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 لتكنولوجيا الثاني عبداهلل الملككلية 

 المعلومات

 المعلومات لتكنولوجيا الثاني عبداهلل الملك
 الكفاءة الجامعية /الفصل الثاني والصيفيامتحان 

 ثالثاءال 11/4+  السبت 8/4

الرقم  #
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 التخصص  اسم الطالب 
 القاعة

 علم الحاسوب ريم عادل عز الدين ملكاوي 133261 1
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 علم الحاسوب زياد محمد عبداهلل زيد حاتم 136969 2

 علم الحاسوب زيد ايمن ابراهيم الطويل 131100 3

 علم الحاسوب ن نزار احمد جنب                       زي 132415 4

 علم الحاسوب ساره خلدون احمد المعايطه                 132245 5

 علم الحاسوب ساره محمد امين يوسف شحالتوغ 124908 6

 علم الحاسوب سجى باسل حمدي خلفه 2121338 7

 م الحاسوبعل سيف الدين انور سيف الدين العمراني 130522 8

 علم الحاسوب شروق زياد محمد المشني 129901 9

 علم الحاسوب عائشه حسين عيسى بلوخ 132761 10

 علم الحاسوب عبد الرحمن مصطفى محمود ياسين 132454 11

 علم الحاسوب عبد الرحمن منتصر عبد الرحمن شديد 2131006 12

 علم الحاسوب بانعبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن شع 2110083 13

 علم الحاسوب عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أبورومي 104687 14

 علم الحاسوب عدنان زهير عطاف الهنيدي 132163 15

 علم الحاسوب عفاف عبد المنعم عبد الرزاق العوامله 137658 16

 علم الحاسوب عفاف محمد محمود الحسن 132447 17

 علم الحاسوب دهعال احمد علي حماي 139414 18

 علم الحاسوب عالء عامر شعبان فنون 2130179 19

 علم الحاسوب عمار درويش محمود الحلبوني 133453 20

 علم الحاسوب عمار عبد الحكيم باجس احمد 139794 21

 علم الحاسوب عمر جالل احمد عواد 136531 22

 علم الحاسوب عمر عبد اهلل عطيه احميدى 137563 23

 علم الحاسوب عمر محمد صالح الملكاوي 2120191 24

 علم الحاسوب غدير عامر سليم الشويكي 132417 25

 علم الحاسوب غيداء احمد محمود عبيدات 122295 26

 علم الحاسوب فاتن زياد خليف الهروط 133258 27

 علم الحاسوب فارس جبريل احمد هاشم النوباني 143228 28

 علم الحاسوب ة عمر جمعه عمرفاطم 121041 29

 علم الحاسوب فرح بسام وجيه علي خالد 133511 30

 علم الحاسوب فهد محمد علي النسي 118387 31

 علم الحاسوب فوزي مهند فوزي سيف 2110114 32

 علم الحاسوب قصي /محمد شريف/ محمود الرفاعي 127295 33

 الحاسوب علم لؤي عدلي عبدالقادر الحلبي 133729 34

 علم الحاسوب ليث عمر عبدالقادر عابد 2130878 35

 علم الحاسوب لين محمود مصطفى مراغه 2130196 36
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 علم الحاسوب لينا توفيق محمد الفاهوم 132750 37

