
 معدل الفصل التخصص الحالي األسم الرقم الجامعي

90.7  رغد قاسم1182471

87.3  رؤى حنون1182504

85.1  عبدالرحمن قاسم1180914

خ1182254 88.5(BECO/1171) اقتصاد األعمال  ليىل ابو شر

86.4(BECO/1171) اقتصاد األعمال  محمود ريماوي1173357

87.2(ECON/1151) اإلقتصاد  محمد قطامي1153157

86.8(ECON/1171) اإلقتصاد  ميس بنوره1181959

90(MKET/1151) التسويق  مروان ابوشمسية1150494

85.4(MKET/1151) التسويق  محمود عبيد هللا1150895

ن1182129 85.2(MKET/1151) التسويق  شين شيخ امي 

91.6(MKET/1161) التسويق  محمد نجم الدين1161839

ي1160062
ن
ف 89.8(MKET/1161) التسويق  نوران صي 

87.6(MKET/1161) التسويق  انس الدلو1162964

87.4(MKET/1161) التسويق  لينا ثابت1161284

96.8(MKET/1171) التسويق  أحالم صبح1172171

87.4(MKET/1171) التسويق  هديل حيف1181487

86.8(MKET/1171) التسويق  النا صبيح1163227

ن يونس1172749 85.4(MKET/1171) التسويق  ياسمي 

95.3(ACFI/1181) العلوم المالية االكتوارية  فرح صالح1182045

92.9(ACFI/1181) العلوم المالية االكتوارية  محمد دارالطويل1181432

91.2(ACFI/1181) العلوم المالية االكتوارية  بشار داود1183200

88.7(ACFI/1181) العلوم المالية االكتوارية  احمد جرارعه1180169

95(FINN/1151) العلوم المالية والمرصفية  رند شومىلي1150921

88(FINN/1151) العلوم المالية والمرصفية  مجد ادريس1151678

87.5(FINN/1151) العلوم المالية والمرصفية  هاله فوالحه1151244

89.4(FINN/1161) العلوم المالية والمرصفية  كاتيا حرصي1160149

89.3(FINN/1161) العلوم المالية والمرصفية  محمد دقماق1161694

89(FINN/1161) العلوم المالية والمرصفية  رهف عطا1160365

86.6(FINN/1161) العلوم المالية والمرصفية  مرح حمد1161486

86.4(FINN/1161) العلوم المالية والمرصفية  رغده قدور1160337

85.6(FINN/1161) العلوم المالية والمرصفية  اسيل اجرب1162620

ن1181075 96.8(FINN/1171) العلوم المالية والمرصفية  سيلينا حسي 

94.1(FINN/1171) العلوم المالية والمرصفية  توفيق حجه1171496

93.1(FINN/1171) العلوم المالية والمرصفية  رؤى ابو طيور1170355

ن ازهري1172218 90.1(FINN/1171) العلوم المالية والمرصفية  ياسمي 

89.8(FINN/1171) العلوم المالية والمرصفية  أسيد ابو شخيدم1172005

89.8(FINN/1171) العلوم المالية والمرصفية  شادي خرصن1173308

ي1182561 ابيث مغرب  ن 89.8(FINN/1171) العلوم المالية والمرصفية  الي 

89.3(FINN/1171) العلوم المالية والمرصفية  كوكب لحام1170628

88.4(FINN/1171) العلوم المالية والمرصفية  ميس جعص1170745

88.2(FINN/1171) العلوم المالية والمرصفية  هال قعد1181280

87.8(FINN/1171) العلوم المالية والمرصفية  نتالي أبو العظام1170022

87.7(FINN/1171) العلوم المالية والمرصفية  رزان حداد1171464

87.6(FINN/1171) العلوم المالية والمرصفية  هديل اليازوري1170559

85.4(FINN/1171) العلوم المالية والمرصفية  رند اسمر1170910

ي1171699
ن
85.3(FINN/1171) العلوم المالية والمرصفية  احمد صاف

ي1181591
ينن 85.3(FINN/1171) العلوم المالية والمرصفية  يارا جي 

93.5(ACCT/1151) المحاسبة  ليىل دار عىلي1182922

92.5(ACCT/1151) المحاسبة  دينه ابو الرب1140561



91.5(ACCT/1151) المحاسبة  منار شلو1152302

90.4(ACCT/1151) المحاسبة  احمد الريماوي1121692

90.3(ACCT/1151) المحاسبة  يحن  غنام1141652

ي1151587
90(ACCT/1151) المحاسبة  فادي دوابن

90(ACCT/1151) المحاسبة  رناد الجعبه1151630

90(ACCT/1151) المحاسبة  عرين شطارة1152324

89.8(ACCT/1151) المحاسبة  عزام احمد1150713

89.7(ACCT/1151) المحاسبة  انسام صالح1150392

89.6(ACCT/1151) المحاسبة  عمر حمدان1142563

89.4(ACCT/1151) المحاسبة  عال سليم1151950

ه بزار1151935 88.8(ACCT/1151) المحاسبة  امي 

88.4(ACCT/1151) المحاسبة  نتالي حن1151449

88.4(ACCT/1151) المحاسبة  هيا دارابوقرع1153251

ن1150914 88.3(ACCT/1151) المحاسبة  رنا شاهي 

88.3(ACCT/1151) المحاسبة  منار ابو عيد1151827

88.1(ACCT/1151) المحاسبة  إيمان أبو عياش1153148

87.8(ACCT/1151) المحاسبة  هبه مسلم1151531

87.6(ACCT/1151) المحاسبة  نور غزال1153205

يتح1150011 87.1(ACCT/1151) المحاسبة  ايناس شر

87(ACCT/1151) المحاسبة  عروب فروخ1150355

87(ACCT/1151) المحاسبة  ريمون فواضله1151114

ي1151332
86.8(ACCT/1151) المحاسبة  االء برغوب 

86.4(ACCT/1151) المحاسبة  لورين بوشه1150779

86.2(ACCT/1151) المحاسبة  اية خوله1151836

86(ACCT/1151) المحاسبة  سندس دحدول1152191

وق زيدان1150489 85.8(ACCT/1151) المحاسبة  شر

85.7(ACCT/1151) المحاسبة  ديمه ابوقرع1151863

85.6(ACCT/1151) المحاسبة  رزان ابو محمود1151125

ن الديك1152247 85.2(ACCT/1151) المحاسبة  روجي 

ن1160415 96.2(ACCT/1161) المحاسبة  دانيه شاهي 

93.5(ACCT/1161) المحاسبة  ميساء بكي 1160422

91.7(ACCT/1161) المحاسبة  ليث سعد الدين1160243

ي1160327
91.6(ACCT/1161) المحاسبة  دنيا برغوب 

90.9(ACCT/1161) المحاسبة  مريم حامده1160448

90.6(ACCT/1161) المحاسبة  امي  ناطور1163192

90(ACCT/1161) المحاسبة  ندى اسماعيل1160519

89.8(ACCT/1161) المحاسبة  ديما قليبو1161362

ي1160799
89.6(ACCT/1161) المحاسبة  مرح ماضن

89.6(ACCT/1161) المحاسبة  داليا عويس1161858

ن جغب1161315 89.2(ACCT/1161) المحاسبة  نرمي 

88.6(ACCT/1161) المحاسبة  اري    ج ابو ريده1160145

88.6(ACCT/1161) المحاسبة  ايه مالكي1160395

88.4(ACCT/1161) المحاسبة  والء دار عاضي1160230

88(ACCT/1161) المحاسبة  تسنيم فقهاء1160777

88(ACCT/1161) المحاسبة  عيىس المحاريق1162039

يل1161567 87.8(ACCT/1161) المحاسبة  مرح جي 

ن عابد1162377 87.5(ACCT/1161) المحاسبة  جني 

87.4(ACCT/1161) المحاسبة  دانه ابو خلف1162657

87(ACCT/1161) المحاسبة  ضىح دار نارص1160025

87(ACCT/1161) المحاسبة  نورس غنيمه1161664



86.5(ACCT/1161) المحاسبة  دينا ابو سعود1162577

86.4(ACCT/1161) المحاسبة  سحر بركات1160374

ات1161695 86.4(ACCT/1161) المحاسبة  شهد بعي 

86.3(ACCT/1161) المحاسبة  سوزان حنفيه1160911

86(ACCT/1161) المحاسبة  تامر الشاعر1160201

85.8(ACCT/1161) المحاسبة  يارا غيث1161827

85.6(ACCT/1161) المحاسبة  ضىح ابو قطيش1160503

ين مرار1170693 98.4(ACCT/1171) المحاسبة  سي 

97.4(ACCT/1171) المحاسبة  نورا ديك1170364

96.6(ACCT/1171) المحاسبة  نور الهدى الغنيم1171419

95.2(ACCT/1171) المحاسبة  أمي  زيد1170140

ات1170455 94.6(ACCT/1171) المحاسبة  عبيده بعي 

94.6(ACCT/1171) المحاسبة  ايمان يعقوب1171428

94.4(ACCT/1171) المحاسبة  دينا ديك1171175

