
 2020/ 2019/ قسم هندسة البرمجيات للفصل الدراسي االول  الجامعةشرف الئحة  
 

 المعدل الفصلي اسم الطالب  رقم الطالب # 
 95.5 سيرين اياد داود ربايعة  201610106  .1
 95.2 نعمة عبدالغني جمعه القطامي 201610904  .2
 94.2 رغد سعيد عبدهللا طه  201710144  .3
 92.2 عقاد عواد زينب هاني   201610673  .4
 91.9 هال محمد صافي العزازمه  201611006  .5
 91.6 لينا عدنان يوسف عرفة 201610200  .6
 90.4 مريم حسن علي بن محفوظ  201720128  .7
 90 عوف احمد خليل الحاليبه  201720854  .8
 89.5 نور محمد حسن علي  201620493  .9

 87 الرا بكر عبدالرحمن جبر  201710431  .10
 86.8 فرح عالء محمد جبر  201720400  .11
 86.2 مالك اكرم كمال كشوقه 201720463  .12
 86.2 الرا مصطفى حسن ابو حويله 201720670  .13
 85.2 احمد ابراهيم عبدالفتاح ابو الرب 201710522  .14
 80.4 محمد علي حسن الدراويش  201720763  .15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2019/2020  الثاني/ قسم هندسة البرمجيات للفصل الدراسي  الجامعةشرف الئحة  
 

 المعدل الفصلي اسم الطالب  رقم الطالب # 
 96 سيرين اياد داود ربايعة  201610106  .1
 96.2 مالك اكرم كمال كشوقه 201720463  .2
 95.8 نعمة عبدالغني جمعه القطامي 201610904  .3
 95.4 الرا مصطفى حسن ابو حويله 201720670  .4
 95.2 الرا بكر عبدالرحمن جبر  201710431  .5
 95 ماريا حسن علي بن محفوظ  201810970  .6
 94.8 رغد سعيد عبدهللا طه  201710144  .7
 94.6 اسراء عماد انيس حمدان  201610500  .8
 94.4 عوف احمد خليل الحاليبه  201720854  .9

 94.3 مريم حسن علي بن محفوظ  201720128  .10
 92 ايمان طارق شفيق سعد  201811571  .11
 91.6 محمد علي حسن الدراويش  201720763  .12
 91.4 تاال ايمن عبدالرحمن عرار  201620415  .13
 91 فرح عالء محمد جبر  201720400  .14
 88.9 يوسف احمد عطاهللا عوض هللا 201610481  .15
 88.4 بالل فواز فالح مصطفى  201710131  .16

 

 

 

 

 

 

 



 2020/ 2019الئحة شرف الكلية / قسم هندسة البرمجيات للفصل الدراسي االول 
 

 المعدل الفصلي اسم الطالب  رقم الطالب # 
 95.5 سيرين اياد داود ربايعه  201610106  .16
 95.2 نعمة عبد الغني جمعه القطامي 201610904  .17
 92.2 زينب هاني عقاب عواد  201610673  .18
 91.9 صافي العزازمة هال محمد  201611006  .19
 91.6 لينا عدنان يوسف عرفة 201610200  .20
 89.7 عال محمد صابر ابو حاجب  201620791  .21
 89.5 نور محمد حسن علي  201620493  .22
 88.7 تاال ايمن عبد الرحمن عرار  201620415  .23
 94.2 رغد سعيد عبدهللا طه  201710144  .24
 92.8 ايمان طارق شفيق سعد  201811571  .25
 90.4 بالل فواز فالح مصطفى  201710131  .26
 90.4 مريم حسن علي بن محفوظ  201720128  .27
 90 عوف احمد خليل الحاليبه  201720854  .28
 89.2 اسراء شكري حسن ابو صيام  201720525  .29
 88.8 ليندا ناجي جميل دبابنه  201810472  .30
 88.5 لؤي عبد القادر عبدالرزاق ابريوش 201720787  .31
 87.6 احمد مازن عمر فخر الدين  201720605  .32
 87 الرا بكر عبدالرحمن جبر  201710431  .33
 86.6 فرح عالء محمد جبر  201720400  .34
 86.2 الرا مصطفى حسن ابو حويله 201720670  .35
 86.2 مالك اكرم كمال كشوقه 201720463  .36
 85.7 سيف سمير عبدهللا ابو صبيح  201710227  .37
 85.6 جودات ابراهيم سعيد نور  201710564  .38