 علم الحاسوب ماجد وضاح ماجد الجعبري 107582 38

 علم الحاسوب مؤمن عبد الرزاق عبد الرحمن العمرو 138662 39

 علم الحاسوب مجد فايز شراري الفايز 139383 40

 علم الحاسوب مجد نبيل موسى أبو حشيش 107776 41

 علم الحاسوب محمد تيسير إبراهيم شعالن 81779 42

 علم الحاسوب محمد حربي محمد عبداهلل 125018 43

 علم الحاسوب محمد خالد /محمد علي/ المصري 2120314 44

 علم الحاسوب مد خلدون عبد الرحمن كحالهمح 134748 45

 علم الحاسوب محمد عبد الرزاق محمد عربيات 144609 46

 علم الحاسوب محمد عطا اهلل فايز الشمالي 2120736 47

 علم الحاسوب محمد عمر سميح شاهين 133736 48

 علم الحاسوب محمد مفيد طالب داود 134465 49

 علم الحاسوب لفتاح حسينمحمد نزار عبدا 136928 50

 علم الحاسوب /محمد هاشم/ ابراهيم هاشم الفيومي 2130635 51

 علم الحاسوب محمود زغلول سليمان رجب 135083 52

 علم الحاسوب محمود مصطفى خليل عياد 132272 53

 علم الحاسوب مرام عدنان نمر منصور 143016 54

 علم الحاسوب مروه ياسر محمود ابو صليح 133336 55

 علم الحاسوب معاذ محمد مصطفى الضميري 137208 56

 علم الحاسوب معن معتز ممدوح العويوي 136050 57

 علم الحاسوب مهند اكرم محمد العجارمه 138651 58

 علم الحاسوب ميالد خضر حنا االطرش 121054 59

 علم الحاسوب نائل نضال نائل البشير 143186 60

 علم الحاسوب نور خليل محمد ابو سريه 132784 61

 علم الحاسوب نور عنان محمد علي الطاهر 133262 62

 علم الحاسوب هدى عبد الرزاق فوزى الغزاوى 125246 63
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 علم الحاسوب هدى علي الصالحين بن جليل 143940 64

 علم الحاسوب هناء زيد عبد الكريم الرشيد 133079 65

 علم الحاسوب والء علي مصطفى ابو سيفين 139880 66

 علم الحاسوب ياسمين شوكت عبد الفتاح الفاعوري          132208 67

 علم الحاسوب ياسمين فائق حسين الفي 132509 68

 حاسوبعلم ال ياسمين مهيوب محمد العبابده 130963 69

 علم الحاسوب يحيى جمال جبر الحاج محمود 139713 70

 علم الحاسوب يزن عدنان عطا حموده 132228 71

 علم الحاسوب يزن مطلق احمد نوفل 94812 72

 علم الحاسوب يوسف بالل عبد اهلل الكردي 2121284 73

 علم الحاسوب يوسف عبد الرحمن عبد العزيز ابو ديه 136573 74

 علم الحاسوب يوسف نواف يوسف حسين 107794 75

 أنظمة المعلومات الحاسوبية أحمد إبراهيم زهدي شعبان 2110336 76

 أنظمة المعلومات الحاسوبية احمد حمد احمد الجهيني 137531 77
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 أنظمة المعلومات الحاسوبية احمد زياد علي سالمه 130847 78

