
                                                            
  2022-2021امتحان الكفاءة الجامعي للفصل الدراسي األول من العام الجامعي  

 جامعة الزرقاء - تكنولوجيا المعلوماتكلية   

  2021-12-30يوم الخميس   

  0001:-03:11  الساعة 

ات الحاسوب )  ي -مبنى الفاروق -ب(  10ب + 9مختبر
ى

ون  مركز التعلم االلكبر

 المتحان الكفاءة الجامعي  تكنولوجيا المعلوماتكلية قائمة باسماء طلبة  

# 
الرقم 

 الجامعي 
 الكلية التخصص اسم الطالب

نت طلعت فهمي محمد حسي    20171702 1  تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا االنتر

نت تمامادم محمد ابراهيم ابو  20171817 2  تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا االنتر

نت محمد نايف علي خريسات 20180141 3  تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا االنتر

نت يوسف محمد نضال حسي   حمو 20180460 4  تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا االنتر

نت محمد رمزي محمد نافذ ابو خض   20180549 5  تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا االنتر

ي  20100474 6  تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب محمد خض  ربحي البطنيح 

 تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب حسن عبدالعزيز حسن الحاج 20150269 7

 تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب معتصم باهلل عبدهللا محمود ابو يحي   20160374 8

 تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب عبدهللا قطاش اسامه احمد  20161083 9

 تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب محمد قدرى محمد صبيح 20170501 10

 تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب خالد وليد نواف المحاميد 20171637 11

 المعلوماتتكنولوجيا  علم الحاسوب عبد الرحمن تيست  عبد الجليل الشيخ نمر 20171952 12

 تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب زيد حسام اسعد الرمامنه 20172044 13

ه 20172123 14  تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب ايه حسن محمد العشر

 تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب محمود احمد حسي   الدهون 20172185 15

 تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب محمد حمدي موىس مشايخ 20172628 16

 تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب احمد عادل احمد سليمان 20180069 17

 تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب عبدهللا عصام خالد السمامعه 20180261 18

 تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب ياسي   عبدالستار فرحان الحريري 20180827 19

 تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب عمر عبد العزيز االشتر  20180944 20

 تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب اسامه امجد حسي   شيخه 20181826 21

 تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب محمد احمد نور  20181838 22

 تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب اسماء حسان محمود العثمان 20183131 23

 تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب مجد الدين صالح محمد خليل النجار 20190442 24

 تكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب أنس خالد محمد سعيد ابو حجله 20200414 25

ي  20180125 26
عان   تكنولوجيا المعلومات نظم المعلومات الحاسوبية محمد موىس محمد التر

 تكنولوجيا المعلومات نظم المعلومات الحاسوبية صالحهيثم احمد فائق  20180156 27

 تكنولوجيا المعلومات نظم المعلومات الحاسوبية رحاب رشيد عيىس رشيد  20190314 28

مجيات روان عطا هللا سالم الهبارنه 20151713 29  تكنولوجيا المعلومات هندسة الت 

مجياتهندسة  آية عبدالرؤوف محمد الحسي    20160498 30  تكنولوجيا المعلومات الت 

مجيات محمد ابراهيم احمد ابو الكاس 20163456 31  تكنولوجيا المعلومات هندسة الت 

مجيات عمر نضال مثقال دار حمدان 20171474 32  تكنولوجيا المعلومات هندسة الت 

مجيات لقاء نائل رداد الجبور 20171598 33  تكنولوجيا المعلومات هندسة الت 

مجيات محمد زياد حسن العواوده 20171615 34  تكنولوجيا المعلومات هندسة الت 



                                                            
  2022-2021امتحان الكفاءة الجامعي للفصل الدراسي األول من العام الجامعي  

 جامعة الزرقاء -كلية الهندسة التكنولوجيه   

  2021-12-30يوم الخميس   

  03:00-01:30الساعة  

ات الحاسوب )  ي -مبنى الفاروق -ب(  10ب + 9مختبر
ى

ون  مركز التعلم االلكبر

 المتحان الكفاءة الجامعي   كلية الهندسة التكنولوجيهقائمة باسماء طلبة   

# 
الرقم 

 الجامعي 
 الكلية التخصص اسم الطالب

مجيات احمد ابو اصبعدانيه مروان  20171885 35  تكنولوجيا المعلومات هندسة الت 

مجيات يزن محمود ذياب عبد الجليل 20180167 36  تكنولوجيا المعلومات هندسة الت 

ي  20180329 37 مجيات عدي محمود اكرم الزعي   تكنولوجيا المعلومات هندسة الت 

مجيات سوزان حسام ابراهيم محمد 20180621 38  تكنولوجيا المعلومات هندسة الت 

مجيات مصطف  محمد فالح الخطيب 20180832 39  تكنولوجيا المعلومات هندسة الت 

مجيات محمد سعيد محمد عدوى 20181627 40  تكنولوجيا المعلومات هندسة الت 

مجيات بيان طريف سفور  20183044 41  تكنولوجيا المعلومات هندسة الت 

مجيات قاسم محمد عبد العزيز  20183045 42  تكنولوجيا المعلومات هندسة الت 

مجيات يوسف نادر احمد الفروان 20183047 43  تكنولوجيا المعلومات هندسة الت 

مجيات زياد واصل لبش ابازيد 20183115 44  تكنولوجيا المعلومات هندسة الت 

مجياتهندسة  محمد سعيد محمد فواز زين العابدين 20183116 45  تكنولوجيا المعلومات الت 

مجيات شام احمد علي محمد الجلم 20183117 46  تكنولوجيا المعلومات هندسة الت 

مجيات رقيه عبدالنارص عكيل  20183118 47  تكنولوجيا المعلومات هندسة الت 

ي  20183130 48
مجيات غازي اسماعيل الغوثان   تكنولوجيا المعلومات هندسة الت 

 


