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 لتكنولوجيا الثاني عبداهلل الملككلية 

 يرجى االنتباه لمواعيد ومكان اإلمتحان المعلومات

 

 كلية الملك عبد اهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات
 امتحان الكفاءة الجامعية/الفصل األول

31/33/7132 

 االثنين
 

 القاعة التخصص الرقم الجامعي اسم الطالب #

 علم الحاسوب 2130635 محمد هاشم/ ابراهيم هاشم الفيومي/  .1

 مختبرات
 التربوية العلوم

31:11-37 

 صباحًا
 الجلسة الثانية

 علم الحاسوب 145862 احمد عبد المنعم نعيم العالونه  .2

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 2130287 احمد محمود خالد الجخيم  .3

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 139766 اسيل عبد اهلل شعيب العطارى  .4

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 129277 االء صالح مطلق الهباهبه  .5
 أنظمة المعلومات الحاسوبية 142741 انس ماجد رجا الزبن                        .6

 علم الحاسوب 2120804 ايثار ابراهيم عوده الخوالده  .7
 المعلومات الحاسوبية أنظمة 121076 ايمن محمود علي جوده  .8
 أنظمة المعلومات الحاسوبية 130468 ايه محمود اسماعيل فرارجه  .9

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 2110336 أحمد إبراهيم زهدي شعبان  .11
 علم الحاسوب 139822 أوس احمد راشد االحمد  .11
 أنظمة المعلومات الحاسوبية 137768 باسل ناصر عواد البكار  .12

 علم الحاسوب 141244 عبد الحفيظ سليمان بشار احمد  .13
 علم الحاسوب 140913 بالل نعيم /محمدحسني /سلطان  .14

 علم الحاسوب 140871 ثائر خالد سليم عبد اهلل  .15
 علم الحاسوب 146210 جمانة طارق  جعمور  .16
 علم الحاسوب 145032 حال سعيد جميل السبع  .17

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 2130660 حمد/ حلمي زياد/ مصطفى مصطفى  .18
 أنظمة المعلومات الحاسوبية 126344 حمدي عبد الرزاق حمدي كوكش  .19
 أنظمة المعلومات الحاسوبية 107105 حمزه غاندي شعبان اغا  .21

 علم الحاسوب 121477 خديجه ماهر عبد القادر حمدان  .21
 أنظمة المعلومات الحاسوبية 139387 دانا محمود مفلح الزوغه  .22
 علم الحاسوب 142187 راما عيد ابراهيم فليفل                    .23
 أنظمة المعلومات الحاسوبية 139802 رائد بالل زهير سلطان  .24

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 144690 ريم انور يوسف الكرنز  .25

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 137687 زيد علي موسى الشواهين  .26

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 131389 الرفاتيزيد هاشم جواد   .27

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 137550 ساره احمد /محمد عبد الرحيم/ /كاتبه بدر/  .28

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 2121110 سالم محمد سالم الكور  .29
 علم الحاسوب 141798 سخاء محمد صالح عوامله                     .31
 أنظمة المعلومات الحاسوبية 2121236 صوبرسند حسين هاني   .31
 أنظمة المعلومات الحاسوبية 142865 سهى وليد حسن غيث  .32
 أنظمة المعلومات الحاسوبية 2110235 شذى عبدالقادر محمد أبو عتيق  .33
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 علم الحاسوب 141803 شفاء عزت محمود ياسين                      .34

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 142667 شهد عامر محمد الجاعوني                    .35
 أنظمة المعلومات الحاسوبية 2130109 عاهد نمر عبد الهادى العساف  .36
 علم الحاسوب 146189 عبد اهلل عامر باكير شابسوغ  .37
 علم الحاسوب 2130964 عبداهلل صالح الدين واصف خريم  .38
 علم الحاسوب 139414 حمايدهعال احمد علي   .39
 أنظمة المعلومات الحاسوبية 139206 علي عرفات عبد اهلل سمرين  .41

 علم الحاسوب 2120191 عمر محمد صالح الملكاوي  .41
 أنظمة المعلومات الحاسوبية 128372 عنود عثمان محمد النسور  .42
 علم الحاسوب 122295 غيداء احمد محمود عبيدات  .43
 علم الحاسوب 118387 النسيفهد محمد علي   .44

 علم الحاسوب 2110114 فوزي مهند فوزي سيف  .45
 أنظمة المعلومات الحاسوبية 129318 لجين عاطف رشيد الشقيرات  .46
 علم الحاسوب 146414 لجين محمود عبد اهلل الفاليله  .47
 علم الحاسوب 136639 ليث رسمي اسعد غاوى  .48

 الحاسوب علم 2130878 ليث عمر عبدالقادر عابد  .49
 علم الحاسوب 2130196 لين محمود مصطفى مراغه  .51

 علم الحاسوب 107582 ماجد وضاح ماجد الجعبري  .51
 أنظمة المعلومات الحاسوبية 129259 ماجده عيد حامد الطوالبه  .52
 علم الحاسوب 81779 محمد تيسير إبراهيم شعالن  .53

 علم الحاسوب 143603 محمد رياض يوسف ابو ذياب  .54

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 127287 محمد عيسى عبدالكريم الميمة  .55

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 126075 محمود عفيف سبتي صالح  .56

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 144026 مروان سفيان يوسف علي  .57
 أنظمة المعلومات الحاسوبية 105274 مصعب حابس سفهان العميان  .58

