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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية      

 

 949/ 296القــرار رقم  /
 

  وزير التربية:
 م وتعديالتو .4552/ لعام 05بناء على أحكام القانون األساسي للعاملين في الدولة رقم /

 م.2/7/4502/ تاريخ 452وعلى المرسوم رقم /
 م المتضمن اعتماد األحكام العامة المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين 05/05/4502/ م.و تاريخ 22وعلى القرار رقم /

 والتعاقد لدى الجيات العامة.
 م المتضمن اعتماد المسابقة. 7/2/4507تاريخ  070/2وعلى كتاب الجياز المركزي للرقابة المالية رقم 

 م المتضمن اإلعالن عن إجراء مسابقة.7/2/4507 تاريخ 727/722وعلى القرار رقم 
  حلبم وتعديالتو المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في المسابقة لصالح مديرية التربية في محافظة 7/7/4507تاريخ  2425/722وعلى القرار رقم 
 .حلبالمتحان التحريري لصالح مديرية التربية في محافظة المتضمن أسماء الناجحين با وتعديالتوم 4507/ 05/ 07تاريخ  2977/722وعلى القرار رقم 

 م وتعديالتو . 45/04/4507تاريخ  00492/ 4وعلى كتاب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم ق/ ع /
 م المتضمن أسماء الناجحين . 42/0/4509تاريخ  497/722وعلى القرار رقم /

  .م المتضمن اعتماد  نتائج المسابقة 00/4/4509تاريخ    050/2 وعلى كتاب الجياز المركزي للرقابة المالية رقم
 

 يقرر ما يأتـــــــي :
 

 نين بصفة دائمة من الفئة األولى لمسابقة المعلن عنيا لتعيين عدد من المواطا الناجحين فييعتبر السادة المدرجة أسماؤىم أدناه  : 1مادة
 وفق تسلسل درجات نجاحيم  مقبولين للتعيين لدييا حلب مديرية التربية في محافظة من حملة اإلجازة الجامعية في           
 االختصاص وفق الجدول اآلتي :  حسب         
 الدرجة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص رقم القبول التسلسل

 76.8 مطٌعة احمد عائدة البٌشٌنً التخطٌط واإلدارة 7712 1

 76.0 ملكه نصر منار شمسٌن التخطٌط واإلدارة 7713 2

 71.9 نادٌا ابراهٌم سجى عباس التخطٌط واإلدارة 7711 3

 71.3 جمٌلة لاسم عمار حمٌدة التخطٌط واإلدارة 7679 4

 71.2 رلوش دمحم علً سحر الحالق التخطٌط واإلدارة 7695 5

 70.4 سهام أنور رنٌم العلً التخطٌط واإلدارة 7672 6

 70.2 سلمه امٌر فاتن طوٌل التخطٌط واإلدارة 7717 7

 70.0 لٌنه خلٌل نادٌا احمد التخطٌط واإلدارة 7714 8

 68.7 سلمى حبٌب لبنى حبٌب التخطٌط واإلدارة 7723 9

 68.5 اسمهان ٌوسؾ سومر بستون التخطٌط واإلدارة 7721 10

 68.1 مارٌت حنا وعد شٌخ حنا التخطٌط واإلدارة 7643 11

 67.9 رباح خلدون دمحم اٌمن بنً التخطٌط واإلدارة 7658 12

 67.5 فاطمة حٌانً دٌاب عبد الحفٌظ بٌج التخطٌط واإلدارة 7591 13

 67 خزنة علً شادٌة شبانً التخطٌط واإلدارة 7720 14
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 67 ذكاء عبد المادر والء عابو التخطٌط واإلدارة 7609 15

 65.7 وفاء ثابت عثمانجهان  التخطٌط واإلدارة 7731 16

 65.5 خدٌجه سامً ؼفران االبراهٌم الرجب التخطٌط واإلدارة 7606 17

 65.4 هناء حسٌن رٌم أحمد التخطٌط واإلدارة 7655 18

 65 رابحه أحمد ناهد موالدي التخطٌط واإلدارة 7622 19

 64.9 سمٌره دمحم سلٌم هبه شعار التخطٌط واإلدارة 7656 20

 81.8 ممدر اسعد عبٌر هنانو حموق 174 1

 79.9 فاطمة مصطفى منى مسوتى حموق 45 2

 74.6 زهرة تركً مرٌم حمشو حموق 37 3

 71.9 دنوره علً بشار سلٌمان حموق 190 4

 70.7 مٌاده دمحم سهٌل روال لبانً حموق 163 5

 69.6 وداد عمر الفاروق دمحم درمش حموق 50 6

 69.6 فاطمة دمحم لمى بالو حموق 151 7

 69.2 ثناء ولٌد سهى شوٌحنة حموق 127 8

 69 وطفة شعبان احمد الخلوؾ حموق 38 9

 68.8 عائشة علً امٌنة خلؾ حموق 66 10

 68 فدوة عبد الكرٌم آالء رواس حموق 121 11

 67.7 امٌرة احمد حسناء اطلً حموق 110 12

 67.6 ضحى عبد الكرٌم احمد جلبً حموق 149 13

 67.1 رنجس زٌدان زكرٌا بلوي حموق 79 14

 66.2 ندى احمد رانٌا دباس حموق 11 15

 66.0 أسماء مصطفى االء الفحل حموق 178 16

 65.8 مٌادة عبد الخالك دالٌا ابٌض حموق 124 17

 65.6 صبحٌة عمر فراس شرق حموق 20 18

 65.6 دٌبة ٌحٌى اٌمان دوارة حموق 140 19

 65.2 مٌادة دمحم نهاد نهى ملمً حموق 114 20

 64.9 نهلة صفوان ٌاسمٌن سوده حموق 67 21

 64.7 نادٌا شاكر هال لباعة حموق 10 22

 64.1 روٌدة جمال لٌنا الشعبو حموق 122 23

 63.1 رده ناصر دمحم نور الدٌن حنان أحمد حموق 13 24

 63 زلخة خلٌل شرٌهان حسن حموق 60 25

 63 حمٌدة احمد ؼسان علً حموق 172 26

 73.6 عفاؾ ولٌد عبادة معمار طب بشري 7 1

 92.9 مرٌم عبد الكرٌم محسن الماضً لؽة إنكلٌزٌة 3063 1

 87.6 نجوى موفك حسام صفدي لؽة إنكلٌزٌة 2196 2

 85.4 جهٌدة ابراهٌم رنا برو لؽة إنكلٌزٌة 2860 3

 84.2 هاال خضر علً اسماعٌل لؽة إنكلٌزٌة 3341 4

 83.1 سلمى اسامة رشا حبٌب إنكلٌزٌةلؽة  3476 5

 82.4 سناء بشٌر خلود زلط لؽة إنكلٌزٌة 2355 6
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 81.8 نبٌلة بدر رانٌا احمد لؽة إنكلٌزٌة 2193 7

 81.6 سكرانة ناٌؾ عبٌر الناٌؾ لؽة إنكلٌزٌة 2181 8

 81.1 كوكب احمد سوسن عٌد لؽة إنكلٌزٌة 3462 9

 80.9 ابتسام الهادي عبد والء زهرا لؽة إنكلٌزٌة 2985 10

 80.3 نبال عماد الفت داؤد لؽة إنكلٌزٌة 3522 11

 79.7 نظمٌا فاٌز رماز العثمان لؽة إنكلٌزٌة 1925 12

 79.6 امال هٌثم روان داود لؽة إنكلٌزٌة 3475 13

 79.5 ربٌعة احمد فتحً دٌمة فتى نحاس لؽة إنكلٌزٌة 2737 14

 79.5 زكٌة جعفر نرمٌن الخطٌب لؽة إنكلٌزٌة 2994 15

 79.4 نظٌره هاشم ؼصون الهوشً لؽة إنكلٌزٌة 3521 16

 79.4 ناهد دمحم وحٌد وئام رٌس لؽة إنكلٌزٌة 2984 17

 79.2 وفٌمة احمد ربا عبد الحمٌد لؽة إنكلٌزٌة 2175 18

 78.7 امون محمود ابتسام تجور لؽة إنكلٌزٌة 3298 19

 78.6 امٌنه عبد الجواد فاتن راعً جوخة لؽة إنكلٌزٌة 2606 20

 78.5 ٌسرى زٌان نسرٌن الشكوحً لؽة إنكلٌزٌة 3368 21

 78.4 سها عبدالكرٌم هبه الرحمن سنكري لؽة إنكلٌزٌة 2611 22

 78.3 تمٌنه عطا كاملة جونً لؽة إنكلٌزٌة 3362 23

 78.3 سعاد ٌوسؾ سوسن نٌوؾ لؽة إنكلٌزٌة 3281 24

 78.1 لٌال انٌس دمحمنادٌن  لؽة إنكلٌزٌة 3515 25

 78 هوال زٌن سوسن معال لؽة إنكلٌزٌة 3504 26

 77.7 فاتن محً الدٌن هبة أبو دان لؽة إنكلٌزٌة 2986 27

 77.7 هٌفاء دمحم عٌد درر مبٌض لؽة إنكلٌزٌة 2182 28

 77.5 لطفٌة دمحم مفٌد العلو لؽة إنكلٌزٌة 2275 29

 77.5 محاسن زكرٌا دمحم والء لنواتً لؽة إنكلٌزٌة 2515 30

 77.5 ابتسام مروان رنا الدن لؽة إنكلٌزٌة 3000 31

 77.5 فاتن عبد المادر رهؾ شومان لؽة إنكلٌزٌة 2825 32

 77.4 ؼادة عبد هللا رزان حمٌدة لؽة إنكلٌزٌة 2876 33

 77.4 سمٌره صالح منال سلٌمان لؽة إنكلٌزٌة 3252 34

 77.2 خالدٌة دمحم نجٌب عال توتونجً لؽة إنكلٌزٌة 2635 35

 77.2 فاطمة دمحم نجدة عصماء نعناع لؽة إنكلٌزٌة 2702 36

 77 أسامة دمحم ناصر الدٌن لبنى كربوج لؽة إنكلٌزٌة 2837 37

 77 باهرة عبد الرحمن اسامة مصطفى لؽة إنكلٌزٌة 2943 38

 77 سعاد عبد هللا نهله شحود لؽة إنكلٌزٌة 2979 39

 77.0 فوزه دروٌش خلود الدروٌش إنكلٌزٌةلؽة  2671 40

 76.8 ؼالٌة دمحم علً لمعان خشفة لؽة إنكلٌزٌة 2121 41

 76.7 نجال ٌوسؾ محاسن عاصً لؽة إنكلٌزٌة 3505 42

 76.6 هند دمحم بانه عطري لؽة إنكلٌزٌة 2105 43

 76.6 كرٌمة دمحم نسرٌن دٌوب لؽة إنكلٌزٌة 3465 44

 76.5 سلمى زهٌر نوار الكارة لؽة إنكلٌزٌة 3492 45
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 76.5 وفاء بكري دمحم ازرق لؽة إنكلٌزٌة 2681 46

 76.5 مرٌم عبد هللا رٌم العلً لؽة إنكلٌزٌة 2151 47

 76.5 هال حازم نورا ؼزال لؽة إنكلٌزٌة 2823 48

 76.4 منى عٌسى هبة طٌار لؽة إنكلٌزٌة 2736 49

 76.3 اسمهان وجٌه مٌرفت حسٌن لؽة إنكلٌزٌة 3249 50

 76.2 منى طاهر نسرٌن صبح لؽة إنكلٌزٌة 3273 51

 76.0 مطٌعه محمود وطفه الحبٌب لؽة إنكلٌزٌة 2567 52

 76 ٌسرى ٌوسؾ دمحم امٌن نابلسً لؽة إنكلٌزٌة 3135 53

 76.0 وفاء دمحم انس عزٌزي لؽة إنكلٌزٌة 2323 54

 75.7 ٌمن عبد الكرٌم دالٌا خدام لؽة إنكلٌزٌة 3516 55

 75.6 منى ابراهٌم هالة ابراهٌم لؽة إنكلٌزٌة 3288 56

 75.6 محاسن عبد الرحمن بٌان حجار لؽة إنكلٌزٌة 3127 57

 75.6 كوكب عماد الدٌن عال ؼالٌه لؽة إنكلٌزٌة 3477 58

 75.5 زهٌده دمحم ؼازي رشا مكانسً لؽة إنكلٌزٌة 2700 59

 75.5 خاتون عبدهللا حمٌده العبدهللا لؽة إنكلٌزٌة 2610 60

 75.5 هند محمود عمار ارناؤطً لؽة إنكلٌزٌة 2584 61

 75.5 وهٌبه صبحً رهؾ العبو لؽة إنكلٌزٌة 2836 62

 75.5 خولة خالد دمحم العاري لؽة إنكلٌزٌة 1971 63

 75.5 حكٌمة شفٌك رزان سمور لؽة إنكلٌزٌة 3338 64

 75.5 فاطمة محمود رشا ناصٌؾ لؽة إنكلٌزٌة 2757 65

 75.4 سمٌعة توفٌك سمر دؼمان لؽة إنكلٌزٌة 3403 66

 75.4 وزٌرة احمد بشار مرهج لؽة إنكلٌزٌة 3487 67

 75.4 ؼالٌة بسام عائشة صابونً لؽة إنكلٌزٌة 2267 68

 75.2 عهد دمحم لؤي سالؾ طرابٌشً لؽة إنكلٌزٌة 2358 69

 75.2 امونة عبد هللا فاطمة العٌس لؽة إنكلٌزٌة 2088 70

 75.1 مدٌحه ابراهٌم نرمٌن اللهٌبً لؽة إنكلٌزٌة 3361 71

 75.1 ثناء رامز روجٌن شٌبان لؽة إنكلٌزٌة 3340 72

 75.1 فاطمه حاتم لٌلٌان شعبان لؽة إنكلٌزٌة 3248 73

 75.1 فاطمة دمحم هناء الحاٌن لؽة إنكلٌزٌة 3328 74

 75.0 خدٌجة احمد نداء عبدالعزٌز لؽة إنكلٌزٌة 2648 75

 75 رحاب دمحم شاكر مرٌم الحافظ لؽة إنكلٌزٌة 2689 76

 75 نبٌهة عمر الماس شكاؼً لؽة إنكلٌزٌة 2363 77

 75 هٌام عالء عبد الكرٌم البٌن لؽة إنكلٌزٌة 2381 78

 75 رباح عبدالمادر اصالة سواس لؽة إنكلٌزٌة 2600 79

 75 انوش اكوكب سوزان طانٌلٌان لؽة إنكلٌزٌة 3211 80

 74.9 رلٌة احمد حلٌمة حسٌن لؽة إنكلٌزٌة 2049 81

 74.8 بدرٌه علً عمار دمحم لؽة إنكلٌزٌة 3531 82

 74.7 ماضٌة ابراهٌم الهام االحمد لؽة إنكلٌزٌة 3381 83

 74.6 كرٌمة دمحم سوسن دٌوب لؽة إنكلٌزٌة 3467 84



5 

 

 74.6 مدٌحه علً حسٌن زرده لؽة إنكلٌزٌة 3472 85

 74.6 فرٌدة مصطفى صفاء سعٌد لؽة إنكلٌزٌة 2185 86

 74.5 ضٌاء عبد الؽنً أحمد أٌمن تسمٌة لؽة إنكلٌزٌة 3303 87

 74.5 سوهٌال احمد سوار لادرة لؽة إنكلٌزٌة 3402 88

 74.5 زكٌة دمحم احمد برهو لؽة إنكلٌزٌة 3100 89

 74.5 صبحة دمحم احمد ابو دلن لؽة إنكلٌزٌة 3246 90

 74.5 سمٌره احمد هٌام تموان لؽة إنكلٌزٌة 2068 91

 74.4 وفاء دمحم رشدي صفاء لوجه نحال لؽة إنكلٌزٌة 2438 92

 74.4 نجاح عزٌز لبانة مصطفى لؽة إنكلٌزٌة 3306 93

 74.4 سناء ابراهٌم محمود حنان لؽة إنكلٌزٌة 3329 94

 74.2 حفٌظه رٌاض ٌارا فاضل لؽة إنكلٌزٌة 3409 95

 74.2 دالل دمحم رضوان رنا جركس لؽة إنكلٌزٌة 2085 96

 74.1 ؼزالة عبد المادر روال العمر لؽة إنكلٌزٌة 2032 97

 74.1 حنان علً بتول عزٌزي لؽة إنكلٌزٌة 2469 98

 74.1 نجاح دمحم علً رشا حلبً لؽة إنكلٌزٌة 3502 99

 74.0 اسمهان دمحم رانٌا رضوان لؽة إنكلٌزٌة 3379 100

 74 امٌرة زهٌر دارٌن ابراهٌم لؽة إنكلٌزٌة 3352 101

 74 رلٌبه عاروده مها العلو لؽة إنكلٌزٌة 2459 102

 74 مها محمود نسرٌن شوا لؽة إنكلٌزٌة 2730 103

 74 ابتسام ٌحٌى رنى حمامً لؽة إنكلٌزٌة 2842 104

 74 مفٌدة محروس فاطمة الدبس لؽة إنكلٌزٌة 2791 105

 74.0 سلمى حسن وفاء علً لؽة إنكلٌزٌة 3407 106

 74.0 عائدة محً الدٌن روعة شٌخ وٌسً لؽة إنكلٌزٌة 2237 107

 73.9 فاطمة حسٌن اٌناس الحسن لؽة إنكلٌزٌة 2307 108

 73.8 اسكنام زٌن فداء مروه لؽة إنكلٌزٌة 2137 109

 73.8 حٌاة دمحم عبد هللا مرعً لؽة إنكلٌزٌة 2303 110

 73.5 كرٌمة دمحم لٌنا دٌوب لؽة إنكلٌزٌة 3466 111

 73.5 الهام دمحم امانً حجٌرة لؽة إنكلٌزٌة 3446 112

 73.5 حٌاة الٌاس حال دلاق لؽة إنكلٌزٌة 2156 113

 73.4 سهام سلٌمان ربى الناعم لؽة إنكلٌزٌة 3399 114

 73.4 رلٌة حسن ثناء دٌب لؽة إنكلٌزٌة 3468 115

 73.4 صافٌة دمحم نوري رنا سلٌم إنكلٌزٌةلؽة  1977 116

 73.1 لدرٌة احمد رشا درعزانً لؽة إنكلٌزٌة 2466 117

 73 ردٌنه علً عال حمودي لؽة إنكلٌزٌة 3383 118

 73 ماري حبٌب كاتٌا درٌخه لؽة إنكلٌزٌة 2342 119

 73 فهٌمة احمد بتول حاج ٌوسؾ لؽة إنكلٌزٌة 2008 120

 73 منار دمحم منى طافش إنكلٌزٌةلؽة  2579 121

 73 هند خلٌل رنٌم رشو لؽة إنكلٌزٌة 2130 122

 73 سلوى نشأت تولٌن حنان لؽة إنكلٌزٌة 2973 123
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 73 مٌساء دمحم عدنان حال عطار لؽة إنكلٌزٌة 2042 124

 73 خالده دمحم علً رانٌه حمو لؽة إنكلٌزٌة 2974 125

 73 نوران عبد المنعم عٌسىلبنى  لؽة إنكلٌزٌة 2462 126

 73 هٌام عبد هللا دمحم مسلمانً لؽة إنكلٌزٌة 2428 127

 73 خلدٌة عبد المادر بتول هالل لؽة إنكلٌزٌة 2699 128

 73.0 خضرة انٌس مٌساء هٌفا لؽة إنكلٌزٌة 3326 129

 73.0 مجد عبد الحمٌد اشراق حافظ لؽة إنكلٌزٌة 2649 130

 72.9 امال ؼسان نهى حمٌدة لؽة إنكلٌزٌة 2673 131

 72.8 مفٌدة علً رهام العوٌس لؽة إنكلٌزٌة 2009 132

 72.6 مثٌال حسن لما ابراهٌم لؽة إنكلٌزٌة 3427 133

 72.5 ؼادة دمحم سمٌر نادٌن عالمو لؽة إنكلٌزٌة 2792 134

 72.4 عرٌفة بٌرام هٌفران حسٌن لؽة إنكلٌزٌة 3123 135

 72.4 سوسن دمحم عاطؾ سوزان لكن لؽة إنكلٌزٌة 2070 136

 احمد ملن لاسم لؽة إنكلٌزٌة 3324 137
انتصار 
 االبراهٌم

72.4 

 72.3 رجاء شاهٌن دمحم أبو شاهٌن لؽة إنكلٌزٌة 3307 138

 72.3 ؼاده عبد الملن نشوه رناش لؽة إنكلٌزٌة 2817 139

 72.3 اٌمان عامر دعاء حسن لؽة إنكلٌزٌة 2652 140

 72.3 فاطمة عز الدٌن شذى شدود لؽة إنكلٌزٌة 3255 141

 72.2 نجاح دمحم اصالة بدره لؽة إنكلٌزٌة 2970 142

 72.2 عالٌة عبد الفتاح رهؾ سودة لؽة إنكلٌزٌة 2158 143

 72.1 رضٌة دمحم نادر نور تراس لؽة إنكلٌزٌة 2005 144

 72 سعاد دمحم علً رٌم الماضً لؽة إنكلٌزٌة 3346 145

 72 حمٌده دمحم ورده رحمانو لؽة إنكلٌزٌة 2316 146

 72 رابعه بدر الدٌن نور الطائً لؽة إنكلٌزٌة 2396 147

 72 ندى عبد الوهاب هبد هللا رواس لؽة إنكلٌزٌة 3031 148

 72 مرٌم دمحم ماهر اسراء جزار لؽة إنكلٌزٌة 2310 149

 72 سامٌة دمحم ؼٌاث دمحم أمٌن كورانً لؽة إنكلٌزٌة 2084 150

 72 سكٌنه دمحم علً سوسن حسٌن لؽة إنكلٌزٌة 2064 151

 72 اهٌال دمحم علً فداء موصللً لؽة إنكلٌزٌة 2198 152

 72 ارٌج احمد بشرى العٌسى لؽة إنكلٌزٌة 3085 153

 72 جنٌنة منٌر ٌمان طباخ لؽة إنكلٌزٌة 2656 154

 72.0 امٌنه لاسم حسٌن زعرور لؽة إنكلٌزٌة 3528 155

 72.0 بدٌعه صالح الدٌن فلن رشٌد لؽة إنكلٌزٌة 2051 156

 71.8 الهام ولٌد هدٌل زرنجً لؽة إنكلٌزٌة 2779 157

 71.8 فاطمه دمحم جمٌل ملن كوكه لؽة إنكلٌزٌة 2424 158

 71.7 عرٌفة عبد المادر امٌرة دباغ لؽة إنكلٌزٌة 2117 159

 71.7 وفاء أنور أصفهان ابري لؽة إنكلٌزٌة 2329 160

 71.6 شهٌدة صالح اٌهم لاجو لؽة إنكلٌزٌة 3349 161
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 71.6 ملن مصطفى سلوى بؽدادي لؽة إنكلٌزٌة 2039 162

