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   10:30-9 االولىالجلسة 
 
 صباحا

 مكان وموعد االمتحان التخصص الرقم الجامعي إسم الطالب #

  الهندسة الكهربائية 100394 محمد علي محمد النابلسية  .1
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 هندسة الحاسوب 101122 تمارا أحمد خليل أبوخضرة  .2

 الهندسة املدنية 102257 عبد هللا شراري كساب الشخانبة  .3

 هندسة امليكاترونكس 105315 ليما وحيد جميل الروسان  .4

 الهندسة امليكانيكية 110498 ابراهيم موس ى محمد الخواجه  .5

 الهندسة الكيميائية 111395 حنين دوسر عمر عمر  .6

 هندسة امليكاترونكس 114919 محمد/ محمود جوهر/ علي أبوعيد  .7

 هندسة الحاسوب 116303 عامر محمد نايف ذياب  .8

 هندسة الحاسوب 117531 خالد حسين رضا /زيد الكيالني/  .9

 الهندسة الصناعية 117680 محمود محمد سلمان أبوصويص  .11

 الهندسة الكيميائية 118678 ضياء عبدهللا فليح الخوالدة  .11

 الهندسة امليكانيكية 118850 ماجد بن هادي بن فرج الشمري   .12

 سة امليكانيكيةالهند 118959 مالك رسمي أحمد املومني  .13

 الهندسة الكيميائية 119386 صالح محمود صالح الصالحات  .14

 الهندسة املدنية 120326 أحمد صالح عبده رواشدة  .15

 الهندسة املدنية 120384 يوسف نايف محمد نصار  .16

 الهندسة املدنية 120394 حمزة إسماعيل أحمد أبوحمور   .17

 سة الكهربائيةالهند 120465 روزان عايد عيس ى الطرابلس ي  .18

 الهندسة امليكانيكية 120550 نور الدين محمد عوده فوده  .19

 هندسة الحاسوب 121985 ديما زيد محمد الزهير  .21

 الهندسة الكيميائية 125283 صدام غسان حسن الفقير  .21

 الهندسة الصناعية 125387 حمزه عماد /محمد امين/ الخطيب  .22

 الهندسة الصناعية 125394 بيان محمد عبدهللا أبوريشة  .23

 الهندسة امليكانيكية 125494 همام عصام غالب الكرادشة  .24

 الهندسة الكيميائية 125949 أميرة عماد مصطفى خليل  .25

 الهندسة الصناعية 126079 عاصم حسين محمد الشوبكي  .26

 هندسة الحاسوب 126171 سارة عبدالسالم محمد العجارمة  .27

 الهندسة الصناعية 126378 محمود صالح محمد عرابي  .28

 الهندسة الكيميائية 126541 آية وليد تحسين البسطامي  .29

 الهندسة الصناعية 126567 أنس ياسين محمد غادي  .31

 الهندسة الصناعية 126639 وصفي محمود جميل زعبي  .31

 هندسة امليكاترونكس 127085 أحمد ناصر يوسف محمد  .32

 ملدنيةالهندسة ا 127192 سليم أحمد سليم جرادات  .33

 الهندسة الكهربائية 127837 سيف اإلسالم عبداملالك محمد علي  .34
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  الهندسة امليكانيكية 127934 مصطفى محمد عبدالفتاح بدير  .35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هندسة الحاسوب 128544 نورة معن / محمد شريف / بني هاني  .36

