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 أنظمة المعلومات الحاسوبية 0155836 راكان زيدون محمد ابو حسان  .211

 علم الحاسوب 0156820 غنى حسان عجمي  .211

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 0167513 عبد الرحمن نايف درويش قاسم  .212

 الحاسوبيةأنظمة المعلومات  2110235 شذى عبدالقادر محمد أبوعتيق  .213

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 2110336 أحمد إبراهيم زهدي شعبان  .214

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 2120508 حمزه عبد الحميد علي الزبيدى  .215

 علم الحاسوب 2120804 ايثار ابراهيم عوده الخوالده  .216

 علم الحاسوب 2130039 عمر محمد ناصر دياب  .217

 علم الحاسوب 2130093 الخاروفعبد اهلل جواد احمد   .218

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 2130109 عاهد نمر عبدالهادي العساف  .219

 علم الحاسوب 2130196 لين محمود مصطفى مراغه  .211

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 2130287 احمد محمود خالد الجخيم  .211

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 2130390 محمد فاروق محمد ذيب  .212

 علم الحاسوب 2130624 يزن محمد غريب ابراهيم  .213

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 2130660 حمد/ حلمي زياد/ مصطفى مصطفى  .214

 أنظمة المعلومات الحاسوبية 2130859 رامي يوسف محمود صالح  .215

 علم الحاسوب 2130950 ليلى جمال غالب السكر  .216

 علم الحاسوب 2130956 احمد محمود محمد عالن  .217

 علم الحاسوب 2131031 يحيى محمد يوسف الريماوى  .218
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 لتكنولوجيا الثاني عبداهلل الملككلية 

 يرجى االنتباه لمواعيد ومكان اإلمتحان المعلومات

 

 
 المعلومات لتكنولوجيا الثاني اهلل عبد الملك كلية

 والصيفي الثاني الفصل/الجامعية الكفاءة امتحان
52-4-5102 

 الخميس
 
 
 

 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 مكان االمتحان/ الوقت التخصص

  أنظمة معلومات األعمال 0105567 العمياننادر عبد اهلل محمد   .1
 
 
 
 
 
 

 القاعات العلمية
 الجلسة االولى

 صباحًا 9-11:31

 أنظمة معلومات األعمال 0107403 احمد راتب عبدالعزيز القرشي  .2

 أنظمة معلومات األعمال 0111041 دينا سليمان غنيم سليمان  .3

 األعمالأنظمة معلومات  0116962 أسيل فالح احمد بربور  .4

 أنظمة معلومات األعمال 0119882 ديما منصور إبراهيم علقم  .5

 أنظمة معلومات األعمال 0119919 عبداهلل صخر علي الخليفات  .6

 أنظمة معلومات األعمال 0125337 دانيه داهود محمد بن طريف  .7

 أنظمة معلومات األعمال 0125581 ساره رعد خالد بكري  .8

 أنظمة معلومات األعمال 0125715 غزوانأشرف إبراهيم أحمد   .9

 أنظمة معلومات األعمال 0126390 محمد مروان جميل الحنيطي  .11

 أنظمة معلومات األعمال 0126725 ليث حمدى عبداهلل الجغبير  .11

  أنظمة معلومات األعمال 0127891 فهد عبد السالم فالح الدهامشه  .12
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2التاهيل 

 الجلسة االولى
 صباحًا 9-11:31

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0130590 عمر درويش حسن سويد  .13

