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 كلية األعمال
 يرجى اإلنتباه الى مكان وموعد اإلمتحان

  االعمالكلية 
 االولامتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

31/33/7132 

 االثنين

 

 القاعة التخصص  الجامعي الرقم الطالب اسم #

 التمويل 145765 نور الهدى/ وليد مسعود عيد/  .1

STUDENT.COM 
   مساًء 3:3:-2 

 الرابعة الجلسة

 سبةالمحا 141931 ابرار رضوان فتحي محمود                    .2
 التمويل 116170 ابراهيم حسين محمد عالن  .:
 إدارة األعمال 147099 ابراهيم عبد الحكيم عبد المهدى خريسات  .4

 نظم المعلومات اإلدارية 2120700 ابراهيم نزار حسين شحاده  .5
 التمويل 140359 ابراهيم يوسف كامل حماتي  .6

 إدارة األعمال 126528 احالم منصور فيصل قويدر  .7

 إقتصاد األعمال 137025 احمد ابراهيم محمود ابو رمان  .8

 المحاسبة 130908 احمد امجد محمود فوده  .9

 إدارة األعمال 105165 احمد بالل احمد الجغبير  .13
 التمويل 140620 احمد زياد فؤاد عبد الهادي  .11
 التمويل 126621 احمد محمود صدقي ابو شقره  .12

 لمحاسبةا 142551 احمد نبيل عمر القاسم  .:1

 التمويل 144048 اريج حسن ذياب عبد الرازق  .14

 المحاسبة 133393 اريوف اسماعيل محمود ابو دوله  .15
 المحاسبة 139261 اسالم ثاني سالم الغيالين  .16
 اإلدارة العامة 143571 اسالم حسن محارب بني نصر                   .17

 التمويل 146374 اسيل جهاد عياده ابوعمره  .18
 اإلدارة العامة 138624 يل خالد احمد الخلوفاس  .19

 إقتصاد األعمال 131511 اسيل عامر محمد ابو عزام  .23

 المحاسبة 146335 اسيل عماد صبحي النواجحة  .21
 التسويق 2130277 اشرف غسان عيسى المسنات  .22

 المحاسبة 143108 اكرام عبد اهلل حسن عرار  .:2

 المحاسبة 142114 االء /محمد خير/ عبد اهلل الرشدان  .24
 اإلدارة العامة 2130952 االء مصطفى االمين ابراهيم البنا  .25

 التسويق 144238 العنود ينال نعيم الخص  .26
 إقتصاد األعمال 119067 امل طلعت شاهر القطاونة  .27
 اإلدارة العامة 139365 امين توفيق داؤد سلطي  .28
 المحاسبة 141886 انتماء محمود عايد العمايده  .29

 اإلدارة العامة 133834 انس محمد سليمان الزبون  .3:
 اإلدارة العامة 139997 ايات امجد خليل محيسن  .1:
 إقتصاد األعمال 135042 اياد كايد اياد ابوغوش  .2:
 إقتصاد األعمال 140464 ايمان طارق فخرى سنقرط  .::
 إقتصاد األعمال 2130965 ايمان فريد محمد البيتشاويش  .4:
 إقتصاد األعمال 143678 احمد                     ايناس عماد خليل  .5:
 إقتصاد األعمال 144966 ايه بالل شافع ابو عقل  .6:
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 القاعة التخصص  الجامعي الرقم الطالب اسم #

 إقتصاد األعمال 135886 ايه حسام مسعود عبد اهلل  .7:

 اإلدارة العامة 145418 ايه محمد جمال مقبل  .8:
 التسويق 137504 ايهاب زهير توفيق الخليلي  .9:
 إقتصاد األعمال 128175 احلهايهاب محمد سليمان الرح  .43
 نظم المعلومات اإلدارية 135956 ايهاب هشام عبد الخالق حماد  .41
 اإلدارة العامة 139598 أحمد صالح سالم النعيمات  .42
 إقتصاد األعمال 127362 أسيل محمد عوني الكركي  .:4

