
1 

 

 

 

 

796949

054552

6361144512154510

456674513

44420451710261774517

3315154516

1703764517

727726764517

6467726774517

675472617154517

41142245144517

4737264214512

15131144512

1

 المحصلة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص رقم القبول التسلسل

 79.3 كفى زريف رنا صالح التخطيط واإلدارة 77 1

 77.8 ملكي محمود منصور منصور التخطيط واإلدارة 80 2

 76 فهيمة جهاد نور حمدوش التخطيط واإلدارة 71 3

 82.5 هيفاء كامل فادي حاج معال التربية اإلسالمية 9 1

 80.7 منيرة ابراهيم غيداء صالح التربية اإلسالمية 7 2

 76 نعامه محمد لما عيسى اإلسالمية التربية 8 3

 83.8 مرتا موعين ريان سمعان التربية الرياضية 40 1

 76.5 اميرة ابراهيم حسن زيود التربية الرياضية 41 2

 75.4 سعاد عيسى ريحانة داود التربية الرياضية 83 3

 76 هناء جمال عمار ابراهيم التربية الفنية 44 1

 75.0 جمانة عيسى كنان  خضور حقوق 6 1

 79.8 ظهيرة خليل سوسن محمد رياض أطفال 61 1

 79 نزهة جمال هناء اسماعيل رياض أطفال 57 2

 75.5 هند محمد سماهر معال رياض أطفال 59 3

 74.5 جميلة محي سماهر أحمد رياض أطفال 60 4
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 86.5 وفاء عبد الكريم محمود عيسى رياضيات 14 1

 83 ليلى ماجد علي زاهر رياضيات 10 2

 74.5 ساميا ابراهيم عالء علي رياضيات 13 3

 89.8 سهام اسكندر مريم عطا اهلل علم األحياء 33 1

 87 دالل محمد رشا عثمان علم األحياء 36 2

 81 وداد عبد العزيز فاتن سليمان علم األحياء 37 3

 79.9 جميلة محمد راني خطيب علم األحياء 35 4

 87.5 بهية محمد المجيد جديدعبد  فيزياء 17 1

 85 مديحة سميع محمد تجور فيزياء 15 2

 84.6 ندى محمود عال سليمان فيزياء 24 3

 83.3 رابحة راشد محمد تامر فيزياء 22 4

 83.2 غادة ياسين نهال القبيلي فيزياء 23 5

 82.3 وداد ابراهيم شاذان نده فيزياء 28 6

 82 مديحة مالك مهران نده فيزياء 29 7

 79.5 أمل محمد فاديا حمود فيزياء 26 8

 79.1 نهى حسن وعد علي فيزياء 16 9

 79 نديمة ياسين مهى حمود فيزياء 27 10

 78 سهيال عبدو علي ديوب فيزياء 25 11

 76.8 سلمى أحمد روان ميهوب فيزياء 20 12

 76 نبيهه هيثم هبه غنام فيزياء 18 13

 74.6 امتثال اديب ابراهيمرزان  فيزياء 19 14

 74.5 سعده جابر عيسى سليمان فيزياء 21 15

 

 


