
 
 االعمالكلية  

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   12-10:30 الثانيةالجلسة 
 
 صباحا

 مكان وموعد االمتحان التخصص الرقم الجامعي إسم الطالب #

  إدارة األعمال 87043 محمد علي عمر عليدي  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student.com 

10:30-12 

 الجلسة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة العامة 89653 سارة عمر أحمد شعبان  .2

 إدارة األعمال 89988 فهد /محمد توفيق/ محمود حسن  .3

 التسويق 95508 سافمفلح نواف مفلح الع  .4

 اإلدارة العامة 98132 مراد سامي علي ابو حماد  .5

 اإلدارة العامة 104405 قص ي احمد سالم الحجاحجه  .6

 إدارة األعمال 104641 احمد وائل احمد سمور   .7

 إقتصاد األعمال 112074 دعاء سليمان جميعان املحاسنة  .8

 لإقتصاد األعما 112435 جوليت ماجد سالمه قاقيش  .9

 املحاسبة 117685 أحمد حسين عبدهللا املحفدي  .10

 املحاسبة 118457 إسراء سمير محمد مكان  .11

 املحاسبة 118822 عدي فيصل فايز الشريده  .12

 التسويق 118902 فارس محمد عزت الحديد  .13

 اإلدارة العامة 122281 رايه حامد محمد الجعافره  .14

 األعمالإقتصاد  123724 أشرف جميل محمد النميش ي  .15

 إدارة األعمال 125624 أحمد عبدالحميد املاجري   .16

 اإلدارة العامة 125630 رعد معتز حنا حتر  .17

 اإلدارة العامة 125893 عبد الكريم احمد عبد الكريم العساف  .18

 إقتصاد األعمال 126708 احمد عالم احمد نمر  .19

 إدارة األعمال 126730 ثامر عقله غمار الزبون   .20

 املحاسبة 127673 مد خالد شكري مؤيد اح  .21

 إدارة األعمال 127910 معتصم صالح جميل خليفه  .22

 التسويق 128964 رايه نائل/ محمد سعيد/ الشيشاني  .23

 إدارة األعمال 129466 عمر عدنان محمد اللوزي  .24

 املحاسبة 129534 يارا فؤاد محمد علوش  .25

 إقتصاد األعمال 129859 ميس احمد خالد زريقات  .26

 املحاسبة 130296 اسامة زاهر عبد العزيز شلطف  .27

 التمويل 130487 ايه غسان ناصر ابو بكر  .28

 إدارة األعمال 130981 مسك ظافر محمد  .29

 اإلدارة العامة 131042 سوزان عبد العزيز فؤاد البكري   .30

 إقتصاد األعمال 131259 حال وائل ابراهيم حجازين  .31

 املحاسبة 134257 دانيا محمد مصطفى خطاطبه  .32

 نظم املعلومات اإلدارية 134400 اديب محمد عقله مالحمه  .33

 التسويق 134631 محمد توفيق محمود قداده  .34
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 االعمالكلية  

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   12-10:30 الثانيةالجلسة 
 
 صباحا

 مكان وموعد االمتحان التخصص الرقم الجامعي إسم الطالب #

  إقتصاد األعمال 134685 غيداء عاطف محمد الطرمان  .35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student.com 

10:30-12 

 الجلسة الثانية

 

 

 

 

 

 

