
 

 

 

 

 

 

 صادر عن كلية األعمال  إعالن
  

 في كلية األعمال  في المواد التي تقدموا بها  أعذارهمسيعقد امتحان غير المكتمل للطلبة الذين قبلت 
من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة    23/2/2021الموافق  الثالثاءوكانت نتيجتهم غير مكتمل يوم   

 (2في حرم الجامعة مبنى مدرج اقتصاد ) ظهراً 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 . الذين قبلت أعذارهم في قسم إدارة األعمال  2020/2021أسماء طلبة غير المكتمل للفصل الدراسي األول   للعام الجامعي  

 

 23/2/2020تاريخ االمتحان  المدرس المادة  االســــــم  الجامعيالرقم 

  د.نور المعايطه اإلحصاء  في  إدارة األعمال رفيده ناصر الهواري  120202101030

  د.نور المعايطه إدارة اإلنتاج نديم فاسم العمري  120151901061

  د.سيف المدادحة   إدارة التغيير   بيداء علي الحجايا  420192101506

  د.رولى الهلسه الرقابة اإلدارية  احمد محمد القضاه 420141901571

  د.احمد ابو زيد إدارة األعمال الدولية  أيهم خلف الصرايره  120192101036

  أ.د.أيمن الفطاونة  إدارة مشروعات صغيرة  ابراهيم ناصر الطراونة  120192101046

 اإلدارة العامة . الذين قبلت أعذارهم في قسم   2020/2021أسماء طلبة غير المكتمل للفصل الدراسي األول   للعام الجامعي  

 

 23/2/2020تاريخ االمتحان  المدرس المادة  االســــــم  الرقم الجامعي

     

  السيد راتب الخرشة ادارةاللوازم والعطاءات  نور منير عبدالعزيز  120182102022

  السيد راتب الخرشة ادارةاللوازم والعطاءات  عبدالهادي سالم الصرايره   420131901521

  السيد راتب الخرشة ادارةاللوازم والعطاءات  ابراهيم ناصر الطراونة  120192101046

  أ.د.علي العضايلة الموارد البشريةإدارة  محمد  رعد محمد العزه 120182102095

  أ.د.علي العضايلة إدارة الموارد البشرية محمود عطاهلل الطراونة  120182103079

  أ.د.علي العضايلة إدارة الموارد البشرية احمد خلف المبيضين 420182101505

  السيد راتب الخرشة ادارةاللوازم والعطاءات  ابراهيم عبدهللا القطاونة  420192102505

 نظم المعلومات اإلدارية    . الذين قبلت أعذارهم في قسم 2020/2021أسماء طلبة غير المكتمل للفصل الدراسي األول   للعام الجامعي  

 

 23/2/2020تاريخ االمتحان  المدرس المادة  االســــــم  الرقم الجامعي

  د.نديم العضايلة  مبادىء نظم معلومات ادارية  ابراهيم ناصر الطراونة  120192101046

  د.نديم العضايلة  مبادىء نظم معلومات ادارية  عامر ابرهيم الغندوري  120202105051

  د.خالد الطراونة  لمعلومات تطبيقات ادوات تكنولوجيا ا عامر ابرهيم الغندوري  120202105051

  د.عبير الخوالدة   األعمال االلكترونية  صهيب محد احمد ابو عنزه 120182105025

  د.عال الليمون  تحليل وتصميم نظم معلومات االداء كرم معن الطراونة 120182105103

 
 
 

 المحاسبة  . الذين قبلت أعذارهم في قسم   2020/2021أسماء طلبة غير المكتمل للفصل الدراسي األول   للعام الجامعي  

   

 23/2/2020تاريخ االمتحان  المدرس المادة  االســــــم  الرقم الجامعي

  د.محمد الطراونة 1مبادىء محاسبة  محمد محمود محمد الحاج 120192105067

  د.محمد الطراونة 1مبادىء محاسبة  محمد ابراهيم المدادحة   620182110016

  د.رلى المدادحة  تطبيقات الحاسب في المحاسبة  ريما فيصل عطاهلل الوايده  120171903062

  د.رلى المدادحة  تطبيقات الحاسب في المحاسبة  عمار محمد احمد الحمايده 120171903067

  د.رلى المدادحة  تطبيقات الحاسب في المحاسبة  تقى عوض عبدهللا الطراونة  120182103068



  د.احمد الطراونة مبادى محاسبة التكاليف تقوى احمد محمد الحجايا  120192103090

  د.زياد العمرو  محاسبة ادارية  وعد كامل خليف الخطبا  420192101517

  د.زياد العمرو  محاسبة تكاليف متقدمة عبدالكريم محمد ابو رقيق اميره  120192103032

  د.نواف الذنيبات  تدقيق الحسابات  ظالل ناصر بركات الطراونة 420172103508

  د.نواف الذنيبات  مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها  وسن رائد محمد الشحاحده  420172103522

  د.محمد الطراونة تطبيقات الحاسب في المحاسبة  العضايلة محمد حسن سليم  420182103527

  د.طارق مشوقة  1مبادى محاسبة  دعاء محمود علي المسيعديين 120202105057

  د.طارق مشوقة  1مبادى محاسبة  غفران خالد الحباشنة 120182109053

  د.طارق مشوقة  1مبادى محاسبة  هيثم محمد الفقهاء  120192109052

 التسويق . الذين قبلت أعذارهم في قسم   2020/2021أسماء طلبة غير المكتمل للفصل الدراسي األول   للعام الجامعي  

   