93.8(ACCT/1171) المحاسبة  شيماء فراونه1170074

93.6(ACCT/1171) المحاسبة  هديل حمادنه1170640

93.1(ACCT/1171) المحاسبة  دعاء حميده1172081

كس1160942 91.6(ACCT/1171) المحاسبة  رنده شر

91.6(ACCT/1171) المحاسبة  زكي السيد1170058

91.4(ACCT/1171) المحاسبة  اشاء صبح1170648

91.4(ACCT/1171) المحاسبة  زينة مسعد1172172

يف1170412 91.1(ACCT/1171) المحاسبة  مجد الشر

91(ACCT/1171) المحاسبة  رايه طه1171004

90.8(ACCT/1171) المحاسبة  اري    ج قدح1171402

90(ACCT/1171) المحاسبة  تيا عيده1170957

89.7(ACCT/1171) المحاسبة  النا ثيودوري1171757

89.3(ACCT/1171) المحاسبة  مالك خضور1170739

89.1(ACCT/1171) المحاسبة  شفاء حامدة1170125

88.9(ACCT/1171) المحاسبة  شهد عمر1172169

88.6(ACCT/1171) المحاسبة  شذى لدادوه1173349

88.3(ACCT/1171) المحاسبة  االء قعدان1171784

87.7(ACCT/1171) المحاسبة  مرح فقهاء1171964

ي1172332 87.2(ACCT/1171) المحاسبة  هيا توتنىح 

87(ACCT/1171) المحاسبة  إشاء عيد1170227

86.9(ACCT/1171) المحاسبة  ساره دراغمه1170108

86.9(ACCT/1171) المحاسبة  رزان احمد1172142

86.5(ACCT/1171) المحاسبة  ضىح زهور1172107

ن شنارة1170365 86.3(ACCT/1171) المحاسبة  كرستي 

ي1172617
86.2(ACCT/1171) المحاسبة  اشاء عناب 

85.5(ACCT/1171) المحاسبة  أري    ج شقي 1170903

85.2(ACCT/1171) المحاسبة  رغد عبد القادر1171744

85(ACCT/1171) المحاسبة  رب  ذياب1171304

96.7(ACCT/1181) المحاسبة  ندين دراغمه1171445

95.9(ACCT/1181) المحاسبة  لمار نجوم1181510

95.8(ACCT/1181) المحاسبة  دانيه شحاده1170239

95.8(ACCT/1181) المحاسبة  ميار نجوم1181509

95.2(ACCT/1181) المحاسبة  فريزه احمود1170891

95(ACCT/1181) المحاسبة  رئال زبادي1180092

94.3(ACCT/1181) المحاسبة  نوران ريحان1181673

94(ACCT/1181) المحاسبة  نور جودة1181524



93.7(ACCT/1181) المحاسبة  عال حسن1181090

93.6(ACCT/1181) المحاسبة  عىلي ريحان1181017

يفه القيىسي1181106 93.5(ACCT/1181) المحاسبة  شر

93.4(ACCT/1181) المحاسبة  غيداء فقيه1180701

92.9(ACCT/1181) المحاسبة  مها قعد1182199

92.9(ACCT/1181) المحاسبة  منية ظاهر1182468

92.5(ACCT/1181) المحاسبة  مرح داود1181035

92.4(ACCT/1181) المحاسبة  رب  بليدي1160410

92.4(ACCT/1181) المحاسبة  ساجده عمار1180980

92.2(ACCT/1181) المحاسبة  ريما طعمه1181368

92.2(ACCT/1181) المحاسبة  أسماء قطوسة1181474

92.1(ACCT/1181) المحاسبة  رغده حامد1180829

ي1181154
91.8(ACCT/1181) المحاسبة  مهند عورتابن

91.6(ACCT/1181) المحاسبة  احمد صباح1181518

وق عياد1181021 91.5(ACCT/1181) المحاسبة  شر

ن نخله1180497 91.4(ACCT/1181) المحاسبة  رني 

يتح1181431 91.4(ACCT/1181) المحاسبة  وفاء شر

91.1(ACCT/1181) المحاسبة  دانا سليم1180696

90.8(ACCT/1181) المحاسبة  اسامه   حاليقه1182659

90.6(ACCT/1181) المحاسبة  رغد مكاوي1170970

90.6(ACCT/1181) المحاسبة  ميسم ابو زر1180174

90.6(ACCT/1181) المحاسبة  غاده محمد1180743

90.5(ACCT/1181) المحاسبة  ديانا ملحم1180572

ن بركات1181128 90.3(ACCT/1181) المحاسبة  حني 

90.1(ACCT/1181) المحاسبة  جنان عمار1181379

90(ACCT/1181) المحاسبة  روجينا حاج1181095

89.9(ACCT/1181) المحاسبة  دعاء ابراهيم1181703

89.8(ACCT/1181) المحاسبة  سما شيخ1180435

89.7(ACCT/1181) المحاسبة  محمد زايد1181813

89.5(ACCT/1181) المحاسبة  لينا زياده1180674

89.5(ACCT/1181) المحاسبة  ايه علوان1181599

89.5(ACCT/1181) المحاسبة  إشاء حمدان1181668

89.4(ACCT/1181) المحاسبة  ليىل العملة1160573

89.4(ACCT/1181) المحاسبة  انسام حداد1180585

89.2(ACCT/1181) المحاسبة  دنيا كوكش1180396

89(ACCT/1181) المحاسبة  نور سالمه1180083

89(ACCT/1181) المحاسبة  احمد حامد1180739

88.1(ACCT/1181) المحاسبة  رغد حامد1180304

88(ACCT/1181) المحاسبة  عروبه دارخليل1180425

ن1180855 ى حسي  87.9(ACCT/1181) المحاسبة  بشر

87.8(ACCT/1181) المحاسبة  رامي كرد1180760

87.6(ACCT/1181) المحاسبة  بشار شناره1180163

ي1181674
87.6(ACCT/1181) المحاسبة  سمر برغوب 

ن طبخنا1160207 87.5(ACCT/1181) المحاسبة  تلي 

87.4(ACCT/1181) المحاسبة  سىح  ابو شمه1180159

87.4(ACCT/1181) المحاسبة  ايه زيدان1180807

87.4(ACCT/1181) المحاسبة  شمس شعبان1180834

87.3(ACCT/1181) المحاسبة  دانه ذياب1180736

87.1(ACCT/1181) المحاسبة  احمد مطر1160613

87.1(ACCT/1181) المحاسبة  سهاري الديك1181228



87(ACCT/1181) المحاسبة  صالح دراغمه1171942

86.8(ACCT/1181) المحاسبة  ايناس قرعاوي1180088

اقه1160396 86.5(ACCT/1181) المحاسبة  ملك شر

86.4(ACCT/1181) المحاسبة  رناد ابو شوشه1182563

85.7(ACCT/1181) المحاسبة  ريم غريب1182294

85.3(ACCT/1181) المحاسبة  يوسف حمد1182490

91(BUSA/1151) إدارة االعمال  تيماء مصلح1151358

ي1150808
90.1(BUSA/1151) إدارة االعمال  رؤى النوبابن

89.2(BUSA/1151) إدارة االعمال  مجد شومان1150819

89.1(BUSA/1151) إدارة االعمال  نداء توام1152425

88.8(BUSA/1151) إدارة االعمال  مصطفن خليل1151200

ي1150094 87.7(BUSA/1151) إدارة االعمال  سعاد المغرب 

87.5(BUSA/1151) إدارة االعمال  سليمة خريشا1152016

87.3(BUSA/1151) إدارة االعمال  رغد خورية1153111

87.2(BUSA/1151) إدارة االعمال  حواء اغي 1152189

87(BUSA/1151) إدارة االعمال  ربا بيضون1150550

86.5(BUSA/1151) إدارة االعمال  نورهان نوفل1151197

86(BUSA/1151) إدارة االعمال  هيا بواطنه1150945

85.7(BUSA/1151) إدارة االعمال  محمد نارص1150034

ي1151616
ن
ف 85.7(BUSA/1151) إدارة االعمال  سليم الصي 

85.2(BUSA/1151) إدارة االعمال  اشاء بدر1152639

85(BUSA/1151) إدارة االعمال  دانه عيده1150794

85(BUSA/1151) إدارة االعمال  رند صايج1150922

92.6(BUSA/1161) إدارة االعمال  ايه تميمي1161843

88.6(BUSA/1161) إدارة االعمال  ايمان مزارعه1162107

87.8(BUSA/1161) إدارة االعمال  ميس دحادحة1161715

87.4(BUSA/1161) إدارة االعمال  عىلي بكري1160127

87(BUSA/1161) إدارة االعمال  شدا عبدالقادر1162968

86.8(BUSA/1161) إدارة االعمال  عالء الدين عموري1160749

85.2(BUSA/1161) إدارة االعمال  شين خاروف1161692

91.6(BUSA/1171) إدارة االعمال  دياال مرصي1170124

90.2(BUSA/1171) إدارة االعمال  تريز دانيال1170820

90(BUSA/1171) إدارة االعمال  جوليان مسعد1173157

88(BUSA/1171) إدارة االعمال  نور عساف1161345

87.5(BUSA/1171) إدارة االعمال  فاطمه شعث1171869

86.8(BUSA/1171) إدارة االعمال  االء ربيع1160411

86.6(BUSA/1171) إدارة االعمال  هبه شهوان1170179

