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إإإماجستيرلطلبةإبرنامجإالإإكاديميرشادإالإالإ

إ2020/2021العامإالدراسيإ

إالقسمإاسمإالطالبإإالرقمإالجامعي #
: ال - ي  . أ. د مرشد اإلكاديمي

 المحاسبة  محمد المومن 

 /إ/ غنى وليد نبيه المصري   201820230 1

 /إ/ محمد زيدان محمد الحوري   201820406 2

 /إ/ محمود حمدان محمد الشياب   201820518 3

 /إ/ مها علي عبدالكريم ابو غزله  201820626 4

 /إ/ أحمد قاسم محمد الحوراني   201910350 5

 /إ/ ايمان حسن غصب الحسبان   201910637 6

 /إ/ ادم زياد علي العجلوني   201910730 7

 /إ/ عبدهللا محمد اديب دعمس   201910751 8

 /إ/ محمد عبدهللا محمود النعسان   201910852 9

 /إ/ دكهعلي درا ليث جبر  201910891 10

 /إ/ مها محمد اسماعيل القدسي   201910956 11

 /إ/ حذيفة فؤاد عايد الطعاني   201910973 12

 /إ/ احمد عبدالكريم محمود الشياب   201911041 13

 /إ/ اسراء عبدالمجيد جمعه الخالدي   201920068 14

 /إ/ عالء احمد محمود القضاه  201920086 15

 /إ/ ابو طبنجه محمد عدي عبدهللا  201920167 16

 /إ/ زيد أكرم محمد الزعبي   202010178 17

 /إ/ عبير خالد أحمد الطيطي   202010267 18

 /إ/ سهى هايل حسان العبد العايش   202010286 19

 /إ/ غيداء ضامن حسين عليوي   202010381 20

 /إ/ عائشه محمود علي هزايمه   202010391 21
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إالقسمإاسمإالطالبإإالرقمإالجامعي #
 /إ/ فطافطه  انس مناع محمود   202010426 22

 /إ/ صالح الدين فؤاد صالح عثامنه   202010509 23

 /إ/ منى جهاد صالح بخيت   202010882 24

 /إ/ انس محمد صبحي ضيف هللا ذينات   202020272 25

 /إ/ حازم اديب سليمان الجراح   202020278 26

 /إ/ احمد هشام محمد قوقزه   202020311 27

 /إ/ محمد احمد خالد العلي   202020312 28

-  :  إدارة األعمالإنجم العزاوي  . أ. د المرشد اإلكاديمي

إ/إ/ عبدالرحمن محمد اسعود الياسين  201810910 29

إ/إ/ عالء منصور ابراهيم عضيبات  201910291 30

إ/إ/ والء موفق صايل الداود  201910694 31

إ/إ/ يشات عوني عبدالوهاب احمد طب  201911046 32

إ/إ/ أريج رافع عبدهللا العبدالرحيم  201920006 33

إ/إ/ عاقولهسحر محمود احمد ابو  201920027 34

إ/إ/ سهم محمد عمر احمد العيسى 201920092 35

إ/إ/ علي طالل سالم عللوه  201920248 36

إ/إ/ يحيى محمد عبدالسالم العمري  201920270 37

إ/إ/ فاتن سعيد خليل كرمول 201930015 38

إ/إ/ ايناس احمد سرور الشناق  201930017 39

إ/إ/ احمد فتحي عوض حدرب  201930064 40

إ/إ/ شيرين عوني محمود الجيزاوي  202010021 41

إ/إ/ احمد موسى خيرو الزبون  202010171 42

إ/إ/ عاليا عبد العزيز صالح الكردي  202010184 43

إ/إ/ منذر ذوقان سليم مساعده  202010299 44

إ/إ/ حنين هاني طالق البطاينه  202010321 45

إ/إ/ وئام زياد جابر عكور  202010414 46
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إالقسمإاسمإالطالبإإالرقمإالجامعي #
إ/إ/ بشار علي مصطفى عاشور  202010554 47

