
اإللكتروني البريدالتدريب مشرفاسم الطالبرقم الطالبالتسلسل

فواز الزغول.د.أرهف محمود سعود الدعجه10162069
فواز الزغول.د.أتوفيق شريف توفيق الغزو20172645

محمد الزعبي.د.أمحمد احمد محمد مرعي30172699

محمد الزعبي.د.أطارق علي عوده العويمر40172855

نديم عبيد.د.أرزان عبد هللا سليمان العويظات50173400

نديم عبيد.د.أيزيد سليمان علي الشوابكه60174097

أمجد هديب.د.أعبد هللا احمد عيسى علي70174308

أمجد هديب.د.أنزار عدنان عبد القادر سالم80176240

عمار الحنيطي.د.أانس نسيم محمود ابو زيد90176972

عمار الحنيطي.د.أاسامه خالد صالح ابو مطر100177047

ثائر حمتيني.د.أعبد الرحمن مثقال عبد الرحمن حمد110177230

ثائر حمتيني.د.أيارا محمد اسماعيل عثمان120178056

حمد السوالقة.داحمد محمد عماد غالب حموده130178149

حمد السوالقة.دعاصم ايمن سليمان الخرابشه140178452

رنا يوسف.دمعاذ مجدي مصباح المحتسب150178726

رنا يوسف.دحمزه فؤاد عمران الصيفي160179120

مجدي صوالحة.دقيس محمد احمد المومني170179164

مجدي صوالحة.دايه سمير سعيد طحاينه180179202

مروان الطويل.داحمد علي قاسم الغلبان190179222

مروان الطويل.درغد ياسر جمعه ابو الوى200179295

محمد أبوشريعة.داسيد بسام محمد الزعاتره210179312

محمد أبوشريعة.دوالء عمر سلمان عبد الرحمن220179350

هدى كراجه.دعبد هللا محمد محمود ابراهيم230179378

هدى كراجه.داالمين محمد صالح العضيبات240179461

اسراء الزغول.دلؤي عامر نعمه البواب250179516

اسراء الزغول.دحمزة لقمان جميل سليمان260184177

ريم الفايز.ددينا صالح الدين سعيد الناصر270184330

ريم الفايز.داحمد نبيل احمد ابو سيف280184361

أصيل العناني.محمزه محمد مدحت شموط290185622

أصيل العناني.مسلمى محمد احمد الزبيدى300186541

روال الخالد.ملينا عبد العزيز عزت المالد310186742

روال الخالد.ميوسف يعقوب ربحي الصادق320186923

تهاني الخطيب.ملينا عبد الناصر جميل الروسان330187000

تهاني الخطيب.مداود خضر محمد ابو صوي340187071

تهاني الخطيب.مريم اياد مسعود حمدان350187107

لمى رجب.منور احمد مصطفى الزغول360187116

لمى رجب.مجواد جهاد فؤاد الخزوز370187150

لمى رجب.مرضوان مسعود خليل جاموس380187176

هبه محمد.ميوسف انور يوسف الدميسي390187179

هبه محمد.مرغد يحيى صالح غانم400187180

تمارا مراعبة.ملين فتحي محمود الكركي410187185

تمارا مراعبة.مداليا عبد المعطي منير القاضي420187201
تمارا مراعبة.متسنيم ياسين اسعد االدهم430187825

اسماء عادل ادريس ايوب440187904

السيد يوسف 

مجدالوي

محمد انور محمد السيوف450188053

السيد يوسف 

مجدالوي
عمر فراس محمد العمري460188173

السيد يوسف 

مجدالوي

والء قطيشات.مابراهيم هادي غازي الربيع470188424

والء قطيشات.معبد هللا محمود عبد القادر اسعد480189396
والء قطيشات.معبيده حسني عطا هللا بني سلمان490189814

h.khadrawi@ju.edu.jo

t.almaraabeh@ju.edu.jo

ymajdal@ju.edu.jo

w.qutechate@ju.edu.jo

 موعد في الشركة من ومصدق مختوم التدريب مكان تحديد نموذج وتسليمهم المشرفين مراجعة الطلبة جميع على

 ساعة 90 عن يقل ال بما ومصدق مختوم التدريب تقرير نموذج وتسليم ،21/10/2021 الموافق الخميس يوم أقصاه

 لمعرفة فيه الموجود اإلعالن على واإلطالع Elearningالـ موقع متابعة إلى باإلضافة الفصل، نهاية في تدريب

 عن المسؤولة والجهة الدورات وصف كتابة يجب دورات اختيار حال وفي اتباعها، الطالب على التي اإلجراءات

.التدريب مشرف الدكتور من موقع التدريب مكان اعتماد نموذج على الدورة اعطاء

r.alfayez@ju.edu.jo

aseel_anani@ju.edu.jo

r.khalid@ju.edu.jo

tahanisalah@yahoo.com

lama.rajab@ju.edu.jo

sawalha.majdi@ju.edu.j

o

M.AlTawil@ju.edu.jo

M.Abushariah@ju.edu.jo

h.karajeh@ju.edu.jo

e.zaghoul@ju.edu.jo

ahudaib@ju.edu.jo

a.huneiti@ju.edu.jo

thamtini@ju.edu.jo

h.sawalqah@ju.edu.jo

rana.yousef@ju.edu.jo

 األول الفصل على الحاسوبية المعلومات أنظمة قسم في التدريب طلبة أسماء

2022/2021

fawaz@ju.edu.jo

mba@ju.edu.jo

nadim@ju.edu.jo
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