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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية      

 

 349/ 876القــرار رقم  / 
 

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

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

 م المتضمن اعتماد المسابقة. 7/2/4507تاريخ  070/2وعلى كتاب الجياز المركزي للرقابة المالية رقم 
 م المتضمن اإلعالن عن إجراء مسابقة.7/2/4507تاريخ  729/922وعلى القرار رقم 
  دمشقم وتعديالتو المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في المسابقة لصالح مديرية التربية في محافظة 9/9/4507تاريخ  2402/922وعلى القرار رقم 
 دمشق.افظة المتضمن أسماء الناجحين باالمتحان التحريري لصالح مديرية التربية في محوتعديالتو م 4507/ 05/ 07تاريخ  2882/922وعلى القرار رقم 

 م وتعديالتو . 45/04/4507تاريخ  00482/ 4وعلى كتاب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم ق/ ع /
 . المتضمن أسماء الناجحين م وتعديلو 42/0/4508تاريخ  485/922وعلى القرار رقم /

  اعتماد  نتائج المسابقة م المتضمن 00/4/4508تاريخ    050/2رقم وعلى كتاب الجياز المركزي للرقابة المالية 
 يقرر ما يأتـــــــي :

 

 نين بصفة دائمة من الفئة األولى لمسابقة المعلن عنيا لتعيين عدد من المواطا الناجحين فيأدناه  أسماؤىمالمدرجة يعتبر السادة : 1مادة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         وفق تسلسل درجات نجاحيم حسب للتعيين لدييامقبولين  دمشقمديرية التربية في محافظة من حملة اإلجازة الجامعية في           
 االختصاص وفق الجدول اآلتي :             
 الدرجة النهائٌة األم  األب  االسم والنسبة االختصاص رقم القبول التسلسل

 72.3 اسمهان أحمد هنادي خلٌل التخطٌط واإلدارة 5924 1

 70.1 سهام أمٌر رشا حسن التخطٌط واإلدارة 5884 2

 70.0 وجٌهة امٌر وعد الجردي التخطٌط واإلدارة 5932 3

 69.7 أمٌره بدٌع اٌفان أحمد التخطٌط واإلدارة 5875 4

 68.6 مسرة سوٌدان نعٌمة سوٌدان التخطٌط واإلدارة 5918 5

 65.5 حٌاة وحٌد صفاء حٌدر التخطٌط واإلدارة 5921 6

 64.5 نجود حسن منال عجٌب التخطٌط واإلدارة 5916 7

 64.2 سهٌال سمٌر اٌمان نصور التخطٌط واإلدارة 5876 8

 64 سعاد عبد الكرٌم رهام خطٌب التخطٌط واإلدارة 5931 9

 63 نعمت دمحم رجاء بٌطار التخطٌط واإلدارة 5920 10

 81.6 بشٌرة عدنان منى زٌدان التربٌة اإلسالمٌة 3007 1

 79.5 صبحٌه بدر الدٌن بسام الشوا التربٌة اإلسالمٌة 2839 2

 79.1 هدى دمحم بهاء الدٌن سوزان الشالح التربٌة اإلسالمٌة 2921 3

 76.8 سورٌه عٌسى هناء النجرس التربٌة اإلسالمٌة 3049 4

 76.5 رلٌه دمحم عبٌر عمرو التربٌة اإلسالمٌة 2791 5
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 75.5 مٌاده عبد الرحمن زعٌتراسماء  التربٌة اإلسالمٌة 2800 6

 75 رجاء نور الدٌن بشار شٌبان التربٌة اإلسالمٌة 2840 7

 74.2 وفٌمه احمد عبٌر لادٌش التربٌة اإلسالمٌة 2943 8

 73 باسمه دمحم عارف االء عتال التربٌة اإلسالمٌة 2807 9

 72.5 اسٌمه دمحم حسن وفاء الكحٌل التربٌة اإلسالمٌة 3059 10

 72.2 أمٌمه دمحم سعٌد راما الترجمان التربٌة اإلسالمٌة 2868 11

 72 نزٌها دمحم سمٌر رنا فلو التربٌة اإلسالمٌة 2886 12

 72 هدى محً الدٌن هبه شوٌكاتً التربٌة اإلسالمٌة 3041 13

 71.5 فاطمة عبد المادر مرٌم عبد هللا االبراهٌم التربٌة اإلسالمٌة 2996 14

 71.5 باسمة دمحم دٌاب وجدان الشٌاح التربٌة اإلسالمٌة 3057 15

 71.5 أمٌره دمحم هنادي لره التربٌة اإلسالمٌة 3052 16

 71.5 سعاد هاشم هند هالل التربٌة اإلسالمٌة 3053 17

 71.5 مٌاده نبٌل ضحى السردي التربٌة اإلسالمٌة 2935 18

 71.5 عناٌه حساندمحم  وفاء الذهبً التربٌة اإلسالمٌة 3058 19

 71.5 سمٌه دمحم جوان منال مللً التربٌة اإلسالمٌة 3005 20

 71.4 فاطمة ماجد منال السعدي التربٌة اإلسالمٌة 3001 21

 71.2 نهٌدة عامش انتصار الدمحم المصطفى التربٌة اإلسالمٌة 2817 22

 71 مرشدا سعٌد فتون سنوبر التربٌة اإلسالمٌة 2971 23

 71 نوال دمحم ٌسرى سمرة التربٌة اإلسالمٌة 3061 24

 71 بشٌره تٌسٌر روان بصبوص التربٌة اإلسالمٌة 2892 25

 70.7 انعام فؤاد رشا موصللً التربٌة اإلسالمٌة 2879 26

 70.5 وهٌبه دمحم منٌر هنادي عاشور التربٌة اإلسالمٌة 3051 27

 التربٌة اإلسالمٌة 3025 28
نعمت نصري شٌخ 

 البزورٌة
 70.5 سمر مأمون

 70.4 علٌا دمحم رهام غصه التربٌة الخاصة 4991 1

 65 فضة فوزي اسراء خمٌس التربٌة الخاصة 4990 2

 80 وهٌبه جمٌل نور حسن التربٌة الرٌاضٌة 4097 1

 74.3 لٌنه جبرائٌل ناتالٌا موسى التربٌة الرٌاضٌة 4094 2

 73.3 سكٌنة غسان عبودالعفراء  التربٌة الرٌاضٌة 4121 3

 72.1 نهاد اسامه حسان البوظه التربٌة الرٌاضٌة 4074 4

 71.6 وداد ابراهٌم سمر حسن التربٌة الرٌاضٌة 4083 5

 71.5 سمٌرة حسام ٌاسر حسن التربٌة الرٌاضٌة 4127 6

 70 حنان مصطفى رهام الهندي التربٌة الرٌاضٌة 4078 7

 70 كروان سمٌر المهاد أبو العروس التربٌة الرٌاضٌة 4122 8

 69.6 اسمهان حكمت لٌن عمر التربٌة الرٌاضٌة 4088 9

 69.5 عربٌه دمحم نعمان دمحم عالء بكورة التربٌة الرٌاضٌة 4089 10

 69 شادٌة محمود هنادي بركات التربٌة الرٌاضٌة 4123 11

 68.7 هند عٌسى رزان االحمد التربٌة الرٌاضٌة 4076 12

 68.4 عفاف أحمد نور دمحم التربٌة الرٌاضٌة 4102 13
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 68 بدرة حافظ كندة كٌوان التربٌة الرٌاضٌة 4126 14

