
# 
الرقم  

 الجامع  
 التخصص الحال    األسم 

معدل  
 الفصل

 88.6   جنى شعراوي  1182785 1

 86.4   رهام عبد العزيز  1180274 2

 85   رغد قاسم  1182471 3

ى كنعان  1141069 4  86.8 (BECO/1143اقتصاد األعمال )  محمد االمي 

خ  1182254 5  90.4 (BECO/1171اقتصاد األعمال )  ليىل ابو شر

 89.2 (ECON/1151اإلقتصاد )  حال سمان  1153086 6

 92.9 (ECON/1171اإلقتصاد )  أحالم صبح  1172171 7

 85.6 (ECON/1171اإلقتصاد )  فوزي خضى   1181954 8

 91.5 (MKET/1151التسويق )  عىلي دالل  1150077 9

 88.2 (MKET/1151التسويق )  حنان ابو السعود  1132111 10

 87.7 (MKET/1151التسويق )  حياة حماده  1152777 11

 87.2 (MKET/1151التسويق )  عبد الحميد سعادة  1141841 12

 90.6 (MKET/1161التسويق )  دانا حسن  1161846 13

 90.4 (MKET/1161التسويق )  لور نارص  1161113 14

 89.8 (MKET/1161التسويق )  دانا اتيم  1162253 15

ى الفار  1160093 16  89.4 (MKET/1161التسويق )  لي 

ي   1162950 17
 87.8 (MKET/1161التسويق )  نور برغوث 

ي   1160062 18
فى  86.7 (MKET/1161التسويق )  نوران صي 

 86.2 (MKET/1161التسويق )  لينا ثابت  1161284 19

 85 (MKET/1161التسويق )  ضىح عبد هللا  1162195 20

 88.6 (MKET/1171التسويق )  حوريه حمدان  1170478 21

 85.9 (MKET/1171التسويق )  هديل حيف  1181487 22

 85.7 (MKET/1171التسويق )  رند نابوت  1180660 23

 85 (MKET/1171التسويق )  النا صبيح  1163227 24

 98.2 (ACFI/1181العلوم المالية االكتوارية )  محمد دارالطويل  1181432 25

 94.3 (ACFI/1181العلوم المالية االكتوارية )  وليد حمد  1181563 26

 93.4 (ACFI/1181العلوم المالية االكتوارية )  فرح صالح  1182045 27

 88.2 (ACFI/1181العلوم المالية االكتوارية )  رانيه حرفوش  1181918 28

 86.7 (ACFI/1181العلوم المالية االكتوارية )  احمد جرارعه  1180169 29

 86.5 (ACFI/1181العلوم المالية االكتوارية )  بالل اعمر  1181044 30

 89.8 (FINN/1151العلوم المالية والمضفية )  مجد ادريس  1151678 31

 89.3 (FINN/1151العلوم المالية والمضفية )  رند شومىلي   1150921 32

ي   1150317 33
 88.7 (FINN/1151العلوم المالية والمضفية )  دانا صافى

 92.6 (FINN/1161العلوم المالية والمضفية )  بيسان داود  1161807 34

 91.2 (FINN/1161العلوم المالية والمضفية )  كاتيا حضي   1160149 35

 88.6 (FINN/1161العلوم المالية والمضفية )  مرح حمد  1161486 36

 86.7 (FINN/1161العلوم المالية والمضفية )  رهف عطا  1160365 37

ي   1161406 38
 86 (FINN/1161العلوم المالية والمضفية )  نتالي دواثى

ى   1181075 39  96.9 (FINN/1171العلوم المالية والمضفية )  سيلينا حسي 



 91.9 (FINN/1171العلوم المالية والمضفية )  ريتا اغي    1180476 40

 90.7 (FINN/1171العلوم المالية والمضفية )  توفيق حجه  1171496 41

 89.2 (FINN/1171العلوم المالية والمضفية )  هال قعد  1181280 42

 89 (FINN/1171العلوم المالية والمضفية )  رؤى ابو طيور  1170355 43

 88.8 (FINN/1171العلوم المالية والمضفية )  النا كلبونه  1171980 44

 88.2 (FINN/1171العلوم المالية والمضفية )  شين محيسن  1173354 45

 88 (FINN/1171العلوم المالية والمضفية )  ربا سعد  1172305 46

 87.4 (FINN/1171العلوم المالية والمضفية )  منار ابو كامش  1181043 47

ى ازهري  1172218 48  87.2 (FINN/1171العلوم المالية والمضفية )  ياسمي 

 86.9 (FINN/1171العلوم المالية والمضفية )  أسيد ابو شخيدم  1172005 49

 86.6 (FINN/1171العلوم المالية والمضفية )  دارين كركر  1180530 50

ي   1181591 51
ينى  86.3 (FINN/1171العلوم المالية والمضفية )  يارا جي 

 86.1 (FINN/1171العلوم المالية والمضفية )  منار حميدات  1171877 52

 94.6 (ACCT/1151المحاسبة )  باسل فواضله  1152605 53

 94.4 (ACCT/1151المحاسبة )  رناد الجعبه  1151630 54

 93.3 (ACCT/1151المحاسبة )  عال سليم  1151950 55

ى   1150914 56  92.3 (ACCT/1151المحاسبة )  رنا شاهي 

 91.8 (ACCT/1151المحاسبة )  يحن  غنام  1141652 57

 91.3 (ACCT/1151المحاسبة )  انسام صالح  1150392 58

 91.1 (ACCT/1151المحاسبة )  ليىل دار عىلي   1182922 59

 90.8 (ACCT/1151المحاسبة )  احمد الريماوي  1121692 60

ي   1151587 61
 90.8 (ACCT/1151المحاسبة )  فادي دواثى

 89.5 (ACCT/1151المحاسبة )  الرا فواقه  1152479 62

 88 (ACCT/1151المحاسبة )  هيا دارابوقرع  1153251 63

 87.4 (ACCT/1151المحاسبة )  لينا عامر  1150050 64

 87.2 (ACCT/1151المحاسبة )  عبدهللا يحن    1141983 65

 86.4 (ACCT/1151المحاسبة )  عمر حمدان  1142563 66

 86.4 (ACCT/1151المحاسبة )  نور غزال  1153205 67

 86 (ACCT/1151المحاسبة )  وليم جاش  1153198 68

 85.1 (ACCT/1151المحاسبة )  صابر عىلي   1151665 69

 95.4 (ACCT/1161المحاسبة )  ريم بحر  1162190 70

ى عابد  1162377 71  93 (ACCT/1161المحاسبة )  جني 

ى   1160415 72  92.8 (ACCT/1161المحاسبة )  دانيه شاهي 

ي   1160799 73
 92 (ACCT/1161المحاسبة )  مرح ماضى

يل  1161567 74  92 (ACCT/1161المحاسبة )  مرح جي 

 91.7 (ACCT/1161المحاسبة )  مريم حامده  1160448 75

 90.8 (ACCT/1161المحاسبة )  تسنيم فقهاء  1160777 76

 90.7 (ACCT/1161المحاسبة )  محمد حامد  1160035 77

 90.5 (ACCT/1161المحاسبة )  ميساء بكي    1160422 78

 90.4 (ACCT/1161المحاسبة )  ديما قليبو  1161362 79

 90.4 (ACCT/1161المحاسبة )  مجد غندور  1161938 80



ي   1160327 81
 90 (ACCT/1161المحاسبة )  دنيا برغوث 

 89.2 (ACCT/1161المحاسبة )  سندس يحن    1160182 82

 88.8 (ACCT/1161المحاسبة )  ضىح دار نارص  1160025 83

 88.8 (ACCT/1161المحاسبة )  هيام ابو حرب  1160333 84

ى جغب  1161315 85  88.7 (ACCT/1161المحاسبة )  نرمي 

 88.3 (ACCT/1161المحاسبة )  ندى اسماعيل  1160519 86

 87.2 (ACCT/1161المحاسبة )  نورس غنيمه  1161664 87

 86.4 (ACCT/1161المحاسبة )  داليا عويس  1161858 88

 86.3 (ACCT/1161المحاسبة )  ثناء حشيش  1160811 89

 86.2 (ACCT/1161المحاسبة )  هال حجيجه  1162171 90

 85.8 (ACCT/1161المحاسبة )  ابراهيم عىلي احمد  1160118 91

 85.7 (ACCT/1161المحاسبة )  سوزان حنفيه  1160911 92

 85.5 (ACCT/1161المحاسبة )  ايه مالكي   1160395 93

 85.3 (ACCT/1161المحاسبة )  ضىح ابو قطيش  1160503 94

 97 (ACCT/1171المحاسبة )  أمي  زيد  1170140 95

يف  1170412 96  93.6 (ACCT/1171المحاسبة )  مجد الشر

ين مرار  1170693 97  93.2 (ACCT/1171المحاسبة )  سي 

 93.1 (ACCT/1171المحاسبة )  هديل حمادنه  1170640 98

 92.5 (ACCT/1171المحاسبة )  مالك خضور  1170739 99

 92.5 (ACCT/1171المحاسبة )  زينة مسعد  1172172 100

 91.9 (ACCT/1171المحاسبة )  نورا ديك  1170364 101

 91.9 (ACCT/1171المحاسبة )  نور الهدى الغنيم  1171419 102

 90.8 (ACCT/1171المحاسبة )  رايه طه  1171004 103

 90.8 (ACCT/1171المحاسبة )  دعاء حميده  1172081 104

ي   1172714 105
 90.8 (ACCT/1171المحاسبة )  بديع الكيالثى