 المحاسبة 135440 أشرقت أحمد عطاهلل زبن  .44
 دارة األعمالإ 2120880 آزر أحمد عبد مشعورة  .45
 إقتصاد األعمال 139825 باسل ديب عيد القيشاوي  .46
 المحاسبة 140054 بانو شه مال طاهر بك  .47

 إقتصاد األعمال 131394 بتول احمد حافظ طقش  .48
 إدارة األعمال 131312 بتول عزام عوض نعالوي  .49
 التمويل 131551 بتول محمد امين جميل المومني  .53
 إدارة األعمال 138201 بر بني مصطفىبدر البدور بركات جا  .51

 المحاسبة 132974 بدر الدين معروف ابراهيم بدر  .52
 اإلدارة العامة 136751 بدر بالل عبد الرحيم العساف  .:5

 إقتصاد األعمال 2130737 براءه بسام محمد ابو هنطش  .54
 إقتصاد األعمال 2121398 بشار احمد مفلح معتوق  .55
 المحاسبة 116205 بشار بسام زائد الحداد  .56

 إدارة األعمال 136977 بشار محمد صالح صالح  .57

 التمويل 135038 بالل عبداهلل محمد الحوامده  .58

 التمويل 118983 بالل عبدالنعيم أحمد الشرمان  .59

 إدارة األعمال 2130645 بالل نضال محمد ابو شام  .63

 األعمال إقتصاد 133135 بيان عبد العزيز رجب هاديه                 .61

 اإلدارة العامة 135845 بيان محمد عبد الشياب  .62
 المحاسبة 143449 بيان ناصر محمد الصرايره  .:6
 التمويل 132206 تاال امجد عمر عطيه  .64
 إقتصاد األعمال 131048 تاال ايمن علي ابو قبع  .65
 التسويق 2130304 تامر سليم عبد الحميد ابو طالب  .66
 التسويق 2121427 تامر عمر حسني صوبر  .67
 التسويق 138875 تانيا فخرى موسى الور  .68
 إقتصاد األعمال 148039 تسنيم خالد عبد الرحيم حمام  .69
 المحاسبة 146662 تسنيم منذر صالح زيتون  .73

 إقتصاد األعمال 135763 تغريد عياش عبد الكريم المناصير  .71
 التمويل 98072 تمارا زياد مشهور الشريده  .72
 التمويل 139957 بشير السلطي تماره سمير  .:7

 إدارة األعمال 116339 توجان عصام حسن عبدالرحيم  .74

 اإلدارة العامة 135309 ثناء خالد يحيى ابو سعد  .75
 إدارة األعمال 144223 جمانه /محمد خير/ جمال رمان  .76
 إدارة األعمال 139452 جمانه احمد محمد شبيب  .77
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 القاعة التخصص  الجامعي الرقم الطالب اسم #

 التمويل 122119 جمانه عماد مصطفى عبد الهادى  .78

 اإلدارة العامة 139220 جهينه ناصر عبد الحليم عياش  .79
 التسويق 125892 جورج عصام جورج رستم  .83
 اإلدارة العامة 143706 جيهان تيسير عبد العزيز العرجان  .81
 اإلدارة العامة 139057 جيهان رائد عبدالمجيد القرالة  .82
 المحاسبة 137418 حسين محمد حسين ابونصار  .:8
 اإلدارة العامة 86578 حال إبراهيم عبدالكريم أبو حيدر  .84

 إدارة األعمال 144353 حال زياد عبد الفتاح المسعود  .85

 التسويق 134181 حال عدنان حمد الطراونه  .86
 إقتصاد األعمال 2131069 حال يوسف خضر بركات  .87
 التمويل 141322 حمزة /محمد هاني/ حمدي أبو عيشة  .88

