
إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/١الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

مريم اطريق الـمدرس :

٠٠٩٥٩١٨

٠١٠٧٤٠٣

٠١١١١٣٩

٠١١٦١٨٥

٠١١٩٨٩٥

٠١١٩٩١٩

٠١٢١١٨٨

٠١٢٢١٩٠

٠١٢٥٥٠١

٠١٢٥٥٥٦

٠١٢٦٣٩٠

٠١٢٧٣٠٣

٠١٢٧٨٩١

٠١٢٩٩٥١

٠١٣٠٦٢٣

٠١٣٠٦٩٧

٠١٣١٢٦٦

٠١٣١٦٣٣

٠١٣١٧١٠

٠١٣٣٩٨٧

٠١٣٥٣٤٩

رقم الطالب
محمد زياد محمود /العساسفة الحباشنة /

احمد راتب عبدالعزيز القرشي

هال راكان /محمد علي/ الهنداوي

ياسمين سائد أحمد البدري

بشرى خليل عبدالرحمن أبوسويلم

عبدالله صخر علي الخليفات

فرح حسام شكرى الشويكي

سيناريت / محمد خير / ابراهيم حسن

دينا عصام محمد يونس

فارس عياد جميل عياد

محمد مروان جميل الحنيطي

براءة محمود حمد الجبور

فهد عبد السالم فالح الدهامشه

احمد صائب فخري عبدالخالق

انس عصام محي الدين كوسايه

سعد عماد الدين عربي الجرادات

رند نضال محمود الشرفاء

ربى احمد راغب عبد العزيز

اثار عبد الرحمن ابراهيم ابوحذوه

بشائر محمد هاشم حجيجي

سوزان سهيل حسن سرور

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال
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التسلسل



إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/٢الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

مريم اطريق الـمدرس :

٠١٣٧٥٤٧

٠١٣٨٣٩٠

٠١٣٩٨٤٧

٠١٣٩٨٥٢

٢٠٦٠٧٠٠

٢١١٠٣٤٨

٢١٣٠٩٣٨

٠١٤٠٨٢١

٠١٤٠٨٩٠

٠١٤٢٨٢٨

٠١٤٣٥٠٩

٠١٤٣٧٢٥

٠١٤٤٧٢٣

٠١٤٤٧٨٨

٠١٤٥٠١١

٠١٤٧٩٧٤

٠١٥٣١٣٧

٠١٥٣٨٩٩

٠١٥٥٠٢٢

٠١٥٥٩٩٠

رقم الطالب
اسيا طلعت سالم البلوي

حال باسل سالم تو

فجر عواد فالح القهيوي

مهند محمد سعيد غصون

محمد سليمان صايل الخريشا

قصي معين خضر الجوابرة

احمد محمد نذير مصطفى العناسوه

حال وسيم محمد آي

ايه عرفان شحاده عرعر

نور محمود يوسف الناطور

عنود قاسم علي ابو السمن

تسنيم فهد صالح القرعان

هبه سعيد محمد نجيب                      

داليا نزيه ابراهيم الصعيدى

سماح خالد علي سلمى

بالل بسام داود عطياني

هبه عبد الحميد حسن ابو هاشم

سالم حسام محمد سعيد الرهونجي

دانه عصام احمد دبش

انس وائل حسن الحداد

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

التخصص
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إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/٣الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

ديمة سليمان الـمدرس :

٠٠٩٠٠٥٣

٠١١٤٧٠٧

٠١١٦١٧٨

٠١٢١١٦٥

٠١٢١٥٠٤

٠١٢٤٨٦٣

٠١٢٥٠١٣

٠١٢٥١٢٥

٠١٢٥٢٠٨

٠١٢٥٣٣٧

٠١٢٥٣٦٧

٠١٢٥٧٤٩

٠١٢٥٩٩٧

٠١٣١٠٩١

٠١٣٥٣١٤

٠١٣٥٤٧٣

٠١٣٥٥٥٣

٠١٣٥٥٩٨

٠١٣٥٩٦٧

٠١٣٧٣٩٨

٠١٣٩٢٥٥

رقم الطالب
هشام أحمد فريد /الحاج أحمد/

يوسف تيسير موسى الزير

زبيدة إبراهيم داود الدويكات

دانية عيسى عايش أبوالريش

هدى طلعت محمد السبوع

هديل صالح إسماعيل الباشا

ربى نايف صالح حماد

فارس محمد جمال ناظم الرواس

دينا عبد الرحمن حسن برغوث

دانيه داهود محمد بن طريف

زمزم حسين حسن الحوريه

روان اكرم مصطفى العزام

جوان ازاد كمال محمد خير الزركاني

احمد ناصر غالب الحنجل

مي عبد الكريم عبد الرحمن علي

اكرام طالل مجلي عبيدات

لينه فراس فهمي االدهم

جمانا محمد عيسى المواجده

بتول عيسى محمد القوص

احمد نبيل كامل باكير

نادين سليمان حمد الفقهاء

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال
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إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/٤الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

ديمة سليمان الـمدرس :

