
جامعة العلوم و التكنولوجيا الردنية

عمادة شؤون الطلبة

اسماء المرشحين لمجلس اتحاد الطلبة للدورة الرابعة والعشرين

اسم الطالب

3/2/2016

رقم الطالب #

بكالوريوس الدرجة: 

التمريض كلية:

التمريض قسم:

م بسام م المومني20130040171  1

م احمد علي عتوم20130040063  2

حسين يحيى حسين كليب20132040061  3

م فايز م انصيرات20132040035  4

صهيب خالد عبدالفتاح ايوب20130040224  5

عماد عطاا م المنيزل20130040199  6

دعاء جهاد مصطفى الحوامده20130040076  7

الزراعة كلية:

النتاج الحيواني قسم:

باسل بلل محمود نصيرات20120061067  1

باكير احمد علي ابوباكير20120061019  2

النتاج النباتي قسم:

مصعب م خلف الشرفات20130062047  1

التربة والري قسم:

ابراهيم م نجيب محمود عقله20120068062  1

التغذية وتكنولوجيا الغذاء قسم:

م ياسر ابراهيم العيسى20130063113  1

عبدا عواد م الغويري20130063089  2

الصيدلة كلية:

الصيدلة قسم:

عبدا اسامه شريف السيد احمد20122030157  1

عمر م عبدالرحيم حوراني20122030085  2

ايمن اسامه رافت الفارس20122031191  3

م علي امين غرايبه20110030152  4

عمر  م شاكر  غازي الخصاونه20122030079  5

صبا عدلي عبدالرحمن حربيه20122030096  6

م راتب قاسم عاشور20110031047  7
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اسم الطالب

3/2/2016

رقم الطالب #

بكالوريوس الدرجة: 

م معين أحمد السعيد20132031023  8

سيف الدين نصر سالم يوسف20130031073  9

فراس كايد محمود كممجي20132030295  10

محمود م علي العثامنه20122030372  11

م نزيه نعيم الشمالي20130030132  12

يزن واصف م الوحشات20130031147  13

ساره جمال عبد الكريم الدباس20140031115  14

داليا هاني مبارك عوض ا20122030227  15

رماح تيسير م العلوان20120030153  16

فيصل رضوان موسى السلمين20120030075  17

ليث بسام عبدا الخليلي20132030231  18

فرات عوني يوسف بصول20132030167  19

الحكم عبدا اسعد الداود20120031105  20

لين وليد محمود معتوق20122030284  21

قتيبة عبدا احمد الحسبان20120030159  22

عبدا  لطفي م الزغير20132030134  23

احمد نسيم يوسف السنجلوي20140031076  24

م فاروق م شرادقه20122031153  25

بشار نمر يوسف قاسم20140031077  26

عمر جمال  عمر الكردي20122031166  27

يحيى ايمن م المومني20130031137  28

يزيد ناصر حميدان محفوظ20132030094  29

وليد  خالد عوض  سعيد مسعود    20132030025  30

خالد عادل  خميس  سلو20132030185  31

ربيع فؤاد دياب20132030070  32

امنه جميل عبدالكريم الزوايده20130030036  33

عبدا احمد علي العمرى20142031078  34

براءه احمد م الجيوسي20130031180  35

دعاء ابراهيم احمد عمايره20130030138  36

احمد خالد م العراعرة20142030174  37

سميه احمد مصطفى عوده20130030158  38

فرح علي احمد الشوبكي20130031076  39

الء بلل احمد مثاني20130030076  40

لينا م لطفي بدران20140030012  41

اسيل محمود م صوافطه20120030103  42

فاطمه نمر مسعود نفاع20132030275  43

ميسون عماد قاسم أبوالرب20132030096  44

خلود موسى صادق عدوان20130030012  45

رغد يوسف سليمان المقدادي20140030002  46

ثائر عبدالسلم م النداف20140031063  47

الطب كلية:
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اسم الطالب

3/2/2016

رقم الطالب #

بكالوريوس الدرجة: 