 التسويق 2130753 ليان الحنيطيحمزه ابراهيم ع  .89
 المحاسبة 132476 حمزه انور فرحان مداح  .93
 المحاسبة 145099 حمزه بشار نافز النمر  .91

 اإلدارة العامة 2131028 حنين اسماعيل سعيد محمد ابو هاللي  .92
 إقتصاد األعمال 138479 حنين عمر احمد العسعس  .:9

 دارة العامةاإل 139227 حنين عيسى عبد العزيز المداينه  .94
 نظم المعلومات اإلدارية 144205 حنين ماهر يوسف عويضه                      .95
 المحاسبة 136435 حنين محمد ابراهيم الجحيش  .96

 إقتصاد األعمال 134080 حور موسى راجي المعاعيه  .97

 اإلدارة العامة 135274 خالد اديب خالد الكفاوين  .98
 التسويق 2131141 خالد ضرار وحيد جويحان  .99

 المحاسبة 137198 خالد نزار علي الطرشان  .133
 التسويق 140481 دارين رياض حسن الكسواني  .131

 اإلدارة العامة 138869 دارين سالم محمد الشوابكه  .132

 التسويق 134947 داليه احمد نمر الدباس  .:13
 المحاسبة 154223 دانا اسامه محمود الخالدي  .134
 إقتصاد األعمال 107625 اددانة منير محمود عبدالجو  .135
 إدارة األعمال 140361 دانيا عامر محمد طه  .136
 إقتصاد األعمال 137598 دعاء حسن محمد علي  .137
 المحاسبة 2130110 دعاء علي صالح الفقيه  .138
 التمويل 154942 دعاء يحيى محمود ابو الحسن  .139

 إدارة األعمال 134162 دياال حسام الدين عبد اهلل جانا  .113

 نظم المعلومات اإلدارية 143718 اال محمد خالد ابو الهيجاءدي  .111

 إقتصاد األعمال 2130600 ديانا علي عزمي عبيد  .112

 إدارة األعمال 134038 ديانا يعقوب ياسين التعمري  .:11

 إدارة األعمال 2130219 ديمه زياد محمد الرقاد  .114

  التربوية العلوم مختبرات
    مساًء 3:3:-2  

 الرابعة الجلسة

 إدارة األعمال 133056 دينا باسل شوكت ابده  .115
 إقتصاد األعمال 143606 دينا خليل محمد ابراهيم  .116
 التسويق 134523 دينا محمود فواز مقدادي  .117
 إدارة األعمال 145512 دينه عبد السالم حسين بني هاني  .118
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 القاعة التخصص  الجامعي الرقم الطالب اسم #

 التسويق 135895 راشد محمد ذياب الخمايسه  .119

 التمويل 133345 راكان هشام رمضان خضر  .123
 اإلدارة العامة 2130169 راما ابراهيم يوسف الجبره  .121
 المحاسبة 138767 راما عزمي جمعه مشارقه  .122
 التسويق 155803 رانيا احمد ماجد المجالي  .:12
 التمويل 133049 رانيا خالد محمود راجحه  .124
 اإلدارة العامة 131065 رانيا ماهر ابراهيم الصعيدى  .125

 اإلدارة العامة 130638 عيد عميش رايان عبد اهلل  .126
 التسويق 128964 راية نائل محمد سعيد الشيشاني  .127
 اإلدارة العامة 122281 رايه حامد محمد الجعافره  .128
 التسويق 139789 ربى طالل احمد زيتون  .129

 إدارة األعمال 141657 ربى عبد الرزاق حمدان اللوزى               .1:3
 المحاسبة 137533 احربى عبد القادر حمدي بط  .1:1
 إقتصاد األعمال 143617 رحمه عادل احمد مسمار                      .1:2
 التمويل 138755 رزان ابراهيم سليمان الحنيطي  .::1

 التمويل 132538 رزان احسان علي رواشدة  .1:4
 اإلدارة العامة 2130740 رزان اسحق رشاد الدويك  .1:5