ات  1170455 106  90.7 (ACCT/1171المحاسبة )  عبيده بعي 

كس  1160942 107  90.6 (ACCT/1171المحاسبة )  رنده شر

 90.6 (ACCT/1171المحاسبة )  ميسم شور  1171287 108

 90.4 (ACCT/1171المحاسبة )  اشاء صبح  1170648 109

 90.3 (ACCT/1171المحاسبة )  ايمان يعقوب  1171428 110

 89.6 (ACCT/1171المحاسبة )  النا ثيودوري  1171757 111

 89.2 (ACCT/1171المحاسبة )  آية عبهري  1170682 112

 88.8 (ACCT/1171المحاسبة )  زكي السيد  1170058 113

 88.5 (ACCT/1171المحاسبة )  شيماء فراونه  1170074 114

 88.4 (ACCT/1171المحاسبة )  الرا خواجا  1170812 115

ي   1172332 116  87.4 (ACCT/1171المحاسبة )  هيا توتنىح 

 87.3 (ACCT/1171المحاسبة )  شفاء حامدة  1170125 117

ى شنارة   1170365 118  87.1 (ACCT/1171المحاسبة )  كرستي 

 87 (ACCT/1171المحاسبة )  كاترينا عواد   1170493 119

 86.4 (ACCT/1171المحاسبة )  غيث مضي  1171713 120

 86 (ACCT/1171المحاسبة )  إشاء عيد  1170227 121



 86 (ACCT/1171المحاسبة )  دينا ديك  1171175 122

 85.7 (ACCT/1171المحاسبة )  تيا عيده  1170957 123

 97.8 (ACCT/1181المحاسبة )  عىلي ريحان  1181017 124

ى نخله  1180497 125  97.5 (ACCT/1181المحاسبة )  رني 

 97.5 (ACCT/1181المحاسبة )  منية ظاهر  1182468 126

 97.4 (ACCT/1181المحاسبة )  دانيه شحاده  1170239 127

 97.4 (ACCT/1181المحاسبة )  ساجده عمار  1180980 128

 96.9 (ACCT/1181المحاسبة )  عال حسن  1181090 129

 96.4 (ACCT/1181المحاسبة )  ميار نجوم  1181509 130

 96 (ACCT/1181المحاسبة )  نوران ريحان  1181673 131

 95.8 (ACCT/1181المحاسبة )  رئال زبادي  1180092 132

 95.6 (ACCT/1181المحاسبة )  لمار نجوم  1181510 133

 95.1 (ACCT/1181المحاسبة )  لقمان ساحوري  1180406 134

 95.1 (ACCT/1181المحاسبة )  غاده محمد  1180743 135

يفه القيسي   1181106 136  94.8 (ACCT/1181المحاسبة )  شر

 94.7 (ACCT/1181المحاسبة )  تاال اشعل  1182613 137

 94.3 (ACCT/1181المحاسبة )  مرح داود  1181035 138

 94.2 (ACCT/1181المحاسبة )  ندين دراغمه  1171445 139

 94.2 (ACCT/1181المحاسبة )  دنيا كوكش  1180396 140

يتح  1181431 141  93.9 (ACCT/1181المحاسبة )  وفاء شر

 93.8 (ACCT/1181المحاسبة )  احمد صباح  1181518 142

 93.1 (ACCT/1181المحاسبة )  ميسم ابو زر  1180174 143

 93.1 (ACCT/1181المحاسبة )  أسماء قطوسة  1181474 144

 92.8 (ACCT/1181المحاسبة )  دياال مضي  1170124 145

 92.8 (ACCT/1181المحاسبة )  ايمان ابوحاكمة  1170406 146

 92.7 (ACCT/1181المحاسبة )  اسامه حاليقه  1182659 147

 92.6 (ACCT/1181المحاسبة )  اسماعيل عوده  1183347 148

 92.5 (ACCT/1181المحاسبة )  عروبه دارخليل  1180425 149

 92.5 (ACCT/1181المحاسبة )  سارة رصصور  1180754 150

 92.2 (ACCT/1181المحاسبة )  اشاء جغمة  1181860 151

ه اسعد  1181654 152  91.9 (ACCT/1181المحاسبة )  امي 

 91.6 (ACCT/1181المحاسبة )  يزن الريماوي  1172177 153

 91.5 (ACCT/1181المحاسبة )  روجينا حاج  1181095 154

وق عياد  1181021 155  91.3 (ACCT/1181المحاسبة )  شر

 91.2 (ACCT/1181المحاسبة )  دانا سليم  1180696 156

 91.1 (ACCT/1181المحاسبة )  عمر اللبدي  1180080 157

 91.1 (ACCT/1181المحاسبة )  لينا زياده  1180674 158

 91 (ACCT/1181المحاسبة )  فريزه احمود  1170891 159

 90.9 (ACCT/1181المحاسبة )  صالح دراغمه  1171942 160

 90.9 (ACCT/1181المحاسبة )  غيداء فقيه  1180701 161

 90.7 (ACCT/1181المحاسبة )  رغد خالدي  1170368 162



 90.7 (ACCT/1181المحاسبة )  ديانا ملحم  1180572 163

 90.5 (ACCT/1181المحاسبة )  محمد اللبدي  1180078 164

 90.5 (ACCT/1181المحاسبة )  ابراهيم شله  1181098 165

 90.5 (ACCT/1181المحاسبة )  محمد زايد  1181813 166

 90.5 (ACCT/1181المحاسبة )  يافا شيخ  1182206 167

 90.4 (ACCT/1181المحاسبة )  ليث خطيب  1170579 168

 90.4 (ACCT/1181المحاسبة )  روان دار ابو زيدان  1180764 169

 90.4 (ACCT/1181المحاسبة )  دعاء ابراهيم  1181703 170

 90 (ACCT/1181المحاسبة )  مها مليحات  1181541 171

 90 (ACCT/1181المحاسبة )  فداء نصار  1181810 172

 89.8 (ACCT/1181المحاسبة )  ميس سايس  1162162 173

 89.6 (ACCT/1181المحاسبة )  رغده حامد  1180829 174

 89.5 (ACCT/1181المحاسبة )  شادي خضى   1173308 175

 89.4 (ACCT/1181المحاسبة )  هديل اليازوري  1170559 176

 89.4 (ACCT/1181المحاسبة )  بيان فروخ  1180922 177

 89.4 (ACCT/1181المحاسبة )  جنان عمار  1181379 178

 89.3 (ACCT/1181المحاسبة )  سالي قيشاوي  1180529 179

 89.1 (ACCT/1181المحاسبة )  نور سالمه  1180083 180

 89.1 (ACCT/1181المحاسبة )  ايناس كراكره  1180853 181

 89.1 (ACCT/1181المحاسبة )  مدى ابو الرب  1181399 182

 89 (ACCT/1181المحاسبة )  ساجدة شور  1160851 183

ى عوده  1181158 184  89 (ACCT/1181المحاسبة )  معي 

 88.8 (ACCT/1181المحاسبة )  ساره عطاري  1180779 185

 88.7 (ACCT/1181المحاسبة )  مها قعد  1182199 186

 88.6 (ACCT/1181المحاسبة )  شمس شعبان  1180834 187

 88.3 (ACCT/1181المحاسبة )  رث  بليدي  1160410 188

 88.1 (ACCT/1181المحاسبة )  سما شيخ  1180435 189

 88.1 (ACCT/1181المحاسبة )  نور جودة  1181524 190

 88 (ACCT/1181المحاسبة )  جنات هشلمون  1183296 191

 87.6 (ACCT/1181المحاسبة )  فادي السايس  1161440 192

 87.6 (ACCT/1181المحاسبة )  يزن أبو شبانة  1170456 193

 87.6 (ACCT/1181المحاسبة )  ريما طعمه  1181368 194

 87.6 (ACCT/1181المحاسبة )  شذى عرار  1182158 195

 87.4 (ACCT/1181المحاسبة )  مالك غزاوي  1181716 196

 87.3 (ACCT/1181المحاسبة )  ميار عساف  1180742 197

 87 (ACCT/1181المحاسبة )  محمود ريماوي  1173357 198

ى ابو ارجيله  1180924 199  87 (ACCT/1181المحاسبة )  حني 

 86.9 (ACCT/1181المحاسبة )  كوليت سعيد   1180116 200

 86.6 (ACCT/1181المحاسبة )  سهاري الديك  1181228 201

 86.6 (ACCT/1181المحاسبة )  سمي  ابوغزاله  1182961 202

 86.1 (ACCT/1181المحاسبة )  رامي كرد  1180760 203



ى طبخنا  1160207 204  85.8 (ACCT/1181المحاسبة )  تلي 

 85.8 (ACCT/1181المحاسبة )  ايناس قرعاوي  1180088 205

 85.7 (ACCT/1181المحاسبة )  دانه ذياب  1180736 206

ي   1181905 207
 85.4 (ACCT/1181المحاسبة )  روان ابوماضى

 85.1 (ACCT/1181المحاسبة )  جمال سيف  1180910 208

 92.3 (BUSA/1151إدارة االعمال )  نداء توام  1152425 209

 92 (BUSA/1151إدارة االعمال )  مصطفى خليل  1151200 210

 91.4 (BUSA/1151إدارة االعمال )  ربا بيضون  1150550 211

 91 (BUSA/1151إدارة االعمال )  تيماء مصلح  1151358 212

 90 (BUSA/1151إدارة االعمال )  رث  حموده  1151672 213

 89.8 (BUSA/1151إدارة االعمال )  النا الشنطي   1150796 214

 89.4 (BUSA/1151إدارة االعمال )  بنان ابو عيدة  1182330 215

 89 (BUSA/1151إدارة االعمال )  ايناس شامي   1153261 216

ي   1150274 217