 الهندسة امليكانيكية 128883 إسالم ناصر أحمد الجغبير  .37

 هندسة امليكاترونكس 129145 نزيد بسام ميخائيل حسا  .38

 الهندسة الصناعية 129156 عودة إبراهيم عودة الدباس  .39

 الهندسة الكيميائية 129245 أسماء صالح محمد اللبابده  .41

 الهندسة الصناعية 129444 ملياء حمد محمد الطهراوي   .41

 هندسة امليكاترونكس 129463 راشد داود خليل املناصير  .42

 الهندسة الكيميائية 130140 جرادات إيمان جمال محمد  .43

 هندسة الحاسوب 130222 عبدهللا أحمد إبراهيم العجلوني  .44

 هندسة العمارة 130334 ميسون بهاءالدين أديب محمود  .45

 الهندسة املدنية 130718 نسرين بشير راتب أبوحجلة  .46

 الهندسة الصناعية 130955 العنود محمد أحمد أبوكف  .47

 الهندسة الكيميائية 131059 حمد جميل / أبو زهرةروال عدنان / م  .48

 هندسة امليكاترونكس 131077 خليل رجب خليل مصري   .49

 هندسة العمارة 131911 أزهر حسين محمد املومني  .51

 الهندسة املدنية 132138 عبد الرحمن عماد ابو العطا  .51

 هندسة العمارة 132281 سارة جمعة علي أبومحفوظ  .52

 الهندسة الصناعية 132301 روحي كلبونهغدي محمد خير   .53

 الهندسة الكهربائية 132489 احمد صهيب بهاء القيس ي  .54

 الهندسة املدنية 132524 احمد عامر يوسف العتوم  .55

 هندسة امليكاترونكس 132574 اماني زهران حيدر البدوي   .56

 الهندسة املدنية 132580 محمود عادل محمود حمدان  .57

 الهندسة املدنية 132597 مهحسام محمد علي سال   .58

 الهندسة الصناعية 132619 شهد ابراهيم عبد الرحيم الجالد  .59

 الهندسة املدنية 132670 حال محمد فوزي أبوزهية  .61

 الهندسة املدنية 132745 حازم حسام الدين مصطفى الخداش  .61

 الهندسة الكيميائية 132815 داود غازي حسن ببان  .62

 الهندسة الكهربائية 132871 سمحمد نافذ خليل دعا  .63

 الهندسة الكهربائية 133306 حنين مفيد نايف العقرباوي   .64

 الهندسة امليكانيكية 133389 يسر جمال عيس ى النجار  .65

 هندسة العمارة 133482 رشاء يوسف عبد هللا عبد الرحمن  .66

 هندسة الحاسوب 133552 حنين موس ى سالم عودة  .67

 هندسة العمارة 133845 ريناز رشيد صادق زيباري   .68
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  الهندسة امليكانيكية 133860 إبراهيم غسان إبراهيم إرشيد  .69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هندسة امليكاترونكس 133899 أسامة وهيب عبداللطيف عودة هللا  .71

