
جامعة العلوم و التكنولوجيا الردنية

عمادة شؤون الطلبة

اسماء المرشحين لمجلس اتحاد الطلبة للدورة السابعة والعشرين

اسم الطالب

2/20/2019

#

بكالوريوس الدرجة: 

رقم الطالب

التمريض كلية:

التمريض قسم:

ليث علي نوفان سليمه  1121192

الزراعة كلية:

النتاج الحيواني قسم:

انس ابراهيم صبحي المنشد  1120310

محمد شريف احمد الكايد  292673

حازم نزار سليمان عياصره  3127495

احمد زهير محمد عزام  4120480

ساري ابراهيم ساري مقبل  5118837

مجاهد كايد فياض شتيات  6125083

عبدا سائد عبدالرؤوف حمدان  7127644

سيف الدين محمد محمود عضيبات  8119578

النتاج النباتي قسم:

وليد شاكر محمد القاعود  1107249

خالد وليد هزاع العرجاني  2120752

علي حسن سالم جرايدة  3118827

جراح منير تركي ملحم  4119662

معتصم جميل ابراهيم السمكي  5118832

التربة والري قسم:

امجد محمد هاشم عز الدين العمري  1119172

حسام احمد ماجد الجراح  2119118

محمد عبدا صالح عبيدات  3120947

احمد محمد محمود الحسينات  4121052

طارق محمود محمد بشابشه  5120756

بشار رائد خليل الرفاعي  6127249

حسام احمد عبدا العمري  7124997

التغذية وتكنولوجيا الغذاء قسم:

خالد يوسف هاشم الشياب  1116434

الصيدلة كلية:

Page 1 of 12



اسم الطالب

2/20/2019

#

بكالوريوس الدرجة: 

رقم الطالب

الصيدلة قسم:

احسان سامي محمد الحسن  1117876

مروان عماد الدين عزام هارون  2115044

محمد حسن اسماعيل فتيان  3119949

وليد نضال جابر اللبدي  4113919

اسراء يحيى مسعد باكير  5120716

حمزه محمد حسين الجنيدى  6127013

عبدالرحمن حاتم محمود الجبالي  7123614

مؤمن حلمي سليمان صالح  8119953

احمد الياس محمد الطير  9118503

ايه محمد علي القيام  10120941

نجد زكريا حسين العتوم  11119653

معتز علي صالح الصمادى  12126915

جنى نبيل علي الحناقطه  13119754

ضياء الدين وائل حسين حمدا  14124570

عمر عبدا كساب الحبيلن  15115382

انس اسامه خالد شلش  16117486

براءه محمود عبدالكريم عفيفي  17126043

احمد فؤاد احمد الكنش  18129643

محمد عمر محمد العبدالرزاق  19119215

يزن هاني شحاده حمزه  20115621

عبدا موسى يوسف الغرابلي  21124499

مجد حسين فالح ابوالشيح  22115172

محمد عبدالنور طايل هزايمه  23115252

اكرم جميل عزيز عيد  24121640

محمد عيسى محمد الحمزه  25114751

تيماء نمر عبدا شفا عمري  26119804

رانيا اسامة ابراهيم المسلماني  27118674

مصطفى مخلص مصطفى دقامسه  28124518

مؤمن مخلص امين غرايبه  29127545

أنس صلح أحمد دراوشة  30122994

احمد كامل محمد العجلوني  31115556

عنود اكثم سليمان عميش  32119287

اسيل ضرار محمد القضاه  33119622

يزيد خالد حامد الشرمان  34118939

الطب كلية:

الدارة والسياسات الصحية قسم:

ساره حربي يوسف الصميعات  1128476

زينه هيثم احمد ابوشقير  2119145
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اسم الطالب

2/20/2019

#

بكالوريوس الدرجة: 

رقم الطالب

الطب والجراحة قسم:

