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 المحصلة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص رقم القبول التسلسل

 77.8 حياه حرب رانيا عباس التخطيط واإلدارة 184 1

 75.8 منيره المحمد محرز فاتن االبراهيم التخطيط واإلدارة 186 2

 75.5 أميره عيسى مجد الدين بتول عباس التخطيط واإلدارة 191 3

 75.5 مريم السليمان محمد فاطمه عبود التخطيط واإلدارة 6497 4

 75 افتخار جيبر لبانه العباس التخطيط واإلدارة 188 5

 77.0 حميده رمضان فريال الراعي التربية 230 1

 79.9 عواطف رزوق كمال رغد شعبان التربية الرياضية 231 1

 83 يسرى عبد اهلل مروه بدور التربية الموسيقية 141 1

 78.2 ميسره طاهر ديما سلهب التربية الموسيقية 193 2

 82 حلوه العباس حمزه العباسسوسن  إرشاد نفسي 163 1
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 81.1 اميره الشيخ جحجاح ريمان شحود إرشاد نفسي 223 2

 81 دعد علي لمى اسماعيل إرشاد نفسي 165 3

 76.9 هدى نبيه مارلين ورده إرشاد نفسي 156 4

 75.9 ورده رحال عبد الكريم سالم عطره إرشاد نفسي 159 5

 75 ايمان غصن محمد يارا مندراوي إرشاد نفسي 224 6

 74 نهال عبد العزيز سميره ديب إرشاد نفسي 160 7

 73.0 سميحه يوسف ريما الحسن إرشاد نفسي 164 8

 86.7 يسرى محمد ميس محمد تاريخ 105 1

 86 نوال احمد ديمه العباس تاريخ 85 2

 85.9 مريم مصطفى خلود حسن تاريخ 116 3

 85.6 نوال علي هيفاء نزهه تاريخ 117 4

 85 رئيفه خضر مروان هناء علي تاريخ 82 5

 84.5 أديبة محمود رولى خليل تاريخ 88 6

 84 آمال مفيد والء ديبو تاريخ 226 7

 83.0 وجيهه علي ربا مرهج تاريخ 118 8

 83 سوسن عكاري حكمت علي الحلوه تاريخ 81 9

 82.9 كوثر الخضور نزيه ريم العباس تاريخ 86 10

 82 سهيال محي الدين سليمان لمى تاريخ 113 11

 81.5 حميده سليمان سونيا ابو ريا تاريخ 111 12

 81.5 انسية اسماعيل عارف سمر سقور تاريخ 101 13

 81 رئيفة علي هنادي الحوراني تاريخ 84 14

 80.9 حفيظة غانم تغريد احمد تاريخ 103 15

 80.7 ساميه فاتح فاتن حسن تاريخ 104 16

 80.5 شهيرة عبد الكريم لينا علي تاريخ 109 17

 80.1 امينه حسن ياسمين تيشوري تاريخ 89 18

 80.1 امتثال صالح غيداء سليمان تاريخ 112 19

 80.0 نهال عدنان ميساء سعيد تاريخ 93 20

 79.9 امال شعبان وائل والء ابراهيم تاريخ 94 21

 79.7 فاطمة محمد نيرمين اسعد تاريخ 106 22

 79.6 شمسه اإلبراهيم محمد نجيب حيدر الشيخ تاريخ 87 23

 79.5 سكينة طاهر هبه ديب تاريخ 114 24

 79.4 دالل غسان عال حسين تاريخ 108 25

 79 هيام الهدله راتب سحر الهدلى تاريخ 92 26

 78.5 سهيال خليل رواد عبود تاريخ 115 27

 78.3 ملكة حسن وسيم سلمه تاريخ 96 28

 78.0 جميله الحسن بدر بيداء عباس تاريخ 95 29

 74.5 ليلى منير أحمد علي تاريخ 107 30

 73 ابتسام علي ميس سكيف تاريخ 225 31

 73 نديمة علي رنا قرفول تاريخ 110 32



3 

 

