
بية للعلوم الرصفة  ي/ كلية التر
الكيمياء التطبيقر

القسم(2) المفاضلة الرغبة (1) المفاضلة الرغبة (2)درجة الرغبة (1)درجة الرغبة الخياراتالمعدلالمجموعالفرعنوع القبولاب الجدالجداالباالسم

يمركسيعثدهللاخيفشٝدظازج1
 
مَٞٞاء61487.71213878887.3687.86احيائ

يمركسيدَ٘دٛؼامسٍٞعاُالزج2
 
مَٞٞاء64692.29213819786.6494.64احيائ

يمركسيعثدهللاخيفٍْافٍٖا3
 
مَٞٞاء59184.43213848784.2185.71احيائ

يمركسيخيفعثدٝاظِٞصاىخ4
 
مَٞٞاء55078.57213887683.2977.29احيائ

يمركسيظيً٘دمحمٕاؼٌد٘زاء5
 
مَٞٞاء58984.14213828483.0784.07احيائ

ي الشهذاء روي عجٞو دعِٞ اىسدٌٞ عثد ٍازٝا6
 
مَٞٞاء58984.14213827483.0779.07احيائ

يمركسيدعِٞعيٜٕٞثٌ ْٕد7
 
مَٞٞاء60185.86213798582.4385.43احيائ

يمركسيعصٝصزفعددعِٞظ٘شا8ُ
 
مَٞٞاء53876.86213886882.4372.43احيائ

يمركزيدعِٞصادقدعِٞدع9ِ
 
مَٞٞاء51373.29213915182.1462.14احيائ

يسابقة سنىاتداظةزاضٜعَازد٘زاء10
 
مَٞٞاء60886.86213769481.4390.43احيائ

يمركسيدمحممسٌٝداٗددع11ِٞ
 
مَٞٞاء52575.00213876381.0069.00احيائ

يمركسيدعِإتسإٌٞجَٞوظاله12
 
مَٞٞاء57081.43213808980.7185.21احيائ

يمركزيدعِصادقدافعذمس13ٙ
 
مَٞٞاء51473.43231885080.7161.71احيائ

يمركسيخالفدمحمّصٞف فاطَح14
 
مَٞٞاء55979.86213818180.4380.43احيائ

يمركسيخيٞوادَدؼٖابّد15ٙ
 
مَٞٞاء53276.00213847980.0077.50احيائ

يمركسيع٘اد دعِٞ عيٜ ذثازك16
 
مَٞٞاء51173.00213878080.0076.50احيائ

يالخيارات كفاية عذمٍثازكمَسٕاؼٌ ٕثح17
 
مَٞٞاء54978.43213748276.2180.21احيائ

يمركسيدعِٞذَٞ٘زصالحاٝالف18
 
مَٞٞاء52875.43213846879.7171.71احيائ

يثالث دور/  مركسيدمحماظعدٍاشُادَد19
 
مَٞٞاء54678.00213817679.5077.00احيائ

يمركسيخَٞطظيَاُ طإس دٞدز20
 
مَٞٞاء58082.86213768679.4384.43احيائ

يمركسيعْادعثدهللاٍٖدٛظج21ٚ
 
مَٞٞاء57081.43213777379.2177.21احيائ

يمركسياتسإٌٞخيٞوداٗدعي22ٜ
 
مَٞٞاء52775.29213836179.1468.14احيائ

يمركزيعيٜصثذٜظاىٌ شْٝة23
 
مَٞٞاء51373.29213855079.1461.64احيائ

يالخيارات كفاية عذمفسداُعثدهللاظاٍٜ شْٝة24
 
مَٞٞاء56881.14213778679.0783.57احيائ

يمركسي دعِٞ عصخ إتسإٌٞ فاطَح25
 
مَٞٞاء55879.71213788478.8681.86احيائ

يمركسيخيفىطٞفمسٌٝ زّا26
 
مَٞٞاء56781.00213847782.5079.00احيائ

يمركسيادَددَدٍْٛقرشْٝة27
 
مَٞٞاء52474.86213827978.4376.93احيائ

يمركسي خضٞس عثاض فاضو اٝاخ28
 