 بةالمحاس 134394 رزان ثابت نصر الرمحي  .1:6
 إقتصاد األعمال 137482 رزان حسين موسى عبيدات  .1:7
 التسويق 2130879 رزان عبدالحفيظ حسين الهروط  .1:8

 التسويق 142726 رزان فؤاد سليمان سليمان  .1:9

 إدارة األعمال 131852 رزان محمود نصر داوود  .143

 التمويل 71704 رضا عبدالعزيز رضا صدقة  .141

 اسبةالمح 139275 رعد عماد جمال حداد  .142
 اإلدارة العامة 132586 رغد ابراهيم سيف بني موسى  .:14

 اإلدارة العامة 143860 رغد احمد ابراهيم الطويل  .144

 إقتصاد األعمال 123355 رنا رضا سليم الجرادات  .145
 إقتصاد األعمال 127102 رنا منير صالح مشتهى  .146

 التسويق 138153 رناد فواد اسماعيل شقبوعه  .147
 التسويق 142975 خميس رناد محمد احمد  .148
 التمويل 145592 رند حازم خليل الكركي  .149
 التسويق 130753 رند سعود شحاده قرقش  .153
 المحاسبة 144971 رند عماد الدين مطلق المحتسب  .151
 التسويق 142573 رهام /محمد أمين/ محمود العبوشي  .152

 إدارة األعمال 145831 رهام عدنان احمد الشعار  .:15
 إقتصاد األعمال 131881 د النباليرهف عارف محم  .154
 إدارة األعمال 142131 روان اسد عبد الرحيم حمد                   .155

 المحاسبة 145456 روالن مهند طه الفليح  .156

 التسويق 130574 روند سليم محمد عاشور  .157
 اإلدارة العامة 143645 رؤى موسى عبد القادر قبيعه                 .158
 إدارة األعمال 141415 ير العليريم منذر من  .159
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 القاعة التخصص  الجامعي الرقم الطالب اسم #

 نظم المعلومات اإلدارية 144214 ريم نصر سعيد المزاهره  .163

 إقتصاد األعمال 147584 ريما فطين فرج زايد  .161
 التمويل 2130854 زياد عبد الوهاب محمود حسين  .162
 إقتصاد األعمال 2131018 زياد محمد عبد الكريم صالح  .:16
 نظم المعلومات اإلدارية 2121175 زيد تيسير عبد الجبار ابو شقدم  .164
 المحاسبة 134550 زيد سميح جمال حداد  .165
 التسويق 2130089 زيد ظافر محمد اكرم القدسي  .166

 التمويل 143630 زين بدر سليمان بدران  .167
 المحاسبة 133093 زين موفق سالم الروضان  .168
 سويقالت 97410 زين نصر محمد الذهبي  .169
 المحاسبة 140560 زينا صالح سالم القسوس  .173

 التسويق 131060 زينه بشير احمد النجداوى  .171
 إدارة األعمال 105445 زينه طالل رشدى الحايك  .172
 إقتصاد األعمال 131741 زينه عماد يوسف محمد  .:17
 التمويل 136710 زينه نزيه عبدالكريم ابوالفيالت  .174

 نظم المعلومات اإلدارية 133136 ساجده مصطفى احمد ابو رمان  .175
 إقتصاد األعمال 140688 سارة محمد غريب ابراهيم   .176

 إقتصاد األعمال 142119 ساره احمد فوزى برجاوى  .177
 إدارة األعمال 142124 ساره اسعد عبد الهادى قابوق                .178
 التمويل 142620 ساره سامي قبالن الرحامنه                  .179

 إقتصاد األعمال 130496 ره علي محمد النعيماتسا  .183

 التسويق 2130368 ساره محمد حميدان دنديس  .181

 اإلدارة العامة 2130111 ساره نبيل محمد حافظ نيروخ  .182

 إقتصاد األعمال 134182 سالي جودت مصطفى سوالمه  .:18
 إقتصاد األعمال 142879 سامر عبد اهلل ابراهيم ابو خليل  .184