 إدارة األعمال 134930 انوار عبد الهادي عبد الهادي غزاوي   .36

 املحاسبة 135024 وائل اسامه علي زاهر  .37

 إدارة األعمال 135071 حمزه عاطف عبد هللا/ العلي البقور/  .38

 التسويق 135895 راشد محمد ذياب الخمايسه  .39

 نظم املعلومات اإلدارية 136395 ليث رعد شالش اسحاقات  .40

 اإلدارة العامة 137156 ايه عيس ى حسين كمال  .41

 إدارة األعمال 137272 حمزه عبد الرحمن نعيم غيث  .42

 املحاسبة 137281 ل خميس عاشور خير فيص  .43

 التمويل 137800 احمد تيسير عبد املجيد العبس ي  .44

 اإلدارة العامة 137906 عبد الكريم احمد موس ى العوامله  .45

 اإلدارة العامة 137983 نبيل فيصل نويران الشدايده  .46

 التمويل 138114 عبد هللا منور محمد السنيدي  .47

 التسويق 138219 شادي واصل احمد الشبلي  .48

 اإلدارة العامة 138473 عبد هللا مصطفى كامل الشويخ  .49

 املحاسبة 138588 عبد هللا راتب محمود الفضلي  .50

 إقتصاد األعمال 138618 شهد رشاد عايد النجداوى   .51

 اإلدارة العامة 138636 محمود جمال محمود الخاليله  .52

 املحاسبة 138730 عدي سمير عادل الرمحي  .53

 التسويق 139093 حارث عبد الرحمن محادينفارس   .54

 التسويق 139823 سيف صايل متعب املجالي  .55

 التسويق 139855 داليه ظافر عفيف النوباني  .56

 إدارة األعمال 140494 رشدي بشار رشدي الحايك  .57

 إقتصاد األعمال 140496 سمر كمال محمد عيس ى  .58

 عامةاإلدارة ال 140516 داليانا خالد فارس الفايز  .59

 التسويق 140524 ليان حازم زهدى حموده  .60

 إدارة األعمال 140574 دانيا حسن محمد الدسوقي  .61

 التسويق 140640 مها عمر حمد الحديد  .62

 التسويق 140895 محمد عمر ابراهيم عبنده  .63

 التمويل 140907 عبد هللا احمد عبدهللا املصري   .64

 املحاسبة 140953 وسيم حسين احمد منصور   .65

 التمويل 141031 حمزه عبد هللا حسن الحوراني  .66

 التمويل 141125 ساره خالد كمال نصار  .67

 التمويل 141144 روزلي رسمي حسن /محمد علي/  .68

page2



 
 االعمالكلية  

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   12-10:30 الثانيةالجلسة 
 
 صباحا

 مكان وموعد االمتحان التخصص الرقم الجامعي إسم الطالب #

  إدارة األعمال 141246 محمد اسامه سالم بدير  .69

 

 

 

 

 

 

 

Student.com 

10:30-12 

 الجلسة الثانية

 التسويق 141283 محمد سمير موس ى العبس ي  .70

 ألعمالإدارة ا 141301 سلوى سعد الدين محمد العقاد  .71

 نظم املعلومات اإلدارية 141340 محمد علي محمد مصطفى  .72

 إقتصاد األعمال 141341 فرح احمد درويش عريقات  .73

 التمويل 141353 تاال اشرف منيف الخفش  .74

 املحاسبة 142285 محمد عيس ى محمد الغول   .75

 التسويق 142499 دارين صالح عبده الخطيب  .76

 التسويق 142776               زيد عبد هللا خليل الحجازين  .77

 املحاسبة 142783 ابتهال محمد عبد الرحمن القضاه  .78

 املحاسبة 142889 شيماء تيسير رضوان املعايطه  .79

 املحاسبة 142956 بلسم عبد الفتاح عبد هللا النسور   .80

 إدارة األعمال 142987 شهد فرحان علي حمارشه  .81

 لتمويلا 142994 ميس نزار ابراهيم النسور   .82

 املحاسبة 143060 سلطان حافظ يوسف ابو السندس  .83

 التمويل 143151 الياس وليد عيس ى طريف  .84

 التسويق 143158 هبه فياض كريم الحالحله  .85

 إقتصاد األعمال 143203 زيد عبد الناصر محمود امللك  .86

 التسويق 143273 فرح هاني محمد املصري   .87

 التمويل 143334 محمد يوسف مصطفى شحاده  .88

 املحاسبة 143361 احمد فواز ناجي العبادي  .89

 إقتصاد األعمال 143384 رهف زياد عبد هللا عبنده  .90

 اإلدارة العامة 143440 مرام نوفان مفلح العبابسه  .91

 اإلدارة العامة 143450 جنات جمال محمد خضير  .92

 نظم املعلومات اإلدارية 143501 فاتن بسام خضر الزيود  .93

 التسويق 143543 ماهر خالد ابو رايس ي رانيا  .94

 التسويق 143557 ريم فخرى احمد القطارنه  .95

 التمويل 143632 عبدهللا صالح محمد عريقات  .96

 التسويق 143663 قص ي خليف فارس الرفوع  .97

 املحاسبة 143849 مجد رائد حسين ابو رزق  .98

 اإلدارة العامة 143930 رعد عيس ى سليم العرنكي  .99

 إدارة األعمال 144198 محمد هاشم حجيجيبثينه   .100
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 االعمالكلية  

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   12-10:30 الثانيةالجلسة 
 
 صباحا

 مكان وموعد االمتحان التخصص الرقم الجامعي إسم الطالب #

  إدارة األعمال 144487 هديل علي حسين العساكره  .101

 

