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لية الهندسةك   يرجى االنتباه لمواعيد ومكان اإلمتحان 

 كلية الهندسة
 األولامتحان الكفاءة الجامعية/الفصل 

31/33/7132 

 االثنين
 (1:11-7) + الجلسة الرابعة)37-31:11)الجلسة الثانية

 

 القاعة التخصص  الرقم الجامعي اسم الطالب #

 الهندسة الميكانيكية 134319 / محمد فراس / محمود عبدالجواد عموري  .1

STUDENT.COM 

 صباحَا 31:11-37

 لجلسة الثانيةا

 الهندسة المدنية 119299 /محمد جهاد / عيد مصلح أبو حشيش  .2
 هندسة العمارة 129087 /محمد عبيده/ /احمد زياد/ حبو  .3
 الهندسة الميكانيكية 133872 ابراهيم حسام محمود سليم                   .4

 دنيةالهندسة الم 133379 احمد زيد محمد ابو حمور                    .5

 الهندسة الكهربائية 115329 احمد عصام محمد جوده  .6

 الهندسة المدنية 139429 احمد محمد محمود البطش  .7
 الهندسة المدنية 132676 احمد نابي محمد الصوص  .8

 الهندسة المدنية 132903 اسالم محمد حسنين الصعيدي  .9

 الهندسة المدنية 132767 اسيل حازم مازن المحيسن  .11
 الهندسة الميكانيكية 126289 اء عادل عبد الرحمن عمرالبر  .11
 الهندسة الميكانيكية 134656 الحارث عبداهلل سلمان أبوجقيم  .12

 الهندسة المدنية 119335 الطيب عادل مفلح الطالب  .13

 الهندسة الميكانيكية 118437 المثنى فوزي محمد الحمدان  .14

 لميكانيكيةالهندسة ا 124761 المقداد طارق أحمد عنوقة  .15
 الهندسة المدنية 121314 المنتصرباهلل حسن ابراهيم سالم  .16

 الهندسة المدنية 132174 انس عماد احسان عطيه  .17
 الهندسة الكيميائية 139407 ايمان حسين عليان الوضحان  .18
 هندسة الحاسوب 138801 ايناس سالم محمد خماش  .19

 ندسة الميكانيكيةاله 142393 ايهاب عبد الخالق زهدى ابو دواس  .21

 الهندسة الميكانيكية 130615 إبراهيم خليل عبد الرحيم حسن  .21
 هندسة الميكاترونكس 136297 إبراهيم شحدة إسماعيل بصبوص  .22

 الهندسة الكيميائية 135676 إسراء / محمد فارس / سليمان أبوزخم  .23

 الهندسة المدنية 139339 إسراء إسماعيل خليل غنايم  .24
 هندسة الميكاترونكس 136890 مد عبدالرحمن الحيلةإسراء أح  .25

 هندسة الحاسوب 136352 إسراء رمضان حامد العشيبي  .26
 الهندسة المدنية 138970 إسالم أحمد عبدالجليل الحباشنه  .27
 الهندسة المدنية 131302 إسالم جاسر عبدالرزاق أبوهزيم  .28

 الهندسة المدنية 142226 إسماعيل طه محمود صافي  .29
 هندسة العمارة 129397 إسماعيل موسى إسماعيل أبودوش  .31
 الهندسة الميكانيكية 141503 إياد محمود عوض اهلل أبوصعيليك  .31
 الهندسة الكيميائية 135470 إيناس محمد علي خلف  .32
 الهندسة المدنية 132491 إيهاب إبراهيم سليم أبوعيسى  .33
 نيةالهندسة المد 138683 إيهاب حسين أحمد العزام  .34

 هندسة العمارة 128302 أبرار زياد حامد رمضان  .35



2 
لية الهندسةك   يرجى االنتباه لمواعيد ومكان اإلمتحان 

 القاعة التخصص  الرقم الجامعي اسم الطالب #

 الهندسة الميكانيكية 2121068 أحمد / محمد جمال / محمود طافش  .36

 الهندسة المدنية 139311 أحمد إبراهيم وهبه المصري  .37
 الهندسة الميكانيكية 141500 أحمد جميل إسماعيل سليم  .38
 الصناعيةالهندسة  126440 أحمد جهاد شاهر المجالي  .39
 الهندسة الكهربائية 133977 أحمد خالد أحمد عبدالقادر  .41
 الهندسة الميكانيكية 132760 أحمد راغب هارون أبوحجلة  .41
 الهندسة المدنية 130271 أحمد سالم عبداهلل الحياني  .42

 الهندسة الميكانيكية 128253 أحمد سليمان محمود العناسوه  .43
 هندسة الحاسوب 135183 يأحمد طارق /محمد سعيد/ قصراو  .44
 الهندسة المدنية 142338 أحمد عبد اهلل حسن الطعاني  .45
 الهندسة الميكانيكية 134836 أحمد عبدالحي صالح أبوعصبة  .46

 الهندسة الميكانيكية 137450 أحمد عدنان محمد خليل  .47
 الهندسة المدنية 133247 أحمد عزمي إسماعيل أبووردة  .48
 الهندسة الميكانيكية 139136 يانأحمد علي راتب أبوعل  .49
 الهندسة المدنية 137205 أحمد علي عمر الفناطسة  .51

 الهندسة الكهربائية 2121010 أحمد كمال محمد إبراهيم  .51
 الهندسة الميكانيكية 120506 أحمد محمود محمد /أبو طالب العوامله/  .52

 هندسة العمارة 2130195 أحمد مدين رسمي صالح  .53
 الهندسة الصناعية 127644 أحمد فراج أحمد مصطفى  .54
 الهندسة المدنية 141158 أحمد مصطفى خليل المصري  .55