 الهندسة الكهربائية 133913 ضياء معتز تيسير العطيات  .71

 الهندسة الصناعية 133971 أسماء محمد عبد عودة  .72

 الهندسة امليكانيكية 134009 احمدمحمد وائل حسن   .73

 الهندسة الكهربائية 134171 أحمد محمد علي الزيود  .74

 الهندسة الصناعية 134191 رهف أمجد محمد شهاب  .75

 هندسة الحاسوب 134282 هامه غازي محمد املومني  .76

 هندسة امليكاترونكس 134519 هيثم يوسف أحمد ناجي  .77

 الهندسة الكيميائية 134755 رندى سلطان فالح الخريشا  .78

 الهندسة الكهربائية 134839 غفران جمال إبراهيم درادكة  .79

 الهندسة الكيميائية 135209 سوزان سليمان عمر عيد  .81

 الهندسة الكيميائية 135611 مالك فيصل عبدالحميد بني مصطفى  .81

 هندسة العمارة 135875 شادن أيمن عبدهللا أبوعريش  .82

 الهندسة املدنية 135952 ي أبوحلتمهامه عبدالحليم صبح  .83

 الهندسة املدنية 136034 دارين نبيل حسين العقرباوي   .84

 الهندسة امليكانيكية 136306 حمزة واثق عبدالرحيم محمود  .85

 هندسة الحاسوب 136362 بشرى عبدالرحيم عيس ى الحياري   .86

 هندسة امليكاترونكس 136409 هناء خالد دياب شقبوعة  .87

 الهندسة املدنية 136605 أحمد الزعبيأيسر عمر   .88

 هندسة الحاسوب 136634 رانيا فؤاد كمال خليفة  .89

 هندسة العمارة 136686 جود رفعت مصباح عابدين  .91

 الهندسة امليكانيكية 136776 منتصر باسل محمد بعاره  .91

 الهندسة امليكانيكية 136817 زيد عبدالباسط سليم ربابعة  .92

 هندسة العمارة 136957 اوي مروة حسن مصطفى فحم  .93

 الهندسة الكيميائية 136978 محمد ناصر قائد العفيف  .94

 الهندسة امليكانيكية 137006 حازم فوزي جميل املناصير  .95

 هندسة العمارة 137042 سناء نجيب سعيد احمد املقطري   .96

 الهندسة الكيميائية 137138 أسامة كمال محمود منس ي  .97

 الهندسة الصناعية 137164 رائد غازي أحمد حسين  .98

 الهندسة امليكانيكية 137253 عبد الرحمن خالد عبد الرحمن عناني  .99

 الهندسة الصناعية 137285 عصام غيث علي عبنده  .111

 الهندسة امليكانيكية 137376 أمجد عادل نعمان عمرو   .111

 الهندسة املدنية 137432 بالل جمال مصطفى السوطري   .112
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  الهندسة املدنية 137434 الكريم عقلصالح الدين ذياب عبد  .113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهندسة املدنية 137553 أحمد إبراهيم محمود خليل  .114

 هندسة الحاسوب 137684 باسل بسام محمد ثابت العلمي  .115

 هندسة امليكاترونكس 137807 محمد سعيد عبدهللا العمودي  .116

 الهندسة امليكانيكية 137896 وليد خالد سعيد حامد  .117

 الهندسة الكهربائية 137957 عبده نور قاسم محمد  .118

 الهندسة املدنية 138004 مالك علي أمين الثبيتات  .119

 الهندسة الصناعية 138022 هيا إسماعيل أحمد املبيضين  .111

 الهندسة الكهربائية 138086 سامي خالد محمد نوفل  .111

 الهندسة الكيميائية 138154 وليد خالد محمد العمودي  .112

 الهندسة املدنية 138161 ور محمود هشام خليل سم  .113

 هندسة العمارة 138214 النا محمد قاسم عبدالفتاح أبوخلف  .114

 الهندسة املدنية 138283 محمد عمر عبدالرحيم الحياري   .115

 هندسة امليكاترونكس 138340 أماني أمجد محمد الصوباني  .116

 الهندسة الصناعية 138675 عمر /محمد مصباح/ شفيق خزاعي  .117

 الهندسة الصناعية 138787 د شتيوي الحسبانسارة محمو   .118

 الهندسة امليكانيكية 138830 عامر يعقوب أحمد أبوتينه  .119

 الهندسة الكيميائية 138859 أماني محمود مصطفى محمد  .121

 هندسة امليكاترونكس 138954 عبدهللا أحمد عبدالوهاب عربيات  .121

 هندسة امليكاترونكس 139092 أدهم علي خضر صالح  .122

 هندسة امليكاترونكس 139115 الك عبد عبد هللا جاموسم  .123

 الهندسة الكهربائية 139117 أسامة محمد محمود النصر  .124

 الهندسة الصناعية 139139 عمر نضال علي الرشدان  .125

 الهندسة الكهربائية 139192 أزهار محمد علي عبدالعزيز  .126

 رونكسهندسة امليكات 139214 رويد /محمد ماجد/ /السيد عبيد/  .127

 الهندسة الكيميائية 139222 سجى نبيل عطا املناصره  .128

 هندسة الحاسوب 139226 رزان تحسين توفيق البرقاوي   .129

 هندسة العمارة 139463 اسراء مروان حموده ثابت  .131

 الهندسة الكيميائية 139998 دعاء كامل عبدالغني غيث  .131

 ةهندسة العمار  140017 نواف فالح بريك الغضيض املري   .132

 هندسة امليكاترونكس 140147 مصطفى يوسف عامر السراج  .133

 الهندسة الصناعية 140193 روان ياسر علي حمود  .134

 الهندسة املدنية 140213 زيد محمود رجب النبيه  .135

 هندسة امليكاترونكس 140252 معاذ محمد حسن بدرية  .136
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  الهندسة امليكانيكية 140386 فادي نبيل مارون مطانس  .137

 

 

 

 

 

 