مَٞٞاء58583.57213867484.7978.79احيائ



بية للعلوم الرصفة  ي/ كلية التر
الكيمياء التطبيقر

ي( مىازي ) خاصعازفزدٌٍٞثْٚعَس29
 
مَٞٞاء52374.71213826978.3671.86احيائ

يمركسيّ٘زٛؼامسخٞسٛشٕساء30
 
مَٞٞاء53376.14213806378.0769.57احيائ

يمركسيعثداىنسٌٝفؤاد ٍعَسْٕد31ٓ
 
مَٞٞاء54878.29213777877.6478.14احيائ

يمركسيعيٜعادهٍْرظسأٍاٍح32
 
مَٞٞاء51373.29213826677.6469.64احيائ

يمركسيٍطيلإتسإٌٞفٞصو ضذ33ٚ
 
مَٞٞاء52575.00213807977.5077.00احيائ

يمركسيدَدإظَاعٞودمحمظج34ٚ
 
مَٞٞاء51173.00213827477.5073.50احيائ

يمركسيدعٍِذَ٘داىعظٌٞ عثدٍذَ٘د35
 
مَٞٞاء53776.71213787877.3677.36احيائ

يمركسيؼٞاعٍجٞدطٜداذ36ٌ
 
مَٞٞاء50872.57213827377.2972.79احيائ

يمركسيٍْص٘زج٘ادٗادٛاْٝاض37
 
مَٞٞاء55379.00213757277.0075.50احيائ

يعدم كفاية الخياراتفاضوعيٜادَدؼٖاب38
 
مَٞٞاء52174.43213795076.7162.21احيائ

يالخيارات كفاية عذمتنساّرصازاشٕسظذس39
 
مَٞٞاء53175.86213778076.4377.93احيائ

يمركسيدعِٞطّٔٝ٘طفاطَح40
 
مَٞٞاء52374.71213785876.3666.36احيائ

يمركسيٍذَ٘دإتسإٌٞعيٜ شْٝة41
 
مَٞٞاء54778.14213747276.0775.07احيائ

يمركسيّجٌخيٞوعثاضٍٞط42
 
مَٞٞاء53376.14213767076.0773.07احيائ

يمركسيعصٝصدعِجاظٌتر٘ه43
 
مَٞٞاء51072.86213797675.9374.43احيائ

يمركسيعيٜاتسإٌٞشتٞدفاطَح 44
 
مَٞٞاء52374.71213776775.8670.86احيائ

يمركسيعثدخيٞفحصثذٜدمحم45
 
مَٞٞاء50972.71213797775.8674.86احيائ

يمركسيٕاى٘غماظٌٕاؼٌّثأ46
 
مَٞٞاء52975.57213767475.7974.79احيائ

يمركسيعطٞحعثداىَذعِؼعالُد٘زاء47
 
مَٞٞاء53977.00213747275.5074.50احيائ

يمركسيّٝ٘طصاىخادَد ظثأ48
 
مَٞٞاء51874.00213776375.5068.50احيائ

يمركزيددٝدإظَاعٞوزعدٍْٖد49
 
مَٞٞاء50972.71213786475.3668.36احيائ

يمركسيظيَاُدعِعيٜظجاد50
 
مَٞٞاء52975.57213758375.2979.29احيائ

يمركسيعثدعيٜدعِدمحم51
 
مَٞٞاء50872.57213787475.2973.29احيائ

يثالث دور/  مركسيدعِّٞاصسماظٌشٕساء52
 
مَٞٞاء52875.43223758475.2179.71احيائ

يمركسيعيٜجث٘زٛدمحمقاظ53ٌ
 
مَٞٞاء52775.29213758075.1477.64احيائ

يمركسيادَددَٞد زداًط54ٔ
 
مَٞٞاء51974.14213767675.0775.07احيائ

يمركسيفٖددداًعاصٜٕاىح55
 
مَٞٞاء51874.00213767775.0075.50احيائ

يمركسيدمحمفسجٗىٞدشٕساء56
 
مَٞٞاء58783.86213669374.9388.43احيائ



بية للعلوم الرصفة  ي/ كلية التر
الكيمياء التطبيقر

يمركسيإتسإٌٞادَدّصسّثأ57
 