٢١١٠٥٣٣

٢١٢٠٤٢٥

٢١٢١٠٠٤

٢١٢١٣٨٥

٢١٣٠٣٢٣

٢١٣٠٤٧٠

٢١٣٠٩٢٨

٠١٤١٢٦١

٠١٤٣٩٨٦

٠١٤٤٤١٩

٠١٤٤٨٨١

٠١٤٥٨١٩

٠١٤٦٨٩٨

٠١٤٧١٨١

٠١٥٣٠٩٧

٠١٥٣١٧٠

٠١٥٣٢٣٦

٠١٥٣٥١٢

٠١٥٣٦٣٤

٠١٥٤١٩٣

رقم الطالب
روان عماد هاشم مسمار

توجان محمد عسكر قبرطاي

محمد تيسير عيسى جويلس

أنس محمد عزت شهاب

سندس ابراهيم محمد فرج

انعام عوض طالب العليمات

نوف احمد سالمه الشوبكي

غيداء محمد عبدالحفيظ مسلم

شهد مؤمن عبد الفتاح حياصات              

ليان فالح عبد المجيد خليفات

اسالم كامل مصباح محفوظ

راما بالل حسن سماره

ياسمين عبد الله محمد االشقر

مهند عادل محمد ابوحويله

ساره سهيل رسمي العياش

ساره محمد عبد الرزاق الجدوع

دعاء علي امين ابو سليم

سجى بسام سميح السوريكي

احمد شعبان درويش الكتوت

محمد سامي محمد ابو شيحه

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

التخصص
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إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/٥الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

بشار الشبول الـمدرس :

٠٠٩٠٧٠٠

٠٠٩٤٦٧٤

٠١٠٦٦٣١

٠١١٤٦٦١

٠١١٨٠٨١

٠١١٩٧١٨

٠١٢١١٦٨

٠١٢١١٧٩

٠١٢١١٩٤

٠١٢١١٩٨

٠١٢٣٦٦٥

٠١٢٥٦٩٥

٠١٢٦٠٦٨

٠١٢٦٦١٣

٠١٢٦٧٦٤

٠١٢٦٨٩١

٠١٢٧١٩٣

٠١٢٨٦٩٦

٠١٢٩٢٠٣

٠١٣٠٤٥٨

٠١٣١١٧٣

رقم الطالب
بهاء الدين خالد محمد سنور

آالء عصام فارس فريحات

فالح محمود منور الزبن

احمد /محمد عادل/ كمال ابوغربيه

أحمد حسام ناصر الحسن

أمجد أحمد يعقوب سمرين

رزان حازم محمد هاشم الخالدى

عائشه قاسم محمد االحمد

لجين إحسين أحمد الطراونة

محمد عماد مفيد الذيب

المروه خليل فارس بدران

الرند فواز علي الشهوان

العنود علي صالح الماني

هيا عبدالفتاح عبدالودود أبوغوش

نورهان ماهر يوسف الحنيطي

محمد رائد جميل بدوان

زينب عطاالله سالم عثمان

مهند عبداألمير صبيح القواسمي

رنده وليد محمد الوزان

أحمد عمر إبراهيم سعاده

نوران جميل عبد القادر االعرج

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال
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إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/٦الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

بشار الشبول الـمدرس :

٠١٣٥٦٠٨

٠١٣٥٦٧٩

٠١٣٧٨٤٤

٠١٣٨٠٠٠

٢١٢٠٠٧٠

٢١٢٠٢٢٧

٢١٢١١٣٥

٠١٤٠٤٤٥

٠١٤٠٨٩٨

٠١٤٣٣٣٥

٠١٤٣٥٣٤

٠١٤٣٦٥٣

٠١٤٧٨٠١

٠١٥٠٥٩٢

٠١٥٣٢١٤

٠١٥٣٨٦٠

٠١٥٤١٢٩

٠١٥٤٣٧٥

٠١٥٥١٤١

٠١٥٥٨٦٨

رقم الطالب
دينا سعيد فارس عوده الله

دينا سعد الدين مصطفى الشربجي

محمد رياض ذيب القيسي

نسرين عبد الغني محمد الخضر

حمزه جالل هشام الطويل

ايه عبدالله خضر محمود

حمزه أحمد عدنان الخضري

احمد مروان احمد صالح

سيرين مروان موسى اليمن

هيا محمد حمدى يغمور

سخاء فايز محمد الزعاتره

نوار فخري علي الفالح

عبدالله امجد محمد الدبس

حمزه هشام حمزه العبادي

جمانه احمد عمر المصرى

حال عمر علي الشوبكي

العنود بشير سالم الهمالن

سعيد راجح سعيد احمد

انس ذيب محمد الوحيدى

العنود محمد يوسف المبيضين

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

التخصص
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إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/٧الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

جعفر القطاونه الـمدرس :