 أنظمة المعلومات الحاسوبية قاضياحمد عماد الدين مفيد ال 131828 79

 أنظمة المعلومات الحاسوبية أحمد فهمي يوسف أبوجادو 137241 80

 أنظمة المعلومات الحاسوبية اسماء ابراهيم عبد الكريم صبح 134419 81

 أنظمة المعلومات الحاسوبية اسيل احمد يعقوب شحادة 134179 82

 أنظمة المعلومات الحاسوبية اسيل ربحي ابراهيم الصبان 133919 83

 أنظمة المعلومات الحاسوبية أشرف جميل محمد أبو سالم 115528 84

 أنظمة المعلومات الحاسوبية الهام ابراهيم منصور عضيبات 134682 85

 أنظمة المعلومات الحاسوبية اميره علي فرحان الطهاروه 133912 86

 نظمة المعلومات الحاسوبيةأ أنس ابراهيم محسن الربيحات 2110225 87

 أنظمة المعلومات الحاسوبية ايات فايز عبد الكريم المكانين 134884 88

 أنظمة المعلومات الحاسوبية اية هزاع عوني غراندوق 131480 89

 أنظمة المعلومات الحاسوبية ايمان محمد صالح محمد شحاده الطباخي 138994 90

 أنظمة المعلومات الحاسوبية اسماعيل ايمان نائل ابراهيم 133842 91

 أنظمة المعلومات الحاسوبية ايمان نائل عبد الرزاق خنفر 133398 92

 أنظمة المعلومات الحاسوبية ايمن محمود علي جوده 121076 93

 أنظمة المعلومات الحاسوبية ايه صالح الدين خليل الكردى 134457 94

 أنظمة المعلومات الحاسوبية كيالنيآيه عدنان محمد زيد ال 137043 95

 أنظمة المعلومات الحاسوبية باسل ناصر عواد البكار 137768 96

 أنظمة المعلومات الحاسوبية بشرى حسين احمد الدبسي 134005 97

 أنظمة المعلومات الحاسوبية بالل عبد اهلل جميل المساعفه 121078 98

 أنظمة المعلومات الحاسوبية يبالل فؤاد عبد الحافظ الجد 130644 99

 أنظمة المعلومات الحاسوبية بهاء محمد جميل ابو ناصر 2130344 100

 أنظمة المعلومات الحاسوبية بيان عبد المنعم احمد حوسه 134000 101

 أنظمة المعلومات الحاسوبية تسبيح خالد حلمي خليفه                    134200 102

 أنظمة المعلومات الحاسوبية كمال الياس خوشتتمارا  131442 103

 أنظمة المعلومات الحاسوبية جميل ناصر جميل جبر 125655 104

 أنظمة المعلومات الحاسوبية حسن نبيل عادل حمود 143337 105

 أنظمة المعلومات الحاسوبية خالد محمد ابراهيم المرافي 134034 106

 أنظمة المعلومات الحاسوبية ايصهداليا عدنان محمود عو 139242 107

 أنظمة المعلومات الحاسوبية دانا محمود مفلح الزوغه 139387 108

 أنظمة المعلومات الحاسوبية دانيا عصام عبد اللطيف شحرور 131784 109

 أنظمة المعلومات الحاسوبية ديانا عدنان توفيق خولي 134043 110

 أنظمة المعلومات الحاسوبية ديانا فتحي محمد صالح 130505 111

 أنظمة المعلومات الحاسوبية رامي محمد محمود حمد 131518 112

 أنظمة المعلومات الحاسوبية رؤى محمد حسني الشيخ 134066 113

 أنظمة المعلومات الحاسوبية ربى يوسف عبد الحميد ريان 127504 114

 علومات الحاسوبيةأنظمة الم رزان محمد خير سالم العتال 110976 115

 أنظمة المعلومات الحاسوبية رغد /محمد سليمان/ بهجت عبيد 126387 116

 أنظمة المعلومات الحاسوبية رهام فؤاد مصطفى حسين 134323 117

 أنظمة المعلومات الحاسوبية رهف جوده عبد الحميد مساعده 139455 118
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 لومات الحاسوبيةأنظمة المع روزان جبريل محمد الحجر 132983 119