 الهندسة الميكانيكية 139380 أحمد ناجح إبراهيم العقرباوي  .56

 هندسة الحاسوب 139816 أحمد نايف درويش قاسم  .57

 الهندسة المدنية 132671 أحمد هيثم عزت عبداهلل  .58

 الهندسة المدنية 130478 الد / / سعيد األسعد/أحمد وائل / باير خ  .59
 الهندسة المدنية 2121243 أحمد وجيه عبد ربه  بركات  .61

 الهندسة الصناعية 135245 أروى محمد خليل أبوشيخة  .61

 هندسة الميكاترونكس 2120696 أريج محمود حسني العتيبي  .62
 الهندسة الصناعية 86370 أسامة جمال أحمد الزبيدي  .63
 الهندسة المدنية 132833 مة علي عالن عمايرةأسا  .64
 الهندسة المدنية 133051 أسامة عماد سليم شريم  .65
 الهندسة الكيميائية 139668 أسامة محمد ثلجي الطراونة  .66
 الهندسة الكهربائية 137444 أسماء / محمد جهاد / عبدالرحيم الطباع  .67
 كانيكيةالهندسة المي 2121454 أسيد حسان فايز بني فواز  .68
 هندسة العمارة 130161 أسيل أحمد صدقي غانم  .69

 هندسة العمارة 121071 أسيل ربحي خليل محمد  .71
 الهندسة الصناعية 130569 أسيل فارس أحمد أبوسعده  .71
 الهندسة الميكانيكية 134705 أمجد عمران بدوي أبوقويدر  .72
 هندسة الميكاترونكس 131186 أمل فواز حجيج  .73

 الهندسة الكيميائية 133672 عبداهلل /أبوعويس العجارمة/أمل فيصل   .74
 هندسة الميكاترونكس 138935 أمل محمد نايف الزعبي  .75
 الهندسة الصناعية 135551 أميمة ريمون متري الشعيني  .76



3 
لية الهندسةك   يرجى االنتباه لمواعيد ومكان اإلمتحان 

 القاعة التخصص  الرقم الجامعي اسم الطالب #

 الهندسة الميكانيكية 141436 أنس باسم محمد علي  .77

 الهندسة المدنية 138591 أنس بشير طه أبوحليمة  .78
 هندسة الميكاترونكس 119150 راشد محمود راشد أنس  .79
 الهندسة الكهربائية 131279 أنس عبد الناصر جمال عطا اهلل  .81
 هندسة الميكاترونكس 2120236 أوس يوسف أحمد خليل  .81
 الهندسة الميكانيكية 134813 أيوب معاوية أيوب الكراعين  .82
 هندسة الحاسوب 2130848 آالء عيسى عارف الكيالني  .83

 الهندسة الكيميائية 125919 آالء فواز محمد الخمايسة  .84
 الهندسة المدنية 139204 آالء محمد عبدالرحيم الزبون  .85
 الهندسة الصناعية 135214 آالء محمد يوسف أبوسليم  .86
 الهندسة الصناعية 138568 آالء محمد يوسف غانم  .87

 الهندسة المدنية 133032 آية جميل أحمد الخزاعلة  .88
 الهندسة الكهربائية 134923 ة سليمان محمد الجعفريآي  .89
 الهندسة الصناعية 136042 آية عبدالرازق محمد عليان  .91
 الهندسة الكيميائية 130845 آية محمد عطا كسبة  .91

 الهندسة الصناعية 141498 باسل علي حسين أبوالعدس  .92
 الهندسة الميكانيكية 133130 باسل نصري جميل أبومونس  .93

 الهندسة الميكانيكية 132666 ل هشام عبداهلل أبومحفوظباس  .94
 الهندسة الكهربائية 130550 باهر رزق سعيد أبوسباع  .95
 هندسة العمارة 120680 بتول أحمد عدنان الجزازي  .96

 الهندسة المدنية 138078 براء إبراهيم بركات األيوب  .97

 الهندسة الصناعية 118066 براء إبراهيم طه زهران  .98

 الهندسة الصناعية 131545 اء بسام محمد عقلبر  .99

 هندسة العمارة 125740 براء طارق سليم مطاحن  .111
 هندسة العمارة 128646 براءة خليل محمد عبدالخالق  .111

 الهندسة الكيميائية 2110335 براءه أدهم عادل عابد  .112

 الهندسة الصناعية 135748 براءه فيصل موفق جبري  .113
 الهندسة الصناعية 139291 رعيسىبراءه لؤي فرحان دا  .114
 الهندسة الصناعية 133521 بسمه حماد عطا اهلل ابو محفوظ  .115
 الهندسة الصناعية 2131057 بشار هاني محمد نوفل  .116
 الهندسة الصناعية 2120738 بشر كرم سويلم النمير  .117
 الهندسة الميكانيكية 134369 بكر حمزة مصطفى مصطفى  .118
 الهندسة الميكانيكية 145852 بالل إياد حلمي صدقة  .119
 الهندسة المدنية 133185 بالل سمير سليم أبونفيسة  .111

 الهندسة الكهربائية 138686 بلقيس صادق صالح الحباشنة  .111
 الهندسة المدنية 133168 بهاء الدين زياد عمر أبوعلوان  .112
 هندسة العمارة 2110614 بهاء نضال محمد الطروة  .113
 هندسة الحاسوب 134725 جارتاال زياد محمود الن  .114

 الهندسة الصناعية 132470 تاال عبد الحليم مسلم العمرو  .115
 الهندسة الصناعية 136938 تاال عبداهلل سعيد السعدي  .116
 هندسة الحاسوب 121012 تسنيم خالد جاسر الموسى  .117
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 القاعة التخصص  الرقم الجامعي اسم الطالب #

 الهندسة المدنية 139235 تسنيم محمود راشد العوايده  .118

 الهندسة الصناعية 134870 تسنيم مفيد محمد عجولي  .119
 الهندسة الصناعية 138118 تقى محمد صبحي غرايبة  .121
 هندسة الحاسوب 101122 تمارا أحمد خليل أبوخضرة  .121
 الهندسة الصناعية 130757 تمارا عزيز عبد الرزاق البرغوثي  .122
 هندسة الميكاترونكس 141362 ثابت محمد إبراهيم القيسي  .123
 هندسة الحاسوب 136704 د أحمد /جمانة عمر محمد / السي  .124