 67.8 ظبٌه علً مرح عواد التربٌة الرٌاضٌة 4092 15

 67.5 صبرٌة علً صبا الجردي التربٌة الرٌاضٌة 4084 16

 67 رئٌفة عبد الحمٌد نور االسعد الخازم التربٌة الرٌاضٌة 4096 17

 67 سماهر مروان الفت برمبو التربٌة الرٌاضٌة 4072 18

 67 سعاد عبد هللا رٌم البٌطار التربٌة الرٌاضٌة 4079 19

 67 سلمى أنٌس زٌنب عٌسى التربٌة الرٌاضٌة 4081 20

 66 منى تمٌم مً متى التربٌة الرٌاضٌة 4093 21

 65.5 وزٌره علً لبنه الخضور التربٌة الرٌاضٌة 4085 22

 65.3 سوسن عادل صفاء لزق التربٌة الرٌاضٌة 4104 23

 65.3 مٌساء معٌن سعٌد غانم التربٌة الرٌاضٌة 4101 24

 65 نادٌا لٌان سالً عٌاش التربٌة الرٌاضٌة 4082 25

 65 وفاء سلمان دمحم ٌوسف التربٌة الرٌاضٌة 4090 26

 64.5 لٌلى ٌوسف زٌن الجردي التربٌة الرٌاضٌة 4103 27

 64 هناء هانً علً بدور التربٌة الرٌاضٌة 4107 28

 64 نارٌمان دمحم رنٌم حمدان التربٌة الرٌاضٌة 4077 29

 64 سلمى رفعت شادي حمٌشة التربٌة الرٌاضٌة 4116 30

 63.5 الال دمحم محمود الحافً التربٌة الرٌاضٌة 4091 31

 79.4 هالة دمحم شفٌك لمى فرٌد التربٌة الفنٌة 4153 1

 79.3 راضٌه ٌاسٌن هال مكً التربٌة الفنٌة 4165 2

 77.5 سلٌمه احمد اٌمان ٌوسف التربٌة الفنٌة 4132 3

 77.1 ندى خالد زهى دمحم التربٌة الفنٌة 4144 4

 73.4 فالح ممدوح عبٌر السراج التربٌة الفنٌة 4150 5

 72.9 هٌام دمحم ثابت هتون ممرش التربٌة الفنٌة 4163 6

 71.9 ندى هٌثم هبه لطف التربٌة الفنٌة 4162 7

 69 فاطمه فواز دمحم امٌن الزعبً التربٌة الفنٌة 4155 8

 68.5 زائده محمود مٌس خلوف التربٌة الفنٌة 4157 9

 67.5 وسٌله محمود عمار ونوس التربٌة الفنٌة 4152 10

 66.5 سلمى احمد هدٌل خلوف التربٌة الفنٌة 4164 11

 66.5 فلاير سمٌر نور أسعد التربٌة الفنٌة 4159 12

 66.5 سمٌه راتب نور رضا التربٌة الفنٌة 4160 13

 66.5 بارعة بسام راما مكً التربٌة الفنٌة 4136 14

 65.4 فاٌزة بدر شادٌه مٌا التربٌة الفنٌة 4148 15

 65 طلٌعه توفٌك عال رٌا التربٌة الفنٌة 4151 16

 64.6 نوال ٌحٌى رنا الطعانً الفنٌةالتربٌة  4137 17

 64 فاطمه سعدو اٌمان البحري التربٌة الفنٌة 4131 18

 64 فاٌزه دمحم نزٌه روعه فكري التربٌة الفنٌة 4139 19

 64 الهام حنٌن فؤاد بدره التربٌة المسٌحٌة 3064 1
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 67.2 وسٌله محمود ابتسام ونوس التربٌة الموسٌمٌة 4172 1

 66 ٌمنا ابراهٌم لورٌن دٌوب التربٌة الموسٌمٌة 4175 2

 65 صفٌه جمال نسرٌن احمد التربٌة الموسٌمٌة 4176 3

 64 رلٌه كمال هٌا حسن التربٌة الموسٌمٌة 4177 4

 77.2 مٌال مصطفى كمال دٌنا تاموخ اللغة الروسٌة 115 1

 81.0 مرٌم مطانس مرح دنهش إرشاد نفسً 5226 1

 79 شادٌه لاسم هبه شحوار نفسًإرشاد  5252 2

 76.6 كوكب محمود أرٌج الشاعر إرشاد نفسً 5130 3

 76.1 اوهان ابراهٌم رٌم دال إرشاد نفسً 5168 4

 76 مٌاده دمحم نزٌه هزار فهٌم إرشاد نفسً 5257 5

 75.4 وداد ظٌف هللا معالً العبود إرشاد نفسً 5227 6

 75.3 هندٌه عز الدٌن نجالء الصحناوي إرشاد نفسً 5339 7

 75 وجٌهه دمحم احالم سالمة إرشاد نفسً 5291 8

 75 سهام فوزات عبٌر حمزه إرشاد نفسً 5348 9

 74.9 هناء هٌثم والء الفروي إرشاد نفسً 5264 10

 74.2 عبال احمد رنٌم حمدان إرشاد نفسً 5163 11

 74.1 تغرٌد باخٌس رٌم فاضل إرشاد نفسً 5171 12

 74.0 سهٌله علً سحر دمحم إرشاد نفسً 5284 13

 74 دٌما نزار سناء غزال إرشاد نفسً 5182 14

 74 رابحة ٌوسف مٌس حمٌدان إرشاد نفسً 5237 15

 74 خدٌجة دمحم مٌس الرحمون إرشاد نفسً 5235 16

 74 هاال نهاد صبا حمٌشه إرشاد نفسً 5189 17

 73.8 فاطمه عادل فرح عٌسى إرشاد نفسً 5212 18

 73.7 ثرٌا سجٌع زٌاد المهر إرشاد نفسً 5173 19

 اٌمن امل مرٌم إرشاد نفسً 5127 20
سمٌرة 
 كحٌلة

73.6 

 73.5 سهٌال علً هٌفاء حمٌدوش إرشاد نفسً 5337 21

 73.5 فٌروز نمر نادٌن لمع إرشاد نفسً 5342 22

 73.5 سهام ٌوسف نسرٌن زٌن الدٌن نصر إرشاد نفسً 5358 23

 73.4 ناجٌة شحٌدة هبة االبراهٌم إرشاد نفسً 5250 24

 73.4 نوره غٌث حنان ٌوسف إرشاد نفسً 5319 25

 73 منى ابراهٌم نرمٌن ابراهٌم إرشاد نفسً 5289 26

 72.9 حمٌده دمحم آٌات الحسٌن إرشاد نفسً 5132 27

 72.7 فرٌده سلٌمان تغرٌد سلٌمان إرشاد نفسً 5136 28

 72.7 ابتسام عمل هبة عطٌة إرشاد نفسً 5325 29

 72.6 هدى أدٌب نهى علً إرشاد نفسً 5246 30

 72.4 عزٌزة احمد ندى خلٌفة إرشاد نفسً 5305 31

 72 اٌمان دمحم بسام ٌمان عبٌد إرشاد نفسً 5269 32

 72 مٌاده حسن رفاه حمزه إرشاد نفسً 5159 33
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 72 صالحه احمد رٌم عبد الحك إرشاد نفسً 5170 34