 

 

 

 

 

مختبرات العلوم 

 التربوية

 10:30-12 

 الجلسة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إقتصاد األعمال 144531 تسنيم ابراهيم جودت الباشا  .102

 إدارة األعمال 144581 اديب عماد الدين اديب املاض ي  .103

 املحاسبة 144655 ودهعمار سمير اسماعيل ف  .104

 اإلدارة العامة 144704 منال رائد محمد الشراري   .105

 التسويق 144804 نسيم خليل محمد الضمور   .106

 التمويل 145104 علي عماد بدر زهران  .107

 إدارة األعمال 145121 غسان هشام محمد الحلو  .108

 التسويق 145132 آيه زياد عيس ى نازك  .109

 نظم املعلومات اإلدارية 145193 احمد اديب احمد عساف  .110

 إدارة األعمال 145197 عاصم سامي عبد الفتاح الشهاب  .111

 التمويل 145228 تسنيم صالح عبد ربه املعايطه  .112

 املحاسبة 145294 قص ي عمر عبد الرحيم سالمه  .113

 اإلدارة العامة 145380 عمر عبد هللا عواد الرداد  .114

 اإلدارة العامة 145416 /الجريري الحصان/محمد ماجد   .115

 املحاسبة 145432 ايهاب شحاده سعدى الجعبرى   .116

 التسويق 145501 نادين جزام ضامن الحمايده  .117

 إدارة األعمال 145505 عبد هللا ابراهيم احمد املناصير  .118

 نظم املعلومات اإلدارية 145568 علي اياد علي القشاش  .119

 التسويق 145637 غدير موس ى يوسف نباص  .120

 املحاسبة 145646 عثمان عمر محمود العالونه  .121

 اإلدارة العامة 145650 هبه حسام الدين صالح ابو عروق  .122

 املحاسبة 145704 االء عماد ياسين شراب  .123

 إدارة األعمال 145982 مليس عالم عثمان الصدر  .124

 إقتصاد األعمال 146000 اسعد نجيب اسعد غنيم  .125

 املحاسبة 146047 قيس ايمن عيس ى خميس  .126

 اإلدارة العامة 146135 حال بهجت امين رحال  .127

 إقتصاد األعمال 146367 زينب عبد الكريم محمد الغويري   .128

 التسويق 146390 فرح محمد يوسف النعيمات  .129

 نظم املعلومات اإلدارية 146463 زكريا رامي حافظ الشريده  .130

 قالتسوي 146471 سيف الدين انور سعد الدين الزميلي  .131

 إدارة األعمال 146683 عبدالرحمن محمد علي الرياالت  .132

 التمويل 146818 محمد حيدر محمد صالح املساعد  .133

 التمويل 146887 حنين عزام عقله الفرج  .134
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 االعمالكلية  

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   12-10:30 الثانيةالجلسة 
 
 صباحا

 مكان وموعد االمتحان التخصص الرقم الجامعي إسم الطالب #

  إقتصاد األعمال 146908 منار عماد بلبيس ى الشوملي  .135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مختبرات العلوم 

 التربوية

 10:30-12 

 الجلسة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 املحاسبة 146969 زيد عمر محمد ابو حرب  .136

