
االمتحان التخصص اسم الطالب رقم الطالب 

قوانين وتشريعاتهندسة مدنيةابراهيم خليل حسن الخطيب152931

تحليل انشاتهندسة مدنيةابراهيم خليل حسن الخطيب152931

ريادة اعمالهندسة مدنيةابراهيم محمد ابو قمل162484

تكنولوجيا طباعة وتغليفوسائط متعددة احسان سعدي حافظ القواسمي152848

التدقيق ومراجعة الحساباتمحاسبة تقنية احمد خالد القواسمي157167

شبكات وتراسل بياناتبرمجيات وقواعد بياناتاحمد محمد السعايره167497

االنظمة الصحيةهندسة مدنيةاحمد محمد جعفر157131

ريادة اعمالالكترونيات وتحكم محوسباحمد نافذ الشماس162507

محاسبة حكومية محاسبة تقنية احمد نافذ الطويل157585

(2)تطبيقات برمجية محاسبة تقنية احمد نافذ الطويل157585

انشاء ومبانيهندسة معماريةاسامة سامي زعارير162263

مقدمة في المهن الهندسيةتصميم داخلياسراء محمد نايف زيتون152978

دراساتهندسة مدنيةاسالم خليفه157133

ريادة اعمالهندسة مساحةاسماعيل سرحان دودين167526

مبادئ احصاء محوسب سكرتاريا طبيةاالء هشام عصفور162338

التكييف والتقديرات الصحية هندسة معماريةالفت خالد خليل ابراهيم 152693

تدريب ميدانيانظمة زكية امان الفي محمود 152575

اللغة العربيةسكرتاريا طبيةامل يوسف محمد الدرابيع142806

مراسالت لغة انجليزيةسكرتاريا طبيةامل يوسف محمد الدرابيع142806

مبادئ احصاء محوسب سكرتاريا طبيةامل يوسف محمد الدرابيع142806

مهارات االتصال والتواصلشبكات حاسوب وانترنتانس باسم غنام عنام152407

(1)خواص خرسانههندسة مدنيةانس يوسف جبران 167503

حساب كميات هندسة مساحةانس يوسف قزاز162527

محاسبة حكومية محاسبة تقنية ايمن جمال ابو سيف152716

تدريب ميدانيتصميم داخلي(ينظر بامره)ايمن نايف ابو عالن 157619

قانون تجاريتسويق ومبيعاتبالل محمد امين الجعبري167602

اقتصادتسويق ومبيعاتبالل محمد امين الجعبري167602

محاسبة حكومية محاسبة تقنية بيان نضال حسونة152125

علم الجمال تصميم داخليتقى ايوب احمد قواسمه162675

ريادة اعمالتصميم داخليتقى ايوب احمد قواسمه162675

برمجة حاسوبالكترونيات والتحكم المحوسبجاد هللا ابراهيم ابو سرور157146

ميكانيكا التربةهندسة مبانيحذيفه عزو اغريب167321

تصميم صفحات الويبوسائط متعددة داليه سمير الشاللده157153

ريادة اعمالبرمجيات وقواعد بياناترامي يونس طروه162316

ريادة اعمالهندسة معماريةراوية ابو اسنينه162168

انشاء ومبانيهندسة معماريةرزان دودين162416

(2)طباعة سكرتاريا قانونيةرغد محمد الحداد162849

مراسالت لغة عربيةسكرتاريا قانونيةرغد محمد الحداد162849

تطبيقات برمجية سكرتاريا قانونيةرغد محمد الحداد162849

نظم معلومات صحية سكرتاريا طبيةروال وائل النمورة162832

ريادة اعمالتصميم داخليروند زياد يغمور162312

الفالش/الرسوم المتحركةوسائط متعددة ريم خليل الجعبري162340
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مساحة عمليهندسة معماريةزينب عبد الجليل عطية 162033