اسامة عزام محمد اخضير  1120765

معاذ عبدالمهدى عيسى عبيدات  2119543

مجد علي محمد حنفيه  3113659

ايه ابراهيم مفلح جراح  4113642

مرام محمد نصرى شهاب  5105850

هيا موفق نمر الصراوي  6105887

احمد هيثم حمد الرشدان  7119230

عبدا ناصر علي البرديني  8120726

سعد أحمد سميح سعيدان  9112264

احمد مصطفى ممدوح سعيد  10123171

حمزه محمد حسين ابوقطيش  11125654

عمار سعاده عبد الرحيم ابو سعادة  12111941

علي حسن علي الياسين  13108717

حل ياسين عبدالهادي النجادا  14119615

اريج محمود عبدالرحمن السميرات  15108722

ثائر عبد الكريم طه الغزو  16105813

سند عصام علي الدويرى  17127055

محمد بسام احمد حرب  18125826

سامي نبراس سامي فارس  19124619

علء محمد ياسين الخطيب  20126069

حسام علي محمد ابو عجينه  21122779

ساجده عمر سالم درجه  22127932

صبحى محمد صبحى عابدين  23123698

شادي عبد الكريم طه الغزو  24122979

عبد الرحمن ايمن شخا شيرو  25119893

عمار عامر يوسف العمري  26111994

الطب البيطري كلية:

الطب والجراحة البيطرية قسم:

مناف رامي عبدالخالق الدرابيع  1118409

عبدالرؤوف مؤيد عبدالرؤوف الحاج محمد  2118374

وليد رامي وليد خليفه  3124687

عبدا مازن محمود مغاري  4128050

عاصم علي خلف ابونقطه  5115550

صخر باسم غازي الزعبي  6100786

معاذ حمد محمد الطوال  7124791

محمد خليل علي الهباهبه  8124790

يزن محمود حسين العمرى  9107212

دعاء سليمان داود السيد  10113884
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اسم الطالب

2/20/2019

#

بكالوريوس الدرجة: 

رقم الطالب

العلوم الطبية التطبيقية كلية:

العلوم الطبية المخبرية قسم:

مهند خالد عيسى القيسي  1120087

العلوم الطبية المساندة قسم:

علي صالح علي العمرى  1122368

احمد زياد احمد العنانبه  2119034

سلمان محمد احمد الدغيم  3119840

يامن سمير محمد سعيد السليمان  4125373

حنين فراس سليمان الرواشده  5122543

احمد غسان احمد السيد  6124797

مهند اميه ابراهيم الفاعوري  7118125

عبدا طلل محمود السعيد  8115879

راكان نادر مشهور الهنداوي  9117928

زيد اياد محمد الخطيب  10125317

عمران يحيى احمد ربابعه  11118017

علوم السنان التطبيقية قسم:

مالك عبدا يوسف حسونه  1124041

عمر خليفه حسين بني خلف  2118366

مؤمن احمد محمد العمرى  3122484

يعرب غسان عزيز ابوبكر  4125421

انور فخرى احمد المومني  5124380

كرم عبدالقادر محمد بواعنه  6126310

صبحي محمد صبحي يوسف  7123391

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن ابوشنب  8116730

مالك بلل يوسف ابوزيتون  9116699

علوم التأهيل قسم:

ياسر محمود علي الباتع  1121403

العلوم والداب كلية:

التقانات الحيوية والهندسة الوراثية قسم:

نديم احمد يوسف شكارنه  1110637

الرياضيات قسم:

محمد محمود محمد العمرى  1116846

محمد منذر عبدالمجيد احمد  2126397

ايمن محمد سالم بطيحه  3125870

موسى زياد موسى السوقي  4126612
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اسم الطالب

2/20/2019

#

بكالوريوس الدرجة: 

رقم الطالب

ابراهيم فوزى ابراهيم الرواشده  5122466

الفيزياء قسم:

احمد باسم احمد الجبالي  1118982

الكيمياء قسم:

احمد وليد صايل ابوحليمه  1116636

اللغة النجليزية واللغويات قسم:

مروان ناصر علي الرواش  1119430

محمد منتصر محمد وحشات  2118093

محمد يوسف محمد عبدالكريم  3117692

العمارة و التصميم كلية:

التصميم والتواصل البصري قسم:

منذر يحيى شفيق شرمان  1121175

أحمد وائل سليمان أبو الرب  2117732

احمد خالد عبدالكريم ابو زريق  3101936

سورايا يوسف محمد الشرمان  4119470

العمارة قسم:

محمد طلل صالح ابوسكر  1115212

ليث محمد خليفه بني يونس  2128754

زيد باسم احمد عوض  3119196

مالك احمد محمد رشاد بدير  4127570

تامر محمد عبدالوهاب طبيشات  5126586

احمد صلح محمد صويلح  6120627

قصي خالد احمد خمايسه  7121569

سجى خالد كايد النصير  8114533

قتيبه انور محمد رضا بني ملحم  9121574

زيد مازن حكمت مرجي  10112521

جواد يعقوب حسن حميده  11118535

طارق محمود هزيم الرشدان  12114631

مالك يحيى شفيق شرمان  13114539

هبه معاويه صالح ابوجباره  14119717

لنا منير عقله بني ياسين  15125656

الهندسة كلية:

الهندسة الصناعية قسم:

محمد احمد عمر ابوالهيجاء  1120239
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اسم الطالب

2/20/2019

#

بكالوريوس الدرجة: 

رقم الطالب

طلل احمد طه الغزو  2112518

محمد يوسف موسى اللوباني  3115570

يزيد عصام محمود اشلول  4115488

صفوان ناجح عطاا حويله  5114266

حسام فرحان فالح الزعبي  6115039

محمد كمال حسين الشهاب  7105997

محمد خالد نور الربابعه  8116543

عباده رضوان احمد هنانده  9120240

قصي وليد عزت عبد الحليم  10123916

همسه فضل نبيل الدلقموني  11112968

بشار عوض موسى التميمي  12114204

انور عصام رشاد جزر  13124407

الهندسة الطبية الحيوية قسم:

عبدالرزاق ايمن عبدالرزاق ابورمان  1117778

طارق جمال محمد عفانه  2115139

لبنى جابر كمال حسين  3127626

زيد محمد محمود صيام  4118886

محمود فوزي محمود حسن  5127379

يوسف طلل حوكان  6117867

محمد رياض محمد قديسات  7121551

امامه ناصر سلمه نواصره  8118975

مهند محمد رباح تمام  9112779

خالد بلل محمود شلبي  10112512

امجد سعيد رشيد حسن  11123252

ابرار احمد حسن بني احمد  12119991

الهندسة الكهربائية قسم:

ينال معتز وجيه محمد  1119392

اسامه يوسف محمد شناعه  2126675

انس محمد محمود الفسفوس  3119021

مالك ابراهيم صالح الرجبي  4126937

احمد مسعود عبدا المسعود  5119381

معن عمار زين الصوص  6126854

بشار احمد علي زيود  7126709

عمر عصام سليمان قنيص  8116717

ضحى محمود اسماعيل يعقوب  9118885

نرجس نبيل ابراهيم ابوزيتون  10126904

محمد عمر صيتان القواسمه  11119391

باسل محمود حسين الضمور  12119385

احمد جمال ابراهيم فوده  13120548

علء علي يوسف عضيبات  14119389
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اسم الطالب

2/20/2019

#

بكالوريوس الدرجة: 

رقم الطالب

وضاح محمد محمود الوادى  15112053

نديم ابراهيم عبدالقادر ربابعه  16127538

ليث محمد جمال مكحول  17119282

علء الدين ناصر احمد الخطيب  18123748

الهندسة الكيميائية قسم:

جميل مروان جميل الغزال  1127048

سيف الدين صابر شحاده ابوصبح  2120047

احمد صالح محمد الربيع  3114178

محمد فهمي ابراهيم ابوجويد  4120955

صهيب مراد لطفي الديك  5126798

أحمد ظافر محمد سليمان  6111921

كمال صالح خليل معبد  7101123

غدي عبدالحكيم فايز البرغوثي  8120338

نجود سلطان احمد عبيدات  9115218

محمود جميل محمد ابودلو  10120285

اسيد محمد عبدا موسى  11119914

بيان حسين سليمان اللطايفه  12116067

الء ايمن يوسف عبدالقادر  13123832

كامل جهاد كامل الشعيبات  14118934

شيماء محمد احمد عبده  15126817

رهف عبد محمد منصور  16114031

رزان محمد احمد الكسواني  17126933

الهندسة المدنية قسم:

احمد محمد احمد السباتين  1112043

حسان اسماعيل عبدالمعطي محمود  2126837

تامر محمد حسين نوافله  3121168

نارت عامر عبدالرؤوف الناعوري  4120607

محمد شادي اوسامه احمد العمري  5114397

عبدالهادي فرج محمود العقيلي  6119442

اسامة خالد عبد الصمد الراشد  7123102

عبدالرحمن محمود ضيفال ابومحفوظ  8118452

عماد سعيد رشيد حسن  9118219

محمد اسعد رضى موسى  10119683

يزن عبدا احمد المارديني  11127078

احمد كمال علي زومط  12128393

احمد سعيد محمد سعيد السوالمه  13114347

معاذ عمر محمد بدور  14128503

يزن قاسم محمد الحوراني  15123515

ايهم عبدالرؤوف محمد العمارين  16128414

اسامه محمد سليمان موسى  17119636
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اسم الطالب