 أنظمة معلومات األعمال 0130653 خليل معن عزت العزيزي  .14

 أنظمة معلومات األعمال 0131091 احمد ناصر غالب الحنجل  .15

 أنظمة معلومات األعمال 0131097 مي محمود عوض الشتات  .16

 أنظمة معلومات األعمال 0131266 رند نضال محمود الشرفاء  .17

 أنظمة معلومات األعمال 0131633 ربى احمد راغب عبد العزيز  .18

 أنظمة معلومات األعمال 0131710 اثار عبد الرحمن ابراهيم ابوحذوه  .19

 أنظمة معلومات األعمال 0132263 لجين وصفي يوسف الرويس  .21

 أنظمة معلومات األعمال 0132796 اصاله احمد محمود الجزائري  .21

 أنظمة معلومات األعمال 0133446 احمد مجدي شحده ابو تيم  .22

 أنظمة معلومات األعمال 0134666 عريب سليم عيد القضاه  .23

 أنظمة معلومات األعمال 0135029 ابراهيم احمد احمد ابو لبه  .24

 أنظمة معلومات األعمال 0135459 بتول طاهر محمود الدراوشه  .25

 أنظمة معلومات األعمال 0135593 سوزان رافت محمد سعيد توغوز  .26

 أنظمة معلومات األعمال 0137670 رهام سالمه شحاده غنيم  .27

 أنظمة معلومات األعمال 0137787 عامر عمر محمد عصيري  .28

 أنظمة معلومات األعمال 0137946 ايه فايز بدر كمال  .29

 أنظمة معلومات األعمال 0138075 غزل عبدالقادر سالمه اللوزي  .31
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 لتكنولوجيا الثاني عبداهلل الملككلية 

 يرجى االنتباه لمواعيد ومكان اإلمتحان المعلومات

 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 مكان االمتحان/ الوقت التخصص

  أنظمة معلومات األعمال 0138076 عصام أحمد محمد بانوير  .31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2التاهيل 

 الجلسة االولى
 صباحًا 9-11:31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0138112 شهم محمد سالمه الزيود  .32

 أنظمة معلومات األعمال 0138390 حال باسل سالم تو  .33

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0140328 زياد احمد بركات عليان  .34

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0140573 عامر مراد جودت الفريجات  .35

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0140761 طارق عبد المنعم محمد خليفات  .36

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0140765 الصعيدىساره ماهر ابراهيم   .37

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0140821 حال وسيم محمد آي  .38

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0140890 ايه عرفان شحاده عرعر  .39

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0140894 ليما حسن محمد قبعه  .41

 معلومات األعمالتكنولوجيا  0140996 جليل محمود خليل الذويب  .41

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0141020 رزان مازن جهاد الجبالي  .42

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0141038 ليان محمد عبد الرحيم زايد  .43

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0141166 نيفين عصمت عارف الكردى  .44

 األعمالتكنولوجيا معلومات  0141170 رعد ماهر رشيد عوض اهلل  .45

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0141773 راما جبريل اسماعيل ابو العطا  .46

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0141962 اسيل سليمان محمد الزيود  .47

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0142173 فرح عوني اسحق /علي حسن/  .48

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0142264 هيا وائل سعيد ياسين  .49

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0142493 سائده محمود سليمان التعمري  .51

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0142540 بيان ماجد عبد المالحيم  .51

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0142937 اسراء فندى عزام المومني  .52

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0143119 ازهار فيصل مرزي الطراد  .53

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0143127 موسى المومنيامل محمد   .54

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0143237 دينا فايز عبد اهلل الحديد  .55

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0143281 هال سالم عبد الوالي الجنيدي  .56

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0143335 هيا محمد حمدى يغمور  .57

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0143362 جمانه احمد عفيف العلي  .58

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0143466 عال محمد حمد الخريصات                     .59

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0143479 رغد عمر حسن الشولي  .61

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0143509 عنود قاسم علي ابو السمن  .61

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0143534 سخاء فايز محمد الزعاتره  .62

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0143610 ميس عطا الحاج نجيب خليل                   .63

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0143643 لين احمد محمد عوض                         .64

 معلومات األعمالتكنولوجيا  0143666 رغد حازم عبد الحميد ابو حميده             .65

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0143680 حنين محمد ابراهيم خريسات  .66

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0143720 لوزيان مازن احمد الخريسات  .67

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0143725 تسنيم فهد صالح القرعان  .68

 األعمالتكنولوجيا معلومات  0143766 هبه صخر موسى ابو السندس  .69

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0143793 بسمه محمد موسى عوده                       .71
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 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 مكان االمتحان/ الوقت التخصص