 المحاسبة 132385 ضيان النويرانسامي مبارك ف  .185

 المحاسبة 142265 سجود حمزه محمد النواطير  .186
 اإلدارة العامة 133566 سجى حسان زهير كلبونه  .187
 اإلدارة العامة 141124 سجى خميس محمود ابو عفيفه  .188
 إقتصاد األعمال 145690 سحر جبر محمد ابو الحاج  .189
 بةالمحاس 144728 سديل رسمي علي بني سعيد  .193
 المحاسبة 141554 سرى ابراهيم فضل الطعاني                   .191
 اإلدارة العامة 138061 سعيد منصور سعيد المعادات  .192
 المحاسبة 141923 سالم عمار عدنان الشرايرى                  .:19

 اإلدارة العامة 143462 سلسبيل توفيق يوسف الرحامنه  .194
 اإلدارة العامة 139228 سليمان رامي سميح السعود  .195
 إدارة األعمال 128560 سمر زياد رداد الحرايزه  .196
 التسويق 135075 سند ماهر محمد شخاتره  .197

 إدارة األعمال 142536 سوزان محمد محمود الخطيب  .198
 المحاسبة 2130024 سيف الدين حسام محمود ابو زايد  .199
 المحاسبة 130303 شاكر ايمن شاكر وشاح  .233
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 القاعة التخصص  الجامعي الرقم الطالب اسم #

 المحاسبة 131069 ن يونسشهد احمد حسي  .231

 التمويل 141408 شهد سامح شريف سيالوى  .232
 إدارة األعمال 2130546 شهد محمد وفيق ابو زهره  .:23
 إدارة األعمال 134504 شيراز محمد علي جاموس  .234
 اإلدارة العامة 106535 صفاء أحمد محمد العطيات  .235
 المحاسبة 140939 صالح محمد صالح عياد  .236
 المحاسبة 131572 خير/ عبد الرزاق الخاليلةصهيب /محمد   .237

 التسويق 146091 صهيب نضال بشير جلوقه  .238
 المحاسبة 2130912 طارق جمال شكرى شحاده  .239
 المحاسبة 135854 طالل محمد حسن تحسين الناطور  .213
 إدارة األعمال 145410 عبد الكريم داود ذياب الشعالن  .211

 المحاسبة 144682 عبد اهلل سلطان عبد اهلل حسن  .212
 المحاسبة 139864 عبد اهلل محمد محمود نواهضه  .:21
 التمويل 138114 عبد اهلل منور محمد السنيدي  .214
 المحاسبة 133219 عبدالعزيز حسين عبد العزيز منصور  .215

 اإلدارة العامة 125459 عبداهلل ايمن كمال باكير  .216
 إدارة األعمال 155207 عبداهلل عمر حروب  .217

 إقتصاد األعمال 126893 ازن أحمد أبوهدبهعبداهلل م  .218
 التسويق 132383 عدلي محمد عبد النجداوى  .219
 اإلدارة العامة 135210 عرين خالد عيد فنشه  .223

 إدارة األعمال 2130745 عرين زياد ذيب سليمان  .221

 اإلدارة العامة 143439 عال كفاح محمد ابراهيم                     .222

 المحاسبة 155127 ب اهللعالء عمر احمد حبي  .:22

 التسويق 2131000 علي احمد محمد علي الطوبل  .224
 إقتصاد األعمال 2120339 علي راكز علي الزعارير  .225

 اإلدارة العامة 116188 علي مازن إبراهيم النشواتي  .226

 إقتصاد األعمال 139706 عمار صالح قاسم الجراح  .227
 ةاإلدارة العام 129014 عمر احمد مصطفى شموط  .228
 المحاسبة 2131019 عمر عبداهلل حسين عبيداهلل  .229
 التسويق 2130619 عمر عدنان ابراهيم جبر  .2:3
 التمويل 133888 عمر عصام عبد الرحمن ابو صالح  .2:1
 التمويل 131904 عمر علي عبد اهلل غيث  .2:2
 إدارة األعمال 126411 عمر مروان عدنان المتولي  .::2
 حاسبةالم 130585 عمرو جمال موسى عمرو  .2:4