 الهندسة املدنية 140425 خميس محمود الشطلمعاذ   .138

 الهندسة املدنية 140443 محمد جمال محمود حسن  .139

 الهندسة املدنية 140453 محمد نبيل إسحق أبو زر   .141

 الهندسة امليكانيكية 140543 محمد أمين محمد /الشيخ علي/  .141

 الهندسة الصناعية 140557 حال محمد علي أبورمان  .142

 الهندسة املدنية 140653 براهيم عليإبراهيم جهاد إ  .143

 هندسة الحاسوب 140670 رنيم حسن يوسف جاد هللا  .144

 الهندسة امليكانيكية 140692 محمد رشيد أسعد زامل  .145

 هندسة امليكاترونكس 140703 نسيم بسام محمد ابو بكر  .146

 الهندسة املدنية 140733 دانية جمال عطا أبوحليمة  .147

 الهندسة الكهربائية 140740 خريشهمحمد باسم عبداللطيف   .148

 الهندسة الصناعية 140747 محمد جميل محمود عبدالهادي  .149

 الهندسة الكهربائية 140754 حمزة عبدالرحمن أحمد عبدربه  .151

  الهندسة املدنية 140759 دانه محمد فياض املومني  .151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مختبرات العلوم 

 التربوية

 

9-10:30  
 
 صباحا

 

 

 الهندسة امليكانيكية 140921 الرحمن البشيتيمحمد احمد عبد  .152

 الهندسة الكيميائية 141034 سيما أنور أحمد العزام  .153

 الهندسة الكيميائية 141129 معاذ علي محمود الراجبي  .154

 الهندسة امليكانيكية 141185 أحمد فوزي عبدهللا الحياصات  .155

 ائيةالهندسة الكيمي 141271 علياء عبدالناصر محمود إسماعيل  .156

 هندسة الحاسوب 141272 علياء سعد محمد املومني  .157

 الهندسة الكيميائية 141389 ورد داود سليم وكيله  .158

 هندسة امليكاترونكس 141406 مؤمن فتحي حسين أبونصار  .159

 الهندسة الصناعية 141424 رهف بسام يوسف بندق  .161

 الهندسة املدنية 141432 أديب معن أديب السلمان  .161

 الهندسة الصناعية 141484 ميل عوض حمدانحنان ج  .162

 الهندسة امليكانيكية 141620 عال حاتم حسني الجيوس ي  .163

 الهندسة املدنية 141691 يارا فؤاد جاد هللا ناجي  .164

 الهندسة املدنية 141747 انس خالد محمد صادق                        .165

 نيكيةالهندسة امليكا 141780 محمود عماد سليمان سليمان  .166

 الهندسة املدنية 141849 نور نمر عبد الرحمن البيطار                .167

 الهندسة املدنية 141862 تسنيم سعدي محمد الحيح  .168

 الهندسة املدنية 141869 رشا محمد فارس الشلبي                      .169

 الهندسة املدنية 141894 ريم بسام سعيد سالم                        .171
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  الهندسة املدنية 141929 محمد رزق أحمد الفي  .171

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهندسة املدنية 141963 ديانا نسيم عواد العماري                   .172