86.3(BUSA/1171) إدارة االعمال  مالك خليل1170733

85(BUSA/1171) إدارة االعمال  رزان الفار1161693

93.5(BUSA/1181) إدارة االعمال  هدى شحاده1181740

92.8(BUSA/1181) إدارة االعمال  انغام الحاج1182091

92.6(BUSA/1181) إدارة االعمال  بانا ابو مقدم1182494

91.2(BUSA/1181) إدارة االعمال  منار موىس1181320

ن1181367 89.3(BUSA/1181) إدارة االعمال  هديل غي 

88.8(BUSA/1181) إدارة االعمال  وئام رستم1180096

88(BUSA/1181) إدارة االعمال  نسمة سليمان1182459

87.5(BUSA/1181) إدارة االعمال  أحمد أبو حمدان1181159

87.5(BUSA/1181) إدارة االعمال  ايه قدور1182273

ات1181732 86.8(BUSA/1181) إدارة االعمال  سوسن بعي 

86.2(BUSA/1181) إدارة االعمال  ندى سالمه1181263



87.9  محمد حمايل1173174

85.8  انعام حامد1173317

89.2(MDJO/1161) اإلعالم  جنن حسان1160173

88.8(MDJO/1161) اإلعالم  هيا عوينه1173115

87.7(MDJO/1161) اإلعالم  رند دار بدر1171438

87.5(MDJO/1161) اإلعالم  اصاله مساد1171613

86.7(MDJO/1161) اإلعالم  هبه نجدي1171401

86.5(MDJO/1161) اإلعالم  نجد ابو علوي1171003

85.2(MDJO/1161) اإلعالم  فرح دار العيس1160116

85.2(MDJO/1161) اإلعالم  ضىح حميدان1160282

85(MDJO/1161) اإلعالم  نداء بسومي1160007

85(MDJO/1161) اإلعالم  خوله دار سليم1161621

بية الرياضية  تسنيم سوالمه1150948 90.4(PHEDU/1151) الي 

بية الرياضية  محمود عليان1152884 89.1(PHEDU/1151) الي 

بية الرياضية  كرم العىلي1152908 87(PHEDU/1151) الي 

بية الرياضية  سابا فرح1162703 88.2(PHEDU/1161) الي 

87.5(GERMN/1151) اللغة االلمانية  فاطمه زيدان1150518

ي1153259 ي دمي 
87.2(GERMN/1151) اللغة االلمانية  نعمن 

95.5(GERMN/1161) اللغة االلمانية  عبد الكريم الفواغره1163240

95.4(GERMN/1161) اللغة االلمانية  مريم عيده1170607

ي1173042 93.4(GERMN/1161) اللغة االلمانية  عرين بين 

92.4(GERMN/1161) اللغة االلمانية  مليحة ريحان1170215

89.1(GERMN/1161) اللغة االلمانية  رسل موىس1181927

89(GERMN/1161) اللغة االلمانية  رند جرارعه1160184

ي1161476 88.3(GERMN/1161) اللغة االلمانية  جوان توتنىح 

87(GERMN/1161) اللغة االلمانية  رند خطيب1160266

86.9(GERMN/1161) اللغة االلمانية  ريما ابوسيف1173361

ية وآدابها  سلوى شافعي1030178 ن 91.33(ENLA/1151) اللغة اإلنجلي 

ية وآدابها  غادة رمضان1140168 ن 85(ENLA/1151) اللغة اإلنجلي 

ية وآدابها  مريم الور1160052 ن 88(ENLA/1161) اللغة اإلنجلي 

ية وآدابها  جنان رمضان1172096 ن 89.2(ENLA/1171) اللغة اإلنجلي 

ن1180025 ية وآدابها  شمس قراعي  ن 89(ENLA/1171) اللغة اإلنجلي 

ية وآدابها  داليه حمودة1172376 ن 88.4(ENLA/1171) اللغة اإلنجلي 

ية وآدابها  حسناء عبد الهادي1181839 ن 88.4(ENLA/1171) اللغة اإلنجلي 

ي1172382
ية وآدابها  نور الكالوب  ن 87.6(ENLA/1171) اللغة اإلنجلي 

ية وآدابها  كرمل خبيصة1170247 ن 85(ENLA/1171) اللغة اإلنجلي 

ية وآدابها  ايمان مرار1171364 ن 85(ENLA/1171) اللغة اإلنجلي 

87.3(ARAB/1151) اللغة العربية وآدابها  أروى قنديل1132379

85.2(ARAB/1151) اللغة العربية وآدابها  فطوم يغمور1151686

94.2(ARAB/1161) اللغة العربية وآدابها  مجدل ابو عيىس1171729

93.6(ARAB/1161) اللغة العربية وآدابها  فاطمه زلوم1171063

91.7(ARAB/1161) اللغة العربية وآدابها  هديل ابو عواد1172149

91.6(ARAB/1161) اللغة العربية وآدابها  بيان بدر1180756

90.9(ARAB/1161) اللغة العربية وآدابها  قوت ابو حامد1180333

89.3(ARAB/1161) اللغة العربية وآدابها  رباب ابراهيم1171561

88.7(ARAB/1161) اللغة العربية وآدابها  جهاد حامد1173059

87(ARAB/1161) اللغة العربية وآدابها  الرا زونه1170911

86.4(ARAB/1161) اللغة العربية وآدابها  ضياء عزام1160128

يتح1180737 86.9(FREN/1151) اللغة الفرنسية  افنان شر

86.6(FREN/1151) اللغة الفرنسية  سناء كراجه1151759



95.9(FREN/1161) اللغة الفرنسية  منن داود1180793

95.2(FREN/1161) اللغة الفرنسية  هيلده ابوعيىس1180782

ن عرفات1161911 93.2(FREN/1161) اللغة الفرنسية  لجي 

90(FREN/1161) اللغة الفرنسية  محمد نارص1173032

ن جرادات1170315 89.2(FREN/1161) اللغة الفرنسية  لي 

87.9(FREN/1161) اللغة الفرنسية  اسيه كمال1162520

87.6(FREN/1161) اللغة الفرنسية  رنا  اقطيط1170632

ي1170188 86.6(FREN/1161) اللغة الفرنسية  دالة الشهاب 

85.5(FREN/1161) اللغة الفرنسية  مي طروي1170751

 دانا ابريوش1150181

فرعي التلفزة / إذاعة -  رئيىسي االعالم 

(RATV/1151)87.2

 رواند حلس1150624

فرعي التلفزة / إذاعة -  رئيىسي االعالم 

(RATV/1151)86.3

 ترتيل معمر1153133

فرعي العلوم / صحافة -  رئيىسي االعالم 

85.3(JPOL/1151)السياسية 

ن1152374  هبة أبولي 

فرعي علم االجتماع / صحافة -  رئيىسي االعالم 

(JSOC/1151)85.8

 هبه ابو منديل1152718

فرعي اآلثار الفلسطينية /  رئيىسي التاري    خ 

(HIAR/1151)88.5

 ربيع بدر1153203

فرعي اآلثار الفلسطينية /  رئيىسي التاري    خ 

(HIAR/1151)85.8

 حمزة نتشة1161057

فرعي اآلثار الفلسطينية /  رئيىسي التاري    خ 

(HIAR/1161)85.2

 رب  ادريس1152505

فرعي العلوم السياسية /  رئيىسي التاري    خ 

(HIPS/1151)87.5

 تف  حامد1170229

فرعي العلوم السياسية /  رئيىسي التاري    خ 

(HIPS/1161)90.3

 اباء شور1162113

فرعي العلوم السياسية /  رئيىسي التاري    خ 

(HIPS/1161)85.4

 دانا قنديل1151986

فرعي التاري    خ /  رئيىسي الجغرافية 

(GHIS/1151)87.2

ي1151974
ن
 سالم صاف

فرعي التاري    خ /  رئيىسي الجغرافية 

(GHIS/1153)89.6

يفة1152930  امجد شر

فرعي العلوم السياسية /  رئيىسي الجغرافية 

(GPOL/1151)88.8

وز سالمة1151544  في 

فرعي العلوم السياسية /  رئيىسي الجغرافية 

(GPOL/1151)86.6

 روز طه1163178

فرعي العلوم السياسية /  رئيىسي الجغرافية 

(GPOL/1161)88.6

ن1150772 ة زعاني   سمي 

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1143)86

 سندس سالم1150833

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1151)90.8

ي1152333
 براء برغوب 

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1151)89.5

 ديمه بسطامي1150113

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1151)89.2

 سالم مخالفه1152442

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1151)88



 اسيل جرار1151445

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1151)86.8

 سما صباح1151330

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1151)86.6

 سلسبيل منصور1182242

