
 أسماء الطالب المسموح لهم بالتقدم للدورة الفصلية الثالثة       

 الثةطالب السنة الث - 8102/8102ي للعام الدراس          
 

الرقم  
 المقررات  االسم الثالثي الجامعي

 قسم إدارة االعمال           

 محمد عالوي المحمد 2811
 / إدارة الموارد البشرية / نظريات اإلدارة/ اإلدارة العامة 3س

 / شركات االشخاص 8س

 ندار مرعي الجمعة 3550

اإلدارة العامة/ إدارة  /محاسبة التكاليف/ إدارة الموارد البشرية/السلوك التنظيمي/ 3س
 التسويق

 /القانون المدني 0/ شركات األموال __________س 8س

 /حسابات قومية / أسس البرمجة 3س محمد ماجد الثلج 2297

 باسل الجربوع 1902
 /السلوك التنظيمي/ أسس البرمجة /ادارة المشروعات الصغيرة /إدارة التسويق 3س

 8/محاسبة  0_________س/شركات األموال  8س

 قسم المحاسبة        

 /نقود ومصارف / مبادئ التسويق 8س فاطمة بركات االحمد 2053

 سعد انمار درويش 2698
 / دارسة الجدوى االقتصادية 3س

 /نقود ومصارف / انتاج العمليات 8س

 احمد عدنان البدري 2720
 /م. التكاليف / الجدوى االقتصادية/حسابات قومية/ م. حكومية /م. متوسطة  3س

 / مبادئ االدارة 0/رياضيات مالية /مالية عامة   __________س 8س

 بشائر راغب االبراهيم 2723
 /م. خدمية 3س

 /قانون تجاري 8س

 / م . ضريبية 3س نوف طارق حوكان 2959

 /نقود ومصارف 8س محمد اشهاب العبدهللا 2966

 رائد اديب بريجع 2968
 /م. تكاليف 3س

 /شركات االشحاص / نقود ومصارف 8س

 نواف حنشول الهفل 2984
 م. تكاليف /دراسة الجدوى / تحليل قوائم مالية/ أسس البرمجة/م. حكومية / 3س

 /قانون تجاري 8س

 سندس محمد الخلف 3000
 /نقود ومصارف 8س

 /القانون المدني / مبادئ اإلدارة 0س

 ليث الحمادي اللجي 3628

 دراسة الجدوى/  3س
 /قانون تجاري 8س
 / القانون المدني 0س

 رنده احمود السعدون 1436
 /دراسة الجدوى / م. متوسطة / م. منشأت مالية / م. تكاليف  / م. خدمية 3س

 / شركات األموال 8س

 حسين امير الغمامة 1600
 /دراسة الجدوى / تحليل قوائم مالية 3س

 8/مبادئ اإلدارة / لغة  0س _____ 4/لغة  3/ لغة  8س 

 رنا عبدالرحمن العلوان 2284
 / م. متوسطة 3س

 / قانون تجاري /مالية عامة 8س
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 احمد الضللي 2700
 / مالية عامة /نقود ومصارف 8س

 /ثقافة 0س

 عال ماهر حيزة 2756
 / م . خدمية 3س

 / القانون المدني 0س

 منشأت مالية / نظام محاسبي موحد/ م. متوسطة / م.  3س مجدولين الصالح 2931

 / دراسة الجدوى /أسس البرمجة / م .خدمية /بحوث العمليات 3س عال خطاب سليمان 2936

 روان الديبو 2938
 /دراسة الجدوى / م. خدمية / بحوث العمليات 3س

 /قانون تجاري 8س

 قسم المالية والمصرفية         

 ايمان عفان السطم 2249
 ادراية /دراسة الجدوى / تمويل دولي/ حسابات قومية/ محاسبة  3س

 /مبادئ التسويق 8س

 عبدهللا أبو العيش 2206
 / دراسة الجدوى  3س

 / القانون المدني 0/ انناج العمليات ______س 8س

 / حسابات قومية 3س نغم عبدالرزاق الحمادة 1767

 سارة طلعت الفنوش 1943
 ومصارف/ انتاج العمليات / نقود  8س
 / مبادئ اإلدارة / التحليل الجزئي 0س

 محمد ماجد الموسى 2403

/ استحدام الحاسوب /دراسة الجدوى / اإلدارة المالية /م. منشأت المالية / حسابات  3س
 قومية 

 / نقود ومصارف 8س

 بشرى خلف الخليف 2743
 / تمويل دولي /حسابات قومية 3س

 / ثقافة 0___________س  4/ لغة  8س

 براء خالد لولح 2746
 / أسس البرمجة / دراسة الجدوى  3س

 / شركات األموال  8س

 مهدية الشويخ     2841
 / تجارة الكترونية / تسويق مصرفي /تمويل دولي/ حسابات قومية 3س
 / شركات األشخاص / اإلحصاء التطبيقي 4/ مبادئ التسويق / لغة  8س

 عبدالرحيم البديوي 2956

الحاسوب / دراسة الجدوى / تمويل دولي/ اإلدارة المالية /حسابات  / استحدام 3س
 قومية 

 / شركات األموال / مالية عامة / شركات األشخاص 8س

 حنين رافع أبو العيش 3764
 / تجارة الكترونية / تسويق مصرفي /م. منشأت مالية 3س

 / شركات األموال / رياضيات مالية 8س

  


