
 7120/8201 ثانيمنسقي كلية الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني للفصل الدراسي ال

 المعدل الرقم الجامعي اسم الطالب المساق م

 81.6 120140590 سليمان أبو خليل مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية .1

 83.3 120150017 عدنان سكيك ميكانيكا موائع الحيوية .2

 86 120150680 عبدالكريم شهاب خرسانية تصميم منشآت .3

 88 120151154 عبدهللا السرحي 2تصميم معماري  .4

 76 120170943 حمادة أبو القمبز رسم ثالثي االبعاد .5

 69.3 120141481 رجب ابو الخير هيدرولوجي .6

 76.7 120140895 عوني مشتهي هيدرولوجي .7

 76.1 120131004 أسامة الجعبري هندسة وصفية .8

 72.3 120130670 نوح كالب أنظمة التصوير الطبي .9

 81.3 120150115 وليد أبو عمرة ميكانيكا تربة .10

 91.1 220140065 هديل ابو جالل االسكان والتصميم المستدام .11

 81.4 120151677 فؤاد ابو حطب أخالقيات وقوانين مهنة الهندسة .12

 80 120162774 أحمد العقاد ميكانيكا مواد .13

 83 120150133 نسيم ابو هيبة ميكانيكا التربة .14

 80 120162132 ناصر ابو يوسف دوائر كهربائية .15

 76 120130555 سائد ابو ظريفة سيكولوجية االلوان .16

 72 120140616 رامز زعرب التخطيط والتحكم في المشاريع .17

 82 120161574 أيمن عرادة هيدرولوجي .18

 81 120151862 امير السرسك تصميم منشآت خرسانية .19

 76 120140041 محمد الهور أخالقيات مهنة الهندسة .20

 81 120160261 محمود أبو ظاهر الميكانيكا الحيوية .21

 70 120140835 محمد البياري التخطيط والتحكم في المشاريع .22

 85 120162238 الكفارنةايمان  التصميم البيئي .23

 80 120160152 رغد ابو معيلق ديناميكا هندسية .24

 87 120141449 عزام عبد االله ادارة المشاريع الهندسية .25

 71 220150110 عبدهللا النخال 2تحليل انشاءات  .26

 78 120161496 حسن تمراز هيدروليكا .27

 73 120140270 خالد السعداوي 2هندسة طرق ومواصالت .28

 79 120141419 قصي الشاعر هندسة صحية .29

 74 120130067 محمد بشير ادارة وتحليل االسعار .30

 80 120161160 صالح عاشور إلكترونيات .31

 66.9 120131001 احمد عاشور تاريخ التاريخ والعمارة االسالمية .32



 66 120140009 عبدالكريم زيدية نظم المعلومات الجغرافية .33

 81 120150793 فوزي العمصي ادارة المشاريع الهندسية .34

 73 120151169 سامر العفيفي ادارة المشاريع الهندسية .35

 71 120130827 معتز حميد تحليل انشاءات متقدم .36

 91.9 120150750 حمزة غبن الكهرومغناطيسية .37

 74 120140101 محمد مبارك هندسة صحية .38

 71.9 120130863 محمد سعيد فياض تصميم منشآت معدنية .39

 - 120160663 حسام حمد أساسيات البرمجيات .40

 78.9 120140619 محمد الشوبكي برمجية موبايل .41

 