 أنظمة المعلومات الحاسوبية روال احمد محمد السرحاني 133975 120

 أنظمة المعلومات الحاسوبية ريم مروان داود شعبان                     136846 121

 أنظمة المعلومات الحاسوبية زيد علي موسى الشواهين 137687 122

 نظمة المعلومات الحاسوبيةأ زيد هاشم جواد الرفاتي 131389 123

 أنظمة المعلومات الحاسوبية سائد عدنان مصطفى عبد الهادي 136839 124

 أنظمة المعلومات الحاسوبية ساجده عمر محمود المغربي 134357 125

 أنظمة المعلومات الحاسوبية سالم عبد المعطي سالم المناصير            133858 126

 أنظمة المعلومات الحاسوبية مد سالم الكورسالم مح 2121110 127

 أنظمة المعلومات الحاسوبية /سجى الليل /حسين رزق ابو الجمال 131122 128

 أنظمة المعلومات الحاسوبية سجى راكان ابراهيم الكفاوين 134832 129

 أنظمة المعلومات الحاسوبية سالم وليد خليل العملة 125171 130

 أنظمة المعلومات الحاسوبية محمد صبحي بدارسلوى  134769 131

 أنظمة المعلومات الحاسوبية سماح أكرم سعيد عبد الباري 2120165 132

 أنظمة المعلومات الحاسوبية سمر هشام محمد البجق 134499 133

 أنظمة المعلومات الحاسوبية سند حسين هاني صوبر 2121236 134

 أنظمة المعلومات الحاسوبية يحسوسن عدنان عادل صب 131696 135

 أنظمة المعلومات الحاسوبية سيف الدين محمود رشيد بدران 142852 136

 أنظمة المعلومات الحاسوبية شاكر زين الدين عاشور الشويكي 137997 137

 أنظمة المعلومات الحاسوبية شذى احمد فالح الزواهره 134487 138

 أنظمة المعلومات الحاسوبية قواسمهصفاء زياد محمود ال 130576 139

 أنظمة المعلومات الحاسوبية صفية عيد علي الشناوي 126200 140

 أنظمة المعلومات الحاسوبية عاليه محمد خالد المجغف 134047 141

 أنظمة المعلومات الحاسوبية عبادة محمد علي عبد الستار العلبي 2120095 142

 أنظمة المعلومات الحاسوبية الدين حسين البيراوي عبد الرحمن كمال 141878 143

 أنظمة المعلومات الحاسوبية عبد الرحيم يوسف محمود نماس 128453 144

 أنظمة المعلومات الحاسوبية عبدالعزيز أحمد محمد بانوير 137830 145

 أنظمة المعلومات الحاسوبية عبداللطيف محمود عبد اللطيف عميره 2130222 146

 أنظمة المعلومات الحاسوبية عبداهلل احمد عبد الكريم عقرباوى 127398 147

 أنظمة المعلومات الحاسوبية عبداهلل يوسف احمد ابو ديه معتوق 128366 148

 أنظمة المعلومات الحاسوبية عبير عاطف علي أبو الزينات 2110340 149

 لحاسوبيةأنظمة المعلومات ا عبير ياسر حسين االشرم 145885 150

 أنظمة المعلومات الحاسوبية عروب راضي محمد عتوم 134172 151

 أنظمة المعلومات الحاسوبية عروب كمال احمد القضاه 131237 152

 أنظمة المعلومات الحاسوبية عرين خالد نمر الخضر 122293 153
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 أنظمة المعلومات الحاسوبية م محمود نصيراتعرين سلي 127006 154

 أنظمة المعلومات الحاسوبية عال موفق عبد الحميد لبيب 2120578 155

 أنظمة المعلومات الحاسوبية عالء صالح محمود النجار 105410 156

 أنظمة المعلومات الحاسوبية علي إسماعيل علي سالم 108170 157

 أنظمة المعلومات الحاسوبية الثوابيه عماد محفوظ سالم 134307 158

 أنظمة المعلومات الحاسوبية عمر خالد محمود ابو سليم 139111 159
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 أنظمة المعلومات الحاسوبية عنود عثمان محمد النسور 128372 160