مَٞٞاء52474.86213756874.9371.43احيائ

يمركسيجاظٌعثاضادَدغفسا58ُ
 
مَٞٞاء52174.43213756574.7169.71احيائ

يمركسيماظٌدعِادعاُ فاطَح59
 
مَٞٞاء53476.29213737074.6473.14احيائ

يمركسيدَٞدٛجاظٌدَدٛمساز60
 
مَٞٞاء51974.14213757974.5776.57احيائ

يمركسيٍجٞددَٞدخيٞو ادَد61
 
مَٞٞاء53276.00213737874.5077.00احيائ

يمركسيدعِعثدهللاعثدفاطَح62
 
مَٞٞاء51173.00213766974.5071.00احيائ

يمركسيدَداُذٝاب جاظٌزظ٘ه63
 
مَٞٞاء52474.86213745074.4362.43احيائ

يثالث دور/  مركسيجاظٌادَدطازق فاطَح64
 
مَٞٞاء51673.71213757074.3671.86احيائ

يمركسيادَداىسضا عثدٍؤٝدعَس65
 
مَٞٞاء51773.86213746973.9371.43احيائ

يمركسيدمحمعَساُؼاٍوؼَٞاء66
 
مَٞٞاء54477.71213708173.8679.36احيائ

ي( مىازي ) خاصجازٍٛطؽسزدٌٞغٞث67
 
مَٞٞاء54177.29213707373.6475.14احيائ

ي الشهذاء رويإظَاعٞوّاصسدعِٞدَصج68
 
مَٞٞاء52575.00213727273.5073.50احيائ

يمركسيدمحمجاظٌزعدٍس69ٌٝ
 
مَٞٞاء57982.71213649173.3686.86احيائ

يمركسيٍْؽدخيفقذطاُذثازك70
 
مَٞٞاء55178.71213687473.3676.36احيائ

يالشهذاء رويعيٜدمحمضسازتْٞاخ71
 
مَٞٞاء56280.29213667773.1478.64احيائ

يمركسيؼْإٗٓاؼٌعثددع72ِٞ
 
مَٞٞاء52274.57213718972.7981.79احيائ

يمركسيظيَاُظعٞد عيٜفٖد73
 
مَٞٞاء51573.57213726472.7968.79احيائ

يمركسيتنراغطٖساُعاده اظٞو74
 
مَٞٞاء51974.14213717572.5774.57احيائ

يمركسيعيٍٜذَ٘د ّٖادٍٞادج75
 
مَٞٞاء51974.14213715472.5764.07احيائ

يمركسيدمحمعيٜخضٞسادزٝطٍْٞس76
 
مَٞٞاء53075.71213697472.3674.86احيائ

يمركسيعيٜظيطاُفٖدجٖاد77
 
مَٞٞاء51673.71213717372.3673.36احيائ

يمركزيعثدٍذَ٘ددمحمٍس78ٌٝ
 
مَٞٞاء53075.71213695772.3666.36احيائ

يمركسيدمحمٕصتسضسغاًؼٖد79
 
مَٞٞاء55078.57213668872.2983.29احيائ

يمركسيٍ٘ظٚدمحمدعِٞعي80ٜ
 
مَٞٞاء50872.57213728172.2976.79احيائ

يمركسيطعَٔادَدٝاظس ادَد81
 
مَٞٞاء52975.57213697772.2976.29احيائ

يمركسيدَدعثداىعصٝصعثداىعرازدعا82ً
 
مَٞٞاء50872.57213727172.2971.79احيائ

يالخيارات كفاية عذمدعِٞدمحمٍاشُّ٘ز83
 
مَٞٞاء52875.43213698772.2181.21احيائ

يمركسيٍجٞدامساًعالءشْٝة84
 
مَٞٞاء54878.29231668172.1479.64احيائ



بية للعلوم الرصفة  ي/ كلية التر
الكيمياء التطبيقر

يمركسيخيٞوجيٞوٝ٘ظفاٝح85
 
مَٞٞاء52074.29213706872.1471.14احيائ

يمركسيعيٜادَدخيٞواىٖدٙ ّ٘ز86
 
مَٞٞاء52775.29213726473.6469.64احيائ

يمركسيعثاض عصخؼٖٞدشْٝة87
 