المهارات الفنية هندسة معماريةزينب عبد الجليل عطية 162033

ريادة اعمالهندسة معماريةزينب عبد الجليل عطية 162033

نشاط رياضيهندسة معماريةزينب عبد الجليل عطية 162033

(1)مساحة هندسة مدنيةساري محمد عبد المهدي حنيحن162854

مقدمة في الحاسوبادارة مالية سجا رسمي السويطي162906

ادارةادارة مالية سجا رسمي السويطي162906

(1)محاسبة ادارة مالية سجا رسمي السويطي162906

هندسة طرقهندسة مساحةسنان اسماعيل رباع152060

كتابة مقترحات المشاريعادارة منشات رياضيةسند عبد الرحمن ابو هاشم152347

ادارة مبيعاتتسويق ومبيعاتشادي عصام احمد عاشور157675

ريادة اعمالهندسة معماريةشهد محمد عبد المغني القواسمي167597

محاسبة تكاليفمحاسبة تقنية شيراز نضال الجعبري152554

ريادة اعمالسكرتاريا طبيةشيرين جمال ابو عرقوب162515

استرتيجيات تسويقتسويق ومبيعاتطارق عبد هللا عالن157635

مبادئ التسويقادارة مشاريع طارق منذر سياج167025

ادارةادارة واتمتة مكاتبطارق نزار الشريف167584

دراساتسكرتاريا طبيةطريف حجه152387

مقدمة في الحاسوبسياراتعبد الحميد سعيد عمار162853

هندسة طرقهندسة مساحةعبد الرحمن محمد حرز هللا 152193

ادارة مالية محاسبة تقنية عبد الكريم الجعبة162433

تحليل انشاتهندسة مدنيةعبد هللا عدنان محمد عايش142827

(عملي)نظم تشغيل شبكات حاسوب وانترنتعثمان رشاد رشيد الجعبة 167021

مبادئ احصاء محوسب ادارة واتمتة مكاتبعزام اياد الشريف162607

تطبيقات برمجية ادارة مشاريععمار ياسر محمود  السعيد162488

االنظمة الصحيةهندسة مدنيةعمر غسان عمر الحروب142849

حساب كمياتتصميم داخليغرام العويوي 142588

ريادة اعمالتصميم داخليفادي خليل النتشة162374

(2)محاسبة ادارة مالية فادي محمد حجازي عبد المجيد الزرو162257

التكييف والتقديرات الصحية هندسة معماريةفاطمة حسن حماد طقاطقة142891

(2)محاسبة محاسبة تقنية كرم سعدي حافظ القواسمي162117

ريادة اعمالهندسة معماريةلبنى جمال نجاجرة162755

تحليل انشاتهندسة مدنيةليث ابراهيم عمرو152432

الموائع واالالت  الهيدروليكية تكييف وتبريدمالك فواز الشرباتي162012

العقود والمواصفاتهندسة مدنيةمحمد تيسير عمرو152772

 نظري GISهندسة مساحةمحمد حسن ابو رستم152248

ريادة اعمالوسائط متعددة محمد خضر حروب162381

اقتصادادارة مالية محمد دياب ديب العويوي162958

هندسة نقل ومرورهندسة مدنيةمحمد سليمان ابراهيم 157072

رسم مبانيهندسة مدنيةمحمد صادق محمد اخليل 157024

رسم ابنيةهندسة مدنيةمحمد عزام  محمد عصافره122036

قوانين وتشريعاتهندسة مدنيةمحمد عزام  محمد عصافره122036

انطمة صحية  هندسة مدنيةمحمد عزام  محمد عصافره122036

محمد عزام  محمد عصافره122036

الكترونيات رقميةالكترونيات والتحكم المحوسبمحمد مازن داود ابو زينه157180

ريادة اعمالتصميم داخليمحمد محمود الرجوب162399

مقدمة في الحاسوبهندسة مدنيةمحمود عبد الرحمن طرده162386



