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 الدرجة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص رقم القبول التسلسل

 67.9 ليلى مرهج رنا زعرور التخطيط واإلدارة 890 1

 64.5 سارة عوض خديجة العقال التخطيط واإلدارة 888 2

 63.5 يسره فايز عائدة الخضور التخطيط واإلدارة 887 3

 82.1 زكية حسين منى العلي التربية اإلسالمية 424 1

 76 امنة يحيى غفران البقاعي التربية اإلسالمية 411 2

 75.5 فاطمة يحيى مؤمنة محمد التربية اإلسالمية 418 3

 75.5 خميسة ذيب سناء ملكاش التربية اإلسالمية 387 4

 75.1 فضة فايز احمد السماعيل التربية اإلسالمية 385 5

 74.2 خيرية حسن لينا جاسم التربية اإلسالمية 392 6

 74.2 مريم شحادة ازدهار ابو حسنة التربية اإلسالمية 394 7

 73.8 كردية نزال خلود نزال التربية اإلسالمية 393 8

 73.0 ايمان حسن ياسمين قاسم التربية اإلسالمية 416 9

 73 رحمة أحمد محمد مطلق التربية اإلسالمية 391 10

 73.0 زكية عبد المجيد عبير هالل التربية اإلسالمية 408 11

 72.8 عبيرة ظافر اشرف ريا التربية الرياضية 626 1

 69.8 ناديا محمد عمار جوالق التربية الرياضية 627 2
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 69 غادة اسماعيل منى مرعي التربية الفنية 628 1

 65.5 ليندا عبد السالم الريسا طوق التربية الفنية 630 2

 70 خديجة أيوب أنس حسين التربية الموسيقية 631 1

 76.7 فاتن محمد ميسم صليبي إرشاد نفسي 743 1

 74.5 حياة حسين سيرين داوود إرشاد نفسي 758 2

 74.4 سبنة علي رجاء النهار إرشاد نفسي 763 3

 73 فوزية عدنان حسن ايات إرشاد نفسي 769 4

 72.7 نسرين سلمان مرفت فرزان إرشاد نفسي 765 5

 70 جميلة علي جواهر العجرم إرشاد نفسي 756 6

 69 نجاح محمود سحر الفحيلي إرشاد نفسي 768 7

 69 خديجة احمد فاطمة الشمري إرشاد نفسي 764 8

 68.5 سوسن محمد رزان شاكر إرشاد نفسي 759 9

 68 وداد هزاع مريم الخريوش نفسيإرشاد  771 10

 67 جميله أحمد منال القاسم إرشاد نفسي 770 11

 66 زكية سلطان باسمة الحسن إرشاد نفسي 767 12

 63 نصرة خالد حنان خليل إرشاد نفسي 762 13

 80.9 خضره سعيد هدى رضوان تاريخ 489 1

 77.5 عاليه عادل سوسن النزيهي تاريخ 478 2

 76.6 مريم محمد رشا الراضي تاريخ 452 3

 75.1 نايفة خيو جاد الكريم يمامة خيو تاريخ 453 4

 73.2 خديجة محمد نائل زهرة تاريخ 434 5

 72.8 كاملة فاسم سناء الوني تاريخ 448 6

 71.8 فاطمة حسين اناس بكر تاريخ 472 7

 71.5 شريفه محمد رفعت الحاج علي تاريخ 481 8

 71.5 جمله ياسين يوسفكوثر  تاريخ 480 9

 70.5 عليا شحاده الماسه العوض تاريخ 484 10

 70.5 سلوه نواف مروة االحمد تاريخ 479 11

 69.5 لينا محي الدين نانسي الحلبي االدلبي تاريخ 488 12

 69.4 شهيره عاطف رائدة البصار تاريخ 477 13

 68.9 خميسة احمد اسماء جمعة تاريخ 483 14

 68.7 فطوم حسين مريم ريحها تاريخ 476 15

 68.5 نجمه عبد اهلل اياد العلي تاريخ 485 16

 83.9 نجاح محمد ريما مرعي تجارة واقتصاد 634 1

 81.8 سهام عادل هبة سعد الدين تجارة واقتصاد 635 2

 80.6 فاطمة احمد عال الندهان تجارة واقتصاد 638 3

 80 نبيها حمد مرح حسون تجارة واقتصاد 647 4

 79.7 نور الهدى اسعد االء حسن تجارة واقتصاد 640 5

 79 نديمة هادي عمر الناصر تجارة واقتصاد 644 6

 78.3 يسرى احمد امتثال حمادة تجارة واقتصاد 645 7

 76.3 كوثر محمود لمى يوسف تجارة واقتصاد 636 8
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 75 ثريا حسن محمد عبد الرحمن العمر تجارة واقتصاد 639 9