 مجمع/االندلس مختبر
  االنسانية القاعات

 مساء 3:3:-2 

 الرابعة الجلسة  

 التمويل 2130773 عمرو طاهر اسعد جرادات  .2:5
 المحاسبة 142142 عنود احمد فالح ابن سراح  .2:6
 اإلدارة العامة 2121111 عهد اكرم عبدالعزيز نصار  .2:7
 اإلدارة العامة 137765 غدير زياد سعيد عوض اهلل  .2:8

 اإلدارة العامة 132955 غزل ماجد غازى العارضه  .2:9
 التسويق 118902 فارس محمد عزت الحديد  .243
 المحاسبة 139699 فاطمة سليمان زيني  .241
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 كلية األعمال
 يرجى اإلنتباه الى مكان وموعد اإلمتحان

 القاعة التخصص  الجامعي الرقم الطالب اسم #

 اإلدارة العامة 130802 فاطمه الزهراء نعيم حسن صندوقه  .242

 اإلدارة العامة 130598 فاطمه نضال لطفي ابوليلى  .:24
 المحاسبة 139388 فرات هشام احمد النجداوى  .244
 المحاسبة 138522 فرح توفيق محمد البنا  .245
 التسويق 143015 فرح جهاد عباس ابو شاشيه  .246
 التسويق 134683 فرح راسم حسني حمودي  .247
 التسويق 147700 فرح عبد اهلل محمود الذيب  .248

 التمويل 146185 فرح عوني محمد الخصاونه  .249
 عمالإقتصاد األ 132121 فرح فواز طه الشيخ  .253
 المحاسبة 136811 فرح محمد عبد الكريم الزعبي  .251
 المحاسبة 141973 فرح محمد عمر الحليسي  .252

 إقتصاد األعمال 140538 فرح محمود ذيب الدر  .:25
 التمويل 137064 فرح مشعل عبد الكريم الحديد  .254
 التمويل 2120666 فرح نبال احمد عنبتاوى  .255
 المحاسبة 133862 فرح هنائي عادل سبع العيش  .256

 المحاسبة 145491 فوزي /محمد غسان/ فوزي المتولي  .257
 المحاسبة 131833 قصي يوسف عارف الكيالني  .258

 المحاسبة 123404 كرستينا الياس حنا موسى  .259
 التمويل 140244 كريم مروان ماميش  .263
 اإلدارة العامة 134105 النا عبد الكريم سرور الشراب  .261

 اإلدارة العامة 130978 يلبنى غالب اسماعيل الزعب  .262

 المحاسبة 145742 لجين خلف علي النوايسه  .:26

 المحاسبة 142603 لمى خلدون حامد عليدى  .264

 اإلدارة العامة 134652 لمى سليم احمد زيد  .265
 المحاسبة 137607 ليلى العبد خليل ابو عيد  .266

 إدارة األعمال 141761 لين جواد عبد المجيد الحمورى  .267

 إدارة األعمال 141310 بد الرحمن ابو رصاعلين خليل ع  .268
 إقتصاد األعمال 150877 لين زياد صالح البرغوثي  .269
 التسويق 140955 لين عماد عدنان الخاروف  .273
 التمويل 134051 ليندا نابليون عبد الرحمن يعيش  .271
 التمويل 2130628 ماهر ناصر جورج الحداد  .272
 تصاد األعمالإق 137617 مجاهد محمد سالمه السبيتان  .:27
 إدارة األعمال 143399 مجد طه صبيح الخوالده  .274