إ/إ/ آرام محمد نايف عبيدات  202010809 48

إ/إ/ عمر عزمي عوده 202010875 49

إ/إ/ معن كايد خطار المحاسنه  202010876 50

إ/إ/ يوسف فارس عطيه علوان  202010880 51

إ/إ/ الحسينات ليث احمد ضيف هللا  202010956 52

إ/إ/ احمد حسن عبدهللا هاجر  202010969 53

-  :  إدارة األعمال إمحمد الجدايه . أ. د المرشد اإلكاديمي

إ/إ/ ماجده محمد فالح الخطيب  202020001 54

إ/إ/ احمد محمود خليل حموري  202020018 55

إ/إ/ ابراهيم محمد هالل بني مرعي 202020079 56

إ/إ/ فالح طبيشات محمد احمد  202020080 57

إ/إ/ يونس تيسير محمود العتوم  202020086 58

إ/إ/ الياس محمد توفيق سليمان الروسان 202020122 59

إ/إ/ مالك بهجت حسن الطعاني  202020293 60

إ/إ/ فالح غانم علي غانم الفهيد الهاجري   201620428 61

إ/إ/ .عالء شكرى رفاعى المراشده  201711318 62

إ/إ/ احمد ثائر جعفر  201810382 63

إ/إ/ مالك رياض تركى الزعبي  201810444 64

إ/إ/ محمد يحيى الذرعاوي  201810896 65

إ/إ/ مؤمن محمد عمر عبدالعزيز حلوش 201810899 66

إ/إ/ ليث راضي علي العزام  201810912 67

إ/إ/ ني ملحم ن محمد بمحمد حسي 201810960 68

إ/إ/ زياد محمود الشرقطليساره محمد  201820055 69

إ/إ/ حازم عاطف احمد وهيبي  201820456 70

إ/إ/ فتون فيصل عيسى الخطاطبه 201820523 71
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إالقسمإاسمإالطالبإإالرقمإالجامعي #
إ/إ/ مجد محمد المأمون عيد ابو رمان 201820615 72

إ/إ/ احمد حسين سالم سالم  201820676 73

إ/إ/ بسام خلف صالح صالح  201820677 74

إ/إ/ فهد منير محمد راشد العتيبي  201820693 75

إ/إ/ محمود احمد ابراهيم سليماني  201910284 76

إ/إ/ هنادي عبداالله فريد العلي 201910681 77

إ/إ/ حذيفه هيثم احمد احمد  201910793 78

-  :  األعمال إدارة إد. رقيا البدارين المرشد اإلكاديمي

إ/إ/ حسن شواقفهعبدهللا يوسف  201910892 79

إ/إ/ مالك سامي احمد الشناق  201910948 80

إ/إ/ علي حمد ثعلوب سالم الدرعي 201910961 81

إ/إ/ خالد موسى عيسى العبدهللا  201910962 82

إ/إ/ احمد موسى عيسى العبدهللا  201910963 83

إ/إ/ عبدهللا موسى عيسى العبدهللا 201910964 84

إ/إ/ ناصر الخالديأنور فالح   201920011 85

إ/إ/ حكمت محمد عبد القادر خطاطبه  201920016 86

إ/إ/ جمال فايز جمعة النجار  201920048 87

إ/إ/ احمد محمود صايل المراشده 201920228 88

إ/إ/ احمد خالد حسين بني هاني  201920230 89

إ/إ/ احمد محمود محمد حميدات 201920232 90

إ/إ/ بني حمدان مالك محمد طالل  201920243 91

إ/إ/ عبد الرحمن احمد سطام  201930013 92

إ/إ/ خالد علي خالد بعيرات  201930053 93

إ/إ/ مالك محمود محمد الشياب  202010128 94

إ/إ/ نسرين علي محمد ذيب حمورى  202010148 95

إ/إ/ عمر خليل عيد عبدالجبار  202010387 96
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إالقسمإاسمإالطالبإإالرقمإالجامعي #
إ/إ/ وسف محمد القبالن مازن ي  202010389 97