 74.7 اسمهان محمد مادلين محمد تجارة واقتصاد 662 10

 74.6 ثناء بركات مروة الحسين تجارة واقتصاد 632 11

 74 امنة مروان عفاف حيمود تجارة واقتصاد 646 12

 73 امينة حمدان موسى هنادي الخليل تجارة واقتصاد 637 13

 72.6 فاتن محمد خلود صليبي تجارة واقتصاد 633 14

 72.6 روضة عبد الكريم النا زعل تجارة واقتصاد 660 15

 71.2 هناء علي أميمة الدوماني تجارة واقتصاد 654 16

 71 غادة جمال سارة داهوك تجارة واقتصاد 655 17

 71 فطيم عبد الرحمن يمامة البيضة تجارة واقتصاد 656 18

 70 ثريا محمد سليمان العمر تجارة واقتصاد 659 19

 69.2 عزيزة عبد الهادي أحمد شحان تجارة واقتصاد 653 20

 66.1 صباح أحمد فاطمه طه تجارة واقتصاد 661 21

 65 فطيم أحمد بشرى الحمدان تجارة واقتصاد 650 22

 63 سمية احمد محمد عثمان تجارة واقتصاد 648 23

 78.3 عائشة صالح ضياء محمد جغرافيا 516 1

 74.4 نزيهه نواف االء الرهبان جغرافيا 522 2

 71.5 جميلة ابراهيم غادة العبد اهلل جغرافيا 503 3

 70.3 سميرة احمد ليندا صالح جغرافيا 514 4

 70 بربهان صالح رافد شبيب جغرافيا 508 5

 69.5 امينة فيصل فادية محمد جغرافيا 510 6

 69.5 نجاح محمد وائل  سعيد جغرافيا 498 7

 69.5 سلوة حسن ريم جبران جغرافيا 511 8

 69.5 وجيهة صبحي رهف الصغير جغرافيا 499 9

 68 الهام حسين أسماء األحمد جغرافيا 505 10

 67.5 صفيه ناظم ساميه محمد جغرافيا 517 11

 67.5 ثناء صالح لينا خريوش جغرافيا 520 12

 67.5 ابتسام حسين ختام مريود جغرافيا 509 13

 67 تركمان مهنا وصال ركاب جغرافيا 515 14

 66.5 سهام بيبرس دوناي سطاس جغرافيا 497 15

 66.5 صالحة عبد اهلل منى محمد جغرافيا 502 16

 66 سعاد حسن اسماء المنيف جغرافيا 521 17

 68.3 ناديا محمد علي جوالق حقوق 20 1

 66.2 حاجة عقله امنة احمد حقوق 4 2

 65.3 سامية فؤاد ساري سلمان حقوق 9 3

 63.2 فايزة حمدي إيمان البكر حقوق 2 4

 77.7 أمنة محمد بنان رحال رياض أطفال 824 1

 77.0 فاطمة سعدالدين هناء الخطيب رياض أطفال 784 2

 72.2 مريم محمد وداد الخالد رياض أطفال 785 3

 71.0 حسيبة سليمان غدير انطون رياض أطفال 793 4
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 69.7 هيام وليد رال إبراهيم رياض أطفال 788 5

