
   الجامعةقائمة شرف 

   االول  الفصل الدراسي  

2019-2020  

 تخصص:شبكات الحاسوب 

 الرقم الجامعي  اسم الطالب  المعدل الفصلي
 201710017 محمد ايمن ارسالن ابو الفيالت  91.8

 201720825 ليث يوسف محمد النجار 91.8
 

 

   الجامعةقائمة شرف 

   االول  الفصل الدراسي  

2019-2020  

 الذكاء االصطناعيتخصص:

 الرقم الجامعي  اسم الطالب  المعدل الفصلي  
 201811005 طالل زياد شعبان العتيبي  95.4

 

   الجامعةقائمة شرف 

 الفصل الدراسي  االول   

2019-2020  

 نظم الوسائط المتعددة تخصص: 

 الرقم الجامعي  اسم الطالب  المعدل الفصلي  
 201620315 فاطمة ماهر عزمي المزين  84

 

 

 

 

 



   الجامعةقائمة شرف 

   االولالفصل الدراسي  

2019-2020  

 تخصص:علم الحاسوب  

 الرقم الجامعي  اسم الطالب  المعدل الفصلي
 201620534 نسيم باسم محمد النخيلي  96.3

 201620683 اسامه جمال احمد محمد  88.2

 201610793 رضوان عمر رضا يونس  85.6

الرحمن خالد محمد طقاطقه عبد  84.3  201620607 

 201620726 عبد الرحمن حسين علي  العقوري  81.2

 201520709 احمد امجد محمد ابو صبيح  80.4

 201710567 رهف جهاد محمد الطهراوي  95

 201720120 احمد ابراهيم عبد الرحمن صالح  94.6

 201710581 رهف سامر فرحان سمور  92.8

بسام راضي حسين توفيق   91.8  201720398 

 201710158 رامي سامي يونس الجيطان  91

 201710615 حنين محمد شراري المعايطه 90.8

 201710896 رهف محمد ابراهيم صالح  90.5

 201720901 عال سعيد محمد العسال  87.2

 201710197 سماك محمد عبد الرحمن ابو عرقوب  85.4

زيدان عبدهللا  زياد داوود  83.8  201720388 

 201720344 محمد جمال محمود ابو حسان  83.6

 201720722 هيا خالد محمد عرفات النتشه 83

 201720861 ليث فيصل جميل سمحان  80.6

 201720173 يزن اسحاق يوسف يوسف  79.8

 201720792 محمد اشرف زين الدين ابو هيكل  78.2

 201720718 زينه ناصر حسين عساف  76.8

 201710409 صفاء حسين علي السعو  74.5

 

 

 

 

 



 قائمة شرف الكلية  

االول  الفصل الدراسي   

2019-2020  

 تخصص:شبكات الحاسوب 

 الرقم الجامعي  اسم الطالب  المعدل الفصلي
 201620893 يوسف محمد حمدي شوكه  93
 201710017 محمد ايمن ارسالن ابو الفيالت  91.8

 201720825 ليث يوسف محمد النجار 91.8

غليون فارس مصطفى احمد ابو   86.8  201710540 

 

 

 قائمة شرف الكلية  

االول  الفصل الدراسي   

2019-2020  

 تخصص:نظم الوسائط المتعددة 

 الرقم الجامعي  اسم الطالب  المعدل الفصلي
 201620315 فاطمة ماهر عزمي المزين   84

 

 

 قائمة شرف الكلية  

 الفصل الدراسي  االول  

2019-2020  

 تخصص:علم الحاسوب  

 الرقم الجامعي  اسم الطالب  المعدل الفصلي
 201620534 نسيم باسم محمد النخلي  96.3

 201620683 اسامه جمال احمد محمد  88.2

685.  201520292 وسام اسامه حسن عابد  

 201610793 رضوان عمر رضا يونس  85.6

 201620607 عبد الرحمن خالد محمد طقاطقه  84.3



 

 

 

 

 قائمة شرف الكلية  

 الفصل الدراسي  االول  

2019-2020  

 الذكاء االصطناعيتخصص:

 الرقم الجامعي  اسم الطالب  المعدل الفصلي
 201810045 همام فوزي عبد الرحمن الجوالتي  98.4
 201811005 طالل زياد شعبان العتيبي  95.4