 87.5 (BUSA/1151إدارة االعمال )  شى الفتياثى

 87.3 (BUSA/1151إدارة االعمال )  اشاء بدر  1152639 218

 87 (BUSA/1151إدارة االعمال )  مجد شومان  1150819 219

 87 (BUSA/1151إدارة االعمال )  يوسف عويضة  1153040 220

ي   1150583 221
 86.6 (BUSA/1151إدارة االعمال )  منى دجاثى

 86.5 (BUSA/1151إدارة االعمال )  جنان محمد  1152217 222

ي   1150094 223  86 (BUSA/1151إدارة االعمال )  سعاد المغرث 

 85.6 (BUSA/1151إدارة االعمال )  مي حموده  1150016 224

 89.6 (BUSA/1161إدارة االعمال )  عىلي بكري  1160127 225

 87 (BUSA/1161إدارة االعمال )  ايمان مزارعه  1162107 226

 86.8 (BUSA/1161إدارة االعمال )  جواد عبيدات  1160506 227

 85 (BUSA/1161إدارة االعمال )  دينا مصلح  1161668 228

ينا قيمري  1162192 229  85 (BUSA/1161إدارة االعمال )  سي 

 93 (BUSA/1171إدارة االعمال )  تريز دانيال  1170820 230

 90 (BUSA/1171إدارة االعمال )  رزان الفار  1161693 231

 89 (BUSA/1171إدارة االعمال )  منى مرار  1171905 232

 88.9 (BUSA/1171إدارة االعمال )  جوليان مسعد  1173157 233

 87.6 (BUSA/1171إدارة االعمال )  فاطمه شعث  1171869 234

 87 (BUSA/1171إدارة االعمال )  االء ربيع  1160411 235

 86.9 (BUSA/1171إدارة االعمال )  حليمة حمدان  1171178 236

 86.6 (BUSA/1171إدارة االعمال )  هبه شهوان  1170179 237

 94.9 (BUSA/1181إدارة االعمال )  هدى شحاده  1181740 238

 93.9 (BUSA/1181إدارة االعمال )  انغام الحاج  1182091 239

 93.6 (BUSA/1181إدارة االعمال )  منار موىس  1181320 240

 93 (BUSA/1181إدارة االعمال )  عبد اللطيف صاع  1170433 241

 92.9 (BUSA/1181إدارة االعمال )  يزيد قرش  1180270 242

 92 (BUSA/1181إدارة االعمال )  منذر شلعوط  1180466 243

 91.5 (BUSA/1181إدارة االعمال )  بانا ابو مقدم  1182494 244



ى قطاوي  1181369 245  89.1 (BUSA/1181إدارة االعمال )  لي 

ى   1181367 246  88.5 (BUSA/1181إدارة االعمال )  هديل غي 

 88.5 (BUSA/1181إدارة االعمال )  نسمة سليمان  1182459 247

 88.1 (BUSA/1181إدارة االعمال )  أحمد أبو حمدان  1181159 248

 86.8 (BUSA/1181إدارة االعمال )  وئام رستم  1180096 249

 صغي    1182279 250
 86.4 (BUSA/1181إدارة االعمال )  تف 

 86.3 (BUSA/1181إدارة االعمال )  سحر قدادحه  1181613 251

 86 (BUSA/1181إدارة االعمال )  ريم بحيص  1183022 252

ين احمد  1160408 253  85.7 (BUSA/1181إدارة االعمال )  شر

ى   1172211 254  90.8   االء ياسي 

 85.9   روزان خطيب  1182730 255

 85.5   فوزية قرعان  1180218 256

 87.7 (MDJO/1161اإلعالم )  سالم صبح  1163033 257

 87.2 (MDJO/1161اإلعالم )  جنى حسان  1160173 258

 87.2 (MDJO/1161اإلعالم )  يمنى حميدي  1181233 259

 86.8 (MDJO/1161اإلعالم )  خوله دار سليم  1161621 260

 86.6 (MDJO/1161اإلعالم )  نداء بسومي   1160007 261

 86.3 (MDJO/1161اإلعالم )  فاطمه بدر  1172453 262

 85.8 (MDJO/1161اإلعالم )  ضىح حميدان  1160282 263

 85.4 (MDJO/1161اإلعالم )  نجد ابو علوي  1171003 264

بية الرياضية )  كرم العىلي    1152908 265  PHEDU/1151) 85.9الي 

بية الرياضية )  شيماء عبيديه  1173184 266  PHEDU/1161) 86.1الي 

ي  1153259 267 ي دمي 
 90 (GERMN/1151اللغة االلمانية )  نعمن 

 94.2 (GERMN/1161اللغة االلمانية )  مريم عيده  1170607 268

ي   1173042 269  91.9 (GERMN/1161اللغة االلمانية )  عرين بين 

ي   1161476 270  91 (GERMN/1161اللغة االلمانية )  جوان توتنىح 

 90.5 (GERMN/1161اللغة االلمانية )  وعد حسان  1183264 271

 90.4 (GERMN/1161اللغة االلمانية )  مليحة ريحان  1170215 272

 88.9 (GERMN/1161اللغة االلمانية )  رسل ابو عابد  1181927 273

 88.8 (GERMN/1161اللغة االلمانية )  رند جرارعه  1160184 274

 86.2 (GERMN/1161اللغة االلمانية )  ريما ابوسيف  1173361 275

 85 (GERMN/1161اللغة االلمانية )  اية عيس  1170059 276

ية وآدابها )  سلوى شافعي   1030178 277 ى  ENLA/1151) 91اللغة اإلنجلي 

ية وآدابها )  غادة رمضان  1140168 278 ى  ENLA/1151) 87.7اللغة اإلنجلي 

ية وآدابها )  تاال سليم  1151543 279 ى  ENLA/1151) 85.6اللغة اإلنجلي 

ية وآدابها )  دعاء جابر  1150515 280 ى  ENLA/1151) 85.2اللغة اإلنجلي 

ية وآدابها )  مريم الور  1160052 281 ى  ENLA/1161) 90.4اللغة اإلنجلي 

ية وآدابها )  سجا الطويل  1161031 282 ى  ENLA/1161) 85اللغة اإلنجلي 

ية وآدابها )  تقوى البوم  1183263 283 ى  ENLA/1171) 90.7اللغة اإلنجلي 

ية وآدابها )  جنان رمضان  1172096 284 ى  ENLA/1171) 90.6اللغة اإلنجلي 

ية وآدابها )  حسناء عبد الهادي  1181839 285 ى  ENLA/1171) 88.6اللغة اإلنجلي 



ية وآدابها )  ايمان مرار  1171364 286 ى  ENLA/1171) 85.6اللغة اإلنجلي 

ى   1180025 287 ية وآدابها )  شمس قراعي  ى  ENLA/1171) 85.6اللغة اإلنجلي 

ية وآدابها )  روان الجبيهي   1180484 288 ى  ENLA/1171) 85.4اللغة اإلنجلي 

ية وآدابها )  فاطمة كسبه  1180064 289 ى  ENLA/1171) 85.3اللغة اإلنجلي 

ي   1152959 290
 88 (ARAB/1151اللغة العربية وآدابها )  مي قباثى

 86.2 (ARAB/1151اللغة العربية وآدابها )  ازهار دار سعد  1150562 291

 86 (ARAB/1151اللغة العربية وآدابها )  أروى قنديل  1132379 292

 85 (ARAB/1151اللغة العربية وآدابها )  سالم عقل  1142422 293

 94.2 (ARAB/1161اللغة العربية وآدابها )  فاطمه زلوم  1171063 294

 92.3 (ARAB/1161اللغة العربية وآدابها )  مجدل ابو عيس  1171729 295

 89.9 (ARAB/1161اللغة العربية وآدابها )  رباب ابراهيم  1171561 296

 89.3 (ARAB/1161اللغة العربية وآدابها )  قوت ابو حامد  1180333 297

 88.5 (ARAB/1161اللغة العربية وآدابها )  جهاد حامد  1173059 298

 87.6 (ARAB/1161اللغة العربية وآدابها )  هديل ابو عواد  1172149 299

 87.4 (ARAB/1161اللغة العربية وآدابها )  ضياء عزام  1160128 300

 86.9 (ARAB/1161اللغة العربية وآدابها )  مفيده حامد  1181971 301

 86.3 (ARAB/1161اللغة العربية وآدابها )  مها حامد  1171694 302

ي   1172562 303
 86.1 (ARAB/1161اللغة العربية وآدابها )  شيماء جوالثى

 85.6 (ARAB/1161اللغة العربية وآدابها )  شيماء حمايل  1181731 304

 88.3 (FREN/1151اللغة الفرنسية )  سادين قيمري  1151417 305

 96.5 (FREN/1161اللغة الفرنسية )  هيلده ابوعيس  1180782 306

 92.2 (FREN/1161اللغة الفرنسية )  منى داود  1180793 307

ى جرادات  1170315 308  90.8 (FREN/1161اللغة الفرنسية )  لي 

ى عرفات  1161911 309  90 (FREN/1161اللغة الفرنسية )  لجي 

 87.4 (FREN/1161اللغة الفرنسية )  هبه ابو انعيم  1180177 310

 86.5 (FREN/1161اللغة الفرنسية )  رزان مهانيه  1181418 311

 86.2 (FREN/1161اللغة الفرنسية )  محمد نارص  1173032 312

 85.5 (FREN/1161اللغة الفرنسية )  رؤى مجاهد  1183125 313

 89 (HIAR/1161رئيسي التاري    خ / فرعي اآلثار الفلسطينية )  انعام حامد  1173317 314