 الهندسة املدنية 141978 محمد جمال عطا محمد  .173

 هندسة الحاسوب 142080 هبة يوسف علي أبوالريش  .174

 الهندسة املدنية 142109 أحمد عيس ى محمد رباع  .175

 الهندسة املدنية 142221 عدنان ياسين املحادينأحمد   .176

 الهندسة الكهربائية 142249 مندا أحمد حسين عوض  .177

 الهندسة امليكانيكية 142295 يزيد نبيل محمود ابو داود  .178

 هندسة الحاسوب 142320 دينا خالد احمد النجار  .179

 هندسة العمارة 142368 رنيم خالد سليمان سلمان  .181

 هندسة الحاسوب 142390 ن أبوسيفأسماء محمد حس  .181

 الهندسة الكهربائية 142397 محمد زيد وائل احمد البرعي  .182

 هندسة الحاسوب 142433 سناء طه نهار الزواهره  .183

 الهندسة امليكانيكية 142471 أحمد محمد منذر حجازي   .184

 الهندسة الكهربائية 142491 بثينة /محمد سعيد/ فريد مرعي  .185

 الهندسة امليكانيكية 142510 شاكر ايهاب شاكر العقاد  .186

 الهندسة امليكانيكية 142538 يحيى عبد هللا ناصر الحايك  .187

 الهندسة امليكانيكية 142556 مأمون محمود إبراهيم العزازمه  .188

 الهندسة امليكانيكية 142572 مؤيد أسامة محمد الحاج  .189

 الهندسة امليكانيكية 142577     احمد فيصل محمد محمد                   .191

 الهندسة امليكانيكية 142594 روان محمود عبد الحميد دبوبش  .191

 الهندسة املدنية 142608 هشام احمد محمد عتوم  .192

 الهندسة الكهربائية 142618 بتول محمد حسين صرار  .193

 الهندسة الكهربائية 142629 يوسف محمد يوسف /حاج محمود/  .194

 الهندسة امليكانيكية 142670 سف أبوريالةأحمد حسين يو   .195

 الهندسة الكهربائية 142724 عمران علي محمد املداهنه  .196

 الهندسة امليكانيكية 142728 إسالم فؤاد إسحق القواسمة  .197

 الهندسة امليكانيكية 142758 عاطف عبد اللطيف الخطيب  .198

 الهندسة امليكانيكية 142770 انس محمد نافع معالي  .199

 الهندسة امليكانيكية 142771 الدين حسن سالم العقيلي سيف  .211

 هندسة امليكاترونكس 142787 نور الدين احمد بدر الحاليقه  .211

 الهندسة امليكانيكية 142907 عمر محمود عبد الرؤوف كتع  .212

 الهندسة امليكانيكية 142943 مازن وليد يوسف هلسه                       .213

 الهندسة امليكانيكية 142951 إبراهيم كتكتاملعتز باهلل عدنان   .214

 مختبرات

 العلوم التربوية 

9-10:30       

 
 
 صباحا
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 الهندسةكلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   10:30-9 االولىالجلسة 
 
 صباحا

 مكان وموعد االمتحان التخصص الرقم الجامعي إسم الطالب #

  الهندسة الكهربائية 142963 ساره خليل حسن حموضه  .215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهندسة املدنية 142978 محمد فتحي موس ى نوفل  .216

 الهندسة الكهربائية 143046 محمد صالح مرشد روابده  .217

 الهندسة الصناعية 143055 خالد بالل محمد القبالوي   .218

 الهندسة امليكانيكية 143064 الح                     سماء خالد يونس ص  .219

 الهندسة امليكانيكية 143074 عمر مروان عيس ى حسين                       .211

 الهندسة الصناعية 143131 رؤى محمد عبد هللا قطاش  .211

 الهندسة امليكانيكية 143252 عباده محمد خليل الشحروري   .212

 الهندسة املدنية 143320 محمد خلدون محمد عطيات  .213

 الهندسة الصناعية 143383 آالء هاني عبدالعزيز بركات  .214

 الهندسة الصناعية 143389 أريج إبراهيم سالمة الخوالدة  .215

 الهندسة الصناعية 143395 مرام محمد سعيد الطبال                     .216

 الهندسة الصناعية 143418 أسيل أيمن خليل أبوشنب  .217

 الهندسة الصناعية 143461 م عبد ابو حمدنجاة سال  .218

 الهندسة الصناعية 143477 هبه نظام عبد الحميد شابسوغ  .219

 الهندسة الصناعية 143485 هبه حاتم سليم عابدين                      .221

 الهندسة املدنية 143495 رهام كامل علي ابوزيد  .221

 الهندسة الكيميائية 143502 دينا عادل سعد العصاه                      .222

 الهندسة الصناعية 143510 هبة جواد غالب /آغا النمر/  .223

 الهندسة الكيميائية 143541 مهند وليد أحمد القاللوه  .224

 الهندسة الكيميائية 143582 مرح مامون سعيد عبد النبي                  .225

 الهندسة الصناعية 143587 حنين سمير حسين املشاعره  .226

 الهندسة الصناعية 143624 محمد ابراهيم عساف                  غادة   .227

 الهندسة الصناعية 143638 فرح عدنان احمد مختار محمديه               .228

 الهندسة الصناعية 143658 لمى محمد حسن /الحاج علي/  .229

 الهندسة الصناعية 143661 مجدولين عبد الناصر مرشد ابو العينين       .231

 الهندسة الصناعية 143734 عامر عرسان ابوالهيجاءديما   .231

 الهندسة الصناعية 143752 سوار اسماعيل احمد الجوهري                 .232

 الهندسة الصناعية 143776 محمد أحمد سعدي أبوسل  .233

 الهندسة الكيميائية 143796 يارا حسين احمد الخطيب                     .234

 الهندسة الصناعية 143838 استيتيه هيثم جمال /محمد سعيد/  .235

 الهندسة الصناعية 143847 اسيل محمد احمد الزويري                    .236

 الهندسة املدنية 143864 سماح مشهور عبد الغني بن طريف  .237

 الهندسة الكيميائية 143902 احالم ذيب خليل حسين  .238

 مختبرات

 العلوم التربوية 

9-10:30       

 
 
