
طالباتطالب

20ACCT 2300إبراهٌم عابد محمد عابدتطبٌقات حاسوبٌة فً المحاسبة

33ACCT 2310ماهر موسى حامد درغاممحاسبة تكالٌف

20ACCT 2311حمدي شحدة محمود زعربمحاسبة شركات

11ACCT 3302حازم ولٌد خالد الحصريمحاسبة المنشآت المالٌة

31ACTE 2308هشام كامل محمد ماضًمحاسبة شركات

10BANK 4332ًٌاسر عبد طه الشرفاإدارة التؤمٌن والتؤمٌن اإلسالم

21BUSA 4303أحمد خالد محمد العبادلةإدارة األعمال الدولٌة

02BUSA 4321منار ارحٌم سلٌمان الفرااإلدارة اإلستراتٌجٌة

51ACCT 3304حمدي شحدة محمود زعربإدارة مالٌة

21ACCT 4315 سالم اسماعٌل محمد أبو شوارب(1)مراجعة الحسابات

20ACCT 4323صالح رمضان محمد شبٌرالمحاسبة المتقدمة

10BUSE 3306عرفات عبد هللا إبراهٌم العفنظم المعلومات اإلدارٌة

11BUSA 3343عرفات عبد هللا إبراهٌم العفنظم المعلومات اإلدارٌة

01ACCT 4332باسل جبر حسن أبو زعٌترنظم المعلومات المحاسبٌة

03ACCTA1301 باسل جبر حسن أبو زعٌتر(1)مبادئ المحاسبة

10ACTE 2301 رمضان محمد محمد العمري(1)محاسبة تكالٌف

32BUSA 2308ًإسماعٌل عبد هللا محمد قاسمإدارة التسوٌق والتسوٌق اإللكترون

21ACCT 4330محمد ٌوسف عنتر األغامحاسبة الضرائب

02ACCTA3312 خالد هانً سعٌد الحسٌنً(1)المحاسبة المتوسطة

10ACTE 1301 محمد مروان محمد العشً(1)مبادئ المحاسبة

21ACTE 3311 هشام كامل محمد ماضً(1)المحاسبة المتوسطة

21ACTE 4303سالم اسماعٌل محمد أبو شواربمحاسبة الضرائب

10BUSE 3310باسل فارس عطا هللا قندٌلرٌادة وتطوٌر األعمال

31BUSA 3302إسماعٌل عبد هللا محمد قاسمرٌادة وتطوٌر األعمال

11BUSA 4320كمال إبراهٌم محمد هنديبحوث العملٌات

11BUSA 4323ٌوسف عبد عطٌه بحرإدارة الموارد البشرٌة

ECON 1301ًكمال إبراهٌم محمد هنديمبادئ االقتصاد الجزئ

31BUSAA1311 أحمد خالد محمد العبادلة(1)مبادئ إدارة األعمال

02BUSE 1301 فارس محمود محمد أبو معمر(1)مبادئ إدارة األعمال

01BUSE 2311محمد كمال رمضان أبو فولالتجارة اإللكترونٌة

10BUSE 2312عرفات عبد هللا إبراهٌم العفإدارة اإلنتاج والعملٌات اللوجستٌة

32BUSE 2313ًرشدي عبداللطٌف سلمان واديإدارة التسوٌق والتسوٌق اإللكترون

10ECOE 2303إبراهٌم عابد محمد عابدالرٌاضٌات للتجارٌٌن

10ECON 2342نافذ محمد محمد بركاتالرٌاضٌات للتجارٌٌن

31BUSE 3304صدٌق توفٌق محمد نصارإدارة مالٌة

10BUSE 4302أشرف ٌاسٌن سلٌمان األسطلبحوث العملٌات

10BUSE 4304سامً على سلٌمان أبو الروسإدارة الموارد البشرٌة

30BUSE 4312خلٌل أحمد ٌوسف النمروطًإدارة األعمال الدولٌة

10ECON 2302خالد سعٌد محمد البحٌصًالمالٌة العامة

20ECON 2303ًمحمد حمدان علٌان خفاجةاالقتصاد التحلٌلً الجزئ

10ECON 3314ًخالد سعٌد محمد البحٌصًاالقتصاد اإلسالم

10ECON 2357نافذ محمد محمد بركاتمبادئ اإلحصاء

01ECOE 1301ًمحمد إبراهٌم مقدادمبادئ االقتصاد الجزئ
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