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1151)86.4

 رايه رضوان1150367

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1151)85.9

 فاطمه حموده1152254

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1151)85.6

ال طينة1150851  مي 

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1151)85

 يزن هدمي1161525

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1161)95.4

 مرح حرزهللا1160313

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1161)89.3

 حوراء سالمه1162219

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1161)87.8

 تاال جلده1160570

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1161)87.6

 نبيلة الساليمة1162469

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1161)87.2

 نمي  ارشيد1163222

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1161)86.8

 منيه ابوشنب1160523

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1161)86.3

ي1180316
 داليا الغاليينن

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1171)93.3

 عيناء مصلح1181036

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1171)91.1

 يافا ذوابة1170030

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1171)89.6

ات1180958  مرح بعي 

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1171)89.4

 صابرين معطان1181941

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1171)89.4

 جنان علوان1173307

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1171)89

 داليه مهداوي1172309

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1171)88.9

 بيسان خوري1170371

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1171)88.8

 ايمان قدح1171975

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1171)87.9

 عباده بشارات1172084

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1171)87.1

 حياة  عموري1182311

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1171)86.9

 رؤى ربيع1172086

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1171)86.3



 تسنيم صالح الدين1170021

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1171)85.8

 جنان عموري1170024

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1171)85.8

 مؤنس نزال1171375

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1171)85.6

 دانه عبدالحق1171114

ية وآدابها  ن جمة /  رئيىسي اللغة االنجلي  فرعي الي 

(ENTN/1171)85.2

 شهد سوري    خ1180962

فرعي دراسات المرأة /  رئيىسي علم النفس 

(PSWS/1153)90.1

 نعمات نتشة1172467

فرعي دراسات المرأة /  رئيىسي علم النفس 

(PSWS/1161)86.8

 هديل ابو كامل1163220

فرعي دراسات المرأة /  رئيىسي علم النفس 

(PSWS/1161)86.1

ين اللهالية1143137  سي 

فرعي علم االجتماع /  رئيىسي علم النفس 

(PSOC/1143)85.4

 سجود سليمان1152114

فرعي علم االجتماع /  رئيىسي علم النفس 

(PSOC/1151)85.4

ي1153269  رزان حلن 

فرعي علم االجتماع /  رئيىسي علم النفس 

(PSOC/1151)85.2

 فاطمة بدوان1142315

فرعي علم االجتماع /  رئيىسي علم النفس 

(PSOC/1153)85.9

 عمر بندك1160215

فرعي علم االجتماع /  رئيىسي علم النفس 

(PSOC/1161)94.7

 زينب وزوز1162541

فرعي علم االجتماع /  رئيىسي علم النفس 

(PSOC/1161)90.2

 منن زايد1181883

فرعي علم االجتماع /  رئيىسي علم النفس 

(PSOC/1161)90

 نادين خلف1182154

فرعي علم االجتماع /  رئيىسي علم النفس 

(PSOC/1161)88.8

  شذى  عابدين1171300

فرعي علم االجتماع /  رئيىسي علم النفس 

(PSOC/1161)87.2

 ضىح قيم1180230

فرعي علم االجتماع /  رئيىسي علم النفس 

(PSOC/1161)86.8

 النا سليمه1182711

فرعي علم االجتماع /  رئيىسي علم النفس 

(PSOC/1161)85.8

ن آغا1183026  لجي 

فرعي علم االجتماع /  رئيىسي علم النفس 

(PSOC/1161)85.8

 يارا ابو داود1162477

فرعي علم االجتماع /  رئيىسي علم النفس 

(PSOC/1161)85.7

 شهد طمليه1170651

فرعي علم االجتماع /  رئيىسي علم النفس 

(PSOC/1161)85.2

87.9(SOCI/1151) علم االجتماع  سماح جرادات1152796

87.3(SOCI/1151) علم االجتماع  سارة سنقرط1131370

91.6(SOCI/1161) علم االجتماع  رغد هالل1160771

91.4(SOCI/1161) علم االجتماع  أنمار رفيدي1170023

90.1(SOCI/1161) علم االجتماع  ريتا عمار1170533

85.8(SOCI/1161) علم االجتماع  ليان كايد1160950

ن1151240  نوران شاهي 

ية كلغة أجنبية  ن  تعليم اللغة اإلنجلي 

(ETEFL/1152)86.3



 أسيل صحصاح1151564

ية كلغة أجنبية  ن  تعليم اللغة اإلنجلي 

(ETEFL/1152)85.9

 ساره عبد الكريم1161908

ية كلغة أجنبية  ن  تعليم اللغة اإلنجلي 

(ETEFL/1161)86.5

 ابرار تميمي1182358

ية كلغة أجنبية  ن  تعليم اللغة اإلنجلي 

(ETEFL/1181)86.1

 رودينة دار موىس1130870

تعليم -  معلم المرحلة األساسية العليا 

86.4(EDSS/1151)االجتماعيات 

 اسيل ابو مخو1161049

تعليم -  معلم المرحلة األساسية العليا 

89.1(EDSS/1161)االجتماعيات 

 اية عقيل1163020

تعليم -  معلم المرحلة األساسية العليا 

88.3(EDSS/1161)االجتماعيات 

87.6  شيماء بدران1181283

85.5   سهر  ابوشقره1180932

90.3(PUBA/1151) اإلدارة العامة  بلسم أبو هالل1150281

90.3(PUBA/1151) اإلدارة العامة  اباء ابو كويك1152155

89.7(PUBA/1151) اإلدارة العامة  ايمان شلو1153004

86.5(PUBA/1151) اإلدارة العامة  كفاح بكي 1150432

91.7(PUBA/1161) اإلدارة العامة  سىح  حاج1161148

90.7(PUBA/1161) اإلدارة العامة  النا شماسنة1160483

89.8(PUBA/1161) اإلدارة العامة  ميس حميد1162837

ن فياله1170544 87.4(PUBA/1161) اإلدارة العامة  حني 

85.8(PUBA/1161) اإلدارة العامة  شيماء زيد1163154

85(PUBA/1161) اإلدارة العامة  االء ابوغنام1171013

86.5(PUBA/1181) اإلدارة العامة  احالم دراغمه1171095

87.4(BLAW/1143) القانون  هناء مسعف1143163

92.4(BLAW/1151) القانون  احمد ابو دخان1150603

91.1(BLAW/1151) القانون  ريناد بركات1151361

89(BLAW/1151) القانون  مي صالىحي1150497

88.9(BLAW/1151) القانون  مي ليىل1150855

88.8(BLAW/1151) القانون  بتول حمد1150902

88.3(BLAW/1151) القانون  دنيا حمايل1150633

88.1(BLAW/1151) القانون  اروى الشيخ1150571

ن دعيق1150345 87.1(BLAW/1151) القانون  ميشلي 

87(BLAW/1151) القانون  نارص داود1151363

ا خياط1151588 86.8(BLAW/1151) القانون  مي 

وق منارصه1150297 86.5(BLAW/1151) القانون  شر