 أنظمة المعلومات الحاسوبية غروب حسان حامد الجندي 137525 161

 أنظمة المعلومات الحاسوبية برغيداء صابر ابراهيم جا 130702 162

 أنظمة المعلومات الحاسوبية فاديه سامي نعمان عالء الدين 134030 163

 أنظمة المعلومات الحاسوبية فداء جاسر ضيف اهلل الحنيطي               135977 164

 أنظمة المعلومات الحاسوبية فراس ايمن محمد صالح 2121187 165

 أنظمة المعلومات الحاسوبية ل حسين ياغيفرح نبي 139588 166

 أنظمة المعلومات الحاسوبية قمر أحمد محمود عبيدات 111119 167

 أنظمة المعلومات الحاسوبية قمر رجب رضوان بركات 134699 168

 أنظمة المعلومات الحاسوبية قيس عبدالكريم أحمد النمري 117105 169

 أنظمة المعلومات الحاسوبية قيس نادر صبحي الموسى 126190 170

 أنظمة المعلومات الحاسوبية الرا وصفي غازي مصلح 121121 171

 أنظمة المعلومات الحاسوبية لجين عاطف رشيد الشقيرات 129318 172

 أنظمة المعلومات الحاسوبية لمى خالد محمد عربيات 121123 173

 لمعلومات الحاسوبيةأنظمة ا لينه عبد الكريم يوسف صخريه 134543 174

 أنظمة المعلومات الحاسوبية ماجده عيد حامد الطوالبه 129259 175

 أنظمة المعلومات الحاسوبية مالك عمر احمد الترك 136232 176

 أنظمة المعلومات الحاسوبية مثنى فتحي خليفه المهيرات 2130937 177

 ت الحاسوبيةأنظمة المعلوما محمد أحمد عبداهلل جابر 137259 178

 أنظمة المعلومات الحاسوبية محمد أحمد عطا الزعبي 137718 179

 أنظمة المعلومات الحاسوبية محمد باسل شكري عيد 116797 180

 أنظمة المعلومات الحاسوبية محمد جهاد احمد ابو زايد 130596 181

 أنظمة المعلومات الحاسوبية محمد رشيد صالح السعدي 136512 182

 أنظمة المعلومات الحاسوبية محمد رياض محمد السكر 117917 183

 أنظمة المعلومات الحاسوبية محمد عدنان ذيب الغريسي 2120595 184

 أنظمة المعلومات الحاسوبية محمد عيسى عبدالكريم الميمة 127287 185

 وبيةأنظمة المعلومات الحاس /محمد نور الدين/ مازن ممدوح سليمان 128921 186

 أنظمة المعلومات الحاسوبية محمود خالد محمود وهدان 2120996 187

 أنظمة المعلومات الحاسوبية محمود ضياء محمد عوده 126602 188

 أنظمة المعلومات الحاسوبية محمود عفيف سبتي صالح 126075 189

 ت الحاسوبيةأنظمة المعلوما محمود محمد خليل عدوى                     133824 190

 أنظمة المعلومات الحاسوبية مروه زهير احمد الدله 138186 191

 أنظمة المعلومات الحاسوبية مصعب حابس سفهان العميان 105274 192

 أنظمة المعلومات الحاسوبية معاذ مروان سليمان الفراعنة 2130845 193

 أنظمة المعلومات الحاسوبية معن مجدى حسين قراجه 137321 194

 أنظمة المعلومات الحاسوبية مالك زياد محمود فريحات 130884 195

 أنظمة المعلومات الحاسوبية مالك محمد ابراهيم ابو عوده 133902 196

 أنظمة المعلومات الحاسوبية مها جمال محمد القاضي 139008 197

 مة المعلومات الحاسوبيةأنظ مهند رافت نعمان ابو طربوش 136330 198

 أنظمة المعلومات الحاسوبية مهند عطيه عزت خضر 144076 199

 أنظمة المعلومات الحاسوبية نانسي خميس صالح ابوحليمه 134126 200
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 أنظمة المعلومات الحاسوبية ندى موسى محمود الحيارى 134610 201
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 أنظمة المعلومات الحاسوبية نور محمد يوسف عيده 134564 202

 أنظمة المعلومات الحاسوبية هاني هشام عاطف بدران 131432 203

 بيةأنظمة المعلومات الحاسو هديل مهدى محمد الدويرى 130892 204

 أنظمة المعلومات الحاسوبية هنادي هشام ابراهيم ابو خشبه 134072 205

 أنظمة المعلومات الحاسوبية هيا نعيم ايوب خليل 134493 206

 أنظمة المعلومات الحاسوبية وريف عاطف محمد علي دلقموني 131819 207

 ةأنظمة المعلومات الحاسوبي يارا عارف محمد النعيمات 129035 208

 أنظمة معلومات األعمال ابتهال محمود موسى حزين 135920 209

 أنظمة معلومات األعمال أحمد عمر إبراهيم سعاده 130458 210

 أنظمة معلومات األعمال احمد فايز احمد القزع 136996 211

 أنظمة معلومات األعمال احمد نبيل كامل باكير 137398 212

 أنظمة معلومات األعمال ي/ شموطأروى /محمد لؤ 124327 213

 أنظمة معلومات األعمال اسامه محمد خميس راشد 131062 214

 أنظمة معلومات األعمال اسيا طلعت سالم البلوي 137547 215

 أنظمة معلومات األعمال أسيل فالح احمد بربور 116962 216

 أنظمة معلومات األعمال اكرام طالل مجلي عبيدات 135473 217

 أنظمة معلومات األعمال االء بسام أحمد جروان 139047 218

 أنظمة معلومات األعمال االء مدحت يونس رمضان 130568 219

 أنظمة معلومات األعمال الرند فواز علي الشهوان 125695 220

 أنظمة معلومات األعمال اماني نبيل محمد عطيه عبدربه 136375 221

 أنظمة معلومات األعمال حامد شهاب الدين امل مختار 131078 222

 أنظمة معلومات األعمال اميره باسم حسني عرابي                    135393 223

 أنظمة معلومات األعمال آيات صالح اكرم حنفيه 127383 224

 أنظمة معلومات األعمال ايه عفيف محمد فخري ابو خلف 130838 225

 أنظمة معلومات األعمال محمد القوصبتول عيسى  135967 226

 أنظمة معلومات األعمال بتول نواف مفلح العساف 137583 227

 أنظمة معلومات األعمال براءه زهير خليل المبيضين 135466 228

 أنظمة معلومات األعمال براءه شاهر عواد البكار 135954 229

 األعمالأنظمة معلومات  بيان صالح محمود الجخ 135302 230

 أنظمة معلومات األعمال توجان محمد عسكر قبرطاي 2120425 231

 أنظمة معلومات األعمال ثريا محفوظ عبد الفتاح غانم 136602 232

 أنظمة معلومات األعمال /جاداألمير/ ماجد عودة الشوبكي 108122 233

 أنظمة معلومات األعمال جمانا محمد عيسى المواجده 135598 234

 أنظمة معلومات األعمال حامد عبد الرحمن حامد امبشر 97698 235
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 لتكنولوجيا الثاني عبداهلل الملككلية 