 اإلدارة العامة 146982 جمانا موس ى حسين فريحات  .137

 إدارة األعمال 147017 ايه غسان ناجي مفلح  .138

 التمويل 147027 محمد باسل محمد عليان  .139

 التمويل 147034 احمد خالد سالمه الجبور   .140

 إدارة األعمال 147049 دياال ظافر زكي فريتخ  .141

 نظم املعلومات اإلدارية 147057 محمد عدنان سليم السعدي  .142

 إقتصاد األعمال 147132 ل ميشيل حجازينهاني فيص  .143

 نظم املعلومات اإلدارية 147192 عال احمد سليم ابو عين  .144

 اإلدارة العامة 147266 ملى غازي فيصل درويش  .145

 إقتصاد األعمال 147279 زيد فهد صادق الشرباتي  .146

 اإلدارة العامة 147366 ميران بشير عبد الحافظ الجماعين  .147

 إدارة األعمال 147387 م بديراحمد اياد سال  .148

 التسويق 147390 دياله محمد محمود حمدان  .149

 إقتصاد األعمال 147418 محمد راتب خليل حميدان  .150

 املحاسبة 147489 عرين هاشم محمود الزعبي  .151

 املحاسبة 147501 العنود سامي محمود الشيخ  .152

 املحاسبة 147639 الدباس أحمد خليل/ محمد خليل/  .153

 التسويق 147670 ياسمين علي ذياب الحويطات  .154

 املحاسبة 147752 املحتسبشكري )محمد هشام(   .155

 التمويل 147821 نور طاهر نمر عطعوط  .156

 التسويق 147835 امل احمد محمود النجداوى   .157

 اإلدارة العامة 147844 رفيف محمد سالم الشوابكه  .158

 اإلدارة العامة 147855 حنين وائل حسن ابو خرمه  .159

 التمويل 147865 سعاد خالد عطا سلمان  .160

 إدارة األعمال 147889 هديل حسن مصطفى الخداش  .161

 التسويق 147902 أحمد عباس محمد النعيمات  .162

 التسويق 147924 دانيه مهند عبد الحليم العربيات  .163

 التسويق 147929 اسلم فهمي عارف الحسن  .164

 إدارة األعمال 147937 رند فواز كساب الشخانبه  .165

 املحاسبة 147948 هديل ماجد عطيه الحساسنه  .166

 التسويق 147966 يوسف معاذ مصطفى خير  .167

 التسويق 147973 عمر محمد موس ى عامريه  .168
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 االعمالكلية  

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   12-10:30 الثانيةالجلسة 
 
 صباحا

 مكان وموعد االمتحان التخصص الرقم الجامعي إسم الطالب #

  التسويق 148075 ياسمين اكرم عز  الدين النوش  .169

 

 

 

 

مختبرات العلوم 

 التربوية

 10:30-12 

 الجلسة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسويق 148105 نورا جمال عثمان البلبيس ي  .170

 نظم املعلومات اإلدارية 150516 رعانمحمد حسن عبد الكريم الق  .171

 التمويل 150548 محمد نبيل عمر ابده  .172

 املحاسبة 150554 دينا كفاح محمد الخوالده  .173

 التمويل 150646 كتانهمحي الدين عبد السالم محمد   .174

 إدارة األعمال 150704 ماريا احمد مد هللا الطراونه  .175

 إقتصاد األعمال 150769 ياسمين عصام عبد هللا الخطيب  .176

 التمويل 150791 رغدة حامد حمدي عليان  .177

 املحاسبة 150796 فيصل عصام سلطي العكشه  .178

 املحاسبة 150901 تاال وفيق مصباح عابدين  .179

 املحاسبة 150982 فاطمه الزهراء خطاب محمد خالد البنا  .180

 التمويل 150990 جوليانا عيس ى جورج سمعان  .181

 املحاسبة 151240 زغموريهدى محمد سعيد ال  .182

 املحاسبة 151257 بيان خالد مصطفى رحمه  .183

 التمويل 151266 دينا غسان الياس القيقيه  .184

 إدارة األعمال 151336 ماري سامي ميشيل سكاكيني  .185

 إدارة األعمال 151346 بيان محمد عيس ى الزق   .186

 إدارة األعمال 151366 دانا فراس فوزى قنديل  .187

 املحاسبة 151374 حمد حتاملهبشرى حابس م  .188

 املحاسبة 151377 افنان ابراهيم عبد العزيز الشماسنه  .189

 املحاسبة 151378 امينه محمد علي الخليل  .190

 املحاسبة 151421 فرح ماجد محمد بسيوني  .191

 املحاسبة 151422 حمد يوسف احمد حمد  .192

 املحاسبة 151426 ديما اسامه سليم جبر  .193

 املحاسبة 151532 جمعانروان خلف محمد ال  .194

 إدارة األعمال 151561 دينا احمد فتح هللا البسط  .195

 إدارة األعمال 151585 اريج محمد احمد عميره  .196

 التمويل 151601 عبد هللا عطا عبد الحكيم السيورى  .197

 التمويل 151661 محمد شكيب ربحي القواسمه  .198

 إدارة األعمال 151689 سجى خالد محمد علي القواس  .199

 إدارة األعمال 151748 رؤى عطا هللا ذيب الخمايسه  .200

 إدارة األعمال 151988 بانه فادى نجيب القدومي  .201

 املحاسبة 152141 رغد رفعت عبد الرحمن حمدان  .202
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 االعمالكلية  

 األول امتحان الكفاءة الجامعية /الفصل 

1-12-2018 

 السبت

   12-10:30 الثانيةالجلسة 
 
 صباحا

 مكان وموعد االمتحان التخصص الرقم الجامعي إسم الطالب #

  التمويل 152197 دارين كمال محمود ابو الرب  .203

 