86.5(BLAW/1151) القانون  عيىس الخليل1150503

86.3(BLAW/1151) القانون  تمارا مليحات1140435

86.2(BLAW/1151) القانون  رزان القطب1150847

85.9(BLAW/1151) القانون  ادم اغي 1142921

85.8(BLAW/1151) القانون  أمنه عساف1150899

85.4(BLAW/1151) القانون  هبه أبو غوش1151443

85.1(BLAW/1151) القانون  ساجده البياتنه1152008

85(BLAW/1151) القانون  هيا سطوف1150352

85(BLAW/1151) القانون  رشيده حلس1151411

90.8(BLAW/1161) القانون  محمد قمحيه1160372

90(BLAW/1161) القانون  ساره الحاج عبد1180485

89.7(BLAW/1161) القانون  ايناس نتشه1161768

88.8(BLAW/1161) القانون  إيلياء أبوحجلة1172280



ي1161081
ن
88.2(BLAW/1161) القانون  روز الحاف

ي1181577 87.8(BLAW/1161) القانون  تاال حلن 

87.5(BLAW/1161) القانون  تاله عواد1182020

87.2(BLAW/1161) القانون  اية عويضة1182930

ي1161797
87.1(BLAW/1161) القانون  مىحي الدين برغوب 

86.8(BLAW/1161) القانون  لويزا ملوخية1170269

86.7(BLAW/1161) القانون  منار حجاحجه1162952

86.3(BLAW/1161) القانون  خلود عبدالخليل1172414

85.7(BLAW/1161) القانون  سارة شولي1170034

85.7(BLAW/1161) القانون  رزان مسالمه1180866

85.3(BLAW/1161) القانون  لما مرزيق1161640

85.2(BLAW/1161) القانون  لؤي فار1160028

85(BLAW/1161) القانون  محمود ابو سنينة1161545

 نور الجزار1152266

فرعي اإلقتصاد /  رئيىسي اإلدارة العامة 

(PUEC/1151)87.6

 عال قزمار1161397

فرعي اإلقتصاد /  رئيىسي اإلدارة العامة 

(PUEC/1161)87.2

 هيام قنديل1151276

فرعي االدارة العامة /  رئيىسي العلوم السياسية 

(PSPA/1151)85.7

 ساره زغاري1152294

فرعي دراسات المرأة /  رئيىسي العلوم السياسية 

(PWOM/1151)89.6

 عمار ابو عبيد1153270

فرعي عالقات دولية /  رئيىسي العلوم السياسية 

(PINR/1151)86

ى فقهاء1150769 92(NUTD/1151) التغذية والحمية  بشر

ا فرحات1150522 90.1(NUTD/1151) التغذية والحمية  مي 

88.9(NUTD/1151) التغذية والحمية  ندى بزبز1150003

88.8(NUTD/1151) التغذية والحمية  منال صابر1151188

87.8(NUTD/1151) التغذية والحمية  دعاء عبيدية1152130

87.8(NUTD/1151) التغذية والحمية  انسام جبارة1153061

86.8(NUTD/1151) التغذية والحمية  هيا أبو عمر1151437

86.4(NUTD/1151) التغذية والحمية  دينا اجرب1151487

86(NUTD/1151) التغذية والحمية  سجود لدادوه1151109

85.9(NUTD/1151) التغذية والحمية  جسيكا خوري1151618

85.7(NUTD/1151) التغذية والحمية  خديجة العويىسي1152898

ين عليان1152454 85.5(NUTD/1151) التغذية والحمية  شي 

91.4(NUTD/1153) التغذية والحمية  ايمان عساف1151948

نا عواد1152388 89.9(NUTD/1153) التغذية والحمية  مي 

91.9(NUTD/1161) التغذية والحمية  سنيا صباح1171327

91.1(NUTD/1161) التغذية والحمية  ماريا شفاعمري1173241

90.4(NUTD/1161) التغذية والحمية  ساره يونس1180205

88.9(NUTD/1161) التغذية والحمية  فهيمه زايد1172344

ن  جوده1183014 88.6(NUTD/1161) التغذية والحمية  ياسمي 

88.2(NUTD/1161) التغذية والحمية  هديل خوري1160271

88.1(NUTD/1161) التغذية والحمية  مريم عبيد1170069

ن1180717 87.9(NUTD/1161) التغذية والحمية  سناء شاهي 

87.3(NUTD/1161) التغذية والحمية  لينه عابده1161082

87.1(NUTD/1161) التغذية والحمية  اشاء جغمة1181860

87(NUTD/1161) التغذية والحمية  لورد سالمه1170017

ي1171808
85.1(NUTD/1161) التغذية والحمية  شذى نوبابن

85.2(NURS/1143) التمريض  انوار كحلة1141353



ه مراعبه1151768 87.3(NURS/1151) التمريض  امي 

85.5(NURS/1151) التمريض  شهد نارص1140800

85.5(NURS/1151) التمريض  رؤى مفارجة1152687

ات1152811 85.3(NURS/1151) التمريض  يونس شقي 

91.1(NURS/1161) التمريض  عطاف نزال1162350

90.1(NURS/1161) التمريض  روان حمود1160622

89.3(NURS/1161) التمريض  ريم عبد ربه1170079

89.1(NURS/1161) التمريض  آية دعنا1161213

88.6(NURS/1161) التمريض  عريفه ابوكرش1162394

87.1(NURS/1161) التمريض   عفاف  نمري1170929

87.1(NURS/1161) التمريض  هبة اسماعيل1171313

85.9(NURS/1161) التمريض  فؤاد ابو الفيه1161045

85.5(NURS/1161) التمريض  آية عويضه1160757

87.6(NURS/1181) التمريض  ايناس ابوصبيح1180112

86.2(NURS/1181) التمريض  هبه زيدان1181087

85.3(NURS/1181) التمريض  ريم ابو زيد1182454

89.1(PHMD/1144) دكتور صيدلي  يزن ابو قويدر1140426

88.5(PHMD/1144) دكتور صيدلي  نعمة بدر1131443

88.5(PHMD/1144) دكتور صيدلي  غادة حرصي1140277

86.8(PHMD/1144) دكتور صيدلي  سلسبيل شعالن1131236

86.3(PHMD/1144) دكتور صيدلي  بيان ابو صبيح1131357

86.3(PHMD/1144) دكتور صيدلي  رزان ريماوي1142170

ين بيت ريما1140682 86.1(PHMD/1144) دكتور صيدلي  شر

ن1142055 85.3(PHMD/1144) دكتور صيدلي  رب  شاهي 

92.3(PHMD/1151) دكتور صيدلي  حنان نوفل1151021

92.2(PHMD/1151) دكتور صيدلي  ندين عامر1151320

90.9(PHMD/1151) دكتور صيدلي  نور ابو الرب1151170

89.6(PHMD/1151) دكتور صيدلي  سىح  حمد1152569

89.5(PHMD/1151) دكتور صيدلي  براءه صدقه1150873

89.5(PHMD/1151) دكتور صيدلي  تمارا الجندي1152105

ن شماسنه1150256 88.7(PHMD/1151) دكتور صيدلي  نيفي 

87.9(PHMD/1151) دكتور صيدلي  براء الخطيب1152422

87.5(PHMD/1151) دكتور صيدلي  ايرين قريطم1150336

ن ساعد1150529 87.5(PHMD/1151) دكتور صيدلي  ياسمي 

87.4(PHMD/1151) دكتور صيدلي  اسيل نجار1151609

87.2(PHMD/1151) دكتور صيدلي  عبدهللا ابوصالح1150070

87.2(PHMD/1151) دكتور صيدلي  ازدهار زين1150098

87.2(PHMD/1151) دكتور صيدلي  بنار عويس1151253

86.8(PHMD/1151) دكتور صيدلي  هديل دار العيس1150695

86.4(PHMD/1151) دكتور صيدلي  جنات معالي1150188

85.8(PHMD/1151) دكتور صيدلي  ليىل عطاهللا1150262

85.6(PHMD/1151) دكتور صيدلي  لوتس مهنا1150183

85.5(PHMD/1151) دكتور صيدلي  نعمه فرحان1150553

85.3(PHMD/1151) دكتور صيدلي  لينا مسلم1150551

92.1(PHMD/1153) دكتور صيدلي  وردة الحج1180003

91.6(PHMD/1161) دكتور صيدلي  دانا صدقه1160832

91.5(PHMD/1161) دكتور صيدلي  زينه بزار1162167

1160256 " ن بدين هللا 91.1(PHMD/1161) دكتور صيدلي عليان" معي 

90(PHMD/1161) دكتور صيدلي  قسطندي شبيطه1160189

وز زايد1160750 88.6(PHMD/1161) دكتور صيدلي  في 



87.5(PHMD/1161) دكتور صيدلي  صبحه معطان1162122

86.5(PHMD/1161) دكتور صيدلي  احالم فراج1161673

95.1(PHMD/1171) دكتور صيدلي  إيناس صالح1180459

ن جودة1182991 94.7(PHMD/1171) دكتور صيدلي  سلي 

94.1(PHMD/1171) دكتور صيدلي  االء قرعان1180824

93.5(PHMD/1171) دكتور صيدلي  شين شتات1170620