 68.8 حميدة الزين نور الخضر رياض أطفال 798 6

 68 زهر مرعي فاطمة حسن رياض أطفال 837 7

 67.5 زريفة حسن رانية بدرية رياض أطفال 787 8

 66.8 نجاح سميع زينب رضوان رياض أطفال 822 9

 65.5 مريم محمد خلود الفتيان رياض أطفال 808 10

 65.5 مهيبة علي علي شباطسهام  رياض أطفال 779 11

 65.4 فاطمة موفق رغداء عبد الكريم رياض أطفال 842 12

 65.2 خديجة حسين نور حجازي رياض أطفال 841 13

 65.0 سكينه جهاد كوثر كبول رياض أطفال 839 14

 65 جميلة ابراهيم رهام سليمان رياض أطفال 800 15

 65 وداد فيصل روال المحيثاوي رياض أطفال 776 16

 64.5 نجاح مروان زينب مصطفى رياض أطفال 777 17

 64.5 خديجة اسعد سارية الحمد رياض أطفال 799 18

 64.5 مريم جميل نور دياب رياض أطفال 783 19

 64 فاطمة محمود سميرة محمود الضاهر رياض أطفال 778 20

 64 شريفة نايف وسيم عبداهلل رياض أطفال 786 21

 63.5 ثريا ابراهيم غصون محسن أطفالرياض  817 22

 79 ميادة مروان عبد العزيز حرفوش رياضيات 577 1

 75.9 سكينه عاطف نور الدين داود رياضيات 586 2

 75.5 اسمهان محمد خير االء  االحمد رياضيات 589 3

 73.5 مريم راتب والء فارس رياضيات 597 4

 72 فوزية رمضان أمر اليوسف رياضيات 592 5

 71 امنة علي صفاء النادر رياضيات 584 6

 71 عائشة عصام ايناس الرفاعي رياضيات 598 7

 69 مريفة رضوان محمد السبيريج رياضيات 585 8

 68 طرفه موسى عبير شباط رياضيات 593 9

 67.5 هناء وليم ردينة حداد رياضيات 570 10

 67 خديجه حسين نهى حجازي رياضيات 595 11

 66.5 اميرة رياض مروة نزال رياضيات 571 12

 66.5 مريم احمد بثينة السعدي رياضيات 590 13

 66.5 حمدة العسول مرعي عمر العسول رياضيات 569 14

 66.1 سليمة سليمان محمد أمين عمر رياضيات 588 15

 66 زينب بيبرس نفن عثمان رياضيات 591 16

 65 سهام عبد الرحمن رزان مقبل رياضيات 568 17

 63 سعاد منير الرا النجار رياضيات 594 18

 71.5 فاطمة موسى سها شلش علم اجتماع 722 1

 70.6 صبحة محمود لؤي الصالح علم اجتماع 723 2

 64 تبارك عناد ريم الدعاس علم اجتماع 708 3

 64 نبيلة شيخو هيثم لينا  حسن علم اجتماع 709 4
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 64 ماجدة جاسم حنان الكريدي علم اجتماع 711 5