 

 

 

 

 

 

مختبرات العلوم 

 التربوية

 10:30-12 

 الجلسة الثانية

 

 

 

 

 

 املحاسبة 152202 جيهان عثمان محمد صالح ابو خرمه  .204

 نظم املعلومات اإلدارية 152206 عبدالكريم الدرينيتسنيم عبدالرحمن   .205

 املحاسبة 152219 فهريج فيكين فهريج مركريان  .206

 التمويل 152229 رامي إياد عزيز الصايغ  .207

 التسويق 152302 مرام ماهر محمود براهمه  .208

 التمويل 152310 سامر سمير يوسف زبانه  .209

 التمويل 152371 هديه جالل بشير العجم  .210

 التمويل 152432 ينه هاني محمد حمامدهز   .211

 التمويل 152495 فرح وليد محمد اليمني  .212

 التمويل 152511 نرمين سامي محمد نعانعه  .213

 التمويل 152562 سوزان عمار عدنان الشرايري   .214

 املحاسبة 152602 ايمان منذر محمد الحاج علي  .215

 التمويل 152617 محمد احمد غازى حمدان  .216

 التمويل 152659 يوسف عبد املحسن حال محمود  .217

 التمويل 152787 ساره مجاهد ماجد سليمان  .218

 التمويل 152793 النا سامي محمد داود الكخن  .219

 التمويل 152868 لجين عدنان مبارك الكوز   .220

 التمويل 152873 يارا باسم محمود القاض ي  .221

 التسويق 152931 فرح فايز اسماعيل الدباس  .222

 التمويل 152979 ود صالحاآلء مراد دا  .223

 التسويق 153016 حنان عبد اللطيف خالد حرز هللا  .224

 إقتصاد األعمال 153125 االء محمد عاهد هاشم  .225

 إقتصاد األعمال 153134 براءه احمد ابراهيم حموده  .226

 إقتصاد األعمال 153140 فاطمه الزهراء سامي خليل الصياد  .227

 دارة العامةاإل  153149 علياء محمد وحيد الخضر  .228

 اإلدارة العامة 153156 ميس سهيل محمود العبد  .229

 إقتصاد األعمال 153245 سوسن رياض احمد ميزوني  .230

 نظم املعلومات اإلدارية 153263 سندس احمد سعيد الكسابره  .231

 اإلدارة العامة 153380 محمد وليد عبد الرحمن جليل  .232

 عمالإدارة األ  153390 سيمون بيتر جورج سكاكيني  .233

 التمويل 153470 سالفه جالء محمود العابدي  .234

 إدارة األعمال 153650 هبه عامر محمد الطوباس ي  .235

 اإلدارة العامة 153714 تسنيم ضرار يوسف معمر  .236
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 مختبرات العلوم التربوية املحاسبة 153752 نور الدين محسن سليم زلوم  .237

 10:30-12 

 الجلسة الثانية
 إقتصاد األعمال 153799 فرح محمد سعيد حمدي املنها  .238

 اإلدارة العامة 153846 ابو ساره سارة ابراهيم علي  .239

 املحاسبة 154310 ريما هشام محمود اليونس  .240

  اإلدارة العامة 154427 مريم ناجح حسين صافي  .241

 

 

 

 

 

مختبر 

/مجمع االندلس

 عات االنسانيةالقا

10:30-12 

 الجلسة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 إدارة األعمال 154573 عمر موس ى سالم العقايله  .242

