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 المحصلة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص رقم القبول التسلسل
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 79 خديجه ابراهيم غصون القراعزه التربية اإلسالمية 42 2

 76.5 منى امين لمى ديوب التربية الفنية 80 1

 85 حسنيه عدنان لبنى الديوب إرشاد نفسي 94 1

 83.1 نوريه املح محمد الحسين إرشاد نفسي 97 2

 81 بديعة محمد محمد حسن إرشاد نفسي 101 3

 81 ترياق احمد ديانا عيسى إرشاد نفسي 95 4

 76.3 استقبال صالح اريج اسبر إرشاد نفسي 93 5

 76.2 سكينه أحمد مرام حسين إرشاد نفسي 96 6

 76 مي ثابت عال عكرم إرشاد نفسي 98 7

 84.5 حربا محمد عال حسن تاريخ 44 1

 80.3 يسرى احمد نبال حمدان تاريخ 51 2

 76.2 زيفه احمد روعه الخليل تاريخ 46 3
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 74.1 لطيفه عبد الرحمن شاديه فياض تاريخ 48 4

 74.1 ايمان ساري سماح البكر تاريخ 49 5

 73.5 حسيبه غسان عباده سميا تاريخ 50 6

 78.4 هيام علي طلعت ديب جغرافيا 58 1

 74.5 نبيهه علي سكينه المحمد جغرافيا 54 2

 عبد الوهاب سوزان ابراهيم جغرافيا 56 3
سناء 
 عرابي
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 73.8 ساميال علي عفراء حورية جغرافيا 57 4

 73 سلمى ابراهيم راما عدره جغرافيا 53 5

 80.4 اسمهان فرزت سها محرز رياض أطفال 103 1

 79 فضه جميل غيثاء الناقوح رياض أطفال 104 2

 74.3 ليلى ابراهيم رهام يوسف رياض أطفال 105 3

 85 لوده حسين امل حسن رياضيات 65 1

 81 لبينا نبيل بشرى أسعد رياضيات 67 2

 80.5 حياة حسن بلسم احمد رياضيات 66 3

 78.5 ميساء عدنان مهران داؤد رياضيات 68 4

 78 غادة احمد عبادة جديداني علم اجتماع 85 1

 علم اجتماع 126 2
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 76 ناهي ونوس امل ونوس علم اجتماع 86 3
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 75.5 فاطمه محمد خير ماجده ورده علم اجتماع 88 5
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 88 فتات حافظ عتاب بالل لغة عربية 9 1

 85.6 عليا احمد غيداء خليفه لغة عربية 4 2
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 80.5 سعاد ابراهيم رشا العلي لغة عربية 11 7

 79.9 انيسه صالح زينه نفش لغة عربية 2 8

 79 نجيبة سمير غنى مرتكوش لغة عربية 27 9
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 77.4 نهيدة يوسف بثينة محفوض لغة عربية 24 12

 77 سعاد محي الدين مياسه غجري لغة عربية 19 13

 76.6 كوكب علي مجدلين عباس لغة عربية 14 14

 لغة عربية 18 15
جيهان ابراهيم 

 محمد
 75.5 وطفة جبر

 75 ماجدة فيصل لما حجو لغة عربية 8 16

 75 سميرة عبد الرحمن وئام موسى لغة عربية 117 17
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