 64 حلوه ناصر هدى الحسو علم اجتماع 730 6

 77.1 اسمهان مرسل روال االعور علم األحياء 618 1

 66 منى احمد دعاء القاسم علم األحياء 617 2

 64 حنان خالد فاطمة منصور علم األحياء 615 3

 73.6 خديجة محمد الهام القريان علم النفس 733 1

 71.3 سهام سبع عمر  بكر علم النفس 744 2

 69.5 حسنة مفلح ريهان البكر علم النفس 736 3

 69.1 خاليج فضل لور العلي علم النفس 732 4

 68 بدره أحمد وصال محسن علم النفس 749 5

 64.5 فاطمة محمد ياسر النايم علم النفس 741 6

 64.5 مريم ناصر شادية عمر علم النفس 742 7

 81.8 مريم جمعة محمد الكريان علوم سياسية 562 1

 74 رمزية فاروق مهند محمد علوم سياسية 556 2

 72 فادية علي هنادي العيد علوم سياسية 559 3

 71.6 خزرة احمد مناار العبدهلل علوم سياسية 558 4

 71 صبحية عبد الحميد لبنة العلي علوم سياسية 561 5

 70 صباح محمد ميرفت الفيش علوم سياسية 557 6

 69 ناديه محمود وليم معروف علوم سياسية 563 7

 83.5 موظى حسن وائل الفالح فلسفة 541 1

 79.5 جدعة خليل ريمة الغصين فلسفة 528 2

 75 سميا سعيد جهان مراد فلسفة 544 3

 74.8 عطاف مصطفى إيمان طعمينا فلسفة 543 4

 73.0 عصريه حمد راميا مريحيل فلسفة 545 5

 71.4 عائشة ماهر سهيله الخلف فلسفة 548 6

 71 سميرة احمد ياسمين الخبي فلسفة 529 7

 69 هالة حبيب حال يوسف فلسفة 538 8

 67 فاطمة علي والء يوسف فلسفة 535 9

 66.0 ثريا عدنان لبيب خديجة فلسفة 533 10

 64 حسنه حويلي ميساء أبو حويلي فلسفة 550 11

 63 مريم علي هنا ابو نبوت فلسفة 540 12

 63 خضرة سليمان منى زهرة فلسفة 542 13

 63 حياة نصوح لما محمد فلسفة 552 14

 82 سهام عبد الرحمن هزار مقبل فيزياء 602 1

 77.5 خديجة حسين غفران حاج خليل فيزياء 605 2

 77 غزالة جاسم محمد المزعل فيزياء 601 3

 72.5 صبحيه عطيه االء اسماعيل فيزياء 600 4

 71 فصل عبد النبي سحر العسود فيزياء 604 5

 70.1 ماجدة امين رهف موسى فيزياء 609 6

 70 هاجر عيسى ايناس حسن فيزياء 603 7
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 70 عائشة زياد عبير ابراهيم فيزياء 606 8

 69.5 أمينة هايل إيناس العلي فيزياء 599 9

 69.5 غازيه عثمان االء الفشتكي فيزياء 607 10

 68.5 عائده ياسر شهاب الدين حاج حسن فيزياء 610 11

 67 رائده نجوان والء علي فيزياء 611 12

 76.8 وجيهة سلمان نضال حسن كيمياء بحتة 613 1

 70.6 سميرة ديب رشا الشالط كيمياء بحتة 612 2

 77.7 محاسن حسن طالب الفاحلي لغة إنكليزية 265 1

 77.6 كامله نزيه منار حسون لغة إنكليزية 290 2

 77.6 خديجة سعد الدين رشا سعد الدين لغة إنكليزية 283 3

 77.2 ناهده حسن ليال نصار لغة إنكليزية 338 4

 77.2 ترفه صبيح منى ارشيد لغة إنكليزية 339 5

 76.5 بثينة فايز مؤمن حسين لغة إنكليزية 271 6

 75.4 نايفة عطية إخالص دوماني لغة إنكليزية 225 7

 75 منى ممدوح وعد الجالل لغة إنكليزية 345 8

 74 شهيره ماجد كنانه المطوي لغة إنكليزية 337 9

 74 بسمة عبد الرحمن بشرى الشهاب لغة إنكليزية 236 10

 73.8 سهيله محمد رويده البداح لغة إنكليزية 331 11

 73.5 اعتدال عفيف والء اسعد لغة إنكليزية 292 12

 73.4 خديجة محمد رائده زهرة إنكليزيةلغة  307 13

 73.1 رقية احمد هناء حجازي لغة إنكليزية 291 14

 73.1 بدرية ابراهيم عبير الدوماني لغة إنكليزية 221 15

 73 هيفاء محمد أميمة الخرفان لغة إنكليزية 257 16

 73 شفيقة صالح محمود الطويل لغة إنكليزية 234 17

 72.5 آمنة يحيى خلود الذياب لغة إنكليزية 228 18

 72.4 عائشة حسين أنور العمر لغة إنكليزية 259 19

 71.4 وردة محمود سهير الشرعبي لغة إنكليزية 304 20

 71.2 صباح محمد زنوبيا كنعان لغة إنكليزية 241 21

 71 سكينة محمود جيهان هزيمة لغة إنكليزية 251 22

 71 هيلة عدنان وداد الصالح لغة إنكليزية 306 23

 70.4 كوثر علي صبا الفاعوري لغة إنكليزية 333 24

 70.0 منى محمد لمى عباس لغة إنكليزية 319 25

 69.8 سعدة سليم ريم مستو لغة إنكليزية 332 26

 69.7 نورة حسين اسماء خلف لغة إنكليزية 323 27

 69.5 ريما جمال ميساء الحمد لغة إنكليزية 310 28

 69.2 فاطمة ابراهيم نجاح محمود إنكليزية لغة 342 29

 69.2 هويدا محمد نائلة سليمان لغة إنكليزية 254 30

 69 خديجة دحام اسراء المحمد لغة إنكليزية 255 31

 68.6 سوريا ذياب دعاء الخنيفس لغة إنكليزية 347 32

 68 مريم ابراهيم أمنة هالل لغة إنكليزية 250 33
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 67.5 بيان عدنان سيمازه شورى لغة إنكليزية 263 34