 72 نادٌه سمٌر هناء مصري إرشاد نفسً 5258 35

 72 وصال عدنان عتاب ابراهٌم إرشاد نفسً 5196 36

 72 فاتن بسام رهف ابراهٌم إرشاد نفسً 5164 37

 83.1 علٌاء دمحم عهد محمود تارٌخ 3138 1

 82.7 نادٌه ماجد صفاء العاتكً تارٌخ 3131 2

 82.0 فوزه علً سوسن دمحم تارٌخ 3126 3

 80.8 وفاء عبد العزٌز شٌرٌن الكردي تارٌخ 3130 4

 79.5 نجاة عز الدٌن انعام مصطفى تارٌخ 3072 5

 79.4 عائده مالن عزه أسعد تارٌخ 3135 6

 77.9 زمزم دمحم فردوس الخطٌب تارٌخ 3143 7

 77.3 صباح دمحم خٌر لٌنا عرابً تارٌخ 3151 8

 77.1 نظلً غسان فطمه العطار تارٌخ 3144 9

 76.8 عواطف رٌاض فاطمة حمٌد تارٌخ 3142 10

 76.6 حمامه صالح غادة كزٌلن تارٌخ 3139 11

 76.5 بندره عدنان عبٌر طباطب تسون تارٌخ 3134 12

 75.5 جمٌله علً سوزان زهره تارٌخ 3125 13

 75.5 لٌلى صالح صفاء شلٌحه تارٌخ 3132 14

 74.7 جمٌله محمود علً سالمً تارٌخ 3137 15

 73.3 حبسه دمحم خٌر عال االبراهٌم تارٌخ 3136 16

 73.2 نبٌهه فائز رشا ممصود تارٌخ 3215 17

 72.7 رابٌه ٌعموب اولفت سلٌمان تارٌخ 3073 18

 72.5 رتٌبه جهاد غٌداء حمودي تارٌخ 3141 19

 71.0 فاتن دمحم ماجد منال مدور تارٌخ 3161 20

 70.8 هٌام مصطفى نادٌا خرنوق تارٌخ 3166 21

 70.4 عزٌزه دمحم نسرٌن منصور تارٌخ 3171 22

 88.4 نجال أحمد وفٌك شعبو تجارة والتصاد 4497 1

 85.4 هناء عمر رشا خادم السروجً تجارة والتصاد 4231 2

 82.3 علما منٌر دمحم احمد تجارة والتصاد 4338 3

 81.8 إٌمان دمحم أمل الوادي تجارة والتصاد 4407 4

 81 لٌال حسن منال المنجد اللحام تجارة والتصاد 4351 5

 80.8 حنان عدنان سالً دمحم تجارة والتصاد 4419 6

 80.7 سهام دمحم كنانة حسٌن تجارة والتصاد 4417 7

 80.7 مجنه علً فاتن رٌا تجارة والتصاد 4457 8

 80.4 نور الهدى دمحم انسام اسماعٌل تجارة والتصاد 4428 9

 80.3 عائدة أسامة براءة أبوكف تجارة والتصاد 4461 10

 80.3 ثناء بطرس دانا فارس تجارة والتصاد 4219 11

 80.0 لمٌا حسن عهود لاسم الخضري تجارة والتصاد 4298 12
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 79.8 اذدهار دمحم انعام دمحم تجارة والتصاد 4427 13

 79.7 غادة دمحم علً مروة اللحام تجارة والتصاد 4346 14

 79.7 أمٌره نبٌل مٌس تمً تجارة والتصاد 4363 15

 79.5 بيية دمحم ىناء حاج حسن تجارة والتصاد 4410 16

 79.2 ازهار نذٌر زهراء حٌدر تجارة والتصاد 4253 17

 79.1 نزهة دمحم وسام سكٌف تجارة والتصاد 4459 18

 78.8 أم علً علً غمار دمحم تجارة والتصاد 4303 19

 78.6 ناهٌة ندٌم لٌندا لطوف والتصادتجارة  4430 20

 78.4 فٌزة عبد الوهاب امانً الدندن تجارة والتصاد 4184 21

 78.4 فاطمه عبد هللا اسماء عالوي تجارة والتصاد 4180 22

 78.4 فادٌا محً الدٌن مؤمنات اللحام تجارة والتصاد 4357 23

 احمد رشا البماعً تجارة والتصاد 4228 24
فٌحاء 
 الشاطر

78.0 

 77.9 أمل زٌاد مٌساء سرحان تجارة والتصاد 4366 25

 77.6 نجاح سلٌمان شذا حمدان تجارة والتصاد 4277 26

 77.3 احالم دمحم كمال ٌمامه عروانً تجارة والتصاد 4403 27

 77.2 حاكمة عدنان وئام سلٌمان تجارة والتصاد 4400 28

 77.2 لمعات سعد الدٌن عبٌر خاتون تجارة والتصاد 4288 29

 76.8 حنان حمٌد وهاد شما تجارة والتصاد 4425 30

 76.8 حجازٌة علً مٌثم السٌد حسن تجارة والتصاد 4360 31

 76.6 تهانً نذٌر مروه البارودي تجارة والتصاد 4347 32

 76.4 مرٌم دمحم عربً رٌمه الشلبً تجارة والتصاد 4252 33

 75.8 عائده صالح الحاجو علً تجارة والتصاد 4294 34

 75.6 نبال رزق هدٌل سلٌمان تجارة والتصاد 4423 35

 75 ماجدة دمحم مأمون دمحم بسام شموط تجارة والتصاد 4340 36

 74.8 سفٌره محمود مٌس اسماعٌل تجارة والتصاد 4361 37

 74.7 لٌلى علً مٌس االحمد تجارة والتصاد 4440 38

 74.7 سامٌة سامً لمٌس المال تجارة والتصاد 4323 39

 74.6 مسٌكً دمحم حنان نعمان تجارة والتصاد 4424 40

 74.6 رجاء دمحم زٌاد إٌناس بنً المرجه تجارة والتصاد 4191 41

 74.5 نها جمال مجد جبور تجارة والتصاد 4435 42

 74.4 دالل دمحم مٌسون عرلسوسً تجارة والتصاد 4367 43

 74.4 كفاح دمحم خٌر منور الهندي والتصادتجارة  4354 44

 74.4 سلوى ثابت طارق حسن تجارة والتصاد 4507 45

 74.3 كرام ندٌم كندة دباغ تجارة والتصاد 4315 46

 74.1 مفٌده شعبان مهند ٌونس تجارة والتصاد 4356 47

 74 رٌه سعد الدٌن رٌم شاهٌن تجارة والتصاد 4250 48

 74 فدوى احمد راٌه علً تجارة والتصاد 4226 49

 74 سناء فخر الدٌن منال حلوانً تجارة والتصاد 4353 50
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 74 عزٌزه مصطفى ولٌد طفور تجارة والتصاد 4399 51