 71.6 نهله زهٌر احمد ددم لؽة إنكلٌزٌة 1927 163

 71.5 ؼاده سعد هللا لبنى شرٌفه لؽة إنكلٌزٌة 2038 164

 71.5 امٌرة عادل ٌوسؾ صمر لؽة إنكلٌزٌة 3364 165

 71.5 هناء فاتح راما حجالوي لؽة إنكلٌزٌة 3002 166

 71.5 فوزٌة دمحم مروان نور الدٌن دباح البمر لؽة إنكلٌزٌة 2476 167

 71.5 رلٌة علً فاطمة محً الدٌن لؽة إنكلٌزٌة 2867 168

 71.5 نظمٌة عبدالمعطً امٌرة شعار لؽة إنكلٌزٌة 2722 169

 71.5 مها مهدي سعٌد رٌم لؽة إنكلٌزٌة 2971 170

 71.5 نعٌمة صالح بٌان الخلؾ لؽة إنكلٌزٌة 2800 171

 71.5 سجى دمحم دٌما مٌرعً لؽة إنكلٌزٌة 2227 172

 71.5 امل عادل حال موسى لؽة إنكلٌزٌة 3493 173

 71.5 امل عادل سارة موسى لؽة إنكلٌزٌة 3494 174

 71.5 خدٌجة إبراهٌم فرح دمحم الحمٌدي لؽة إنكلٌزٌة 2298 175

 71.4 ربٌحة عصام وفاء ناصٌؾ لؽة إنكلٌزٌة 3498 176

 71.4 زلوخ دمحم امٌرة األحمر لؽة إنكلٌزٌة 3115 177

 71.4 ضحى دمحم زهٌر رٌما خراط لؽة إنكلٌزٌة 2126 178

 71.4 سمر ظافر رٌما الصاج لؽة إنكلٌزٌة 3136 179

 71.3 امٌنه إبراهٌم الخلٌل نادٌا رشٌد لؽة إنكلٌزٌة 2062 180

 71.3 وصفٌة احمد عال داود لؽة إنكلٌزٌة 3285 181

 71.3 عائشة عامر نورا حوا لؽة إنكلٌزٌة 2613 182

 71.3 صباح عبد الوحٌد نٌفٌن عمر لؽة إنكلٌزٌة 1909 183

 71.2 ابتسام عبد هللا رهام رشٌد لؽة إنكلٌزٌة 3092 184

 71.1 نجود دمحم فٌصل الصالح لؽة إنكلٌزٌة 2857 185

 71.1 لوال ٌوسؾ عال منصور لؽة إنكلٌزٌة 3366 186

 71 لٌلى محمود ارٌج ناصر لؽة إنكلٌزٌة 3435 187

 71 سهٌال ممدوح احمد ضاحً لؽة إنكلٌزٌة 3291 188

 71 سمٌة حسن سندس سٌد لؽة إنكلٌزٌة 3173 189

 71 هناء دمحم عدنان رؼد شرٌؾ لؽة إنكلٌزٌة 2959 190

 71 عدله دمحم امٌرة اشكً لؽة إنكلٌزٌة 3075 191

 71 سمٌرة دمحم جمال انتصار حاج ناصر لؽة إنكلٌزٌة 2048 192

 71 مروه عبد المادر منال محٌو سٌلم لؽة إنكلٌزٌة 2708 193

 71 نفٌذه دمحم فاطمة عبجً لؽة إنكلٌزٌة 2688 194

 71 وفاء هٌثم هبه هللا مؽربً لؽة إنكلٌزٌة 2597 195

 71 فاطم فواز ٌسرى االحمد لؽة إنكلٌزٌة 3072 196

 71 فٌدان دمحم عمار ٌوسؾ لؽة إنكلٌزٌة 2037 197

 71 فتحٌة دمحم سعٌد عال عزوز لؽة إنكلٌزٌة 3149 198

 71 مٌادة دمحم حازم رشا خواتمً لؽة إنكلٌزٌة 2468 199

 71 خدٌجة إبراهٌم بشرى العلً لؽة إنكلٌزٌة 2247 200
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 70.9 سمٌعة علً الخنساء بدور لؽة إنكلٌزٌة 3517 201

 70.9 رحٌمة عبد الرحمن سوزان الدنٌرة لؽة إنكلٌزٌة 3139 202

 70.9 مهٌبة عالء الدٌن بدور فاخوري لؽة إنكلٌزٌة 1966 203

 70.8 أسماء عدنان نعمى رستم لؽة إنكلٌزٌة 3290 204

 70.8 هٌام عبد الخالك صباغؼٌد  لؽة إنكلٌزٌة 2479 205

 70.7 هوٌدا سمٌر رؤى فهد لؽة إنكلٌزٌة 3335 206

 70.7 نجوى دمحم امٌن دٌما عٌد لؽة إنكلٌزٌة 2197 207

 70.7 سوسن ماجد هبه حمام لؽة إنكلٌزٌة 2632 208

 70.6 لٌلى سلٌمان سماح دٌوب لؽة إنكلٌزٌة 3287 209

 70.6 شامٌه راشد ابراهٌم دٌانا احمد لؽة إنكلٌزٌة 3322 210

 70.6 فدوى عبد الفتاح اسراء بربشت لؽة إنكلٌزٌة 3301 211

 70.5 تٌسٌرا ٌاسر عمار شحود لؽة إنكلٌزٌة 3385 212

 70.5 وداد عبد المادر حنان الذكور لؽة إنكلٌزٌة 2394 213

 70.5 فطٌنه دمحم ظافر رهؾ خربوطلً لؽة إنكلٌزٌة 2417 214

 70.5 الهام عدنان رنا سوٌد إنكلٌزٌةلؽة  2814 215

 70.5 رندة فائك منار البخاري لؽة إنكلٌزٌة 2751 216

 70.5 رجاء عبد هللا حنان هالل لؽة إنكلٌزٌة 3046 217

 70.5 ؼصون دمحم ادٌب نور الهدى عابد لؽة إنكلٌزٌة 3192 218

 70.5 ثناء عبد الزراق رهام عبد الرزاق لؽة إنكلٌزٌة 2518 219

 70.4 مرٌم الدمحم محمود مٌساء اللبلبً لؽة إنكلٌزٌة 2294 220

 70.4 روٌده حسٌن هٌام الجاسم لؽة إنكلٌزٌة 2490 221

 70.4 داعٌه عادل بشرى طراؾ لؽة إنكلٌزٌة 3513 222

 70.4 فضٌله عبد الكرٌم نور الصوٌري لؽة إنكلٌزٌة 2061 223

 70.4 دعد عدنان هٌلدا حج سلٌمان لؽة إنكلٌزٌة 2824 224

 70.4 فوزٌة عبد الكرٌم فاطمة نشار لؽة إنكلٌزٌة 2172 225

 70.4 فائزه محمود وئام دروٌش لؽة إنكلٌزٌة 3260 226

 70.4 هٌفاء فهد نهله رجب لؽة إنكلٌزٌة 2526 227

 70.3 اصفهانه علً حال حمدان لؽة إنكلٌزٌة 3378 228

 70.3 أسمهان علً الصوفًتمٌم زاوي  لؽة إنكلٌزٌة 3319 229

 70.2 نعٌمة مروان عبد الرزاق داللة لؽة إنكلٌزٌة 3404 230

 70.1 صباح دمحم همسة كسار لؽة إنكلٌزٌة 2728 231

 70.1 مرٌم دمحم رانٌه لشمش لؽة إنكلٌزٌة 2214 232

 70 فاطمة ٌاسر فاتن احمد لؽة إنكلٌزٌة 3453 233

 70 مفٌدة عٌسى السرمٌنًعال  لؽة إنكلٌزٌة 3410 234

 70 لٌلى شفٌك لما مروه لؽة إنكلٌزٌة 3424 235

 70 لٌلى شفٌك سخاء مروه لؽة إنكلٌزٌة 3425 236

 70 فاطمة حسن منتهى بكور لؽة إنكلٌزٌة 3434 237

 70 فكرة زٌن العابدٌن لٌالز احمد خوجه لؽة إنكلٌزٌة 2295 238

 70 فاطمة دمحم بتول الباشا لؽة إنكلٌزٌة 2300 239
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 70 ذكرٌات عبد هللا سالم لولن لؽة إنكلٌزٌة 2289 240

 70 ثناء احمد دٌما ناصٌؾ لؽة إنكلٌزٌة 1992 241

 70 نهله عبد هللا اسراء لطان لؽة إنكلٌزٌة 2036 242

 70 سلوى طه شٌماء الفحل لؽة إنكلٌزٌة 2643 243

 70 ندى عبد الوهاب نور رواس لؽة إنكلٌزٌة 3029 244

 70 نجاح رمزي رٌما كردي لؽة إنكلٌزٌة 2034 245

 70 سوزان اكوب سٌلفا جٌجً لؽة إنكلٌزٌة 2755 246

 70 خٌرٌة ٌوسؾ ٌاسمٌن مٌعاري لؽة إنكلٌزٌة 1991 247

 70 مها دمحم بدرالدٌن حال نابلسً لؽة إنكلٌزٌة 2582 248

 70 دالل دمحم باسل صالح لؽة إنكلٌزٌة 2449 249

 70 جمٌلةه مصطفى نورا عماد لؽة إنكلٌزٌة 2315 250

 70 فادٌة خلدون نورا كورانً لؽة إنكلٌزٌة 2179 251

 70 عائشة مصطفى احالم صوفً لؽة إنكلٌزٌة 2729 252

 70 هناء احمد رشا سالم لؽة إنكلٌزٌة 2189 253

 70 ثناء دمحم ماجد راما ناشد لؽة إنكلٌزٌة 2489 254

 70 سمر زكرٌا رهؾ عبد الوهاب إنكلٌزٌةلؽة  3130 255

 70 كوثر دمحم دٌمه بلط لؽة إنكلٌزٌة 2124 256

 70 رشا محمود وئام سروجً لؽة إنكلٌزٌة 2040 257

 70 هالة عبد هللا امٌنة شحادة لؽة إنكلٌزٌة 2301 258

 70 فاتن احمد نور جذبه لؽة إنكلٌزٌة 3032 259

 70 هدى جمال الدٌن نٌره بًمعٌنه  لؽة إنكلٌزٌة 2694 260

 70 هاال إسماعٌل نادٌن ٌحٌى لؽة إنكلٌزٌة 2977 261

 70 سهام احمد رائدة لطوؾ لؽة إنكلٌزٌة 2458 262

 70 سناء دمحم عادل كنان نحاس لؽة إنكلٌزٌة 3189 263

 70 صفاء علً باهر ثرٌا كتخدا لؽة إنكلٌزٌة 2898 264

 70 فخرٌه دمحم الدٌن عثمانصالح  لؽة إنكلٌزٌة 2843 265

 70 فهٌمه عبد الرحمن منى العبد هللا لؽة إنكلٌزٌة 2965 266

 70 سلوى دمحم رٌم حرحر لؽة إنكلٌزٌة 2734 267

 70 حنٌفة فائك اٌتان كرو لؽة إنكلٌزٌة 2044 268

 70 هٌفاء دمحم فاطمة اوس دبس لؽة إنكلٌزٌة 2309 269

 70 سعاد داؤد سلٌماننسرٌن  لؽة إنكلٌزٌة 2248 270

 69.9 سمٌرة دمحم أنور آٌة الحسٌنً لؽة إنكلٌزٌة 2360 271

 69.9 رؼداء احمد رهؾ حسنً باشا لؽة إنكلٌزٌة 2672 272

 69.8 فرٌدة جودت ابراهٌم ؼباري لؽة إنكلٌزٌة 2818 273

 69.7 صباح دمحم لمى الخلٌؾ لؽة إنكلٌزٌة 2803 274

 69.7 سعده طاهر لماء احمد لؽة إنكلٌزٌة 3377 275

 69.6 منى حسن حاتم دمحم لؽة إنكلٌزٌة 3304 276

 69.6 مٌادة عبد المادر مروة حن لؽة إنكلٌزٌة 2021 277

 69.6 ملن احمد منال بوسته جً لؽة إنكلٌزٌة 3097 278
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 69.6 لٌلى خالد سمٌرة الحسن لؽة إنكلٌزٌة 3054 279

 69.6 ندى سمٌر دامور االء لره لؽة إنكلٌزٌة 2748 280

 69.6 لٌلى ابراهٌم خدٌجة فوزي لؽة إنكلٌزٌة 3445 281

 69.5 منى عبد المادر آٌة شوا لؽة إنكلٌزٌة 2537 282

 69.5 سرٌره نور الدٌن صبا ٌوسؾ لؽة إنكلٌزٌة 3373 283

 69.5 مٌساء إبراهٌم اٌمان ادلبً لؽة إنكلٌزٌة 2170 284

 69.5 راضٌه دمحم عادل نور شهبندر لؽة إنكلٌزٌة 2495 285

 69.5 خٌرٌة احمد هند حاج حسن لؽة إنكلٌزٌة 2645 286

 69.5 نورٌة فاتح هبه ماردٌنً لؽة إنكلٌزٌة 2968 287

 69.5 خٌرٌة احمد خدٌجة البٌكو لؽة إنكلٌزٌة 2097 288

 69.4 افتخار خضر فدوى المصطفى لؽة إنكلٌزٌة 2620 289

 69.4 فاطمة نجدة كنوز عفش إنكلٌزٌةلؽة  2082 290

 69.4 حمٌدة عبد هللا رٌم وهٌبه لؽة إنكلٌزٌة 2361 291

 69.3 حسناء ٌوسؾ رشا حسكل لؽة إنكلٌزٌة 1976 292

 69.3 دٌمه عبد الحمٌد جود حماده لؽة إنكلٌزٌة 1987 293

 69.2 لطفٌة دمحم حمٌدة العلو لؽة إنكلٌزٌة 2191 294

 69.2 نوال حكمت وفاء هٌفا إنكلٌزٌةلؽة  3474 295

 69.1 امال احمد مرٌم مرعً لؽة إنكلٌزٌة 2944 296

 69.1 عٌوش عبد اللطٌؾ ضحى زعرور لؽة إنكلٌزٌة 2112 297

 69.1 فاطمه أحمد هٌام مصطفى لؽة إنكلٌزٌة 2841 298

 69.1 جهان انور جهان عمر لؽة إنكلٌزٌة 2612 299

 69 ؼرام حبٌب فرات عدٌرة لؽة إنكلٌزٌة 3398 300

 69 هٌام علً عبٌر ابو رحال لؽة إنكلٌزٌة 3271 301

 69 حسنى علً حسٌن نداؾ لؽة إنكلٌزٌة 3503 302

 69 سجٌعة عبد الكرٌم رشا جوالق لؽة إنكلٌزٌة 3405 303

 69 سهام تامر فاطمة سلوم لؽة إنكلٌزٌة 3491 304

 69 هٌام ابراهٌم فاٌز رٌم شاهٌن لؽة إنكلٌزٌة 3316 305

 69 جدوى علً نؽم الهوشً لؽة إنكلٌزٌة 3332 306

 69 سمٌرة عبد الرزاق ندى زوزو لؽة إنكلٌزٌة 3408 307

 69 عفاؾ دمحم ناهد الجاسم دمحم لؽة إنكلٌزٌة 2194 308

 69 فطٌم دمحم منار االحمد الجاسم لؽة إنكلٌزٌة 2744 309

 69 عهد أسامة صبا شاوي لؽة إنكلٌزٌة 2534 310

 69 اخالص دمحم ؼٌاث راما رجب باشا لؽة إنكلٌزٌة 1918 311

 69 حسناء نذٌر اٌه مصري لؽة إنكلٌزٌة 2605 312

 69 فطٌنة اسعد زٌنب شٌمو لؽة إنكلٌزٌة 2162 313

 69 فضٌلة دمحم والء حسكور لؽة إنكلٌزٌة 2341 314

 69 حٌاة عصام بشرى شنكل لؽة إنكلٌزٌة 2043 315

 69 ساره اسكندر رامً حمصً لؽة إنكلٌزٌة 2511 316

 69 فطوم سامً سناء الشواؾ لؽة إنكلٌزٌة 2693 317
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 69 ؼٌثاء ناصر لمى الناصر لؽة إنكلٌزٌة 2756 318

 69 احسان حسن صبا ملندي لؽة إنكلٌزٌة 2972 319

 69 ثناء عبد الرحٌم ٌوسؾ سمو لؽة إنكلٌزٌة 2447 320

 69 ربٌعة دمحم وفاء الحسٌن إنكلٌزٌةلؽة  2353 321

 69 لطٌفة زكً جنان ترن لؽة إنكلٌزٌة 2735 322

 69 امٌنة فٌاض جومانه الطه لؽة إنكلٌزٌة 2348 323

 69 فاطمة خالد زكرٌا ؼشٌم لؽة إنكلٌزٌة 3030 324

 69 عدٌلة احمد هناء عدل لؽة إنكلٌزٌة 2929 325

 69 امٌرة احمد الخلٌلهٌام  لؽة إنكلٌزٌة 3162 326

 69 ؼالٌه احمد مهدي امتثال بازركان لؽة إنكلٌزٌة 2601 327

 69 امل مأمون اٌة فماس لؽة إنكلٌزٌة 2987 328

 69 سلوى دمحم نور الهدى حرحر لؽة إنكلٌزٌة 2980 329

 69 نجوى احمد بتول عزٌزة لؽة إنكلٌزٌة 2975 330

 68.98 حسناء دمحم جمٌل رود لبابٌدي لؽة إنكلٌزٌة 2663 331

 68.95 سمر مصطفى فاطمه ملص لؽة إنكلٌزٌة 2516 332

 88.8 حسنة حسن هناء عاصً لؽة عربٌة 926 1

 84.9 وداد حسن مٌسون دمحم لؽة عربٌة 1845 2

 83.7 لٌلى ابراهٌم حنان بالوش لؽة عربٌة 1557 3

 81.5 رٌم بدر الدٌن جود حٌدري لؽة عربٌة 655 4

 81.5 فاطمة بكري اسماعٌل للعه جً لؽة عربٌة 656 5

 81.5 حكمت رفعت روعه شامٌة لؽة عربٌة 1181 6

 81.5 هدى ولٌد رٌماز محمود لؽة عربٌة 577 7

 81.3 الهام دمحم بدٌع رٌما عبٌدو لؽة عربٌة 796 8

 81.1 سمٌرة مصطفى رامٌا شعبان لؽة عربٌة 1349 9

 80.7 سمٌرة نصر سائر دمحم لؽة عربٌة 1339 10

 80.6 هدى فاروق نور دمحم السبٌع لؽة عربٌة 611 11

 80.5 عائشة علً حسٌن حسٌن لؽة عربٌة 498 12

 80.3 عواش عبدو دمحم هٌثم عبٌد لؽة عربٌة 962 13

 80 سامٌه الدمحم حسن اعتدال ابراهٌم لؽة عربٌة 1550 14

 79.5 فاطمة ٌوسؾ امٌرة دمحم لؽة عربٌة 925 15

 79.5 نادٌا عبد المادر رهؾ الوتار لؽة عربٌة 932 16

 79.5 بهٌرة عدنان اٌة زرلة لؽة عربٌة 763 17

 79.4 اسٌة عبد االله اٌمان شٌخو لؽة عربٌة 463 18

 79.4 نهلة دمحم امانً عاشور لؽة عربٌة 834 19

 79.1 سمر عز الدٌن سماح ابو صالح لؽة عربٌة 701 20

 79.0 امٌنة احمد عهد حمادة لؽة عربٌة 291 21

 78.9 نسٌبة خٌربن زٌنب خٌربن لؽة عربٌة 1556 22

 78.7 لٌلى محمود نوران خراط لؽة عربٌة 564 23

 78.6 ناهد دمحم صبا شرش لؽة عربٌة 804 24



12 

 

 78.5 مجٌدة ابراهٌم تؽرٌد العوض الصوٌري لؽة عربٌة 916 25

 78.5 فوزٌة حسن سلوى خلٌل بشار لؽة عربٌة 795 26

 78.5 مدٌحة عبد المادر زكٌة لله لؽة عربٌة 934 27

 78.3 زٌنب دمحم عائشة الحاجً لؽة عربٌة 313 28

 78.1 فاطمة دمحم دٌانا حسن لؽة عربٌة 1455 29

 78 منى رامز إناس هوال لؽة عربٌة 1330 30

 78 مها محمود حسن دالل لؽة عربٌة 696 31

 77.9 ؼالٌة ٌحٌى جمال تربة جًٌاسر  لؽة عربٌة 1137 32

 77.7 فاطمة عاطؾ مرام حمود لؽة عربٌة 661 33

 77.6 ملكة احمد لمى حسن لؽة عربٌة 1799 34

 77.5 امٌنة صبحً فاطمة بتول مشلح لؽة عربٌة 288 35

 77.5 فاطمة دمحم هبة ؼزال لؽة عربٌة 703 36

 77.5 وداد مصطفى امنٌة لبرصً لؽة عربٌة 924 37

 77.5 هناء دمحم عبد المنعم حجار لؽة عربٌة 772 38

 77.5 دالل دمحم زكرٌا لٌلى حسن لؽة عربٌة 921 39

 77.5 خدٌجة محمود براءة دلو لؽة عربٌة 499 40

 77.3 حٌاة تاج الدٌن دٌما احمد لؽة عربٌة 1360 41

 77.3 سلوى دمحم رشا حمدان لؽة عربٌة 1797 42

 77.2 امنٌة حسن ابو راس بشرى لؽة عربٌة 495 43

 77.1 عائشة مصطفى صفاء طالب لؽة عربٌة 765 44

 77 روٌده محمود دمحم علٌكاج لؽة عربٌة 827 45

 77 مزٌن محمود احمد ممدم لؽة عربٌة 461 46

 77 سعاد محمود خلٌل العلً لؽة عربٌة 599 47

 77.0 لٌلى علً لمى عباس لؽة عربٌة 1342 48

 76.9 تؽرٌد ؼسان حنان نجٌب عربٌةلؽة  933 49

 76.7 حمٌدة ابراهٌم خلٌل امنٌة حنان لؽة عربٌة 810 50

 76.6 سمٌره وجٌه سومر علً لؽة عربٌة 1717 51

 76.6 حسنة علً سالم معروؾ لؽة عربٌة 1492 52

 76.5 امل محمود نسرٌن حماد لؽة عربٌة 1551 53

 76.5 رنجس علً عبٌر كعدة لؽة عربٌة 930 54

 76.5 ملن نجٌب هبة شحنه لؽة عربٌة 927 55

 76.5 صالحه احمد صالح البرهو لؽة عربٌة 739 56

 76.5 لٌنا محمود دمحم لشرة لؽة عربٌة 824 57

 76.5 فاطمة مطٌع دمحم نصٌؾ لؽة عربٌة 1021 58

 76.5 فطٌم صالح احمد الصالح لؽة عربٌة 740 59

 76.5 هالة مصطفى شهلة العلً لؽة عربٌة 1159 60

 76.4 اسمهان جمٌل وعد سلٌمان لؽة عربٌة 1335 61

 76.3 امون علً صفاء بدران لؽة عربٌة 606 62

 76.2 نادره عبد الحمٌد ؼصون اصٌل لؽة عربٌة 292 63
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 76.1 تفاحة محمود احمد الحمد لؽة عربٌة 1329 64