92.5(PHMD/1171) دكتور صيدلي  هديل خرصن1171397

92.3(PHMD/1171) دكتور صيدلي  اسماء سعد1170423

ال ريما البندك1171776 91.9(PHMD/1171) دكتور صيدلي  مي 

91.5(PHMD/1171) دكتور صيدلي  براء عامر1180704

91.5(PHMD/1171) دكتور صيدلي  اسيل غانم1182520

91.4(PHMD/1171) دكتور صيدلي  عال عىلي1172486

ي1181449
91.4(PHMD/1171) دكتور صيدلي  سارة ابو ماضن

90.6(PHMD/1171) دكتور صيدلي  آمال الخطيب1181664

90.2(PHMD/1171) دكتور صيدلي  مروه عمار1180849

89.6(PHMD/1171) دكتور صيدلي  سالي  بركات1180884

89.3(PHMD/1171) دكتور صيدلي  نور قنديل1180456

89.2(PHMD/1171) دكتور صيدلي  اليس نارص1170081

89.2(PHMD/1171) دكتور صيدلي   راما  شويكي1180441

89.2(PHMD/1171) دكتور صيدلي  يارا ابوحشيش1180617

ي بجالي1183133
89.1(PHMD/1171) دكتور صيدلي  جوبن

88.5(PHMD/1171) دكتور صيدلي  مرام قطوسه1172457

88.4(PHMD/1171) دكتور صيدلي  شهد حمد1181608

88.2(PHMD/1171) دكتور صيدلي  خالدية منصور1181171

87.6(PHMD/1171) دكتور صيدلي  مرح كرد1180182

87.5(PHMD/1171) دكتور صيدلي  روز بدران1180275

ف مصبح1182517 87.4(PHMD/1171) دكتور صيدلي  زين الشر

ن أبوعليا1181531 86.4(PHMD/1171) دكتور صيدلي  ياسمي 

86.1(PHMD/1171) دكتور صيدلي   زينة  طرشه1180213

85.7(PHMD/1171) دكتور صيدلي  زين صويلح1180005

85.4(PHMD/1171) دكتور صيدلي  دانيه ظاهر1181421

85.4(SPAU/1151) عالج النطق والسمع  رزان االعرج1150437

88.4(SPAU/1161) عالج النطق والسمع  جوليت هنديله1161112

85.3(SPAU/1161) عالج النطق والسمع  هبه جواريش1162208

89.6(SPAU/1171) عالج النطق والسمع  والء شور1170662

ال الرصاص1181349 89.1(SPAU/1171) عالج النطق والسمع  مي 

ي1180034
88.8(SPAU/1171) عالج النطق والسمع  فاطمه حسينن

88.7(SPAU/1171) عالج النطق والسمع  دانية أبوزاهرية1171664

ن رحيل1180428 88.2(SPAU/1171) عالج النطق والسمع  سابي 

87.6(SPAU/1171) عالج النطق والسمع  رنا سعيد1172745

87.3(SPAU/1171) عالج النطق والسمع  مريان جرايسه1180641

86.8(SPAU/1171) عالج النطق والسمع  مريم بزار1180408

ه1170303 ن 85.6(SPAU/1171) عالج النطق والسمع  ميس طمي 

85.2(SPAU/1171) عالج النطق والسمع  نجالء طويل1170554

93.9  نعمه زيد1181457

93.8  رماح دحدول1181771

92.9  محمد دمج1182604

ن1181513 92.5  احمد ياسي 

90.3  شيماء محفوظ1180993

90  خوله شاور1182202



ي1180491
ن
89.6  محمد مواف

88.8  يوسف اغريب1181326

ه حميدات1182433 88.1  امي 

87.7  رناد حامد1180453

85.8  اسيل زغلول1182932

85.5  مرح عابد1181783

85  ضياء الحريزات1180178

86.6(BIOL/1151) األحياء  يوسف النمري1150810

88.5(BIOL/1153) األحياء  بلقيس بريجيه1151990

92.6(BIOL/1161) األحياء  نغم السيد1161159

91.1(BIOL/1161) األحياء  فرح جيوىسي1160069

88.1(BIOL/1161) األحياء  مرام ابودهيم1160444

89.1(BIOL/1171) األحياء  عبد هللا بلبيىسي1170874

ه1151908 95.2(MATH/1151) الرياضيات  خالده عواشر

يتح1150212 92.3(MATH/1151) الرياضيات  سالم شر

98.2(MATH/1161) الرياضيات  مرام المحاريق1161511

92.4(MATH/1161) الرياضيات  افنان بريجيه1160926

90.6(MATH/1161) الرياضيات  ساره غزاونة1161678

89.6(MATH/1161) الرياضيات  لقاء الجدع1161102

95.4(MATH/1171) الرياضيات  رامز شور1172814

93.9(MATH/1171) الرياضيات  بيان سموم1172787

91.5(MATH/1171) الرياضيات  منن اقرع1172856

90.8(MATH/1171) الرياضيات  عهد عيسه1171674

90.3(MATH/1171) الرياضيات  سما زهد1171227

86.6(MATH/1171) الرياضيات "محمد احمد" فاطمه 1172827

85.3(MATH/1171) الرياضيات  بيان خليل1172010

ياء  رشاد حميدي1172790 ن 95.2(PHYS/1171) الفي 

ياء  معاذ حميدي1172789 ن 94.5(PHYS/1171) الفي 

ي1172773 ياء  محمد همشر ن 92.8(PHYS/1171) الفي 

ياء  مريم معطان1172803 ن 92.1(PHYS/1171) الفي 

ياء  تمارا عمرو1172771 ن 89.6(PHYS/1171) الفي 

ياء   هديل  غيث1172869 ن 87.5(PHYS/1171) الفي 

ه1152398 90.1(CHEM/1151) الكيمياء  محمد العواشر

87.1(CHEM/1151) الكيمياء  ساندي سعد1153167

92.7(CHEM/1161) الكيمياء  هبه عكاوي1160301

91.6(CHEM/1161) الكيمياء  ثناء طبنجة1161266

88.4(CHEM/1171) الكيمياء  زينب سماره1170598

85.4(CHEM/1171) الكيمياء  مرح معطان1170974

 منن عبد ربه1171596

فرعي الكيمياء الحيوية /  رئيىسي األحياء 

(BIBC/1171)96.1

 براءة ابو غربية1172810

فرعي الكيمياء الحيوية /  رئيىسي األحياء 

(BIBC/1171)87.1

 تمارصن بشارات1173416

فرعي الكيمياء الحيوية /  رئيىسي األحياء 

(BIBC/1171)86.5

 نقاء عسليه1172791

فرعي الكيمياء الحيوية /  رئيىسي األحياء 

(BIBC/1171)86.4

 نهيل تالحمه1172909

فرعي الكيمياء الحيوية /  رئيىسي األحياء 

(BIBC/1171)85.4

 حال ررصص1170473

فرعي الكيمياء الحيوية /  رئيىسي األحياء 

(BIBC/1171)85



 ابرار ابو سنينه1172752

فرعي علم الحاسوب /  رئيىسي الرياضيات 

(MACO/1171)92.5

 اسامه خليف1151626

ياء  ن فرعي الرياضيات /  رئيىسي الفي 

(PMAT/1151)90

ن زهران1151659  رني 

ياء  ن فرعي الرياضيات /  رئيىسي الفي 

(PMAT/1151)89.7

 سارة ابوزايد1152166

ياء  ن فرعي الرياضيات /  رئيىسي الفي 

(PMAT/1151)88.3

ات1161040  عباده نعي 

ياء  ن فرعي الرياضيات /  رئيىسي الفي 

(PMAT/1161)95.4

ه مسالمه1161269  امي 

ياء  ن فرعي الرياضيات /  رئيىسي الفي 

(PMAT/1161)87.5

 فريد ثعالبه1151740

ياء  ن فرعي علم الحاسوب /  رئيىسي الفي 

(PCOM/1151)95.8

 سجود درويش1142346

فرعي ادارة األعمال /  رئيىسي الكيمياء 

(CHBU/1151)86.6

 سندس شماسنة1163163

فرعي الكيمياء الحيوية /  رئيىسي الكيمياء 

(CHBC/1161)92.3

87.1  بيان ابو حامد1182874

ي دحادحة1182976
91.7(DSGN/1181) التصميم   امابن

88.2(DSGN/1181) التصميم  تاال عبد الهادي1182936

89.5(COVA/1171) الفنون البرصية المعارصة  النا زيدان1173052

94.1(BMUS/1153) الموسيف  العربية  ماهر الشافعي1173428

90.4(BMUS/1153) الموسيف  العربية  عز الدين سعيد1150287

ي1153289 86.4(BMUS/1153) الموسيف  العربية  جهاد شعين 

85.9(BMUS/1153) الموسيف  العربية  حنة الحاج حسن1173227

92.4(BMUS/1161) الموسيف  العربية  جورج غطاس1163027

90.7(BMUS/1161) الموسيف  العربية  إبراهيم عطاري1163011

88.7(BMUS/1161) الموسيف  العربية  وسيم عيىس1163030

88.6(BMUS/1161) الموسيف  العربية  تامر الساحوري1163029

88(BMUS/1161) الموسيف  العربية  مجدي طنيب1162989

87.2(BMUS/1161) الموسيف  العربية  زيد هالل1173221

