
 فام فوق( 95لوحة الرشف )معدل سنوي 

 

 ( فام فوق:95أسامء الطلبة الذين حصلوا عىل معدل سنوي )

املعدل 

 السنوي
 املسار والتخصص االسم

 ابتدايئ -ممتازون  -دين إسالمي ولغة عربية  مالك أبو مخ 98.47

 فوق ابتدايئ -ممتازون  -دين إسالمي ولغة عربية  إسامعيل واكد 98.29

 ابتدايئ -دين إسالمي ولغة عربية  مريم عيل صالح 97.58

 ابتدايئ -علوم  ياسمني اسعيد 97.52

 ابتدايئ -علوم  رنا يونس 97.5

 فوق ابتدايئ -ممتازون  -دين إسالمي ولغة عربية  هالة كتانة 97.47

 ابتدايئ -علوم  زيودهنادي  97.1

 ابتدايئ -علوم  خولة محاميد 96.86

 ابتدايئ -علوم  دعاء اغبارية 96.48

 ابتدايئ -علوم  سجود كنعاين 96.46

 فوق ابتدايئ -رياضيات وحاسوب  مها اغبارية 96.36

 ابتدايئ -علوم  ندين قاسم 96.34

 ابتدايئ -علوم  رمية وتد 96.31

 ابتدايئ -علوم  رجاء اغبارية 96.18

 ابتدايئ -علوم  آثار محاميد 96.1

 ابتدايئ -دين إسالمي ولغة عربية  نور أبو شهاب 96.08

 ابتدايئ -علوم  رؤى بلعوم 96

 فوق ابتدايئ -ممتازون  -رياضيات وحاسوب  سريين وتد 96

 ابتدايئ -دين إسالمي ولغة عربية  أحالم خواجة 95.92

 فوق ابتدايئ -رياضيات وحاسوب  منارق محاميد 95.82

 ابتدايئ -دين إسالمي ولغة عربية  أسامء بدير 95.81

 فوق ابتدايئ -ممتازون  -رياضيات  ارساء خربط 95.64

 فوق ابتدايئ -رياضيات وحاسوب  مالك اغبارية 95.56

 ابتدايئ -علوم  تسنيم أبو بكر 95.5

 فوق ابتدايئ -ممتازون  -رياضيات وحاسوب  رؤى أبو عصبة 95.44

 تربية خاصة ولغة عربية أنوار محسن 95.43

 تربية خاصة ولغة عربية دينا محاجنة 95.43

 ابتدايئ -علوم  ياسمني عبد 95.31

 ابتدايئ -علوم  مها مبارش 95.29

 فوق ابتدايئ -دين إسالمي ولغة عربية  آالء أبو العال 95.15

 تربية خاصة ولغة عربية دنيا محاجنة 95.14

 ابتدايئ -علوم  عال محاجنة 95.13

 فوق ابتدايئ -رياضيات وحاسوب  مليس أبو فول 95.06

 فوق ابتدايئ -ممتازون  -لغة انجليزية  مالك محاميد 95.03

 فوق ابتدايئ -لغة عربية  ساجدة البدارين 95

 فوق ابتدايئ -ممتازون  -وحاسوب رياضيات  عبري جبارين 95

 

 

 



 معدالت سنوية يف كل تخصص 3أسامء الطلبة الذين حصلوا عىل أعىل 

 (ضمن إطار تأهيل طالب ممتازين للتدريسليس من  والطالب 90)معدل فوق ال
 

 املرتبة املعدل التخصص الطالب/ة

 املرتبة االوىل 94.48 ابتدايئ -علوم  آمنة تكروري

 املرتبة الثانية 94.24 ابتدايئ -علوم  سهام زريقات

 املرتبة الثالثة 94 ابتدايئ -علوم  رشيدة نجار
 

 

  

 املرتبة املعدل التخصص الطالب/ة

 املرتبة االوىل 94.09 فوق ابتدايئ -دين إسالمي ولغة عربية  شمس أبو مخ

 املرتبة الثانية 93.73 فوق ابتدايئ -ولغة عربية دين إسالمي  قاسم يونس

 املرتبة الثالثة 93.69 فوق ابتدايئ -دين إسالمي ولغة عربية  عىل حرصي
 

 

  

 املرتبة املعدل التخصص الطالب/ة

 املرتبة االوىل 94.77 فوق ابتدايئ -لغة عربية  دعاء أبو عقل

 املرتبة الثانية 94.09 فوق ابتدايئ -لغة عربية  هادية نجار

 املرتبة الثالثة 92.33 فوق ابتدايئ -لغة عربية  سمر محاجنة
 

 

  

 املرتبة املعدل التخصص الطالب/ة

 املرتبة االوىل 93.38 طفولة مبكرة ولغة عربية هبة جبارين

 املرتبة الثانية 93.14 ولغة عربيةطفولة مبكرة  روان جبارين

 املرتبة الثالثة 93 طفولة مبكرة ولغة عربية أنصار وتد
 

 

  

 املرتبة املعدل التخصص الطالب/ة

 املرتبة االوىل 93.71 تربية خاصة ولغة عربية دينا اغبارية

 املرتبة الثانية 93.29 تربية خاصة ولغة عربية رحيق مصاروة

 املرتبة الثالثة 92.2 تربية خاصة ولغة عربية آالء عنبويس
 

 

  

 املرتبة املعدل التخصص الطالب/ة

 املرتبة االوىل 93.73 فوق ابتدايئ -رياضيات  رند اغبارية

 املرتبة الثانية 92.38 فوق ابتدايئ -رياضيات  سهى كبها

 املرتبة الثالثة 92.3 فوق ابتدايئ -رياضيات  ميس اغبارية
 

 

  

 املرتبة املعدل التخصص الطالب/ة

 املرتبة االوىل 94.42 ابتدايئ -دين إسالمي ولغة عربية  عرين محاجنة

 الثانية املرتبة 92.63 ابتدايئ -دين إسالمي ولغة عربية  فاطمة الزهراء مرعي

 املرتبة الثالثة 90.85 ابتدايئ -دين إسالمي ولغة عربية  رحمة اغبارية
 

 
  

 املرتبة املعدل التخصص الطالب/ة

 املرتبة االوىل 93.36 فوق ابتدايئ -رياضيات وحاسوب  آية اغبارية

 املرتبة الثانية 92.44 فوق ابتدايئ -رياضيات وحاسوب  زهرة نواس

 املرتبة الثالثة 91.64 فوق ابتدايئ -رياضيات وحاسوب  سحر مرازقة
    

 املرتبة املعدل التخصص الطالب/ة

 املرتبة االوىل 92.15 فوق ابتدايئ -لغة انجليزية  مالك التميمي

 املرتبة الثانية 92.02 فوق ابتدايئ -لغة انجليزية  شهد زباد

 املرتبة الثالثة 91.52 فوق ابتدايئ -لغة انجليزية  رؤى حاج يحيى

 