 76 صبحة مصطفى عٌسى كورج لؽة عربٌة 1331 65

 مرشد حسن الدمحم لؽة عربٌة 1516 66
نعمه العبدهللا 

 االسماعٌل
76 

 76 نور الهدى عماد رزان بلٌدي لؽة عربٌة 1687 67

 76 خدٌجة شحٌدة زٌنب شربو لؽة عربٌة 1018 68

 76 عائشة علً مهند طه الحلو لؽة عربٌة 414 69

 76 حسناء دمحم مروة خلٌل لؽة عربٌة 413 70

 76 هناء دمحم ماهر عمٌلتبول  لؽة عربٌة 818 71

 76 هدى دمحم عطا اٌمان معراتٌة لؽة عربٌة 820 72

 76.0 مزٌن عبد الرزاق هبة خٌاطة لؽة عربٌة 592 73

 76.0 فاطمة ظافر سها داود لؽة عربٌة 1856 74

 75.9 سلمى حبٌب صفاء كفا لؽة عربٌة 1617 75

 75.9 امل محمود ٌانا حماد لؽة عربٌة 1552 76

 75.7 هٌام سهٌل شادي بدور لؽة عربٌة 1805 77

 75.6 دعد حسٌن جالء ناصر لؽة عربٌة 1373 78

 75.5 فاطمة عبد المادر مهند حنورة لؽة عربٌة 910 79

 75.5 فاطمة عبد الحك اسراء الصالح لؽة عربٌة 605 80

 75.5 سكٌنة عبد الرحمن عبد هللا طبك لؽة عربٌة 604 81

 75.5 سناء عدنان مرٌم مصري لؽة عربٌة 764 82

 75.5 زبٌدة احمد ربى حرالة لؽة عربٌة 918 83

 75.5 سمٌرة دمحم علً ماجدة االصمٌعً لؽة عربٌة 400 84

 75.5 ضحى عمر هدٌل رٌحاوي لؽة عربٌة 786 85

 75.5 وطفه االحمد ٌاسٌن ناهد محفوض لؽة عربٌة 1518 86

 75.5 سعاد الرزاقعبد  رامً الشٌخو لؽة عربٌة 230 87

 75.4 حلٌمة ادرٌس ابراهٌم جعابات لؽة عربٌة 1157 88

 75.4 نزٌهة دمحم بدٌع وفاء وهٌبة لؽة عربٌة 407 89

 75.4 زهرة ٌوسؾ زاهر سمعو لؽة عربٌة 231 90

 75.3 نائلة مصطفى رنا زٌن الدمحم لؽة عربٌة 1194 91

 75.3 جاهدة اسماعٌل عهد دمحم لؽة عربٌة 1796 92

 75.1 مٌال زهٌر رشا سخانة لؽة عربٌة 1126 93

 75.1 بدره عبدالحمٌد وعد ٌاسٌن لؽة عربٌة 1622 94

 75.0 فاطمة دمحم رضوان سماء سالم لؽة عربٌة 1041 95

 75 عائده علً رمله العلً لؽة عربٌة 1515 96

 75 راؼدة محمود ٌاسمٌن ممصود لؽة عربٌة 1715 97

 75 زهرة محمود مهى خلٌل عربٌةلؽة  1713 98

 75 ؼزول دمحم ؼازي عبد الرحمن ؼزال لؽة عربٌة 849 99

 75 نهال دمحم ٌاسر علٌاء مهندس لؽة عربٌة 450 100

 75 نجالء عامر ابو الٌسر والء كٌالً لؽة عربٌة 598 101
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 75 عصمت دمحم ماهر سنا دباح البمر لؽة عربٌة 972 102

 75.0 هناء دمحم بشٌر رجاء شحرور لؽة عربٌة 528 103

 74.6 وطفه ابراهٌم ٌاسر سلٌمان لؽة عربٌة 1489 104

 74.6 لنوع ابراهٌم فاتن ابراهٌم لؽة عربٌة 1744 105

 74.6 وداد سلوم شوكت سمٌره مخائٌل لؽة عربٌة 1510 106

 74.5 فاطمه امٌر مخلص النمار لؽة عربٌة 1678 107

 74.5 ناجٌة شعبان عبد الرحمن حنان لؽة عربٌة 771 108

 74.4 بشرى احمد مؤٌد التركاوي لؽة عربٌة 1130 109

 74.3 نده ٌوسؾ وائل طوالو لؽة عربٌة 1843 110

 74.3 فطوم بكري مرٌم حاج احمد الزٌنو لؽة عربٌة 494 111

 74.3 امنٌة محمود منال الٌك لؽة عربٌة 988 112

 74.3 وداد تمٌم نادٌن لبوش لؽة عربٌة 1873 113

 74.2 فضٌلة دمحم وٌس اسماء سلو لؽة عربٌة 784 114

 لؽة عربٌة 1017 115
فاطمة الزهراء انٌس 

 لرلناوي
 74.2 بدٌعة احمد

 74.2 فتحٌة احمد هناء العامر لؽة عربٌة 953 116

 74 بسمه ؼسان فاتن العكش لؽة عربٌة 1794 117

 74 منار دمحم نور دمحم كوٌس لؽة عربٌة 844 118

 74 مرٌم علً موسى العاكوب لؽة عربٌة 668 119

 74.0 صبحٌة نجدت لواحظ دمحم لؽة عربٌة 646 120

 74.0 منٌره عدنان إٌناس هرمز لؽة عربٌة 1359 121

 74.0 امٌمة احمد لمى لرحٌلً لؽة عربٌة 1620 122

 74.0 جمٌلة رزق صفاء احمد لؽة عربٌة 1488 123

 73.9 وفاء دمحم منذر براء لضٌماتً لؽة عربٌة 559 124

 73.9 حمٌدة ٌوسؾ مروه سلخو لؽة عربٌة 500 125

 73.9 اعتدال سهٌل رشا سودان لؽة عربٌة 1426 126

 73.8 ناهً دمحم علٌا دمحم لؽة عربٌة 1423 127

 73.8 فاطمة دمحم سالفة ٌوسؾ لؽة عربٌة 1792 128

 73.8 انٌسة عباس صفاء علً لؽة عربٌة 1698 129

 73.6 فاطمة احمد لمر الناجً لؽة عربٌة 920 130

 73.5 رشٌده احمد ؼصون الخضور لؽة عربٌة 1523 131

 73.5 فاطمة دمحم جبر والء كتعة لؽة عربٌة 821 132

 73.5 رٌمة عٌد ابتسام العبو لؽة عربٌة 819 133

 73.5 فاطمة بكري فاتن سخنٌة لؽة عربٌة 446 134

 73.5 فاطمة رٌاض تسٌم كٌالً لؽة عربٌة 1027 135

 73.5 رباح دمحم توفٌك رٌم ابودان لؽة عربٌة 828 136

 73.5 عٌوش مصطفى كفاء ادرٌس لؽة عربٌة 868 137

 73.5 فاتن نجٌب لمر شنن لؽة عربٌة 799 138

 73.5 نزهة احمد امامة شمو لؽة عربٌة 787 139
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 73.5 لمٌه احمد ٌمامه الصجً لؽة عربٌة 985 140

 73.5 فضٌله حسٌن فاطمة كعدة لؽة عربٌة 705 141

 73.5 جنان دمحم اسعد هبة الناشد لؽة عربٌة 805 142

 73.4 نبٌهة دمحم ماجد مٌس شاوي لؽة عربٌة 823 143

 73.4 مطٌعة محرز ٌارا ٌوسؾ لؽة عربٌة 1393 144

 73.3 مثٌال شحادة والء خرما لؽة عربٌة 1806 145

 73.1 فاطمة عبد الحمٌد مٌسم جاسم لؽة عربٌة 607 146

 73.0 صباح ولٌد احمد عبد المادر لؽة عربٌة 832 147

 73.0 نعٌمة دمحم علً مٌمة لؽة عربٌة 651 148

 73 ؼزالة علً نور الدٌن حبٌب لؽة عربٌة 1387 149

 73 منتهى عبد السالم براء سرٌو لؽة عربٌة 964 150

 73 ندى عبد الرؤوؾ زبٌدة طراب رفاعً لؽة عربٌة 399 151

 73 فاطمة حماده امانً حرح لؽة عربٌة 415 152

 73 عهد محمود عال عدله لؽة عربٌة 274 153

 73 فاطمة عبد المنعم عبد الؽنً حمتً لؽة عربٌة 389 154

 73.0 سمٌحه سعٌد ٌحٌى دعكور لؽة عربٌة 1376 155

 72.9 سروه حسن رشا اسماعٌل لؽة عربٌة 1852 156

 72.9 ولٌدة ابراهٌم ضٌاء ٌحٌى لؽة عربٌة 774 157

 72.9 عهد دمحم سهٌل اٌة سالم لؽة عربٌة 244 158

 72.9 ؼٌثاء حسان اروى حاضري لؽة عربٌة 689 159

 72.7 جٌهان جمٌل ٌاسٌمن شٌخو لؽة عربٌة 283 160

 72.6 نظٌرة هاشم ثناء الهوشً لؽة عربٌة 1850 161

 72.5 فرٌده حسنً حسام هوش لؽة عربٌة 750 162

 72.5 فاطمة حسٌن دالل االبرص لؽة عربٌة 603 163

 72.5 شفاء نواؾ دمحم الصالح لؽة عربٌة 287 164

 72.5 تفاحة عبد الكرٌم سناء دٌب لؽة عربٌة 1891 165

 72.5 سعاد عدنان بٌان داٌة لؽة عربٌة 734 166

 72.5 حلٌمة عبدو سمٌه الؽفري لؽة عربٌة 755 167

 72.5 ؼادة نجم جمٌل عصعوص لؽة عربٌة 1287 168

 72.5 رشٌدة دمحم رٌمة عثمان لؽة عربٌة 451 169

 72.5 علٌه زكً رٌهان الصالح لؽة عربٌة 1294 170

 72.5 رؼداء عبد الرزاق بشار حردان لؽة عربٌة 1270 171

 72.5 ربٌعة عبد اللطٌؾ شذى بركات لؽة عربٌة 1052 172

 72.5 وفاء دمحم رضوان نور حمصً لؽة عربٌة 613 173

 72.5 فاطمة حسن ؼفران مصري لؽة عربٌة 609 174

 72.5 صفاء تفاحه رفعت زٌنا تفاحه لؽة عربٌة 1508 175

 72.4 وهٌبة عبد الحمٌد شٌماء عماد لؽة عربٌة 745 176

 72.4 سمٌره احمد نٌروز سلٌمان لؽة عربٌة 1634 177

 72.3 مرٌم دمحم جواد علً شمس الدٌن لؽة عربٌة 192 178
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 72.3 فتحٌة شٌخ موسى شامٌران حسن لؽة عربٌة 299 179

 72.3 زهرا احمد فرٌدة االحمد لؽة عربٌة 891 180

 72.2 هٌام علً اجفان دٌب لؽة عربٌة 1791 181

 72.2 نبٌهة مصطفى فاطمة جبرٌنً لؽة عربٌة 770 182

 72.1 امٌرة عادل سعٌد فاضل عربٌةلؽة  1591 183

 72.1 دعد دمحم والء محمود لؽة عربٌة 1365 184

 72.1 رابٌا عبد الحمٌد اخالق حمود لؽة عربٌة 220 185

 72.1 عائدة دمحم رحاب الحسن لؽة عربٌة 1396 186

 72 امٌنه ساطع سائر شٌحه لؽة عربٌة 1679 187

 72 فاطمة رٌاض هالل حاج حسٌن لؽة عربٌة 1707 188

 72 ٌمن علً علً شادٌه الحسن لؽة عربٌة 1536 189

 72 فطوم احمد رانٌا بلط لؽة عربٌة 733 190

 72 حمٌدة عبد المادر عالء حسون مصطفى لؽة عربٌة 1023 191

 72 لطنه احسان صفاء لوجة لؽة عربٌة 969 192

 72 هدى حسن منال ناعس لؽة عربٌة 809 193

 72 اسماء احمد روال شٌخ سعدو عربٌةلؽة  608 194

 72 شمسه احمد بالً حمدان الصالن لؽة عربٌة 1207 195

 72 روٌداء ابراهٌم اٌة نعناع لؽة عربٌة 746 196

 72 خدٌجة ٌوسؾ سعاد الباشا لؽة عربٌة 704 197

 72 ربٌعة دمحم ناهد الحسٌن لؽة عربٌة 812 198

 72 خٌرٌة صادق دمحم حبوش لؽة عربٌة 756 199

 71.9 نهلة احمد روال لزموز لؽة عربٌة 748 200

 71.8 مسٌال عامر مٌس اسماعٌل لؽة عربٌة 1336 201

 71.7 فاطمة عطا نادٌا الدن لؽة عربٌة 427 202

 71.7 ؼالٌة جمعة عطاء هللا مصري لؽة عربٌة 1148 203

 71.7 صبٌحة حسن رٌم عالل لؽة عربٌة 375 204

 71.5 ؼاده احمد اٌمان دروٌش عربٌةلؽة  1487 205

 71.5 حسناء عمار بتول لواص لؽة عربٌة 269 206

 71.5 روٌدة دمحم ناجً ؼفران محبن لؽة عربٌة 749 207

 71.5 حلومه خٌر هللا صفاء بارود لؽة عربٌة 504 208

 71.5 فهٌمة احمد لٌنا حاج ٌوسؾ لؽة عربٌة 273 209

 71.5 فاطمة دمحم سامر حسٌن لؽة عربٌة 767 210

 71.5 فاطمة عبد الرحمن رلٌة لرٌع لؽة عربٌة 406 211

 71.5 فاتن جمٌل دعاء خربوطلً لؽة عربٌة 803 212

 71.5 فائزة بكري خلود العلً النبطً لؽة عربٌة 401 213

 71.5 هاجر احمد موسى احمد البرهاوي لؽة عربٌة 1173 214

 71.5 زٌنب دمحم هٌثم كزو لؽة عربٌة 1054 215

 71.5 تؽرٌد عماد والء ابراهٌم لؽة عربٌة 595 216

 71.5 سعاد محمود امال العلً لؽة عربٌة 505 217
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 71.5 فطٌنة سلطان خنساء المحٌو لؽة عربٌة 919 218

 71.5 صبحٌة صالح فاطمة معراتٌة لؽة عربٌة 489 219

 71.5 رنجوس كاظم سلوى لصاب لؽة عربٌة 864 220

 71.5 نوفه دمحم تركٌة الحناوي لؽة عربٌة 894 221

 71.5 نهال دمحم ٌحٌى اٌة صدٌك لؽة عربٌة 466 222

 71.4 سمٌرة هٌثم دٌما الجٌجكلً لؽة عربٌة 1438 223

 71.3 رباح عمر عهد شحنة لؽة عربٌة 615 224

 71.3 سعاد عمر نور باروت لؽة عربٌة 562 225

 71.3 عزٌزى ؼساندمحم  نور زفر لؽة عربٌة 280 226

 71.2 جورٌه احمد هٌفاء محفوض لؽة عربٌة 1371 227

 71.2 سمٌة فائز سهى زهره لؽة عربٌة 1480 228

 71.2 هناء امٌن مٌسم دٌبو لؽة عربٌة 1568 229

 71.1 ٌاسمٌن دمحم نؽم دٌب ابراهٌم لؽة عربٌة 1604 230

 71 ظهٌرة لدري هبة لطاش لؽة عربٌة 612 231

 71 ؼزالة ٌحٌى عزه  الهوش لؽة عربٌة 676 232

 71 نادره عمر نور عتال لؽة عربٌة 616 233

 71 عٌدي دمحم بنٌان الجنٌد لؽة عربٌة 213 234

 71 هناء نضال رنا الخطٌب لؽة عربٌة 1086 235

 71 سكنة دمحم مٌسم حسن لؽة عربٌة 1053 236

 71 روعه دمحم انور نضار مجنً لؽة عربٌة 806 237

 71 ضحى عبد المجٌد اسماء امٌر لؽة عربٌة 736 238

 71 مٌسون سعٌد سمر لنواتً لؽة عربٌة 1099 239

 71 فادٌة عثمان هدٌل عثمان لؽة عربٌة 1039 240

 71 فخرٌة احمد بتول حمٌدة لؽة عربٌة 1014 241

 70.9 مطٌعة مصطفى اٌمان اٌبو لؽة عربٌة 459 242

 70.9 ضٌاء مصطفى صمالاالء  لؽة عربٌة 706 243

 70.9 انتصار عمر راما عموري لؽة عربٌة 752 244

 70.8 سمٌه عبد اللطٌؾ مروه ممرش لؽة عربٌة 792 245

 70.8 ضحى احمد بٌان عمٌل لؽة عربٌة 719 246

 70.8 احالم ناصر اٌسل عنٌتابً لؽة عربٌة 596 247

 70.7 حٌاة كامل أسامه حبٌب لؽة عربٌة 1354 248

 70.7 نجوى رفٌك عال اسعد لؽة عربٌة 711 249

 70.7 سحر عدنان فرح العاتكً لؽة عربٌة 1459 250

 70.6 حلٌمة دمحم االء المامو لؽة عربٌة 278 251

 70.6 بدره عبد الحمٌد مٌالد ٌاسٌن لؽة عربٌة 1623 252

 لؽة عربٌة 883 253
المرتضى ابو المعالً 

 دحدوح
 70.5 زهٌة دمحم سعٌد

 70.5 كرٌمه الدمحم خالد دمحم الخالد لؽة عربٌة 1514 254

 70.5 خدٌجة علً ارٌج العلً لؽة عربٌة 1427 255
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 70.5 حلٌمة ٌوسؾ حسٌن سالمة لؽة عربٌة 840 256

 70.5 رتٌبة عبد الحمٌد سماح علً لؽة عربٌة 508 257

 70.5 ؼادة بكري بتول فاعور لؽة عربٌة 788 258

 70.5 نوران دمحم االء نجار عربٌةلؽة  753 259

 70.5 نهلة دمحم بشٌر لبابه صمال لؽة عربٌة 1079 260

 70.5 امنة علً امانً عبد الهادي لؽة عربٌة 1154 261

 70.5 حسنة علً ازدهار االبراهٌم لؽة عربٌة 931 262

 70.5 حكٌمة احمد نور رحال لؽة عربٌة 1142 263

 70.5 ماجدة ٌحٌى عٌسىفاطمة  لؽة عربٌة 1177 264

 70.5 نوره علً عبد الجلٌل جاسم االحمد لؽة عربٌة 1278 265

 70.5 فاطمة دمحم صباح حمود لؽة عربٌة 1117 266

 70.5 منٌرة علً دمحم دروٌش لؽة عربٌة 759 267

 70.5 فٌضه ٌوسؾ امنٌة العبود لؽة عربٌة 987 268

 70.5 سعاد عبد الحً سمر نجار لؽة عربٌة 695 269

 70.5 كوثر احمد دمحم الطالب لؽة عربٌة 221 270

 70.5 مرٌم عبد المولى عهد الحسٌن العلً لؽة عربٌة 879 271

 70.4 نجال حسٌن مرام ابراهٌم لؽة عربٌة 815 272

 70.4 سمٌرة دمحم عبد الرحمن نعسان لؽة عربٌة 721 273

 70.4 تركٌة دمحم فاطمة دروٌش لؽة عربٌة 314 274

 70.3 سمٌرة ابراهٌم هداٌة دروٌش مؤذن لؽة عربٌة 861 275

 70.3 زٌنه دمحم فارس ابو شمٌر لؽة عربٌة 1716 276

 70.2 دالل سٌؾ الدٌن ربى هبهب لؽة عربٌة 265 277

 70.2 مها عمر عزه لربً لؽة عربٌة 323 278

 70.1 عائشة احمد ٌاسر سارة مٌسر لؽة عربٌة 727 279

 70.1 اناهٌد ارمٌن الٌنا ارامٌان لؽة عربٌة 1097 280

 70.1 نوره علً نادٌة العلً لؽة عربٌة 776 281

 70.1 صبٌحة علً اٌمان وردة لؽة عربٌة 1793 282

 70 جاهدة اسماعٌل معاذ دمحم لؽة عربٌة 1625 283

 70 رئٌفه امٌن منى علً لؽة عربٌة 1364 284

 70 كمٌال الحماده حمود الحمادهوالء  لؽة عربٌة 1525 285

 70 بسٌمة ناصر منال كزعور لؽة عربٌة 1754 286

 70 لمٌاء عماد الدٌن دالٌا محون لؽة عربٌة 312 287

 70 منى دمحم شفٌك اتبهال جسري لؽة عربٌة 491 288

 70 وفاء دمحم سعٌد رنا حاج دمحم لؽة عربٌة 751 289

 70 خدٌجة علً دمحم الدمحم لؽة عربٌة 817 290

 70 عٌش جمال راوٌة لرٌوي لؽة عربٌة 282 291

 70.0 صباح دمحم لمى ونوس لؽة عربٌة 1662 292

 70.0 الماس احمد نجالء علً لؽة عربٌة 948 293

 69.9 راضٌة احمد فاطمة صفً الدٌن لؽة عربٌة 848 294
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 69.9 هنادي عبد العزٌز بتول وزان لؽة عربٌة 338 295