٠٠٦٧٤١٠

٠٠٩١٧٦٠

٠٠٩٥٦٧٨

٠٠٩٧٠٣٨

٠١٠٨٢٦٤

٠١١١٠٠٨

٠١١١٠٤١

٠١١٥٢٧٠

٠١١٩٦٢٢

٠١١٩٨٤٩

٠١٢١١٥٨

٠١٢١١٧٥

٠١٢١١٩٢

٠١٢١١٩٧

٠١٢٣٢٧٨

٠١٢٦٢٣٦

٠١٢٦٧٢٥

٠١٢٧١٣٢

٠١٣١٠٧٨

٠١٣١٩٧٢

٠١٣٥٣٧٣

رقم الطالب
عاصم انور عبدالوهاب بينو

هارون رشيد خليل خلف

أحمد محمود أحمد الجعافرة

محمود مصلح فالح الشرعه

نديم محمد عبدالواحد عبدالله

ندين عيسى عيد حداد

دينا سليمان غنيم سليمان

دانا مصطفى زامل عبدالجواد

هبه نائل عبد القادر المفلح

آية رأفت نعمان أبوطربوش

جمانا جمال خليل عبيده

سبا عبد الحميد احمد المومني

النا عامر محمد البطاينة

محمد حسن عبد القادر عساف

سيران وليد احمد ابو زياد

وسيم محمد هشام عبد الفتاح الزقه

ليث حمدى عبدالله الجغبير

وسام سلطان احمد الزعبي

امل مختار حامد شهاب الدين

رغد فوزى محمود عيد

هبه وليد فيصل هاشم

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

التخصص
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إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/٨الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

جعفر القطاونه الـمدرس :

٠١٣٥٨٩١

٠١٣٥٩٠٨

٠١٣٨١٤٧

٠١٣٨٣٦٦

٢١٣٠٧٨٠

٢١٣١٠٧٨

٠١٤١٠٣٨

٠١٤٣١١٩

٠١٤٣٣٦٢

٠١٤٣٩٧٢

٠١٤٤٨٢٣

٠١٤٥١٢٣

٠١٤٥٣١١

٠١٤٧٦٥٨

٠١٥٠٧٠٩

٠١٥٢١٠٦

٠١٥٣٤٢٢

٠١٥٣٦٦٥

٠١٥٤٠٦٨

رقم الطالب
سادينا عبد السالم توفيق ابو شحاده

انوار عبد الرحيم مضفي ابو وندي

االء محمد سليمان الزعبي

عال عصام عبد الكريم حامد

حمزه محمد كامل ادعيس

نسرين حسين علي المسامره

ليان محمد عبد الرحيم زايد

ازهار فيصل مرزي الطراد

جمانه احمد عفيف العلي

زين موسى يونس الفقير

باسل تركي احمد بني خالد

نور محمد عبد الفتاح الجدوع

عمار عيسى ابراهيم صالح

صفاء حامد رباح تكرورى

راما بهجت تيسير الكردى

تسنيم عبدالله عبدالجابر عبدالهادي

محمد عصام صالح الشبلي

ايه محمد ابراهيم القيسي

محمد ابراهيم علي ابو قطي

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

التخصص
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إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/٩الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

اسامه ربابعه الـمدرس :

٠٠٨١٩١٩

٠٠٩٦٩٦٢

٠١٠٨٠٣٢

٠١١٧٦٥٤

٠١١٩٧٠١

٠١١٩٩٩٨

٠١٢١١٤٥

٠١٢١١٥٤

٠١٢١١٥٩

٠١٢١١٧٠

٠١٢١٢٠٩

٠١٢٦٠٥٢

٠١٢٧٥٦٢

٠١٢٧٦٥٩

٠١٢٨٨١٢

٠١٢٨٩٣٦

٠١٣٠٤٨٠

٠١٣٠٥٦٨

٠١٣٠٦٣٣

٠١٣٢٨٨٤

٠١٣٥٢٧٦

رقم الطالب
عبدالكريم راجح مصطفى أبولحية

عبد الرحمن بسام علي العموش

ايمان عبدالقادر عيسى غنيمات

محمد شعبان العبد الغزاوي

هناء محمد علي الدراغمة

أسماهان إبراهيم خليل بكيرات

احمد صالح فهمي هالل

بيان محمد صالح القطيشات

جهينه المأمون عبد الرحمن خطاب

رند سامي شفيق شحادة

هبه موسى عبد الهادي الرماضنه

أحمد منذر طاهر أبو سير

االدهم عماد ميخائيل القسوس

محمود احمد محمود ابو ورده

رزان محمد بسام عريف صندوقه

سائد مطعم يعقوب مقاطيش

فرح رشيد محمد دروزه

االء مدحت يونس رمضان

مصطفى خالد مصطفى سالمه

زهره محمد زهير عيسى عنقور

خليل علي خليل السيد شاهين               

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال
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إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/١٠الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

اسامه ربابعه الـمدرس :

٠١٣٥٣٨٣

٠١٣٥٤٦٢

٠١٣٥٥١٠

٠١٣٥٧٤٢

٠١٣٧٧٨٧

٢١٢١١٥٧

٠١٤٠٣٨٨

٠١٤١٠٧٢

٠١٤١٩٦٢

٠١٤٣٦١٠

٠١٤٣٧٦٦

٠١٤٤٥٨٢

٠١٤٤٨٥٢

٠١٤٦٢٤٤

٠١٤٦٩٣١

٠١٤٧٢٤١

٠١٥٣٥٥٩

٠١٥٣٧٣٤

٠١٥٤٦٩٣

رقم الطالب
عائشه راتب عباس الخطيب                  

رناد هيثم كمال مجدالويه

يزن عماد امين عايش

ليلى ابراهيم محمود المدهون              

عامر عمر محمد عصيري

عالء عادل محمود عوده

سيف الدين نبيل يوسف الكور

محمد عبد المنعم نعيم العالونه

اسيل سليمان محمد الزيود

ميس عطا الحاج نجيب خليل                 

هبه صخر موسى ابو السندس

محمد موفق نائل العساف

امينه وائل عبد الفتاح احمد امين

عبد الله احمد توفيق الجبالي

سبأ علي سليمان السكر

لميس محمد علي محمود هواش

رنا حسن حسن زايد

حنين فادي علي محمود

سخاء عزت محمود ياسين

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

التخصص
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إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/١١الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

