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  الثانيالفصل الدراسي  

2021-2022  

 علم الحاسوب  تخصص:

المعدل 

 الفصلي

 الرقم الجامعي اسم الطالب

 202010146 مريم عصام خميس أبو رقعه 97.4

 202011225 لجين محمود علي العطيوي 95.6

 201920210 اوس عبد الباسط يوسف كنعان 94.6

 201820379 عبد الرحمن حسام الديم صادق حسن 94.6

 201910536 ديانا خالد جميل أبو يابس 94.6

 201911069 مجد هاني احمد علي 93.8

 202020370 أحالم سعيد إبراهيم عبد الجواد 93.6

 201911267 احمد إسماعيل حسن سمور 93.2

 201911176 نانسي إبراهيم سامي الكرادشة 91.6

 202010030 ثائر صبحي الحسنينال   91.4

 202011359 رهف عالء حسين عبد الحق 91.3

 202011536 عمر بسام محمد ناصر الدين 91

 202010142 عمار عماد نايف عابد 90.8

 202020390 محمد اكرم يوسف أبو ديه 90.5

 202112632 عبد الرحمن ايمن محمد اسماعيل 90.8

 201910612 مي ممدوح رجب السيد 90.5

 202011013 رهف عماد محمد الغوانمه 89.4

 202020823 حمزة ناصر يوسف الترامسي 89



المعدل 

 الفصلي

 الرقم الجامعي اسم الطالب

 202020521 لينا اسامه مصطفى النوبه 88.8

 201911068 محمد هاني احمد علي 88.7

 202020824 محمد درويش موسى محمد 88.2

 202011068 زيد عادل عبدهللا عثمان 87.2

 202010684 زكريا احمد محمود منصور 86.8

 201910134 يزن ماجد  يوسف احميد 86.7

 202112501 زيد بهجت داود سليم 86.2

 201910965 محمد جمال طه طه 86.2

 201910778 محمد وائل ماجد السيد 86

 202010237 محمد كاظم علي الكيالي 85

 201820679 محمد مصطفى صحبي الشافعي 84

 201811246 محمد وائل فريتخ 84

 

  األمن السيبراني

 المعدل الفصلي اسم الطالب الرقم الجامعي

 92.8 توفيق خليل توفيق الصالحي 202010118

 89.4 ايمان عبدهللا وديع طه 202010747

 87.8 سن علي ساجب الخفاجيح 202010827

 86.5 عبدهللا دندشلهعبدهللا حسن  202110653

 86.3 سجى سامي اسماعيل عويس 202030158

 84.6 علي كمال يوسف رشيد 202011507

 84.4 سما طالل الديك 202020474

 84.3 خالد محمد جميل صالحه 202020696

 



 الذكاء اإلصطناعي

المعدل 

 الفصلي
 اسم الطالب

الرقم 

 الجامعي

 201910327 ميرا فراس اسماعيل المصري  96.5

 201810045 همام فوزي عبدالرحمن الجوالني  96.2

 201910158 سليمان عبدالرحيم موسى الخطيب  93.7

 201811005 يبیالعت شعبان دازي لطال 93.5

 201910643 وصال خالد محمد خليل مسوده 92.7

 202010026 المعتصم باهلل احمد محمد علقم  92.5

 202010467 عبدالرؤوف مراد عبدالرؤوف ابو مراد 92.2

 202011315 جنين شاكر عبد عبد  91.7

 201911114 محمد خالد حسن جمعة الباشا  90.6

 201911170 محمد صالح اسماعيل ابو صالح  89.2

 201910155 عمر حسان جميل جمال 89.1

 201911275 معاذ محمد تحسين مصطفى الخطيب 88.4

 201910686 عبدالرحمن خالد احمد شحرور  87.3

 202010593 فراس عماد عبد الحافظ الجوالني 87.3

 202110170 عبدهللا عزام علي جراد 87.3

 201910443 محمود محمد بدرنسرين  87

 201910250 ابراهيم خميس اسعد شكوكاني  86.5

 202020681 عبدالعزيز فراس خليل مشعل 85.6

 202010638 محمد مأمون محمود الزغير  85.4

 201910885 ابراهيم عبداإلله محمد الخاليله  85.3

 202011247 عبدالرحمن غالب محمد جابر 85

 202020671 عبدالوهاب سعيد منتصر عيسى 85

 201910616 الياس فادي الياس المصري 84.6



 

 

 الرياضيات :تخصص

المعدل 

 الفصلي

 الرقم الجامعي اسم الطالب

 201810344 اسالم عاطف عارف العشران 95.4

 202020753 سندس جهاد خليل مشارقة 95.2

 201911561 أحمد خالد جمعة الفالحات 94.8

هللا الزعيراتسليمان عبد اللطيف عبد  94.2  202020341 

 202020024 نصر هللا عطية محمود نجار 94.2

8.92  201911046 معاذ رأفت يعقوب عثمان 

ابراهيم محمد الجبورسارة  91.3  202011377 

 202011555 االء عبد الرحمن محمد نوح 91

 202111761 شروق جمعة خادم العلوي 87.8

 201810691 عبد هللا عقيل عبد المجيد جذبة 87

 201720659 براءة محمود اسماعيل زايد 86.6

 201820796 ليالي رياض علي المساعدة 85.3

 202113104 صهيب علي مصطفى قواقنة 84.8

 

 

 نظم المعلومات الحاسوبية تخصص:

 المعدل الفصلي اسم الطالب الرقم الجامعي

 91 نور الدين محمدالقيسي 201910597

 90.2 أسماء ناصر محسن احمد 201810861

 

 

 

 

 

 



 هندسة البرمجيات تخصص:

 الرقم الجامعي اسم الطالب المعدل الفصلي

 202011462 حسان ايمن محمد كراز  97.2

 202011190 احمد عالء الدين احمد اكتع  95

 202010796 حمزة احمد لطفي  93.8

 202011278 دنيا شاهر محمودالحسن  93.6

 201910072 محمود نعيم توفيق محمود 92.6

 202011472 سعيد محمد بسام قطيفاني 92

 202011293 حسام الدين عاصم عوني صالح  90

 202020774 فايزة عماد مصطفى الشوا 89.2

 201910846 عمر جهاد اسماعيل قريق  89.2

 202010040 محمد طارق احمد ابو مطحنة  89

 202010044 عمر محمد رشيد الساليمهيارا  88.6

 202010930 كرم عامر عبدهللا العزة  88.2

 202020579 بيان سليم حسن سليمان  87.6

 201910583 سامي مشهور سليمان الشويكي 86.4

 202010726 رناد جمال محمد الوحش 85.8

 201611201 انس نبيل عبدالعزيز المدموج 85.4

 202020657 ابراهيم محمد ابراهيم الكوكه  85.2

 202011167 امنة محمود محمد قمر  84.5

 

 

 

 


