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 المحصلة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص رقم القبول التسلسل

 74.9 زوات محسن فاتن عجيب التخطيط واإلدارة 78 1

 88 صالحة عبد اهلل هالل كابي التربية اإلسالمية 98 1

 82.5 كوثر عبد الرزاق محمد عيسى باشا التربية اإلسالمية 99 2

 79.0 فاتن محمد انسام نعمة التربية اإلسالمية 50 3

 76.5 هند فيصل سمر سلطان التربية اإلسالمية 51 4

 86.1 ليلى محمد رنيم خضر إرشاد نفسي 76 1

 78 يسرى حمدو مي حسن إرشاد نفسي 77 2

 79.2 كوكب علي لينا عباس تاريخ 57 1

 79.1 سلوى علي روضة كنعان تاريخ 59 2

 78 ليلى هاشم ثراء محمد تاريخ 55 3

 76.9 نبيله سليمان هنادي احمد تاريخ 56 4

 75 بهيا محمد شذى ابراهيم تاريخ 53 5

 74 امانة محمد وديع عثمان تاريخ 96 6
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 73 هيالته حسن عادل محمود تاريخ 58 7

 78.6 منى اكرم مريم غزالن تجارة واقتصاد 43 1

 82.6 نزهة حنان مصطفى إيبو جغرافيا 97 1

 79 يازي محمد علي فواز الحمود جغرافيا 66 2

 73 حليمة محمد رنجس شربو جغرافيا 60 3

 89 نجدية ابراهيم بسيم عيسى رياضيات 48 1

 رياضيات 46 2
عبد المحسن حاج 

 إبراهيم شربو
 80.5 زهرة محمد

 79 لميس نصر جعفر عباس رياضيات 100 3

 86 خديجة عباس زينب التقي علم األحياء 47 1

 83.5 مريم احمد فاطمة عباس علم األحياء 49 2

 84.1 جدعة علي بلسم سلوم فلسفة 69 1

 82.5 سميرة محمد احمد احمد فيزياء 71 1

 78 امينه محمد حمود عيد فيزياء 86 2

 77 نديمه رمضان وسيم العلي فيزياء 70 3

 89.5 فطيم شريف محمد علي الشريف لغة إنكليزية 6 1

 83.8 ريما محمود منال جعفر لغة إنكليزية 11 2

 82 زكية زكريا هدى الباشا لغة إنكليزية 101 3

 81 موجغه محمد موسى الجنيد لغة إنكليزية 102 4

 78.5 فطوم عبدالستار ذكاء عبدالحي لغة إنكليزية 5 5

 78.5 ابتسام احمد ربى طاووز لغة إنكليزية 4 6

 78.1 فاتن نادر ميس الريم عزو لغة إنكليزية 2 7

 77 حفيظة جمال بسمة احمد لغة إنكليزية 3 8

 77 ايمان عبد اهلل اسراء فحام لغة إنكليزية 85 9

 76.6 دعد محمد صبا عويره لغة إنكليزية 1 10

 76.5 امينة محمد االء شعشع لغة إنكليزية 2697 11

 76 غادة عدنان كوثر شحادة لغة إنكليزية 103 12

 75 فاطمة عبد اهلل خولة علي لغة إنكليزية 12 13

 74 فهيمة عبد االله يحيى شربو لغة إنكليزية 8 14

 87.5 منى زيد غنوة صالح لغة عربية 25 1

 87.4 مهى علي نزار عبد القادر لغة عربية 82 2

 خضر جاكلين ملحم لغة عربية 42 3
شمسه 
 العيسى

86 

 85.5 معينه منير عامر ناصر لغة عربية 83 4

 84.5 فاطمة عبد اهلل امينة اغا لغة عربية 24 5

 84 وفيقه علي محمد عاصي لغة عربية 19 6

 83.5 سودة احمد شكرية  حاج محمد لغة عربية 36 7

 83.2 سميره ياسين ليزا علي لغة عربية 31 8

 82 جميلة عبد الرحيم ريهام رمضان لغة عربية 26 9

 81.9 ملكة محمد منال نعيمي لغة عربية 27 10
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 81.4 ماري صديق حيان شحادة لغة عربية 38 11

 79.7 ليلى مصطفى دعاء أمانة لغة عربية 79 12

 78.5 هيام احمد ليلى علي لغة عربية 33 13

 78.5 فطومة علي عبير االحمد لغة عربية 22 14

 78.5 فاطمة احمد قمر األحمد لغة عربية 80 15

 78.4 سعدة سليمان سناء غانم لغة عربية 39 16

 78 رويدة محمد دعاء مصري لغة عربية 21 17

 77.6 هاجر احمد حليمة الشريف لغة عربية 437 18

 77 ترياق بدر روال أسعد لغة عربية 41 19

 75.6 فلكه جمعة رنيم عمر لغة عربية 81 20

 75 حورية محمد امنية التقي لغة عربية 28 21

 75 انتصار احمد ياسيمن كابي لغة عربية 23 22

 74.5 ميادة احمد ريم علبي لغة عربية 29 23

 73.9 عليا عيدو امل طيبة لغة عربية 591 24

 86.5 نبيهة حسن غروب مغربي لغة فرنسية 15 1

 85.9 منيفه نصر شمسينباسمه  لغة فرنسية 16 2

 81 بسيمة محمد سمر الشاخ لغة فرنسية 17 3

 75 فاديا علي اسراء النمر لغة فرنسية 14 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