 الهندسة المدنية 133330 جمانه مالك محمد المومني  .125
 الهندسة المدنية 132254 جنان تيسير احمد الغلبان  .126
 هندسة الميكاترونكس 107878 جيهان أحمد سالم المزرعاوي  .127
 الهندسة المدنية 138579 جيهان أحمد سليمان السواعير  .128

 الهندسة الكيميائية 141174 لقادر الختالينحارث خالد عبد ا  .129
 الهندسة المدنية 132099 حازم زياد محمد الضمور  .131
 الهندسة المدنية 126651 حازم ناجح مصطفى الصمادي  .131
 الهندسة المدنية 2120949 حازم هشام محمد شحادة  .132

 الهندسة المدنية 139434 حافظ احمد عبد الحافظ العمارات  .133
 هندسة الميكاترونكس 128652 حمد هيجحسام زين م  .134

 الهندسة الكهربائية 134299 حسام صبحي /محمد رشيد/ العتيلي  .135
 الهندسة المدنية 132782 حسام محمد سعيد عبد النبي  .136
 الهندسة الميكانيكية 116237 حسين جالل حسين أبوصافية  .137

 الهندسة الكهربائية 117542 حسين هشام يوسف االخرس  .138

 هندسة الحاسوب 129302 يونس احمد الوريكات حسين  .139

 هندسة العمارة 2120497 حال حسين أحمد الحسون  .141

 الهندسة المدنية 136183 حال زكي إبراهيم اعمر  .141
 الهندسة الصناعية 129342 حال عبد اهلل صبح الياسين  .142

 الهندسة المدنية 138693 حال محمد حماد حسين  .143

 الهندسة المدنية 135782 حال نايف حسين المحارمة  .144
 الهندسة المدنية 132480 حال نزار طلعت عبد الهادي  .145
 الهندسة الكهربائية 134546 حمزة جمال إبراهيم عيسى  .146
 الهندسة المدنية 137636 حمزة خالد محمود أبوصبرة  .147
 الهندسة المدنية 136229 حمزة سامي ذيب حمدان  .148
 الهندسة المدنية 130280 حمزة مجدي / محمد صالح / عتيلي  .149
 الهندسة الميكانيكية 134021 حمزة نضال محمود أحمد  .151
 الهندسة الميكانيكية 134964 حمزة وائل محمود حسين  .151

 الهندسة الكيميائية 110553 حمزه خالد احمد بني عبده  .152
 الهندسة الصناعية 133194 حنين راضي يونس القزاقزة  .153
 لهندسة الصناعيةا 134718 حنين سعد طراقجي  .154
 هندسة الميكاترونكس 136471 حنين عبدالكريم حافظ / الحاج مصطفى /  .155

 الهندسة الكهربائية 131530 خالد / محمد خير / إبراهيم نزال  .156
 الهندسة الكهربائية 125742 خالد الوليد ابراهيم اللداوي  .157
 الهندسة المدنية 132516 خالد إبراهيم رجا حمدان  .158
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 القاعة التخصص  الرقم الجامعي اسم الطالب #

 الهندسة الكهربائية 134117 وفيق محمد عودةخالد ت  .159

 الهندسة الميكانيكية 134396 خالد جمال جميل النقيب                     .161
 هندسة الميكاترونكس 141320 خالد خليل إبراهيم حسن  .161
 الهندسة المدنية 137435 خالد ذياب عبدالكريم عقل  .162
 دنيةالهندسة الم 133354 خالد عصام يحيى النجار  .163
 الهندسة المدنية 133348 خالد محمد خالد الجغبير  .164
 الهندسة المدنية 136221 خالد محمد سليم دعباس  .165

 الهندسة الميكانيكية 120518 خالد موسى أحمد العمري  .166
 الهندسة الميكانيكية 2130930 خالد هيثم خالد بدران  .167
 الهندسة المدنية 132807 خالد وليد محمد المغربي  .168
 الهندسة المدنية 132182 خليل نديم خليل /علي عبد اهلل/  .169

 هندسة الحاسوب 133758 داليا حسن حميد القطيشات  .171
 الهندسة المدنية 133309 داليا عبد اهلل خلف خلف  .171
 هندسة العمارة 120686 دانا زياد خالد الترك  .172
 هندسة العمارة 120461 دانة باسل بسيم الدباس  .173

 الهندسة الصناعية 130819 محمد ملكاويدانة توفيق   .174
 الهندسة المدنية 136693 دانة عمر خليل عمران  .175

 هندسة العمارة 125540 دانية محمد مقبل العبدالالت  .176
 الهندسة الصناعية 135168 دانية محمود أحمد الصرفندي  .177
 الهندسة المدنية 132229 دانيه حسين راشد طه  .178

 الهندسة المدنية 139166 دانيه محمد عبد المصري  .179

 الهندسة الكهربائية 134130 دعاء إياد ربحي دروزه  .181

 الهندسة المدنية 139581 دعاء أحمد عبدالكريم الحجاج  .181

 هندسة الحاسوب 129142 دعاء خميس احمد ضبان  .182
 الهندسة المدنية 138305 دعاء رياض سعيد أبوتايه  .183

 الحاسوب هندسة 136481 دعاء علي محمد أبورمان  .184

 الهندسة الكيميائية 135733 دعاء كفاح /عبداللطيف فائق/ محمد  .185
 الهندسة الكيميائية 129051 دعاء نزمي أحمد أبوعاشور  .186
 الهندسة المدنية 137507 دياال خالد محمد أبولوم  .187
 هندسة العمارة 120567 ديانا عمر حسين األطرش  .188
 الصناعية الهندسة 139403 دينا أحمد سعيد الفار  .189
 الهندسة الصناعية 105850 رادا يوسف عبداهلل الشوابكه  .191
 الهندسة المدنية 132091 راشد ضرار مصطفى الصيفي  .191
 الهندسة المدنية 139270 رافد عبد الكريم علي العمارات  .192