ن شاور1161327 86.2(BMUS/1161) الموسيف  العربية  حسي 

ي1162990
85.6(BMUS/1161) الموسيف  العربية  اياد ستين 

يف1182366 93.9  سلم الشر

93.3  عبد الرحمن منصور1182955

88.5  سارة صالىحي1183059

86.4  حارث طوافشه1181729

85.8(ENEE/1143) الهندسة الكهربائية  هزار أبراهيم1140829

96.4(ENEE/1151) الهندسة الكهربائية  ضياء الخطيب1153328

89.5(ENEE/1151) الهندسة الكهربائية  تسنيم مفرح1152414

85.1(ENEE/1151) الهندسة الكهربائية  شادي بنوره1150382

85.1(ENEE/1151) الهندسة الكهربائية  ضىح خشان1151053

97.2(ENEE/1161) الهندسة الكهربائية  اسماء قيىسي1161122

93.9(ENEE/1161) الهندسة الكهربائية  يزن اسماعيل1170249

93.1(ENEE/1161) الهندسة الكهربائية  محمد كحله1170643

92.4(ENEE/1161) الهندسة الكهربائية  جريس شحاده1180519

90.7(ENEE/1161) الهندسة الكهربائية  ميس خليفه1180675

89.9(ENEE/1161) الهندسة الكهربائية  صهيب ابراهيم1172500

87.1(ENEE/1161) الهندسة الكهربائية  نورالدين طيطي1180341



89.8(ENCE/1151) الهندسة المدنية  سعيد جمجوم1152783

87.5(ENCE/1151) الهندسة المدنية  ندين االطرش1141318

86(ENCE/1151) الهندسة المدنية  أبرار ريان1140852

95.9(ENCE/1161) الهندسة المدنية  لما ابوفارس1160854

94.9(ENCE/1161) الهندسة المدنية  مهند شبارو1181660

94.4(ENCE/1161) الهندسة المدنية  سجود حمايل1182040

92.9(ENCE/1161) الهندسة المدنية  عمر حطاب1161857

92.8(ENCE/1161) الهندسة المدنية  مهند شنك1181401

92.5(ENCE/1161) الهندسة المدنية  ساميه عز الدين1172248

92.1(ENCE/1161) الهندسة المدنية  طارق شنك1181404

92.1(ENCE/1161) الهندسة المدنية  احمد مسامح1181455

ي1161179 91.9(ENCE/1161) الهندسة المدنية  حبيب رجن 

91.8(ENCE/1161) الهندسة المدنية  مجاهد صباح1171996

ن1182343 91.2(ENCE/1161) الهندسة المدنية  روان الحاج ياسي 

ال احمد1170255 90.8(ENCE/1161) الهندسة المدنية  مي 

90.3(ENCE/1161) الهندسة المدنية  تاال القدومي1180462

89.8(ENCE/1161) الهندسة المدنية  احمد عامر1161230

89.2(ENCE/1161) الهندسة المدنية  حنا سفر1172052

88.8(ENCE/1161) الهندسة المدنية   مصطفن  سليم1180265

86.8(ENCE/1161) الهندسة المدنية  شهد صباح1171795

86.8(ENCE/1161) الهندسة المدنية  محمد سويطي1181136

86.7(ENCE/1161) الهندسة المدنية  عدي حرز هللا1180407

86.3(ENCE/1161) الهندسة المدنية  مامون عبد ربه1172697

ي صابات1172197
85.5(ENCE/1161) الهندسة المدنية  طوبن

ن بابون1141053 88.7(ENAR/1151) الهندسة المعمارية  تالي 

85.1(ENAR/1151) الهندسة المعمارية  سدين يوسف1183025

93.4(ENAR/1161) الهندسة المعمارية  لما داودي1180376

92.6(ENAR/1161) الهندسة المعمارية  مرح مسلم1181952

91.8(ENAR/1161) الهندسة المعمارية  ساره شحادة1181086

91.5(ENAR/1161) الهندسة المعمارية  زيد شومان1180608

91.3(ENAR/1161) الهندسة المعمارية  وليد احمد1182184

ي1181124
90.9(ENAR/1161) الهندسة المعمارية  فريال دجابن

90.7(ENAR/1161) الهندسة المعمارية  سنن حسن1182465

90.6(ENAR/1161) الهندسة المعمارية  رنا منارصة1181359

88.7(ENAR/1161) الهندسة المعمارية  رهف طحاينه1182585

88.1(ENAR/1161) الهندسة المعمارية  جوانا سعيد1180187

ن1182049 86(ENAR/1161) الهندسة المعمارية  داليا ياسي 

85.2(ENAR/1161) الهندسة المعمارية  مجد ماريا1181026

85.1(ENAR/1161) الهندسة المعمارية  رغد العقيىلي1160371

95.8(ENME/1152) الهندسة الميكانيكية  مهدي ابو الحمص1140059

93.4(ENME/1152) الهندسة الميكانيكية  مهند زربا1140171

89(ENME/1152) الهندسة الميكانيكية  مرام اللدادوة1143159

87.7(ENME/1152) الهندسة الميكانيكية  هاشم شهاب1153036

86.9(ENME/1152) الهندسة الميكانيكية  فارس الجمل1150854

86.4(ENME/1152) الهندسة الميكانيكية  عادل أبو الرب1151862

85.2(ENME/1152) الهندسة الميكانيكية  ليىل صالح1140901

90(ENME/1161) الهندسة الميكانيكية  يزن طهبوب1160789

ن1172331 91.9(ENME/1171) الهندسة الميكانيكية  يوسف حسي 

85.5(ENME/1171) الهندسة الميكانيكية  العنود معدي1162022

92.1(ENME/1181) الهندسة الميكانيكية  االء عطيوي1170110



86.6(ENME/1181) الهندسة الميكانيكية  عائشة ادحيدل1180691

86.2(ENME/1181) الهندسة الميكانيكية  ثائرمحمد صيام1180397

90.3(COSC/1151) علم الحاسوب  محمد نزال1153043

88.6(COSC/1151) علم الحاسوب  سلم مرار1152274

87.6(COSC/1151) علم الحاسوب  رامي يحن 1150383

ن اشقر1152679 86.9(COSC/1151) علم الحاسوب  حني 

85.2(COSC/1151) علم الحاسوب  رامي سلمان1152477

ات1160813  بعي 
88.8(COSC/1161) علم الحاسوب  مصطفن

87.8(COSC/1161) علم الحاسوب  اسيد ابوالرب1183096

86.7(COSC/1161) علم الحاسوب  اسيل زبيدة1181150

1160305 " 85(COSC/1161) علم الحاسوب صبيح" ربحيه ربا

97.4(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  انس يحن 1160946

ن1182224 96.9(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  روان ياسي 

ي1162141
96.4(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  سىح  صيفن

96.2(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  يارا ابو حماد1161418

95.4(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  ايمان ابوحاكمة1170406

ي1180729
94.9(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  محمود نوبابن

94.9(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  االء زهد1180865

94.1(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  رها زبادي1171126

94(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  عبد الغفور صبيح1180628

93.9(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  مازن عامريه1180897

93.9(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  مؤمن عبد الحافظ1181893

93.5(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  احمد شماسنه1172889

93.3(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  فادي عرموش1160302

93.3(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  احمد الخالدي1181638

93.1(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  ساجده مره1160724

93.1(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  نغم مسالمه1170768

93.1(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  محمد سعيد1182500

92.9(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  كامل  فطافطه1180122

92.6(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  نبال دراغمة1171439