  تكنولوجيا معلومات األعمال 0143812 شذى مروان محمد عزازي  .71
 
 
 
 

 2التاهيل 

 الجلسة االولى
 صباحًا 9-11:31

 
 

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0143829 سيف الدين رمزي محمد مصلح  .72

 معلومات األعمالتكنولوجيا  0143870 اوس عبد القادر عيسى اسماعيل  .73

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0143986 شهد مؤمن عبد الفتاح حياصات                .74

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0144039 دينا بهجت عبد القادر قرشي  .75

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0144041 نسرين ساهر عازم بيراوي  .76

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0144044 ايمان ابراهيم احمد دباس  .77

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0144046 سرين محمد مناور المناصير  .78

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0144419 ليان فالح عبد المجيد خليفات  .79

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0144582 محمد موفق نائل العساف  .81

 معلومات األعمال تكنولوجيا 0144823 باسل تركي احمد بني خالد  .81

  تكنولوجيا معلومات األعمال 0144852 امينه وائل عبد الفتاح /احمد امين/  .82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1التاهيل 

 الجلسة االولى
 صباحًا 9-11:31

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 األعمالتكنولوجيا معلومات  0144881 اسالم كامل مصباح محفوظ  .83

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0144897 رلى جهاد شاهر المجالي  .84

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0145141 بدر عمر مصطفى ابو شنب  .85

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0145311 عمار عيسى ابراهيم صالح  .86

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0145451 ناريمان مأمون نائل المحيسن  .87

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0145670 فايز احميدان حميدان هبه  .88

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0145723 سحر زياد رداد الحرايزه  .89

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0145819 راما بالل حسن سماره  .91

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0146975 اسيل وائل حسن الخطيب  .91

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0147053 سجى غسان محمد ابو صنوبر  .92

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0147072 بيان محمد محمود القاسم  .93

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0147096 هالل مجد غازي الصباغ  .94

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0147104 نديم برهان سليمان عالن  .95

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0147241 لميس محمد علي محمود هواش  .96

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0147510 ايهم موسى داود زنانيرى  .97

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0147525 يزن قيس احمد حياري  .98

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0147658 صفاء حامد رباح تكروري  .99

 األعمالتكنولوجيا معلومات  0147689 محمد رعد زيد ابو  حمور  .111

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0148103 محمد الفاتح محمد الحاج علي محمد  .111

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0153119 هبه محمد فارس سليمان ابو زخم  .112

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0154187 ميرنا عصام ايليا عازر  .113

 األعمال تكنولوجيا معلومات 0155211 عامر غالب عيسى العبدالالت  .114

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0157363 أحمد محمد انيس مساد  .115

 تكنولوجيا معلومات األعمال 0166115 احمد خالد محمد االعمر  .116

 أنظمة معلومات األعمال 2060465 صالح محمد سالم الشوشان  .117

 أنظمة معلومات األعمال 2110446 حمزة تيسير عثمان داغر  .118

 أنظمة معلومات األعمال 2120070 الطويلحمزه جالل هشام   .119



10 
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 االسم الرقم
الرقم 
 الجامعي

 مكان االمتحان/ الوقت التخصص

  أنظمة معلومات األعمال 2120129 حسن مرتضى محمد المجالي  .111
 

 
 

 1التاهيل 

 الجلسة االولى
 صباحًا 9-11:31

 أنظمة معلومات األعمال 2121157 عالء عادل محمود عوده  .111

 أنظمة معلومات األعمال 2121257 عمر شاهر محمد الحر  .112

 أنظمة معلومات األعمال 2121364 يعقوب صليبا داود وكيلة  .113

 أنظمة معلومات األعمال 2121385 أنس محمد عزت شهاب  .114

 أنظمة معلومات األعمال 2130323 سندس ابراهيم محمد فرج  .115

 أنظمة معلومات األعمال 2130938 احمد محمد نذير مصطفى العناسوه  .116

 