 الهندسة المدنية 132241 راكان سامي عبد المهدي الحوراني  .193
 الهندسة الميكانيكية 136334 رامي محمد رشدي األقطم  .194
 الهندسة المدنية 114790 رامي محمد عبد اهلل ميزوني  .195
 الهندسة الصناعية 128529 رانية بسام عبدالرؤوف /ولد علي/  .196

 الهندسة المدنية 134142 رائد محمود محمد سالمه  .197
 الهندسة الميكانيكية 139029 رائد نضال علي زكارنة  .198
 الهندسة المدنية 142286 رزان عاطف يعقوب غنام  .199
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 القاعة التخصص  الرقم الجامعي اسم الطالب #

 الهندسة المدنية 133254 رزان عبدالحكيم يوسف صبيح  .211

 الهندسة المدنية 124539 رزان عبدالمنعم أحمد عبدالعزيز  .211
 الهندسة المدنية 134212 رشا خلف عبدالرحيم المناصير  .212
 الهندسة المدنية 145190 رعد اكرم احمد الكسواني  .213
 الهندسة الكيميائية 2131093 رغد بالل صدقي مكاوي  .214
 الهندسة المدنية 134887 رفيق فاروق رفيق الحميدي  .215
 هندسة العمارة 120569 رنا استيفان عبدالنور ضبيط  .216

 الهندسة المدنية 137542 رنا أحمد سليم الخاليله  .217
 الهندسة الصناعية 131053 رنا بسام محمد عبيد  .218
 هندسة الحاسوب 136440       رناد جمال حسين داود                 .219
 الهندسة الصناعية 135231 رند نضال خليل بسيسو  .211

 الهندسة الصناعية 132976 روان جمعه عبد الوالي الودادنه  .211
 الهندسة المدنية 132339 روال محمد خليل المناصير  .212
 هندسة الحاسوب 136631 رؤى طه حسين الريماوي  .213
 الهندسة الصناعية 138582 رؤى عصام طالل القيسي  .214

 الهندسة المدنية 132183 ريم أسعد محمود /حاج علي/  .215
 الهندسة الكهربائية 121643 رينادا جمال طه ياسين  .216

 الهندسة الميكانيكية 125371 زكريا عبدالحليم راضي قرمان  .217
 الهندسة المدنية 141507 زكريا يحيى علي كنعان  .218
 هندسة الميكاترونكس 2121232 زيد احمد عبد الحميد الرياالت  .219

 الهندسة المدنية 2130838 زيد سفيان علي السرخي  .221

 الهندسة الصناعية 138552 زيد عماد يونس المعايطة  .221

 الهندسة الصناعية 2120013 زيد محمد / عبد زيد / الشمري  .222

 الهندسة المدنية 135826 زيد محمد سهام البكري  .223
 الهندسة المدنية 141499 زيد محمود داود دبوبش  .224

 الهندسة المدنية 131441 زين شفيق هاني الحايك  .225

 الهندسة المدنية 137667 زين عبداهلل محمد الدباس  .226
 هندسة العمارة 2120690 زينب عثمان محمود محمد  .227
 الهندسة المدنية 132890 زينة وليد زكي طعامنه                      .228
 الهندسة الكيميائية 129279 ساجده عناد حمد الدهامشه  .229
 الهندسة الصناعية 135713 سارة جميل عبدالكريم أبوبكر  .231
 الهندسة الصناعية 141476 سارة سمير أحمد عطيات  .231
 هندسة الحاسوب 136376 سارة علي حسن خليل  .232
 الهندسة المدنية 133568 سارة ناصر عبداهلل أسعد  .233

 لهندسة المدنيةا 134998 سارة نافذ عبدالعزيز حماد  .234
 الهندسة المدنية 142413 ساره عبد الرقيب محمد جلبوش  .235
 الهندسة الميكانيكية 114590 سامر زياد جبريل صبره  .236
 الهندسة المدنية 134213 سامر نبيل تيسير /زيد الكيالني/  .237

 الهندسة الكيميائية 2130837 سامي خالد عبد الخالق جبريل  .238
 الهندسة المدنية 133373 العلوانسبأ عبد الكريم مفلح   .239
 الهندسة المدنية 139171 سجى حسن موسى العمارين  .241
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 القاعة التخصص  الرقم الجامعي اسم الطالب #

 الهندسة المدنية 132970 سعيد بسام سعيد اللبابيدي  .241

 الهندسة الكهربائية 120469 سعيد محمد سعيد /الحشاش البنا/  .242
 الهندسة الميكانيكية 125498 سفيان عماد سليمان الكردي  .243
 الهندسة الميكانيكية 2121463 ن راجح سلمانسلمان حسي  .244
 الهندسة الصناعية 135912 سماء حيدر سعيد أبوحسين  .245
 الهندسة الصناعية 110631 سماء صايل تايه الدبابسة  .246
 الهندسة الصناعية 136774 سمر محمد محمود الطوره  .247

 هندسة العمارة 117171 سهم محمد حمادة أبوحشيش  .248
 هندسة الميكاترونكس 136201 الزعبيسيرين نائل علي   .249
 الهندسة المدنية 142144 سيف الدين احمد شمس الرواش  .251
 الهندسة المدنية 133232 سيف الدين جهاد عمر أبوعلوان  .251

 الهندسة الميكانيكية 139101 سيف بدر سالمه النعيمات  .252
 الهندسة الميكانيكية 133992 سيف رجب مصطفى فراج  .253
 الهندسة المدنية 132938 ح ابو محفوظسيف طارق فري  .254
 الهندسة المدنية 124704 شذى محمود فندي بطاينة  .255

 هندسة الحاسوب 142432 شذى نهار مصطفى الصرايره  .256
 الهندسة المدنية 132751 شروق طارق عزت عقل  .257

