
 معدل الفصل المستوى التخصص الحالي األسم الرقم الجامعي

197.10  منى عبد ربه1171596

193.10  نهيل تالحمه1172909

192.50  زينب سماره1170598

185.40  لينا منصور1171829

489.66(BIOL/1121) األحياء  رنا رصمه1082076

489.00(BIOL/1143) األحياء  حكمت أبوسارة1131317

485.90(BIOL/1143) األحياء  سيماء صالح1142587

ي1071816
487.94(BIOL/1151) األحياء  أسيل مهانى

395.30(BIOL/1153) األحياء  بلقيس بريجيه1151990

ي1140392 488.80(BIOL/1153) األحياء  ميسان النشاشين 

396.40(BIOL/1161) األحياء  نغم السيد1161159

291.40(BIOL/1161) األحياء  فرح جيوسي1160069

290.50(BIOL/1161) األحياء  مرام ابودهيم1160444

وق زغل1160347 289.90(BIOL/1161) األحياء  شر

288.60(BIOL/1161) األحياء  رناد بزار1160461

393.30(MATH/1151) الرياضيات  محمود عفانة1150356

ه1151908 492.70(MATH/1151) الرياضيات  خالده عواشر

يتح1150212 490.20(MATH/1151) الرياضيات  سالم شر

489.00(MATH/1151) الرياضيات  حنان طبيب1142746

487.90(MATH/1151) الرياضيات  محمد شاللفة1142147

ي1140571
486.80(MATH/1151) الرياضيات  رزان مانى

294.50(MATH/1161) الرياضيات  ساره غزاونة1161678

391.10(MATH/1161) الرياضيات  علي طهبوب1162040

ي اإلقتصاد  رؤى زغير1143217
ى
488.20(MAEC/1143) الرياضيات التطبيقية ف

ي اإلقتصاد  معاذ حوشية1152695
ى
489.60(MAEC/1151) الرياضيات التطبيقية ف

491.40(CHEM/1151) الكيمياء  لمياء ابوعواد1150993

391.00(CHEM/1151) الكيمياء  ميس مسالمه1150283

ه1152398 488.80(CHEM/1151) الكيمياء  محمد العواشر

487.00(CHEM/1151) الكيمياء  سج  مصلح1151174

291.90(CHEM/1161) الكيمياء  هبه عكاوي1160301

287.10(CHEM/1161) الكيمياء  فاطمة محتسب1161150

289.00(BIBC/1161)فرعي الكيمياء الحيوية /  رئيسي األحياء  سندس أبو رميلة1161131

285.60(BIBC/1161)فرعي الكيمياء الحيوية /  رئيسي األحياء  بيان دحابره1162384

297.60(MACO/1161)فرعي علم الحاسوب /  رئيسي الرياضيات  لورا هريش1160464

ه1141394 ياء  محمود العواشر ى 490.40(PMAT/1143)فرعي الرياضيات /  رئيسي الفير

ياء  وجدان بيضا1140245 ى 490.00(PMAT/1143)فرعي الرياضيات /  رئيسي الفير

ياء  اسامه خليف1151626 ى 493.40(PMAT/1151)فرعي الرياضيات /  رئيسي الفير

ى زهران1151659 ياء  رنير ى 490.40(PMAT/1151)فرعي الرياضيات /  رئيسي الفير

ات1161040 ياء  عباده نعير ى 396.70(PMAT/1161)فرعي الرياضيات /  رئيسي الفير

ياء  مرام المحاريق1161511 ى 296.10(PMAT/1161)فرعي الرياضيات /  رئيسي الفير

ه مسالمه1161269 ياء  امير ى 294.30(PMAT/1161)فرعي الرياضيات /  رئيسي الفير

ياء  فريد ثعالبه1151740 ى 488.80(PCOM/1151)فرعي علم الحاسوب /  رئيسي الفير

ياء  ليث ابو فرحه1162636 ى 393.40(PCOM/1161)فرعي علم الحاسوب /  رئيسي الفير
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488.90(CHBU/1143)فرعي ادارة األعمال /  رئيسي الكيمياء  مايا عبد الجي1130412

488.10(CHBU/1143)فرعي ادارة األعمال /  رئيسي الكيمياء  ياش أطرش1143143

488.40(CHBU/1151)فرعي ادارة األعمال /  رئيسي الكيمياء  سجود درويش1142346

290.90(CHBC/1161)فرعي الكيمياء الحيوية /  رئيسي الكيمياء  سندس شماسنة1163163

285.20(CHBC/1161)فرعي الكيمياء الحيوية /  رئيسي الكيمياء  زينب شبانه1160686