 88.8 (HIAR/1161رئيسي التاري    خ / فرعي اآلثار الفلسطينية )  دعاء عويس  1162895 315

 91.3 (HIPS/1161رئيسي التاري    خ / فرعي العلوم السياسية )  تف  حامد  1170229 316

 86.6 (HIPS/1161رئيسي التاري    خ / فرعي العلوم السياسية )  اباء شور  1162113 317

 85.2 (GEEC/1171رئيسي الجغرافية / فرعي االقتصاد )  مريم ابوشيه  1163084 318

 90 (GHIS/1153رئيسي الجغرافية / فرعي التاري    خ )  مامون العطشان  1110068 319

ي   1151974 320
 88.2 (GHIS/1153رئيسي الجغرافية / فرعي التاري    خ )  سالم صافى

 86.4 (GEIR/1171رئيسي الجغرافية / فرعي العالقات الدولية )  امي  وزوز  1182959 321

 91.5 (GPOL/1151رئيسي الجغرافية / فرعي العلوم السياسية )  اسيل حمدان  1152376 322

يفة  1152930 323  85.2 (GPOL/1151رئيسي الجغرافية / فرعي العلوم السياسية )  امجد شر

ى   1150772 324 ة زعاني  جمة )  سمي  ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1143) 86.5رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  مالك عبد الوهاب  1151024 325 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1151) 89.4رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  سالم مخالفه  1152442 326 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1151) 88.8رئيسي اللغة االنجلي 



جمة )  سما صباح  1151330 327 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1151) 88.3رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  أسيل جرار  1151445 328 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1151) 87.8رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  أيات دحادحه  1150285 329 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1151) 87.7رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  لينا ابو حامد  1150210 330 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1151) 85.3رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  دانيه موىس  1151400 331 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1151) 85رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  يزن هدمي   1161525 332 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1161) 92.9رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  مرح حرزهللا  1160313 333 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1161) 89رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  تاال جلده  1160570 334 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1161) 88.2رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  مرح عبد هللا  1160377 335 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1161) 87.2رئيسي اللغة االنجلي 

336 1160049 
شمس الدين عبد  

جمة )  الوهاب ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1161) 86.6رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  ايناس عيس  1163076 337 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1161) 86.4رئيسي اللغة االنجلي 

ى   1160112 338 جمة )  اروى ياسي  ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1161) 86.2رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  خلود الدراويش  1160177 339 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1161) 86.2رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  نبيلة الساليمة  1162469 340 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1161) 86.2رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  امال فطوم  1160688 341 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1161) 85.8رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  اشاء مصفر  1161838 342 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1161) 85.8رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  تاال عيس  1160148 343 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1161) 85.2رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  ايمان ابو عاضي   1161872 344 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1161) 85.2رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  اشاء ابو عىلي   1160929 345 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1161) 85رئيسي اللغة االنجلي 

ي   1162455 346 جمة )  عرين شعين  ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1161) 85رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  روان نارص  1180405 347 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 93.1رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  ايمان شيخ  1181912 348 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 92.3رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  اشار فقيه  1181257 349 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 92.1رئيسي اللغة االنجلي 

ي   1180795 350
جمة )  نتىلي المشنى ية وآدابها / فرعي الي 

ى  ENTN/1171) 91.7رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  ساجده فواقه  1180878 351 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 91رئيسي اللغة االنجلي 

ار  1181300 352 جمة )  جود ابو شر ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 90.4رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  مرح قعد  1182005 353 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 90.2رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  منار جوابره  1180689 354 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 89.6رئيسي اللغة االنجلي 

ي   1180316 355
جمة )  داليا الغاليينى ية وآدابها / فرعي الي 

ى  ENTN/1171) 89رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  نورا زهران  1180825 356 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 88.5رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  مؤنس نزال  1171375 357 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 88رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  داليه مهداوي  1172309 358 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 88رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  شذى شبالق  1170120 359 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 87.8رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  دانه عبدالحق  1171114 360 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 87.6رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  مريم عبد القادر  1182210 361 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 87.6رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  حال زبن  1170950 362 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 87.4رئيسي اللغة االنجلي 

ات  1180958 363 جمة )  مرح بعي  ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 87.2رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  دانا ابو عليا  1180440 364 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 87.1رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  اسيل داري  1181973 365 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 87.1رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  عفاف عليان  1182289 366 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 87.1رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  ساره نبعه  1180913 367 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 86.8رئيسي اللغة االنجلي 



جمة )  يوسف مضي  1162584 368 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 86.6رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  انغام شوخه  1172000 369 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 86.6رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  رزان منصور  1180093 370 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 86.6رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  رامز اللوح  1180362 371 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 86.6رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  حياة عموري  1182311 372 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 86.4رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  تسنيم صالح الدين  1170021 373 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 86.3رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  ريم شحان  1170328 374 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 86.2رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  عرسان لحلوح  1183272 375 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 86رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  رغد قاسم  1180632 376 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 85.9رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  روند نتشه  1182105 377 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 85.9رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  بلقيس محمد عىلي   1183204 378 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 85.7رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  ساندي حميدات  1170805 379 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 85.6رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  جنان علوان  1173307 380 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 85.6رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  داليه حمودة  1172376 381 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 85.4رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  عبد الحميد عادي  1180702 382 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 85.4رئيسي اللغة االنجلي 

اكه  1181028 383 ى شر جمة )  ياسمي  ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 85.3رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  لينا الحاج  1181345 384 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 85.3رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  النا حماد  1182137 385 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 85.3رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  مهند خداش  1162559 386 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 85.2رئيسي اللغة االنجلي 

جمة )  اشاء معطان  1171708 387 ية وآدابها / فرعي الي 
ى  ENTN/1171) 85رئيسي اللغة االنجلي 

 86.8 (PSWS/1153رئيسي علم النفس / فرعي دراسات المرأة )  مريم حمدان  1153217 388

 88 (PSWS/1161رئيسي علم النفس / فرعي دراسات المرأة )  هديل ابو كامل  1163220 389

 87.6 (PSWS/1161رئيسي علم النفس / فرعي دراسات المرأة )  نعمات نتشة  1172467 390

ي   1162966 391  86 (PSWS/1161رئيسي علم النفس / فرعي دراسات المرأة )  ايناس مغرث 

 89 (PSOC/1151رئيسي علم النفس / فرعي علم االجتماع )  دعاء عيس  1151549 392

 86.3 (PSOC/1153رئيسي علم النفس / فرعي علم االجتماع )  رزان ابو ظاهر  1152663 393

394 1163219  "  93 (PSOC/1161رئيسي علم النفس / فرعي علم االجتماع )  براءة "دينو شويكي

 89.8 (PSOC/1161رئيسي علم النفس / فرعي علم االجتماع )  منى زايد  1181883 395

 89.1 (PSOC/1161رئيسي علم النفس / فرعي علم االجتماع )  رغد خضى   1170281 396

 88.3 (PSOC/1161رئيسي علم النفس / فرعي علم االجتماع )  هبه سالمه  1170716 397

 88.3 (PSOC/1161رئيسي علم النفس / فرعي علم االجتماع )  عبد الرحمن ابو دلو  1180119 398

ى آغا  1183026 399  87.8 (PSOC/1161رئيسي علم النفس / فرعي علم االجتماع )  لجي 

 87.2 (PSOC/1161رئيسي علم النفس / فرعي علم االجتماع )  شهد طمليه  1170651 400

ى قطينه  1161245 401  86.7 (PSOC/1161رئيسي علم النفس / فرعي علم االجتماع )  حني 

ي   1172382 402
 86.6 (PSOC/1161رئيسي علم النفس / فرعي علم االجتماع )  نور الكالوث 

 86.5 (PSOC/1161رئيسي علم النفس / فرعي علم االجتماع )  مرين عزام  1171922 403

ى ابو خضي    1162689 404  85.7 (PSOC/1161رئيسي علم النفس / فرعي علم االجتماع )  نارمي 

 85.7 (PSOC/1161رئيسي علم النفس / فرعي علم االجتماع )  داره رفيدي  1180021 405

 85.5 (PSOC/1161رئيسي علم النفس / فرعي علم االجتماع )  هديل أبو رميلة  1160146 406