 74 رابٌا ابراهٌم سالم ٌونس تجارة والتصاد 4429 52

 73.8 مرٌم ابراهٌم لٌنا حسٌن تجارة والتصاد 4409 53

 73.7 نادٌا عوض العٌدجمال  تجارة والتصاد 4207 54

 73.7 سعاد كمال ممداد حسن تجارة والتصاد 4508 55

 73.4 ندى دمحم غسان دانا الخالدي تجارة والتصاد 4218 56

 73.4 ساره عبد هللا رؤى الخرفان تجارة والتصاد 4248 57

 73.2 رلٌه صالح مها حسم الدٌن تجارة والتصاد 4452 58

 73.1 لمٌاء مصطفى صفاء مصطو تجارة والتصاد 4284 59

 73 نوال مرسل دمحم الحسن تجارة والتصاد 4339 60

 73 جواهر نادر مجد الغندور تجارة والتصاد 4334 61

 72.8 نهله صالح عال عجٌب تجارة والتصاد 4293 62

 72.8 سكٌنه دمحم اٌهم محفوض تجارة والتصاد 4190 63

 72.6 فاٌزه لاسم روعه وهاب تجارة والتصاد 4246 64

 72.6 لطٌفة سمٌر منٌرة علوش تجارة والتصاد 4471 65

 72.6 روضه أنٌس ٌمان كبرلً تجارة والتصاد 4404 66

 72.4 أمل دمحم مروان اٌمان عبٌد تجارة والتصاد 4189 67

 72.3 شفٌمه عبد النور دالٌه الحرٌري تجارة والتصاد 4217 68

 72.3 دالل محمود شاهٌنكنانه  تجارة والتصاد 4314 69

 72.2 سمٌره عدنان دٌما الصدر تجارة والتصاد 4460 70

 72 عائشه اسماعٌل صفاء جمعة تجارة والتصاد 4283 71

 72 دله كامل عذرا العالن تجارة والتصاد 4290 72

 71.3 ادٌبة محمود عال عبد الحمن تجارة والتصاد 4450 73

 71.1 معٌنة لؤي عال حورٌة تجارة والتصاد 4510 74

 71.0 صبحٌه دمحم موفك كناز البستانً تجارة والتصاد 4313 75

 71.0 وهٌبه علً رولٌن ابو عباس تجارة والتصاد 4247 76

 71 سمٌره ابراهٌم مٌس اطلً تجارة والتصاد 4362 77

 70.8 هٌام علً نظٌر شعبو تجارة والتصاد 4374 78

 70.8 مرٌم عٌسى رحاب احمد تجارة والتصاد 4433 79

 70.6 نهٌدا حسن صفاء حسن تجارة والتصاد 4436 80

 70.6 امٌنه علً فرح عنتابً تجارة والتصاد 4309 81

 70.3 سوزان احمد عال عٌسى تجارة والتصاد 4500 82

 70.2 ازدهار ٌاسٌن تٌجان الغدٌر تجارة والتصاد 4206 83

 70.2 سعاد زٌاد والء االسمر تجارة والتصاد 4396 84

 70 منى محً الدٌن اسراء دومانً تجارة والتصاد 4179 85

 69.9 دٌنا مفٌد آالء دباغ تجارة والتصاد 4200 86

 69.8 كوثر ذٌاب ربا الشوحان تجارة والتصاد 4227 87

 69.8 وفاء هاشم لٌنا الشوى تجارة والتصاد 4329 88
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 69.6 سعاد دمحم رنا سلوم تجارة والتصاد 4416 89

 69.6 حكمت فهد أمل زٌدان تجارة والتصاد 4197 90

 69.6 امال متعب رهام الدرعاوي تجارة والتصاد 4238 91

 69.5 أمٌما حماد علً آفاق عٌسى تجارة والتصاد 4472 92

 69.5 هناء سمٌر منال بربرجً حلبً تجارة والتصاد 4352 93

 69.4 فاطمه عٌسى خالد عٌسى تجارة والتصاد 4213 94

 69.3 ندى دمحم امجد ساره غفٌر تجارة والتصاد 4256 95

 69.2 ساره عبد هللا روان الخرفان تجارة والتصاد 4242 96

 69.1 ٌمنا ابراهٌم سوسن حسن تجارة والتصاد 4453 97

 69.1 ابتسام علً رهف جحجاح تجارة والتصاد 4241 98

 69 صبحه دمحم امٌن شذا عوٌنه تجارة والتصاد 4278 99

 69 جمٌلة نبٌل رنا عنبرٌة تجارة والتصاد 4474 100

 69 منى جاسم منار الشهاب تجارة والتصاد 4350 101

 69 ندى دمحم سلمى حجٌج تجارة والتصاد 4258 102

 82.8 حلوه مرعً سمر االحمد جغرافٌا 3301 1

 جغرافٌا 3350 2
مروى الحموي الشهٌر 

 بالفرواتً
 77.9 باسمة فوزي

 77.1 اعتدال بسام فرح نزٌهة جغرافٌا 3414 3

 76.5 فاطمة علً سلٌمان حسون جغرافٌا 3297 4

 76.5 أمل شكٌب صبا أحمد جغرافٌا 3312 5

 76.4 حمٌدة علً رشا علً جغرافٌا 3276 6

 75.4 هند ٌوسف وسٌم مرعً جغرافٌا 3373 7

 74.6 صفاء عماد آالء الحسنٌه جغرافٌا 3253 8

 عبد الرحمن آالء المنجد جغرافٌا 3254 9
عبد 

 الرحمن
72.8 

 72 عبٌدة دمحم غسان غنوة نصري جغرافٌا 3329 10

 71.9 سرٌعة حسن فائز الشندي جغرافٌا 3334 11

 70.8 الهام محمود والء أحمد جغرافٌا 3383 12

 70.5 سعاد عبدو هبه ٌوسف جغرافٌا 3369 13

 70.1 نعٌمه شحادة بلسم الدعبول جغرافٌا 3260 14

 69.6 مفٌده توفٌك مها خضور جغرافٌا 3354 15

 69.5 منى عارف بنان ابو ضاهر جغرافٌا 3261 16

 69.1 بدٌعه ندٌم عبٌر جحجاح جغرافٌا 3319 17

 69 وجٌها مرعً وسٌم لٌال جغرافٌا 3412 18

 68.5 جمانة ندٌم سوزان سلطون جغرافٌا 3381 19

 68.5 نهاد رامز فاتن البطرس جغرافٌا 3330 20

 68 نجوى سهٌل نهى محمود جغرافٌا 3364 21

 80.0 امل سلٌمان مٌسون منصور حموق 91 1

 75.5 سمٌره حكمت مضر محمود حموق 85 2
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 74.1 سٌطه أحمد فراس االحمد حموق 67 3