 صباحا
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 الهندسةكلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   10:30-9 االولىالجلسة 
 
 صباحا

 مكان وموعد االمتحان التخصص الرقم الجامعي إسم الطالب #

  كيةالهندسة امليكاني 143933 ميس احمد عبد هللا الحجاج  .239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهندسة الصناعية 143950 فيروز محمد محمود مريان  .241

 الهندسة الكيميائية 143980 هديل عبدالوهاب محمد الجلخ  .241

 الهندسة امليكانيكية 143982 ايمان عمر محمد عويضه  .242

 الهندسة الصناعية 143985 إبتهال إبراهيم علي صافي  .243

 الكهربائية الهندسة 143994 محمد فهد /محمد زكريا/ بصيله  .244

 الهندسة الصناعية 143998 احمد باسم احمد يعقوب  .245

 الهندسة املدنية 144008 سعيد عمرو سعيد دارعوده  .246

 الهندسة الصناعية 144033 دانة سليم عيس ى أبوالوي   .247

 الهندسة امليكانيكية 144192 أسامة أحمد محمد العبس ي  .248

 يكانيكيةالهندسة امل 144196 عمر عماد ابراهيم مصطفى  .249

 هندسة الحاسوب 144203 ياسمين محمد صبحي القنطار  .251

 الهندسة امليكانيكية 144231 محمود محمد جميل عبيد  .251

 الهندسة الكهربائية 144235 محمد مفيد أحمد أبوحاشيه  .252

 هندسة الحاسوب 144246 فاطمه عقله جراد النعيمات  .253

 يةالهندسة الكيميائ 144249 هدى جميل راغب صالح  .254

 الهندسة الصناعية 144253 النا زياد عيس ى صافي  .255

 هندسة الحاسوب 144269 سارة صادق / /الشيخ ياسين/  .256

 هندسة امليكاترونكس 144280 ندين سامي شمس الدين لبزو                  .257

 الهندسة امليكانيكية 144303 محمد عدنان مصطفى قنديل  .258

 هندسة امليكاترونكس 144316 أفنان خالد موس ى /محمد طه/  .259

 الهندسة الكهربائية 144364 عمر عبد الرحمن احمد عبد ربه  .261

 الهندسة الكيميائية 144455 مراد بسام يوسف حسين  .261

 هندسة امليكاترونكس 144469 عبد الكريم محمد عبد الكريم طربيه          .262

 لحاسوبهندسة ا 144490 رغد يوسف عبد املجيد زمنون                 .263

 الهندسة امليكانيكية 144497 نور الدين ناجح موس ى بلح  .264

 الهندسة امليكانيكية 144562 عبداملجيد زياد عبداملجيد العبدالرحيم  .265

 هندسة امليكاترونكس 144578 ميساء زيد كايد قرقز  .266

 الهندسة امليكانيكية 144596 أحمد بسام حسن املنس ي  .267

 الهندسة الصناعية 144666 ديمه محمد سليم الدابوقي  .268

 الهندسة الكهربائية 144887 سليمان جمال سليمان رحال  .269

 الهندسة املدنية 144902 بتول باسل برهان الضامن  .271

 الهندسة املدنية 144912 أسيل سعد أحمد الخرابشة  .271

 الهندسة امليكانيكية 144941 عبد هللا محمد محمود غياضه  .272

 مختبرات

 العلوم التربوية

9-10:30       

 
 
 صباحا
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 الهندسةكلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   10:30-9 االولىالجلسة 
 
 صباحا

 مكان وموعد االمتحان التخصص الرقم الجامعي إسم الطالب #

  الهندسة الكيميائية 145006 راما كامل محمد الدرابيع  .273

 

 

 

 

 

 

 

