
 

 

 المعدل الفصلي التخصص  اسم الطالب  الرقم الجامعي
 95.6 المحاسبة  حنين محمد مصطفى عمرو  202110277
 95.2 المحاسبة  فاطمه محمد اسالموفا 201810192
 94.2 المحاسبة  ب سالم لينه محمد ذي 201820173
 93.8 المحاسبة  عبد الرحمن خالد محمد الشغنوبي  202110215
 92.6 المحاسبة  محمد بسام شفيق ابو بكر  201910263
 91.3 المحاسبة  شيماء فتحي عبدهللا عبدالرحيم  202110671
 90.6 المحاسبة  االء وليد شهاب الفاعوري  202110174
 90.5 المحاسبة  دري عمر جبر موسى القا 202110391
 90.3 المحاسبة  دانا محمود سالم السويلميين  201720347
 92.8 تكنولوجيا مالية  يوسف فراس يوسف الزاغه  202110147
 92 تكنولوجيا مالية  عز الدين ابراهيم عبد المجيد نحال  202110513
 91 ادارة األعمال  احمد محمد عبدهللا رضا  201720025
 91 ادارة األعمال  زينب عدنان محمد امين عبد الحافظ 202020051
 90.4 ادارة األعمال  راغده جهاد زعبي   201820160
 97.3 ادارة المستشفيات  هال عبدهللا حسن قنونه تاب 2002020033
 95.3 ادارة المستشفيات  منار دريوش سليم المعايطه  202110204
 95.2 ادارة المستشفيات  لخطيب شهد احمد عبد الرحمن ا 201720362
 95 ادارة المستشفيات  ريم ممدوح فتحي الزعبي  202010337
 93.3 ادارة المستشفيات  ربحي نضال ربحي الخطيب  202110941
 91.4 ادارة المستشفيات  يمنى عبد الوهاب سامي الحمصي  201820250
 90.8 ادارة المستشفيات  ايات غازي احمد غنمه  202110142
 90.3 ادارة المستشفيات  هبه سليم علي عبيدات  201810219
 90 ادارة المستشفيات  مجدولين عبدهللا يوسف العودات   202010518

 

 طلبة لوحة شرف كلية األعمالأسماء 

 2022-2021للفصل الدراس ي األول للعام  



 

 

 

 المعدل الفصلي  التخصص  اسم الطالب  الرقم الجامعي
 95 المحاسبة فاطمه محمد اسالموفا  201810192
 94.8 المحاسبة محمد عوض حسين يوسف  202120779
 94.5 المحاسبة هللا عبدالرحيمشيماء فتحي عبد 202110671
 92.8 المحاسبة روان رياض محمد هادي عمار 202020291
 92.6 المحاسبة محمد بسام شفيق ابو بكر  201910263
 92.2 المحاسبة صبحي عبد الغني " محمد جمعة" الشامي  201820019
 92.2 المحاسبة االء وليد شهاب الفاعوري  202110174
 91.8 المحاسبة سف شحاده مقابلةاماني يو  201910094
 91.8 المحاسبة عبد الرحمن خالد محمد الشغنوبي 202110215
 90.5 المحاسبة حنين محمد مصطفى عمرو  202110277
 91.2 العلوم المالية والمصرفية مريانا زكي كايد البورى  201910275
 92.6 تكنولوجيا مالية  عز الدين ابراهيم عبد المجيد نحال 202110513
 91.5 تكنولوجيا مالية  زيد عزمي كاظم قبرطاي 202120471
 95.6 ادارة األعمال  راغده جهاد زعبي   201820160
 94 ادارة االعمال  بيان احمد فايز سالمه 201920081
 93.2 ادارة األعمال  زينب عدنان محمد امين عبد الحافظ  202020051
 91 ادارة األعمال  فرح محمد خيري احمد المهايني 202111054
 96.3 ادارة المستشفيات  سهير جميل احمد محمود  201910530
 96 ادارة المستشفيات  منار دريوش سليم المعايطه 202110204
 95.3 ادارة المستشفيات  ريم ممدوح فتحي الزعبي  202010337
 95 ادارة المستشفيات  ايات غازي احمد غنمه 202110142
 93.7 ادارة المستشفيات   حسن قنونه ابتهال عبدهللا  202020033
 91.4 ادارة المستشفيات  ربحي نضال ربحي الخطيب   202110941

 

 أسماء طلبة لوحة شرف كلية األعمال

 2022-2021للفصل الدراس ي الثاني للعام  
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