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 عبدهللا الثاني لتكنولوجيا املعلوماتامللك كلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

  12-10:30 الثانيةالجلسة 

 إسم الطالب #
الرقم 

 الجامعي
 مكان وموعد االمتحان التخصص

  أنظمة معلومات األعمال 97698 حامد عبد الرحمن حامد امبشر  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدراسات العليا/مجمع 

القاعات االنسانية  

10:30-12 

 الجلسة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 105160 آدم خالد موس ى حتوقي  .2

 أنظمة معلومات األعمال 116728 قص ى علي أحمد أبوخضرة  .3

 أنظمة معلومات األعمال 124888 نورة عبدالرحمن سليمان الكعابنة  .4

 أنظمة معلومات األعمال 125715 أشرف إبراهيم أحمد غزوان  .5

 أنظمة معلومات األعمال 126390 محمد مروان جميل الحنيطي  .6

 أنظمة معلومات األعمال 126725 ليث حمدى عبدهللا الجغبير  .7

 علم الحاسوب 127682 عبدهللا محمود انور حمدان  .8

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 129277 االء صالح مطلق الهباهبه  .9

 تكنولوجيا معلومات األعمال 130590 عمر درويش حسن سويد  .10

 أنظمة معلومات األعمال 130653 خليل معن عزت العزيزي   .11

 أنظمة معلومات األعمال 131097 مي محمود عوض الشتات  .12

 أنظمة معلومات األعمال 133446 احمد مجدي شحده ابو تيم  .13

 علم الحاسوب 133729 لؤي عدلي عبدالقادر الحلبي  .14

 علم الحاسوب 133744 تمارا عبد هللا حسين العايش  .15

 أنظمة معلومات األعمال 134239 بيان حمدهللا سليم الدوين  .16

 علم الحاسوب 134696 غصون محمد معروف ملص  .17

 علم الحاسوب 134795 انس عالء احمد النادى  .18

 علم الحاسوب 134996 عمار باسم أحمد ابوكف  .19

 أنظمة معلومات األعمال 135029 ابراهيم احمد احمد ابو لبه  .20

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 135055 ايه يوسف عبد الهادى الحراحشه  .21

 أنظمة معلومات األعمال 136193 احالم نايف عبد اللطيف املشارفه  .22

 تكنولوجيا معلومات األعمال 138112 شهم محمد سالمه الزيود  .23

 أنظمة معلومات األعمال 138390 حال باسل سالم تو  .24

 علم الحاسوب 138662 العمرو مؤمن عبدالرزاق   .25

 علم الحاسوب 138717 النا امين سليمان الغرابات  .26

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 138765 الزواهرهاحمد حسن خليفه   .27

 علم الحاسوب 140604 بشار خالد محمود سعيد  .28

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 140729 لينا معتصم احمد املغربي  .29

 تكنولوجيا معلومات األعمال 140996 جليل محمود خليل الذويب  .30

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 141014 ميس محمود عبد الكريم ابو شنب  .31

 تكنولوجيا معلومات األعمال 141170 رعد ماهر رشيد عوض هللا  .32

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 141276 جريس هواش سالم ابو ليل  .33

 هاشم سمير محمد الخطيب  .34

 

 علم الحاسوب 141383
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 عبدهللا الثاني لتكنولوجيا املعلوماتامللك كلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

  12-10:30 الثانيةالجلسة 

 إسم الطالب #
الرقم 

 الجامعي
 مكان وموعد االمتحان التخصص

  علم الحاسوب 141763 سناء غازى عبد الحافظ العجارمه  .35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مختبر القاعات العلمية 

10:30-12 

 الجلسة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علم الحاسوب 141830 منار عيس ى يوسف اللحام  .36

 علم الحاسوب 141989 زين موفق محمد العريمي  .37

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 142999 ملى حسين محمد سلمان  .38

 علم الحاسوب 143350 اسامه خليل عبد الهادى الحديدى  .39

 تكنولوجيا معلومات األعمال 143725 تسنيم فهد صالح القرعان  .40

 تكنولوجيا معلومات األعمال 143870 اوس عبد القادر عيس ى اسماعيل  .41

 تكنولوجيا معلومات األعمال 144039 دينا بهجت عبد القادر قرش ي  .42

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 144700 سجى فيصل علي املعادات  .43