 7120/8201 ثانيللفصل الدراسي ال الصيدلة والتكنولوجيا الحيويةمنسقي 

 المعدل الرقم الجامعي اسم الطالب المساق م

 84.6 120172071 ثائر شاهين كيمياء تحليلة صيدالنية .1

 81.2 120162743 صابرين البطنيجي علم الجينات الجزيئي .2

 76.3 120160534 ابراهيم درابي التكنولوجيا الحيوية الصيدالنية .3

 80 120150476 ابراهيم عبد العزيز التكنولوجيا الحيوية الصيدالنية .4

 70 120152034 محمد جميل محمود 3كيمياء صيدالنية  .5

 80 120150003 مها ابو سعدة األمن الغذائي والتغذوي .6

 78 120171949 أماني ابو زعيتر كيمياء تحليلة صيدالنية .7

 66 120170693 ابراهيم ربيع علم النبات .8

 92 120162618 صفية المصري احياء دقيقة صيدالنية .9

 86 120160401 بهاء عبد الرازق علم الجينات الجزيئي 10

 73 120160269 عبير ابو علي التكنولوجيا الحيوية الصيدالنية .1

 88 120151713 معين امغاري 1كيمياء صيدالنية .12

 89 120140279 حنان ابو جزر علم األدوية والسموم .13

 86 120160467 محمد الشكري التغذية الطارئة .14

 74 120160300 يوسف العيلة صيدالنيةكيمياء تحليلة  .15

 78 120170408 فاتن عبد المجيد السر علم النبات .16

 85 120160154 اهواز ابو دالل احياء دقيقة صيدالنية .17

 71 120140383 محمد دبور علم األدوية والسموم .18

 81 120160801 حال قديح احياء دقيقة صيدالنية .19

 79 120150784 زياد بالطة الحيوية الصيدالنيةالتكنولوجيا  .20

 82 12060572 احمد المطوق 2صيداللة فيزيائية .21

 95 120160003 نور شاهين صحة وسالمة الغذاء .22



 77 120161317 نور الرنتيسي كيمياء تحليلية صيدالنية .23

 76 120151361 عبدهللا العجلة التكنولوجيا الحيوية الصيدالنية .24

 79 120150167 هال خطاب الهندسة الوراثية .25

 75 120160141 محمد باسم المصري كيمياء تحليلية صيدالنية .26

 87 120160438 سندس المصري صيداللة فيزيائية .27

 90 120151308 كفي غبن امراض سوء التغذية .28

  120140558 منار العمر التثقيف الصحي .29

 74 120150016 عمرو السويركي 2العقاقيرالعقاقير وكيماء  .30

 

 7120/8201 ثانيللفصل الدراسي ال طب األسنانمنسقي 

 المعدل الرقم الجامعي اسم الطالب المساق م

 75 120160960 انس الغول علم االحياء الدقيقة .1

 86 120160692 محمد بربخ علم انسجة الفم .2

 81 120160008 صفاء زيدية تشريح االعصاب .3

 86 120160037 دنيا كحيل مواد االسنان .4

 73 120161407 سامح كحيل اللغة العربية .5

 80 120162903 انس صيام التنمية البشرية .6

 90 120150875 امل عاشور اخالقيات المهنة .7

 87 220150333 ايمن جندية علم االنسجة الداعمة .8

 78 120150071 عالء نصار عالج اللب السني .9

 74 120150166 رمضان العزامي اشعة .10

 73 120150427 عبدالرحمن الحلو عالج تحفظي نظري .11

 82 120151281 اسماعيل حماده عالج تحفظي عملي .12

 82 120150210 محمد الحوت تركيبات ثابته .13

 - - محمد الكحلوت علم االدوية .14

 - - ياسر محمد تركيبات متحركة .15

 75 120150244 بالل الشريف علم امراض الفم .16

 90 120150555 ريم عويضة تركيبات ثابته عملي .17

 83 120140475 ابراهيم ابو ندى علم االنسجة الداعمة .18

 83 120140450 اسماعيل البحيصي عالج اللب السني .19

 88 120140021 رؤى االسطل الصحة المجتمعية .20

 87 120140017 اميرة الجمل عالج تحفظي نظري .21

 80 120140395 سنين النجار تركيبات ثابته .22

 87 220130066 احمد عواد طب اطفال .23



 91 220140012 ايمن مصلح تشخيص وعالج امراض الفم .24

 92 120140021 رؤى االسطل تقويم االسنان .25

 82 120140318 هبة زقوت جراحة الفم .26

 