 المعلومات

 أنظمة معلومات األعمال حسام الدين علي عبد اهلل شاهين 126007 236

 أنظمة معلومات األعمال حمزه جالل هشام الطويل 2120070 237

 أنظمة معلومات األعمال حمزه هاني زهير زقالم 133658 238

 أنظمة معلومات األعمال احمد خيري محمود رمانهحنين  131166 239

 أنظمة معلومات األعمال خالد سعيد خالد الطاهر 128057 240

 أنظمة معلومات األعمال خليل علي خليل السيد شاهين                135276 241

 أنظمة معلومات األعمال دارين هاشم خالد الخوالده 2120760 242

 أنظمة معلومات األعمال فاروق عادل منصوردانا  122623 243

 أنظمة معلومات األعمال دانه عمر محمود خضر 135550 244

 أنظمة معلومات األعمال دينا ابراهيم هارون الخليفات 121166 245

 أنظمة معلومات األعمال دينا سعيد فارس عوده اهلل 135608 246

 مة معلومات األعمالأنظ راكان فيصل محمود كريشان 135930 247

 أنظمة معلومات األعمال راما علي عبد الرحمن بركات 2130371 248

 أنظمة معلومات األعمال رامي محمد أيوب النابلسية 126716 249
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 ومات األعمالأنظمة معل رانيا محمد سعيد وجيه حالوه 135905 250

 أنظمة معلومات األعمال رؤى حمدى خليل الجدي 138399 251

 أنظمة معلومات األعمال رحمه عبد الرحمن عواد الفطافطه 137555 252

 أنظمة معلومات األعمال رسميه أحمد ناصر مهداوي 135766 253

 أنظمة معلومات األعمال رغد فوزي محمود عيد 131972 254

 أنظمة معلومات األعمال رنا عبد اللطيف سليمان ابو فارس 131232 255

 أنظمة معلومات األعمال رناد هيثم كمال مجدالويه 135462 256

 أنظمة معلومات األعمال ريم محمد مروان محمد الكرزون              135548 257

 أنظمة معلومات األعمال زكي خالد زكي شحاده 121172 258

 أنظمة معلومات األعمال زهره محمد زهير عيسى عنقور 132884 259

 أنظمة معلومات األعمال زينه عماد صبرى السلعوس 135949 260

 أنظمة معلومات األعمال سائد احمد محمد الخروبي 135171 261

 أنظمة معلومات األعمال ساجده صالح محمد صندوقه 127142 262

 أنظمة معلومات األعمال ن البورينيساجده مروان عبدالرحم 131884 263

 أنظمة معلومات األعمال سادينا عبد السالم توفيق ابو شحاده 135891 264

 أنظمة معلومات األعمال ساندي باسم محمد ياسين 135704 265

 أنظمة معلومات األعمال سبا عبد الحميد احمد المومني 121175 266

 نظمة معلومات األعمالأ سوزان سهيل حسن سرور 135349 267

 أنظمة معلومات األعمال سوسن هاشم احمد الزعبي 135654 268

 أنظمة معلومات األعمال سيناريت / محمد خير / ابراهيم حسن 122190 269

 أنظمة معلومات األعمال شذى محمد حسن سوداح                       135403 270

 أنظمة معلومات األعمال دالهاديشهد عبدالمعطي وصفي عب 125360 271

 أنظمة معلومات األعمال شيرين علي محمد سماره 135684 272

 أنظمة معلومات األعمال صبا انور يوسف الكرنز 2130507 273

 أنظمة معلومات األعمال ضحى نافذ عبد الفتاح االخرس 133953 274

 أنظمة معلومات األعمال   عائشه راتب عباس الخطيب                 135383 275

 أنظمة معلومات األعمال عبداهلل جمال جودت عمران 135650 276
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 لتكنولوجيا الثاني عبداهلل الملككلية 