 71.9 ٌمنا ابراهٌم شذا حسن حموق 113 4

 71.6 ناٌفه عبد هللا نرمٌن شهله حموق 92 5

 70.8 امٌنه عٌسى بشرى دٌب حموق 17 6

 68.6 سهام علً اٌمان كباشً حموق 11 7

 68.6 هٌام علً اٌفلٌن شعبو حموق 9 8

 68.2 ورده عز الدٌن نغم الشوا حموق 93 9

 68.1 سلوى سمٌر ٌاسمٌن عبد الجواد كامل حموق 102 10

 67.7 امال جمٌل رغد العبار حموق 32 11

 67.7 فطٌم علً الحمد وفاء الخاطر حموق 101 12

 67.6 فاطمه علً إٌمان دمحم علً حموق 12 13

 67.2 عزٌزه نزٌه سراب الكوسا حموق 41 14

 67 ظهٌره علً سامر سلهب حموق 40 15

 66.3 هند دمحم عدنان نور الهدى الصٌدناوي حموق 95 16

 66 دعد ٌوسف رشا الجلفه حموق 31 17

 65.6 لؤٌة سمٌر مرام صافً حموق 107 18

 64.3 سهام ادٌب بثٌنة العٌسى حموق 16 19

 64 نوال جمال مروه الفتٌح حموق 84 20

 63.7 رحاب مكرم رامً رشٌد حموق 28 21

 63.6 سوسن ضٌاء الدٌن زٌنب عاٌد حموق 38 22

 63.6 ثناء ٌحٌى احمد بشٌر حموق 4 23

 63 ازدهار صالح مٌادة لره الطحان حموق 89 24

 88.0 حنٌفه عبد الرزاق النا ابراهٌم رٌاض أطفال 5730 1

 80.5 جوهٌنا شرٌف ربى زٌن الدٌن رٌاض أطفال 5455 2

 77.7 أمٌنه حٌدر رؤى سلمى رٌاض أطفال 5498 3

 77.5 اتحاد كامل ندى الخضور رٌاض أطفال 5668 4

 76.2 اكتمال ٌوسف نغم شباط رٌاض أطفال 5676 5

 76.1 وجٌها ابراهٌم دٌوبرنا  رٌاض أطفال 5476 6

 75.5 حمده محمود منى االحمد رٌاض أطفال 5646 7

 73.9 فاطمه دمحم رشا سلطان رٌاض أطفال 5468 8

 73.7 هدى نضال رشا الحجار رٌاض أطفال 5462 9

 73.7 صباح دمحم ثابت سماح خٌمً رٌاض أطفال 5527 10

 73.5 لمٌاء عبد الفتاح نور بوظو رٌاض أطفال 5684 11

 73.5 فلاير دمحم بشٌر هبه الطاغوس رٌاض أطفال 5698 12

 73.5 مجدلٌن اسماعٌل نرمٌن الرع رٌاض أطفال 5671 13

 73.5 جمٌله دمحم وداد عبد هللا رٌاض أطفال 5711 14

 73.5 فرٌده دمحم فداء مخلوف رٌاض أطفال 5591 15

 73.5 صفاء دمحم ثامر دعاء االختٌار رٌاض أطفال 5435 16
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 72.5 سمٌره جمٌل لٌنا لاسم رٌاض أطفال 5619 17

 72.2 امونه عبد الغفار ثناء الفروان رٌاض أطفال 5414 18

 72.1 فاطمه حسٌن بسمه حسٌن رٌاض أطفال 5406 19

 71.5 حمده أحمد رشا جمعة رٌاض أطفال 5463 20

 71.5 نجمة الٌاس نارٌمان الجبره رٌاض أطفال 5662 21

 71.3 هٌفاء سمٌر نور العٌسى رٌاض أطفال 5682 22

 70.6 سعدة علً نوار عبد هللا رٌاض أطفال 5680 23

 70.3 ندٌمة حسٌن مرٌم عبود رٌاض أطفال 5732 24

 70 مرٌم أسعد مرٌم الشلبً رٌاض أطفال 5634 25

 69.8 لمٌا خلٌل سمر افرنجً رٌاض أطفال 5529 26

 69.6 جوهر عدنان لمٌس داؤد رٌاض أطفال 5612 27

 69.6 مدٌحه وجٌه روال ابراهٌم رٌاض أطفال 5492 28

 69.5 مٌساء محسن لمٌس أحمد رٌاض أطفال 5611 29

 69.5 علما ابراهٌم نسرٌن سلٌمان رٌاض أطفال 5674 30

 69 منٌره دمحم غالب سوسن خٌت رٌاض أطفال 5542 31

 69 ثرٌا محمود لما الناعم رٌاض أطفال 5603 32

 69 صباح عٌسى راما عودة رٌاض أطفال 5449 33

 69 عائده بسام لما سعٌد رٌاض أطفال 5604 34

 69 ٌمنى محمود سهر علوش رٌاض أطفال 5535 35

 79 سمٌره مصطفى وداد حبوش رٌاضٌات 3792 1

 79 لمٌس كاسر نوره العسلً رٌاضٌات 3816 2

 77.5 نجاح عبدو نور حٌص رٌاضٌات 3767 3

 77.5 تفاحه سلٌم اسماعٌل الشرٌف رٌاضٌات 3630 4

 77.5 وفٌمه بشٌر وفاء الوزٌر رٌاضٌات 3793 5

 76.8 سمٌرة أحمد أوس معال رٌاضٌات 3647 6

 76 شمسه حسن لمر جمعه رٌاضٌات 3735 7

 75.6 فضه ابراهٌم رٌم العلً رٌاضٌات 3698 8

 75.5 امنه اسامة االء سرور رٌاضٌات 3633 9

 75 سمٌره احمد هزار خشٌفاتً رٌاضٌات 3785 10

 75.0 انٌسه دمحم مارٌن جبور رٌاضٌات 3739 11

 74.2 منٌه احمد اروى ٌوسف رٌاضٌات 3625 12

 74 ناهده عاصم ٌارا الخطٌب أبو فخر رٌاضٌات 3795 13

 74 منى منٌر فاطر حاوٌه رٌاضٌات 3729 14

 73.5 ندى بكري هنا شمس الدٌن رٌاضٌات 3788 15

 73.5 إلهام زٌاد هند دحكول رٌاضٌات 3790 16

 73.5 عفاف داوود دمحم الصباغ رٌاضٌات 3743 17

 73 هنود ٌونس إٌلً اسماعٌل رٌاضٌات 3644 18

 73 سمٌرة دمحم نجاح رشا رضوان رٌاضٌات 3680 19
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 72.8 نادٌا مناح لٌال عساف رٌاضٌات 3738 20