الدارة والسياسات الصحية قسم:

هنديه عقله خلف المقابله20130151002  1

الطب والجراحة قسم:

م طلل م عبيدات20122010654  1

عبدالرحمن م حسين عبابنه20130010108  2

معاذ قاسم م البطاينه20122010600  3

م مشهور مصطفى بني خلف20130010121  4

احمد خالد محمود القاعود20130010202  5

م عبدالمجيد م الشرمان20132010458  6

اسامه م ياسين الخطيب20130010186  7

حسام صالح خليف السليم20110010024  8

عناد راضي عبدا طبيشات20132010490  9

علي جمال حسن ابديوي20132010128  10

الطب البيطري كلية:

الطب والجراحة البيطرية قسم:

م اياد م رضوان  الخرقي20122066029  1

م ابراهيم خلف علي20120066064  2

عاصم م عبدا العمرى20130066010  3

سابا عبد ا سلمان الريحاني20120066030  4

يمان ماجد م خير عبنده20130066011  5

اكرم احمد م القضاه20120066080  6

مهند هاني حسين سوالمه20140066004  7

احمد خالد حسين عكه20140066015  8

علي احمد علي زواهره20120066041  9

عيسى حسن م السعود20130066021  10

نبيل احمد حسين عبابنه20120066034  11

يزن م سليم زريقات20110066032  12

امين محمود سالم الدخل ا20120066057  13

العلوم الطبية التطبيقية كلية:

العلوم الطبية المخبرية قسم:

الء احمد نور الدين الكردي20130012031  1

جواد ظاهر جمعه الحنادقه20130012017  2

عمار محمود سرور عبابنه20130012038  3

بسام عمر احمد عودات20130012049  4

م عماد بهاء الدين العمرى20142012109  5

ايه رائد علي الذنيبات20130012013  6

سنابل انور حسن عبيد20130012030  7
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اسم الطالب

3/2/2016

رقم الطالب #

بكالوريوس الدرجة: 

يزيد م رجا ربابعه20130012068  8

العلوم الطبية المساندة قسم:

رعد زيد سليم عياصره20132013008  1

مؤيد احمد صالح الشياب20122014070  2

عماد م عبدالحميد الريالت20130110038  3

فايز بسام شامخ فايز20132013018  4

سفيان عكاش عبدالكريم القبلن20130013034  5

علوم السنان التطبيقية قسم:

سليمان زهير فلح السالم20120051033  1

انس م علي مبارك20130051040  2

وعد م حسن عبابنه20132051016  3

علوم التأهيل قسم:

عبد العزيز سامي احمد المنيص20092016009  1

مظهر نادى محمود العنزي20120111041  2

إياد أحمد محمود الشايب20132114020  3

عبادة خلدون م غرايبه20140114033  4

عريب فيصل عوده منصور20130016015  5

فراس م احمد خدرج20122111046  6

العلوم والداب كلية:

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية قسم:

معاذ نبيل ضيف ا الهيلت20130096002  1

اكرم احمد صالح العجلوني20112098020  2

صالح هاني صالح الرواحنه20120098014  3

عز الدين صبرى ابراهيم مريان20120096083  4

عبد الرحمن م احمد الدويري20142096036  5

قصي عدنان احمد عتوم20140096008  6

ثائر يزن عيسى السقار20130096029  7

م عمر عبدالحليم ابوعون20130096052  8

الرياضيات قسم:

مؤمن خالد مزعل بني عامر20130090029  1

مثنى حسين صالح المحمود20130090043  2

م هاني احمد الزعبي20120090016  3

احمد عثمان عبد الرحمن الربابعه20140090052  4

باسل حسين مصطفى عياصره20140090053  5

محمود انور م عيد الكردي20090090091  6
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اسم الطالب

3/2/2016

رقم الطالب #

بكالوريوس الدرجة: 

الفيزياء قسم:

محمود مهنا توفيق مراشده20130092035  1

يوسف احمد صدقي علي شقيري20122092001  2

رغد محمود م الزعبي20130092037  3

الكيمياء قسم:

عبدا م عبدا بني عواد20130091043  1

اللغة النجليزية واللغويات قسم:

عمر عاهد احمد افريج20132081001  1

عصام احمد حسن الجراروه20132081010  2

اسامه عبد السلم حسين عكور20122081064  3

م معتصم وحيد البشابشه20130081213  4

سميه احمد عبد القادر التميمي20142081029  5

العمارة و التصميم كلية:

التصميم والتواصل البصري قسم:

عدي عبدا علي الدرابسه20120223076  1

محمود علي حمد الطراد20130223007  2

صهيب مطيع فهد عبدالحافظ20122223021  3

العمارة قسم:

براء نسيم م مطير20132221120  1

م حسن احمد المومني20130221026  2

انس عمر احمد هزايمه20120221050  3

يزن عبدالرؤوف احمد درويش20130221022  4

معتز مازن ضيف ا بطاينه20130221036  5

حسام اسامه ابراهيم عبابنه20142221034  6

ثائر كامل علي ابوغربيه20142221053  7

مؤمن م فؤاد يوسف العبابنه20140221019  8

تخطيط وتصميم المدن قسم:

اصاله عاطف م خليل20120222006  1

بيان عوض خليل النابلسي20130222003  2

توفيق نزار توفيق دراغمه20120222038  3

الهندسة كلية:

الهندسة الصناعية قسم:

علء نصر خالد خزاعله20120029073  1
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اسم الطالب

3/2/2016

رقم الطالب #

بكالوريوس الدرجة: 

انس خالد عواد الفاعورى20122029090  2

بشار زياد عبدالكريم ابوزريق20130029035  3

عبدا محمود فايز مصطفى20122029015  4

احمد هاني محمود حتامله20122029052  5

خليل شفيق خليل العوضات20120029030  6

الهندسة الطبية الحيوية قسم:

م علي زهدي رمضان ابو سعد20122028001  1

اصيل اسامه سامي درباس20122028008  2

سيف الدين انور الطحان20122028058  3

يحيى كريم الم20132028058  4

م عبدالسلم علي شحاده20120028002  5

أسماء اسماعيل مفيد عرفه20142028004  6

بلقيس عماد فهد حجازى20140028038  7

ملذ ابراهيم الفا20132028065  8

كفاح م عبدربه سلمان نصر20140028003  9

م براء م برهان البابا20132028004  10

راتب مجد قطمة20142028021  11

رزان جهاد م يونس20130028017  12

وسيم م عطا ا الصابوني20122028015  13

الهندسة الكهربائية قسم:

عبدا م يوسف بني فواز20140024092  1

ابراهيم محمود عبدالسلم اللفي20120024040  2

حذيفه يحيى موسى ذبيان20140024010  3

م عبد الرحمن أمين نايفة20122024014  4

ايهم تيسير عبداللطيف ابوسيف20130024007  5

عبد ا علي جميل بني عبدا20120024010  6

أحمد عبدا آدم أبراهيم20130024076  7

ابراهيم سهيل مقبل الشديفات20120024046  8

طلل مهند طلل الرطروط20130024030  9

ابراهيم يوسف صلح محمود20130024016  10

م احمد علي العمري20112024088  11

مصطفى امجد مصطفى حنون20130024010  12

ساره عمر صبحي ابو هنطش20120024034  13

سندس حسين م بطاينه20132024108  14

عبد الرحمن علي ابراهيم الزعبي20120024005  15

محي الدين فايز يوسف الهنداوي20120024089  16

الهندسة الكيميائية قسم:

حاتم مزهير عبدالرحيم مهداوي20120022035  1
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اسم الطالب

3/2/2016

رقم الطالب #

بكالوريوس الدرجة: 

الهندسة المدنية قسم:

محمود احمد علي شطناوي20140023002  1

محمود خالد محمود سعود الزعبي20140023011  2

مصطفى كامل مصطفى الخالد20120023019  3

علي جميل ذيب زهران20132023275  4

راشد م حسين البطاينة20140023163  5

حمزه فوزي علي الخطيب20130023148  6

م احمد م الشرمان20120023119  7

مجد م نهار الخواطره20132023154  8

م ابراهيم علي ابو هيفا20130023211  9

صلح الدين عبد السلم فاضل فريحات20132023021  10

بشار م محمود الزغول20120023163  11

سهل عبدالمحسن ابراهيم العزام20140023074  12

عمر صالح م الحسينات20130023238  13

احمد بلل ابراهيم فنجان20140023148  14

احمد محمود احمد زيتون20122023312  15

رداد محمود ضيف ا الردايده20140023183  16

يزيد فرج حسين النعواشي20130023202  17

أحمد عبد الكريم محمود المخادمه20120023005  18

انس م عبدالنبي المغايره20120023117  19

عدي خالد عقله الرواشده20120023186  20

م كامل عبدالرحمن عبابنه20130023176  21

شريف احمد م عجلوني20132023306  22

يمان عبد الرؤوف حسن المقابله20120023224  23

احمد م خلف الخزاعله20130023153  24

صالح منير خالد البريك20130023165  25

احمد بشير سليمان البشايره20112023139  26

اسامه  نضال  محسن عبيدات20132023281  27

موسى احمد موسى الشبول20120023193  28

عاصم م احمد هنانده20122023219  29

خالد خليل م البلوى20130023045  30

صهيب يوسف محمود الحسينات20120023182  31

بهاء الدين ابراهيم خيرو شهابات20132023317  32

المثنى عبدالمنعم م الداود20120023001  33

م امجد خالد رجوب20132023124  34

ثائر نضال سميح صايمه20132023110  35

احمد م احمد الغدران20130023232  36

احمد وائل م قبلن20130023219  37

أحمد ربحي م المجدلوي20122023262  38

شوكت  عاصم شوكت  مطر20122023242  39

وسيم م خير عبد حوراني20120023116  40

م حيدر طلل العمري20142023105  41
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اسم الطالب

3/2/2016

رقم الطالب #

بكالوريوس الدرجة: 

فادي بلل م عمر20130023239  42

احمد عدنان خالد كناكري20132023229  43

علء الدين م احمد الخصاونه20120023061  44

مهند  نضال نادر خندقجي20132023153  45

مالك عبدا حسين العمرى20132023221  46

عمر رياض قاسم عضيبات20122023202  47

احمد علي م مقدادي20130023107  48

مهند بسام م الوديان20130023169  49

رماح جميل ياسين الجعافره20130023006  50

سعد جمال سعد ارشيدات20130023012  51

عماد م خالد صلح يغمور20130023060  52

الهندسة الميكانيكية قسم:

نبيل احمد محمود ثلجي20122025213  1

مجاهد صالح م قازان20122025093  2

محمود عبدالعزيز اسعد الداود20112025118  3

م احمد علي زواهره20130025146  4

م عبدا م أبوعين20130025065  5

عبد الرحمن زياد عبد اللطيف الحفناوي20122025060  6

مؤمن خلدون م الطاهات20140025085  7

م جعفر محمود البواعنه20132025116  8

منزيه كامل نزيه علي20122025163  9

عبدالرحمن عزام عبدالمجيد ملحم20142025042  10

علي عبدا مصلح سويدات20120025117  11

م عمر برجس البشابشه20140025069  12

خالد عزام فوزى عبدالقادر20122025235  13

رسمي احمد م عنيزات20120025146  14

صهيب عبدالرحيم مصطفى العمري20132025041  15

بلل م احمد بني صالح20122025200  16

احمد بسام ادم الزغير20130025003  17

محمود م اسعد مصلح20110025024  18

عماد علي حميدان القاسم20132025147  19

علي عمر م ابو فرحه20140025122  20

مصعب كمال م تيسير جعاره20122025124  21

م حسين م الرواش20130025078  22

عمر ابراهيم فارس الصرايره20120025020  23

م احمد م عبدالرحمن20120025051  24

مجد عبد الرؤوف احمد درويش20120025014  25

معتصم ايمن توفيق الفقهاء20140025004  26

غالب جمال محمود شواهين20122025182  27

فاضل اكرم نايف علونه20120025162  28

مهند صالح عبدا طلفحه20130025116  29
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اسم الطالب