 المعلومات

 أنظمة معلومات األعمال عهد غسان مصطفى العشي                     135790 277

 أنظمة معلومات األعمال فارس محمد جمال ناظم الرواس 125125 278

 أنظمة معلومات األعمال رفارس محمود فارس الظاه 132633 279

 أنظمة معلومات األعمال فاطمه محمد متعب الفايز                   136060 280

 أنظمة معلومات األعمال فداء ابراهيم خليل ابو خضره 2120529 281

 أنظمة معلومات األعمال فراس كمال يوسف عوض اهلل 128257 282

 أنظمة معلومات األعمال فرح حسام شكرى الشويكي 121188 283

 أنظمة معلومات األعمال فرح رشيد محمد دروزه 130480 284

 أنظمة معلومات األعمال فرح سليم ضيف اهلل الرواشده 126866 285

 أنظمة معلومات األعمال فرح سليمان محمود الرقب 134721 286

 أنظمة معلومات األعمال فرح كمال محمود الوراقي 135487 287

 أنظمة معلومات األعمال فرحان محمد حسن صالح 68635 288

 أنظمة معلومات األعمال قصى علي أحمد أبوخضرة 116728 289

 أنظمة معلومات األعمال ليث عبد الكريم سليم خصاونه 135135 290

 أنظمة معلومات األعمال لينا عطيه ابراهيم عطيه 130538 291

 أنظمة معلومات األعمال ي االدهملينه فراس فهم 135553 292

 أنظمة معلومات األعمال مارينا عقل جريس سعاده 125410 293

 أنظمة معلومات األعمال محمد احمد محمد شوباش 130612 294

 أنظمة معلومات األعمال محمد تيسير محمد الصعيدي العشي 132824 295

 األعمال أنظمة معلومات محمد رياض ذيب القيسي 137844 296

 أنظمة معلومات األعمال محمد سميح محمد ابو البرك 137691 297

 أنظمة معلومات األعمال محمد عماد مفيد الذيب 121198 298

 أنظمة معلومات األعمال محمد منظر حسن طالب 2120567 299

 أنظمة معلومات األعمال محمود احمد محمود ابو ورده 127659 300

 أنظمة معلومات األعمال مود كامل حسين السعدمح 119153 301

 أنظمة معلومات األعمال مراد هشام خالد خريم 104734 302

 أنظمة معلومات األعمال مرح اسامه عادل عابد 136947 303

 أنظمة معلومات األعمال مرح عقله يوسف سنقر 138299 304

 عمالأنظمة معلومات األ مرح ماهر مصطفى يوسف 133013 305

 أنظمة معلومات األعمال مرح محمد حسن عثمان 136842 306

  
س 

دل
ألن

ا
1-

4
:1
1

  

0
0

/
4/

7
1
0
2

  
اء

الث
الث

 

 أنظمة معلومات األعمال مي خالد محمود المحارمه 138924 307

 أنظمة معلومات األعمال مي عبد الكريم عبد الرحمن علي 135314 308

 أنظمة معلومات األعمال ميسره اسماعيل سليم الدماغ 121204 309

 أنظمة معلومات األعمال نادر عبد اهلل محمد العميان 105567 310

 أنظمة معلومات األعمال نسرين عبد الغني محمد الخضر 138000 311

 أنظمة معلومات األعمال نمر عصام نمر عواد 135260 312

 أنظمة معلومات األعمال نور خالد احمد حمبوز 126088 313

 أنظمة معلومات األعمال نوران جميل عبد القادر االعرج 131173 314

 أنظمة معلومات األعمال نورهان ماهر يوسف الحنيطي 126764 315

 أنظمة معلومات األعمال هبه موسى عبد الهادي الرماضنه 121209 316

 أنظمة معلومات األعمال هبه ياسين سليمان ياسين 127183 317
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 لتكنولوجيا الثاني عبداهلل الملككلية 