 72.6 سحر طالب رؤى عٌسى رٌاضٌات 3694 21

 72.5 لٌلى نبٌل االء غولفج رٌاضٌات 3635 22

 72.5 لطٌفه ٌوسف ٌاسٌن برهوم رٌاضٌات 3798 23

 72.5 هٌام سلمان هدٌل ٌونس رٌاضٌات 3784 24

 72.4 سمٌرة ابراهٌم نادٌن سلٌمان رٌاضٌات 3808 25

 71.5 سمٌه احمد ٌاسٌن عائشة بنً المرجة رٌاضٌات 3712 26

 71.5 نبٌها ابراهٌم دمحم مبارن رٌاضٌات 3801 27

 71.5 سناء دمحم عبادة ابو العٌنٌن رٌاضٌات 3799 28

 71.5 نجدٌة راغب لٌصر الحافً رٌاضٌات 3800 29

 71.4 ثناء سعٌد رٌم سلحب رٌاضٌات 3699 30

 71.3 لٌلى حسن محمود ابراهٌم رٌاضٌات 3804 31

 71 حنان عبد هللا وئام أسعٌد رٌاضٌات 3794 32

 71 سعاد انور رهف دٌوب رٌاضٌات 3687 33

 70.8 بدٌعة دمحم فراس عبدهللا رٌاضٌات 3809 34

 70.5 لٌلى عاهد لبنى ٌونس رٌاضٌات 3737 35

 70.4 شمسة علً فاطمة الدمحم الحلوانً رٌاضٌات 3731 36

 70 فاطمه ماجد روال الحمصً الطوٌل رٌاضٌات 3690 37

 70 آسٌا علً سلٌمانأمل  رٌاضٌات 3817 38

 70 جمٌلة علً لؤي عبد هللا رٌاضٌات 3815 39

 70 عائده معروف اسامه دٌب رٌاضٌات 3627 40

 70 الهام جهاد رغد دن الباب رٌاضٌات 3682 41

 69.8 ثناء مازن ٌاسمٌن سٌد لدوري رٌاضٌات 3797 42

 69.7 وطفا دمحم حسن احمد رٌاضٌات 3814 43

 69 وفاء فواز بتول التركمانً رٌاضٌات 3650 44

 69 سمٌرة سعد الدٌن هدى كردي رٌاضٌات 3782 45

 68.6 صبحه دمحم فوزي رشا الموسى رٌاضٌات 3679 46

 68.5 لطٌفه اٌمن رؤى الشهاب االحمد رٌاضٌات 3692 47

 68 رحاب عبد االله مجد المحف رٌاضٌات 3740 48

 68 باسمة ٌحٌى هبة عجاجه رٌاضٌات 3774 49

 68 نورٌة حمود هالله الصالح رٌاضٌات 3787 50

 67.7 سمٌره علً حسٌن الحجل رٌاضٌات 3661 51

 67.6 هدى تٌسٌر نهى البٌطار رٌاضٌات 3764 52

 67.5 نجاح امٌن ظالل موسى رٌاضٌات 3711 53

 67.5 تمرة شرٌف احمد سلٌمان رٌاضٌات 3802 54

 67.5 باسمه دمحم عدنان هبه بوبس رٌاضٌات 3777 55

 67.5 أمٌرة علً ودٌع الدكر رٌاضٌات 3810 56

 67.5 علٌا عبد الرحمن لبنى خضر الدٌري رٌاضٌات 3736 57
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 67.3 سمٌره دمحم طاهر مٌس حٌدر رٌاضٌات 3758 58

 67 وفاء دمحم دعاء الصباغ رٌاضٌات 3669 59

 66.5 عائده نور الدٌن االء الغٌاض رٌاضٌات 3632 60

 66.5 ابتسام سمٌر سلمى طربٌن رٌاضٌات 3706 61

 66.5 رفٌمه حسن فاروق احمد رٌاضٌات 3727 62

 66.1 منى عدنان مرح عبود رٌاضٌات 3811 63

 66 زائدة دمحم حاتم هبة عٌد رٌاضٌات 3775 64

 65.5 فاطمه دمحم عال زلٌخه رٌاضٌات 3717 65

 65.2 بدرٌه دمحم اسماء مكٌة رٌاضٌات 3629 66

 65 فهمٌة حسن فاطمه عٌسى رٌاضٌات 3733 67

 65 دالل دمحم منى عرلسوسً رٌاضٌات 3757 68

 65 نادٌا عبد الحكٌم آالء الشلبً رٌاضٌات 3649 69

 65 انتصار بهجت هزار خضور رٌاضٌات 3786 70

 64.6 سلوى مهنا هدٌل هالل رٌاضٌات 3783 71

 64.5 عائشه دمحم خوله الوادي رٌاضٌات 3666 72

 64.5 سمر نوفل مرح عصفوره رٌاضٌات 3747 73

 64.5 ندى دمحم فاطمة البزرة رٌاضٌات 3730 74

 64.5 ابتسام رٌاض روان الدغلً رٌاضٌات 3688 75

 64.5 زهرٌه دمحم ست الكل درغام رٌاضٌات 3702 76

 64 سمٌرة بسام دعاء جبري رٌاضٌات 3670 77

 64 نجاح مشرف مرٌم الحاج لاسم رٌاضٌات 3750 78

 64 هناء نذٌر نسرٌن كحلوس رٌاضٌات 3763 79

 64 فاطمه دمحم عال نعمه رٌاضٌات 3719 80

 64 فوزٌة عهد خزامى رهٌجة رٌاضٌات 3812 81

 64 نهله عدنان هبه بوبس رٌاضٌات 3778 82

 63.5 رحمه عبد الرحمن خدٌجه تمراز رٌاضٌات 3663 83

 63.5 مؤمنه دمحم أٌمن الساعاتًدمحم عالء  رٌاضٌات 3745 84

 63.5 سهٌله دمحم زٌنب عامر رٌاضٌات 3701 85

 63.5 عذبة حسٌن منار محمود رٌاضٌات 3754 86

 63.5 سلمه دمحم خٌر منال الزهراوي رٌاضٌات 3755 87

 63.5 منتهى نذٌر ربا كشكول رٌاضٌات 3676 88

 63.4 حمٌده عمران نور النجار رٌاضٌات 3765 89

 63 خدٌجه عثمان هبة جمعة رٌاضٌات 3772 90

 63 ابتسام دمحم اٌمن رنٌم الداده رٌاضٌات 3685 91

 63 ناهدى عبد المادر هٌفٌن عبد المادر رٌاضٌات 3791 92

 63 مرٌم شحاده جمٌلة غصن رٌاضٌات 5953 93

 62 هدى ابراهٌم شهرزاد منصور باشا رٌاضٌات 3708 94

 62 مٌساء دمحم مظهر الخوصًرامة  رٌاضٌات 3674 95
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 79.3 فطومة عبد اللطٌف عبد الهادي دمحم علً طب بشري 2 1

 طب بشري 1 2
عبد الرحمن  الجماد 

 الصلٌبً
 63 صباح نواف

 84.3 حفٌظه حسٌن مرٌم كحلوس علم اجتماع 4844 1

 80.9 مٌساء دمحم مٌسون سلوم علم اجتماع 4977 2

 78.9 مدٌنه عزٌز عصٌفوريجٌداء  علم اجتماع 4703 3

 78.4 رفاء عدنان هال عوكر علم اجتماع 4884 4

 78.2 سعاد صٌاد عبٌر الحسن علم اجتماع 4793 5

 77.4 مها منٌب عال أحمد علم اجتماع 4971 6

 76.8 نهاد هٌثم رٌم بحصاص علم اجتماع 4766 7

 76.3 فاطمة حسٌب رافٌا دبس علم اجتماع 4721 8

 75.6 فاطمه غازي رنٌم خرٌمه اجتماععلم  4748 9

 75.3 معٌنا أسد لبنه رمضان علم اجتماع 4948 10

 75.3 ذٌبه حمد كامله العٌسى علم اجتماع 4825 11

 75.1 تركٌه دمحم رزان طمطك علم اجتماع 4736 12

 74.9 هالة حسن هدٌل خطٌب علم اجتماع 4883 13

 74.4 لٌال دمحم لبنى حسون علم اجتماع 4832 14

 73 هاال زاهر رامه وانلً علم اجتماع 4724 15

 72.8 سكٌنه نادر عال برهوم علم اجتماع 4799 16

 72.7 فتاة أدٌب رنٌم رزوق علم اجتماع 4933 17

 72.7 ماري علً فراس معال علم اجتماع 4822 18

 72.4 مدٌنه نسٌم هٌام ابراهٌم علم اجتماع 4886 19

 72.3 نداء عبد هللا روال لٌلى علم اجتماع 4760 20

 72 سمٌرة دمحم رشا الرومً علم اجتماع 4967 21

 71.8 رٌعان راتب هدى النجار علم اجتماع 4881 22

 71.7 ابتسام نزٌر نارٌمان السالم علم اجتماع 4930 23

 71.6 رندا منذر هبة احسان علم اجتماع 4931 24

 71.6 سعاد علً نوافل شاهٌن علم اجتماع 4866 25

 71 مدٌحة حبٌب نغم سلوم علم اجتماع 4987 26

 70.9 عائده علً هبه سلوم علم اجتماع 4877 27

 70.9 سارٌنا ٌاسٌن علً معال علم اجتماع 4898 28

 70.5 نجوى لمر الزمان الما علوش علم اجتماع 4830 29

 70.4 وداد مصطفى مها دمحم عبٌد علم اجتماع 4851 30

 70.4 نجاح سلٌمان سالفه دمحم علم اجتماع 4776 31

 70.3 لٌلى مصطفى غٌدق عبد الكرٌم علم اجتماع 4813 32

 70.3 علٌا جودات مٌناس عبد هللا علم اجتماع 4856 33

 70.1 نهل نادر فاطمه النادر علم اجتماع 4820 34

 70.0 عائده منٌر روال حسن علم اجتماع 4759 35

 70 سعاد دمحم مرٌم فٌاض علم اجتماع 4843 36
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 70 لٌلى دمحم غٌداء الحجل علم اجتماع 4811 37