 الهندسة المدنية 132798 شروق وائل هشام زهد  .258
 الهندسة الصناعية 129530 شهد إبراهيم حماد الطراونة  .259
 الهندسة المدنية 138540 شهد صالح علي صالح  .261

 الهندسة المدنية 133178 شيماء محمد عبد حبول                       .261

 الهندسة المدنية 133388 صادق أحمد صادق أحمد  .262

 الهندسة الميكانيكية 139197 صالح إبراهيم رضوان الشاللفة  .263

 الهندسة المدنية 2121153 صبا قيس كامل الشمري  .264
 الهندسة الصناعية 120640 صهيب محمد جميل عفيف  .265

 الهندسة الكيميائية 116740 صهيب محمد عبدالرحمن حمدان  .266

 الهندسة المدنية 136286 ضياء شاهر عرسان معالي  .267
 هندسة الحاسوب 128470 طارق حسين حامد حمد  .268
 نيةالهندسة المد 137433 طارق عمر جودت خضر  .269
 الهندسة المدنية 130825 طاهر خليل / محمد طاهر / الحموري  .271
 الهندسة المدنية 145762 طالل حمد حمد الهواورة  .271
 الهندسة الميكانيكية 97769 طالل محمد عبدالغني بوارش  .272
 الهندسة الميكانيكية 126762 طه عصام مصطفى العمري  .273
 الهندسة المدنية 142352 عامر عبد الكريم يوسف عبد الجليل  .274

 الهندسة المدنية 132460 عاهد سمير عاهد ابو علي  .275
 الهندسة الكيميائية 105888 عائشة مصطفى عبد اهلل النسور  .276
 الهندسة الميكانيكية 133887 عبد الرحمن فايز يعقوب فليفل               .277
 الهندسة الميكانيكية 142422 عبد الرحمن مصطفى سعيد الحوراني  .278

 الهندسة المدنية 127958 عبد الكريم صالح عبد الكريم /خليل نصر/  .279
 الهندسة المدنية 102257 عبد اهلل شراري كساب الشخانبة  .281
 الهندسة الميكانيكية 128519 عبدالرحمن إبراهيم عقيل البرماوي  .281
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 القاعة التخصص  الرقم الجامعي اسم الطالب #

 هندسة العمارة 126421 عبدالرحمن جميل عبدالفتاح  .282

 هندسة الميكاترونكس 128918 لغويديعبدالرحمن عبداهلل صالح ا  .283
 الهندسة الميكانيكية 134800 عبدالرحمن يونس أسمر أبوشحادة  .284
 الهندسة الميكانيكية 138671 عبدالرحيم خالد عبدالرحيم حمام  .285
 الهندسة المدنية 96807 عبدالرزاق حسن عبدالرزاق الدباس  .286
 الهندسة المدنية 124380 عبدالرزاق خالد عبدالرزاق /أبوالعثم النسور/  .287
 الهندسة الكيميائية 127816 عبدالرزاق عوني عبدالرزاق عواملة  .288

 هندسة الحاسوب 130222 عبداهلل أحمد إبراهيم العجلوني  .289
 الهندسة المدنية 132554 عبداهلل تيسير عبد الحافظ الدالبيح  .291
 الهندسة الميكانيكية 134891 عبداهلل جمال عبدالرزاق النحاس  .291
 الهندسة الصناعية 2120900 عبداهلل جميل شاكر ملحم  .292

 الهندسة الميكانيكية 142183 عبداهلل شعبان محمد الفران  .293
 الهندسة الكيميائية 135560 عبداهلل صالح عبد ربه زبن  .294
 الهندسة المدنية 132478 عبير احمد محمد عطيه  .295
 يكانيكيةالهندسة الم 137465 عدنان سميح عدنان عبد الرحمن  .296

 الهندسة الكيميائية 125673 عدنان محمد عدنان جبري  .297
 الهندسة الميكانيكية 137467 عدي علي حسن عالن  .298

 الهندسة المدنية 137493 عدي محمد سالم أبوالحاج  .299
 الهندسة الميكانيكية 116306 عدي وحيد محمد رحال  .311

 صناعيةالهندسة ال 138885 عرين ماجد عبدالكريم العبدالالت  .311

STUDENT .COM 
 مساًء 2-3331

 الرابعةالجلسة 

 الهندسة المدنية 132155 عرين محمود محمد ابو ديه  .312

 الهندسة الصناعية 120644 عصام عناد جريس العيسى  .313

 الهندسة المدنية 127353 عال إحسان علي المحاسنة  .314

 الهندسة الصناعية 131885 عال خالد رشيد اللحام  .315

 الهندسة المدنية 132377 عالء علي عايد المشاقبة  .316
 الهندسة الكهربائية 2120896 الء عمر محمد العناسوةع  .317

 الهندسة الميكانيكية 130902 عالء منير صبحي الصباح  .318

 الهندسة الميكانيكية 133829 علي حازم محمد الراميني                    .319
 الهندسة المدنية 138790 علي عيسى علي عساف  .311
 سة المدنيةالهند 139379 عماد برهان جبرائيل قاقيش  .311
 الهندسة الميكانيكية 134209 عماد بسام عمران حسونة  .312
 الهندسة المدنية 136533 عماد جورج عيسى مجلطون  .313
 الهندسة المدنية 133218 عماد صالح عبدالكريم الطوباسي  .314

 الهندسة المدنية 136753 عماد عادل سالم النعيمات  .315
 هندسة الصناعيةال 139721 عمار جمال "محمد خليل" عويمر  .316
 هندسة الميكاترونكس 136656 عمار حكم فايز يعقوب  .317
 الهندسة الميكانيكية 130854 عمار محمود علي العمايرة  .318
 هندسة الميكاترونكس 136692 عمر / محمد لؤي / جمال فروخ  .319
 الهندسة الميكانيكية 141230 عمر تيسير إلياس /الربعي التميمي/  .321
 الهندسة الميكانيكية 2120290 و عودةعمر رائف فائق أب  .321
 الهندسة الكيميائية 138592 عمر سالم فالح العبادلة  .322
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 القاعة التخصص  الرقم الجامعي اسم الطالب #