رزق السيد الـمدرس :

٠١٠٧٦٧١

٠١١٤٧٦٤

٠١١٦١٩٧

٠١١٩١٨٦

٠١٢١١٥٦

٠١٢١١٦٧

٠١٢١١٩٥

٠١٢٤٣٢٧

٠١٢٥٩٢٦

٠١٢٦٠٨٥

٠١٢٦٠٨٨

٠١٢٦٦٧١

٠١٢٦٧١٦

٠١٢٦٨٥٦

٠١٣٠٦١٢

٠١٣٠٨٣٨

٠١٣٣٥٠٤

٠١٣٣٦٥٨

٠١٣٥٠٢٩

٠١٣٥٠٥٨

٠١٣٥٦٨٤

رقم الطالب
هديل عبدالحليم محمود العدوان

اسراء فتحي عبدالغفار عبد الغفار

حنين مصلح حسين الكلوب

ماجد عمر محمد العميان

تسنيم ابراهيم عبد الحليم النسور

ربى خالد محمود المساعيد

لينا غسان سعدى ابو غليون

أروى /محمد لؤي/ شموط

سمر احمد محمد صالح

ديمة سمير محمد صرصور

نور خالد احمد حمبوز

محمد جواد سعدى ابو قويدر

رامي محمد أيوب النابلسية

عبادة وليد عبدالكريم أشرق لبن

محمد احمد محمد شوباش

ايه عفيف محمد فخري ابو خلف

سوسن خالد عبدالله المصري

حمزه هاني زهير زقالم

ابراهيم احمد احمد ابو لبه

هيا سليم رجب الصيداوي

شيرين علي محمد سماره

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

التخصص
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إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/١٢الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

رزق السيد الـمدرس :

٠١٣٥٨٥٣

٠١٣٥٩٤٩

٠١٣٦٩٩٦

٠١٣٨٠٦٧

٠١٣٨٣٩٩

٠١٣٨٧٦٥

٠١٤٠٨٩٤

٠١٤٣٥٧٤

٠١٤٤٠٤٤

٠١٤٤٧٨٤

٠١٤٤٧٨٥

٠١٤٦٦١٤

٠١٤٧٠٦٤

٠١٤٧٠٩٦

٠١٥٣٠٨٧

٠١٥٣٢٤٣

٠١٥٣٨٨٩

٠١٥٤٠٧٥

رقم الطالب
شريف عبد الرحمن عثمان مجدالويه        

 
زينه عماد صبرى السلعوس

احمد فايز احمد القزع

ليث شفيق محمد علي

رؤى حمدى خليل الجدي

احمد حسن خليفه الزواهره

ليما حسن محمد قبعه

رهام روحي محمد جميل حسونه

ايمان ابراهيم احمد دباس

بلسم عبد الله يوسف حسين

سارة عبد الله يوسف حسين

محمد احمد محمد جمعه الحنيطي

يزن نبيل ايوب النابلسيه

هالل مجد غازي الصباغ

عنان قاسم علي ابو السمن

ياسمين سعد سليم العمري

تاال منصور احمد الراشد

خالد محمدعامر عبدالرحمن المجذوب

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

التخصص
٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

التسلسل



إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/١٣الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

اسامه الحرفوشي الـمدرس :

٠١٠٨٠٠٨

٠١١٦٠٧٠

٠١١٦٧٢٨

٠١١٨٥٤٥

٠١١٩١٠٢

٠١١٩٨٨٢

٠١٢١٠٦١

٠١٢١١٤٩

٠١٢١١٥٥

٠١٢١١٧٢

٠١٢١٢١٨

٠١٢٥١٦١

٠١٢٦٩٨٩

٠١٢٧٣٦٩

٠١٢٩٩٢٢

٠١٣١٤٠٦

٠١٣٢٨٣١

٠١٣٣٩٥٣

٠١٣٥١١٨

٠١٣٥٣٠٢

٠١٣٥٦٥٤

رقم الطالب
اسيل جمال محمود ابوجابر

عدي عصام فوزي الغصين

قصى علي أحمد أبوخضرة

أسيل أحمد محمد المبيضين

عبدالعزيز حسين /أحمد بدوي/ جاموس

ديما منصور إبراهيم علقم

هديل محمد عبد الفالح المكحل

اياد حسن فضل محمد

تاال محمد غسان انور الطرابيشي

زكي خالد زكي شحاده

يحيى منير صالح أبوقبع

إيمان رشاد عبدالقادر سالمه

سعاد نضال ناصر عباسي

عدي وليد احمد عبد الله

إبراهيم خليل سليم الدماغ

أحمد خالد محمد األعمر

نور احمد يوسف الدويكات

ضحى نافذ عبد الفتاح االخرس

يزن باسم محمد مشه

بيان صالح محمود الجخ

سوسن هاشم احمد الزعبي

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

التخصص
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

التسلسل



إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/١٤الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