 7120/8201 ثانيللفصل الدراسي ال األساسيةعلوم منسقي ال

 المعدل الرقم الجامعي اسم الطالب المساق م

 72 120172334 رزق ابو دية 2رياضيات  .1

 76 120171524 بالل زغبر االحصاء واالحتماالت .2

 80 120170879 هال الرياطي علم النفس االجتماعي للمهن الصحية .3

 72 120171744 علي ابو عمرة 2رياضيات  .4

 77 120171275 احمد محمود بارود 2فيزياء  .5

 76 120171376 سائد القرناوي كيمياء هندسة .6

 84 120171084 عبدهللا البابا االحصاء واالحتماالت .7

 84 1201711665 مزين حميد صحة البيئة .8

 62 120162552 محمود مشتهي 1فيزياء  .9

 90 120150940 زاهرعدنان ابو  فيزياء طبية .10

 - 120170537 يحيي الكرد 1رياضيات  .11

 94 120170916 روان دلول أساليب االحصاء واالحتماالت .12

 60 120141278 احمد ابو دقة علم المواد .13

 77 120170143 محمد ناصر المحروق علم المواد .15

 88 120152061 احمد ابو موسي فيزياء طبية .16

 77 120170496 اسيل ابو ريدة االغذية وتحليل المغذيات الدقيقةكيمياء  .17

 79 120162598 عالء محمد قريبه رياضيات متقدمة .18

 66 120171560 محمود العشي علم التشريح ووظائف االعاضاء .19

 90 120170054 سناء ابو طير 2فيزياء .20

 

 7120/8201 ثانيللفصل الدراسي ال ادارة المال واألعمالمنسقي كلية 

 المعدل الرقم الجامعي اسم الطالب المساق م

 87 120151530 محمد اللبن محاسبة مصارف ومؤسسات مالية .1

 87 120150030 محمود دلول 2مبادئ االدارة  .2

 92 120151000 عالء عماد نظرية االدارة .3

 82 120150280 محمد ابو سمك 2محاسبة متوسطة  .4

 75 120151003 هاني سليم المحاسبةنظرية  .5

 85 120161368 ميالد ابو قاسم التسويق .6

 93 120171064 ديانا مزروع مبادئ احصاء .7

 94 120161832 اسماء علي ادارة العمليات المالية والمصرفية .8

 91 120140126 يارا الحسنات محاسبة دولية .9

 81 120151296 محمد عيد القانون التجاري .10



 69 120150557 عاصم الشوا محاسبة ادارية .11

 79 120141030 عبدهللا عودة 2التدقيق .12

 75 120160687 محمد بعلوشة محاسبة تكاليف .13

 93 120172250 بهاء عدوان 2مبادي االدارة  .14

 86 120171947 رامي مكاوي 2مبادئ المحاسبة .15

 93 120172250 بهاء عدوان اقتصاد كلي .16

 71 120141131 صالح نصر هللا قضايا محاسبية معاصرة .17

 93 120171121 مناراحمد عاشور 2محاسبة  .18

 64 120152122 محمد علوان محاسبة مصارف ومؤسسات مالية .19

 79 120140174 محمود الغرباوي محاسبة دولية .20

 76 120162575 احمد المصري بحوث العمليات .21

 66 120150069 فادي القيشاوي العمليات المالية والمصرفيةادارة  .22

 78 120161301 يوسف رباح محاسبة تكاليف .23

 75 120162857 ايوب ابو سمرة محاسبة تكاليف .24

 75 120161455 احمد عوض 2محاسبة متوسطة  .25

 