 المعلومات

 أنظمة معلومات األعمال هال نهاد فؤاد وهدان 128315 318

 أنظمة معلومات األعمال هيا يوسف محمد عثمان                      135814 319

 أنظمة معلومات األعمال وفاء عامر أسامه الكرمي 115588 320

 أنظمة معلومات األعمال يامن سمير إسماعيل فودة 115513 321

 أنظمة معلومات األعمال ن محمد المحادينيزن ايم 138897 322

 أنظمة معلومات األعمال يزن باسم محمد مشه 135118 323

 أنظمة معلومات األعمال يزن عماد امين عايش 135510 324

 أنظمة معلومات األعمال يعقوب صليبا داود وكيلة 2121364 325

 ألعمالتكنولوجيا معلومات ا االء وليد واصف غنام 143893 326

 تكنولوجيا معلومات األعمال رهام روحي محمد جميل حسونه 143574 327

 تكنولوجيا معلومات األعمال سيف الدين نبيل يوسف الكور 140388 328

 تكنولوجيا معلومات األعمال ياسمين عمر عبد الحميد الكفراوى 143618 329

 علم الحاسوب اثير عصام طاهر ابو زيد 132977 330

 علم الحاسوب احمد سالمه يوسف طناش 2130181 331

 علم الحاسوب احمد عبد المنعم نعيم العالونه 145862 332

 علم الحاسوب احمد علي سعد الرقاد 133333 333

 علم الحاسوب احمد عنان اسعيد السعيد 133390 334

 علم الحاسوب احمد محمد عبد القادر عيد 130735 335

 علم الحاسوب اريج عبد الناصر خليل الشيخ حسن 132655 336

 علم الحاسوب اسامه تحسين حمد اهلل الهبارنه 127122 337

 علم الحاسوب اسراء جاد اهلل حسين الجراوين             132202 338

 علم الحاسوب اسراء نبيل زهدى سالمه 135062 339

 لحاسوبعلم ا اسماء عقله سالمه النعانعه 135112 340

 علم الحاسوب اسماء محمد احمد سباح 132663 341

 علم الحاسوب اسيل عبدالمهدى حسني عبدالجواد 2130559 342

 علم الحاسوب افراح حسن عبد ربه الليمون 121006 343

 علم الحاسوب العنود عبد الغني عبد الجليل الزيادات 133324 344

 علم الحاسوب رنجبرأمير حسين هوشنك حسين  137534 345

 علم الحاسوب ايثار ابراهيم عوده الخوالده 2120804 346
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 علم الحاسوب ايه زياد محمد ابو شنب 132153 347

 علم الحاسوب ايه عدنان علي ابوحماد 134346 348

 علم الحاسوب ايه عمر فهمي هاها 133321 349

 علم الحاسوب ايه محمد سليمان العقاربه 133269 350

 علم الحاسوب ايه هاني ابراهيم العوايشه 133544 351

 علم الحاسوب ايوب نجيب ايوب الربضي 127935 352

 علم الحاسوب بتول مؤيد عبد الرحمن الشاعر 132598 353

 علم الحاسوب حمد البدر سعيد فرحان              بتول م 133328 354

 علم الحاسوب بتول وليد صبرى ابو فرحه 129854 355

 علم الحاسوب براءه نمر محمد فليفل 132418 356

 علم الحاسوب بشرى نمر محمد الشعيبي 132535 357

 علم الحاسوب بيان تيسير محمود الرواشده 133165 358
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 لتكنولوجيا الثاني عبداهلل الملككلية 

 المعلومات

 علم الحاسوب يم فهد غالب الشبلي                   تسن 133129 359

 علم الحاسوب تسنيم نظام فارس هندي 132604 360

 علم الحاسوب تقى خالد عبد الفتاح الدرادكه 133325 361

 علم الحاسوب تقى طالب احمد البديرات 133090 362

 علم الحاسوب ثائر خالد سليم عبد اهلل 140871 363

 علم الحاسوب جهاد جمال علي داود 2120720 364

 علم الحاسوب حمزة أديب محمد صبحا 128535 365

 علم الحاسوب حمزه جعفر عبد المجيد حجاوي 132252 366

 علم الحاسوب حمزه خليل محمد زكي خصاونه 126809 367

 علم الحاسوب خديجه سعيد احمد ابو شعيب 138680 368

 علم الحاسوب ر عبد القادر حمدانخديجه ماه 121477 369

 علم الحاسوب خلود حمد محمد ابو حيدر 131134 370

 علم الحاسوب داليه محمود احمد الصغير                  133248 371

 علم الحاسوب دانه بسام كمال عتمه 132412 372

 علم الحاسوب دعاء محمد توفيق نصر 130942 373

 علم الحاسوب م محمد العمرىدينا حات 132501 374

 علم الحاسوب رامي تيسير محمد النجار 2121183 375

 علم الحاسوب رحمه عائد عطيه المعطي 142298 376

 علم الحاسوب رحمه فواز مصطفى ابراهيم 132836 377

 علم الحاسوب رزان حربي عطيه الشبيالت 138041 378

 علم الحاسوب شرند عبد اهلل سالم النقر 127650 379

 علم الحاسوب رهف محمد جمعه عبد القادر الحجوج          132414 380

 علم الحاسوب روابي فيصل يوسف عكور 142158 381

 علم الحاسوب روان يحي محمد منصور 132350 382

 

 االنتباه للمواعيد المختلفةيرجى  