92.6(ENCO/1161) هندسة الحاسوب   يوسف  صبيح1182802

92.3(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  اشاء حسيبا1182467

92.1(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  صالح سنقرط1180500

92(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  بدر عامر1180402

91.9(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  براء عطا1180445

91.6(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  محمد عوض هللا1180142

91.5(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  همام طوافشه1163135

90.9(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  احمد  خطيب1182828

90.8(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  احمد حمد1180060

90.7(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  سجود سياعره1170605

90.5(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  سلسبيل حمودة1180771

90.3(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  زهي  شعابنة1161924

90.3(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  سىح  رجب1171051

ن التميم1180070 90.2(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  فين

90.1(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  شهد جودة1171285

89.9(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  وفاء فقها1172108

89.6(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  محمد المعدي1162246

89.5(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  وسيم سياعره1182733

ي1182972
89.4(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  عبدهللا عفيفن

89.3(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  رغد خالدي1170368



89(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  حازم   عويضات1180214

89(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  وئام حجيجه1181988

88.9(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  عمرو رمانه1170129

88.9(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  رامي زايد1182030

ية حمايل1170156 88.8(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  خي 

88.7(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  النا ابو حماد1181219

88.5(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  محمد عباس1170011

ي عبد هللا1180195 88.3(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  راج 

88(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  مجد خصيب1162331

87.9(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  والء قشوع1170018

87.8(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  سعيد عبد الرحيم1171821

87.8(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  يزيد مؤقت1181710

87.5(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  هبه قصاروه1181165

87.4(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  اكرم صالح1160134

87.4(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  انس نمر1180180

87.3(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  سليم حمو1170381

87.3(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  يوسف الزير1173282

87.1(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  خرصن منصور1181139

86.9(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  عروبه غيظان1180881

86.7(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  رغد قدح1170142

86.7(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  دانا فتيحه1181337

86.3(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  يارا الضبع1160083

86.3(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  اميل ابوليل1180955

85.9(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  محمد شاللده1163147

85.7(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  هدير زالطيمو1180282

85.6(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  مها حامد1171694

85.2(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  عمرو عقل1170671

85(ENCO/1161) هندسة الحاسوب  يارا خورية1171564

89.1(ENMC/1143) هندسة الميكاترونيكس  روان عابدة1140056

91.3(ENMC/1151) هندسة الميكاترونيكس  رناد موىس1150746

ن نداف1153349 91.1(ENMC/1151) هندسة الميكاترونيكس  حسي 

96.3(ENMC/1181) هندسة الميكاترونيكس  مريانا اصبح1181548

92.1(ENMC/1181) هندسة الميكاترونيكس  مهند قرعان1182215

ي زيد1161741
90.8(ENMC/1181) هندسة الميكاترونيكس  عوبن

ن1162498 89.7(ENMC/1181) هندسة الميكاترونيكس  رضا شاهي 

89(ENMC/1181) هندسة الميكاترونيكس  تسنيم لدادوه1171675

86.4(ENMC/1181) هندسة الميكاترونيكس  أحمد حسان1160172

85.4(ENMC/1181) هندسة الميكاترونيكس  اسيل الحداد1170749

85.3(ENMC/1181) هندسة الميكاترونيكس  احمد جباره1180356

91.2(ENCS/1143) هندسة أنظمة الحاسوب  نور شاعر1140070

91.2(ENCS/1143) هندسة أنظمة الحاسوب  باسل الخطيب1142068

90(ENCS/1143) هندسة أنظمة الحاسوب  حمزه حجه1140696

89(ENCS/1143) هندسة أنظمة الحاسوب  هبة قدح1141900

88.5(ENCS/1143) هندسة أنظمة الحاسوب  محمد أبو محمود1141191

88(ENCS/1143) هندسة أنظمة الحاسوب  زكريا تلحمي1140637

ين لدادوة1141273 87.8(ENCS/1143) هندسة أنظمة الحاسوب  شي 

87.7(ENCS/1143) هندسة أنظمة الحاسوب  أسامة محمد1140136

87.6(ENCS/1143) هندسة أنظمة الحاسوب  هبه بركات1140823

ن قرط1140674 86.8(ENCS/1143) هندسة أنظمة الحاسوب  حني 

85.6(ENCS/1143) هندسة أنظمة الحاسوب  مهند شماسنة1140963



85.3(ENCS/1143) هندسة أنظمة الحاسوب  صائل خلوف1141575

ي1150697 91.1(ENCS/1151) هندسة أنظمة الحاسوب  خلود صي 

90.9(ENCS/1151) هندسة أنظمة الحاسوب  اياد عمري1150683

90.6(ENCS/1151) هندسة أنظمة الحاسوب  احمد يحن 1150276

90.2(ENCS/1151) هندسة أنظمة الحاسوب  هال سالمة1151458

90.2(ENCS/1151) هندسة أنظمة الحاسوب  نور شماسنة1151761

89.9(ENCS/1151) هندسة أنظمة الحاسوب  مها حجه1150144

89.9(ENCS/1151) هندسة أنظمة الحاسوب  اسامه الفاخوري1151181

88.9(ENCS/1151) هندسة أنظمة الحاسوب  آمنه عنكوش1152161

ي1150249
86.4(ENCS/1151) هندسة أنظمة الحاسوب  سلسبيل براغين 

85.3(ENCS/1151) هندسة أنظمة الحاسوب  مران عبد المجيد1152421








