إ/إ/ عامر محمد جبر العزام  202010408 98

إ/إ/ حسن علي تركي ذياب  202010480 99

إ/إ/ بهاء الدين وصفي محمد البدور 202010745 100

إ/إ/ ربيع عدنان طراد بواعنه  202010807 101

إ/إ/ محمد احمد عبدهللا عبدهللا  202010862 102

إ/إ/ الدين عبد السالم محمد حميد  عز 202010968 103

-  : ي المرشد اإلكاديمي
ية إدارة الإأ. د. احمد اليوسف  إموارد البشر

إ/إ/ مارتينا محمود عيسى يونس  201910723 104

إ/إ/ أسماء مروان احمد ربيع  201910848 105

إ/إ/ زهير أسعد قاسم الخطيب  201910881 106

إ/إ/ فيق راشد الحسين احمد تو  201910975 107

إ/إ/ دعاء محمد خلف الشمري  201920029 108

إ/إ/ شادن محمد احمد معابره  202010388 109

إ/إ/ أسماء احسين محمد الشديفات  202010551 110

إ/إ/ خالد علي سعيد عبيد الكعبي 202010970 111

إ/إ/ محمد سالم خلفان سالم الكعبي 202010971 112

إ/إ/ طافش الشرعة د خير نوراي محم 202010007 113

إ/إ/ هديل خالد مصلح بني صخر 202010150 114

إ/إ/ هديل باسم حسين الحسن  202010253 115

إ/إ/ لينا يوسف نجيب ذياب  202010390 116

إ/إ/ خالد وليد جميل بركة  202010620 117

إ/إ/ محمد حسين عبد العزيز الزعبي  202010638 118

إ/إ/ ابو صفا  احالم نسيم عبدهللا 202010950 119

إ/إ/ باسل ايمن القداح  202010950 120

إ/إ/ رائد عبدالحفيظ ناجي بطاينة  202020172 121
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إالقسمإاسمإالطالبإإالرقمإالجامعي #
إ/إ/ هبه مصطفى علي خصاونة  202020115 122

إ/إ/ حنين فائق احمد خصاونة  202020172 123

إ/إ/ صبا محمود محمد ابو عين  202020437 124

إ/إ/ اسماء سعدي حسين عواد  201810726 125

-  : ي المرشد اإلكاديمي
ية إدارة الإد. فيصل البورين  إموارد البشر

إ/إ/ رند مزيد حسن صالحه  201520294 126

إ/إ/ صهيب سلطان محمد بني موسى  201720416 127

إ/إ/ فريال احمد محمود الدحادحه  201810290 128

إ/إ/ ضحى سالم نزال الحراحشه   201810400 129

إ/إ/ اماني علي عواد الزبون   201820577 130

إ/إ/ سالم حمد جار هللا سالمين المري   201820695 131

إ/إ/ النا محمد محمود محيالن   201910286 132

إ/إ/ أحمد عبدالقادر علي الربابعه  201910349 133

إ/إ/ روان عبد الرحمن محمد ابو غزله   201910550 134

إ/إ/ دعاء فؤاد نواف المومني  201910634 135

إ/إ/ يزن زياد سالم الخصاونة  201710252 136

إ/إ/ ايمان ناصر محمد ابو دخيل 201810465 137

إ/إ/  ريما موسى كايد المطارنة 201910167 138

إ/إ/ النا محمد محيالن  201910286 139

إ/إ/ سارة خالد عبد العزيز الزعبي 201910336 140

إ/إ/ سليمان عناقرةسليمان رياض  201910821 141

إ/إ/ اريج علي احمد بني عيسى  201910839 142

إ/إ/ ياسمين خالد عبد العزيز الزعبي  201910960 143

إ/إ/ نور تحسين احمد التل  201920007 144

إ/إ/ حاتم عزمي احمد العمري  201920010 145

إ/إ/ اسراء عاطف محمد القرعان  201920076 146
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إالقسمإاسمإالطالبإإالرقمإالجامعي #
إ/إ/ دعاء احمد عبد العزيز الدرابسة 201920242 147

إ/إ/ اسيل احمد تيسير عبد الحفيظ حتاملة  201930007 148

إ/إ/ مصعب محمود ناصر عمايرة 201930027 149

 