 201810891 فرح عادل عبد الغفور مصري  95

باسم محمد ياغي ابراهيم   94.8  201811669 

 201820930 محمد عبدهللا رشيد درويش  84.7

 201810610 لؤي محمد علي الزبن  84.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   الجامعةقائمة شرف 

     الثاني  الفصل الدراسي  

2019-2020  

 تخصص:شبكات الحاسوب 

 الرقم الجامعي  اسم الطالب  المعدل الفصلي
 201720825 ليث يوسف محمد النجار 91.8
 201710017 محمد ايمن ارسالن ابو الفيالت  91.8

 

 

 

   الجامعةقائمة شرف 

   الثانيالفصل الدراسي  

2019-2020  

 تخصص:علم الحاسوب  

 الرقم الجامعي  اسم الطالب  المعدل الفصلي
95.  201620534 نسيم باسم محمد النخيلي  6

 201620455 انس وائل عبد الحميد جبر  90.3

 201710581 رهف خالد عرفات النتشه  95.7

 201710158 رامي سامي يونس الجيطان  76

 201720344 محمد جمال محمود ابو حسان  97.2

 201720718 زينه ناصر حسين عساف  83

 201720901 عال سعيد  محمد العسال  82.8

 201710409 صفاء حسين علي السعو  74.5

 

 

 

 

 

 



 قائمة شرف الكلية  

   الثانيالفصل الدراسي  

2019-2020  

 تخصص:شبكات الحاسوب 

 الرقم الجامعي  اسم الطالب  المعدل الفصلي
 201720825 ليث يوسف النجار  96.3
 201710017 محمد ايمن ارسالن ابو الفيالت  90

 201711012 عبدربه جهاد عبجربه بدران  87.5

الزوايدهايمان عودة جمعية  87.4  201710571 

 201711011 توفيق طارق توفيق المصري  74.2

 

 

 

 قائمة شرف الكلية  

 الفصل الدراسي  الثاني  

2019-2020  

 الذكاء االصطناعيتخصص:

 الرقم الجامعي  اسم الطالب  المعدل الفصلي
 201810891 فرح عادل عبد الغفور مصري  95

 201811005 طالل زياد شعبان العتيبي  95.4

 201811230 طيف احمد كامل الخطيب  92.4

 201820930 محمد عبدهللا رشيد درويش  84.7

 201820376 لين رياض عبد الرحمن شنار 90.6

 201910155 عمر حسان جميل جمال  88.3

 201820797 عمر  عبد العزيز محمد علي 87.5

 

 

 

 



 

 قائمة شرف الكلية  

   الثانيالفصل الدراسي  

2019-2020  

 تخصص:علم الحاسوب  

 الرقم الجامعي  اسم الطالب  المعدل الفصلي
 201720344 محمد جمال محمود ابو حسان  97.2

 201820485 حسام جمال الدين كامل شحيط 96.6

 201811100 مها احمد سليمان سالمه  95.8

 201710581 رهف سامر فرحان سمور  95.7

 201810219 مراد عوض محمد شلطف  95.1

 201721042 مصطفى حسن عمر اللحام  92.4

 201720722 هيا خالد محمد عرفات النتشه 91.4

 201911151 دانا فايز منور الزيدان  89.2

 201710185 عمار  ياسر مهدي صالح  88.6

 201811221 مجد اسامه محمد القيسي   88

حسن حسام الدين صادق عبد الرحمن   88  201820378 

 201721009 غدير حسين عيسى شعبان  86.2

 201710409 صفاء حسين  علي السعو  84.8

 201810359 قيس فايز خميس الصاحب   84

 201620534 نسيم باسم محمد النخيلي   95.6

 201620455 انس وائل عبد الحميد جبر   90.3

 201510416 جبر احمد جبر سليمان  88.3

عماد  محمد ابو رزق احمد  87  201620518 

 201420511 عقبة عبد الرحمن النايف  85.8

 201610040 خالد خليل صبحي الشرايعه  85.5

 201610099 سارة انور سليمان عثمان   85

 201620872 سيف مسعود رشدي كايد  84.6

 

 