 73 جمانه عزالدين سوسن الركاد تاريخ 97 33

 74.6 فوزة احمد غيداء عيد تجارة واقتصاد 142 1

 79.5 بدريه محمود ابراهيم العلياحمد  جغرافيا 122 1

 77.1 حياة حبيب لورا سليمان جغرافيا 125 2

 77 فاطمه الشامي علي ريم اسد جغرافيا 123 3

 76.5 حنان شوكت ليال أحمد جغرافيا 126 4

 75 ميلو حسين سالم المعروف جغرافيا 232 5

 74.5 سنيورا علي تيرين صقر جغرافيا 124 6

 82.1 فريال السوده خليل هبه الخليل رياض أطفال 167 1

 80.5 نور الهدى ابراهيم راسم انس الوعري رياض أطفال 236 2

 79.5 فاطمه محسن أالء الموسى رياض أطفال 168 3

 78.1 فاطمه محمد محمود هيفاء االشقر رياض أطفال 175 4

 77 عليه جحجاح دعد االحمد رياض أطفال 177 5

 77 رجاء خليل عفيف االشقر داليا رياض أطفال 237 6

 76.5 ندى جبر احمد نور عباس رياض أطفال 173 7

 76.5 هاجر محمد علي رهان زيود رياض أطفال 242 8

 76.1 رئيسه اسماعيل عال الناجي رياض أطفال 171 9

 75.5 اديبه حسن هيفاء الحسن رياض أطفال 174 10

 74 شفاف عادل شروق بشير رياض أطفال 169 11

 74 هيام حبيب رؤى الصالح رياض أطفال 172 12

 87.4 عليا الحسين محمد اونيس العيسى رياضيات 244 1

 81.0 سحر محمد وليد خلدون شاهين رياضيات 131 2

 80.8 سميرة أحمد كاترين الديوب رياضيات 132 3

 79.6 فايزة محمد كنانا ميهوب علم اجتماع 151 1

 77 نجود المهنى عبدو الصالحريم  علم اجتماع 246 2

 75 سعاد احمد محمد رنيم شباني علم اجتماع 247 3

 84.0 ساميه فايز لمى عبدوش علم األحياء 140 1

 85.0 نجاح شبيب علي فاديه حاتم علم النفس 249 1

 75 اميره عوده محمد سناء النقري علوم سياسية 130 1

 88.5 رحمه هوله عدنان عدي يونس فيزياء 136 1

 87.5 سميره حسن نديم ايفان درويش فيزياء 137 2

 83 دله كامل احمد السليمان فيزياء 135 3

 83.9 سميره سليمان سالفه بدور لغة إنكليزية 53 1

 81.8 صبا فتحي لطف البديوي لغة إنكليزية 35 2

 81.5 سمر شلب الشام مروان عمرو الحبال لغة إنكليزية 39 3

 81.5 فاطمة جميل رؤى االسعد إنكليزيةلغة  258 4

 80.4 مثيال ياسين صفاء سليمان لغة إنكليزية 202 5

 80 وصال جابر مجد قشعور لغة إنكليزية 56 6

 77.2 هيام السليمان نضال بشرى سالمه لغة إنكليزية 40 7
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 77.1 جميله المنصور يحيى ريتا السليمان لغة إنكليزية 200 8

 77 فايزه علي نغم المرعي إنكليزيةلغة  29 9

 76.8 غصون خليل احمد ريم االحمد لغة إنكليزية 43 10

 75.1 سوسن محمد يوسف مادلين القيضبان لغة إنكليزية 44 11

 74.8 كوثر مصطفى محمد هديل الحسن لغة إنكليزية 45 12

 لغة عربية 18 1
مصعب 
 المنصور

 81.1 رئيفة ابراهيم

 81 حياه عبد الكريم يونس الحبيب لغة عربية 211 2

 79.7 نوره مصطفى ابراهيم نسرين الخليل لغة عربية 17 3

 78.5 نهيده الموسى عفيف سوسن االبراهيم لغة عربية 10 4

 77.9 حبقة عيسى ابتسام ربيع لغة عربية 21 5

 76 نزهه محمد سراب الشامي لغة عربية 9 6

 75.7 نجاح يونس وفاء اليوسف لغة عربية 24 7

 75.5 سميا علي سراء عيسى لغة عربية 8 8

 75.2 نهله شدود منير دارين شدود لغة عربية 14 9

 74 عبير شناني فرحان احمد الجمعه لغة عربية 12 10

 88.4 رئيفه حمزة رنا زيدان لغة فرنسية 76 1

 84.2 تركيه عنقه يوسف الرا عنقه لغة فرنسية 65 2

 76.3 رقية عزيز عثمان سمر لغة فرنسية 79 3

 76 ليلى مالك رينا حسن لغة فرنسية 74 4

 74 صديقة محمد رنا حويجة لغة فرنسية 80 5

 79.6 حنان نبيل ليال درويش مكتبات 145 1

 

 

 

 

 

 

 