ي   1171233 407
 85.4 (PSOC/1161رئيسي علم النفس / فرعي علم االجتماع )  رث  جوالثى

 أبو تركي   1162346 408
ى  85.2 (PSOC/1161رئيسي علم النفس / فرعي علم االجتماع )  حني 



ه  1151690 409  87 (SOCI/1151علم االجتماع )  مثنى أبو صفي 

اغمه  1153083 410  86.2 (SOCI/1151علم االجتماع )  سىح  رصى

 92.7 (SOCI/1161علم االجتماع )  أنمار رفيدي  1170023 411

 88.3 (SOCI/1161علم االجتماع )  ريتا عمار  1170533 412

 88.1 (SOCI/1161علم االجتماع )  محمد حمايل  1173174 413

 86.2 (SOCI/1161علم االجتماع )  ليان كايد  1160950 414

 85.9 (SOCI/1161علم االجتماع )  تسنيم شلودي  1162382 415

ية كلغة أجنبية )  هديل عاضي   1152604 416 ى  ETEFL/1152) 87.8تعليم اللغة اإلنجلي 

 احالم بكري  1182813 417
تعليم االجتماعيات  -معلم المرحلة األساسية العليا  
(EDSS/1151) 90.4 

 اسيل ابو مخو  1161049 418
تعليم االجتماعيات  -معلم المرحلة األساسية العليا  
(EDSS/1161) 88.4 

 ايمان اعليان  1162224 419
تعليم االجتماعيات  -معلم المرحلة األساسية العليا  
(EDSS/1161) 87.2 

 اية عقيل  1163020 420
تعليم االجتماعيات  -معلم المرحلة األساسية العليا  
(EDSS/1161) 87.2 

 نور قرش  1180249 421
تعليم االجتماعيات  -معلم المرحلة األساسية العليا  
(EDSS/1161) 86.1 

 ضىح العملة  1162655 422
تعليم االجتماعيات  -معلم المرحلة األساسية العليا  
(EDSS/1161) 85.4 

 90 (PUBA/1151اإلدارة العامة )  بلسم أبو هالل  1150281 423

 88.4 (PUBA/1151اإلدارة العامة )  نازك حمدان  1152536 424

 87.3 (PUBA/1151اإلدارة العامة )  شهد خطيب  1153180 425

 90.2 (PUBA/1161اإلدارة العامة )  شيماء زيد  1163154 426

 89.8 (PUBA/1161اإلدارة العامة )  ميس حميد  1162837 427

 89.3 (PUBA/1161اإلدارة العامة )  النا شماسنة  1160483 428

 87 (PUBA/1181اإلدارة العامة )  آيه حلس  1180789 429

 86.7 (PUBA/1181اإلدارة العامة )  ندى كحلة  1181153 430

 91.1 (BLAW/1151القانون )  هبه أبو غوش  1151443 431

 89.1 (BLAW/1151القانون )  مي ليىل  1150855 432

 88.9 (BLAW/1151القانون )  ساجده البياتنه  1152008 433

 88.5 (BLAW/1151القانون )  احمد ابو دخان  1150603 434

 88.1 (BLAW/1151القانون )  بتول حمد  1150902 435

 87.6 (BLAW/1151القانون )  سالمة ابو عىلي   1151036 436

 86.7 (BLAW/1151القانون )  ريناد بركات  1151361 437

ي ابو سميه  1150408 438
 85.8 (BLAW/1151القانون )  تهاثى

 85.8 (BLAW/1151القانون )  روان خطيب  1151059 439

 92.2 (BLAW/1161القانون )  ساره الحاج عبد  1180485 440

 90.3 (BLAW/1161القانون )  اية عويضة  1182930 441

 90.2 (BLAW/1161القانون )  ايناس نتشه  1161768 442

ى   1181074 443  88.6 (BLAW/1161القانون )  جيهان حسي 

 88.2 (BLAW/1161القانون )  منار حجاحجه  1162952 444

ي   1161081 445
 88 (BLAW/1161القانون )  روز الحافى



 87.9 (BLAW/1161القانون )  انغام ابو عىلي   1162060 446

ي   1161797 447
 87.5 (BLAW/1161القانون )  مىحي الدين برغوث 

 86.7 (BLAW/1161القانون )  لويزا ملوخية  1170269 448

 86.6 (BLAW/1161القانون )  تاله عواد  1182020 449

 86.5 (BLAW/1161القانون )  إيلياء أبوحجلة  1172280 450

 86.4 (BLAW/1161القانون )  محمد ذيب  1172175 451

 85.9 (BLAW/1161القانون )  ابتسام عبد هللا  1170380 452

 85.8 (BLAW/1161القانون )  طارق حسونه  1162852 453

 85.2 (BLAW/1161القانون )  منار عبد هللا  1171038 454

 85.1 (BLAW/1161القانون )  اآلء تيم  1163063 455

 85 (BLAW/1161القانون )  خلود عبدالخليل  1172414 456

 86.5 (PUEC/1161رئيسي اإلدارة العامة / فرعي اإلقتصاد )  عال قزمار  1161397 457

ى سالم  1163004 458  85.1 (PSPA/1161رئيسي العلوم السياسية / فرعي االدارة العامة )  مادلي 

 86.3 (PINR/1161رئيسي العلوم السياسية / فرعي عالقات دولية )  وديع ابوسنينه  1163008 459

 86.2 (PINR/1161رئيسي العلوم السياسية / فرعي عالقات دولية )  فرح حمد  1161696 460

 85.8 (PINR/1161رئيسي العلوم السياسية / فرعي عالقات دولية )  شهله هب الري    ح  1161465 461

ى   1143113 462  88.1 (NUTD/1143التغذية والحمية )  مالك دار ياسي 

 87.7 (NUTD/1143التغذية والحمية )  مسار عزريل  1143079 463

 86.3 (NUTD/1143التغذية والحمية )  ذكرى حوي    ح  1141132 464

ى فقهاء  1150769 465  89.3 (NUTD/1151التغذية والحمية )  بشر

ا فرحات  1150522 466  87.9 (NUTD/1151التغذية والحمية )  مي 

 85.2 (NUTD/1151التغذية والحمية )  منال صابر  1151188 467

 85 (NUTD/1151التغذية والحمية )  روان دويك  1150502 468

نا عواد  1152388 469  86.4 (NUTD/1153التغذية والحمية )  مي 

 93.8 (NUTD/1161التغذية والحمية )  ماريا شفاعمري  1173241 470

 89.5 (NUTD/1161التغذية والحمية )  مريم عبيد  1170069 471

 89.2 (NUTD/1161التغذية والحمية )  هديل خوري  1160271 472

 88.8 (NUTD/1161التغذية والحمية )  سنيا صباح  1171327 473

 87.4 (NUTD/1161التغذية والحمية )  امل ابوالزلف  1160130 474

ى زعرور  1170906 475  86.8 (NUTD/1161التغذية والحمية )  رني 

 86.6 (NUTD/1161التغذية والحمية )  لورد سالمه  1170017 476

 86.2 (NUTD/1161التغذية والحمية )  نور عبد الرازق  1172611 477

ي حداد  1160331 478
 86.1 (NUTD/1161التغذية والحمية )  ستيفاثى

ى جوده  1183014 479  85.6 (NUTD/1161التغذية والحمية )  ياسمي 

 85.3 (NUTD/1161التغذية والحمية )  تاال اسماعيل  1160871 480

 85.1 (NUTD/1161التغذية والحمية )  ايه ابراهيم  1160490 481

 85.1 (NUTD/1161التغذية والحمية )  دارين غطاس  1161393 482

 88.9 (NURS/1151التمريض )  روان خليىلي   1173131 483

 86.1 (NURS/1151التمريض )  خلود الطويل  1152878 484

 86 (NURS/1151التمريض )  عماد سعادة  1152453 485

 91.6 (NURS/1161التمريض )  ريم عبد ربه  1170079 486



 91.5 (NURS/1161التمريض )  عريفه ابوكرش  1162394 487

 91.3 (NURS/1161التمريض )  روان حمود  1160622 488

 90.4 (NURS/1161التمريض )  وهيب درويش  1172241 489

 90.3 (NURS/1161التمريض )  هبة اسماعيل  1171313 490

 89.7 (NURS/1161التمريض )  آية دعنا  1161213 491

 89.2 (NURS/1161التمريض )  أسيل احمد  1161215 492

 88.4 (NURS/1161التمريض )  عطاف نزال  1162350 493

 88.2 (NURS/1161التمريض )  عفاف نمري  1170929 494

 87.5 (NURS/1161التمريض )  ابراهيم النتشة  1160078 495

 87.4 (NURS/1161التمريض )  فؤاد ابو الفيه  1161045 496

 87.4 (NURS/1161التمريض )  هديل ابو غنام  1171134 497

 86.2 (NURS/1161التمريض )  دينا نخله  1160163 498

 85.1 (NURS/1161التمريض )  دانيه مسلم  1172430 499

 92.9 (NURS/1181التمريض )  فاطمه جباره  1182097 500

 92.4 (NURS/1181التمريض )  ايناس ابوصبيح  1180112 501

 92 (NURS/1181التمريض )  عدنان أبو عرقوب  1182551 502

 90.7 (NURS/1181التمريض )  جنا رمضان  1183094 503

 89.9 (NURS/1181التمريض )  هبه زيدان  1181087 504

ي   1182887 505
 88.8 (NURS/1181التمريض )  جهان برغوث 

 88.7 (NURS/1181التمريض )  زكيه الحاج  1181849 506

ى   1181707 507  86.9 (NURS/1181التمريض )  وجيهة حسي 

 86.7 (NURS/1181التمريض )  ماريمار شلعوط  1180160 508

 85.3 (NURS/1181التمريض )  نور حمدان  1182790 509

 88.6 (PHMD/1142دكتور صيدلي )  نادين قرع  1130404 510

 94.8 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  يزن ابو قويدر  1140426 511