اسامه الحرفوشي الـمدرس :

٠١٣٦٠٦٠

٠١٣٨٩٢٤

٢١٢٠٥٦٧

٢١٢١١٥١

٠١٣١٥٥٨

٠١٤١١٦٦

٠١٤١٤٤٩

٠١٤١٧٧٣

٠١٤٢٩٣٧

٠١٤٣٧٩٣

٠١٤٣٩٨٣

٠١٤٥٤٥١

٠١٤٧١٢٠

٠١٤٨٠١٩

٠١٥٣٥٥٢

٠١٥٣٦١٥

٠١٥٤٥٢٩

٠١٥٥٢١١

٠١٥٥٣١٧

رقم الطالب
فاطمه محمد متعب الفايز                  

مي خالد محمود المحارمه

محمد منظر حسن طالب

مفيد منير داود عياش

طالل جهاد محمد طالل حيدر

نيفين عصمت عارف الكردى

امير عبد الحكيم عامر مصطفى عثمان

راما جبريل اسماعيل ابو العطا

اسراء فندى عزام المومني

بسمه محمد موسى عوده                     

احسان طارق محمد زياد االدهم             

ناريمان مأمون نائل المحيسن

فادي جريس سليمان الرزوق

هال محمود عبد الهادى وشاح

نادين نبيل يوسف الصيفي

رانيا مرزوق هذلول بربور

فرح هاشم سامي الحمصي

عامر غالب عيسى العبدالالت

عنان ياسر صالح حمد

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

التخصص
٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

التسلسل



إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/١٥الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

سمر السقا الـمدرس :

٠١٠٥٥٦٧

٠١٠٧٦١٥

٠١١٥٥١٣

٠١١٦٧٤١

٠١١٩٧٨٠

٠١٢١١٤٣

٠١٢١٢٠٢

٠١٢١٢٧٦

٠١٢٥٧١٥

٠١٢٥٧٨٧

٠١٢٦٠٠٧

٠١٢٦٢٠٨

٠١٢٧٥٥٣

٠١٢٨٢٥٧

٠١٣٠٥٣٨

٠١٣١٠٦٢

٠١٣١١٦٦

٠١٣٢٥٤٢

٠١٣٥٤٠٣

٠١٣٥٤٥٩

٠١٣٥٤٦٦

رقم الطالب
نادر عبد الله محمد العميان

أحمد عبدالله أحمد أبوحمدة

يامن سمير إسماعيل فودة

محمد عبدالله محمد أبوسعد

يوسف سهيل جريس المعشر

اباء حسام توفيق رحال

مزنه مروان عثمان صبري

ضحى علي احمد ابو شقره

أشرف إبراهيم أحمد غزوان

لين امجد شاهر القطاونة

حسام الدين علي عبد الله شاهين

سيف الدين محمد سعيد الدرباشي

اسيل محمد صبحي الفواعير

فراس كمال يوسف عوض الله

لينا عطيه ابراهيم عطيه

اسامه محمد خميس راشد

حنين احمد خيري محمود رمانه

محمد حكمت يوسف عربيات

شذى محمد حسن سوداح                     

بتول طاهر محمود الدراوشه

براءه زهير خليل المبيضين

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

التخصص
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

التسلسل



إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/١٦الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

سمر السقا الـمدرس :

٠١٣٥٥٤٨

٠١٣٥٥٩٣

٠١٣٧٥٨٣

٠١٣٧٦٩١

٠١٤١٠٠٤

٠١٤٢٨٢٩

٠١٤٣٦٦٣

٠١٤٣٦٨٠

٠١٤٧٠٧٢

٠١٤٧٢٠٧

٠١٤٧٥١٠

٠١٤٨١٠٣

٠١٥٣١١٩

٠١٥٣٢٧٨

٠١٥٣٧٠٤

٠١٥٤٢٣٦

رقم الطالب
ريم محمد مروان محمد الكرزون             

سوزان رافت محمد سعيد توغوز             

بتول نواف مفلح العساف

محمد سميح محمد ابو البرك

عون عثمان ضيف الله الشوابكه

هال اسامه ابراهيم الخطيب

قصي خليف فارس الرفوع

حنين محمد ابراهيم خريسات

بيان محمد محمود القاسم

محمد ذياب احمد علي

ايهم موسى داود زنانيرى

محمد الفاتح محمد الحاج علي محمد

هبه محمد فارس سليمان ابو زخم

حال حسن عطا الله عرار

حال محمد احمد الدسوقي

خالد محمد علي عطا

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

التخصص
٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

التسلسل



إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/١٧الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

ابراهيم الجراح الـمدرس :

