محمد20090042024  1

الزراعة كلية:

النتاج الحيواني قسم:

مصعب عبد الحليم محمد العجلوني20100061050  1

مالك هاني عبدا سمارة20090061015  2

عاصم عمر محمد الرحاحله20100061036  3

محمد حسني علي عثامنه20080061005  4

النتاج النباتي قسم:

عبدالرحمن محمد فايز الفواز20100062023  1

التربة والري قسم:

حسام الدين صدقي حسني عبيد20080068053  1

محمد علي صالح العجلوني20090068022  2

طارق زياد مفلح العرايضه20100068059  3

التغذية وتكنولوجيا الغذاء قسم:

فداء امين يوسف عزايزه20090063069  1

الء فوزي  الشردوب20090063091  2

الصيدلة كلية:

الصيدلة قسم:

احمد محمد عطية فرج ا20082030114  1
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اسم الطالب

3/3/2012

رقم الطالب #

دكتور صيدلة قسم:

ايات احمد عليان عودات20090031038  1

الطب كلية:

ادارة الخدمات الصحية قسم:

سامح محمد عبدا الكرايمه20090011040  1

مريم حسين احمد المدوب20092011004  2

الطب والجراحة قسم:

يوسف احمد مصطفى عوده20092010298  1

امين محمد نجيب علي البيك20092010325  2

ذيب جميل ذيب زهران20092010245  3

رشيد وائل رشيد عليان20080010014  4

احمد رياض عيد عثمان20082010334  5

محمد احمد علي شطناوي20082010285  6

محمود صقر مصطفى الصقور20090010089  7

مالك محمد اسماعيل اللحام20102010198  8

معلى محمد نهار العلي20080010051  9

مالك محمد عوض الضميدات20062010557  10

عباده محمد نهار العلي20090010110  11

محمد احمد ياسين القراله20100010078  12

محمد بسام حسن دردور20102010132  13

ادم صقر مصطفى الصقور20080010058  14

خميس كمال خميس الجزره20082010262  15

حسن يحيى حسن عليان20080010035  16

صفاء حسين موسى النعيمي20072010211  17

منار حمزه محمد ياسين20070010023  18

ايه علي سليم الزغول20100010061  19

احمد محمد جميل الخطيب20082010394  20

احمد عمر حامد دلبيح20090010059  21

بيان ماجد مصطفى ابو خليل20090010034  22

الطب البيطري كلية:

الطب والجراحة البيطرية قسم:

سعيد محمود احمد الحوامده20080066005  1

عبدا فلح محمد الدويكات20080066019  2

سعيد محمد بركه20080066043  3

محمد احمد حسن الزامل20090066059  4

رزان فيصل محمود القادرى20090066056  5
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اسم الطالب

3/3/2012

رقم الطالب #

خالد غالب محمود الزريقات20080066025  6

عوض سعيد عزايزه20080066037  7

العلوم الطبية التطبيقية كلية:

السعاف والطوارئ قسم:

"صالح عبدا محمد "الحاج ناصر20080013026  1

السمع والنطق قسم:

معاذ محمد احمد الجراح20090114024  1

العلج الطبيعي قسم:

كرم عبد ا اسعد الداود20090111049  1

العلج الوظيفي قسم:

شمس الدين خالد سالم ابو عراق20090112060  1

العلوم الطبية المخبرية قسم:

رزان باسل عبدالكريم الغرايبه20090012007  1

علي مروان علي الطلفحه20100012040  2

وعد خميس خليل الصباغ20092012026  3

اسماء ماهر مصطفى الشريف20090012040  4

سميحه كمال خميس الجزره20112012005  5

محمود محمد محمود ياسين20082012012  6

ذكاء علي محمد التميمي20090012027  7

تكنولوجيا الشعة قسم:

يحيى عبدالرحمن محمد ابوغزله20100014044  1

تكنولوجيا صناعة السنان قسم:

يعقوب جميل احمد العبادى20090051011  1

ملك امين رشيد ابو حجر20090051019  2

العلوم والداب كلية:

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية قسم:

قصي منصور محمد الشناق20080096066  1

الرياضيات قسم:

محمد وليد فتحي سلهب20090090051  1
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اسم الطالب