 90.8 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  غادة حضي  1140277 512

ين بيت ريما  1140682 513  90.7 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  شر

 90.7 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  تانيا متواىسي   1141272 514

ى علوش  1142986 515  90.1 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  سيلي 

 90 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  سلسبيل شعالن  1131236 516

 89.9 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  رزان ريماوي  1142170 517

 88.8 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  فاطمة عبد ربه  1140466 518

ى حمص  1140057 519  88.6 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  لي 

ى   1142055 520  88.2 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  رث  شاهي 

وق فاخوري  1142342 521  88.2 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  شر

 87.8 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  نعمة بدر  1131443 522

 87.6 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  بيان ابو صبيح  1131357 523

 87 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  جميل عبيد  1132033 524

 85.9 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  هديل عامر  1141185 525

 85.8 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  وفاء عطا  1130089 526

ي   1131525 527
وث   85.8 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  وفاء البي 



 85.8 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  اية جرار  1140499 528

 85.4 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  االء ابو طي    1130962 529

 85.2 (PHMD/1144دكتور صيدلي )  مريم العيسة  1130467 530

 93.1 (PHMD/1151دكتور صيدلي )  ندين عامر  1151320 531

 92.8 (PHMD/1151دكتور صيدلي )  نور ابو الرب  1151170 532

 92.1 (PHMD/1151دكتور صيدلي )  حنان نوفل  1151021 533

 90.3 (PHMD/1151دكتور صيدلي )  براء الخطيب  1152422 534

 89.6 (PHMD/1151دكتور صيدلي )  ازدهار زين  1150098 535

 89.6 (PHMD/1151دكتور صيدلي )  براءه صدقه  1150873 536

 88.3 (PHMD/1151دكتور صيدلي )  بنار عويس  1151253 537

 87.1 (PHMD/1151دكتور صيدلي )  نور محمود  1150324 538

ى ساعد  1150529 539  86.7 (PHMD/1151دكتور صيدلي )  ياسمي 

ى   1152542 540  86.4 (PHMD/1151دكتور صيدلي )  بيان صب لي 

 85.9 (PHMD/1151دكتور صيدلي )  جنات معالي   1150188 541

 85.9 (PHMD/1151دكتور صيدلي )  هديل دار العيس  1150695 542

 85.4 (PHMD/1151دكتور صيدلي )  سىح  حمد  1152569 543

ى شماسنه  1150256 544  85.3 (PHMD/1151دكتور صيدلي )  نيفي 

 85.3 (PHMD/1151دكتور صيدلي )  نعمه فرحان  1150553 545

 92.8 (PHMD/1161دكتور صيدلي )  شيماء دوابشه  1161462 546

 92.6 (PHMD/1161دكتور صيدلي )  زينه بزار  1162167 547

 91.6 (PHMD/1161دكتور صيدلي )  دانا صدقه  1160832 548

ى بدين"  1160256 549  91.3 (PHMD/1161دكتور صيدلي )  عليان "هللا معي 

وز زايد  1160750 550  91.1 (PHMD/1161دكتور صيدلي )  في 

 90.1 (PHMD/1161دكتور صيدلي )  صبحه معطان  1162122 551

 89.7 (PHMD/1161دكتور صيدلي )  دانا جوزع  1160058 552

 89.6 (PHMD/1161دكتور صيدلي )  قسطندي شبيطه  1160189 553

 89.4 (PHMD/1161دكتور صيدلي )  مالك حامد  1162511 554

 87.9 (PHMD/1161دكتور صيدلي )  ورود ابو عيطه  1160531 555

 87.7 (PHMD/1161دكتور صيدلي )  نيبال عيس  1161788 556

 87.6 (PHMD/1161دكتور صيدلي )  احالم فراج  1161673 557

ى معطان  1162034 558  87.2 (PHMD/1161دكتور صيدلي )  يقي 

 86.1 (PHMD/1161دكتور صيدلي )  اسيل ضبابات  1162324 559

 85.6 (PHMD/1161دكتور صيدلي )  عمر الطويل  1160150 560

 95.8 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  هديل خضى   1171397 561

 94.9 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  إيناس صالح  1180459 562

 93.6 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  اليس نارص  1170081 563

 92.7 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  عال عىلي   1172486 564

ى جودة  1182991 565  92.7 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  سلي 

 92.1 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  مرام قطوسه  1172457 566

ال ريما البندك  1171776 567  91.9 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  مي 

 91.6 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  شين شتات  1170620 568



 91.6 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  مروه عمار  1180849 569

 91.1 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  سالي بركات  1180884 570

 90.5 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  هيا اليازوري  1180496 571

 90.4 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  اسماء سعد  1170423 572

 90.2 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  وردة الحج  1180003 573

 90 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  ايات طه  1172168 574

 90 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  االء قرعان  1180824 575

 89.6 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  آمال الخطيب  1181664 576

 89.4 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  يارا ابوحشيش  1180617 577

 88.1 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  اسيل غانم  1182520 578

ي   1171750 579  88 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  تاال عراث 

 87.8 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  راما شويكي   1180441 580

ي   1183148 581  87.8 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  مريم شلن 

 87.3 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  دانيه ظاهر  1181421 582

 87 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  مرح كرد  1180182 583

 86 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  هديل كحله  1180663 584

 85.2 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  نادين حج عىلي   1170577 585