2/20/2019

#

بكالوريوس الدرجة: 

رقم الطالب

جعفر كمال محمد الصالح  18113082

محمد رفعات محمد محمود اسعد  19125715

قيس فراس عبدالكريم الفقها  20119681

زيد عبدا سالم القواسمه  21113593

خالد علي محمد البطاينه  22113861

محمد ماجد محمود دودين  23116643

امين موفق امين شطناوى  24119747

وسام هيثم محمد عبيدات  25120382

اسامه رحال عبدالرحيم ابراهيم  26117460

يزن محمد ابراهيم الحسنات  27120554

محمد سليمان احمد ابراهيم  28112839

اسلم سليم عبداللطيف ابوهمام  29113856

هاني سعد محمد بني هاني  30126757

عيسى محمدخير عمر الشبول  31120091

حمزه احمد محمد الغزاوى  32119728

زياد طارق عبدالكريم حسين  33123535

اسامه حمد علي زعبي  34113668

عاصم علي محمد العبدا  35113914

بهاء يوسف احمد ربابعه  36114603

حيان هشام محمد الشروف  37127531

حمزه احمد مصطفى السعدي  38117841

عمر محمد ابراهيم غانم  39113670

حسين عماد خليل جعران  40116642

عمر ابراهيم عقله جوخان  41114466

نزار فراس حسين حوامده  42114828

محمد محمود سعيد اللوباني  43115485

محمد احمد يوسف ربابعه  44118411

عبدالرحمن ابراهيم سالم الزريقات  45113860

حسام سمير محمود الطاهات  46122269

خالد احمد موسى ابوالهيجاء  47124590

باسل محمد موسى حتامله  48118669

عبدالشافي امجد محمد سعد ابوهنيه  49119372

معاويه وليد خالد بني اسماعيل  50120368

احمد نور الدين نايف القادرى  51118224

مؤيد اسماعيل جمعه ابوخرمه  52113857

عدي عادل محمود الزعبي  53120133

حمزه احمد عزام البطاينه  54114929

حسن سليمان طالب قوقزه  55119841

عبدالقادر عقله محمد ربابعه  56116488

الهندسة الميكانيكية قسم:

علي احسان محمد امين علوي  1112660
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اسم الطالب

2/20/2019

#

بكالوريوس الدرجة: 

رقم الطالب

عمر عبدالرحمن احمد عبابنه  2115003

همام بشار علي النمرات  3123594

أحمد عبد الكريم فهد الفحماوي  4112498

محمد عبدالوهاب عطا يوسف سليمان  5114053

عامر منور سعد المومني  6120216

يزن اسعد محمود ابوالرب  7119919

مؤيد محمد محمود بنات  8119916

مصطفى عبدالرحمن مصطفى ابوشميس  9112738

احمد محمد احمد عبيدات  10126188

يحيى رياض يحيى ابوجعفر  11119920

عمر نادر السادات بدوي شلباية  12117217

احمد عوني محمد علي  13125959

مراد هاني احمد حسينات  14106397

رامي زياد محمود ابو عكر  15115401

احمد محمد عبدالفتاح زعرور  16119904

مثنى عبدالرحيم حسن بصول  17123435

هيثم يوسف صابر ابو الهيجاء  18123109

سليم حسين سليم الزعبي  19114958

مهند ابراهيم رزق الحنيطي  20120054

اسامه احمد عبدالقادر التميمي  21123638

كنان عبدا حامد العمري  22123850

محمدعلي عدنان محمد الصالحي  23123559

اسامه بلل احمد مثاني  24127115

وليد حسين ذياب خميس  25109332

ايمن شامخ عارف الزعبي  26121111

احمد فايز فهد المهيرات  27114055

عبدالرحمن قاسم محمد الجراح  28121461

محمد سعيد محمود جرادات  2995842

احمد محمد عوض عماري  30112847

جواد ياسر جميل جوابرة  31109256

حمزه طلل محمد ربابعه  32112842

موسى عماد موسى ابولوم  33119967

محمود ابراهيم سالم الروابده  34118261

غسان محمد علي النجار  35115402

عمار علي محمد نايف الفالوجي  36119995

علء باسم عبداللطيف الغزاوى  37119965

خضر أحمد موس سعاده  38123106

يزن محمود اسماعيل قنديل  39112769

مالك اكرم محمد ابوالرب  40114052

الهندسة النووية قسم:

محمد سميح محمد عليان  1124557
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طارق اسامه صالح العمرى  2110599

اليمان محمد فيصل عبيدات  3115095

عبدا عمر خضر احمد  4127700

هندسة الطيران قسم:

جهاد محمود مفلح الجراح  1117804

عمر كمال عمر سمحان  2120103

احمد عمر صياح صياحين  3113592

احمد حسين احمد خمايسه  4121561

تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات كلية:

علوم الحاسوب قسم:

محمود عيسى علي جراروه  1122523

ليث مروان تركي الروسان  2121540

غيث مسعود مصطفى الفقهة  3121254

عدنان مازن محمود الشبول  4118130

رمضان فالح جروح مساعده  5119357

اسامه امين يوسف عزايزه  6122150

مروان عمر سعيد عثامنه  7124456

عبدا سميح مصطفى المومنى  8127605

توفيق محمد توفيق حسين  9125804

محمد باسم احمد عمرى  10116711

قيس جمال محمود السعد  11112802

محمد سعيد صالح الزعبي  12121920

محمد جمال ناصر ابوعاقوله  13127566

سيف الدين طلل عبدا الزعبي  14127231

علي امجد سليم خريم  15123995

طارق زاهر محمود جبر  16113127

دارين حسين قاسم الرقيبات  17112805

نورالدين رائد محمد ابوالحسن  18117721

اوس يحيى محمود الصمادى  19119594

نظم المعلومات الحاسوبية قسم:

عكرمه احمد عليان البلص  1121041

لمى محمد خالد الغدران  2120278

هندسة البرمجيات قسم:

اسامه احمد مصطفى ياسين  1118874

لؤي محمد عبدالنبي المغايره  2120993

محمد رمضان اسعد الرمحي  3117942

محمد رسمي عطيه الدقه  4120495
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مهند فتحي محمد فدعوس  5120588

عبدالرحمن محمد سعيد السوالمه  6119982

سالي سلم موسى حداد  7118151

خديجه ايوب احمد ابوغزاله  8119981

يوسف تيودور بطرس دى باز  9124617

عبيده سمير احمد مياس  10120754

هندسة الحاسوب قسم:

ايهم محمد خلف الخزاعله  1119310

هندسة وأمن شبكات الحاسوب قسم:

مالك توفيق محمد العتيبي  1123202

علي احمد علي فريد قاسم  2117803

بلل هاني احمد القرنه  3125955

اسلم محمود ابراهيم الخطيب  4127754

اسامه عدنان يوسف عزايزه  5126116

احمد عدنان محمد خالد جابر  6117725

مصطفى عامر مصطفى مهيدات  7120249

عبدالعزيز صلح الدين سعد ارشيدات  8126469

معاذ فندي يوسف الشناق  9114365

عمار اديب علي العمري  10127718

احمد ابراهيم محمد الحموري  11122892

محمد احمد منصور الدويري  12126175

عمر مأمون محمد الزعبي  13129176

حمزه كمال عيد العويضات  14127243

ساره محمد ظاهر محاسنه  15125697

هديل سامي راسم ابوعرجه  16126237

عبدالوهاب سهيل عبدالوهاب الفلكي  17120283

مبدى ميلد مبدى الخوري  18123543

عمار محمد قاسم عبيدات  19127194

محمد امجد عبدالكريم القرعان  20126039

طب السنان كلية:

طب و جراحة السنان قسم:

محمود عبدالمجيد عبدالرؤوف الرجوب  1120649

عبدا صقر عبدا الهدار  2127399

صهيب طارق عبدالجليل شعبان آغا  3114138

رؤى عز الدين محمد الرواشده  4119411

زياد مشهور خيري تلحمي  5126571

تغريد حسين علي الشرمان  6125800

منيه بسام احمد العسيلي  7119345
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رهف يوسف سليمان المقدادي  8119294

يزن غالب سعيد عبيدي  9126256

منتصر  عبد العزيز  محمد  خليل  1094380
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