 الهندسة الصناعية 145052 تاال خالد علي القضاه  .274

 الهندسة املدنية 145181 سجى رامي سميح السعود  .275

 الهندسة املدنية 145204 يارا وجيه طيب عزايزه  .276

 الهندسة املدنية 145233 هديل خالد سليم الحنيطي  .277

 املدنيةالهندسة  145240 انس محمد مفلح معتوق   .278

 الهندسة املدنية 145251 الزعبي سيف النصر/ نضال أحمد/  .279

 الهندسة املدنية 145265 اوس احمد مصطفى العط  .281

 الهندسة امليكانيكية 145278 حال فايز محمد اللوزي  .281

 الهندسة الكيميائية 145288 فرح محمد أحمد الهزايمة  .282

 امليكانيكية الهندسة 145302 محمد املثنى مصطفى النجداوي   .283

 الهندسة الصناعية 145313 ميرا مأمون محمد املرعي  .284

 الهندسة الكهربائية 145318 محمد ياسر عزات /الحاج حماد/  .285

 الهندسة املدنية 145402 احمد محمود حمد الجبور   .286

 الهندسة املدنية 145413 معتز احمد طاهر الدباس  .287

 لهندسة الصناعيةا 145417 نتلي عبد املنعم حسين الحياري   .288

 الهندسة املدنية 145422 سلمان سمير سلمان أبوسلمان  .289

 الهندسة الصناعية 145431 رهف عماد غازي الحباشنة  .291

  الهندسة املدنية 145438 سارة جمال عبدالقادر السعدي  .291

 

/مجمع ندلساأل 

 القاعات االنسانية

9-10:30 

 
 
 صباحا

 

 

 

 

 

 الهندسة الصناعية 145520 ديمه نبيل سعيد مسمار  .292

 الهندسة الصناعية 145557 دالكريم العويديضحى مسعود عب  .293

 الهندسة املدنية 145560 أنس جميل رشيد غنايم  .294

 الهندسة الصناعية 145570 تسنيم حسين عبدهللا مفلح  .295

 الهندسة الصناعية 145589 ديما محمد نجم الدين بلتو  .296

 الهندسة املدنية 145604 علي عوض علي الخرابشة  .297

 الهندسة املدنية 145618 طفىعلي محمود نصار مص  .298

 هندسة امليكاترونكس 145642 املعتصم باهلل جهاد محمد العناتي  .299

 الهندسة الصناعية 145644 أحمد محمد عبدالعزيز العدوان  .311

 الهندسة امليكانيكية 145673 ليث حسام سليم ابو العصب  .311

 الهندسة املدنية 145774 مجد جعفر محمد الشنتير  .312

 هندسة امليكاترونكس 145796 ياض محمد الحساسنهسلسبيل ر   .313

 الهندسة الكهربائية 145854 سارة محمود أسعد عودة  .314

 الهندسة املدنية 145874 رزان عماد محمد الدهامشه  .315

 الهندسة الصناعية 145887 عنان تيسير خلف القطارنه  .316

 مختبرات

 العلوم التربوية

9-10:30          

 
 
 صباحا
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 الهندسةكلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   10:30-9 االولىالجلسة 
 
 صباحا

 مكان وموعد االمتحان التخصص الرقم الجامعي إسم الطالب #

  الهندسة املدنية 145897 ديما غازي عبدالكريم باكير  .317

 

 

