
 

 ) بكالوريوس( 2016-2015أوائل العام الدراسي 

 التخصص القسم الكلية المتخرج منها اسم الطالب م.
المعدل 

 التراكمي
 فصل التخرج

 اإلعالم واإلتصال اإلعالم واالتصال كرم موسى محمد ابوعودة  .1

تركيز العالقات العامة 

 2015/2016-1 85.86 واإلعالن

2.  
 90.17 تركيز القانون الجنائي قانون نالقانو رشا محمد مصباح البردويل

1-2015/2016 

3.  
 88.32 إنجليزي -إدارة األعمال  قسم إدارة األعمال كلية إدارة المال واألعمال هبة أحمد جودت البكري

1-2015/2016 

4.  
 91.94 إدارة األعمال  عربي -قسم إدارة األعمال  عربي-كلية إدارة المال واألعمال سحر جالل محارب تمراز

1-2015/2016 

5.  
 90.62 إدارة األعمال  عربي -قسم إدارة األعمال  عربي-كلية إدارة المال واألعمال ايات اسماعيل احمد مطر

1-2015/2016 

6.  
 93.45 المحاسبة عربي -قسم المحاسبة  عربي-كلية إدارة المال واألعمال ضياء الدين  رشيد محمد المصري

1-2015/2016 

 التعليم االساسي كلية التربية لشيخصابرين احمد محارب ا  .7

التربية / معلم المرحلة 

 2015/2016-1 90.96 األساسية الدنيا

 التعليم االساسي كلية التربية دعاء اسماعيل محمود ابونوى  .8

التربية / معلم المرحلة 

 2015/2016-1 91.24 األساسية الدنيا

 الهندسة المدنية التخطيط العمرانيكليـة الهندسـة التطبيقية و وليد حاتم سعيد االستاذ  .9

هندسة إدارة اإلنشاء 

 2015/2016-1 88.67 والتشييد

10.  
 85.16 الهندسة المعمارية الهندسة المعمارية  كليـة الهندسـة التطبيقية والتخطيط العمراني منذر عيسى موسى النحال

1-2015/2016 



 

11.  
 90.76 هندسة البرمجيات هندسة البرمجيات طيط العمرانيكليـة الهندسـة التطبيقية والتخ ماجده محمود محمد بشير

1-2015/2016 

12.  
 88.25 وسائط متعددة وسائط متعددة     كلية تكنولوجيا المعلومات عبدالوهاب سامي صبحي مهنا

1-2015/2016 

 قانون القانون عمر موسى اسماعيل الرزي  .13

تركيز القانون الدولي 

 2015/2016-2 93.47 االنساني

14.  
 90.99 تركيز إذاعة و تلفزيون اإلعالم واإلتصال اإلعالم واالتصال موسى عبدالعزيز الفرا طارق

2-2015/2016 

15.  
 90 إنجليزي -إدارة األعمال  قسم إدارة األعمال كلية إدارة المال واألعمال ساجدة عبدالكريم كامل شبير

2-2015/2016 

16.  
 86.91 إدارة األعمال  عربي -قسم إدارة األعمال  عربي-كلية إدارة المال واألعمال ماهر علي رجب الخالدي

2-2015/2016 

 التعليم االساسي كلية التربية تمام محمد حماد ابوعمره  .17

التربية / معلم المرحلة 

 2015/2016-2 86.08 األساسية الدنيا

 الهندسة المدنية العمرانيكليـة الهندسـة التطبيقية والتخطيط  رحمه موسى حسين عوكل  .18

هندسة إدارة اإلنشاء 

 2015/2016-2 88.54 والتشييد

19.  
 90.26 الهندسة المعمارية الهندسة المعمارية  كليـة الهندسـة التطبيقية والتخطيط العمراني خالد حسن محمد نواس

2-2015/2016 

20.  
 89.44 هندسة البرمجيات هندسة البرمجيات انيكليـة الهندسـة التطبيقية والتخطيط العمر محمد فوزي أحمد ابو حسنه

2-2015/2016 

21.  
 87 الوسائط المتعددة     وسائط متعددة     كلية تكنولوجيا المعلومات عالء محمود محمد طبش

2-2015/2016 

22.  
 94.74 تركيز الترجمة اإلعالمية اإلعالم واإلتصال اإلعالم واالتصال سهير عبدالرحمن خليل تمراز

3-2015/2016 

23.  
 92.67 تركيز الترجمة اإلعالمية اإلعالم واإلتصال اإلعالم واالتصال شيرين سالمة حمضل مطاوع

3-2015/2016 



 

 

 اإلعالم واإلتصال اإلعالم واالتصال نوران ناجي محمد ابوعبيد  .24

تركيز العالقات العامة 

 2015/2016-3 95.13 واإلعالن

 عالم واإلتصالاإل اإلعالم واالتصال نداء خليل كامل الغريب  .25

تركيز العالقات العامة 

 2015/2016-3 92.34 واإلعالن

26.  
 86.36 تركيز القانون الجنائي قانون القانون سها حنفي سالمه قشطه

3-2015/2016 

27.  
 88.21 عربي -قسم إدارة األعمال  عربي -قسم إدارة األعمال  عربي-كلية إدارة المال واألعمال رانيا زكي عبدهللا زقوت

3-2015/2016 

 التعليم االساسي كلية التربية هديل طلعت فريد عبدالواحد  .28

التربية / معلم المرحلة 

 2015/2016-3 93.6 األساسية الدنيا

 الهندسة المدنية كليـة الهندسـة التطبيقية والتخطيط العمراني محمد نعيم احمد حرزهللا  .29

هندسة إدارة اإلنشاء 

 2015/2016-3 91.77 والتشييد