رسم ابنيةهندسة مدنيةمحمود عبد الرحمن طرده162386

(1)رسم معماريهندسة معماريةمعاذ محمد اسماعيل 152794

(2)محاسبة محاسبة تقنية معتصم جمال ابو جحيشه162123

ادارة قوى  بشرية ادارة مشاريعمنير حسني احمد سليمية 162456

بيئة ومعالجة المخلفاتهندسة مساحةمهدي  رفيق حماد152204

هندسة طرقهندسة مساحةمهدي  رفيق حماد152204

مشغل كهرباءانظمة زكية مهدي حربي عناني162773

انظمة صحية هندسة مدنيةموسى عيسى نجار 152268

علم االمراضسكرتاريا طبيةنوره عباس ابو عيشة152516

علم النفس االجتماعيسكرتاريا طبيةنوره عباس ابو عيشة152517

انشاء ومبانيهندسة معماريةهديل عبد الناصر الشلودي167562

سلوك تنظيميادارة واتمتة مكاتبهند عبد الرحيم الجمل152452

مقدمة في الحاسوبادارة واتمتة مكاتبورود عماد ابواسنينه162937

علم االمراضسكرتاريا طبيةوسام اسماعيل ابو راس142346

ريادة اعمالسكرتاريا طبيةوفاء صادق اسعيد162507

محاسبة حكومية محاسبة تقنية يانا نبيل عبد العزيز رجوب162403

اقتصادادارة مالية يزن عادل الخطيب167554

اللغة االنجليزيةهديل مازن الهيموني14/2029



مدرس المساق 

امل المحتسب

حسن نصار

هديل قباجة

معتز القواسمي

براء القواسمي

رائد الشماس

ابراهيم عمايره

رائد الخضور 

اروى الهيموني

وليد حجه

محمد طميزي

تامر االطرش

يسري ابو اسنينه

عهد البابا

تهاني عمرو

ابراهيم عمايره

حارث شاللده

اياد السويطي

حسن قزاز

تهاني عمرو

ورود شرباتي

هديل قباجة

تامر االطرش

اروى الهيموني

مخلص مصلح

بشرى الجوالني

فراس زاهده

اروى الهيموني

تغريد الصغير

محمود نصار

وائل عواد

حسن نصار

اكرم يونس

سميرة ابو غليون

ابراهيم عمايره

محمد طميزي

علية ابو زينة

اياد السويطي

احمد الهريني

عهد البابا 

زيدان ابو اسنينه

دعاء حاتم شرباتي
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احمد الشريف

هبة دوفش

رافع ابو مرخية

باهر سلطان

جيهان الحرباوي

يوسف اسعيد

وليد المحتسب

لؤي ابو عطوان

نور الجنيدي

جورج دعيق

ابراهيم عمايره

فواد حمدان

علية ابو زينة

اياد زهران

ماهر مقبول

يوسف اسعيد

يسري ابو اسنينه

صفاء عادي 

لؤي ابو عطوان

رهام زباينه

هديل قباجة

طارق العجلوني

تهاني عمرو

ورود ابو هيكل

ابراهيم عمايره

ابراهيم طميزي

محمود نصار

براء القواسمي

ابراهيم عمايره

براء القواسمي

ابراهيم عمايره

هديل قباجة

عبد الجواد ادعيس

مجدي احمرو

سوسن الجعبري

سميرة ابو غليون

فراس زاهده

لؤي ابو عطوان

امل المحتسب

وسيم ابو الفيالت

تامر االطرش

ابراهيم عمايره

عبد العزيز الفالح

محمود نصار

حكمة غريب



وسيم ابو الفيالت

عبد هللا الدويك

براء القواسمي

عهد البابا

جواد الحاج

لؤي ابو عطوان

حارث شاللده

ابراهيم عمايره

رياض ابو تحفه

خليل عمرو

محمد طميزي

ورود الشرباتي 

سالم المحاريق

رياض ابو تحفه

عهد البابا

اماني االشهب

فراس زاهده

دانا البكري