 علم الحاسوب 137208 الضميريمعاذ محمد مصطفى   .59

 علم الحاسوب 2130656 معتصم باهلل عماد عبدالفتاح القنه  .61
 علم الحاسوب 138662 مؤمن عبد الرزاق عبد الرحمن العمرو  .61
 أنظمة المعلومات الحاسوبية 107002 ميرا فايز سليم دعاس  .62
 علم الحاسوب 143186 نائل نضال نائل البشير  .63
 أنظمة المعلومات الحاسوبية 139502 الزعبيهبه خميس حسين   .64
 أنظمة المعلومات الحاسوبية 130892 هديل مهدى محمد الدويري  .65
 علم الحاسوب 133587 وفاء صالح الدين علي ابوحماد  .66
 علم الحاسوب 139880 والء علي مصطفى ابو سيفين  .67

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 129035 يارا عارف محمد النعيمات  .68

 أنظمة معلومات األعمال 134289 اسالم جاد اهلل محمد الزعبي  .69

 علوم مختبر
 التأهيل

    7-1:11 

 الرابعة الجلسة

 أنظمة معلومات األعمال 137547 اسيا طلعت سالم البلوي  .71
 أنظمة معلومات األعمال 133947 اسيل اسماعيل عبد الفتاح حمد اهلل  .71
 أنظمة معلومات األعمال 132796 اصاله احمد محمود الجزائري  .72
 أنظمة معلومات األعمال 135473 اكرام طالل مجلي عبيدات  .73
 أنظمة معلومات األعمال 125695 الرند فواز علي الشهوان  .74



3 
 

 لتكنولوجيا الثاني عبداهلل الملككلية 

 يرجى االنتباه لمواعيد ومكان اإلمتحان المعلومات

 القاعة التخصص الرقم الجامعي اسم الطالب #

 أنظمة معلومات األعمال 116962 أسيل فالح احمد بربور  .75

 أنظمة معلومات األعمال 127383 آيات صالح اكرم حنفيه  .76
 أنظمة معلومات األعمال 133987 محمد هاشم حجيجيبشائر   .77
 أنظمة معلومات األعمال 2120070 حمزه جالل هشام الطويل  .78
 أنظمة معلومات األعمال 130653 خليل معن عزت العزيزي  .79
 أنظمة معلومات األعمال 111041 دينا سليمان غنيم سليمان  .81
 معلومات األعمالأنظمة  126716 رامي محمد أيوب النابلسية  .81

 أنظمة معلومات األعمال 137555 رحمه عبد الرحمن عواد الفطافطه  .82
 أنظمة معلومات األعمال 135766 رسميه أحمد ناصر مهداوي  .83
 أنظمة معلومات األعمال 131266 رند نضال محمود الشرفاء  .84
 أنظمة معلومات األعمال 137670 رهام سالمه شحاده غنيم  .85

 أنظمة معلومات األعمال 125581 خالد بكريساره رعد   .86
 أنظمة معلومات األعمال 2130507 صبا انور يوسف الكرنز  .87
 أنظمة معلومات األعمال 119919 عبداهلل صخر علي الخليفات  .88
 أنظمة معلومات األعمال 2120529 فداء ابراهيم خليل ابو خضره  .89

 األعمالأنظمة معلومات  116728 قصى علي أحمد أبوخضرة  .91
 أنظمة معلومات األعمال 138067 ليث شفيق محمد علي  .91

 أنظمة معلومات األعمال 130612 محمد احمد محمد شوباش  .92
 أنظمة معلومات األعمال 136744 محمد راسم خليل فريحات  .93
 أنظمة معلومات األعمال 121198 محمد عماد مفيد الذيب  .94

 معلومات األعمالأنظمة  136947 مرح اسامه عادل عابد  .95

 أنظمة معلومات األعمال 121204 ميسره اسماعيل سليم الدماغ  .96

 أنظمة معلومات األعمال 105567 نادر عبد اهلل محمد العميان  .97

 أنظمة معلومات األعمال 126764 نورهان ماهر يوسف الحنيطي  .98
 أنظمة معلومات األعمال 115513 يامن سمير إسماعيل فودة  .99

 أنظمة معلومات األعمال 135510 امين عايش يزن عماد  .111

 أنظمة معلومات األعمال 2121364 يعقوب صليبا داود وكيلة  .111
 تكنولوجيا معلومات األعمال 141449 امير عبد الحكيم عامر مصطفى عثمان  .112
 تكنولوجيا معلومات األعمال 143437 ايات محمود احمد عيادات  .113
 تكنولوجيا معلومات األعمال 141453 جميله محمد  احمد عزام  .114
 تكنولوجيا معلومات األعمال 143494 رنا محمد احمد ابو زمزم  .115
 تكنولوجيا معلومات األعمال 146249 سره فتحي عبد القادر ابو ربيع  .116
 تكنولوجيا معلومات األعمال 145011 سماح خالد علي سلمى  .117
 معلومات األعمالتكنولوجيا  140388 سيف الدين نبيل يوسف الكور  .118

 تكنولوجيا معلومات األعمال 143713 صابر محمود /الحاج صابر/ الناطور  .119
 تكنولوجيا معلومات األعمال 143775 عاليه محمد عابد شحاده  .111
 تكنولوجيا معلومات األعمال 143442 فرح سمير حسن عساف  .111
 األعمالتكنولوجيا معلومات  141072 محمد عبد المنعم نعيم العالونه  .112

 تكنولوجيا معلومات األعمال 143653 نوار فخري علي الفالح  .113
 تكنولوجيا معلومات األعمال 145123 نور محمد عبد الفتاح الجدوع  .114

 