 الهندسة الميكانيكية 130466 عمر سامي عوض خضر  .323

 هندسة الميكاترونكس 142301 عمر عبد المجيد احمد الخضر  .324
 الهندسة المدنية 2120541 عمر عوض عبد أبو جراد  .325
 الهندسة المدنية 132855 لعرودعمر غسان سلمان ا  .326
 الهندسة المدنية 137389 عمر لطفي روحي الشريف  .327
 هندسة الميكاترونكس 130182 عمر محمد محمود عوض  .328
 هندسة الميكاترونكس 2130700 عمر نبيل محمد الحاج علي  .329

 الهندسة الميكانيكية 100602 عمر يوسف محمد البستنجي  .331
 الهندسة الميكانيكية 134873 د الطنطاويعمران / محمد خير / محم  .331
 الهندسة الكهربائية 134306 عمرو عادل عبداللطيف الجدع  .332
 الهندسة المدنية 138584 عنود فواز موسى المحمود  .333

 الهندسة الكهربائية 130684 عيسى رائف عيسى حزين  .334
 الهندسة المدنية 141487 غادة حسن محمد األخرس  .335
 هندسة العمارة 124468 ين المحمدغادة عزالدين أم  .336
 هندسة العمارة 120749 غاده مصطفى عيسى الترتير  .337

 الهندسة الصناعية 131454 غسان عدنان عمران الصاحب  .338
 الهندسة الكهربائية 137939 غيث وليد إبراهيم كتانه  .339

 الهندسة المدنية 142381 فاتن ذيب سالم المناصير  .341
 الهندسة المدنية 138081 يد / العجلونيفارس عبداهلل / محمد سع  .341
 الهندسة المدنية 138808 فراس مصطفى ابراهيم ربابعه  .342

 هندسة العمارة 127496 فراس يوسف محمد أبوحلتم  .343

 الهندسة المدنية 138539 فرح أحمد فرحان العمايرة  .344

 الهندسة الصناعية 136551 فرح جمال خميس عاشور  .345

 الهندسة الصناعية 136915 فرح كمال علي الدويك  .346
 الهندسة الصناعية 135273 فرح محمد إبراهيم المحاسنة  .347

 الهندسة الميكانيكية 132724 فرح محمد عارف اسماعيل  .348

 هندسة الحاسوب 120707 فرح هاني سليمان الترك  .349
 الهندسة الكهربائية 134777 فريد ذيب فريد السعد  .351
 الهندسة الكيميائية 125508 فؤاد أحمد فؤاد الدويك  .351
 الهندسة المدنية 135515 قاسم محمد قاسم القاسم  .352
 هندسة العمارة 2121376 قصي محمد ابراهيم الطروانة  .353
 الهندسة الميكانيكية 137171 قصي محمود أحمد عريضة  .354
 الهندسة المدنية 131513 قيس عوض فريز النوباني  .355
 لميكانيكيةالهندسة ا 2120136 كرم عمر حسن الشولي  .356

 هندسة الميكاترونكس 105541 كريم جواد إبراهيم عريقات  .357
 الهندسة المدنية 137836 كيندا حسني بدير ابسخرون  .358
 الهندسة المدنية 137501 الرا أحمد محمد اللوزي  .359
 هندسة العمارة 133536 الرا منير احمد /الكايد القطيشات/  .361

 هندسة المدنيةال 132827 لطفي سائد لطفي الحوراني  .361
 الهندسة المدنية 142137 لوجين حسن عبد النبي البيبي  .362
 الهندسة الصناعية 130939 لونا حسن أحمد إسماعيل  .363



10 
لية الهندسةك   يرجى االنتباه لمواعيد ومكان اإلمتحان 
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 الهندسة المدنية 139321 لؤي عبداهلل حمدان السكارنه  .364

 الهندسة الكيميائية 126008 ليال زهير حسني الصالحي  .365
 ة المدنيةالهندس 135517 ليث شاهر طه الشريف  .366
 الهندسة الصناعية 115940 ليث علي سالم العلي  .367
 الهندسة الميكانيكية 134337 ليث فتحي حسني الحسن  .368
 الهندسة الكهربائية 134861 ليث كنعان عيسى عايش  .369
 الهندسة الميكانيكية 125400 ليث مازن عبداللطيف الجياتوة  .371

 ناعيةالهندسة الص 137122 ليلى سعد محمد المومني  .371
 الهندسة المدنية 133494 لين / محمد فهد / عيد جويحان  .372
 الهندسة الصناعية 131467 لين عادل خليل المدهون  .373
 الهندسة الصناعية 135671 لين عبدالفتاح /محمد أمين/ السعيد  .374

 الهندسة الكيميائية 124267 لينا أمجد عبدالرحمن الترك  .375
 الهندسة المدنية 135623 لينه يوسف محمود العوضات  .376
 الهندسة الميكانيكية 118850 ماجد بن هادي بن فرج الشمري  .377
 الهندسة الصناعية 2130785 مازن هاني محمد نوفل  .378

 الهندسة المدنية 132503 مالك مامون محمد حسين                      .379
 الهندسة الميكانيكية 2120607 ماهر بسام عبدالرحيم العلي  .381

 الهندسة المدنية 146036 بدالمجيد عقيل القضاهماهر ع  .381
 الهندسة المدنية 137728 ماهر علي حسين شطناوي  .382
 الهندسة المدنية 132701 ماهر عوض عيسى سهاونه  .383

 الهندسة الكيميائية 119213 مأمون محمود هزاع الصقور  .384

 الهندسة الميكانيكية 89679 مثنى ياسين سليمان ياسين  .385

 الهندسة الصناعية 134804 محمد عبد اهلل مجد داوود  .386

 الهندسة الصناعية 131968 محاسن إبراهيم هاشم عفانة  .387
 الهندسة المدنية 142414 محمد ابراهيم حسن ابو امحيميد  .388