٠٠٩٩١٠٠

٠١١١١٠٧

٠١١٧٤٦٤

٠١١٩٨٦٤

٠١٢١١٦٦

٠١٢١١٨٢

٠١٢٥٠٣٨

٠١٢٥٧١٠

٠١٢٦٦٩٣

٠١٢٨٠٥٧

٠١٢٨٣١٥

٠١٢٨٤٤٧

٠١٢٩١١٠

٠١٣٣٠١٣

٠١٣٤٦٦٦

٠١٣٥٢٦٠

٠١٣٥٧٠٤

٠١٣٥٧٩٠

٠١٣٦٣٧٥

٠١٣٦٦٠٢

٠١٣٦٨٤٢

رقم الطالب
تمارا يوسف عبدالمجيد النجار

روان صبري سبع جوده

المعتصم بالله باسل داود الخياط

محمد عماد عبدالله عورتاني

دينا ابراهيم هارون الخليفات

عبد الله عاصم كمال بكز

ريم عبد الله محمد فليفل

ساره ايمن محمد المومني

محمد احمد توفيق حسن

خالد سعيد خالد الطاهر

هال نهاد فؤاد وهدان

فرح سمير محمد حمدان

هديل عصام طالل القيسي

مرح ماهر مصطفى يوسف

عريب سليم عيد القضاه

نمر عصام نمر عواد

ساندي باسم محمد ياسين

عهد غسان مصطفى العشي                   

اماني نبيل محمد عطيه عبدربه

ثريا محفوظ عبد الفتاح غانم

مرح محمد حسن عثمان

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

التخصص
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

التسلسل



إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/١٨الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

ابراهيم الجراح الـمدرس :

٠١٣٨١٠١

٢١٢٠٠٢٣

٢١٢٠٥٦٩

٢١٢٠٧٦٠

٠١٤٣٤٩٤

٠١٤٣٨٤٣

٠١٤٤١١٦

٠١٤٤٨٩٧

٠١٤٦٢٤٩

٠١٤٦٩٧٥

٠١٤٧٥٢٥

٠١٥٣٣١٦

٠١٥٣٨٣٤

٠١٥٤٣٩٤

٠١٥٤٥٩٣

٠١٥٦٤٧٧

رقم الطالب
ايه محمود ضامن النوفل

نمر شحاده نمر سعيفان

انس طايل محمد خجيل

دارين هاشم خالد الخوالده

رنا محمد احمد ابو زمزم

احمد خضر عثمان حقروص

ميس جهاد محمد الحوراني

رلى جهاد شاهر المجالي

سره فتحي عبد القادر ابو ربيع

اسيل وائل حسن الخطيب

يزن قيس احمد حياري

اسامه خضر محمد الدوخ

محمود عماد محمود شاهين

يوسف خالد يوسف جدوع

االء صالح الدين علي ابوحماد

جعفر محمد جميل المواهره

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

التخصص
٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

التسلسل



إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/١٩الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

ربى عبيدات الـمدرس :

٠٠٩١٨٠١

٠١٠٤٤٧٨

٠١١١٠٩٢

٠١١٥٥٨٨

٠١١٦٠٦٤

٠١١٩٦٧٠

٠١٢١١٤٧

٠١٢١١٦٠

٠١٢١١٦٣

٠١٢١٢٠٦

٠١٢٤٨٨٦

٠١٢٦٨٦٦

٠١٢٧١٤٢

٠١٢٧٣٨٣

٠١٢٩١٨٩

٠١٣٢٧٩٦

٠١٣٤٢٨٩

٠١٣٥٤٨٧

٠١٣٥٥٤٢

٠١٣٥٥٥٠

٠١٣٥٨١٤

رقم الطالب
ايه مفيد حسين الزغير

أحمد قاسم محمد الزعبي

آية راغب أديب الطاهر

وفاء عامر أسامه الكرمي

ياسمين مأمون عبدالله عامر

ميسم محسن سعيد ابو خشبه

اسراء جالل عبد الكريم ابو فنس

حسان جهاد عبد الرحيم المجالي

دالين محمد حسين إرشيد

نور كمال يعقوب علي حسن

آية يوسف حسن كلبونة

فرح سليم ضيف الله الرواشده

ساجده صالح محمد صندوقه

آيات صالح اكرم حنفيه

بتول حاتم صالح ابو جاموس

اصاله احمد محمود الجزائري

اسالم جاد الله محمد الزعبي

فرح كمال محمود الوراقي

هيا خالد محمد سعيد شقمان

دانه عمر محمود خضر

هيا يوسف محمد عثمان                     

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

التخصص
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التسلسل



إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/٢٠الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

ربى عبيدات الـمدرس :

٠١٣٥٩٢١

٠١٣٨٨٩٧

٢١١٠١٦٦

٢١٢٠٣٦٥

٢١٢٠٥٢٩

٢١٣٠٥٠٧

٠١٤٠٩٩٦

٠١٤٢٥٤٠

٠١٤٣٨١٢

٠١٤٥٧٢٣

٠١٤٦١٠٨

٠١٤٦٩٦٤

٠١٤٧٢١٨

٠١٥٦٠٤٩

٠١٥٦٥١٠

رقم الطالب
رغد هشام خالد نمر                       

يزن ايمن محمد المحادين

رهف أديب شحاده الزميلي

جود مازن مصباح اشتي التميمي

فداء ابراهيم خليل ابو خضره

صبا انور يوسف الكرنز

جليل محمود خليل الذويب

بيان ماجد عبد المالحيم

شذى مروان محمد عزازى

سحر زياد رداد الحرايزه

احمد عمر احمد خمش

قيس محمد عبد القادر خطاب

حسين حازم حسين الطباخي

باسل ناصر محمد ابو حسين

دانه محمود محمد احمد سياج

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

التخصص
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٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١
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٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

التسلسل



إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/٢١الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

علي الروضان الـمدرس :

