
 طلبة امتحان غير مكتمل المقبولة أعذارهم 

 على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2018/2017

 

 

 

 

 

 الرقم الرقم الجامعي   اسم الطالب  اسم المادة الكلية   اسم المدرس
إنسانيةحاسوب  الصيدلة م. سمية الخطيب  1 201620250 فهد أمجد عبد القادر 
إنسانيةحاسوب  الصيدلة م. سمية الخطيب  2 201620004 محمد ياسر أسعد 
إنسانيةحاسوب  اآلداب والعلوم د. عمران سالم إبراهيم خشانأحمد    201420414 3 
 4 201320460 معتصم حسن العواملة التحليل العددي والبرمجة تقنية المعلومات د. خالد الجبوري 
 5 201610848 سالي المناصرة التحليل العددي والبرمجة تقنية المعلومات د. خالد الجبوري 

إنسانيةحاسوب  الصيدلة د. ماجد أبو صفية  6 201410351 علي سمير علي 
 7 201710984 اياس خالد محمد أبو صيام مختبر البرمجة الكينونية  تقنية المعلومات م. سمية الخطيب
 8 201410828 محمد جاسر أحمد الغلبان حاسوب إنسانية االعمال م. سمية الخطيب
 9 201710109 محمود ماهر الشرفاء حاسوب إنسانية االعمال م. سمية الخطيب

شمبورد. قصي   10 201620516 عبد الكريم عبد الحليم أبو عزام حاسوب استدراكي االعمال 
 11 201410939 رمزي حسن النويران نظم التشغيل تقنية المعلومات د. عبد الرحمن حمزة

 12 201620544 ليث وائل الجبارات مهارات حاسوب استدراكي االعمال د. قصي شمبور



  طلبة امتحان الغير مكتمل المقبولة أعذارهم

  على الفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 2018/2017

 

 

 الرقم الرقم الجامعي   اسم الطالب  اسم المادة الكلية   اسم المدرس
إنسانيةحاسوب  االعمال د. قصي شمبور  1 201520487 وجد محمد شرف الدغيم 
إنسانيةحاسوب  االداب والعلوم د. قصي شمبور عبد الرحمن أبو هنطشرشا    201510115 2 
إنسانيةحاسوب  الصيدلة د. قصي شمبور  3 201610059 وضحة موسى الديات 

 4 201720384 حمزة هشام أبو سير حاسوب إنسانية االعمال د. مصلح أبو الحاج
مصلح أبو الحاجد.   5 201710012 ايمان سعد الرشيدي حاسوب إنسانية الصيدلة 
الحاجمصلح أبو د.  صحيةحاسوب  الصيدلة   6 201710455 هيا سعود عبد هللا 

 د. سالم فريحات
 تقنية المعلومات

 تحليل وتصميم الخوارزميات
 البرمجة المرئية د. وائل توغوج 7 201411388 محمد ماجد الهندي

 تحقيقات األدلة الرقمية د. نضال تراب
استدراكيحاسوب  االداب والعلوم أ.د. معاذ حوراني  8 201630079 محمد يحيى درادكه 
 9 201720941 بهاء الدين فريد تراكيب البيانات تقنية المعلومات م. خلود نيروخ

نضال ترابد.   10 201411083 عصام محمد حسين الحوسبة السحابية تقنية المعلومات 
العواملةعبد الحميد متعب  بحوث عمليات تقنية المعلومات د. خالد الجبوري   201620767 11 