 الهندسة المدنية 132444 محمد ابراهيم محمد اسماعيل  .389

 الميكانيكية الهندسة 133861 محمد احمد خليل حوسه                       .391
 هندسة العمارة 145752 محمد أحمد حمدي الحداد  .391
 الهندسة الميكانيكية 134902 محمد أسامة رزق الصعيدي  .392
 الهندسة المدنية 2121094 محمد باسم تيسير أبوقورة  .393
 الهندسة المدنية 128894 محمد بسام سعيد أبو كر  .394
 عيةالهندسة الصنا 126898 محمد حاتم محمد الخطيب  .395
 الهندسة الميكانيكية 118826 محمد حسني سليمان السليحات  .396
 الهندسة المدنية 138574 محمد حسين فرحان الكوز  .397

 هندسة الميكاترونكس 137905 محمد رضوان مصطفى العطيات  .398
 الهندسة الميكانيكية 129897 محمد رياض جميل أحمد  .399
 ارةهندسة العم 126077 محمد سليمان عياش الزعبي  .411
 الهندسة المدنية 132635 محمد سميح علي جمعة  .411

 الهندسة المدنية 138883 محمد عبدالحي اسليم القراله  .412
 الهندسة المدنية 138638 محمد عبدالكريم حمداهلل الدعجه  .413
 الهندسة الميكانيكية 119909 محمد عبدالمنعم محمد شرارة  .414
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 الهندسة المدنية 133497 محمد عماد علي /التاجي الفاروقي/  .415

 الهندسة الميكانيكية 134233 محمد عمر عبد الكريم عالن  .416
 الهندسة المدنية 133142 محمد فايز أحمد الجندي  .417
 الهندسة المدنية 133058 محمد ماجد مصطفى العطيات  .418
 الهندسة الصناعية 120654 محمد محمود موسى الزعبي  .419
 ة المدنيةالهندس 139097 محمد مصطفى حلمي قطاش  .411
 هندسة العمارة 129973 محمد مفيد ناصر حشكي  .411

 الهندسة الميكانيكية 131487 محمد مفيد يوسف فريتخ  .412
 الهندسة الصناعية 133458 محمد موسى سليمان أبوالوي  .413
 هندسة الميكاترونكس 130165 محمد نادر جبريل صالح  .414
 الهندسة المدنية 110370 محمد ناصر روحي الناصر  .415

 الهندسة الصناعية 138564 محمد واصف تركي الدويري  .416
 الهندسة الميكانيكية 132601 محمد يوسف موسى ابو عرقوب  .417
 الهندسة الكهربائية 133237 محمد يوسف موسى نصر  .418
 الهندسة المدنية 2121438 محمود خلدون أمين / شيخ األرض /  .419

 ئيةالهندسة الكهربا 130169 محمود طارق زهير عبده  .421
 هندسة العمارة 129989 محمود ماهر شفيق الكيالني  .421

 الهندسة المدنية 134262 محمود محمد محمود الرشيد  .422
 الهندسة المدنية 131210 محمود موفق محمد النمر  .423
 هندسة العمارة 2130853 مرام حمدان عبد الرحمن حمدان  .424

 الهندسة المدنية 133590 مرح أحمد إبراهيم عنانزه  .425

 الهندسة الصناعية 120133 مرح محمود داوود العديلي  .426

 الهندسة الكهربائية 132713 مرح مصطفى موسى العمري  .427

 الهندسة الميكانيكية 134671 مروان حسام الدين محمد موسى  .428
 الهندسة الميكانيكية 134736 مروان محمد صابر هندي  .429

 يةالهندسة الصناع 131646 مروة محمود عيسى أبوخضير  .431

 هندسة الحاسوب 136321 مروه أحمد عاهد طه  .431
 هندسة العمارة 133773 مروه أحمد موسى العمران  .432
 الهندسة الصناعية 135218 مريم عبدالكريم حسن أبوعواد  .433
 الهندسة الميكانيكية 127934 مصطفى محمد عبدالفتاح بدير  .434
 هندسة الميكاترونكس 131689 مصعب عارف سميح حمدان  .435
 الهندسة الميكانيكية 139437 صعب وليد عبد الرؤوف عبد اهللم  .436
 الهندسة المدنية 132758 معاذ ايسر محمد نوفل  .437
 الهندسة الميكانيكية 120496 معاذ أحمد حمدان الحياصات  .438

 الهندسة الكهربائية 138725 معاذ أيمن شحادة سعادة  .439
 نيكيةالهندسة الميكا 2130176 معاذ جهاد موسى أبوأصفر  .441
 الهندسة الصناعية 95797 معاذ محمد عبد اهلل عسكر  .441
 الهندسة الكيميائية 136063 معاذ ناصر الدين راتب الدويك               .442

 الهندسة المدنية 141294 معن حسين إبراهيم أبوعبدون  .443
 الهندسة الصناعية 110539 معن سالم عوده اهلل الخصبه  .444
 الهندسة الكيميائية 135871 ملك جهاد فتحي هندي  .445
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 الهندسة المدنية 133429 منار عصام عمر عبد اهلل                    .446

 هندسة العمارة 2121295 منذر فؤاد محمد القطب  .447
 هندسة العمارة 130807 منصور بن يحيى بن علي الزهراني  .448
 الهندسة الصناعية 130959 منى وليد أحمد / السالمة السكر /  .449
 الهندسة المدنية 129008 عبدالكريم محمد الخرابشةمها   .451
 هندسة الحاسوب 105757 مها عمر إبراهيم حسين  .451
 الهندسة الصناعية 135281 مها ماجد نصار نصار  .452

 الهندسة الصناعية 122209 مهدي جالل عثمان البلبيسي  .453
 الهندسة الميكانيكية 138470 مهدي وائل عبدالحافظ حرباوي  .454
 الهندسة الكهربائية 128725 اصم نمر عبدالغنيمهند ع  .455
 الهندسة الميكانيكية 129950 مهند عبدالقادر أحمد حسين  .456