 الدراسات مختبر
 القاعات مجمع/العليا

 االنسانية
  مساًء 3:3:-2  

 الرابعة الجلسة 

 التسويق 138991 مجد محمد ناصر علي اللبان  .275

 المحاسبة 140183 مجد معاويه فهد القواسمه  .276
 رة العامةاإلدا 128677 محمد احمد عليان الحليق  .277
 التمويل 144503 محمد اياد محمود الصالحات  .278
 المحاسبة 139726 محمد تيسير محمد العفيشات  .279

 إقتصاد األعمال 2110406 محمد خالد طاهر الجيالني  .283
 التمويل 141329 محمد خالد يوسف الطويل  .281
 المحاسبة 139671 محمد رائد جمعه عساف  .282
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 كلية األعمال
 يرجى اإلنتباه الى مكان وموعد اإلمتحان

 القاعة التخصص  الجامعي الرقم الطالب اسم #

 إقتصاد األعمال 2131052 محمد ربحي عبد الرحمن سليمان  .:28

 التمويل 130910 محمد رعد ابراهيم محمود البيطار  .284
 التمويل 132037 محمد زياد يونس احمد  .285
 اإلدارة العامة 2130491 محمد سمير عبد الرحمن سرحان  .286
 اإلدارة العامة 117467 محمد صالح عبدالرحمن الدويكات  .287
 لتسويقا 138038 محمد عبد اهلل محمد الفحيلي  .288
 اإلدارة العامة 2120217 محمد عبد النور محمد حجازي  .289

 نظم المعلومات اإلدارية 2110237 محمد عبدالرحيم /محمد رسول/ الكيالني  .293

 اإلدارة العامة 2120064 محمد عبدالسالم محمد عفيف كتانه  .291
 المحاسبة 145500 محمد عبده محمد الكردى  .292
 المحاسبة 134759 محمد عزام محمد النوري  .:29

 اإلدارة العامة 2130808 محمد علي محمد امين برجاق  .294
 نظم المعلومات اإلدارية 136466 محمد فايز اسحق ابو عوده                   .295

 إدارة األعمال 131998 محمد مجدي محمد صديق نواس  .296
 التسويق 134819 محمد موسى حسن العوران  .297
 التمويل 140699 محمد ناجح احمد عبد الرحيم  .298

 اإلدارة العامة 128862 محمد نديم عبدالرحمن البدارنة  .299
 التسويق 2050540 محمد وليد احمد زعرور  .33:

 اإلدارة العامة 2130054 محمد وليد اسماعيل غانم  .31:
 التمويل 128575 محمود امجد شريف الباشا  .32:
 إدارة األعمال 126850 محمود جمال ناظم مدلل  .:3:

 اإلدارة العامة 142349 الرحيم محمود /الجريري الحصان/محمود عبد   .34:

 اإلدارة العامة 2120797 مرام صبحي عبيد الصرايره  .35:

 التمويل 145015 مرح سمير عيسى قموه  .36:

 إدارة األعمال 141623 مرح محمد جودت قاسم                        .37:
 إدارة األعمال 145845 مروة خالد ابراهيم النجار  .38:

 المحاسبة 136029 معتز ابراهيم احمد البراهمية  .39:

 المحاسبة 145170 ملك عدنان عبد الجبار حماد  .13:
 التمويل 131542 منار محمد موسى صيام  .11:
 التسويق 142798 منى نضال فاروق سجاجه  .12:
 المحاسبة 116790 منير غازي منير إستانبولي  .:1:
 المحاسبة 136080 منيه عاطف محمد الكريميين  .14:

  التأهيل علوم مختبر
 مساء  3:3:-2   

 الرابعة الجلسة

 التسويق 138228 منيه فوزى عيسى شاهين  .15:

 إدارة األعمال 129933 مهند محمود بشير نصار  .16:
 نظم المعلومات اإلدارية 129860 موسى ناجح يوسف جريس  .17:
 نظم المعلومات اإلدارية 2130107 مؤيد عزمي محمود خنفر  .18:
 اإلدارة العامة 2130549 ميام محمود عبد اهلل ابو العز  .19:
 المحاسبة 135781 ميس حسين خليفه العطيات  .23:
 إدارة األعمال 121660 ميس رضوان عبد اهلل الشهاب  .21:
 المحاسبة 141750 ميس عبد الغفار رجب سيف                    .22:
 المحاسبة 140442 ميس يوسف محمود الصرايره  .:2:
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 كلية األعمال
 يرجى اإلنتباه الى مكان وموعد اإلمتحان

 القاعة التخصص  الجامعي الرقم الطالب اسم #

 التمويل 142128 ميسم ثائر يوسف نوفل  .24:

 التسويق 2080007 نادية حمدي /محمد طاهر/ البغا  .25:
 إدارة األعمال 140507 نادين جريس سليمان مسلم  .26:
 اإلدارة العامة 135310 نادين عوني حمود العمايره  .27:
 اإلدارة العامة 130627 نتاشا عاصم عزيز نفش  .28:
 المحاسبة 145427 ندى حاتم يوسف العيسوى  .29:
 إقتصاد األعمال 125525 نرمين فريد محمد البيتشاويش  .3::

 التمويل 139672 نور ايمن محمد رافت عبد الفتاح  .1::
 اإلدارة العامة 134660 نور باسم حسين اليوسف  .2::
 المحاسبة 142764 نور جواد /محمد ثلجي/ الزعتري  .:::
 إقتصاد األعمال 133064 نور نبيل اسحق ابو هالل  .4::

 إدارة األعمال 138854 نورالدين عبداهلل محمود العطيوى  .5::
 التسويق 119569 نوف هشام عمر غنيم  .6::
 اإلدارة العامة 133011 هاشم محمد سليمان الفناطسه  .7::
 إقتصاد األعمال 138635 هبة راكان خليل/أبوسميحة المناصير/  .8::

 التسويق 124738 هبه اندرا هشام محمد القطيشات  .9::
 نظم المعلومات اإلدارية 138292 هبه جمال الدين خليل عرابي  .43:

 إقتصاد األعمال 140718 هبه حامد عطا اهلل الطراونه  .41:
 نظم المعلومات اإلدارية 140601 هبه لؤي جميل حدادين  .42:
 المحاسبة 142263 هديل سالمه محمد الدسيت  .:4:

 نظم المعلومات اإلدارية 144473 هديل يوسف توفيق ابو الرب  .44:

 نظم المعلومات اإلدارية 135924 هال محفوظ عبد اهلل عبد الخالق  .45:

 المحاسبة 146443 هيام عبد المنعم امين الدويك  .46:

 المحاسبة 137980 هيثم ماجد احمد ابويحيي  .47:
 اإلدارة العامة 135138 وجدان وائل حسين الفراش  .48:

 المحاسبة 2130242 وديس محمد قاسم خصاونه  .49:

 إقتصاد األعمال 138586 وعد خالد احمد ابو عرابي  .53:
 إدارة األعمال 143608 وعد زياد صبحي ذياب  .51:
 التسويق 131865 وعد فهيم احمد ابو الرب  .52:
 اإلدارة العامة 138947 والء كايد محمود الحنيطي  .:5:
 إقتصاد األعمال 143408 يارا بالل احمد الحجاوى  .54:
 التمويل 143682 يارا رمزى انيس الكيالني  .55:
 اإلدارة العامة 107566 ياسمين حمدان ابراهيم عبدالخالق  .56:
 اإلدارة العامة 136791 يحيى محمد سليم التل  .57:

 المحاسبة 145186 يزن حاتم حسن عليان  .58:
 التمويل 139937 يزن رجائي وديع الصايغ  .59:
 التمويل 139943 يزيد بسام احمد عميره  .63:
 المحاسبة 138916 يزيد قفطان شالش المجالي  .61:
 

 