 85.1 (PHMD/1171دكتور صيدلي )  براء عامر  1180704 586

 90 (SPAU/1151عالج النطق والسمع )  تيما غوشة  1150018 587

 89 (SPAU/1151عالج النطق والسمع )  غدير مصفر  1151066 588

 88 (SPAU/1151عالج النطق والسمع )  مي شويكي   1151026 589

 88 (SPAU/1151عالج النطق والسمع )  ميس عبيات  1151507 590

 88 (SPAU/1151عالج النطق والسمع )  رغد ابو عىلي   1152981 591

 86.5 (SPAU/1151عالج النطق والسمع )  هديل حرباوي  1151225 592

ي   1150209 593  86 (SPAU/1151عالج النطق والسمع )  صفاء شلن 

 86 (SPAU/1151عالج النطق والسمع )  مالك مسودة  1150797 594

 86 (SPAU/1151عالج النطق والسمع )  بيان بلبيسي   1152285 595

 85.5 (SPAU/1151عالج النطق والسمع )  بيسان عامر  1151566 596

 85.1 (SPAU/1161عالج النطق والسمع )  جوليت هنديله  1161112 597

ى رحيل  1180428 598  88.4 (SPAU/1171عالج النطق والسمع )  سابي 

 87.2 (SPAU/1171عالج النطق والسمع )  والء شور  1170662 599

 87.2 (SPAU/1171عالج النطق والسمع )  دانية أبوزاهرية  1171664 600

ي   1180079 601
 87.2 (SPAU/1171عالج النطق والسمع )  تيمه ياعى

ى   1181789 602  86.9 (SPAU/1171عالج النطق والسمع )  ساره يامي 

 86.8 (SPAU/1171عالج النطق والسمع )  يارا عطوان  1173239 603

ال الضاص  1181349 604  86.8 (SPAU/1171عالج النطق والسمع )  مي 

ى   1170653 605  85 (SPAU/1171عالج النطق والسمع )  مرح حسي 

 94.3 (BIOL/1161األحياء )  فرح جيوىسي   1160069 606

 94.3 (BIOL/1161األحياء )  نغم السيد  1161159 607

وق زغل  1160347 608  85.2 (BIOL/1161األحياء )  شر

 96.8 (BIOL/1171األحياء )  نورهان تركمان  1182995 609



ي   1183240 610
 91 (BIOL/1171األحياء )  دينا عناثى

 90.8 (BIOL/1171األحياء )  عبد هللا بلبيسي   1170874 611

ه  1151908 612  97.8 (MATH/1151الرياضيات )  خالدة عواشر

 99 (MATH/1161الرياضيات )  مرام المحاريق  1161511 613

 91.8 (MATH/1161الرياضيات )  عىلي طهبوب  1162040 614

 88.4 (MATH/1161الرياضيات )  ساره غزاونة  1161678 615

 97.9 (MATH/1171الرياضيات )  محمد دمج  1182604 616

 94 (MATH/1171الرياضيات )  رامز شور  1172814 617

 93.4 (MATH/1171الرياضيات )  بيان سموم  1172787 618

 90.5 (MATH/1171الرياضيات )  عهد عيسه  1171674 619

 89.8 (MATH/1171الرياضيات )  فاطمه "محمد احمد"  1172827 620

 85.6 (MATH/1171الرياضيات )  بيان خليل  1172010 621

ياء )  رماح دحدول  1181771 622 ى  PHYS/1171) 96.4الفي 

ياء )  رشاد حميدي  1172790 623 ى  PHYS/1171) 95.3الفي 

ياء )  حمزة الحسن  1181636 624 ى  PHYS/1171) 94.4الفي 

ي  1172773 625 ياء )  محمد همشر ى  PHYS/1171) 93الفي 

ي   1180491 626
ياء )  محمد موافى ى  PHYS/1171) 92.3الفي 

ياء )  ناديه جمل  1180279 627 ى  PHYS/1171) 91.1الفي 

ياء )  معاذ حميدي  1172789 628 ى  PHYS/1171) 90.9الفي 

ياء )  تمارا عمرو  1172771 629 ى  PHYS/1171) 89.7الفي 

ياء )  مريم معطان  1172803 630 ى  PHYS/1171) 87.3الفي 

ه  1152398 631  93.9 (CHEM/1151الكيمياء )  محمد العواشر

 90.6 (CHEM/1161الكيمياء )  هبه عكاوي  1160301 632

 91.8 (CHEM/1171الكيمياء )  زينب سماره  1170598 633

 87.1 (CHEM/1171الكيمياء )  محمد سمحان  1170374 634

 85.9 (CHEM/1171الكيمياء )  مرح معطان  1170974 635

 92.8 (BIBC/1153رئيسي األحياء / فرعي الكيمياء الحيوية )  بلقيس بريجيه  1151990 636

 96.3 (BIBC/1171رئيسي األحياء / فرعي الكيمياء الحيوية )  منى عبد ربه  1171596 637

 90.6 (BIBC/1171رئيسي األحياء / فرعي الكيمياء الحيوية )  تمارصى بشارات  1173416 638

 88.9 (BIBC/1171رئيسي األحياء / فرعي الكيمياء الحيوية )  منار خطيب  1162976 639

 87.8 (BIBC/1171رئيسي األحياء / فرعي الكيمياء الحيوية )  براءة ابو غربية  1172810 640

 86.1 (BIBC/1171رئيسي األحياء / فرعي الكيمياء الحيوية )  نقاء عسليه  1172791 641

 85.6 (BIBC/1171رئيسي األحياء / فرعي الكيمياء الحيوية )  وفاء عاروري  1170680 642

 85.1 (BIBC/1171رئيسي األحياء / فرعي الكيمياء الحيوية )  نهيل تالحمه  1172909 643

 85.6 (MAES/1151رئيسي الرياضيات / فرعي االقتصاد )  عايشه هبل  1151841 644

 محمود عفانة  1150356 645
رئيسي الرياضيات / فرعي العلوم المالية والمضفية  
(MAFI/1151) 90.4 

 لورا هريش  1160464 646
رئيسي الرياضيات / فرعي العلوم المالية والمضفية  
(MAFI/1161) 98.2 

 نعمه زيد  1181457 647
رئيسي الرياضيات / فرعي العلوم المالية والمضفية  
(MAFI/1171) 93.4 