 67.4 سهام صالح ندى الموسى لغة إنكليزية 343 35

 67.2 تمام يوسف اسماء الخياط لغة إنكليزية 222 36

 67.1 مريم يوسف والء بكر لغة إنكليزية 302 37

 67 خضرة فايز تغريد الصخيلي لغة إنكليزية 237 38

 67 تعيبة مطرد هبة الكومة لغة إنكليزية 229 39

 67 أمينة عبد الوهاب نسرين العلي لغة إنكليزية 238 40

 67 غثوة حسين حنان احمد لغة إنكليزية 326 41

 66.7 وفاء رجب نور الهدى محمد لغة إنكليزية 249 42

 66.7 خيريه محمد بسمه العلي لغة إنكليزية 325 43

 66.0 اسمه احمد هناء موسى لغة إنكليزية 294 44

 66 شمة علي منى الموسى لغة إنكليزية 231 45

 66 فاطمه حسني أسماء حسن لغة إنكليزية 324 46

 66 فاطمه فريز سمر سعيد لغة إنكليزية 348 47

 81.5 عفيفة عبد الرزاق فردوس ذياب لغة عربية 130 1

 80.6 مريم ماضي شمخة القاعوري لغة عربية 91 2

 79.9 نوفة حسن نجوى شطيط لغة عربية 141 3

 79.0 سكينة عبد الكريم هبة الرخالني لغة عربية 180 4

 78.2 سوريا عصام لينا سليمان لغة عربية 218 5

 78 حمدة احمد محمد البيضة لغة عربية 131 6

 77.1 مكية خالد رزان شبيب لغة عربية 113 7

 77 فاطمة ناصر هزار عبد الحميد لغة عربية 138 8

 76.9 عصرية خالد محمد  الخليفة لغة عربية 183 9

 75.7 سهام علي مصطفى سجود العلي لغة عربية 146 10

 75.6 سعده حسن ميالد احسان لغة عربية 217 11

 75.5 ندوة محمود نبيلة السحاري لغة عربية 133 12

 75 شتوة داود حكمت المحمود لغة عربية 118 13

 75 زهرة فيصل نجله الخضر لغة عربية 144 14

 75 حمدة احمد نور البيضة لغة عربية 135 15

 74.5 حبسه طالب منى العبيد لغة عربية 132 16

 74.5 فاطمة عثمان هنية عبد العال لغة عربية 203 17

 74 تعيبة مطرد وعد الكومة لغة عربية 179 18

 73.6 نعيمة سعد لينا العبد اهلل لغة عربية 61 19

 73.5 عيشة حسين اسماعيلآمنة  لغة عربية 84 20

 73.0 حاجة عقلة أحمد أحمد لغة عربية 147 21

 72.6 مريم قاسم غدير المحمد لغة عربية 196 22

 72.5 نورة العر علي انوار ابو خالد لغة عربية 49 23

 72.5 هيلة شاهين لينا حسون لغة عربية 73 24

 72 آسيا حسين عال كنعان لغة عربية 64 25

 71.9 وردة محمد ندى غريب عربية لغة 134 26
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 71.6 مريم خالد هنادي البيضة لغة عربية 21 27