٠٠٩٧٦٩٨

٠٠٩٨٢٣٣

٠٠٩٩٢٥٦

٠١٠٣٦٤٨

٠١٠٨١٢٢

٠١١٢٠٤٨

٠١١٦٩٦٢

٠١١٧٥٢٢

٠١١٩٠٥٧

٠١٢١٢٠٠

٠١٢١٢١٠

٠١٢١٢٢٠

٠١٢٢٦٢٣

٠١٢٥٠٥٥

٠١٢٥٥٨١

٠١٣٠٥٩٠

٠١٣١٨٨٤

٠١٣٢٦٣٣

٠١٣٢٨٢٤

٠١٣٣٧٠٧

٠١٣٥٣٩٣

رقم الطالب
حامد عبد الرحمن حامد امبشر

عمر محمود خليل حجاب

عاهد جمال خالد فضه

تسنيم محمد أحمد الزويري

جاداألمير ماجد عودة الشوبكي

منار عماد صبرى السلعوس

أسيل فالح احمد بربور

إيهاب محمد فالح الشوابكة

عدي حسن /محمد صبحي/ مالعبة

مرح ايهاب محمد عبد العال

هديل خالد إبراهيم خضر

يوسف /محمد فوزي/ عبد الحفيظ 
المزرعاوي

دانا فاروق عادل منصور

رند انور عليان ابو سويلم

ساره رعد خالد بكري

عمر درويش حسن سويد

ساجده مروان عبدالرحمن البوريني

فارس محمود فارس الظاهر

محمد تيسير محمد الصعيدي العشي

نذير بشير احمد النجداوي

اميره باسم حسني عرابي                   

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

التخصص
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إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/٢٢الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

علي الروضان الـمدرس :

٠١٣٥٦٤٢

٠١٣٦٩٤٧

٢١٢١٣٦٤

٢١٣٠٣٧١

٠١٤٠٥٧٣

٠١٤٣٤٣٧

٠١٤٣٤٧٩

٠١٤٣٦٦٦

٠١٤٤٠٣٩

٠١٤٤٠٤٦

٠١٤٧٠٥٣

٠١٤٧٣١٠

٠١٤٧٥٨٢

٠١٤٧٩٨١

٠١٥٣٦٢٦

٠١٥٣٧٩٨

رقم الطالب
نور جابر سليمان ابو حطب

مرح اسامه عادل عابد

يعقوب صليبا داود وكيلة

راما علي عبد الرحمن بركات

عامر مراد جودت الفريجات

ايات محمود احمد عيادات

رغد عمر حسن الشولي

رغد حازم عبد الحميد ابو حميده           

دينا بهجت عبد القادر قرشي

سرين محمد مناور المناصير

سجى غسان محمد ابو صنوبر

لمى مروان ابراهيم الخليلي

حسين نزيه حسين جرار

اسيل جالل محمد الزعبي

ايه باسم محمد القيسي

زينه محمود احمد خرابشه

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

التخصص
٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١
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٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

التسلسل



إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/٢٣الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

يزن الشمايله الـمدرس :

٠٠٦٨٦٣٥

٠١٠٢١٤٦

٠١٠٤٧٣٤

٠١١٨٥٩٣

٠١٢١١٤٨

٠١٢١١٥٧

٠١٢١١٧٦

٠١٢١١٨٩

٠١٢١١٩٣

٠١٢٥٣٦٠

٠١٢٨٥٢٤

٠١٢٩٤٠٩

٠١٣٠٦٥٣

٠١٣٣٤٤٦

٠١٣٤٧٢١

٠١٣٥١٧١

٠١٣٥٦٥٠

٠١٣٥٩٢٠

٠١٣٦١٩٣

٠١٣٦٧٤٤

٠١٣٧٥٥٥

رقم الطالب
فرحان محمد حسن صالح

دياال خضر عبدالله رباع

مراد هشام خالد خريم

راكان سعد لطف الله الدويري

اميره عصام هاشم الدباس

تقوى علي عبد الكريم الدباس

سبأ ياسر عبدالكريم طبيشات

فرح محمد عبد الرحمن عشا

لبنى رزق يوسف المعايطه

شهد عبدالمعطي وصفي عبدالهادي

ليليم نائل محمد كنعان

رقيه سمير محمد حامد

خليل معن عزت العزيزي

احمد مجدي شحده ابو تيم

فرح سليمان محمود الرقب

سائد احمد محمد الخروبي

عبدالله جمال جودت عمران

ابتهال محمود موسى حزين

احالم نايف عبد اللطيف المشارفه

محمد راسم خليل فريحات

رحمه عبد الرحمن عواد الفطافطه

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

التخصص
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إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/٢٤الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

يزن الشمايله الـمدرس :