 7120/8201 ثانيللفصل الدراسي ال الدراسات المتوسطةمنسقي كلية 

 المعدل الرقم الجامعي اسم الطالب المساق م

 69 120162642 رنين المصري المراسالت التجارية باالنجليزية  .1

 60 120162504 نادر القبطي تدقيق ومراجعة حسابات  .2

 83 120171612 عال الصوفي ادارة التسويق والمبيعات  .3

 82 120160335 نعمه ابو كميل اصول محاكمات مدنية وتجارية  .4

 86 120171566 عال وشاح عضوية وحيويةكيمياء   .5

 83 120161849 مؤمن العاوور علم التغذية للمهن الصحية  .6

 67 120160083 سليمان جبر محاسبة حكومية  .7

 80 120170209 محمد حالوة القانون الجنائي العام  .8

 64 120162832 عدي الريش تمريض االطفال  .9

 79 120161788 محمود البحيصي نظم المعلومات االدارية  .10

 - 220170016 اسراء ابو جزر لغة انجليزية للتجارين  .11

 - 220170081 عمرو النجار 1المحاسبة المالية  .12

 88 120161268 اسماعيل ثابت القانون االداري  .13

 79 120170965 محمد الهور علم التشريح ووظائف االعضاء  .14

 86 120160328 ابراهيم يوسف تمريض صحة المجتمع  .15

 89 120171088 احمد منصور مبادئ التصوير واالخراج  .16



 72 120162964 اسيل الحاج السلوك التنظيمي  .17

 88 120171061 محارب تمراز دراسة الجدوي االقتصادية  .18

 54 120140976 نور الدين خليبل كيمياء عامة  .19

 90 120171297 ناجي البدري أرشفة قواعد وبيانات  .20

 86 120170163 خضر عياد مهارات االتصال والتعلم  .21

 63 120161902 اشرف الخمايسة تمريض االمراض النفسية والعقلية  .22

 98 120171096 حسن جبر 2المحاسبة المالية  .23

 83 120162256 محمد عصام البحيصي محاسبة بنوك ومؤسسات مالية  .24

 64 120161207 النا حسنين ادارة الموارد البشرية  .25

 75 120171222 ابو سنيدةابتسام  مصادر االلتزام  .26

 68 120160708 عالء وادي قانون االجراءات الجزائية  .27

 96 220160149 نور شاهين 2تمريض جراحة باطنة   .28

 95 120171113 أزهار سكيك ادارة العالقات العامة في المؤسسات  .29

 81 120162694 محمود بظاظو التجارة االلكترونية  .30

 88 120172202 شمالةروان ابو  التجارة االلكترونية  .31

 87 120171930 رواء ءابو ميري التصوير الفوتوغرافي  .32

 82 120170915 راجح بارود اداب وآخالقيات المهنة  .33

 86 120160523 شيماء بريكة العالقات العامة  .34

 68 120171882 جبر ابو الكاس ادارة العالقات العامة  .35

 90 120162397 سيرين ابو مذكور تنظيم االحداث الخاصة  .36

 87 120162072 نداء العقاد مراسالت تجارية  .37

 74 120161880 ايه حسونة سلوك مستهلك  .38

 - 120152411 احمد نوفل ادارة المبيعات  .39

 78 120171381 اسالم ابو سعادة ادارة العالقات العامة في المؤسسات  .40

 