 69.9 صبٌحة عبد هللا خدٌجة حسكور لؽة عربٌة 808 296

 69.8 سفٌره عماد رٌم دمحم لؽة عربٌة 811 297

 69.8 خدٌجة احمد فاطمة بالل لؽة عربٌة 1467 298

 69.7 ثورة دمحم نور خزامة لؽة عربٌة 1466 299

 69.6 انعام عبد الهادي دمحم فادي شحط لؽة عربٌة 769 300

 69.6 امٌنة عمر سوزان للعه جً لؽة عربٌة 301 301

 69.6 حٌاة اصؾ جانٌا رجوب لؽة عربٌة 1756 302

 69.6 سهٌال ابراهٌم ؼٌثاء سوٌدان لؽة عربٌة 1388 303

 69.6 سهام فهد مالن عال سلمان لؽة عربٌة 1527 304

 69.6 لٌلى سمٌر منار معروؾ لؽة عربٌة 1652 305

 69.6 خدٌجة حمدان ثرٌة حاج علً لؽة عربٌة 358 306

 69.5 امٌنة عٌداوي احمد الشٌخ امٌن لؽة عربٌة 245 307

 69.5 صباح عبد الحمٌد عائشة بازككة لؽة عربٌة 306 308

 69.5 امون محمود جنٌد الضاهر لؽة عربٌة 228 309

 69.5 عٌوش احمد حلٌمة الصٌنً لؽة عربٌة 542 310

 69.5 سوسن ماجد عال حمام لؽة عربٌة 800 311

 69.5 فاطمة حمٌدي اٌمان االحمد لؽة عربٌة 1032 312

 69.5 فضٌله فهٌم اٌمان الناشؾ لؽة عربٌة 728 313

 69.5 جمٌلة مصطفى هٌثم هالل لؽة عربٌة 829 314

 69.5 صباح علً فداء هندازه لؽة عربٌة 714 315

 69.5 لمٌه حسٌن امنٌة الحاج دمحم شرٌمً لؽة عربٌة 766 316

 69.5 عائشة رجب فائزة الخمٌس لؽة عربٌة 709 317

 69.5 ؼٌثاء سمٌر ؼنوة وطفة لؽة عربٌة 417 318

 69.5 فاطمة عبد العزٌز مهند لبابٌدي لؽة عربٌة 1191 319

 69.5 دالل عبد الرؤوؾ زكرٌا عكور لؽة عربٌة 980 320

 69.5 بشرى ؼالب االء الخطٌب لؽة عربٌة 779 321

 69.5 مطٌعة عمر ؼفران حمال عربٌةلؽة  744 322

 69.5 نزهة دمحم عبٌر نور لؽة عربٌة 908 323

 69.5 ادٌبة علً نجوى خلؾ لؽة عربٌة 1057 324

 69.5 صالحة احمد حلٌمة حنوش لؽة عربٌة 917 325

 69.5 خلود دمحم ادٌب شهٌرة منٌر لؽة عربٌة 1028 326

 69.4 خشوؾ خالد امل العبد هللا الشبٌب لؽة عربٌة 378 327

 69.4 نفٌسة موسى ؼاده محٌمٌد لؽة عربٌة 429 328

 69.4 عائدة زهٌر ٌاسمٌن ناصر لؽة عربٌة 841 329

 69.3 فاطمة عبد الرحمن ازدهار النصري لؽة عربٌة 602 330

 69.3 بدٌعه حبٌب رفٌده عجمٌه لؽة عربٌة 1699 331

 69.2 علٌه دمحم فلن حج عوض لؽة عربٌة 329 332

 69.2 بدرٌة حسٌن سلوى الجمعة لؽة عربٌة 1073 333
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 69.2 دالل سٌؾ الدٌن رشا مجارسة لؽة عربٌة 1801 334

 69.1 جنان علً اٌهم احمد لؽة عربٌة 1432 335

 69.1 امنٌة دمحم بدرٌة جاسم لؽة عربٌة 353 336

 69.1 جنان عبد هللا نور المبٌض لؽة عربٌة 991 337

 69.1 بسٌما علً ظافر دمحم عربٌةلؽة  674 338

 69.1 لمعه هالل صفاء علً لؽة عربٌة 1830 339

 69.0 منى دمحم راما طاج لؽة عربٌة 479 340

 69 فاطمة دٌب وفاء  دمحم لؽة عربٌة 1502 341

 69 صبٌحه دمحم ؼٌثاء مؤذن لؽة عربٌة 1653 342

 69 امنة عمر احالم حاجً محمود لؽة عربٌة 1641 343

 69 حنٌفة علً هٌام سوٌد لؽة عربٌة 1352 344

 69 وجٌها ٌونس مٌمون رجب لؽة عربٌة 1846 345

 69 رفٌمه عبود نسرٌن دال لؽة عربٌة 1353 346

 69 هٌهاة علً شذا دمحم لؽة عربٌة 1504 347

 69 عائدة دمحم عال سلوم لؽة عربٌة 1482 348

 69 مٌلٌا حسن وئام حسن لؽة عربٌة 1485 349

 69 بسٌمة ناصر وعد كزعور لؽة عربٌة 1755 350

 69 نجاح احمد رانٌة احمد لؽة عربٌة 1664 351

 69 فاطمة سمٌر نسرٌن فاضل لؽة عربٌة 1503 352

 69 كوسر عبد المادر فاطمة شهوان لؽة عربٌة 361 353

 69 مٌادة دمحم جمعة امنٌة حاج سعٌد لؽة عربٌة 333 354

 69 صفاء دمحم رنٌم لشمش لؽة عربٌة 862 355

 69 سلمى دمحم سمر عرب لؽة عربٌة 1904 356

 69 لورنس عماد ندى معال لؽة عربٌة 712 357

 69 عفٌاة دمحم سلوى زٌدان لؽة عربٌة 294 358

 69 منال دمحم حسناء االفندي لؽة عربٌة 983 359

 69 فوزٌة محمود سلوى اٌوبً لؽة عربٌة 842 360

 69 فاٌزة حسٌن اكرام زاذو عربٌةلؽة  686 361

 69 فطوم دمحم ولٌد عمر النعسان لؽة عربٌة 371 362

 69 راضٌة دمحم لٌنا لطماوي لؽة عربٌة 337 363

 69 فاطمة نصر هللا هٌفاء لنانً لؽة عربٌة 405 364

 69 بتول علً هدى زم لؽة عربٌة 1026 365

 69 نهلة احمد دعاء لزموز لؽة عربٌة 731 366

 69 مٌساء احمد ماهر رؼد بالً زاده لؽة عربٌة 346 367

 69 خدٌجة حسن رابعة دمحم لؽة عربٌة 833 368

 69 نضال دمحم ٌحٌى مً صدٌك لؽة عربٌة 465 369

 69 امٌنة بكري عبد الرؤوؾ حٌالنً لؽة عربٌة 229 370

 78.9 عائدة سلٌم اٌلٌن امون التربٌة 7259 1

 74 سهام صالح علً دٌبفاطمه  التربٌة 7250 2
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 73.3 سجٌا كرٌم تؽرٌد ابراهٌم التربٌة 7252 3

 69.5 براءة ولٌد لبابه رشٌد التربٌة 7245 4

 88.8 امل دمحم بها احمد صادق مرعشً التربٌة اإلسالمٌة 4350 1

 87.0 مرٌم دمحم اسعد ابراهٌم الجنٌد التربٌة اإلسالمٌة 4028 2

 84.8 زكٌة ؼازي بشرى الضامن التربٌة اإلسالمٌة 4308 3

 83.5 حمٌدة دمحم فادٌة شنن التربٌة اإلسالمٌة 4307 4

 81.7 علٌة حمدو ٌحٌى الحجً التربٌة اإلسالمٌة 4331 5

 81.2 نوال بوشً احمد موفك والء الجندي التربٌة اإلسالمٌة 4038 6

 80.5 عدوٌة إبراهٌم فاطمة دروٌش التربٌة اإلسالمٌة 4327 7

 80 نارٌمان دمحم فاطمة جبل التربٌة اإلسالمٌة 4024 8

 79.5 عائشة أحمد نجوى سمار التربٌة اإلسالمٌة 4323 9

 79 مرٌم عبد المادر محمود شٌخ حمادة التربٌة اإلسالمٌة 4236 10

 78.9 عٌوش عبد اللطٌؾ عبد اللطٌؾ كنانة التربٌة اإلسالمٌة 4166 11

 78.4 زكاء محمود عبٌر مخزوم التربٌة اإلسالمٌة 4066 12

 78.2 أمٌنة سعٌد إبراهٌم دمحم التربٌة اإلسالمٌة 4263 13

 78 عائشة أحمد ضحى سمار التربٌة اإلسالمٌة 4324 14

 77.6 أمٌنة خٌرو دمحم علً دوخة التربٌة اإلسالمٌة 4230 15

 77.5 ملن مصطفى دمحم نعناعً التربٌة اإلسالمٌة 4414 16

 77.5 منتهى احمد ؼالب عفراء انٌس لرلناوي التربٌة اإلسالمٌة 4086 17

 77.5 فتحٌة أحمد عصام مروى كوجن التربٌة اإلسالمٌة 4376 18

 77.5 نهلة شاهر اٌمان حمدوش التربٌة اإلسالمٌة 4218 19

 77.4 روٌدة عبد المنعم لمر ابو ؼالون التربٌة اإلسالمٌة 4021 20

 77.2 عائشة عبد المعٌن وفاء صٌاد اإلسالمٌةالتربٌة  4097 21

 77.0 فاطمة دمحم ؼٌنا بابنسً التربٌة اإلسالمٌة 4135 22

 76.7 فاطمة مصطفى آالء السٌد احمد التربٌة اإلسالمٌة 4306 23

 76.5 فاطمة صبحً آٌة حموي التربٌة اإلسالمٌة 4362 24

 76.5 فاطمة أحمد عمر صدٌك التربٌة اإلسالمٌة 4377 25

 76.5 هالة مسعود مجد الدٌن الهاللً التربٌة اإلسالمٌة 4175 26

 76.5 صباح حازم فاطمة الزهراء فمش التربٌة اإلسالمٌة 4049 27

 76.1 زلٌخة خالد ابو الفتح تهانً دحدوح التربٌة اإلسالمٌة 4034 28

 76 مٌادة مجد الدٌن هبة صباهً التربٌة اإلسالمٌة 4015 29

 76 عائشة حمٌد جمعة الحسٌن التربٌة اإلسالمٌة 4023 30

 75.7 مدٌحة عبد المادر ظهٌرة للة التربٌة اإلسالمٌة 4143 31

 75.3 مرٌم خالد عبد الوهاب حزوري التربٌة اإلسالمٌة 4292 32

 75.1 وفاء سٌؾ الدٌن نوران طباخ التربٌة اإلسالمٌة 4096 33

 75 سعاد مصطفى العمرؼفران  التربٌة اإلسالمٌة 4027 34

 75 بدرٌة ؼسان االء شٌخ البساتنة التربٌة اإلسالمٌة 4093 35

 75 نجاح دمحم سارة العثمان التربٌة اإلسالمٌة 4252 36

 75 فاتنة ٌاسٌن رزان خطٌب التربٌة اإلسالمٌة 4199 37
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 74.5 دالل مصطفى عبد هللا بوشً التربٌة اإلسالمٌة 4416 38

 74.5 ربوعة حسٌن عمر الرسالن التربٌة اإلسالمٌة 4309 39

 74.5 حفظة عبد الحمٌد سمٌة أبو بكر التربٌة اإلسالمٌة 4222 40

 74.5 عائشة أحمد مروة سمار التربٌة اإلسالمٌة 4322 41

 74.4 مٌادة احمد منتهى شعبان التربٌة اإلسالمٌة 4114 42

 74 منى دمحم نور الهدى جورن التربٌة اإلسالمٌة 4109 43

 74 صباح احمد سجى زكور التربٌة اإلسالمٌة 4158 44

 74 سكٌنة دمحم فائز ؼنى للعه جً التربٌة اإلسالمٌة 4360 45

 74.0 شكرٌة عبد اللطٌؾ كندة بادنجكً التربٌة اإلسالمٌة 4073 46

 73.7 لٌلى مصطفى منى شعبان التربٌة اإلسالمٌة 4035 47

 73.5 زٌنب دمحم اٌمان جعوٌن اإلسالمٌةالتربٌة  4410 48

 73.5 رٌا حسٌن مرٌم الحماده التربٌة اإلسالمٌة 4013 49

 73.5 ٌسرى عدنان حال حمامً التربٌة اإلسالمٌة 4050 50

 73.5 فادٌة دمحمخالد عبد الرحمن دوخة التربٌة اإلسالمٌة 4203 51

 ساجدة أسود التربٌة اإلسالمٌة 4297 52
عبد الرحمن 

 حلمً
 73.5 عٌوش

 73.5 ماجدة عبد العزٌز مبٌنة كٌتوع التربٌة اإلسالمٌة 4361 53

 73.5 ضٌاء محمود شذا عابد التربٌة اإلسالمٌة 4165 54

 73.4 هدى دمحم ظالل ابو زٌد التربٌة اإلسالمٌة 4030 55

 73 خوله عبد هللا دمحم خٌر الطوٌل التربٌة اإلسالمٌة 4407 56

 73 رسمٌة مالن فاطمة العلً التربٌة اإلسالمٌة 4369 57

 73 زلٌخا لؤي دمحم كرمان التربٌة اإلسالمٌة 4413 58

 73 صبرٌة عبد الوهاب عائشة الزٌن الحمدي التربٌة اإلسالمٌة 4126 59

 73 زٌنب دمحم كرٌم خدٌجة طوبة التربٌة اإلسالمٌة 4364 60

 72.7 نجاح دمحم مروه جاموس التربٌة اإلسالمٌة 4017 61

 72.5 ضٌاء صالح امٌرة االجاتً التربٌة اإلسالمٌة 4036 62

 72.5 ٌسرى ٌوسؾ اٌمان نابلسً التربٌة اإلسالمٌة 4348 63

 72.5 فاطمة فواز عال سٌجري التربٌة اإلسالمٌة 4060 64

 72.5 انٌسة احمد اروى مؤذن التربٌة اإلسالمٌة 4068 65

 72.5 ملن دمحم ماهر دٌما فتال اإلسالمٌةالتربٌة  4041 66

 72.5 مرٌم حسٌن ابتسام الحمد التربٌة اإلسالمٌة 4047 67

 72.5 حنان محمود سماح دواره التربٌة اإلسالمٌة 4046 68

 72.4 هدى دمحم نسرٌن ابو زٌد التربٌة اإلسالمٌة 4031 69

 72.1 هناء عالء الدٌن منى كزة التربٌة اإلسالمٌة 4384 70

 72 امٌنة حسٌن جمانة طبك التربٌة اإلسالمٌة 4216 71

 72 عروبة نادر رنا دهان التربٌة اإلسالمٌة 4048 72

 عال جذبة التربٌة اإلسالمٌة 4313 73
دمحم عطا هللا 

 معٌد
 72 منتهى

 72 هدى محمود آالء حسون التربٌة اإلسالمٌة 4248 74

 72 عائشة عبد المادر هناء عاصً التربٌة اإلسالمٌة 4359 75
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 71.6 ملن حسن هدى فارس التربٌة اإلسالمٌة 4018 76

 71.5 فاطمة دمحم ظالل تفنكجً التربٌة اإلسالمٌة 4219 77

 71.5 فاطمة صالح الدٌن نور عسانً التربٌة اإلسالمٌة 4119 78

 71.5 رحاب دمحم إٌهاب النا أبو دان التربٌة اإلسالمٌة 4256 79

 71.5 رؼداء عادل زهراء دنو التربٌة اإلسالمٌة 4198 80

 71.5 عائشة محمود دمحم شما التربٌة اإلسالمٌة 4344 81

 71 امٌنة سامً ضحى المصطفى التربٌة اإلسالمٌة 4072 82

 71 لٌلى عبد المجٌد دمحم حلٌمة التربٌة اإلسالمٌة 4269 83

 71 فطوم دمحم ثناء لشمو التربٌة اإلسالمٌة 4051 84

 71 ضحى محً اٌمن رٌان بري التربٌة اإلسالمٌة 4356 85

 71 سمر عبد هللا ٌسر الحماد التربٌة اإلسالمٌة 4316 86

 71 هناء عبد العزٌز اٌمان نحاس التربٌة اإلسالمٌة 4185 87

 71 أحالم دمحم حمدو نائل طحان التربٌة اإلسالمٌة 4325 88

 71.0 هناء خالد عبٌدنور عبوس  التربٌة اإلسالمٌة 4101 89

 70.9 سكٌنة عبد الرحمن خولة طبك التربٌة اإلسالمٌة 4112 90

 70.7 كفاح عثمان مضر الجابري التربٌة اإلسالمٌة 4151 91

 70.5 لطفٌة دمحم صبحً سمر ممرش التربٌة اإلسالمٌة 4188 92

 70.5 زلخة عبد الحمٌد سناء خلؾ التربٌة اإلسالمٌة 4019 93

 عبد المادر دمحم مجاهد ناصر التربٌة اإلسالمٌة 4273 94
فاطمة 
 الزهراء

70.5 

 70.5 صباح دمحم رضوان حنان فالحة التربٌة اإلسالمٌة 4300 95

 70.5 سمٌحة رٌاض دمحم فاضل نٌال التربٌة اإلسالمٌة 4014 96

 70.5 صبحٌة إبراهٌم سمٌرة لطان التربٌة اإلسالمٌة 4171 97

 70.5 امٌرة احمد مروة اٌبو اإلسالمٌةالتربٌة  4174 98

 70.3 اسمة علً عزٌزة ارنب التربٌة اإلسالمٌة 4071 99

 70 سمر دمحم مرٌم شعبان التربٌة اإلسالمٌة 4330 100

 70 خدٌجة خلدون رٌان الصباغ التربٌة اإلسالمٌة 4404 101

 70 فاطمة عبد المادر أسماء ضبٌط التربٌة اإلسالمٌة 4177 102

 ؼفران بادنجكً التربٌة اإلسالمٌة 4378 103
أحمد شمس 

 الدٌن
 70 حسناء

 70 عائدة عبد هللا رهام حمادة التربٌة اإلسالمٌة 4026 104

 70 ابتسام نبٌه رانٌه رٌحاوي التربٌة اإلسالمٌة 4264 105

 70 ؼادة أحمد أنس السٌد علً التربٌة اإلسالمٌة 4254 106

 69.9 بهٌة دمحم جمٌل امنة ششمان اإلسالمٌةالتربٌة  4277 107

 69.9 نهلة اسامة حال الحموي التربٌة اإلسالمٌة 4106 108

 69.9 امٌنة دمحم هاشم مصطفى بوادلجً التربٌة اإلسالمٌة 4163 109

 69.8 وهٌبة محمود فاطمة عكاش التربٌة اإلسالمٌة 4032 110

 69.6 جنان دمحم ؼسان والء علوان التربٌة اإلسالمٌة 4220 111

 69.5 أمٌنة عبد هللا ندى لطان التربٌة اإلسالمٌة 4237 112

 69.5 فهمٌة دمحم منال خوجة التربٌة اإلسالمٌة 4043 113
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 69.5 محاسن جالل زهراء عصلً التربٌة اإلسالمٌة 4105 114

 69.5 عائشة دمحم أنور فاطمة بٌطار التربٌة اإلسالمٌة 4385 115

 69.5 امٌنة عبد الحمٌد هدى برو التربٌة اإلسالمٌة 4067 116

 69.5 عفاؾ دمحم وهٌب براءة كاتبً التربٌة اإلسالمٌة 4139 117

 69.5 عائشة دمحم رٌم احمد التربٌة اإلسالمٌة 4111 118

 69.5 عائشة جمعة سعاد احمد التربٌة اإلسالمٌة 4142 119

 69.5 ملن صالح سمٌحة عمٌل التربٌة اإلسالمٌة 4317 120

 69.5 مفٌدة جمعة نجوى حاج ابراهٌم التربٌة اإلسالمٌة 4022 121

 69.4 منى محمود نورة عكام التربٌة اإلسالمٌة 4276 122

 69.4 حسناء دمحم زهراء الشهابً التربٌة اإلسالمٌة 4286 123

 69 فاطمة دمحم زٌنب جظة التربٌة اإلسالمٌة 4181 124

 69 نائلة عبد الرحمن ٌمنى صباهً اإلسالمٌةالتربٌة  4258 125

 69 عزٌزة عبد الرزاق ٌسرى عبد الكافً التربٌة اإلسالمٌة 4353 126

 69 لطنة أحمد مرٌم أحمد التربٌة اإلسالمٌة 4375 127

 69 رابعة دمحم والء آالجاتً التربٌة اإلسالمٌة 4321 128

 69 فطوم علً اٌة طالب التربٌة اإلسالمٌة 4075 129

 68.9 نجاح طاهر فاطمة مدراتً التربٌة اإلسالمٌة 4134 130

 68.5 صباح عبد الحمٌد فاطمة بازككة التربٌة اإلسالمٌة 4053 131

 68.5 تماضر دمحم عمران ؼراء لاطرجً التربٌة اإلسالمٌة 4091 132

 68.5 امٌرة دمحم هبة زعتري التربٌة اإلسالمٌة 4044 133

 68.5 فطوم دمحم ؼادة لشمو اإلسالمٌةالتربٌة  4052 134

 68.5 عرٌفة محمود فاطمة الوهب التربٌة اإلسالمٌة 4061 135

 68.5 سوسن زهٌر اٌناس دعدوش التربٌة اإلسالمٌة 4319 136

 68.5 سمٌة عبد الرحمن نسرٌن شرم التربٌة اإلسالمٌة 4212 137

 68.5 فاطمة فواز رنده سٌجري التربٌة اإلسالمٌة 4358 138

 68.5 تماضر احمد ربٌع دمحم انس شٌخ دبس التربٌة اإلسالمٌة 4351 139

 68.4 نعٌمة احمد سامً شذى داالتً التربٌة اإلسالمٌة 4042 140

 68 زٌنب حسٌن حنان سالمة التربٌة اإلسالمٌة 4179 141

 68 ابتسام دمحم رتٌب حسن أبو لوس التربٌة اإلسالمٌة 4154 142

 68 وهوب علً وفاء أسعد التربٌة اإلسالمٌة 4271 143

 68 ملن محمود رنا فاخوري التربٌة اإلسالمٌة 4081 144

 68 صفٌة عبد السالم مروة فتلون التربٌة اإلسالمٌة 4391 145

 68 اٌمان هٌثم والء منادي التربٌة اإلسالمٌة 4290 146

 68 عائشة نوري بشار حمصً التربٌة اإلسالمٌة 4074 147

 68 ؼٌثاء عبد الرحمن دمحم اكرم الخطٌب التربٌة اإلسالمٌة 4127 148

 68 ضحى احمد دمحم عسلٌة التربٌة اإلسالمٌة 4207 149

 67.9 سامٌة عبد المنعم رهؾ الناٌؾ التربٌة اإلسالمٌة 4280 150

 67.9 حسناء عمار نشوى لواص التربٌة اإلسالمٌة 4025 151

 67.5 فاطمة إسماعٌل آالء دهمان اإلسالمٌةالتربٌة  4189 152
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 67.5 عفاؾ دمحم نسرٌن صفاٌا التربٌة اإلسالمٌة 4150 153