 إدارة األعمال 154728 رند ماهد فرح طعامنه  .243

 إدارة األعمال 154731 مد نايف عبد السالمهبه ايهاب مح  .244

 التمويل 154741 محمود عمر محمود جابر  .245

 إدارة األعمال 154750 دانه راجح احمد الخضور   .246

 التمويل 154895 عبد هللا وليد مصطفى القصراوي   .247

 إدارة األعمال 155008 بيان خالد عبد الجليل ابو عوض  .248

 نظم املعلومات اإلدارية 155102 فاطمه سميح محمود صالح  .249

 التسويق 155132 جودت وجدى جودت العزيزى   .250

 إدارة األعمال 155145 هديل إياد أشرف الشوا   .251

 املحاسبة 155271 النا موس ى فؤاد البشتاوى   .252

 املحاسبة 155293 رند رشيد عبد الرحيم عبد النبي  .253

 املحاسبة 155316 فائق مصطفى فائق دعاس  .254

 إدارة األعمال 155319 عبد الرزاق الحياصاتسجود عامر   .255

 التمويل 155592 حسام جعفر عوض صالح  .256

 املحاسبة 155626 راشد احمد بركات الزهير  .257

 املحاسبة 155746 ساره ياسين احمد الزعبي  .258

 إدارة األعمال 155748 رزان احمد عيس ى الطويس ي  .259

 عمالإدارة األ  156157 دانيه نعمان عبد هللا الزغول   .260

 التمويل 156158 احمد صالح سعد الخوالده  .261

 إدارة األعمال 156207 انسام خليل احمد البراهميه  .262

 التسويق 156248 انور نادر انور حداد  .263

 التمويل 156258 اسحق نزيه اسحق الجالد  .264

 املحاسبة 156259 خالد بالل محمد سلمان  .265

 حاسبةامل 156302 تسنيم جمال عبد الحليم عربيات  .266

 إقتصاد األعمال 156329 هالة نضال خليل عدوان  .267

 املحاسبة 156344 محمد سامي عادل القصاص  .268

 التمويل 156371 نورة الياس احمد عبد الرحمن  .269

 التمويل 156471 ناصر خليل محمود البيطار  .270
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  إدارة األعمال 156515 ينال محمود خليل عواودة  .271

 

 

مختبر 

/مجمع االندلس

 عات االنسانيةالقا

10:30-12 

 الجلسة الثانية

 إدارة األعمال 156611 يسر احسان بنت منير الوحيش ي  .272

 التسويق 156617 عبير جمال شحاده خليل  .273

 اإلدارة العامة 156636 سالم سامي عبد الرحيم الحيارى   .274

 التسويق 156693 ديانا منذر عبد الرزاق العمايره  .275

 املحاسبة 157261 رغد وفيق عمر السالم  .276

 التمويل 157304 عدي نزمي احمد ابو عاشور   .277

 املحاسبة 157445 حمد ربيع / محمد عويوي رمضان /م  .278

 التسويق 157704 عزالدين وائل مصباح البيك  .279

 اإلدارة العامة 164904 ساره مازن سامي ابو الرب  .280

 إقتصاد األعمال 165514 فضه وليد ضيف هللا العتوم  .281

 املحاسبة 167608 احمد راض ي فائق طه  .282

 رة األعمالإدا 167632 رشا هيثم عبد املعطي عليوي   .283

 املحاسبة 167738 روان جمال محمد حموده  .284

 نظم املعلومات اإلدارية 2120708 حمزه عمران علي شرف الدين  .285

 إقتصاد األعمال 2121276 مراد حمدي صدقي حجازي   .286

 إدارة األعمال 2130035 شهد فريد انطون سلسع  .287

 التسويق 2130184 ملى هشام خالد حمدان  .288

 املحاسبة 2130227 ل ابراهيم الشافعيعبد هللا خلي  .289

 إقتصاد األعمال 2130324 عمرو عبد الحكم شفيق عطيه  .290

  إقتصاد األعمال 2130389 محي الدين محمد محي الدين السعودي  .291

 

الدراسات 

العليا/مجمع 

القاعات االنسانية  

10:30-12 

 الجلسة الثانية

 

 

 

 مةاإلدارة العا 2130393 الرا جمال سعيد عبدالرحمن  .292

 إدارة األعمال 2130418 احمد خلف سليمان اغنيم  .293

 إقتصاد األعمال 2130481 سماح محمود يونس دحنون   .294

 التسويق 2130571 احمد مصباح محمد موس ى  .295

 التسويق 2130597 محمد احسان احمد طعمه  .296

 إدارة األعمال 2130604 نعيم محمد عيس ى االعرج  .297

 التسويق 2130706 عيس ى محمد عيس ى العوضات  .298

 التسويق 2130819 احمد ناصر يعقوب الجزار  .299

 إدارة األعمال 2130869 نجم الدين محمد هالل ابو هويمل  .300

 إقتصاد األعمال 2130946 فراس زكي حامد خطاب  .301

 اإلدارة العامة 2130953 رؤى اجود عبد الكريم القبالن  .302

 حاسبةامل 2131007 الفقهاءعبد الرحمن نضال   .303

 اإلدارة العامة 2131029 مشعل برجس محمد الكايد  .304
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الدراسات  إقتصاد األعمال 2131047 حسين خالد حسين املرزوق   .305

العليا/مجمع القاعات 

 12-10:30االنسانية  

 الجلسة الثانية

 إقتصاد األعمال 2131086 منير مهدي يعقوب موس ى  .306
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