 23/2/2020تاريخ االمتحان  المدرس المادة  االســــــم  الرقم الجامعي

  د.سعيد طربيه  مهارات االتصال الحياتية  محمد محمود ابراهيم البنوي  120201301107

  د.سعيد طربيه  مهارات االتصال الحياتية  منار فرحان العرجان  120201603048

  د.سعيد طربيه  مهارات االتصال الحياتية  محمد احمد يوسف العلي 420201503800

  د.سعيد طربيه  مهارات االتصال الحياتية  لبنى علي سالم الكركي  120200407022

  د.سعيد طربيه  مهارات االتصال الحياتية  يزن ماجد عمر ابو طه 120201503143

  د.سعيد طربيه  مهارات االتصال الحياتية  ساره احمد محمد معيقل 420201503705

  شفاء الصعوب  مبادئ التسويق   هيثم محمد الفقهاء  120192109052

  شفاء الصعوب  تخطيط وتطوير المنتج  احمد حمد العضايلة  120172109037

  شفاء الصعوب  تطبيقات االحصاء في التسويق  شهد فوزي العفيشات  120192109025

  د.مالك المجالي  مهارات االتصال  اسيل ماهر السميرات   120182105087

  د.محمد المرافي  سلوك المستهلك  عبدالكريم بسام الشلوح  120192109053

  د.محمد المرافي  التسعير إدارة  حمزه عواد حماد الفقير  120182109061

 
 
 
 
 . الذين قبلت أعذارهم في المالية والمصرفية   2020/2021أسماء طلبة غير المكتمل للفصل الدراسي األول   للعام الجامعي 

  

 23/2/2020تاريخ االمتحان  المدرس المادة  االســــــم  الرقم الجامعي

  د.محمد العناسوة الرياضيات المالية  حال محمود منصور الفقراء  120202107088

  د.سليمان المعايطة مبادئ اإلدارة المالية قتيبه مسلم القبيالت  120182101046

  د.سليمان المعايطة مبادئ اإلدارة المالية دعاء فوزي حامد المواجدة  120192102002

  د.موسى المناصير  مبادئ اإلدارة المالية عهد سامي عبدهللا القرالة  120161906059

  د.موسى المناصير  مبادئ اإلدارة المالية رفيده ناصر الهواري  120202101030

  د.موسى المناصير  مبادئ اإلدارة المالية محمد زياد سالم المواجده  120182103088

  د.موسى المناصير  مبادئ اإلدارة المالية بيداء علي الحجايا  420192101506

  د.موسى المناصير  إدارة البنوك التجارية خليفه سالم عبدالقادر الصرايره  920171901001



 

 

 
 
 
 

 
 

  د.سليمان المعايطة البنوك االسالمية  مهاب محمد علي العثامين 120192107050

  د.سليمان المعايطة البنوك االسالمية  اريج عبدالكريم عطية الرماضنه  120192107070

  د.موسى المناصير  االدارة المالية  سرى سميج مجير القطاونة  620182110035
 . الذين قبلت أعذارهم قسم اقتصاديات المال واألعمال   2020/2021أسماء طلبة غير المكتمل للفصل الدراسي األول   للعام الجامعي 

  
 23/2/2020تاريخ االمتحان  المدرس  المادة  االســــــم  الرقم الجامعي 

  د.احمد المجالي النظرية االقتصادية الكلية  المظفر فايز محمد الطراونة 620192114010

  د.احمد المجالي النظرية االقتصادية الجزئية اثير ابراهيم اسماعيل المشهداني 620202114011

  د.راضي العضايلة  مبادئ االفتصاد الجزئي  اميره عبدالكريم ابو رقيق  120192103032

  د.راضي العضايلة  مبادئ االفتصاد الجزئي  صالح غالب صالح العساف 120202104003

  د.راضي العضايلة  مبادئ االفتصاد الجزئي  عمر اسماعيل ابو قدوم 120202104050

  د.راضي العضايلة  مبادئ االفتصاد الجزئي  حال محمود منصور الفقراء  120202107088

  د.حذيفه القراله  االقتصاد الرياضي نادين عزمي قاسم حسن  120172104018

  د.راضي العضايلة  كلي مبادئ االفتصاد ال سلطان عبدهللا محمود الحويان  120192104016

  د.حسام الداود  اقتصاديات العمل ديما بركات احمد الطراونة  120172104022

  د.حسام الداود  اقتصاديات العمل اسالم خليف موسى الطراونة 120182104016

  د.حسام الداود  المالية العامة اثير ابراهيم اسماعيل المشهداني 620202114011

  د.خالد المجالي  االقتصاد الرياضي اثير ابراهيم اسماعيل المشهداني 620202114011

  د.حسن العمرو النظرية االقتصادية الكلية  اسماعيل المشهدانياثير ابراهيم  620202114011

  د.فضل الحباشنة المدخل الى علم االقتصاد  شهد موفق حسين المجالي  120200421029

  د.فضل الحباشنة المدخل الى علم االقتصاد  عباده احمد صابر الجنادية 120191101034

  د.فضل الحباشنة المدخل الى علم االقتصاد  محمد عصمت محمود الطراونة   120171604044

  د.فضل الحباشنة المدخل الى علم االقتصاد  عبدهللا حسين محمد النواصرة  120181604066

  د.فضل الحباشنة المدخل الى علم االقتصاد  نادر وحيد الختاتنة 120201703184

  د.فضل الحباشنة المدخل الى علم االقتصاد  موسى خالد احمد سالم   420191301530

  د.فضل الحباشنة المدخل الى علم االقتصاد  زياد خلف غيث الهدايات   420161604502

  د.حذيفه القراله  مبادى االحصاء االفتصادي   ديما بركات احمد الطراونة  120172104022

  د.حذيفه القراله  مبادى االحصاء االفتصادي   قدومعمر اسماعيل احمد ابو  120202104050