 85.2 احمد ابراهيم عبدالفتاح ابو الرب 201710522  .39
 85 محمد ناصر احمد عشا  201720361  .40

 

 

 2020/ 2019 الثانيالئحة شرف الكلية / قسم هندسة البرمجيات للفصل الدراسي 
 

 لفصليالمعدل ا اسم الطالب  رقم الطالب # 
 96.2 اكرم كمال كشوقةمالك  201720463  .1
 96 سيرين اياد داود ربايعه  201610106  .2
 95.8 نعمة عبدالغني جمعة القطامي 201610904  .3
 95.4 الرا مصطفى حسن ابو حويلة 201720670  .4
 95.2 الرا بكر عبدالرحمن جبر  201710431  .5
 95 ماريا حسين علي بن محفوظ  201810970  .6
 94.8 عبدهللا طه رغد سعيد   201710144  .7
 94.8 نور جودات ابراهيم سعيد  201710564  .8
 94.6 اسراء عماد انيس حمدان  201610500  .9

 94.4 عوف احمد خليل الحاليبة  201720854  .10
 94.3 مريم حسن علي بن محفوظ  201720128  .11
 92.7 سماح انور اسماعيل ابو عواد 201620418  .12
 92.3 صبيح سيف سمير عبدهللا ابو  201710227  .13
 92 اسراء شكري حسن ابو صيام  201720525  .14
 92 ايمان طارق شفيق سعد  201811571  .15
 91.8 رشيد عثمان رشيد طبنجه  201820364  .16
 91.6 محمد علي حسن الدارويش 201720763  .17
 91.4 تاال ايمن عبدالرحمن عرار  201620415  .18
 91 فرح عالء محمد جبر  201720400  .19



 90.8 ليث ابراهيم احمد تنيرة  201720377  .20
 88.9 يوسف احمد عطاهللا عوض هللا 201610481  .21
 88.6 طارق زياد ابراهيم محفوظ  201910066  .22
 88.4 بالل فوز فالح مصطفى  201710131  .23
 88.3 محمد زكريا وليد سمور 201720626  .24
 88.3 ساره عماد طه الخفاجي  201810961  .25
 87.6 العسل يوسف شريف الشوفيشذى  201710221  .26
 87.2 يزن اياد زاهي حداد  201610515  .27
 87 شذى مخلد عبدالعزيز المناصير  201720582  .28
 87 محمد باسم عبد اللطيف المدموج 201620593  .29
 86.9 اريج محمد اسماعيل ابو عواد  201620566  .30
 86.8 ايه اسماعيل عبدالقادر الشملتي  201620560  .31
 86.6 غدير محمد صالح سمرين  201620585  .32
 86.2 لجين احمد شمس الدين االيوبين المعايطه  201720658  .33
 86.2 معاذ حسن عيسى المناصره  201620703  .34
 85.8 محمد ناصر احمد عشا  201720361  .35
 85.6 حمزة تيسير خلف المصاروة  201811391  .36
 85.3 اسامة احمد مصباح ابو حسنين  201610202  .37
 85.2 جود خلدون محمد العليان  201720897  .38
 85.2 عالء باسم زهدي النجار  201620356  .39
 85 حسام الدين علي محمود ابو شرخ  201710664  .40
 85 مصعب ابراهيم محمد جمعة البياري  201611036  .41
 84.8 عماد فراس علي بني اسماعيل 201810277  .42
 84.8 حياة عبدالسالم شاكر السيوري  201710226  .43
 84.2 هديل محمود عبدالهادي ابو ربيع  201720891  .44
 84.2 غدير ابراهيم محمود صالح  201720628  .45
 84 عمر غسان سامي وظائفي  201710200  .46



 84 سامي يوسف سليم المالطي  201610962  .47
 84 محمود اسماعيل محمد االقرع  201620272  .48

 

 

 

 

 
 