3/2/2016

رقم الطالب #

بكالوريوس الدرجة: 

احمد رشاد ذياب الخمايسة20120025133  30

راكان م زهير حرفوش20120025158  31

جميل رائد جميل ردايده20130025172  32

م سمير صابر سويدان20120025022  33

مراد هاني احمد حسينات20140025015  34

يزن محمود احمد الزيدى20130025068  35

عادل عزام عادل فريج20130025163  36

جعفر علي حمد ابوبدير20120025013  37

عبدا ايمن م غماز20132025108  38

مالك مروان محمود العمايرة20130025104  39

رامي عماد خضر الجعبرى20122025142  40

علي صالح علي خليل20120025089  41

م فيصل م بني سعيد20140025113  42

طارق م عبدالرحمن رواشدة20112025113  43

انس تيسير علي ابو صباح20140025024  44

احمد سمير م حسين20122025175  45

الهندسة النووية قسم:

ايمن  احمد علي الرشيد20122200009  1

هندسة الطيران قسم:

سيف الدين احمد علي أبورمان20132071030  1

تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات كلية:

علوم الحاسوب قسم:

ياسين نايف م بني ياسين20122173025  1

ميماس خالد سعيد العاصي20130173053  2

عمر امجد سليم خريم20142173003  3

عمر فواز سعيد قصراوى20130173101  4

نظم المعلومات الحاسوبية قسم:

عمر اسامه صالح العمرى20122174022  1

بكر فالح عبدالقادر البشابشه20112174039  2

يزيد سعيد م البصول20132174016  3

شذى بلل م جوابره20130174114  4

هندسة البرمجيات قسم:

عماد فتحي خليل الدردور20132176068  1

ليث فاتن رضا مناع20132176048  2

حازم م عبدالرزاق قطيشات20120176148  3
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رقم الطالب #

بكالوريوس الدرجة: 

ناصر احمد م جراح20120176142  4

رافت امين احمد سماره20132176094  5

م نائل منصور حموري20142176045  6

جعفر م موسى الزعبي20130176082  7

احمد عبدالمهدى م صوالحه20122176066  8

عمرو عرسان احمد ابو عزه20132176099  9

فرات نصرى سليمان الصوالحه20122176083  10

هندسة الحاسوب قسم:

عمر عبدا مهادي الشبول20120171010  1

ياسين م ياسين الكساسبه20130171036  2

سفيان سليمان يوسف الشناق20130171091  3

عبيده م يحيى احمد  كناني20130171029  4

سامر رائد محمود علي20120171034  5

حمزه حسن سليمان الزعبي20130171042  6

اياد هاني م امين العمرى20132171028  7

جمال عبدالناصر احمد يونس20120171091  8

م موسى حمد الحراوي20130171032  9

هندسة وأمن شبكات الحاسوب قسم:

لطفي عمر لطفي القرعان20130175072  1

طب السنان كلية:

طب و جراحة السنان قسم:

م موسى عبدالقادر التميمي20130050052  1

م  عمر  عبدالعزيز  ابوسمك20122050099  2

تامر مصطفى عبدا القضاة20100050056  3

ايمان يوسف علي جبر20132050043  4

عبدالكريم زياد عبدالكريم الصويص20140050001  5

شيماء م احمد أبوجابر20120050032  6

نقاء امجد خالد عرجه20140050094  7

هبه احمد فهمي معروف20140050024  8

سجا عادل عبدالمجيد بني يونس20122050060  9
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