 67.5 فدوى عبد الوهاب آالء نكرش التربٌة اإلسالمٌة 4289 154

 67.5 هدى دمحم خٌر اٌمان شعار التربٌة اإلسالمٌة 4140 155

 67.5 اٌمان زكرٌااحمد  براءة ٌبرق التربٌة اإلسالمٌة 4228 156

 67.5 نهلة اسامة ؼنى الحموي التربٌة اإلسالمٌة 4100 157

 67.5 سمٌة عبد الرحمن لما شرم التربٌة اإلسالمٌة 4221 158

 67.5 فاطمة نهاد االء عتٌك التربٌة اإلسالمٌة 4117 159

 67.5 هدى عدنان بٌان أم العال كردي التربٌة اإلسالمٌة 4253 160

 67.5 نسٌبة احمد عز الدٌن سمٌة وٌس التربٌة اإلسالمٌة 4209 161

 67.5 ضحى احمد اسراء عسلٌة التربٌة اإلسالمٌة 4318 162

 67.4 مٌرفٌت دمحم نجٌب فدوى هندي التربٌة اإلسالمٌة 4094 163

 67.2 لٌنا دمحم هدٌل صمال التربٌة اإلسالمٌة 4293 164

 67.2 حال ابراهٌم بادنجكًشهد  التربٌة اإلسالمٌة 4099 165

 67.1 نهٌده دمحم بشٌر مٌمونة فتٌانً التربٌة اإلسالمٌة 4033 166

 67 رجاء احمد زهراء دالل التربٌة اإلسالمٌة 4415 167

 67 فطٌم عبد الؽنً أحمد العاشك التربٌة اإلسالمٌة 4411 168

 67 امٌنة علو نادٌا جرجنازي التربٌة اإلسالمٌة 4085 169

 67 كوثر أحمد نهى الطالب التربٌة اإلسالمٌة 4194 170

 67 هدى فوزي انوار سوٌد التربٌة اإلسالمٌة 4058 171

 67 نسٌبة احمد عز الدٌن اسماء وٌس التربٌة اإلسالمٌة 4210 172

 67 عائشة علً هدى خلؾ التربٌة اإلسالمٌة 4116 173

 67 هدى دمحم محمود ؼٌث صباهً التربٌة اإلسالمٌة 4405 174

 67 مٌساء عمر صالح لره بللً التربٌة اإلسالمٌة 4403 175

 67 فدوى محمود الكوثر عربو التربٌة اإلسالمٌة 4301 176

 67 سوسن دمحم دٌب ؼفران حجار التربٌة اإلسالمٌة 4345 177

 67 لمٌاء مصطفى مروة بً التربٌة اإلسالمٌة 4241 178

 67 نهد ولٌد رمٌثة سعودي التربٌة اإلسالمٌة 4357 179

 66.9 صبحٌة بكري فاطمة نجار التربٌة اإلسالمٌة 4226 180

 66.7 رفٌا أحمد سماح الحمدان التربٌة اإلسالمٌة 4265 181

 66.5 فاتن دمحم محمود كرزون التربٌة اإلسالمٌة 4389 182

 66.5 صباح أسامة ظالل سرمٌنً التربٌة اإلسالمٌة 4193 183

 66.5 نجاح حسن هبة العالوي التربٌة اإلسالمٌة 4288 184

 66.5 نجاح حسن فاطمة الزهراء العالوي التربٌة اإلسالمٌة 4059 185

 66.5 سامٌة صبحً رانٌا حاٌن التربٌة اإلسالمٌة 4302 186

 66.5 فاتن عبد العزٌز دمحم عمٌل سوٌد التربٌة اإلسالمٌة 4138 187

 66 جمانة دمحم عادل نور حمامً التربٌة اإلسالمٌة 4063 188

 66 مرٌم عمر ٌوسؾ الدمحم التربٌة اإلسالمٌة 4337 189

 66 منى ولٌد ؼفران مٌاتً التربٌة اإلسالمٌة 4232 190

 66 عائشة عبد الفتاح بشرى عجم التربٌة اإلسالمٌة 4147 191
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 66 لٌنا زٌاد ندٌمة بً التربٌة اإلسالمٌة 4380 192

 66 خولة أحمد آالء جٌجة التربٌة اإلسالمٌة 4274 193

 66 كاملة عمر فاطمة زعزع التربٌة اإلسالمٌة 4298 194

 66 ؼزاله علً مصطفى علً التربٌة اإلسالمٌة 4409 195

 66 سمر دمحم احمد شعبان التربٌة اإلسالمٌة 4145 196

 66 لٌنا دمحم فاطمة نعسان التربٌة اإلسالمٌة 4130 197

 65.9 عزٌزة محمود دمحم صادق دروٌش التربٌة اإلسالمٌة 4326 198

 65.7 زهراء علً فاطمة اسود التربٌة اإلسالمٌة 4037 199

 65.6 حمٌدة حسٌن دمحم الموسى التربٌة اإلسالمٌة 4178 200

 65.5 عفاؾ محمود نور جاسر التربٌة اإلسالمٌة 4238 201

 65.5 عائشة صالح برسٌنًامانً  التربٌة اإلسالمٌة 4056 202

 65.5 بشرى مصطفى عبد هللا شوا التربٌة اإلسالمٌة 4190 203

 65.5 هالة عبد العزٌز نسرٌن ؼجر التربٌة اإلسالمٌة 4082 204

 65.5 هدى مصطفى كوثر رحال التربٌة اإلسالمٌة 4383 205

 65.5 فاتن عبد المادر ضٌاء لره بللً التربٌة اإلسالمٌة 4125 206

 65.5 دالل ممدوح هنادي صابونً التربٌة اإلسالمٌة 4055 207

 65.4 عٌوش محمود هدى الحاج دمحم التربٌة اإلسالمٌة 4160 208

 65.3 وصال دمحم ماهر نور الهدى نوش التربٌة اإلسالمٌة 4215 209

 65.1 عٌوش دمحم عبد الهادي العٌسى التربٌة اإلسالمٌة 4387 210

 65 فتحٌة بكري امل معاز اإلسالمٌةالتربٌة  4137 211

 65 لطفٌة احمد زهٌر مٌساء بكبون التربٌة اإلسالمٌة 4016 212

 65 امنٌة دمحم هدى كابً التربٌة اإلسالمٌة 4123 213

 65 جمٌلة عبد المادر خولة عجم التربٌة اإلسالمٌة 4103 214

 65 فتنة فواز روضة الجعفر التربٌة اإلسالمٌة 4176 215

 65 وفاء عاصم لبنى السكر التربٌة اإلسالمٌة 4204 216

 74 نعٌمة رئٌؾ هبة رزوق التربٌة الرٌاضٌة 6362 1

 72 زٌنب نادر ابراهٌم شرٌمه التربٌة الرٌاضٌة 6382 2

 71.5 نارٌمان سعٌد عبد الفتاح محسن التربٌة الرٌاضٌة 6361 3

 69.7 رنا جرجس نسرٌن الرباحً التربٌة الرٌاضٌة 6364 4

 69.5 مجٌدة محمود فٌصل بكور التربٌة الرٌاضٌة 6357 5

 69 مطٌعة حسٌن عبد هللا مال التربٌة الرٌاضٌة 6359 6

 69 ؼادة دمحم ضحى نورس كوكة التربٌة الرٌاضٌة 6354 7

 69 مها جمال احمد الشحٌمة التربٌة الرٌاضٌة 6360 8

 69 انصاؾ رٌاض رؤى النمار التربٌة الرٌاضٌة 6355 9

 65.1 سمٌحه عبد المادر علٌاء السراج التربٌة الرٌاضٌة 6363 10

 64.5 هاله عبدو نؽم سلهب التربٌة الرٌاضٌة 6368 11

 64 سلمى ابراهٌم نورس شرٌمة التربٌة الرٌاضٌة 6376 12

 64 رفٌؾ دمحم دمحم حسام ادلبً التربٌة الرٌاضٌة 6356 13

 63.5 علٌا دمحم علً كوشكار التربٌة الرٌاضٌة 6366 14
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 63 انصاؾ دمحم شذا الضرؾ التربٌة الرٌاضٌة 6371 15

 70.5 لٌلى زٌاد جمٌلة ؼناٌمً التربٌة الفنٌة 6431 1

 70.5 مها محمود دٌمة الساجر التربٌة الفنٌة 6417 2

 68.5 نهله احمد انس ناصٌؾ التربٌة الفنٌة 6447 3

 68.3 مٌاده عبد الخالك مٌس ابٌض التربٌة الفنٌة 6426 4

 68.3 سمٌحة محمود الهام العبدو التربٌة الفنٌة 6388 5

 67.2 ثناء عبد المنان هبة البدرة التربٌة الفنٌة 6442 6

 67 سامٌة دمحم منال شامٌة التربٌة الفنٌة 6400 7

 67 فاطمة عبد الجبار ابتسام الناشؾ التربٌة الفنٌة 6425 8

 66.5 رحٌمة خالد رفٌؾ األسود الفنٌةالتربٌة  6401 9

 66 زٌنة سمٌح دٌمة عنتابً التربٌة الفنٌة 6438 10

 65 ذكاء دولت دعاء دبا التربٌة الفنٌة 6443 11

 65 اٌمان عبد هللا حال الٌوسؾ التربٌة الفنٌة 6444 12

 65 هاجر مصطفى شادي الخلٌلً التربٌة الفنٌة 6403 13

 65 سمٌة سائد سارة وتد الفنٌةالتربٌة  6432 14

 التربٌة الفنٌة 6408 15
بٌان الشٌخ إبراهٌم 

 النعسانً
 65 حمٌدة مروان

 64.5 بدٌعة دمحم دٌب كفاء سمالٌة التربٌة الفنٌة 6409 16

 64 منور دمحم سفٌان ؼش التربٌة الفنٌة 6441 17

 64 منار دمحم ٌحٌى دٌما خرده جً التربٌة الفنٌة 6429 18

 64 نسب دمحم منٌر عال دروٌش التربٌة الفنٌة 6415 19

 64 مٌسون دمحم ٌمنه مدراتً التربٌة الفنٌة 6390 20

 64 هٌفاء حسٌن بدور إبراهٌم التربٌة الفنٌة 6387 21

 64 فداء احمد توفٌك اٌة سنجمدار التربٌة الفنٌة 6411 22

 63.5 فاطمة دمحم عازم نور زٌتونً التربٌة الفنٌة 6428 23

 63.5 ملن عزٌز فاتن الدخٌل التربٌة الفنٌة 6421 24

 63.5 صالحه دمحم بشرى هوٌدي العلو التربٌة الفنٌة 6402 25

 63 دٌنا عفٌؾ لمى حسٌن التربٌة الفنٌة 6416 26

 63 ثرٌا دمحم عادل هبة عكش التربٌة الفنٌة 6437 27

 63 خالصة مزعل هاجر الحاج ؼضبان التربٌة الفنٌة 6410 28

 77.3 عائدة احمد دمحم العٌسى إحصاء رٌاضً 5673 1

 76.9 مٌادة حسان لما سٌجري إحصاء رٌاضً 5715 2

 67 رجاء رضوان اٌة أبو سنون إحصاء رٌاضً 5731 3

 66.9 لدرٌه زٌاد اٌة الرفاعً إحصاء رٌاضً 5723 4

 66.6 رابحه سمٌر علً احسان إحصاء رٌاضً 5743 5

 66 مٌسون عدنان مازن رشو إحصاء رٌاضً 5709 6

 65.5 انتصار عمر نادٌه حوري إحصاء رٌاضً 5724 7

 64 سعاد دمحم سالمه علً إحصاء رٌاضً 5737 8

 64 امون عبد هللا سمر الشٌخ إحصاء رٌاضً 5721 9
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 64 راضٌة محمود فاطمة عبطٌنً إحصاء رٌاضً 5719 10

 64 الهام دمحم رولى اخترٌنً إحصاء رٌاضً 5730 11

 64 هٌفاء صفوان مصطفى شمعون إحصاء رٌاضً 5701 12

 83.8 نورهان كامل ٌوال مروه إرشاد نفسً 7470 1

 81.1 فطومة حكمت عهد العساؾ إرشاد نفسً 7271 2

 80.7 فاطمة سلٌمان بالل الخطٌب إرشاد نفسً 7391 3

 80.5 دالل عبد الفتاح رهؾ منجد إرشاد نفسً 7393 4

 79.4 رٌما نصر شروق حٌدر إرشاد نفسً 7285 5

 79 فتحٌه عبد الرحمن رانٌا العجٌلً إرشاد نفسً 7281 6

 79 فاطمة دمحم لطفً آٌه عكش إرشاد نفسً 7277 7

 78.7 ضحى دمحم مروان آٌه لناعة إرشاد نفسً 7288 8

 78.6 امٌرة فؤاد نسٌبة حرح إرشاد نفسً 7269 9

 78.5 عروبة عبد الرحمن حمٌده رٌم إرشاد نفسً 7264 10

 78.5 حمٌده دمحم دعاء عجاٌنً إرشاد نفسً 7310 11

 78.4 رفٌدة هانً اباء سودان إرشاد نفسً 7429 12

 78.3 فادٌة دمحم اٌناس لطفً إرشاد نفسً 7261 13

 78.3 نجود بسام اٌة خلوؾ إرشاد نفسً 7298 14

 78.1 نزهه احمد مٌادة دروٌش إرشاد نفسً 7456 15

 77.5 اسوم هٌثم رٌم هبطة إرشاد نفسً 7306 16

 77.4 ضٌاء عماد هادٌه فنصة إرشاد نفسً 7275 17

 77.4 فدوى دمحم سعٌد زوزان بلكو إرشاد نفسً 7265 18

 77.4 آمنة مصطفى وفاء جٌلو إرشاد نفسً 7414 19

 77.2 سامٌه نجٌب رامٌه الحناوي إرشاد نفسً 7442 20

 77.1 زرلة سلٌم رنٌم ممره علً إرشاد نفسً 7474 21

 77 نازو حسون مرٌم الخلو إرشاد نفسً 7262 22

 77 وفاء دمحم فائز والء سواس إرشاد نفسً 7274 23

 77 سهام عبد الرحمن نهى العلً إرشاد نفسً 7390 24

 77 نمشٌه ابراهٌم روضه ؼرٌوانً إرشاد نفسً 7313 25

 77 مً ؼسان مبٌضناٌا  إرشاد نفسً 7276 26

 77 أمل حسن صفاء المطوري إرشاد نفسً 7272 27

 76.8 اٌمان سمٌر رماء خٌر إرشاد نفسً 7369 28

 76.6 ناجٌة أحمد ؼفران لرعٌش إرشاد نفسً 7371 29

 76.4 صباح احمد عهد حماده إرشاد نفسً 7388 30

 76.3 عزٌزه دمحم نمور اٌة النمور إرشاد نفسً 7395 31

 76.1 تماثٌل علً اٌاس ملحم إرشاد نفسً 7428 32

 76 رشٌدة دمحم مٌس جلٌالتً إرشاد نفسً 7386 33

 75.9 خدٌجة دمحم رضا رشا سجٌع إرشاد نفسً 7283 34

 75.8 فاطمة ناصر دمحم الباش إرشاد نفسً 7284 35

 75.5 امتثال عامر افتخار تلجة إرشاد نفسً 7321 36
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 75.3 رشٌدة دمحم لدٌد منى إرشاد نفسً 7282 37

 75.3 امٌنه حسن عبٌر مهنا إرشاد نفسً 7452 38

 75 لدرٌة احمد زهرة عزة إرشاد نفسً 7263 39

 75 سعاد عبد الرحمن نور حوري إرشاد نفسً 7403 40

 75 رٌم البٌر تانٌا عاشور إرشاد نفسً 7392 41

 75 سهٌال دمحم سعد الدٌن نسمه عاصً إرشاد نفسً 7396 42

 75 بتول ابراهٌم جعفر كزو إرشاد نفسً 7394 43

 75 فاطمة احسان مٌس طباخ إرشاد نفسً 7412 44

 75 سمر علً آٌه الحماده المجدمً إرشاد نفسً 7399 45

 74.9 فرٌده ؼسان لودي حداد إرشاد نفسً 7472 46

 74.7 ندٌره خالد ؼفران عوامة إرشاد نفسً 7447 47

 74.7 كوكب ضاحً لما دمحم إرشاد نفسً 7465 48

 74.6 مٌلٌا مدحت ماهر صالح إرشاد نفسً 7448 49

 74.4 فاتن دمحم رضوان فاطمة براءة اسكٌؾ إرشاد نفسً 7305 50

 74 عائدة احمد لٌال العبد هللا الحامد إرشاد نفسً 7401 51

 74 امٌرة حسن ؼفران الخلوؾ إرشاد نفسً 7260 52

 74 زبٌده محمود إبراهٌم كنده إرشاد نفسً 7376 53

 74 رٌاض دمحم زهٌر اٌة ضبٌط إرشاد نفسً 7410 54

 74 ضحى وفا رٌتا بابللً إرشاد نفسً 7407 55

 74 عائشة دمحم فؤاد لٌانا كناوي إرشاد نفسً 7383 56

 74 ثرٌا عبد الرحمن حسٌن ؼزال إرشاد نفسً 7387 57

 74 ؼالٌة دمحم رجب اٌمان اسكٌؾ إرشاد نفسً 7303 58

 73.8 فادٌة دمحم رٌاض خزامه الشهابً إرشاد نفسً 7287 59

 73.6 جهٌدة فوزي شٌرٌن دروٌش إرشاد نفسً 7457 60

 73.3 هدى عمر هال ناولو إرشاد نفسً 7311 61

 73.2 نادٌة حسن كلثوم عبد الرحمن إرشاد نفسً 7297 62

 73.1 نجوى ؼسان هدٌل سرور إرشاد نفسً 7291 63

 73 سمٌه دمحم فاطمة الزهراء كوزم إرشاد نفسً 7278 64

 73 امل عمران ساجده خوجه إرشاد نفسً 7389 65

 73 عٌوش حسن كرٌمه دمحم إرشاد نفسً 7368 66

 73 حورٌة مصطفى سعدة مؤمنة إرشاد نفسً 7411 67

 73 صباح دمحم ماجده للعٌه إرشاد نفسً 7356 68

 88 امٌنه محمود محاسن جماله تارٌخ 4698 1

 84.1 عوطاؾ ناٌل وفا العفٌر تارٌخ 4665 2

 80.7 وداد بسام هبة عبود تارٌخ 4655 3

 80.6 منٌرة نور الدٌن شرؾ إبراهٌم تارٌخ 4479 4

 80.5 نعٌمة محمود دمحم محمود شاكر تارٌخ 4523 5

 80.5 وحٌدة مصطفى جهٌنة الجاسم تارٌخ 4524 6

 80 ودٌعة دمحم ٌسرى هدلة تارٌخ 4769 7
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 79.9 هدى دمحم هبة حنٌفة تارٌخ 4474 8

 79.6 جمٌلة دمحم اروى عبود تارٌخ 4687 9

 79.2 تمٌنة دمحم بشار حمود تارٌخ 4635 10

 79.1 نبٌال عادل اسراء علً تارٌخ 4586 11

 78.9 ندٌمة ؼسان سموئل ابو سٌؾ تارٌخ 4697 12

 78.5 زكٌة عارؾ مها الٌوسؾ تارٌخ 4517 13

 77.6 هناء سلمان علً موسى تارٌخ 4654 14

 77.5 ازدهار احمد هال متوج تارٌخ 4695 15

 77.5 رابحة عبد الكرٌم شٌرٌن خضور تارٌخ 4691 16

 76.9 سعاد مروان لورٌن خلٌل تارٌخ 4768 17

 76.5 خدٌجة جمعة رجاء موسى العالوة تارٌخ 4522 18

 76.5 نادٌة مصطفى بتول العبسً تارٌخ 4440 19

 76.2 جبٌره عدنان ربٌع صمر تارٌخ 4690 20

 75.9 ناٌال ابراهٌم وسٌم شعبان تارٌخ 4791 21

 75.5 فوزٌة عبد الوهاب عبٌر عتال تارٌخ 4477 22

 75.2 عٌوش علً اٌاد العكش تارٌخ 4685 23

 75 فاطمة دمحم فوزي نور لحمونً تارٌخ 4471 24

 74.8 فاطمة محرز حٌدربسمة  تارٌخ 4800 25

 74.6 لٌلى سلمان اٌاد مخلوؾ تارٌخ 4558 26

 74.5 لٌال شعالن رمزي دمحم شدود تارٌخ 4493 27

 74.2 رئٌفة نزار نهى عٌزولً تارٌخ 4579 28

 74.1 نبٌال دمحم امانً درٌدي تارٌخ 4746 29

 74.1 ثناء زهر الدٌن رنٌم سالم تارٌخ 4473 30

 74 رانٌة مصطفى دمحم نور لرٌشً تارٌخ 4423 31

 74.0 سمٌه حسٌن نور عٌسى تارٌخ 4820 32

 74.0 مرٌم عبد الكرٌم هٌلٌن حسٌنو تارٌخ 4661 33

 73.9 سلمى عفٌؾ رٌمً صالح تارٌخ 4773 34

 73.6 فرٌدة ٌحٌى رٌم إبراهٌم تارٌخ 4484 35

 73.6 مرٌم راجح لمى خلٌل تارٌخ 4667 36

 73.5 ناٌفه ناصر هاشم عماد سلٌم تارٌخ 4662 37

 73.5 نجاح دمحم مجد احمد تارٌخ 4674 38

 73.5 لمٌارٌا عبد العزٌز لودا منصور تارٌخ 4684 39

 73.2 منٌرة ٌحٌى عبٌر بدور تارٌخ 4671 40

 73 نعٌمه علً مروه العبد هللا تارٌخ 4818 41

 73 زهرة فارس جمعة عبٌد تارٌخ 4564 42

 73 نظٌرة إبراهٌم حنان خوري عبد هللا تارٌخ 4508 43

 73.0 وحٌده دمحم لوده لصٌر تارٌخ 4718 44

 72.9 ؼالٌه حكمت ؼاده رٌا تارٌخ 4744 45

 72.8 شادٌا احمد الهام سلٌمان تارٌخ 4634 46



31 

 