 70 ودٌعة ٌوسف راما ابراهٌم علم اجتماع 4970 38

 69.2 سهام رستم رٌم رستم علم اجتماع 4767 39

 69.1 وصفٌه فٌصل شٌرٌن العسلً علم اجتماع 4789 40

 69.1 مرٌم عبد الرحمن عال فارس علم اجتماع 4803 41

 69 سناء زٌن هبه خٌربن علم اجتماع 4989 42

 69 مٌسون مروان رون نعمو علم اجتماع 4761 43

 69.0 كرٌمة مصطفى نرمٌن شواف علم اجتماع 4959 44

 69.0 ملن دمحم عال عفان علم اجتماع 4802 45

 68.8 امتثال امٌن ماٌا دمحم علم اجتماع 4838 46

 68.6 عفٌفه جابر عبد االحمدأمانً  علم اجتماع 4682 47

 68.5 سهام دمحم فرح علً علم اجتماع 4988 48

 68.5 جهٌده علً رهف اسماعٌل علم اجتماع 4751 49

 68.4 سمٌحة اسماعٌل رنا مهنا علم اجتماع 4906 50

 68.2 حٌاة ابراهٌم إٌمان زمزم علم اجتماع 4969 51

 68.1 امٌنة احمد نرجس فرا علم اجتماع 4859 52

 68 فلاير زٌدان فاطمة الحسٌن علم اجتماع 4819 53

 68 خدٌجه علً ارٌج اسعد علم اجتماع 4668 54

 68 منى علً نور شاهٌن علم اجتماع 4869 55

 68 زكٌه عادل رٌهام زٌتونه علم اجتماع 4896 56

 88.7 شفٌمه نعٌم مٌاده كنعان علم األحٌاء 4022 1

 86.3 خدٌجة حسٌن حٌدر لمٌاء علم األحٌاء 4002 2

 82.3 مرٌم فرٌد مرام رستم علم األحٌاء 4013 3

 81.7 فتحٌه حسن صفاء العالل علم األحٌاء 3983 4

 79.3 اٌمان دمحم فائز مرح الحبال علم األحٌاء 4014 5

 78.3 سلوى عدنان دمحم احمد علم األحٌاء 4067 6

 78.2 سكته صبحً زٌنب العلً علم األحٌاء 3973 7

 78 ثناء صالح زها زكرٌا علم األحٌاء 3972 8

 78 ٌسرى دمحم علً مٌساء االٌون الدباغ علم األحٌاء 4023 9

 78 امنه دمحم عبٌر طه علم األحٌاء 3988 10

 77.5 امٌرة مصطفى لٌندا المراج علم األحٌاء 4004 11

 77 ٌسرى دمحم علً ندى االٌون الدباغ علم األحٌاء 4026 12

 76.9 أمل عدنان مارٌا جورٌة علم األحٌاء 4064 13

 76.6 وزٌرا هٌثم دعاء جردي علم األحٌاء 3945 14

 76 جومانة مرتضى رامً خزام علم األحٌاء 3950 15

 75.9 مكرم نصار امل نصار علم األحٌاء 3921 16

 75.7 رتٌبه شعالن لوسكا صبٌح علم األحٌاء 4003 17

 75.2 انصاف احمد نجود عباس علم األحٌاء 4057 18



15 

 

 75.1 نادٌا ماجد هبة الموصلً علم األحٌاء 4042 19

 75 الهام عبد المدوس مروه العرجا علم األحٌاء 4016 20

 75 مفٌده هاشم روال الحسن علم األحٌاء 3965 21

 75 كوثر غسان صمر علٌشه علم األحٌاء 3985 22

 74 ازدهار أحمد رؤى عٌسى علم األحٌاء 3967 23

 74 فلاير هٌثم هزار المخلالتً علم األحٌاء 4047 24

 73.8 هاله رفٌك رهام دمحم علم األحٌاء 3959 25

 73.3 صفاء أمٌن شذى عسكري علم األحٌاء 3979 26

 73.1 هٌام موفك فرح التل علم األحٌاء 3996 27

 73 اٌمان عبد هللا رٌم عاصً العبد الجادر علم األحٌاء 3969 28

 73 حمٌدة احمد نور شعبان علم األحٌاء 4033 29

 73 غفران هٌثم بارعه مسرابً علم األحٌاء 3929 30

 73 ابتسام منٌر منٌرة جاروش علم األحٌاء 4021 31

 73 سمعة حاتم علٌاء الدروٌش الخطٌب علم األحٌاء 3992 32

 72.3 سلوى مأمون هدى الماضً علم األحٌاء 4046 33

 72 وزٌره محسن أمٌره سالمه علم األحٌاء 3927 34

 72 منى دمحم والء حمود علم األحٌاء 4052 35

 72 رٌه سعد الدٌن نور شاهٌن علم األحٌاء 4032 36

 72 فلن دمحم فادٌا غباش علم األحٌاء 3993 37

 71.4 هناء جمال الدٌن رنا عالٌا علم األحٌاء 3956 38

 71.4 سهام فؤاد علً محفوض علم األحٌاء 3991 39

 71.4 سعاد دمحم فائز نسرٌن التخٌن علم األحٌاء 4027 40

 71.4 سعده عدنان رٌهام أسد علم األحٌاء 3970 41

 71.2 حنان دمحم دعاء عمار علم األحٌاء 3947 42

 71.1 اٌمان دمحم عدنان هالة عمار علم األحٌاء 4039 43

 71 هاجر ٌاسٌن وفاء غباش علم األحٌاء 4051 44

 71 أمل ابراهٌم الرا خلٌل علم األحٌاء 3998 45

 71 كلٌله هاشم مروى الخازم علم األحٌاء 4018 46

 71 فاٌزه رٌاض نسٌم غازي علم األحٌاء 4029 47

 70.5 خالصه عبد الحمٌد تهانً الخلف علم األحٌاء 3932 48

 70 انتصار عمر أمانً المكاوي علم األحٌاء 3925 49

 70 رلٌه عبد الرزاق روال عثمان علم األحٌاء 3966 50

 70 عفاف حسان وداد السٌد علم األحٌاء 4050 51

 70 جمٌله دمحم أدٌب ماجده خوخر علم األحٌاء 4006 52

 فٌصل مرٌان ابراهٌم علم األحٌاء 4019 53
سعاد 
 رستم

70 

 70.0 فادٌا دمحم نبٌل عال بعلبكً علم األحٌاء 3989 54

 69.6 أمٌره رسمً عال محمود األحٌاء علم 3990 55

 69.6 نهال دمحم ندٌم مروه اٌوب علم األحٌاء 4017 56
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 69.6 هناء سهٌل نور عالن علم األحٌاء 4034 57