 الهندسة الكهربائية 120486 مؤمن جهاد محمد عبدالجواد  .457
 الهندسة الميكانيكية 2120930 مؤمن سليمان عبدربه الدروع  .458
 ندسة الكهربائيةاله 131614 مؤمن عبدالسالم عبدالعزيز القطاونة  .459
 هندسة الحاسوب 125985 ميره زياد حسن حمدان  .461

 الهندسة المدنية 2130081 نادين سامي عبدالمجيد عبدالخضر  .461
 هندسة العمارة 2120271 نادين عيسى موسى الجيالني  .462

 الهندسة الكهربائية 133338 ناصر سليمان إبراهيم يوسف  .463
 الهندسة المدنية 139173 ناصرالدين نزار فارس البزور  .464
 الهندسة الصناعية 130640 نتالي ادوار السمعان  .465

 الهندسة الصناعية 132936 ندين موسى يوسف فرح  .466

 الهندسة الميكانيكية 124756 نسيم سمير أحمد مسعود  .467

 الهندسة المدنية 141470 نشأت مصطفى سليمان الزعاتره  .468

 هندسة المدنيةال 131616 نفيسة رضوان عبداللطيف زمراوي  .469
 الهندسة المدنية 136465 نوال إياد شريف الشريدة  .471

 الهندسة المدنية 131262 نور / محمد نضال / صالح العقيلي  .471

 الهندسة المدنية 132427 نور الدين يوسف سليمان الدباس  .472
 الهندسة الصناعية 136429 نور حسن عبدالفتاح عثمان  .473
 سة الكيميائيةالهند 131747 نور خضري ماكري  .474
 هندسة العمارة 120662 نور عامر داود الجمل  .475
 هندسة العمارة 127002 نور مصطفى سلمان القيسي  .476
 الهندسة الصناعية 136444 نور نعمان يوسف /الحاج أحمد/  .477
 الهندسة الكيميائية 135974 نور ياسر حسن مساعفة  .478
 يكيةالهندسة الميكان 142261 نورا زيد عبد المرايحه  .479

 الهندسة المدنية 138992 نورسان مؤيد محمد مقابله  .481
 الهندسة الصناعية 128694 هاشم طارق عبدالكريم بني فارس  .481
 الهندسة الصناعية 146243 هالة ياسر عبدالقادر عربيات  .482
 الهندسة الميكانيكية 138933 هاله بشار /محمد نور/ الكيالني  .483

 هندسة الحاسوب 134282 هامه غازي محمد المومني  .484
 الهندسة المدنية 2130085 هاني خالد أحمد همشري  .485
 الهندسة المدنية 131988 هاني محمد عطية السعود  .486
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 هندسة العمارة 138615 هايل أحمد محمد الزواهرة  .487

 الهندسة الصناعية 138265 هبة صخر بسيم الدباس  .488
 الهندسة المدنية 136534 هبة محمد ذيب العابد  .489
 الهندسة الصناعية 120666 هبة وليد محمود ابوالهيجاء  .491
 الهندسة الصناعية 135572 هبة يوسف إبراهيم ضمرة  .491
 الهندسة المدنية 132859 هبه حسن محمد ذياب  .492
 هندسة العمارة 127888 هدى عصام / يحيى محمد / السعدي  .493

 الهندسة المدنية 135605 هديل أيمن أحمد الرشيد  .494
 الهندسة المدنية 133416 د أحمد سعيفانهديل خال  .495
 الهندسة الصناعية 146362 هديل متعب عبدالمهدي الشعراء  .496
 الهندسة الصناعية 131157 هال عبطان شالش المجالي  .497

 الهندسة الصناعية 131106 هالل محمد يعقوب أبوهالل  .498
 هندسة العمارة 120719 هناء محمد يوسف عواد  .499
 الهندسة المدنية 139012 اح زهرانهيا أحمد عبدالفت  .511
 هندسة العمارة 110910 هيا عبدالقادر عبدالحميد أحمد  .511

 الهندسة المدنية 130253 هيام محمد عبدالرحمن جمعة  .512
 الهندسة المدنية 138569 هيثم بسام مدحت داود  .513

 الهندسة الصناعية 80441 هيثم نبيل سليم / الحاج عيد /  .514
 الهندسة الميكانيكية 2120207 الحديد ورد فايز عبداهلل  .515
 هندسة الميكاترونكس 136159 وسام محمود عبدالرحمن الخيال  .516

 الهندسة المدنية 131948 وسيم وليد الياس الدباغ  .517

 الهندسة الكيميائية 135224 والء مراد موسى حمودة  .518

 هندسة العمارة 124363 ياسر عمار عبدالوهاب الصباغ  .519

 الهندسة المدنية 133422 ف محمود زيادهياسمين عاط  .511
 الهندسة الميكانيكية 125558 يحيى محمد عبدالمجيد الفرارجة  .511

 الهندسة المدنية 146030 يحيى منير محمود داود  .512

 الهندسة المدنية 139017 يزن زياد يوسف الشبول  .513
 هندسة الميكاترونكس 142425 يزن سمير عيسى حداد  .514
 الهندسة المدنية 132238 كيزن وليد زكي شن  .515
 الهندسة الكهربائية 138087 يزن وليد عبد اهلل هيدموس  .516
 الهندسة المدنية 133179 ينال حسن عبداهلل الهمشري  .517
 هندسة الميكاترونكس 120764 يوسف أحمد يوسف حسين  .518
 الهندسة الميكانيكية 128824 يوسف خالد يوسف زينة  .519
 الهندسة الميكانيكية 133896                 يوسف عصام لطفي الشريف     .521

 الهندسة الكهربائية 134757 يوسف نضال منير اقرع                       .521
 الهندسة الميكانيكية 142239 يوسف يحيى محمد باكير  .522

  