 72.6 مفٌدة احمد بشرى احسان تارٌخ 4801 47

 72.6 علمه جابر عفراء فوزي تارٌخ 4668 48

 72.5 ٌمن دمحم سعد مرعً تارٌخ 4643 49

 72.5 حمٌدة شعبان نجود الحسٌن تارٌخ 4483 50

 72.1 شادٌه علً لصٌه نده تارٌخ 4582 51

 72 ملكة مجٌب نور اسبر تارٌخ 4680 52

 72 هٌام ابراهٌم فاٌز دٌما شاهٌن تارٌخ 4664 53

 72 منى احمد اٌمان الطه تارٌخ 4478 54

 72 سامٌة حجً اٌمان دمحم تارٌخ 4519 55

 71.9 هناٌا علً نورس ابراهٌم تارٌخ 4647 56

 71.9 مجدولٌن عادل ربى بكداش تارٌخ 4770 57

 71.6 مرٌم محمود مصطفى زعٌتر تارٌخ 4813 58

 71.6 لٌندا دمحم ؼٌداء شب تارٌخ 4734 59

 71.5 تموى دمحم رانٌا سعد تارٌخ 4699 60

 71.5 نجاة دمحم دمحمعبٌر  تارٌخ 4779 61

 71.5 فاطمة احمد فداء دمعونة الحمادة تارٌخ 4437 62

 71.4 علٌا عبد الكرٌم دمحم حٌدر تارٌخ 4607 63

 71.1 فضه علً هٌالنه اسماعٌل تارٌخ 4722 64

 71.1 رؼداء خالد شفاء أبو عطا تارٌخ 4485 65

 71.1 ٌسر صالح ثناء سلهب تارٌخ 4756 66

 71 نزٌهه علً روال جنود تارٌخ 4576 67

 71 ؼادة احمد هبة عثمان تارٌخ 4669 68

 71 نسرٌن حكمت بتول حسن تارٌخ 4570 69

 71 ؼازٌة عبد الرحمن جهان العبد الكرٌم دندل تارٌخ 4475 70

 71 دولت محمود وفاء نجار تارٌخ 4520 71

 70.9 فائزة لاسم هٌلٌن عٌسى صدران تارٌخ 4539 72

 70.8 مرٌم احمد مً حرفوش تارٌخ 4648 73

 70.6 اكتمال علً مٌس علً تارٌخ 4587 74

 70.5 هٌام عزٌز عبٌر المفوره تارٌخ 4688 75

 70.5 نعمة مصطفى عبد هللا كابً تارٌخ 4458 76

 70.2 مروش حسن زٌنب االلرع تارٌخ 4463 77

 70 نادٌا سمٌر رهام شحود تارٌخ 4651 78

 70 شفٌمة عبد هللا رباب حجوز تارٌخ 4693 79

 70 زكٌة عٌد مٌادة العونً تارٌخ 4487 80

 70 عزٌزه علً درٌد رزق تارٌخ 4816 81

 70 امال مروان دٌاال بٌطار تارٌخ 4515 82

 69.6 ٌسرى محمود اٌمان بركات تارٌخ 4488 83

 69.5 هدى احمد رؤى دمحم تارٌخ 4650 84

 69.5 فاطمة عدنان نور شٌخ عثمان تارٌخ 4461 85
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 69.5 عهد دمحم عال حرٌري تارٌخ 4426 86

 69.5 تمام دمحم حنان ابراهٌم تارٌخ 4678 87

 69.4 راضٌة حسن دمحم حاجً دمحم تارٌخ 4460 88

 69.3 نوال صالح منى دمحم تارٌخ 4537 89

 69.2 نهاد ؼسان روال دمحم تارٌخ 4575 90

 69.2 سمٌره حسن عامر ٌاسٌن تارٌخ 4673 91

 69 سمر ابراهٌم ؼدٌر طمم تارٌخ 4660 92

 69 رانة عبد الهادي روال ناصر تارٌخ 4453 93

 69 مرٌم علً ؼده الخلٌل تارٌخ 4476 94

 69 عٌشة بركات نوره جومانً تارٌخ 4452 95

 69 امنة احمد مران طالب تارٌخ 4513 96

 69 فادٌه حمدو صفا عرٌان تارٌخ 7739 97

 69 فوزٌة علً ٌامن الحمصً تارٌخ 4548 98

 69 مولودة احمد عال الهوٌس تارٌخ 4481 99

 68.5 سمٌرة خازم عزٌز معروؾ تارٌخ 4789 100

 68.5 فاطمة مصطفى هدى ورده تارٌخ 4798 101

 68.5 منا كمال الدٌن رٌم لصٌر تارٌخ 4447 102

 68.5 علٌا دمحم اٌناس عتون تارٌخ 4491 103

 68.2 أسامة محمود خنساء شحرور تارٌخ 4472 104

 68.0 سعاد سلٌمان حسام الخطٌب تارٌخ 4557 105

 68 نوفة عبد هللا وعد الراس تارٌخ 4486 106

 68 امٌنة إبراهٌم فاطمة محمود تارٌخ 4466 107

 67.8 علٌه هاشم ابتسام عبٌد تارٌخ 4534 108

 67.5 عفٌفة عبد هللا ٌاسمٌن كوسا تارٌخ 4795 109

 67.5 نبٌلة عادل سٌسبان علً تارٌخ 4588 110

 67.5 ؼٌثاء دمحم ٌاسٌمن عابدٌن اؼا تارٌخ 4441 111

 67.4 خدٌجه محمود دٌما برحوش تارٌخ 4812 112

 67.4 منٌره ندٌم علً عامودي تارٌخ 4805 113

 67.4 دالل تحسٌن مرفت شٌخ العشرة تارٌخ 4427 114

 67.1 وداد ابراهٌم رنا متوج تارٌخ 4753 115

 67 مدٌحة جاسم بشرى ابراهٌم تارٌخ 4737 116

 67 سفٌرة وفٌك ٌعرب علً تارٌخ 4785 117

 67 لٌلى عدنان ؼٌث دؼمه تارٌخ 4585 118

 67 وفاء عبدو هبة لرمش تارٌخ 4470 119

 67.0 سمٌرة علً تؽرٌد سلٌمان تارٌخ 4608 120

 66.5 رلٌة علً الدٌنحسٌن محً  تارٌخ 4505 121

 66.5 لٌلى تحسٌٌن ثراء علً بكور تارٌخ 4465 122

 66.5 حورٌة منصور دمحم حاجً تارٌخ 4502 123

 66.5 مها سمٌر روض رافك تارٌخ 4506 124
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 66.3 سجٌعا كرٌم ؼصون ابراهٌم تارٌخ 4711 125

 66.3 سمٌعة عدنان سمر سلوم تارٌخ 4599 126

 66.0 امٌنة عبد المادر دحكول اٌمن تارٌخ 4514 127

 66 هٌام ٌاسر عبٌر سلوم تارٌخ 4786 128

 66 روٌده عبد الرحمن دمحم ناصر محاٌري تارٌخ 4817 129

 66 هالة دمحم عال حسٌن تارٌخ 4443 130

 66 مرٌم محمود نارٌمان العموري تارٌخ 4482 131

 66 فوزٌة اسماعٌل حذٌجة االحمد تارٌخ 4446 132

 66 ندى دمحم اٌمان فرواتً تارٌخ 4507 133

 66 امٌنة دمحم اسماء عبد الحً تارٌخ 4421 134

 65.9 سهام دمحم هبة سعود تارٌخ 4622 135

 65.9 لٌلى سلٌم مٌسون حاٌن تارٌخ 4731 136

 65.8 نجله احمد امل اسماعٌل تارٌخ 4430 137

 65.5 نبٌلة فرٌد كنانة فوزي تارٌخ 4787 138

 65.5 امونة شٌخ عمر صطم تارٌخ 4775 139

 65.5 صبحٌة احمد امٌمة امٌن تارٌخ 4431 140

 65.5 ضٌاء عباس فاطمة شربو تارٌخ 4501 141

 65.4 هنا محمود امٌمة سرور تارٌخ 4568 142

 65.3 نوال بدر ثائر ٌوسؾ تارٌخ 4561 143

 65.3 ابتسام محمود مٌسم سوٌدان تارٌخ 4573 144

 65 زهرة علً امجد زهرة تارٌخ 4703 145

 65 رابٌه حسن عبد المادر العطار تارٌخ 4749 146

 65 حبابة دمحم ٌوشع العسلً تارٌخ 4566 147

 65 نوال دمحم روبا خٌزران تارٌخ 4738 148

 65 شفٌمة ؼانم دالٌا علً تارٌخ 4755 149

 65 وفاء خالد منى اكتع تارٌخ 4417 150

 65 فلاير دمحم علً اٌمان عوٌرة تارٌخ 4445 151

 65.0 لمٌاء جمال الدٌن اٌمان المصطفى تارٌخ 4492 152

 86.1 ؼالٌة عبد المنعم دمحم مهدي عكش تجارة والتصاد 6590 1

 85.6 روٌده حسن ازدهار الحسن تجارة والتصاد 6913 2

 84.8 زكٌة محمود فادي شٌخ سلٌم تجارة والتصاد 6641 3

 83.4 سمٌرة دمحم عادل نهى عمٌل والتصادتجارة  6611 4

 83.3 فطوم دمحم منى للعه جً تجارة والتصاد 6467 5

 82.6 عزٌزة احمد ؼدٌر خلٌفة تجارة والتصاد 6600 6

 82.6 امل جمال اٌات عبد هللا تجارة والتصاد 6680 7

 82.4 مرٌم صادق أحمد صالح تجارة والتصاد 6939 8

 82.2 وهٌبة دمحم انٌس سمر لزموز تجارة والتصاد 6454 9

 81.9 سهام عبد الرحمن فٌحاء طراب تجارة والتصاد 6584 10

 81.4 علٌاء دمحم رٌم عماد تجارة والتصاد 6735 11
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 81.2 خزنه عبد اللطٌؾ رجاء االحمد تجارة والتصاد 6578 12

 81.2 عزٌزة دمحم عبد هللا بكرو تجارة والتصاد 6591 13

 80.5 شرٌفة نوفل عبد الكرٌم زهره تجارة والتصاد 6803 14

 80.3 لمٌاء محمود دمحم جهاد لباوة تجارة والتصاد 6746 15

 80.2 امل عبٌد دمحم الطه العٌسى تجارة والتصاد 6772 16

 80.1 امل عبد الرؤوؾ دمحم لصاب تجارة والتصاد 6796 17

 80 فوزٌة دمحم لٌنه طباخ تجارة والتصاد 6649 18

 79.8 رئٌفة صالح راوٌة صالح تجارة والتصاد 6903 19

 79.7 هناء عبد العزٌز لما رهوان تجارة والتصاد 6472 20

 79.2 اٌسلم خلٌل هٌفٌن سمو تجارة والتصاد 6579 21

 78.9 فاطمة حسٌن جمٌلة علً تجارة والتصاد 6770 22

 78.7 سلوى دمحم عهد الحزوري تجارة والتصاد 6565 23

 78.6 فادٌة دمحم كامل فدى بوادلجً تجارة والتصاد 6627 24

 78.5 سلوه عبد هللا فللن داالتً تجارة والتصاد 6537 25

 78.4 سمٌعه علً احمد سالمه تجارة والتصاد 6910 26

 78.4 رجاء دمحم أنور نورا ناشد تجارة والتصاد 6528 27

 78 شرٌفة دمحم علٌاء لوجة تجارة والتصاد 6801 28

 77.9 مهدٌة شحود احمد حرح تجارة والتصاد 6462 29

 77.8 سعاد عبدالحمٌد حنان شهوان تجارة والتصاد 6914 30

 77.7 مٌادة فٌصل منار المولوي تجارة والتصاد 6490 31

 77.6 رئٌفة ضٌاء الدٌن ٌوسؾ الرزوق تجارة والتصاد 6676 32

 77.5 عطٌة إبراهٌم لٌالً اسكٌؾ تجارة والتصاد 6470 33

 77.4 بتول احمد دمحم شوا تجارة والتصاد 6752 34

 77.3 عائشة زكرٌا محمود خلوؾ تجارة والتصاد 6805 35

 77.3 ابتهال بكري براء الشهابً تجارة والتصاد 6481 36

 77.3 حسناء زكرٌا دمحم امٌن حمود تجارة والتصاد 6646 37

 77 حسناء رضوان اسٌا برو تجارة والتصاد 6804 38

 77 نجاح سلٌمان ربى العلً تجارة والتصاد 6692 39

 76.9 احالم جمال عمر رحمانً تجارة والتصاد 6594 40

 76.8 عائشة صالح الدٌن تٌما الخلٌؾ تجارة والتصاد 6708 41

 76.8 وجٌهة عبد الرحمن راوٌة دروٌش تجارة والتصاد 6688 42

 76.6 حنان برهان دمحم لاسمو تجارة والتصاد 6897 43

 76.6 مٌساء دمحم رٌاض اٌة زاكري تجارة والتصاد 6898 44

 76.6 وفاء احمد رٌماز فتال تجارة والتصاد 6668 45

 76.3 عبٌر خالد فاطمة ؼضب تجارة والتصاد 6776 46

 تجارة والتصاد 6449 47
دمحم ابو النصر محلول 

 الزنار
 76 زهرة دمحم لاسم

 76 وفاء ماجد اٌاد زنرنً والتصادتجارة  6834 48

 75.6 نجوى عبد هللا لٌندا مشو تجارة والتصاد 6486 49
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 75.6 نهٌدة دمحم ؼٌاث رولى برٌخان تجارة والتصاد 6546 50

 75.4 منى دمحم منٌر هدٌل فحل تجارة والتصاد 6605 51

 75.4 صفاء دمحم عز الدٌن حال باش بٌطار تجارة والتصاد 6672 52

 75 بدٌعة رشٌد اسمهان حسوكً تجارة والتصاد 6698 53

 75 نهى دمحم جنٌد سفٌان سٌد تجارة والتصاد 6761 54

 74.9 نادٌا شحادة شذا حنا تجارة والتصاد 6912 55

 74.6 خدٌجة ناصر دمحم الناٌؾ تجارة والتصاد 6572 56

 74.6 امٌنة محمود ٌاسر رمضان تجارة والتصاد 6682 57

 74.6 نائلة عبد الهادي رؼده بكار تجارة والتصاد 6691 58

 74.5 هدى دمحم ؼٌاث نوران رحمون رهوان تجارة والتصاد 6559 59

 74.3 رجاء عبد اللطٌؾ سامٌة شعبان تجارة والتصاد 6722 60

 74.1 كوثر ٌحٌى هدٌل رومً جمال تجارة والتصاد 6473 61

 74.0 اٌمان محمود عمر محٌو سٌلم تجارة والتصاد 6616 62

 74 صفاء دمحم سمٌر هال صباهً تجارة والتصاد 6767 63

 74 امٌنة احمد عمر حبش ؼطاس تجارة والتصاد 6862 64

 74 نداء نبٌل خلود شٌخ دبس تجارة والتصاد 6794 65

 82.2 سوسر صالح براءة دمحم جؽرافٌا 5068 1

 81.6 عزٌزة نجٌب وفاء سلوم جؽرافٌا 5124 2

 78.8 وفٌمة اسكندر باسل بدور جؽرافٌا 5081 3

 78.2 تؽرٌد منٌر ؼفران دٌب جؽرافٌا 5028 4

 76.5 عائشة دمحم مجد اسكندرانً جؽرافٌا 4920 5

 75.5 روعة عمر احمد شهوان جؽرافٌا 4976 6

 75.0 ابتسام دمحم بشرى العجً جؽرافٌا 5075 7

 74.8 صفٌة ٌوسؾ احمد حلوم جؽرافٌا 5083 8

 74.6 سحر محمود سمر ناصر جؽرافٌا 5005 9

 73.9 الهام زكرٌا جمٌل حالق جؽرافٌا 4852 10

 73.7 هاجر احمد دالٌا دٌب جؽرافٌا 5113 11

 73.7 نوال محمود احمد ٌوسؾ جؽرافٌا 5051 12

 73.5 خالصة مزعل ؼدٌر الحاج ؼضبان جؽرافٌا 4838 13

 73 فطٌم دمحم محمود عبد الحمٌد جؽرافٌا 5143 14

 72.2 امل فارس نادٌا منزلجً جؽرافٌا 5115 15

 71.2 نبٌهه مناع ختام حواط جؽرافٌا 5071 16

 71.1 احالم حسن بشرى خضر جؽرافٌا 5029 17

 71.1 خوله حارس انصاؾ عٌسى جؽرافٌا 5065 18

 71 وداد محمود فاطمة والء مكً جؽرافٌا 4827 19

 71 نهٌده دمحم ٌاسر دمحم جؽرافٌا 5026 20

 71 ادٌبة عدنان علً حسن جؽرافٌا 5012 21

 71 سمٌعة حسن دمحم دمحم جؽرافٌا 5040 22

 71.0 هالة حسن رنٌم علً جؽرافٌا 5074 23
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 70.8 منٌرة صالح بشرى حسن جؽرافٌا 5011 24

 70.5 سوسن احمد رأفت دمحم عدنان زٌبو جؽرافٌا 4975 25

 70.5 فاطمة دمحم الخطٌبرشٌد  جؽرافٌا 4971 26

 70.5 عائشة احمد مصطفى عٌرٌك جؽرافٌا 5123 27

 70.3 ندٌمة شعٌب مروى حمد جؽرافٌا 5035 28

 70.1 دالل انٌس لجٌن عاصً جؽرافٌا 5030 29

 70 سمٌرة دمحم فراس صبٌح جؽرافٌا 5132 30

 69.7 اتحاد جمال نؽم ؼانم جؽرافٌا 5020 31

 69.5 هدى دمحم عفراء دروٌش جؽرافٌا 5130 32

 69.5 بشرى ادهم نسرٌن لٌمة جؽرافٌا 4951 33

 69.3 سحر عبد الحلٌم بشار الهوشً جؽرافٌا 5087 34

 69.2 ؼفران حسن انٌس ٌونس جؽرافٌا 5120 35

 69.2 رمزه كمال منهل ضاحً جؽرافٌا 5038 36

 69 علمه عثمان اسعد خضور جؽرافٌا 5082 37

 68.7 فطٌم محمود هناء سلطان جؽرافٌا 4848 38

 68.6 عٌدة دمحم فاتن حسن جؽرافٌا 4950 39

 68.5 رحاب حمد شهال شٌخونً جؽرافٌا 4964 40

 68.5 فلكه حسن فاطمة الحمو جؽرافٌا 4903 41

 68.5 نادٌا نصر الدٌن عال ابو دست جؽرافٌا 5129 42

 68.5 فطومة جمعه هبه رمضان جؽرافٌا 4842 43

 68.4 فاطمة علً مٌس العبود جؽرافٌا 5027 44

 68.4 ملكة دمحم ركان علونة جؽرافٌا 4980 45

 68 امٌرة جهاد احمد داود جؽرافٌا 5037 46

 68 سجٌعة خضر علً محمود جؽرافٌا 5034 47

 68 بدٌعه بسٌم فاتن خضور جؽرافٌا 5069 48

 67.5 رؼداء لطوؾ دمحم حسان الخلؾ جؽرافٌا 4905 49

 67.3 وفٌمة حسن سناء جمعه جؽرافٌا 5023 50

 67 نفوس علً دمحم العلً جؽرافٌا 4825 51

 66.8 بدرٌه كاسر روعة حمدان جؽرافٌا 5121 52

 66.5 كوثر دمحم والء ابو بكر جؽرافٌا 4929 53

 66.5 ابتسام ماجد رٌم عٌسى جؽرافٌا 5031 54

 66.5 بهجه اسكندر زٌنه اسماعٌل جؽرافٌا 5078 55

 66.5 نبٌهة عبد الرزاق مها دمحم سعٌد جؽرافٌا 4868 56

 66.5 حنان اسماعٌل انتظار السخنً جؽرافٌا 4902 57

 66.5 صدٌمة وحٌد عالء زرٌمة جؽرافٌا 5142 58

 66 فرٌدة دمحم نوران اٌبش جؽرافٌا 4899 59

 66 مرٌم عمٌل امٌرة عباس جؽرافٌا 4956 60

 66 خدو احمد عارودةسعدة  جؽرافٌا 4977 61

 65.6 عائشة احمد شرٌفة عبد هللا جؽرافٌا 4843 62
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 65.5 زٌنب حٌدر زٌنة المصري جؽرافٌا 5063 63

 65.5 ؼادة مروان دمحم ثابت مسالتً جؽرافٌا 4862 64

 65.5 نبٌهة بدٌع حسن الشكوحً جؽرافٌا 5117 65

 65.5 لٌلى تحسٌن ٌسرى علً بكور جؽرافٌا 4915 66

 65.5 حنان توفٌك لطٌفة جركس جؽرافٌا 5070 67

 65 زمزم عبد الرزاق امٌرة دبسً جؽرافٌا 4880 68

 65 حفنة ٌحٌى دمحم خلٌل جؽرافٌا 5042 69

 65 صفاء دمحم نادر هٌا كامل جؽرافٌا 4861 70

 65 نادٌا ٌونس ؼزوان حمدان جؽرافٌا 5122 71

 64.8 سهٌلة جمٌل علً مرهج جؽرافٌا 5114 72

 64.5 الهام عمر فاطمة حداد جؽرافٌا 4891 73

 64.5 ؼٌثاء عبد اإلله دٌما بابللً جؽرافٌا 4832 74

 64.5 شذه هٌثم امل سلٌمان جؽرافٌا 5004 75

 64.5 الهام دمحم علً ندى عسانً جؽرافٌا 4878 76

 64.5 علٌة شعبان حسن الشاكر جؽرافٌا 4965 77

 64.5 ٌاسٌنة نصر جعفر دوبا جؽرافٌا 5100 78

 64.5 سمٌحة عٌد زهرة الزهراوي جؽرافٌا 4959 79

 64.3 نبٌلة حبٌب هال رجب جؽرافٌا 5018 80

 64 فوزة حسن عذابة الشحادة جؽرافٌا 4886 81

 64 زكٌه دمحم محمود الحمدو جؽرافٌا 5052 82

 64 خولة عبد الرزاق دمحم ادٌب زهور جؽرافٌا 4900 83

 64 فهٌمة ابراهٌم كرٌمة جمو جؽرافٌا 4978 84

 64 ٌسره حسن سمر مصري جؽرافٌا 4826 85

 64 وجٌهة حسن دارٌن ٌوسؾ جؽرافٌا 4949 86

 63.9 منى ابراهٌم مٌساء مواس جؽرافٌا 4856 87

 63.6 امٌنة عبد هللا سهى عمران جؽرافٌا 4892 88

 63.6 ٌتٌمة انٌس سهى حسن جؽرافٌا 5006 89

 63.6 نبٌله علً رحاب احمد جؽرافٌا 5024 90

 63.5 ملن عبد الرحمن اسراء سرور جؽرافٌا 4984 91

 63.5 هٌفاء دمحم انس دعد نعسانً جؽرافٌا 4831 92

 63.5 ظرٌؾ سلمان معٌن زمرد جؽرافٌا 5064 93

 63 ؼٌثاء عبد الرؤوؾ سفانة انٌس لرلناوي جؽرافٌا 4955 94

 63 عٌشة دمحم والء سما الئك جؽرافٌا 4921 95

 63 سناء خطار مرح داود جؽرافٌا 5009 96

 63 فوزٌة حسن فاطمة الحسٌنً جؽرافٌا 4960 97

 63 ملن احمد هٌفٌن ابراهٌم جؽرافٌا 4939 98

 63 امل احمد مٌرفت بدرٌة جؽرافٌا 5077 99

 63 روال دمحم مرهؾ نوران الشحنة جؽرافٌا 4990 100

 63 نزهة محمود فاتن مجٌد جؽرافٌا 4953 101
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 63 صباح زكور رفٌدى منال جؽرافٌا 4911 102

