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كلية  االعمال على كلية  االعمال على   //ادارة االعمالادارة االعمالبرنامج ماجستير  برنامج ماجستير  بب  المرشحين للقبولالمرشحين للقبول  أسماء الطلبةأسماء الطلبة

  20202020//20192019الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
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برنامج ماجستير  المحاسبة/ كلية  االعمال على الفصل برنامج ماجستير  المحاسبة/ كلية  االعمال على الفصل بب  المرشحين للقبولالمرشحين للقبول  أسماء الطلبةأسماء الطلبة

  20202020//20192019الدراسي الثاني من العام الجامعي الدراسي الثاني من العام الجامعي 
  

 االسم الرقم
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 علي هاني علي السواعير  .7
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 محمد جواد محمد هايل البزلميط  .9
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االعمال االعمال   كلية كلية   //ماجستير ادارة الموارد البشريةماجستير ادارة الموارد البشريةبرنامج برنامج بب  المرشحين للقبولالمرشحين للقبول  أسماء الطلبةأسماء الطلبة

  20202020//20192019على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
  

  

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 االسم الرقم
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 بتول معن سعيد الصباغ  .11

 عبد هللا زيد بركات السعايده  .12

 زينب حمدي علي خريسات  .13

 عليان الهرامشه اسراء حسين  .14

 روان سليمان عواد غنيمات  .15

 غازي ابراهيم خليفه الشوافعه  .16
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كلية  االعمال على كلية  االعمال على   //اداة المشاريعاداة المشاريعبرنامج ماجستير  برنامج ماجستير  بب  المرشحين للقبولالمرشحين للقبول  أسماء الطلبةأسماء الطلبة

  20202020//20192019الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
 

 االسم الرقم

 وتين حمدي حسين علي  .1

 الحديديلورين محمود سليمان   .2

 عبد هللا راتب محمد عمرو  .3
 ورود زياد عبد اللطيف الساكت  .4
 احمد سامي منصور المسيعدين  .5
 اسامه يوسف فالح ربابعه  .6
 شذى علي موسى العلوان  .7
 حمزة ماجد  محمد الزعبي  .8
 مبارك عبد هللا دعيج خليفه البوعينين  .9

 انجم عيد عواد حداد  .10
 ليث عدنان يوسف راجحة  .11
 سعدي احمد غانمدعاء   .12
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 موفق محمد علي عبابنة  .15
 احمد بشار سليمان الكلوب  .16