 71.5 عفاف غسان عصام الصفدي لغة عربية 114 28

 71.5 مريم عدنان شيرين الكنعان لغة عربية 194 29

 71.1 فطيم حسين ماجد الدياب لغة عربية 74 30

 71.1 خزنة علي أميرة الرفاعي لغة عربية 110 31

 71.1 رحمة حسين نور علي لغة عربية 136 32

 71 ذيبه فارس فاطمة دلي لغة عربية 161 33

 70.9 صفية عادل آالء الحبش لغة عربية 46 34

 70.5 صبحة محمد دالل خميس لغة عربية 42 35

 70 صبحية احمد فاطمة احمد الموسى لغة عربية 126 36

 70 سعدة رضوان هيام الذياب لغة عربية 122 37

 69.9 مريم جمعة احمد الكريان لغة عربية 127 38

 69.9 فاطمة حسين فاتن الرحيل لغة عربية 22 39

 69.5 زهرة العلي احمد أماني عجرم لغة عربية 100 40

 69.5 خالدية ايهم عفراء السليمان لغة عربية 107 41

 69.5 آمنه عدنان هبا عطا لغة عربية 60 42

 69.5 سعاد منير وعد حميرة لغة عربية 177 43

 69.5 أميرة قاسم عماد ركاب لغة عربية 115 44

 69.4 فاطمة غانم محمد وئام حسن لغة عربية 145 45

 69.3 سعده حامد كبرياء  حسن لغة عربية 65 46

 69.1 انيسة ابراهيم خلود الحسين لغة عربية 155 47

 69 هالة تصار ياسين غفران الشريحي لغة عربية 129 48

 69 نجاح محمد خلود  سعيد لغة عربية 185 49

 69 سميره محمد لمى المحمد لغة عربية 198 50

 69.0 حسنة سعد هند الخميس لغة عربية 80 51

 83.3 نجاح علي بدر محمد لغة فرنسية 373 1

 78.5 فاطمة القادري إبراهيم ليليان الدعاس لغة فرنسية 356 2

 74.4 تركمانية علي انتصار بعلة فرنسية لغة 372 3

 73.6 سعاد منير سحر حميره لغة فرنسية 368 4

 69.5 جمانه ذيب هبه صالح لغة فرنسية 379 5

 69.3 نجده نبيل وسام العثمان لغة فرنسية 381 6

 68.4 ماري الياس عال ابو عضل لغة فرنسية 366 7

 68.4 خالدية محمد نجاة االطرش لغة فرنسية 363 8

 68 ربيعة عدنان سلوة حاج محمد لغة فرنسية 352 9

 68 مريم عوض عائشة الرفاعي لغة فرنسية 382 10

 68 كوثر احمد والء الفرحان لغة فرنسية 380 11

 66.4 شمه ديب رنا الشيني لغة فرنسية 374 12

 65.1 انعام يوسف بشرى خليل لغة فرنسية 353 13

 65 سميحة عيسى اسماعيليثرب  لغة فرنسية 369 14

 64.6 فاديا عربي نور الهدى سرور لغة فرنسية 378 15
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 64 وردة هالل صفاء الهالل لغة فرنسية 351 16

 64 عليا احمد امل ادريبي لغة فرنسية 371 17

 81.3 وفاء محمد بشار ديمه محمد بشار الداغستاني مكتبات 665 1

 79.5 نادرخيرية  غالب لينا الشديد مكتبات 694 2

 74.5 نازك محمد نشات ناريمان تحقاخه مكتبات 704 3

 73.1 فتحية محمد نور المصطفى مكتبات 697 4

 72.5 نادية عبد الناصر عال العوض مكتبات 685 5

 71 ربيعه ابراهيم رانية شيخ قاسم مكتبات 696 6

 70.8 صباح عاصم تيجان ماخوش مكتبات 699 7

 70.3 فوزية المرعي فيصل مفلح اريج مكتبات 695 8

 73.9 لميا محمد صفاء رحيمة مناهج وتقنيات تعليم 860 1

 72.0 يسره داوود داوود ابتسام داوود مناهج وتقنيات تعليم 853 2

 68.4 امنة يونس هالة الجاسم مناهج وتقنيات تعليم 857 3

 66.1 عيدة موسى هنادي ديب مناهج وتقنيات تعليم 856 4

 65.7 فهميه احمد ابتسام الغوثاني مناهج وتقنيات تعليم 852 5

 65.5 امينة الحسن محمد نور دياب مناهج وتقنيات تعليم 872 6

 64.5 عزيزة نمر صفاء المحمد مناهج وتقنيات تعليم 863 7

 63.4 صبحية مصطفى عائشة السعيد مناهج وتقنيات تعليم 855 8

 للتعيين إذا لم تستكمل كافة األوراق الثبوتية المطلوبة خالل مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار .يسقط حق المقبولين  

 