 63 نوال منٌر كندة صمر جؽرافٌا 4894 103

 63 مدٌحه احمد همام العبده جؽرافٌا 5054 104

 62.5 سمٌرة ؼسان بوسٌنا نصور جؽرافٌا 5102 105

 73.2 خدٌجة علً مٌس دعٌسى رٌاض أطفال 7504 1

 72 سعدى منٌر سلومعائده  رٌاض أطفال 7503 2

 67.3 ثرٌا دمحم فاتح رنٌم كزه رٌاض أطفال 7494 3

 65.5 كلثوم دمحم زكً زٌنب لره حمو رٌاض أطفال 7490 4

 64.5 مرضٌه عبد الكافً حنٌفه ٌاسٌن رٌاض أطفال 7500 5

 64.5 امال ؼازي رهؾ اسماعٌل رٌاض أطفال 7502 6

 63 جهاد حسن هٌفاء فندي رٌاض أطفال 7493 7

 88.0 خلود دمحم نوفل سهاد صائم الدهر رٌاضٌات 5588 1

 80.4 ٌسرى زكً ابراهٌم عٌسى رٌاضٌات 5627 2

 80.1 هناء رٌاض رٌم علوان رٌاضٌات 5577 3

 79.4 حسن احمد ٌاسر احمد رٌاضٌات 5628 4

 78.6 فاطمة سعٌد عال الٌوسؾ رٌاضٌات 5513 5

 78.5 فادٌة اكرم راما كالوي رٌاضٌات 5503 6

 78.4 الهام كفاح االء محرم رٌاضٌات 5525 7

 78 وفاء احمد كمال نادٌه فستك رٌاضٌات 5523 8

 77.5 نورا دمحم انٌس صالح سلٌمان رٌاضٌات 5622 9

 77.5 صبرٌة محمود احمد معن الحسن الخلؾ رٌاضٌات 5589 10

 77.4 رابعة عمر امانً رمضان رٌاضٌات 5535 11

 77 نعٌمه صبحً سهٌله العٌس رٌاضٌات 5558 12

 77.0 منٌره محمود احمد سلطان رٌاضٌات 5648 13

 76.8 نوال دروٌش مهند حواط رٌاضٌات 5649 14

 76 امٌنة حمدو دمحم لحفظان رٌاضٌات 5446 15

 75.5 اتحاد صالح ٌمن سٌد احمد اكتع رٌاضٌات 5647 16

 75.5 روضة دمحم انس حدٌد رٌاضٌات 5461 17

 75.4 ازدهار مصطفى براء عمراٌه رٌاضٌات 5508 18

 75.4 برلنت بدر الدٌن ظالل ابو دان رٌاضٌات 5455 19

 75.2 فاطمة دمحم عماد كزو رٌاضٌات 5580 20

 75.1 زهرة عبد المادر حسن لرٌوي رٌاضٌات 5411 21

 75 امال دمحم شعٌب ٌوسؾ رٌاضٌات 5631 22

 75 نهله دمحم بسام لفٌالتًرفٌؾ  رٌاضٌات 5496 23

 74.5 امٌنة عادل مرفت دبس رٌاضٌات 5477 24

 74 صلوح مصطفى إسماعٌل العموري رٌاضٌات 5623 25

 73.5 امٌرة علً حسٌن دمحم رٌاضٌات 5635 26

 73.5 سمر جهاد ٌاسمٌن للجٌنو رٌاضٌات 5654 27

 73.5 كوكب خضر رٌان ٌوسؾ رٌاضٌات 5629 28
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 73.5 حسناء دمحم عبد الرزاق دالل رٌاضٌات 5619 29

 73.4 هدى دمحم ٌحٌى حنان دنو رٌاضٌات 5469 30

 73 سعدة وهب بشار مناع رٌاضٌات 5615 31

 73.0 منال احمد عبد هللا خطٌب رٌاضٌات 5415 32

 72.8 سمٌرة عدنان اروى صالح رٌاضٌات 5595 33

 72.6 ؼادة عبد المادر احمد معاز رٌاضٌات 5410 34

 72.5 ساره باكٌر حسن نمر اٌبو رٌاضٌات 5642 35

 72.5 سمٌة محمود هبة حمودة رٌاضٌات 5510 36

 72.3 خدٌجة دمحم رانٌا العبٌد رٌاضٌات 5565 37

 72 هدباء دمحم فاروق محمود العبد هللا رٌاضٌات 5581 38

 72 فاطمة عبد الكرٌم عبد الرزاق الحاج حسن رٌاضٌات 5570 39

 71.5 لٌنا عبد هللا أنطوان جلوؾ رٌاضٌات 5517 40

 71.4 فدوى دمحم فؤاد خدٌجة شاوي رٌاضٌات 5548 41

 71.4 فادٌا دمحم هادي ماضً رٌاضٌات 5435 42

 71.3 فاطمة عبد الناصر عال شموله رٌاضٌات 5554 43

 71 هالة فؤاد رٌم سلطانه رٌاضٌات 5663 44

 71 مٌاده عبد الرحمن احمد حمامً رٌاضٌات 5479 45

 71 ازدهار فاتح ربٌعة مسعود رٌاضٌات 5561 46

 71 نادٌا اسعد صفاء شاهٌن رٌاضٌات 5542 47

 71 بهٌة زكرٌا االء منٌر رٌاضٌات 5470 48

 71 ضحى مصطفى دمحم خضرو فالحة رٌاضٌات 5604 49

 70.9 هالة عبد الوهاب نور مدراتً رٌاضٌات 5528 50

 70.5 امٌنة احمد هالة كربوج رٌاضٌات 5655 51

 70.5 خاتون دمحم نجاح علً رٌاضٌات 5620 52

 70.5 ربوعه حسٌن مصطفى الرسالن رٌاضٌات 5572 53

 70.4 امٌنة دمحم رجب الهام محمود رٌاضٌات 5464 54

 70.1 عزٌزة محمود رشا عبد الوهاب رٌاضٌات 5533 55

 70 وصال جمال الدٌندمحم  رمزٌه اسكٌؾ رٌاضٌات 5439 56

 70 روٌدة خالد رنا الحاج حسن الخلؾ رٌاضٌات 5471 57

 70 حسناء دمحم عائشة لبابٌدي رٌاضٌات 5591 58

 70 ثناء هٌثم رهؾ جبجً رٌاضٌات 5562 59

 69.5 فدوه فٌصل همام رسوق رٌاضٌات 5656 60

 69.5 جمٌلة دمحم هدى واعظ رٌاضٌات 5516 61

 69.5 شروؾ مصطفى نورا العلمً رٌاضٌات 5511 62

 69.5 مهٌبة المع عبد الوهاب جلب رٌاضٌات 5606 63

 69.4 خدٌجة دمحم والء الٌونس رٌاضٌات 5422 64

 69.1 بشٌره عبد المنعم بسمة سرٌو رٌاضٌات 5434 65

 69.1 منتهى جهاد عال صالحٌه رٌاضٌات 5430 66

 69 فضٌلة الناصرعبد  احمد حمدو النجار رٌاضٌات 5519 67
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 69 سناء نضال علٌاء صلوح رٌاضٌات 5575 68

 69 ندى محمود سنا جعرور رٌاضٌات 5518 69

 69 حٌاة ولٌد سامر عبدو رٌاضٌات 5601 70
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 68.7 امون بكري رٌم ابو راس رٌاضٌات 5478 74
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 68.5 زكاء عبد المجٌد ؼنى ناولو رٌاضٌات 5485 76

 68.4 راضٌة عبد الكرٌم سحر كردي رٌاضٌات 5417 77

 68.1 كوثر احمد عائشة العٌسى رٌاضٌات 5553 78

 68 حفٌظة دمحم علً علً رٌاضٌات 5636 79

 68 نزهة كبٌة خالد كبٌه رٌاضٌات 5449 80

 68 امٌنه حسن خولة الصالح رٌاضٌات 5556 81

 68 منتهى مصطفى هبة عبٌدو رٌاضٌات 5593 82

 68 جمٌلة دمحم احمد الٌسو رٌاضٌات 5547 83

 67.5 فاطمة ابراهٌم سلمى لٌروز رٌاضٌات 5668 84

 67.5 نجاح دمحم دٌب فرٌده الجفال رٌاضٌات 5436 85

 67.5 ابتسام دمحم نور الصباح سندة رٌاضٌات 5414 86

 67.5 ملن فتحً االء برٌص رٌاضٌات 5608 87

 67.5 رابعة احمد دمحم المؽربً رٌاضٌات 5582 88

 67.5 حمٌدة دمحم فاروق سٌذار عزٌزي سلطان رٌاضٌات 5600 89

 67.4 ؼانه حسان فارس فاضل رٌاضٌات 5660 90

 67 حسنة حسن امانً ابو راس رٌاضٌات 5423 91

 67 خٌرٌة علً هبة ابراهٌم رٌاضٌات 5419 92

 66.7 وفاء عبد الؽفور دمحم كبٌر رٌاضٌات 5645 93

 66.5 فطوم دٌب فاطمة دٌب رٌاضٌات 5515 94

 66.5 رابعة دمحم رمضان والء البوشً رٌاضٌات 5500 95

 66.5 فاطمة دمحم ؼفران خضر رٌاضٌات 5448 96

 66 سمٌا زاهر مالن حسن رٌاضٌات 5638 97

 66 هناء ٌوسؾ ازهار حالق علوان رٌاضٌات 5416 98

 66 فاتنه دمحم رشا لونٌه لً رٌاضٌات 5557 99

 65.9 دعد عبد اللطٌؾ زهراء عجان رٌاضٌات 5512 100

 65.5 عائشة مصطفى رحاب دشك رٌاضٌات 5447 101

 65.5 عٌوش عبدو دعاء عبد هللا رٌاضٌات 5443 102

 65.5 فدوى حسن راوٌة نصر رٌاضٌات 5465 103

 65.5 راضٌة محمود هٌام األحمد رٌاضٌات 5530 104

 65.5 نجمه خالد هدى الكردي رٌاضٌات 5437 105
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 65.5 شذى دمحم بانة سواس رٌاضٌات 5592 106

 65 منال دمحم ندى صالح رٌاضٌات 5650 107

 65 ظالل انس هناء مسالتً رٌاضٌات 5433 108

 65 ورده عبد الرحمن سهام المصطفى رٌاضٌات 5432 109

 65 شمسه دمحم سلٌم منار الفرج رٌاضٌات 5497 110

 65 فطوم دمحم امٌمة بشار رٌاضٌات 5605 111

 64.6 رفٌا احمد رٌمه الحمدان رٌاضٌات 5413 112

 64.5 فلاير دمحم علً نجٌبة الؽاوي رٌاضٌات 5403 113

 64.5 مها دمحم نعمان ؼٌثاء ابو العٌون رٌاضٌات 5484 114

 64.5 امل عبد الملن سهى هبرة رٌاضٌات 5597 115

 64 ؼدٌر احمد اسراء لاسم رٌاضٌات 5502 116

 64 حسناء احمد رضا بٌان نور الدٌن رٌاضٌات 5563 117

 64 رؼداء خلٌل فاطمة الرمو رٌاضٌات 5453 118

 64 خدٌجة دمحم جود الخطٌب رٌاضٌات 5441 119

 64 ؼصون نزٌه سامً ٌاسٌن رٌاضٌات 5590 120

 64 هدى فرٌد خلود حكٌم رٌاضٌات 5573 121

 64 فدوى خالد لٌنة ؼراب رٌاضٌات 5539 122

 64 فاطمة مناع رانٌا والً رٌاضٌات 5498 123

 64 دالل مٌخائٌل جٌنا بصمه جً رٌاضٌات 5445 124

 64 سلوى صالح ٌاسمٌن الحزوري رٌاضٌات 5586 125

 63.7 عزٌزه حسن سلٌم سلٌمان رٌاضٌات 5659 126

 63.5 وفاء احمد شٌماء شاهٌن رٌاضٌات 5462 127

 63 مسٌكة سهٌل احمد سلٌمان رٌاضٌات 5634 128

 63 عفٌفة دمحم باسل مصطفى رٌاضٌات 5408 129

 79.4 سلمى علً فٌروز حبٌب علم اجتماع 7235 1

 75.8 سكون ٌحٌى جعفر كوركو علم اجتماع 7051 2

 75.8 زهٌرة دمحم عٌسى خلٌفة علم اجتماع 7070 3

 75.4 رجاء دمحم ناصر والء الجابً علم اجتماع 7035 4

 75.0 نشده رفعت اٌمان مخٌص علم اجتماع 7233 5

 74.2 فاطمة خالد سهام حاج لاسم علم اجتماع 7181 6

 73.7 سكٌنة عبد الرحٌم جمانه حدٌدي علم اجتماع 7135 7

 73.6 حسنة سجٌع لمى الحواط علم اجتماع 7230 8

 73.6 فدوى ابراهٌم مرٌم مرعً علم اجتماع 7229 9

 72 بدٌعة عٌسى نور هٌفا علم اجتماع 7236 10

 72 زٌنب خلؾ فاطمة الصالح علم اجتماع 7164 11

 72 صباح عبد الرحمن عائشة كرمو الدمحم علم اجتماع 7028 12

 71.9 سورٌة امٌن حنان لبرصلً علم اجتماع 7180 13

 71.6 صالحة جاسم ابراهٌم سلوى االحمادي علم اجتماع 7144 14

 71 مهٌبة فاروق شٌرٌن صابونً علم اجتماع 7163 15
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 70.5 جمانه علً وسٌم كنجو علم اجتماع 7209 16

 70 كهرب علً نسرٌن مرهج دمحم علم اجتماع 7232 17

 69.6 شفٌمة توفٌك امل سبور علم اجتماع 7228 18

 69.5 رؼداء دمحم ظافر اٌة حمامً علم اجتماع 7018 19

 69.5 هندٌة مصطفى مرٌم حلٌمة علم اجتماع 7041 20

 69.1 رنا عبد المادر المى كٌالنً علم اجتماع 7008 21

 مها دمحم علم اجتماع 7037 22
مصطفى 

 خلدون
 68.5 فادٌة

 68.5 سمٌره عبد الحمٌد فاطمة الحمدو علم اجتماع 7134 23

 68.5 روٌدة جورج امل شكور علم اجتماع 7040 24

 68.5 ضحى عمر بتول رٌحاوي علم اجتماع 7039 25

 68.5 شهلة دمحم مامون االء كٌالً علم اجتماع 7059 26

 68.1 سلٌمة جابر براءه جبور علم اجتماع 7193 27

 68.0 سمهرٌة دمحم نسرٌن مرعً علم اجتماع 7231 28

 68 حمٌدة مفٌد االء سلطان علم اجتماع 7139 29

 68 نجاح ٌاسر عال الشٌخ احمد علم اجتماع 7034 30

 67.6 هدى ابراهٌم رٌم اسماعٌل علم اجتماع 7174 31

 67.5 رجاء هاشم دعاء خلٌفة علم اجتماع 6978 32

 67.5 لٌلى دمحم هالل عالء دملخً علم اجتماع 7096 33

 67.4 عائشة فاضل مروة عبده علم اجتماع 7026 34

 67 عبال معروؾ مٌس الجندي علم اجتماع 7177 35

 علم اجتماع 7147 36
فاطمة العمر الدمحم 

 السلٌمان
 67 سامٌة شحود

 67 ؼادة ولٌد برجًفٌردا  علم اجتماع 7167 37

 66.9 صبٌحة محمود والء كراكٌش علم اجتماع 7146 38

 66.8 روعة دمحم خالد لمى حاووط علم اجتماع 7055 39

 66.7 هنادي مؤٌد ٌاسمٌن ؼضب علم اجتماع 7179 40

 66.5 ملن دمحم اٌمان لبان علم اجتماع 6971 41

 66.5 لٌلى عبد الؽنً فاطمة طٌبً علم اجتماع 7043 42

 66.3 عبال عزٌز ماجدة علً علم اجتماع 7175 43

 66.2 ؼٌثاء عبد الحمٌد عال الموسى علم اجتماع 6996 44

 66 سعدة علً منال الخضر علم اجتماع 6968 45

 66 وفاء دمحم عال للعه جً علم اجتماع 7013 46

 علم اجتماع 7048 47
فاطمة االحمد العبٌد 

 الجربة
 66 خدٌجة محمود

 66 كلٌر الٌاس جورجٌت ماركارٌان علم اجتماع 7117 48

 65.4 هٌفاء بكري بٌان فاعور علم اجتماع 6963 49

 65.2 علٌا احمد فاطمة العبد هللا علم اجتماع 7157 50

 65.1 اسٌة دمحم بالً وفاء معو علم اجتماع 7005 51

 65 لٌال هاشم رال حٌدر علم اجتماع 7171 52
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 65 فتحٌة دمحم خدٌجة شاهٌن اجتماععلم  7106 53

 64.9 نجوه عبد المادر دعاء اسلٌم علم اجتماع 7056 54

 64.5 فتات زهٌر لمى ابو باال علم اجتماع 7218 55

 64.5 علٌه حمود علً ابتسام احمد علم اجتماع 7141 56

 64.5 حنان دمحم عفٌؾ نها كرزون علم اجتماع 7024 57

 64.5 ثناء زكرٌا دعاء شنكل علم اجتماع 7073 58

 64.5 عٌوش هالل ؼادة الجاسم علم اجتماع 7069 59

 64 سوسن عٌسى ماٌا شرٌمه علم اجتماع 7188 60

 64 مرٌم دمحم بسمة دٌبو علم اجتماع 7184 61

 64 فادٌا دٌبو اٌة حدٌدي علم اجتماع 7025 62

 64 امل عبد السمٌع دٌما العلً علم اجتماع 7022 63

 64 انتصار دمحم رصٌن راما سردٌنً علم اجتماع 6998 64

 64 امٌنة عبد الؽنً زٌنب العمر علم اجتماع 6976 65

 63.5 مرٌم عبد الكرٌم ؼسان حسٌنو علم اجتماع 7178 66

 63 سهام علً حمٌدة شوربا علم اجتماع 7217 67

 85.6 عالء أحمد ازدهار شعال علم األحٌاء 6249 1

 81.7 اٌمان محمود أروى اللبان األحٌاءعلم  6204 2

 81 زكٌة دمحم عادل حنان النبهان علم األحٌاء 6144 3

 79.6 بشرى هٌثم سامح سباهً علم األحٌاء 6262 4

 79.5 سهٌله دمحم عادل نؽم خرلً علم األحٌاء 6196 5

 79.1 فاطمة دمحم زكرٌا نور زعٌربانً علم األحٌاء 6317 6

 79 دعد سمٌر ؼدٌر الخطٌب األحٌاءعلم  6202 7

 78.7 فاطمة عزٌز نور عباس علم األحٌاء 6340 8

 78 رانٌة بدر الدٌن رٌم بابللً علم األحٌاء 6159 9

 78 ؼادة مروان بتول صابونً علم األحٌاء 6157 10

 78 خدٌجه ٌحٌى نهى الباشا علم األحٌاء 6215 11

 78 مها الحمٌد عبد أزهار نعناع علم األحٌاء 6206 12

 78 كمٌلة علً ناهد بلٌد علم األحٌاء 6205 13

 78 بدٌعه دمحم نور اسماء اخرس علم األحٌاء 6257 14

 78 رؼداء احمد هبة سلٌمان علم األحٌاء 6324 15

 77.4 رباح صالح صفاء الجاسم علم األحٌاء 6203 16

 77 هٌام مصطفى هال عرلاوي علم األحٌاء 6338 17

 77 عائشة محمود هبة عمري علم األحٌاء 6140 18

 77 رؼداء دمحم لدري دمحم علً عرجون علم األحٌاء 6165 19

 77 ؼالٌة عبد الفتاح بثنٌة عزوز علم األحٌاء 6290 20

 77 نها دمحم رزان خطٌب علم األحٌاء 6212 21
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 75 اسماء دمحم رجب فاطمة محمود علم األحٌاء 6194 39

 75 فضة مشهور حسٌن الحولً علم األحٌاء 6228 40

 75 عالٌة ؼسان رشا صاٌػ علم األحٌاء 6304 41

 74.9 أمٌره كمال دٌمه حاج عٌسى علم األحٌاء 6223 42

 74.7 لواحظ حسان نور بوظ علم األحٌاء 6240 43

 74.5 ندا نجار أحمد جمال بٌان بركات علم األحٌاء 6222 44

 74 حنان دمحم خلود مصطفى علم األحٌاء 6219 45

 74 سوسن اسماعٌل اٌة عزام علم األحٌاء 6147 46

 74 حسناء خالد رٌم صباغ علم األحٌاء 6226 47

 73.2 نضال نبال سهى لطاع خراط علم األحٌاء 6145 48

 73.0 منى محمود لبنى عثمان علم األحٌاء 6207 49

 73 مدٌحه عثمان عال مال عثمان علم األحٌاء 6251 50
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 73.7 منٌره علً فتحٌه الدٌب فلسفة 5303 34
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 73.2 كرٌمة ندٌم عبٌرنخلة فلسفة 5299 37

 73.1 حسنا محمود امتثال طحبوش فلسفة 5333 38

 73.1 امٌنة عبد الكرٌم احمد حنكل فلسفة 5210 39

 73 عالٌة خالد امال عطري فلسفة 5256 40

 85.9 جبٌره عدنان رنٌم صمر فٌزٌاء 5876 1
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 69 دالل دمحم امٌن انس نجار فٌزٌاء 5854 32