ياء / فرعي الرياضيات )  سارة ابوزايد  1152166 648
ى  PMAT/1151) 91.2رئيسي الفي 



ياء / فرعي الرياضيات )  اسيل تالحمه  1152769 649
ى  PMAT/1151) 86رئيسي الفي 

ات  1161040 650 ياء / فرعي الرياضيات )  عباده نعي 
ى  PMAT/1161) 95.9رئيسي الفي 

ى   1181513 651 ياء / فرعي الرياضيات )  احمد ياسي 
ى  PMAT/1171) 95.9رئيسي الفي 

ياء / فرعي الرياضيات )  شيماء محفوظ  1180993 652
ى  PMAT/1171) 90رئيسي الفي 

ياء / فرعي الرياضيات )  عمر حرب  1180104 653
ى  PMAT/1171) 89.9رئيسي الفي 

ياء / فرعي علم الحاسوب )  فريد ثعالبه  1151740 654
ى  PCOM/1151) 91.7رئيسي الفي 

ياء / فرعي علم الحاسوب )  ليث مرزوقه  1160827 655
ى  PCOM/1161) 91.6رئيسي الفي 

ي دحادحة  1182976 656
 88.6 (DSGN/1181التصميم )  اماثى

 88.1 (DSGN/1181التصميم )  ايه الطويل  1182870 657

 85.9 (DSGN/1181التصميم )  تاال عبد الهادي  1182936 658

 85.8 (DSGN/1181التصميم )  بدور غزال  1182907 659

 85.6 (DSGN/1181التصميم )  ايهم مصلح  1171245 660

ي   1153289 661  91.2 (BMUS/1153الموسيف  العربية )  جهاد شعين 

 89.8 (BMUS/1153الموسيف  العربية )  عز الدين سعيد  1150287 662

 91.6 (BMUS/1161الموسيف  العربية )  إبراهيم عطاري  1163011 663

 90.1 (BMUS/1161الموسيف  العربية )  مجدي طنيب  1162989 664

 90.1 (BMUS/1161الموسيف  العربية )  وسيم عيس  1163030 665

 88.7 (BMUS/1161الموسيف  العربية )  جورج غطاس  1163027 666

 88.9   سارة صالىحي   1183059 667

 88.2   عبد الفتاح الخواجا  1183377 668

 87.1 (ENEV/1181الهندسة البيئية )  نادين زعرور  1180288 669

ات  1141316 670  86.4 (ENEE/1143الهندسة الكهربائية )  منال شقي 

 94.6 (ENEE/1151الهندسة الكهربائية )  ضياء الخطيب  1153328 671

 91.9 (ENEE/1151الهندسة الكهربائية )  هشام نجم  1151679 672

 88.8 (ENEE/1151الهندسة الكهربائية )  وجد حماد  1142312 673

 88.2 (ENEE/1151الهندسة الكهربائية )  بشار مضي  1150124 674

 87.1 (ENEE/1151الهندسة الكهربائية )  تسنيم مفرح  1152414 675

 85.9 (ENEE/1151الهندسة الكهربائية )  ضىح خشان  1151053 676

 95.8 (ENEE/1161الهندسة الكهربائية )  محمد كحله  1170643 677

 95.6 (ENEE/1161الهندسة الكهربائية )  عبد الرحمن حميدان  1161306 678

 95.6 (ENEE/1161الهندسة الكهربائية )  يزن اسماعيل  1170249 679

 95 (ENEE/1161الهندسة الكهربائية )  الما "جورج كرس"  1180132 680

 93.8 (ENEE/1161الهندسة الكهربائية )  اسماء قيسي   1161122 681

 88.5 (ENEE/1161الهندسة الكهربائية )  اسماعيل ابوعليا  1160876 682

 88.1 (ENEE/1161الهندسة الكهربائية )  محمد ألبطاط  1172064 683

 87.6 (ENEE/1161الهندسة الكهربائية )  محمد نارص  1162217 684

 85.9 (ENEE/1161الهندسة الكهربائية )  آالء مهانية  1182754 685

 85.8 (ENEE/1161الهندسة الكهربائية )  منار المحاريق  1182653 686

 97 (ENCE/1161الهندسة المدنية )  مجاهد صباح  1171996 687

 94.7 (ENCE/1161الهندسة المدنية )  لما ابوفارس  1160854 688

 93.6 (ENCE/1161الهندسة المدنية )  سجود حمايل  1182040 689



 93.5 (ENCE/1161الهندسة المدنية )  ساميه عز الدين  1172248 690

 92.2 (ENCE/1161الهندسة المدنية )  ادم محمد  1170844 691

 91 (ENCE/1161الهندسة المدنية )  مهند شنك  1181401 692

ي   1161179 693  90.9 (ENCE/1161الهندسة المدنية )  حبيب رجن 

ي   1160752 694
 89.9 (ENCE/1161الهندسة المدنية )  سعيد القطناثى

 89.9 (ENCE/1161الهندسة المدنية )  احمد مسامح  1181455 695

 89.3 (ENCE/1161الهندسة المدنية )  مهند شبارو  1181660 696

 89.2 (ENCE/1161الهندسة المدنية )  جريس دلو  1160397 697

 88.2 (ENCE/1161الهندسة المدنية )  تاال القدومي   1180462 698

 87.3 (ENCE/1161الهندسة المدنية )  ميشيل فينو  1160549 699

ى   1182343 700  87.2 (ENCE/1161الهندسة المدنية )  روان الحاج ياسي 

 85.4 (ENCE/1161الهندسة المدنية )  ميس مسعف  1161716 701

 86.5 (ENAR/1151الهندسة المعمارية )  شهد النتشه  1150832 702

 86.1 (ENAR/1151الهندسة المعمارية )  دانيه بدارنه  1180303 703

 96.2 (ENAR/1161الهندسة المعمارية )  لما داودي  1180376 704

 91.8 (ENAR/1161الهندسة المعمارية )  سنى حسن  1182465 705

 91.6 (ENAR/1161الهندسة المعمارية )  ايمان عم  1183019 706

ي   1181124 707
 91.4 (ENAR/1161الهندسة المعمارية )  فريال دجاثى

 91 (ENAR/1161الهندسة المعمارية )  مسك أبو الرب  1170948 708

 90.7 (ENAR/1161الهندسة المعمارية )  جوانا سعيد  1180187 709

 90.1 (ENAR/1161الهندسة المعمارية )  مجد ماريا  1181026 710

 89.8 (ENAR/1161الهندسة المعمارية )  والء عواد  1181416 711

 89.7 (ENAR/1161الهندسة المعمارية )  ساره شحادة  1181086 712

 89.4 (ENAR/1161الهندسة المعمارية )  زيد شومان  1180608 713

 88.3 (ENAR/1161الهندسة المعمارية )  دعاء سليمان  1182968 714

 88.2 (ENAR/1161الهندسة المعمارية )  باسل نارص  1180067 715

 87.7 (ENAR/1161الهندسة المعمارية )  مرح مسلم  1181952 716

ى   1182049 717  86.4 (ENAR/1161الهندسة المعمارية )  داليا ياسي 

 85.6 (ENAR/1161الهندسة المعمارية )  زينة موىس  1170987 718

 85.6 (ENAR/1161الهندسة المعمارية )  هديل شلش  1181762 719

 90.4 (ENME/1152الهندسة الميكانيكية )  فارس الجمل  1150854 720

 90 (ENME/1152الهندسة الميكانيكية )  زهدي حسن  1152803 721

و  1140318 722  89.2 (ENME/1152الهندسة الميكانيكية )  جاك بيي 

 86.9 (ENME/1152الهندسة الميكانيكية )  ليىل صالح  1140901 723

 86.9 (ENME/1152الهندسة الميكانيكية )  مرام اللدادوة  1143159 724

ي   1140516 725
 85.9 (ENME/1152الهندسة الميكانيكية )  ايليا الالث 

ى   1172331 726  92.8 (ENME/1171الهندسة الميكانيكية )  يوسف حسي 

 88.9 (ENME/1171الهندسة الميكانيكية )  مراد مراعبه  1170083 727

 89.8 (ENME/1181الهندسة الميكانيكية )  االء عطيوي  1170110 728

 85.6 (ENME/1181الهندسة الميكانيكية )  ثائرمحمد صيام  1180397 729

 91.3 (COSC/1151علم الحاسوب )  محمد القيم  1150357 730



 89.7 (COSC/1151علم الحاسوب )  سلىم مرار  1152274 731

 85.3 (COSC/1151علم الحاسوب )  طارق سويد  1150523 732

ي   1142011 733
 88.6 (COSC/1152علم الحاسوب )  محمد الفتياثى

 92.4 (COSC/1161علم الحاسوب )  اسيد ابوالرب  1183096 734

 92.3 (COSC/1161علم الحاسوب )  معاذ عامر  1170497 735

 87.5 (COSC/1161علم الحاسوب )  عىلي شومان  1171204 736

 87.4 (COSC/1161علم الحاسوب )  تقوى ابو عصبه  1160034 737

 86.7 (COSC/1161علم الحاسوب )  جنان مرار  1182545 738

ي )  دينا نبهان  1170186 739  ENPL/1161) 89.8هندسة التخطيط والتصميم الحضى

ي )  مها ابوماريه  1160930 740  ENPL/1161) 85.8هندسة التخطيط والتصميم الحضى

 97.2 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  احمد حمد  1180060 741

 97.1 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  ساجده مره  1160724 742

 96.9 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  احمد الخالدي  1181638 743

ي   1180729 744
 96.8 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  محمود نوباثى

 95.9 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  باسل سلمان  1182377 745

ي   1162141 746
 95.3 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  سىح  صيفى

ى   1182224 747  95.1 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  روان ياسي 

 94.2 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  يوسف صبيح  1182802 748

 94.1 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  يزيد مؤقت  1181710 749

 93.9 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  مؤمن عبد الحافظ  1181893 750

 93.7 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  مازن عامريه  1180897 751

 93.6 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  براء عطا  1180445 752

 93.5 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  عبد الغفور صبيح  1180628 753

 93.4 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  يحن  شقي    1160699 754

 93.4 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  االء زهد  1180865 755

ي   1182972 756
 92.9 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  عبدهللا عفيفى

 92.7 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  محمد سعيد  1182500 757

 92.3 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  سلسبيل حمودة  1180771 758

 92.3 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  النا ابو حماد  1181219 759

 92.1 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  يارا ابو حماد  1161418 760

 92 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  فادي عرموش  1160302 761

 91.9 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  رامز زيبق  1170020 762

ي   1182072 763  91.8 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  بتول الصلين 

 91.4 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  ميار أبوزهرة  1181239 764

ى ابو سعدة  1181735 765  91.4 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  لجي 

 91.2 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  يزن دعيبس  1180414 766

 91.2 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  احمد خطيب  1182828 767

 91 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  صالح سنقرط  1180500 768

 90.7 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  نشين طوافشه  1182319 769

 90.6 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  كامل فطافطه   1180122 770

ي   1171740 771
غوث   90.4 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  سلسبيل الي 



 90.2 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  اشاء حسيبا  1182467 772

 90.1 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  بدر عامر  1180402 773

 89.3 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  لما الهطل  1171482 774

 89.3 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  حسن الريماوي  1183268 775

 89.1 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  محمد عوض هللا  1180142 776

ي  1160795 777  89 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  محمد صي 

ى التميم  1180070 778  88.9 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  فيى

 88.7 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  مجد خصيب  1162331 779

 88.4 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  رواء حامد  1181438 780

 88.3 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  عالء احمد  1183339 781

 88.1 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  طارق شنك  1181404 782

ي   1181712 783
 87.9 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  رنيم القاضى

 87.6 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  محمد البلوي  1183229 784

 87.5 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  محمد سليمان  1181536 785

 87.4 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  حسام تفاحة  1161798 786

ى   1170202 787  87.4 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  نجلة سالمي 

 87.4 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  احسان دغره  1181649 788

ى شله  1160934 789  87.3 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  معي 

 87.3 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  نور حالق  1171088 790

 87.3 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  وسيم سياعره  1182733 791

ية حمايل  1170156 792  87.1 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  خي 

 87 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  خضى منصور  1181139 793

 86.9 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  انس نمر  1180180 794

 86.9 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  براء جبالي   1180816 795

 86.7 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  نغم مسالمه  1170768 796

 86.5 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  وئام حجيجه  1181988 797

 86.3 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  رغد قدح  1170142 798

 86.2 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  سجود سياعره  1170605 799

 86.1 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  اكرم صالح  1160134 800

 85.6 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  رند فرهود  1181567 801

 85.5 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  ايمان عفانه  1162507 802

ي محمود  1160318 803
 85.3 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  وصفى

 85.2 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  ايه حمدان  1180808 804

 85.1 (ENCO/1161هندسة الحاسوب )  ميس صبيح  1160006 805

ي   1140518 806
 85 (ENMC/1143هندسة الميكاترونيكس )  مراد برغوث 

 90.7 (ENMC/1151هندسة الميكاترونيكس )  ديما بيضون  1150252 807

ى نداف  1153349 808  88.5 (ENMC/1151هندسة الميكاترونيكس )  حسي 

 95.7 (ENMC/1181هندسة الميكاترونيكس )  مريانا اصبح  1181548 809

 91.9 (ENMC/1181هندسة الميكاترونيكس )  ابراهيم كوكش  1170375 810

 91.1 (ENMC/1181هندسة الميكاترونيكس )  ساره طل  1172777 811

 89 (ENMC/1181هندسة الميكاترونيكس )  مهند قرعان  1182215 812



ي   1171520 813
 88.5 (ENMC/1181هندسة الميكاترونيكس )  مرام كالوث 

 87.7 (ENMC/1181هندسة الميكاترونيكس )  الياس خليلية  1171137 814

 85.9 (ENCS/1141هندسة أنظمة الحاسوب )  رند صندوقة  1141462 815

 88.1 (ENCS/1143هندسة أنظمة الحاسوب )  شهد محارب  1140088 816

 87.5 (ENCS/1143هندسة أنظمة الحاسوب )  اسيل حمودة  1140145 817

 86.3 (ENCS/1143هندسة أنظمة الحاسوب )  محمود ابو سالمه  1140151 818

ين فحماوي  1142989 819  85 (ENCS/1143هندسة أنظمة الحاسوب )  شي 

ي   1140119 820
 91.5 (ENCS/1151هندسة أنظمة الحاسوب )  يوسف عنينى

 91.1 (ENCS/1151هندسة أنظمة الحاسوب )  هديل عليان  1150192 821

 89.5 (ENCS/1151هندسة أنظمة الحاسوب )  نور شماسنة  1151761 822

 89 (ENCS/1151هندسة أنظمة الحاسوب )  احمد يحن    1150276 823

 88.3 (ENCS/1151هندسة أنظمة الحاسوب )  اسامه الفاخوري  1151181 824

 88.1 (ENCS/1151هندسة أنظمة الحاسوب )  مها حجه  1150144 825

 88.1 (ENCS/1151هندسة أنظمة الحاسوب )  هال سالمة  1151458 826

ي  1150697 827  87.9 (ENCS/1151هندسة أنظمة الحاسوب )  خلود صي 

 87.3 (ENCS/1151هندسة أنظمة الحاسوب )  ايهاب عبد الكريم  1150477 828

 87 (ENCS/1151هندسة أنظمة الحاسوب )  آمنه عنكوش  1152161 829

 85.5 (ENCS/1151هندسة أنظمة الحاسوب )  مالك زق  1151969 830

 