٠١٣٨١١٢

٢١١٠٢٤٩

٢١٢١١٢٥

٢١٢١٢٥٧

٠١٤٠٧٦٥

٠١٤١٠٢٠

٠١٤٣٤٦٦

٠١٤٣٦١٨

٠١٤٣٦٤٣

٠١٤٣٧٧٥

٠١٤٣٨٢٩

٠١٤٣٨٩٣

٠١٤٥٠٧١

٠١٤٧٩٢٧

٠١٥٣٢٥٢

٠١٥٣٧١٢

رقم الطالب
شهم محمد سالمه الزيود

باسل فؤاد جميل العبسي

ابراهيم جمال علي جاد الله

عمر شاهر محمد الحر

ساره ماهر ابراهيم الصعيدى

رزان مازن جهاد الجبالي

عال محمد حمد الخريصات                   

ياسمين عمر عبد الحميد الكفراوى

لين احمد محمد عوض                       

عاليه محمد عابد شحاده

سيف الدين رمزي محمد مصلح

االء وليد واصف غنام

عصام عبدالسالم زهدي أبوعيسى

رضوان محمود عدنان العرقسوسي

قبس علي احمد الشوابكه

اماني بالل فهد اللوزي

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

التخصص
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إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/٢٥الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

مالك الحسن الـمدرس :

٠١١١١١٠

٠١٢١١٥٠

٠١٢١١٥٣

٠١٢١٢١٦

٠١٢٢١٦٩

٠١٢٥٠٨٢

٠١٣٢٥٦٤

٠١٣٣٩٤٧

٢٠٧٠٩٩٢

٠١٤٢٢٦٤

٠١٤٢٤٩٣

٠١٤٣٢٨١

٠١٤٣٧٢٠

٠١٤٧٣١٢

٠١٥١١٠٣

٠١٥٢١١٥

٠١٥٥٤٥٧

رقم الطالب
سارة عبدالكريم يوسف مسعد

اية صالح فايق شديد

بيان فايز عمير الزيدات

والء مازن موسى عبد القادر

ايمان سلطي فندي الزعبي

هيثم محمد غازى حمدان

نوار احمد عبد الكريم العرموطي

اسيل اسماعيل عبد الفتاح حمد الله

عبد الله عايش  سالم بليحه

هيا وائل سعيد ياسين

سائده محمود سليمان التعمرى

هال سالم عبد الوالي الجنيدي

لوزيان مازن احمد الخريسات

محمد عبد المجيد فهيم العساسفه

هبه هاني فخرى سنجقيه

هيثم أحمد محمود دحبور

ساره امجد خليل حدادين

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

التخصص
١

٢
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٥

٦

٧
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١٧

التسلسل



إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/٢٦الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

منعم مكاصيص الـمدرس :

٠١١١٩٧٣

٠١١٤٢٥٥

٠١١٦٣١٥

٠١١٧٨٠٧

٠١٢١٠٤٨

٠١٢١١٨٤

٠١٢١٢٠٧

٠١٢١٢٠٨

٠١٢٤٥٩٣

٠١٢٥٤١٠

٠١٢٥٨٧٣

٠١٢٦٥٦٠

٠١٢٦٨٤٨

٠١٢٩٨٤٠

٠١٣١٢٣٢

٠١٣٣٨٣٥

٠١٣٤٢٣٩

٠١٣٥٧٦٦

٠١٣٥٩٣٠

٠١٣٥٩٥٤

٠١٣٧٩٤٦

رقم الطالب
يزيد محمد شويش السرحان

ياسمين تيسير حسن أبوعطية

دانية سعيد يعقوب عثمان

نادر مصطفى أحمد أبوصافية

محمد ناجح عبد ابو حمد

غدير أحمد رشيد قصص

نورهان اسحق عيسى خالد

نيرمين احمد خلف الحجاج

سنه محمد حسن عبد الفتاح

مارينا عقل جريس سعاده

زيد محمد يحيى ابو ميزر

بتول بسام عبد اللطيف شحرور

لين علي محمد بني احمد

معتز أحمد امطير عواوده

رنا عبد اللطيف سليمان ابو فارس

غدير مرشد محمود عدوان

بيان حمدالله سليم الدوين

رسميه أحمد ناصر مهداوي

راكان فيصل محمود كريشان

براءه شاهر عواد البكار

ايه فايز بدر كمال

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

التخصص
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١
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١٣
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١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

التسلسل



إرشاد الطلبة 
دائرة القبول والتسجيل

/٢٧الصفحة : ٢٠١٥/١١/١٥٢٧التاريخ :

منعم مكاصيص الـمدرس :

٠١٣٨٢٩٩

٠١٣٩٠٤٧

٢١١٠٠٤٧

٢١٢٠١٢٩

٠١٤٠٣٢٨

٠١٤٠٧٢٦

٠١٤٠٧٦١

٠١٤٣١٢٧

٠١٤٣٤٤٢

٠١٤٤٠٤١

٠١٤٧٦٨٩

٠١٥٣١١٤

٠١٥٣١٦٧

٠١٥٣٤٣٢

٠١٥٣٩٤٠

٠١٥٦٣٥٠

رقم الطالب
مرح عقله يوسف سنقر

االء بسام أحمد جروان

فرح محمد علي الهالالت

حسن مرتضى محمد المجالي

زياد احمد بركات عليان

خالد وليد محمد العوامله

طارق عبد المنعم محمد خليفات

امل محمد موسى المومني

فرح سمير حسن عساف

نسرين ساهر عازم بيراوى

محمد رعد زيد ابو  حمور

ساره عبد الرزاق محمد درويش

غيداء وليد حسن الفواقه

اكرام عمار احمد محمد خليل

محمد مسعود عبد الله صالح

عاطف خالد محمد الشوابكه

            اسم الطالب
أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

أنظمة معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

التخصص
٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩
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٣٧

التسلسل


