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 التسلسل
رقم 
 القبول

 المحصلة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص

 80.8 فاطمة انيس هناء حسن التخطيط واإلدارة 23 1

 78.5 حفيظه مزيد عفراء معال التخطيط واإلدارة 77 2

 76.5 اسمى بسيم عال ديب التخطيط واإلدارة 22 3

 75.9 ليلى امين عبير عراج التخطيط واإلدارة 76 4

 75.5 يسيره حسن عال شاهين التخطيط واإلدارة 19 5

 75.5 امل علي سمار حمود التخطيط واإلدارة 24 6

 74.5 مونا جهاد ريم عباس التخطيط واإلدارة 18 7

 74.3 ابتسام فواز لورنس الحديدي التخطيط واإلدارة 17 8

 79.5 انتصار علي يعرب احمد التربية اإلسالمية 32 1

 77.0 منى ابراهيم زينب عباس التربية اإلسالمية 28 2

 74 حميدة شفيق عذاب صالح التربية اإلسالمية 29 3

 72 وفاء صالح ايباء قمري التربية اإلسالمية 30 4
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 76.0 نعامة نديم ابراهيمهشام  التربية الرياضية 55 1

 80.7 وفاء أحمد هبة الشغري إرشاد نفسي 40 1

 80 نهيدة برهان انغام متوج إرشاد نفسي 41 2

 80 منوى احمد اباء سليمان إرشاد نفسي 1103 3

 80 دعد وجيه اريج رحال إرشاد نفسي 61 4

 78 غادة حافظ جميلة هالل إرشاد نفسي 39 5

 76.1 رهجة سلمان شاهين راميا إرشاد نفسي 38 6

 75.1 ليلى احمد رزان علي إرشاد نفسي 62 7

 82.5 ليال محسن ميسم حمصي حقوق 2 1

 75.0 ابتسام أحمد سماح مخلوف حقوق 78 2

 77.8 كوكب محسن وفاء سلطان رياض أطفال 68 1

 77.5 بسيمة عارف لورانس نبعه رياض أطفال 42 2

 75 سلوى انيس اكتمال طراف رياض أطفال 70 3

 74.4 ابتسام تيسير نوره عبدو رياض أطفال 69 4

 73 نبيال أديب بتول خليل رياض أطفال 44 5

 88.0 يمنى محسن مرام حسن رياضيات 73 1

 85.7 زينب علي جالل علي رياضيات 71 2

 85.0 جمانة توفيق محمد محمد رياضيات 8 3

 84.7 حمده حكمت بيداء منصور رياضيات 72 4

 74.1 ثناء علي ناديا ديب رياضيات 4 5

 74 نظيرة مصطفى ختام حسين رياضيات 7 6

 77.8 اسمة احمد راميا شريبا علم األحياء 37 1

 79.5 أمينة احمد مرام خضور فيزياء 59 1

 76.5 فاطمة خالد هبة اهلل وهوب فيزياء 58 2

 73 حفيظة رفعت معتز مرتضى فيزياء 57 3

 83.9 يسرى جميل وئام حمود كيمياء بحتة 35 1

 81 نوال طالل ادهم اسماعيل كيمياء بحتة 34 2

 77.6 أمل محمود إيمان خلوف مناهج وتقنيات تعليم 46 1