 69 مكة حمٌدي وردة العبد هللا فٌزٌاء 5769 33
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 68.4 فاطمة ٌحى علً ٌاشوطً فٌزٌاء 5870 35

 68 ؼٌساء دمحم مرٌم هدٌوه فٌزٌاء 5862 36

 68 سحر احمد فاطمة العمر فٌزٌاء 5871 37

 68 خدٌجة جعفر فهٌمة إبراهٌم فٌزٌاء 5840 38

 67.6 رتٌبة حسن روشان حواط فٌزٌاء 5883 39

 67.5 معٌنة دمحم براءة منال فٌزٌاء 5829 40

 67.3 نجوى دمحم نور عاتكة مصري فٌزٌاء 5793 41

 67 رجاء خلٌل بدور افندي فٌزٌاء 5751 42

 67 حورٌة شمسً انس الرومً فٌزٌاء 5766 43
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 67 خدٌجة محمود فاطمة صباغ فٌزٌاء 5810 45
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 67 فٌضه حسن صبا الخلؾ فٌزٌاء 5792 47
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 66 خولة احمد فاطمة العلً الجول فٌزٌاء 5776 55
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جمال عبد 

 الناصر
 65 صباح

 65 نزهة دمحم أسماء نور فٌزٌاء 5818 61
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 72.9 امٌرة عبد المادر فاطمة حمدوشة كٌمٌاء بحتة 5921 7
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 72.4 نهلة عبد المادر شٌرٌن لطران كٌمٌاء بحتة 5904 9

 72.2 جمٌله عزٌز نورا بدور كٌمٌاء بحتة 6003 10

 72.1 نهاد عبد الباسط محمود حرح كٌمٌاء بحتة 5978 11

 72.0 حٌاه دمحم هدٌل رشوانً كٌمٌاء بحتة 5979 12

 71.5 ؼاده احمد رمضان اٌمن كٌمٌاء بحتة 5989 13

 71.5 فاطمة سعٌد ٌاسمٌن بوالد كٌمٌاء بحتة 5935 14

 71 نهاد عدنان مٌساء كرمو كٌمٌاء بحتة 6005 15

 71 مٌادة ٌاسر سالؾ عتر كٌمٌاء بحتة 5933 16

 70.9 وضحة عبد الؽنً هبة هللا مصري كٌمٌاء بحتة 5890 17
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 67.2 ندى ٌمان صبا جندٌه كٌمٌاء بحتة 5964 32
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 65.5 صبحٌة عبد السالم ضٌاء دمحم رجب كٌمٌاء بحتة 5962 38
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 65.1 سهٌلة احمد دمحم علً شكري كٌمٌاء بحتة 5976 42
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 73.2 منتهى إبراهٌم احمد شٌخة كٌمٌاء تطبٌمٌة 6050 2

 73.1 ادٌبة دمحم زهٌر رشا دمحم علً كٌمٌاء تطبٌمٌة 6027 3

 72.5 مرح ظافر أوفٌلٌا لبك كٌمٌاء تطبٌمٌة 6118 4

 71.9 رلٌة عبد الرحمن سجا حج دمحم كٌمٌاء تطبٌمٌة 6026 5

 70.9 خدٌجة احمد حسناء الحسٌن كٌمٌاء تطبٌمٌة 6045 6

 70.8 كفاء عمر حسن كردي كٌمٌاء تطبٌمٌة 6025 7

 70.4 سهام عزٌز هازار محفوض تطبٌمٌةكٌمٌاء  6115 8

 70.3 ملن ٌوسؾ باسل اصطٌؾ كٌمٌاء تطبٌمٌة 6036 9

 70 هدى مٌخائٌل جورج داٌخ كٌمٌاء تطبٌمٌة 6075 10
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 69 جهاد حسٌن نور العبد هللا كٌمٌاء تطبٌمٌة 6066 11

 67.6 فاطمة ندٌم احمد حمادة كٌمٌاء تطبٌمٌة 6034 12

 67.4 ؼالٌة عبد اللطٌؾ اٌة هللا دحدوح تطبٌمٌةكٌمٌاء  6089 13

 67 بدرٌة عمر محمود الدمحم النعسان كٌمٌاء تطبٌمٌة 6110 14

 67 ندى مصطفى دمحم الحسٌن كٌمٌاء تطبٌمٌة 6086 15

 دمحم عبد المادر بنا كٌمٌاء تطبٌمٌة 6009 16
فاطمة 
 الزهراء

67 

 66.0 سحر دمحم صفوة حال حاوي كٌمٌاء تطبٌمٌة 6035 17

 66 بلمٌس حسٌن حسن الصالح كٌمٌاء تطبٌمٌة 6028 18

 66 دالل دمحم بٌسان سلٌمان كٌمٌاء تطبٌمٌة 6076 19

 66 رؼداء دمحم مرٌم العثمان كٌمٌاء تطبٌمٌة 6039 20

 66 مٌساء دمحم سلٌمان شعبان طحان كٌمٌاء تطبٌمٌة 6071 21

 66 مٌساء مروان باسل ؼرٌواتً كٌمٌاء تطبٌمٌة 6010 22

 65 خدوج دمحم ادرٌس اٌمان بٌازٌد كٌمٌاء تطبٌمٌة 6052 23

 64.1 مرٌم عادل وداد حمدو الموسى كٌمٌاء تطبٌمٌة 6021 24

 64 فاطمة خضر بشرى المصري كٌمٌاء تطبٌمٌة 6032 25

 64 زبٌده إبراهٌم بتول مصري كٌمٌاء تطبٌمٌة 6011 26

 87.1 ناهلً انور بوسً علً لؽة فرنسٌة 3968 1

 86.3 مرٌم معروؾ هالة احمد لؽة فرنسٌة 3975 2

 85.6 تٌسٌرا ٌاسر نورا شحود لؽة فرنسٌة 3969 3

 81.2 لمٌا علً رنٌم عمران لؽة فرنسٌة 4004 4

 80.9 سمٌه جورج الٌسة لباد لؽة فرنسٌة 3898 5

 80.9 فاطمة فٌصل ظالل إسماعٌل لؽة فرنسٌة 3653 6

 80 هاجر سلٌمان اسٌا صٌوح فرنسٌةلؽة  3972 7

 80 سلمى نصر عفاؾ عساؾ لؽة فرنسٌة 3961 8

 80 رجاء هانً نجوى علولو لؽة فرنسٌة 3804 9

 79.5 رجاء عبد هللا هبة هالل لؽة فرنسٌة 3796 10

 79.2 لمٌا علً رواء عمران لؽة فرنسٌة 4005 11

 79 جهازه ادرٌس منى الشكوحً لؽة فرنسٌة 3970 12

 78.8 نوال هانري ناٌال لباد لؽة فرنسٌة 3782 13

 77.6 ابتسام ؼسان رنا اسود لؽة فرنسٌة 4000 14

 77 أسماء عبد المنعم سجى جلو لؽة فرنسٌة 3805 15

 77 خدٌجة حسن أحالم نعسان لؽة فرنسٌة 3793 16

 76.6 خدٌجة سعد فلاير سلٌمان لؽة فرنسٌة 3900 17

 76.6 نادٌا سلٌمان لٌنا المؽرلونً لؽة فرنسٌة 3965 18

 76.3 حواء احمد بثٌنه حرفوش لؽة فرنسٌة 3919 19

 75.7 وصفٌة سٌؾ الدٌن ابتسام وٌسً لؽة فرنسٌة 3807 20

 75.6 سعاد ادرٌس زٌنة نصرة لؽة فرنسٌة 3998 21

 75.5 عفاؾ مصطفى منار سالم لؽة فرنسٌة 4002 22
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 75.2 نزهه رفعت رنده شمحل لؽة فرنسٌة 3943 23

 75 تماثٌل دمحم عفراء بركات لؽة فرنسٌة 3973 24

 75 جمٌلة محمود هبة كوسا لؽة فرنسٌة 3964 25

 75 نٌنت جورج كالدٌس حالق لؽة فرنسٌة 3642 26

 75 جانٌت كرٌم اسمى عبد هللا لؽة فرنسٌة 3795 27

 75 ثمر جورج خلٌل حمصً لؽة فرنسٌة 3857 28

 74 سهٌال علً احمد علً فرنسٌةلؽة  3937 29

 74 حٌاة علً رٌمان جبٌلً لؽة فرنسٌة 3999 30

 74 ٌسرى محمود نارٌمان بركات لؽة فرنسٌة 3665 31

 74 ملفٌنا نهاد حال الخوري لؽة فرنسٌة 3776 32

 73.9 حنان عالء الدٌن اٌة حوري لؽة فرنسٌة 3571 33

 73.4 اعتماد عادل كاترٌن سلٌمان لؽة فرنسٌة 4012 34

 73 فائزة فخر الدٌن نجوان معروؾ لؽة فرنسٌة 3938 35

 73 لٌلى محمود نسرٌن حسٌن لؽة فرنسٌة 3997 36

 73 فاطمة صالح سوزان الحبٌب لؽة فرنسٌة 4011 37

 73 جوزفٌن الٌاس دٌمتري عٌسى لؽة فرنسٌة 3846 38

 73 حلٌمة خلٌل دمحم بشٌر سمر شعبانً لؽة فرنسٌة 3577 39

 73 مجٌدة عبد الرؤوؾ ماهر اشمر لؽة فرنسٌة 3865 40

 72.9 حمٌدة ابراهٌم وسام علً لؽة فرنسٌة 3986 41

 72.6 فدوة دمحم عادل خزامى إبراهٌم لؽة فرنسٌة 3732 42

 دمحم فاروق دمحم هشام الشونً لؽة فرنسٌة 3580 43
صباح للعه 

 جً
72.6 

 72.5 فدوه علًدمحم  انس كزبر لؽة فرنسٌة 4010 44

 72.5 شكرٌة مصطفى حسناء شٌخ البساتنة لؽة فرنسٌة 3885 45

 72 نهال ؼسان بشرى الخٌر لؽة فرنسٌة 4006 46

 72 فاطمة ابراهٌم فداء دمحم لؽة فرنسٌة 3933 47

 72 علٌا عمر احمد بكرو لؽة فرنسٌة 3882 48

 72 أسماء عدنان نور لوله لؽة فرنسٌة 3868 49

 72 عائشه ابراهٌم ٌحٌى لره مان لؽة فرنسٌة 4008 50

 72 وداد عمر ؼفران امٌنو لؽة فرنسٌة 3654 51

 71.4 كوثر عمر مرٌم الحاج حسن لؽة فرنسٌة 3797 52

 71.3 امل كنان رنٌم حنجرو لؽة فرنسٌة 3551 53

 71.1 منى كبرئٌل انٌٌس طولاتلً لؽة فرنسٌة 3619 54

 71 وفاء فؤاد حالق نحالامٌرة  لؽة فرنسٌة 3550 55

 71 كالدي أنطوان لٌون برؼل لؽة فرنسٌة 3809 56

 71 ٌسرى عبد الكرٌم لبنى السلٌمان لؽة فرنسٌة 3806 57

 71 ثمرشماع دمحم ٌحٌى دمحم اٌهم ططري لؽة فرنسٌة 3573 58

 71 ؼادة دمحم رهؾ عمٌل لؽة فرنسٌة 3754 59

 70.5 حسناء الجوادعبد  نور واعظ لؽة فرنسٌة 3791 60
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 70.5 ؼالٌة عبد الفتاح علً بسوت لؽة فرنسٌة 3841 61

 70.4 البٌرا الٌاس صونٌا حاتم لؽة فرنسٌة 3583 62

 70.2 عزٌزة خالد عصرٌة الجاسم لؽة فرنسٌة 3762 63

 70.1 سماهر سائر نادٌن محفوض لؽة فرنسٌة 3904 64

 70 أمٌرة المجٌدعبد  شٌرٌن مٌهوب لؽة فرنسٌة 3899 65

 70 سهام احمد االء لشاش لؽة فرنسٌة 3893 66

 70 عمران دمحم فخر الدٌن هبة فخرو لؽة فرنسٌة 3856 67

 70.0 علٌا دمحم زهور عطٌة لؽة فرنسٌة 3949 68

 69.8 منتها صالح مازن جونً لؽة فرنسٌة 3946 69

 69.5 سحر خالد ٌارا الحصنً لؽة فرنسٌة 3709 70

 69.2 وجٌهة دمحم زاهد كوثر الطه بابً لؽة فرنسٌة 3589 71

 69 ندٌره دمحم دانٌال عبد الرحمن لؽة فرنسٌة 3945 72

 69 كوكب جودت رنا صالح لؽة فرنسٌة 3906 73

 69 سهام دمحم عائشة حجار لؽة فرنسٌة 3768 74

 69 انتصار دمحم زهٌر هٌام عاصً لؽة فرنسٌة 3798 75

 69 خدٌجة احمد وصال كٌالً فرنسٌةلؽة  3803 76

 69 هناء عبد الناصر سعٌد بصاص لؽة فرنسٌة 3587 77

 69 زمزم حسن مرٌم رندو لؽة فرنسٌة 3894 78

 69 مٌساء محمود منهل ابٌض لؽة فرنسٌة 3590 79

 69 حمٌدة شعبان مٌساء الحسٌن لؽة فرنسٌة 3671 80

 68.9 انعام عدنان دمحم سامٌة سالم علٌن لؽة فرنسٌة 3978 81

 68.7 جمٌلة سٌؾ الدٌن مً حسن لؽة فرنسٌة 3923 82

 68.6 جمٌلة دمحم فارس الحداد لؽة فرنسٌة 3988 83

 68.5 ؼادة بكري رانٌة كرزون لؽة فرنسٌة 3637 84

 68.1 عزٌزة فاضل لمر حجار لؽة فرنسٌة 3861 85

 68 سامٌا دمحم سحر تسمٌه لؽة فرنسٌة 3942 86

 68 سمٌرة فرزات سمر نوٌح لؽة فرنسٌة 3979 87

 68 سمٌرة علً سمر لنجراوي لؽة فرنسٌة 3952 88

 68 مهى احمد حسن علً لؽة فرنسٌة 3855 89

 68 رحٌمة مائسة عادل عبٌر ونس لؽة فرنسٌة 3726 90

 68 زهرة دمحم ٌمامة مؤمنة لؽة فرنسٌة 3808 91

 68 عاتكة علًدمحم  عبٌر تومه لؽة فرنسٌة 3650 92

 68 لمٌاء دمحم ظافر راما الصدٌمً لؽة فرنسٌة 3867 93

 67.9 سمٌرة خلٌل هنادي لدار لؽة فرنسٌة 3980 94

 67.7 صبٌحة ولٌد مصباح عمٌلً لؽة فرنسٌة 3679 95

 67.6 سلمى محرز سورٌن رسالن لؽة فرنسٌة 4001 96

 67 ترٌاق ضاحً ثانٌه الدالً لؽة فرنسٌة 3950 97

 نظٌر أجفان المهنى لؽة فرنسٌة 3935 98
اعتماد 
 الصالح

67 
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 67 علٌا عمر دمحم بكرو لؽة فرنسٌة 3883 99

 67 علٌه علً خدٌجة لرٌط لؽة فرنسٌة 3618 100

 67 امٌنة عاطؾ عال الكٌالً لؽة فرنسٌة 3604 101

 67 فادٌة دمحم فرج سدرة العبد لؽة فرنسٌة 3859 102

 67 هند دمحم بدور عطري فرنسٌةلؽة  3860 103

 66.4 مٌدٌل سمٌر منٌرة دامٌانوس لؽة فرنسٌة 3696 104

 66.3 فاطمة حسن جالل داود لؽة فرنسٌة 3747 105

 66.2 فاطمة طه هندٌة سٌو لؽة فرنسٌة 3984 106

 66.1 تؽرٌد منٌر عفراء دٌب لؽة فرنسٌة 3922 107

 66.1 خولة دمحم سمٌر زكاء الشهابً لؽة فرنسٌة 3596 108

 66.1 ضٌاء زهٌر بٌان عبو لؽة فرنسٌة 3827 109

 66.0 حسنة رجب نهى مرشد لؽة فرنسٌة 3944 110

 66.0 ضحى عبد الجلٌل بتول كرٌمش لؽة فرنسٌة 3718 111

 66 رابٌة دمحم علً سلٌمان لؽة فرنسٌة 3931 112

 66 هٌام انطانٌوس الٌن الٌاس لؽة فرنسٌة 3926 113

 66 فاطمة عبد هللا وسام مرجان لؽة فرنسٌة 3930 114

 66 نصره وفٌك سونٌا البٌرق لؽة فرنسٌة 3947 115

 66 زوات سمٌر باسمة خلٌفة لؽة فرنسٌة 3995 116

 66 منى دمحم بتول مٌري لؽة فرنسٌة 3561 117

 66 عٌده دمحم جمعة احمد جرادي لؽة فرنسٌة 3789 118

 66 منى علً براءة الطباع لؽة فرنسٌة 3719 119

 66 حمٌدة حسن بشٌر الدمحم لؽة فرنسٌة 3598 120

 66 رؼداء مصطفى هدٌل مخلالتً لؽة فرنسٌة 3870 121

 ندى انجك لؽة فرنسٌة 3781 122
مصطفى 

 خلدون
 66 ؼادة

 65.7 سعاد عدنان رانٌا احمد لؽة فرنسٌة 3989 123

 65.6 لٌلى خضردمحم  مٌس االتاسً لؽة فرنسٌة 3680 124

 65.5 لولو زكٌة فٌلٌب فارس زر بنا لؽة فرنسٌة 3822 125

 65.4 خالدٌة عبد المادر االء سالم لؽة فرنسٌة 3579 126

 65.3 صالحة احمد االء ضبعان لؽة فرنسٌة 4009 127

 65.2 نضال موسى بتول اعرج لؽة فرنسٌة 3574 128

 65.1 روٌدة سمٌر دٌانا بودلة لؽة فرنسٌة 3843 129

 65 خاتون احمد حسناء المصري لؽة فرنسٌة 3818 130

 65 عٌشة خالد لٌنا لحمونً لؽة فرنسٌة 3896 131

 65 منال ٌحٌى باسل بظت لؽة فرنسٌة 3886 132

 65 مٌادة دمحم بشٌر دٌانا لبابٌدي لؽة فرنسٌة 3581 133

 65 نهلة دمحم عال سمعان لؽة فرنسٌة 3830 134

 65 حنٌفة حسٌن زٌنات حبش لؽة فرنسٌة 3845 135

 64.5 رجاء دمحم ولٌد ؼزوة وزان لؽة فرنسٌة 3643 136
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 64.4 هٌام مفٌد نٌفٌن الورعة لؽة فرنسٌة 3987 137

 64.4 امون دمحم علً عائشة احمد الخمٌس لؽة فرنسٌة 3569 138

 64 فرٌدة زٌاد وداد للتان مشهدي لؽة فرنسٌة 3699 139

 64 ثناء عبد الرزاق رشا عبد الرزاق لؽة فرنسٌة 3674 140

 64 فائزة عبد العزٌز براء كزبر لؽة فرنسٌة 3800 141

 64 نورما مٌشٌل رشا ؼزال البر لؽة فرنسٌة 3688 142

 64 نهٌدة محمود مصطفى انطاكلً لؽة فرنسٌة 3611 143

 64 فاطمة دمحم فوزي مزنى طمش لؽة فرنسٌة 3721 144

 64 جمٌلة ؼسان روال اندراوس لؽة فرنسٌة 3695 145

 64 نهلة دمحم روال بلبل لؽة فرنسٌة 3705 146

 64 بدرٌة نبهان وفاء العلً لؽة فرنسٌة 3824 147

 64 هالة عبد الرحمن سوسن لوجة لؽة فرنسٌة 3712 148

 64 فتنه دمحم نورا خلٌل برهو لؽة فرنسٌة 3725 149

 64 حواء حسن واٌت حمدوسنو  لؽة فرنسٌة 3693 150

 محمود ؼفران بً لؽة فرنسٌة 3661 151
فاطمة 
 الزهراء

64 

 64 صباح دمحم رجاء الحلو لؽة فرنسٌة 3677 152

 64 خضرة فخري نظمٌة لاسم لؽة فرنسٌة 3708 153

 64 ناهد محمود أسماء زٌتون لؽة فرنسٌة 3660 154

 64 علٌا اسعد هبة هللا كعكة لؽة فرنسٌة 3566 155

 63 مرٌم محمود وائل ؼرٌبً لؽة فرنسٌة 3632 156

 63 فاطمة عمر فوزٌة شٌخ دبس لؽة فرنسٌة 3770 157

 63 ٌسرى جمال فاطمة عجم لؽة فرنسٌة 3821 158

 63 دعد دمحم نظٌؾ هال موره لً لؽة فرنسٌة 3743 159

 63 ضحى احمد صفوان رنا سراج لؽة فرنسٌة 3697 160

 62 كوثر علً رشا جعجول فرنسٌةلؽة  3636 161

 74.4 شادٌة وهٌب فاتن مرعً مكتبات 6960 1

 74.0 لٌلى سلٌمان حٌدر نصور مكتبات 6941 2

 73.6 ابتسام بهجت فرٌد دمحم مكتبات 6961 3

 70.1 ابتسام علً دٌما دروٌش مكتبات 6958 4

 70 صالحة كمال دمحم حبٌب مكتبات 6950 5

 70 امل شفٌك عٌسىروان  مكتبات 6949 6

 69 زمان حسٌن علً رجب مكتبات 6948 7

 67 سعاد سهٌل بٌلسان ٌوسؾ مكتبات 6940 8

 66.8 نجاح علً حاتم خونده مكتبات 6944 9

 73.7 امل علً زٌن العابدٌن عباس مناهج وتمنٌات تعلٌم 7573 1

 68.6 نهلة زهٌر رهؾ العمر مناهج وتمنٌات تعلٌم 7516 2

 65.9 فاطمة بسام ٌسرى الصافتلً مناهج وتمنٌات تعلٌم 7531 3

 65.5 هدٌل سمٌر مزنة لمند مناهج وتمنٌات تعلٌم 7529 4
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 مناهج وتمنٌات تعلٌم 7519 5
فاطمة الخسارة الحاج 

 نمور
 65.4 عائشة احمد

 64.5 هدى عمر خولة اخصٌم مناهج وتمنٌات تعلٌم 7530 6

 64 خدٌجة دمحم سلٌمان وفاء مناهج وتمنٌات تعلٌم 7537 7

 
 

 يسقط حق انمقبىنين نهتعيين إذا نم تستكمم كافت األوزاق انثبىتيت انمطهىبت خالل مدة شهس من تازيخ صدوز هرا انقساز . :6مادة 

 

 يبلغ ىذا القرار من يلزم لتنفيذه. :9مادة    
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