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 جـبيعـة انـًـُـٍـب

 كـهـٍة اَداة         

 

 

 نجُة تُسٍق طالة انفرقة األونى

 (0218/0219) انجبيعً انعبو

 

 

 عًٍد انكهٍة                                                  وكٍم انكهٍة نشئىٌ انتعهٍى وانطالة                      

 

 

 

 أ. د/ يحًد َىر اندٌٍ انسبعبوي                           د/ انسٍد بهبء جالل دروٌش                 أ.                      

 93العدد:               نتسابإشعبة:           الدراسات السكانيةقسم:          
 

 

المجموع 
 الكلى

 م األسم الرغبة الدرجة

  .1 ادمذ كذالوي ضيف تىفيق 2 26265 33

  .2 علً اشرف دمذي علً 6 247 3365

  .3 وداد عماد عيذ لطفً الضيذ 3 25465 3365

  .4 ايقمارليه هارون صمير ف 7 25665 3365

  .5 مريم معىض تىوً درويش 4 26265 34

  .6 دعاء رجة مذمذ مذمذ 7 24865 34

  .7 ايح رشاد شعثان عثذالذميذ 2 262 34

  .8 مالك فرح مالك صلية 4 25965 3465

  .9 روا يضري ادمذ عثذالمىعم 2 245 3465

  .11 فؤاد صالمه فؤاد مزيىن 6 246 35

  .11 اريه عثذ المضيخ كامل خليل 6 25765 35

  .12 ميار مظهر مذمذ اتراهيم 3 25365 35

  .13 واديح اشرف يىصف واصليلذاس 5 262 3565

  .14 مصطفً دضه صاتر وقاد 2 25265 3565

  .15 ادمذ عثذالمىعم صعذ عثذالمىعم 4 26465 36

  .16 صهيلح ادمذ دضاويه ادمذ 2 24965 36

  .17 رويش خليل دثية صالخ 2 25265 36
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  .18 اتاوىب صامر ثاتت يضً 4 26565 36

  .19 تذويح دضيه ادمذ ماضً 8 25565 3665

  .21 وذي هاشم عثذالجىاد هاشم 6 26265 3665

  .21 ميادج ضادً يضري دضه 5 24865 3665

  .22 خلىد مذمىد ادمذ طه 2 24665 37

  .23 االء مذمىد عثذالعظيم ماضً 2 262 37

  .24 دعاء عثذالغىً مذمذ عثالغىً 4 26665 3765

  .25 ادمذ مذمىد مذمذ رجة 4 25265 38

  .26 اصماء عادل مىذي دضه 7 266 38

  .27 ميروا عطا عثذهللا عزاريح 3 262 38

  .28 مذمذ تذر الضيذ مهذي 3 262 3865

  .29 دىان عثذالمالك اتراهيم دثية 2 248 3865

  .31 كريم مذمذ كامل عثذالغىً 5 24865 39

  .31 مصطفً مذمذ مذمىد وصر الذيه 2 253 39

  .32 ايح ممذوح مذمذ ادمذ 2 248 3965

  .33 دمه مؤمه ادمذ مذمذعثذالر 4 265 42

  .34 كيرلش ميخائيل تىلش 2 25865 42

  .35 روفيذا عمران مذمذ علً 5 26365 4265

  .36 هايذي صعيذ مذمذ الضعيذ 4 252 42

  .37 فادي ممذوح جىدج ميخائيل 6 24965 42

  .38 مذمذ ادمذ خليل مذمذ 2 323 53
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  .39 مصطفً شريف قاصم مذمذ 2 32265 55 