 7120/8201 ثانيللفصل الدراسي ال تكنولوجيا المعلوماتمنسقي 

 المعدل الرقم الجامعي اسم الطالب المساق م

 75 120150204 محمد الزعالن مبادئ أمن المعلومات .1

 86 120170836 فراس ابو عشيبه رياضيات لتكنولوجيا المعلومات .2

 89 220160143 محمد الحاوي برمجة الويب .3

4. 
مواضيع خاصة في نظم المعلومات 

 1الحاسوبية
 87 120141400 تامر اليازوري

 90 120170442 محمد كراجة نظم المعلومات االدارية .5

 80 120152146 محمد منيه معالجة الصور .6



 76 120170943 حمادة ابو القمبز رسم الثالثي االبعاد .7

 76 120171229 عبد المعنم الحاج برمجة وسائط متععدة .8

 77 120160863 حسام حمد اساسيات هندسة برمجيات .9

 78 120140619 محمد الشوبكي برمجة موبايل 10

 89 120160463 وسيم ابو غفرة رسوم متحركة ثالثية .1

 79 220160177 عبد الباسط ابو لبدة تصميم مؤثرات الفيديو .12

 91 120151420 سناء التيان مبادئ أمن المعلومات .13

 84 120152467 هللا الدرباليعوض  التدقيق والتحكم في تكنولوجيا المعلومات .14

 70 120140643 محمود البرعصي ادارة وتخطيط تكنولوجيا المعلومات .15

 74 120161694 مجد ابو دقة تحليل الخوارزميات وهياكل البيانات .16

 83 120150698 احمد الفرا الذكاء االصطناعي .17

 82 120151225 ياسر ابو سنجر ادارة مشاريع .18

 

 7120/8201 ثانيللفصل الدراسي ال االعالم واالتصالمنسقي 

 المعدل الرقم الجامعي اسم الطالب المساق م

 84 120161236 سلسبيل الصواف الرأي العام وطرق قياسه .1

 85 220150100 مهند ابو شمالة االعالم الدولي .2

 85 120151727 اسيا ابو سليم توثيق وأرشفه الكترونية .3

 86 120170981 مارينا االسطل فنون المسرح والسينما مدخل الي .4

 92 120141631 مصطفي النقيب فن االضاءة .5

 87 120150682 نسيم عيسي 3فن تحرير صحفي  .6

 86 120150255 يحيي قشطة قضايا اعالمية معاصرة .7

 

 7120/8201 ثانيللفصل الدراسي ال القانونمنسقي كلية 

 المعدل الرقم الجامعي اسم الطالب المساق م

 73 120140266 عدي القدوة قانون التنفيذ .1

 83 120170705 احمد ابو زيدان النظام الدستوري والسياسي في فلسطين .2

 82 120170588 مها قنديل قانون تجاري .3

 86 120151626 حسن حمد عقود التأمين .4

 88 120140691 عدنان عوض قانون االفالس .5

 87 120170139 عبدهللا ضلفة قانون تجاري .6

 88 120140139 عماد المصري المسؤولية المدنية .7

 94 220140010 سارة العواودة قانون دولي خاص .8

 84 120171849 عبد المعنم ابو نحل 1قانون دولي  .9

 82 120162555 محمود النجار احكام االلتزام .10

 93 120150995 الشقرةليندا  االجراءات الجزائية .11

 90 120171586 محمد صيدم قانون العقوبات العام .12

 90 120151212 مها الخطيب قانون البينات .13



 75 120140339 فراس الفيري قانون االفالس .14

 90 120140862 هيثم القريناوي التحري والتحقيق الجنائي .15

 77 120151423 احمد عمرو قانون البينات .16

 80 120151985 ياسمين ابو لمضي المالية العامة والتشريع الضريبي .17

 71 220150246 عبد الهادي ابو راس قانون العمل والضمان االجتماعي .18

 74 120172073 محمود مرشد القانون المدني .19

 67 120151963 خالد ابو عاصي قانون االجراءات الجزائية .20

 

 7120/8201 ثانيللفصل الدراسي ال التربيةمنسقي كلية 

 المعدل الرقم الجامعي اسم الطالب المساق م

 78 120151201 حسام سكيك اساليب تدريس لغة انجليزية .1

 74 120151829 حمد زقول 1تدريس االنجليزية كلغة أجنبية .2

 87 120141693 االء السكني التربية الرياضية .3

 87 120161672 االء حمد واالحصاء التطبيقياساليب البحث التربوي  .4

 78 120171979 ميرنا شراب 1كتابة .5

 85 120151790 رانيا صبح دراما .6

 - 220170111 هداية الخالدي تصميم التدريس .7

 93 120170528 نداء مشمش 1اللغة العربية .8

 82 120171414 هديل الشيخ عيد 2قواعد اللغة االنجليزية .9

 92 120170199 ايمان شلط 1التربية االسالمية .10

 75 120170285 كمال الدين شاهين 1مهارت قراءة .11

 88 120162388 حسين ابو شعر مقدمة في االدب االنجليزي .12

 