3/3/2012

رقم الطالب #

حمزه حسني رشيد زريقات20090090084  2

محمد ماهر محمد بني عطا20090090007  3

رؤى اسامه خلف يعقوب20100090018  4

علي محمد احمد الرفاعي20090090070  5

محمد غصاب محمد الشناق20090090077  6

العلوم الجنائية قسم:

عباده عادل احمد اليعقوب20090098034  1

احمد خلف عبود الزبون20092098030  2

طارق عبد الكريم محمد العنانبه20090098010  3

محمد محمود سليم الصمادي20090098025  4

الفيزياء قسم:

محمد محمود ناصر الصمادي20090092057  1

ناجح صلح حمد ابو عاصي20090092061  2

محمد اكرم يوسف النجار20090092042  3

عاصم محمد عبد الحميد العسولي20100092048  4

دعاء محمد عليان الحيحي20082092005  5

الكيمياء قسم:

انس تاس" زياد علي عجلوني"20092091025  1

احمد قاسم عياش بني هاني20080091002  2

اللغة النجليزية واللغويات قسم:

اسراء عدنان محمد الزيود20090081048  1

مها "محمدفؤاد" محمد الصمادي20100081038  2

علي محمد فضيل خزاعلة20102081052  3

علي سالم عبد ا عبيدات20090081075  4

محمد عدنان يوسف الشياب20092081045  5

العمارة و التصميم كلية:

العمارة قسم:

عبدا حسين علي ملكاوي20090221100  1

الهندسة كلية:

الهندسة الصناعية قسم:

عدنان محمد علي مساعده20090029038  1

مجاهد جميل حسين شتات20102029066  2

علء يعقوب محمد بنات20080029012  3

احمد عبد ا صدقي خليل20092029020  4
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اسم الطالب

3/3/2012

رقم الطالب #

محمد خالد محمد الرشدان20080029022  5

عبد ا ابراهيم فهمي الدويك20090029043  6

ماجد حسن فضل الزعبي20092029060  7

الهندسة الطبية الحيوية قسم:

معتصم ياسين خالد حمادنه20092028071  1

مؤيد محمد محسن الحسيني20092028090  2

محمد نعيم محمد صلح20092028032  3

هديل نايف سميح دراوشه20100028014  4

يحيى محمد جمال سالم بني يونس20090028046  5

انس علي منصور محمد الصباحي20090028047  6

تسنيم سامي حسن هنداوي20080028019  7

محمد عبدالرحيم احمد الحليبه20100028042  8

الهندسة الكهربائية قسم:

مصطفى ابراهيم شريف ابوالهيجاء20102024074  1

البراء عبد الرحيم محمد فريج20082024151  2

عمر عبداللطيف احمد اسعد20100024026  3

عبدا "محمد جابر" احمد شقفه20090024060  4

علي نواف محمود عبابنه20090024079  5

احمد ياسر عوني ابو غزال20090024017  6

علي محمدعيد سليمان بشابشة20080024017  7

حسن احمد حسن الناصر20080024008  8

عبد الرحمن سامي محمد الهمشري20092024015  9

عبد الرحمن اكرم محمود خليل20102024037  10

اسامه محمد فايز نوافله20090024012  11

عبيده عماد علي السوالمه20090024120  12

عبد الهادي ماجد طاهر سلهب20092024045  13

عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ابو صالح20092024024  14

اسامه رياض قاسم اصهب20090024013  15

الهندسة الكيميائية قسم:

جمانة ناهل توفيق النعيرات20080022111  1

عبدالرحمن عزام حسن بني نصر20080022110  2

عبد ا احمد موسى المام20102022015  3

مجاهد ايمن محمد حداد20102022002  4

هاني زكريا سالم عبابنة20080022112  5

ايمان نادر ابراهيم حرب20090022044  6

هناء مصطفى محمد نوفل20090022031  7

رزان نبيل محمد جماعيني20100022048  8

صخر عبد ا عبد ا يعقوب20102022048  9

عبد الرحمن ماهر مصطفى الشريف20092022011  10
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اسم الطالب

3/3/2012

رقم الطالب #

الهندسة الميكانيكية قسم:

محمد حسين احمد الرفاعي20070025126  1

الء فوزى محمد سعيد عبابنه20090025029  2

حسن ابراهيم حسن المنيص20090025099  3

وسيم حيدر محمد شريف حسين20090025061  4

محمد ماجد حسن يونس20100025061  5

عيسى علي عيسى العناقرة20090025120  6

ابراهيم احمد محمد الرشيد20082025081  7

عمر عبد ا محمد العبد العال20092025026  8

معتصم محمد فلح القضاه20080025100  9

محمد ماجد محمود ابوخلف20070025020  10

عبدا محمد مصطفى ابوغوش20100025111  11

احمد محمود عبد الرحمن عبابنه20090025037  12

عبد ا علي احمد الزغول20080025117  13

عدنان بسام محمد الشديفات20090025015  14

محمد موسى خالد العجلوني20090025129  15

عاصم سامي سليمان اللحام20090025087  16

الهندسة النووية قسم:

محمد احسان علي ابو صالحه20082200014  1

هديل جمال احمد القرشي20092200003  2

ابراهيم "محمد تيسير" مصطفى عيسى20090200001  3

صدام محمود صالح الشياب20080200005  4

اواس محمود عبد ا خريسات20082200013  5

الهندسه المدنية قسم:

عمر محمد سرور المومني20090023174  1

محمد نائل ابراهيم احمد20102023020  2

عبدا خليفه محمود بني حمد20100023012  3

مازن جعفر مازن الجيوسي20080023026  4

معاذ عماد محمود حلوش20092023016  5

ليث مازن محمد المومني20090023124  6

راكان حاتم فريد المؤقت20090023097  7

حمزه رياض عيد عثمان20102023159  8

احمد عزت عبد الرحمن الشريف20092023152  9

محمد هيثم حسين خفاجه20090023087  10

ايهاب محمد عبد ا ابو رواق20090023144  11

سفيان محمد محمد الزعبي20090023003  12

منيب حسن فهد محمد20102023092  13

عبد ا عمر موسى محمود20102023044  14

سامر محمود سالم الغرايبه20100023082  15
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اسم الطالب

3/3/2012

رقم الطالب #

انس حسيب سهيل الرجال20102023016  16

محمد خلف سليمان الطعاني20080023101  17

هندسة الطيران قسم:

عبدا محمد عدنان احمد بني عيسى20090071027  1

تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات كلية:

علوم الحاسوب قسم:

اشرف خالد محمد الزعبي20090173024  1

حمزه احمد ونس العمري20100173085  2

نظم المعلومات الحاسوبية قسم:

محمد محمود محمد ابو عابد20080174087  1

احمد عبد الحافظ مصلح خطاطبه20100174086  2

جراح عبدا محمد الجراح20090174092  3

عبدا جمال ابراهيم خشان20100174029  4

اسلم شوكت محمود عبويني20100174018  5

ملك زين الدين سهيل شموط20100174020  6

ساجدة عماد بهاءالدين العمري20080174038  7

شرف نصر شفيق بطاينه20080174026  8

عيسى عاهد عيسى الرشدان20090174100  9

حذيفة غالب حسين الصمادي20090174086  10

هندسة البرمجيات قسم:

سلطان نصر محمود الذيابات20090176006  1

ليث جمال ناجي الحموري20090176008  2

بكر حسان ساكت الزغول20090176060  3

فارس عمر فارس الغانم20092176024  4

ايمن يحيى حمدان القضاه20100176071  5

هندسة الحاسوب قسم:

محمد شاهر احمد حميدات20080171074  1

سجى وليد مصطفى نخله20080171029  2

رائد سيمون فريد فرح التقي20092171048  3

هندسة وأمن شبكات الحاسوب قسم:

حذيفه لؤي عبد الحفيظ يوسف20092175028  1

اسراء محمود علي البرقات20090175060  2

محمد انور محمد خصاونه20090175050  3

مصعب سلمه ابراهيم ابو الشيخ20092175014  4

Page 7 of 8



اسم الطالب

3/3/2012

رقم الطالب #

محمد عبدا عبد الرزاق زهران20092175010  5

فاطمه حسن محمد ياسين20090175023  6

طب السنان كلية:

طب و جراحة السنان قسم:

محمد مجاهد عبد القادر عبد الجليل عقاد20102050114  1

ندى صبرى احمد نماس20090050026  2

ايه موسى احمد طريف20090050012  3

محمد شريف شوفان الطوالبه20090050039  4

دعاء وليد حسين ابو حميد20090050016  5
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