
القرارالساعةالقاعةتاري    خ االمتحانمدرس المساق اسم المساقاسم الطالب الرقم

وي    ج اري    ج دمحم إسماعيل منارصه 1 دفع1/6/2022A12510:00األربعاء اياد زهران اإلعالن والتر

ي اري    ج دمحم إسماعيل منارصه 2
ون  دفع1/6/2022A12510:00األربعاء ايه سدر التجارة والتسويق االلكتر

ي الفكر دمحم اسامه ادعيس3
 
دفع31/5/2022A12510:00الثالثاء جيهان الزيرالدراسات ف

ي االبعاد سلسبيل فاروق جمال النتشه 4
ف عوده الرسم التجسيمي ثالن  بدون دفع10:00مراجعة المدرس31/5/2022الثالثاء اشر

ي اشاء أبو غليون 5
ون  دفع31/5/2022A12510:00الثالثاء وهيبه يغمور العمل الحر والتسويق االلكتر

دفع31/5/2022A12510:00الثالثاء رائد الخضورالقواني   التنظيمية الرياضية هاشم رائد السعافي  6

دفع31/5/2022A12510:00الثالثاء اياد السويطياللغة العربية اري    ج دمحم إسماعيل منارصه 7

دفع31/5/2022A12510:00الثالثاء جورج دعيقإدارة المبيعات اري    ج دمحم إسماعيل منارصه 8

ي 9 دفع31/5/2022A12510:00الثالثاء يوسف اسعيدتسويق وعالقات عامة يوسف ماجد نارص عبد النب 

دفع31/5/2022A12510:00الثالثاء يوسف اسعيدتسويق وعالقات عامة فرح إبراهيم العطاونه 10

دفع31/5/2022A12510:00الثالثاء يوسف اسعيدتسويق وعالقات عامة صفاء دمحم سليمان دعيسات11

ي ومعالجة الصور سلسبيل فاروق جمال النتشه 12
 
بدون دفع10:00مراجعة المدرس1/6/2022األربعاء مروان جوابرهتصوير فوتوغراف

ي ومعالجة الصور اشاء أبو غليون 13
 
دفع10:00مراجعة المدرس1/6/2022األربعاء مروان جوابرهتصوير فوتوغراف

دفع10:00مراجعة المدرس1/6/2022األربعاء يوسف اسعيدتطبيقات إدارة مشاري    ع ملك عبد السالم فطافطه14

دفع10:00مراجعة المدرس1/6/2022األربعاء احمد عواد تطبيقات برمجية غيداء نسيم عبد الدويك15

دفع10:00مراجعة المدرس1/6/2022األربعاء احمد عواد تطبيقات برمجية مرام ربحي كامل العرامي   16

دفع10:00مراجعة المدرس1/6/2022األربعاء احمد عواد تطبيقات برمجية حليمه علي مسلم17

يسلسبيل فاروق جمال النتشه 18
 
بدون دفع10:00مراجعة المدرس1/6/2022األربعاء سلسبيل مجاهد تيبوغراف

زهت  المحتسب2ريادة االعمال ملك عبد السالم فطافطه19
دفع31/5/2022A12510:00الثالثاء 

ي الحاسوب والعلوم االدارية 
 
نامج التكميلي لدائرت البر



زهت  المحتسب1ريادة االعمالهبه نضال وراسنه20
دفع31/5/2022A12510:00الثالثاء 

دفع31/5/2022A12510:00الثالثاء ماهر مقبول1ريادة االعماللبب  دمحم ياسي   شاللده21

ي عمرو 1رياضياتاحمد خض  راشد الصغت  22
دفع31/5/2022A12510:00الثالثاء تهان 

دفع31/5/2022A12510:00الثالثاء رأفت الجنيدي شبكات حاسوب عبد هللا أنور غيث23

بدون دفع31/5/2022A12510:00الثالثاء رأفت الجنيدي شبكات حاسوب اشاء عمر عيىس البطاط24

ي طباعة  سح  مروان النتشه 25 فت البلتاج  مت 
دفع10:00مراجعة المدرس1/6/2022األربعاء 

26
ي طباعة باللغة العربية ترتيل حمدي الزغت  فت البلتاج  مت 

دفع10:00مراجعة المدرس1/6/2022األربعاء 

بدون دفع10:00مراجعة المدرس2/6/2022الخميس ايمان الحاجطباعة وتغليفسلسبيل فاروق جمال النتشه 27

دفع1/6/2022A12510:00األربعاء سهام طه قانون التنفيذوسام عبد المهدي برقان28

دفع1/6/2022A12510:00األربعاء سهام طه قانون أحوال شخصية ملوك نضال أبو قبيطه 29

دفع1/6/2022A12510:00األربعاء سهام طه قانون أحوال شخصية غدير حسي   أبو عوض 30

بدون دفع1/6/2022A12510:00األربعاء جيهان الحرباويقواعد بيانات اشاء عمر عيىس البطاط31

دفع31/5/2022A12510:00الثالثاء يوسف اسعيدمبادئ تسويق والعالقات العامة جب  دمحم خالف32

دفع31/5/2022A12510:00الثالثاء يوسف اسعيدمبادئ تسويق والعالقات العامة عرين جالل إسماعيل الجعبة33

دفع31/5/2022A12510:00الثالثاء ريم يغمور 1محاسبةاسيل نارص أبو صبيح 34

ية بشائر حامد المضي35 يمراسالت باللغة اإلنجلت   دانا الجعت 
دفع31/5/2022A12510:00الثالثاء 

وع تخرج احمد خض  راشد الصغت  36 رامي محسن مشر
دفع10:00مراجعة المدرس1/6/2022األربعاء 

وع تخرج عبد السالم شحاده 37 رامي محسن مشر
دفع10:00مراجعة المدرس1/6/2022األربعاء 

ي الحاسوبهاشم رائد السعافي  38
 
دفع10:00مراجعة المدرس1/6/2022األربعاء وجيهة الحروب مقدمة ف

دفع1/6/2022A12510:00األربعاء يوسف اسعيدمهارات االتصال والتواصلدينا دوفش 39

 علي يوسف عدره 40
يياسي  

دفع1/6/2022A12510:00األربعاء مروان وزوزنشاط رياض 



ي نظم تشغيل اشاء عمر عيىس البطاط41
بدون دفع1/6/2022A12510:00األربعاء اياد هريب 