 هندسة الحاسوب 145906 يصل موس ى العطاررزان ف  .318

 الهندسة امليكانيكية 145910 حال ظافر شاهين عكروش  .319

 الهندسة الصناعية 145972 ساره عباس عبدالحميد العدوان  .311

 الهندسة املدنية 145999 سالم عمر محمد /أبو جاجة املشايخ/  .311

 الهندسة املدنية 146006 أحمد مصطفى ناجي عبدهللا  .312

 الهندسة الصناعية 146009 يماء محمد صالح القرعانش  .313

 الهندسة الصناعية 146048 ديما نادر موس ى أبورمان  .314

 الهندسة املدنية 146057 عيس ى خليفه غالب طاشمان  .315

 الهندسة الصناعية 146067 رونا رمزي داود نزهه  .316

 الهندسة الصناعية 146075 محمد عبدهللا محمد النجداوي   .317

 الهندسة املدنية 146094 ميس عربي عاشور صهيب خ  .318

 الهندسة امليكانيكية 146137 حسان فؤاد جميل حجازي   .319

 الهندسة املدنية 146143 صالح /محمد نجيب/ علي البيك  .321

 الهندسة املدنية 146146 مرح وليد محمد شحادة  .321

 الهندسة الصناعية 146251 سارة غازي فالح العطين  .322

 الهندسة املدنية 146258 الحباشنةرنا معاوية فهيم   .323

 هندسة امليكاترونكس 146294 عمار ماهر هاشم أبوزر  .324

 الهندسة الكهربائية 146312 عايش محمد عايش أبولحية  .325

 الهندسة املدنية 146322 بالل يوسف محمد أبوعباس  .326

 الهندسة الكيميائية 146349 تالة غالب أحمد مسعود  .327

 الهندسة املدنية 146353 نون زيد أنور عبدالرحيم ح  .328

 الهندسة امليكانيكية 146357 حازم فارس محمد الضمور   .329

 الهندسة امليكانيكية 146449 عبدالرزاق خالد عبدالرزاق الجالودي  .331

  الهندسة املدنية 146561 راكان عبدالحليم عيس ى الزعبي  .331

 

/ الدراسات العليا

مجمع القاعات 

 االنسانية

9-10:30 

 
 
 صباحا

 هندسة امليكاترونكس 146670 ملا /محمد غانم/ فهد الفواز  .332

 الهندسة املدنية 146692 آية أحمد غنام  .333

 الهندسة املدنية 146696 عدي موس ى الحسين  .334

 الهندسة الصناعية 147178 سوار حسن أحمد القماز  .335

 الهندسة املدنية 147222 رهف نمر سعيد حسن  .336

 الهندسة الصناعية 147282 نور ياسين محمد املعايطه  .337

 الهندسة امليكانيكية 147358 د ياسر طاهر زعبالوي سن  .338

 الهندسة الصناعية 147513 إبراهيم خبيب عبدالحليم الجالد  .339

 الهندسة الصناعية 147549 رشا نائل أحمد عمرو   .341

/مجمع ندلساأل 

 القاعات االنسانية

9-10:30 

 
 
 صباحا
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 الهندسةكلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   10:30-9 االولىالجلسة 
 
 صباحا

 مكان وموعد االمتحان التخصص الرقم الجامعي إسم الطالب #

  الهندسة املدنية 147957 عدي ساطي فايز دراغمه  .341

 
 

 الهندسة املدنية 150192 رؤى ماهر خربوطلي  .342

 الهندسة الصناعية 150345 داألمير شكارهمصطفى وميض عب  .343

 الهندسة الصناعية 150732 حنين خالد عبدالجابر عواد  .344

 الهندسة املدنية 150987 مهند محمود ضيف هللا الردايده  .345

 الهندسة الكيميائية 154101 روان نواف أسعد مشاقي  .346

 هندسة الحاسوب 2120100 ضحى وليد أحمد أبوعيشة  .347

 هندسة امليكاترونكس 2120991 حمد الذنيباتخالد صالح م  .348

 الهندسة امليكانيكية 2120993 فيصل هاني سحيمان الزبن  .349

 الهندسة الكيميائية 2120994 حسن عبدالحميد حسن أبوهاشم  .351

 هندسة الحاسوب 2121134 حنين أحمد جميل أبو غزلة  .351

 الهندسة الكيميائية 2121279 هبه ماجد إبراهيم برهم  .352

 الهندسة الكهربائية 2121287 لم تيسير عبد العزيز طهسا  .353

 الهندسة الكهربائية 2121434 فادي بسام بكر قندوس  .354

 الهندسة الصناعية 2130067 راما وليد حامد العجارمه  .355

 هندسة الحاسوب 2130266 سماح علي محمد الذويب  .356

 الهندسة امليكانيكية 2130356 عمر خليل يوسف عمر  .357

 الهندسة الكيميائية 2130360 لب محمود يوسفقص ي غا  .358

 هندسة العمارة 2130419 نجوان مروان ميخائيل حدادين  .359

 الهندسة امليكانيكية 2130622 صالح إبراهيم جميل الصمادي  .361

 الهندسة امليكانيكية 2130712 معاذ فؤاد عبدالرزاق النحاس  .361

 يةالهندسة املدن 2130733 فداء رجائي أحمد الجنيدي  .362

 الهندسة الصناعية 2130763 طارق زياد محمد الضمور   .363

 الهندسة املدنية 2131152 محمد علي يوسف الزعبي  .364

 

/مجمع ندلساأل 

 القاعات االنسانية

9-10:30 

 
 
 صباحا
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