مَٞٞاء54678.00213668472.0081.00احيائ

يثالث دور/  مركسيظعٞدإتسإٌٞٝعن٘بٝاظ88َِٞ
 
مَٞٞاء52575.00213698372.0079.00احيائ

يمركسيماٍوادَددَصجّ٘ز89
 
مَٞٞاء51874.00213706672.0070.00احيائ

يمركسيعصٝصزدٌٞدعِظجاد90
 
مَٞٞاء51473.43213708171.7177.21احيائ

يمركسيدثػداٍدصادةصد91ٙ
 
مَٞٞاء52575.00213688471.5079.50احيائ

يمركسيتعٍُْ٘طؽسّصٝٔذقٜ دمحم92
 
مَٞٞاء51874.00213697071.5072.00احيائ

يمركسيٕادٛجثازظرازفاطَح93
 
مَٞٞاء52074.29213806277.1468.14احيائ

يمركسيإتسإٌٞعثدهللاّجٌ شْٝة94
 
مَٞٞاء52374.71213766175.3667.86احيائ

يمركسيعي٘اُدمحمصفاءعي95ٜ
 
مَٞٞاء52074.29213866080.1467.14احيائ

يمركزيجدٗعخَٞطعثداىعالًفٖد96
 
مَٞٞاء52174.43213805577.2164.71احيائ

يمركزيدداًعثٞدّٝ٘ط دٞدز97
 
مَٞٞاء52074.29213715372.6463.64احيائ

يمركزيدمحمعثداىيطٞفٍذَ٘د ٍْرظس98
 
مَٞٞاء52975.57231785176.7963.29احيائ

يمركزيٍدٝداتسإٌٞاظَاعٞوهللا عثد99
 
مَٞٞاء52775.29213865080.6462.64احيائ

يمركزيدعٍِٖدٛصاىخّجالء100
 
مَٞٞاء50872.57213735272.7962.29احيائ

يمركسيٍذعِٞعثداىسضا عيٜظجاد101
 
مَٞٞاء51373.29123657569.1474.14احيائ

يمركسيجاظٌضازٛعاٍسظس102ٙ
 
مَٞٞاء53476.29123627269.1474.14احيائ

يمركسيتنراغتاقسعثداىسشاق عي103ٜ
 
مَٞٞاء51773.86123648868.9380.93احيائ

يمركسيإظَاعٞوعادهغٞث ذثازك104
 
مَٞٞاء51673.71123637368.3673.36احيائ

يمركسياتسٌٕٞعيٜظعدٛ زّا100
 
مَٞٞاء53876.86123587567.4375.93احيائ

يثالث دور/  مركسيعثددَٞدجَاهظثأ101
 
مَٞٞاء52074.29123597866.6476.14احيائ

يمركسيٕٗٞةاىسدٌٞ عثدصالح داّٞح102
 
مَٞٞاء51974.14123597566.5774.57احيائ

يمركسيدعِٞطٔ ّٝ٘طفاط103َٔ
 
مَٞٞاء52374.71123587866.3676.36احيائ

يمركسياىذعِٞ عثدظيٌٞدعِعثدهللا104
 
مَٞٞاء53175.86123547764.9376.43احيائ

يمركسيمّ٘ٔادَدظرازظَٞاء105
 
مَٞٞاء51273.14123567064.5771.57احيائ

يمركسيادَدّصٝسخاىد زّا106
 
مَٞٞاء51673.71123559164.3682.36احيائ

يثالث دور/  مركسيعيٞ٘ٛإتسإٌٞإظَاعٞوفازض107
 
مَٞٞاء52074.29123537263.6473.14احيائ



بية للعلوم الرصفة  ي/ كلية التر
الكيمياء التطبيقر

يثالث دور/  مركسيؼَحعيٜدعِمساز108
 
مَٞٞاء51473.43123537963.2176.21احيائ

يمركسيدمحمٝ٘ظفادَدظسٍد109
 
مَٞٞاء52775.29123507762.6476.14احيائ

يثالث دور/  مركسيدَدداذٌغاشٛاالء110
 
مَٞٞاء51273.14123518562.0779.07احيائ