 تكنولوجيا معلومات األعمال 144723 هبه سعيد محمد نجيب                        .44

 تكنولوجيا معلومات األعمال 145071 أبوعيس ى عصام عبدالسالم زهدي  .45

 تكنولوجيا معلومات األعمال 145141 بدر عمر مصطفى ابو شنب  .46

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 146236 رحمه اسماعيل صبحي حميد  .47

 تكنولوجيا معلومات األعمال 146931 سبأ علي سليمان السكر  .48

 تكنولوجيا معلومات األعمال 146975 اسيل وائل حسن الخطيب  .49

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 146980 صباح صالح عبد الرحمن الخوالده  .50

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 147076 احمد ابراهيم محمد زكي خصاونه  .51

 تكنولوجيا معلومات األعمال 147120 فادي جريس سليمان الرزوق   .52

 علم الحاسوب 147187 ينال وحيد ممدوح تس ي  .53

 تكنولوجيا معلومات األعمال 147218 الطباخيحسين حازم حسين   .54

 علم الحاسوب 147259 عمر جاسر احمد العبد  .55

 علم الحاسوب 147287 عبد هللا فايز احمد حمدان  .56

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 147426 عمر سليمان احمد الحيارى   .57

 علم الحاسوب 147884 محمد عامر محمد قبالوى   .58

 تكنولوجيا معلومات األعمال 147933 الدرباش ي لؤي محمد سعيد  .59

 تكنولوجيا معلومات األعمال 150172 أحمد عبدالقادر أبوبكر بابحير  .60

 علم الحاسوب 151375 ايمان نصار محمد ابو رياش  .61

 علم الحاسوب 151444 ورود ابراهيم عبد الحليم املحتسب  .62

 علم الحاسوب 152038 سحر سفيان عوض عوض  .63

تسنيم عبدهللا عبدالجابر   .64

 عبدالهادي

 تكنولوجيا معلومات األعمال 152106

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 152612 يحيى عمر علي احمد  .65

 تكنولوجيا معلومات األعمال 153119 ابو زخمهبه محمد فارس سليمان   .66

 تكنولوجيا معلومات األعمال 153243 ياسمين سعد سليم العمري   .67

 تكنولوجيا معلومات األعمال 153734 حنين فادي علي محمود  .68
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 عبدهللا الثاني لتكنولوجيا املعلوماتامللك كلية 

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

  12-10:30 الثانيةالجلسة 

 إسم الطالب #
الرقم 

 الجامعي
 مكان وموعد االمتحان التخصص

  تكنولوجيا معلومات األعمال 153899 سالم حسام محمد سعيد الرهونجي  .69

 

 

مختبر القاعات العلمية 

10:30-12 

 الجلسة الثانية

 تكنولوجيا معلومات األعمال 154193 محمد سامي محمد ابو شيحه  .70

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 154627 ايهم عمر علي سماره  .71

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 155197 االء محمد خميس ابو خشب  .72

 علم الحاسوب 155308 مادلين جهاد محمد السوافطه  .73

 تكنولوجيا معلومات األعمال 155457 ساره امجد خليل حدادين  .74

 علم الحاسوب 155839 الرا عبد االله محمد الشبول   .75

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 156246 انس بشار عثمان الشرابي  .76

 تكنولوجيا معلومات األعمال 157363 أحمد محمد انيس مساد  .77

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 164068 عبد هللا عزت حمد محمد برهم  .78

 تكنولوجيا معلومات األعمال 166628 نذير بشير احمد النجداوي   .79

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 2120264 ماهر ابراهيم احمد عبندة  .80

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 2120508 حمزه عبد الحميد علي الزبيدى  .81

 أنظمة معلومات األعمال 2120569 انس طايل محمد خجيل  .82

 علم الحاسوب 2120804 ايثار ابراهيم عوده الخوالده  .83

 أنظمة معلومات األعمال 2121157 عالء عادل محمود عوده  .84

 مختبر التأهيل أنظمة معلومات األعمال 2121257 عمر شاهر محمد الحر  .85

10:30-12 

 الجلسة الثانية

 أنظمة معلومات األعمال 2121364 يعقوب صليبا داود وكيلة  .86

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 2130287 احمد محمود خالد الجخيم  .87

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 2130660 حمد/ حلمي زياد/ مصطفى مصطفى  .88

 أنظمة املعلومات الحاسوبية 2130859 رامي يوسف محمود صالح  .89

 علم الحاسوب 2130950 ليلى جمال غالب السكر  .90

 