 69.3 سعدة أمٌن نسرٌن دٌوب علم األحٌاء 4069 58

 69.3 اٌمان محمود محاسن عٌسى علم األحٌاء 4010 59

 69 احالم دمحم خٌر بٌطاردعاء  علم األحٌاء 3944 60

 69 سوسن دمحم عدنان مرام جوخدار علم األحٌاء 4012 61

 68.9 سلوى عبد السالم رهف رمضان علم األحٌاء 3961 62

 68.2 غادة أحمد منٌر سحاب الدوبانً علم األحٌاء 4054 63

 68.1 هاجر شعبان فاطمة دبس علم األحٌاء 3994 64

 68 روضه عبد الفتاح ناظٌف فوزٌه علم األحٌاء 3997 65

 68 وفاء عدنان اٌمان بعٌون علم األحٌاء 3923 66

 68 سهام ماجد رهام محفوض علم األحٌاء 3958 67

 68 سلوى نصور تٌماء علم األحٌاء 4066 68

 68 كوكب امٌن مجد علً علم األحٌاء 4059 69

 67 نبٌلة دمحم سعٌد لبنى الشماع علم األحٌاء 3999 70

 67 ذكاء دمحم اسعد ضحى العرٌض علم األحٌاء 3986 71

 67 مرٌم احمد لمى الوادي علم األحٌاء 4001 72

 66.6 امل دمحم سناء ٌوسف علم األحٌاء 3974 73

 66.5 مرٌم اٌمن مرام الجارح علم األحٌاء 4011 74

 66.2 سمر راتب أسماء كوسجً علم األحٌاء 3924 75

 66 مرٌم موفك نرش رغده علم األحٌاء 3955 76

 66 كوجري حسٌن منى رمضان علم األحٌاء 4020 77

 66 اٌمان عبد االله مٌساء شمٌر علم األحٌاء 4024 78

 66 باسمه دمحم جهاد نور الشٌخه علم األحٌاء 4030 79

 65.1 كوكب موسى عال زوان علم األحٌاء 4068 80

 65 باسمة نعٌم دعاء اللبابٌدي علم األحٌاء 3943 81

 65 تبارن أحمد باسله الشاٌب علم األحٌاء 3930 82

 65 هاال طلعت جهان مجبور علم األحٌاء 4070 83

 65 مٌساء عماد نور العنبر علم األحٌاء 4031 84

 65 ٌسرى تٌسٌر والء علً علم األحٌاء 4058 85

 65 رفٌده دمحم ولٌد شفاء العلبً علم األحٌاء 3980 86

 65 خدٌجة دمحم سعٌد صفا عرموش األحٌاءعلم  3982 87

 65 ابتسام دمحم عارف لٌنه كرٌدلً علم األحٌاء 4005 88

 64 فاتنه دمحم فائز لجٌن الحصري علم األحٌاء 4000 89

 64 هده أحمد رمزي نور مجركش علم األحٌاء 4035 90

 63 حامدٌه برهان مارٌه االبراهٌم العبد هللا علم األحٌاء 4007 91

 63 مٌاده عبد الجواد مٌسون خضٌر علم األحٌاء 4025 92

 63 نادٌا ممدوح سوسن البٌك علم األحٌاء 3976 93

 62 حفٌظه دمحم دانٌه الطٌب مغربً علم األحٌاء 3939 94
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 81.1 هند حسٌن رنده ٌوسف علم النفس 5044 1

 79.8 نجوى ابراهٌم كنده الجوابره علم النفس 5085 2

 74.9 هدٌه بشٌر عال الحفار النفسعلم  5076 3

 73.6 نعامه انٌس صبا دمحم علم النفس 5072 4

 73.6 دٌبه ٌحٌى لما نرش علم النفس 5087 5

 73.5 سمٌرهخ اجود ألفت نصر علم النفس 5010 6

 72.3 سمٌره تمٌم رشا شلٌبً علم النفس 5039 7

 70.5 لٌلى دمحم بشرى شحود علم النفس 5015 8

 70.3 منى ودٌع رهام عربً علم النفس 5045 9

 70.3 حسٌبه سالم الفت ابو مهدي علم النفس 5004 10

 69.5 فرنجٌه هزاع مدٌحه حماد علم النفس 5090 11

 68.5 فلاير احمد مروى صالح علم النفس 5092 12

 68.5 فتاة حسٌن دٌما داود علم النفس 5030 13

 68.1 عائده رضوان االء االمام علم النفس 5002 14

 67.1 سمٌرة أحمد سماح محمود علم النفس 5116 15

 66.7 ماجدة غازي امانً شاوٌش علم النفس 5006 16

 66.0 مرٌم سعٌد كوثر خلف علم النفس 5086 17

 76 رشٌدة دمحم شٌث خلٌل علوم سٌاسٌة 3586 1

 75.1 سكٌنه علً رامٌا ناصر علوم سٌاسٌة 3579 2

 74.6 هداٌة زٌد شوق هنٌدي علوم سٌاسٌة 3585 3

 74.4 فدوى طالل رامٌا غصن علوم سٌاسٌة 3578 4

 73.7 سكٌبة علً خضر علً علوم سٌاسٌة 3615 5

 73.1 جانٌت شعبان عبٌر محٌفوض علوم سٌاسٌة 3588 6

 72 سهٌلة احمد عالء حسٌن علوم سٌاسٌة 3591 7

 71.5 منٌره معٌن رٌحاب احمد علوم سٌاسٌة 3616 8

 71 امال ماجد هدى العلً علوم سٌاسٌة 3608 9

 70.4 وهٌبة محمود رنا سلٌمان علوم سٌاسٌة 3614 10

 70.3 ناٌفة عزٌز دمحم الجالد علوم سٌاسٌة 3599 11

 69.5 حنان بشٌر جعفر علً علوم سٌاسٌة 3574 12

 69.4 سعاد شوكات اصف سلٌمان علوم سٌاسٌة 3571 13

 69.2 هٌام عدنان جبور االء علوم سٌاسٌة 3572 14

 68 عزٌزه عز الدٌن احمد علً علوم سٌاسٌة 3569 15

 68 حٌاة غازي ندى ٌوسف علوم سٌاسٌة 3603 16

 67 حسنا ابراهٌم ٌاسر صمور علوم سٌاسٌة 3610 17

 67 عزٌزة جمٌل لبنه اسماعٌل علوم سٌاسٌة 3617 18

 66.5 مفٌدة تحسٌن عبٌر احمد علوم سٌاسٌة 3620 19

 66.5 بدرٌه حسن نور عبد هللا علوم سٌاسٌة 3606 20

 66 لماس ٌوسف رٌتا سعود علوم سٌاسٌة 3612 21
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 65.4 هده سلٌمان هال رزق علوم سٌاسٌة 3609 22

 65.1 هناء وفٌك رشا ضاهر علوم سٌاسٌة 3581 23

 65 عرنا دمحم دٌما صبٌح علوم سٌاسٌة 3577 24

 64.0 علٌا مالن ونوسسماهر  علوم سٌاسٌة 3582 25

 64.0 كتٌبة ناظم سمر حمود علوم سٌاسٌة 3583 26

 84.0 حلٌمه احمد فؤاد رفاعٌة فلسفة 3495 1

 82.8 نجاح ٌوسف فتاة اللٌوا فلسفة 3494 2

 81 منٌرة خالد دمحم خالد الٌونس فلسفة 3500 3

 80.6 أملٌن دروٌش كنانة ٌوسف فلسفة 3497 4

 80.4 نهى كاسر الشحودحافظ  فلسفة 3450 5

 79.6 وجٌهه علً فتاة اسماعٌل فلسفة 3493 6

 77.6 لٌلى منٌر علً سلوم فلسفة 3486 7

 76.5 فتنة محمود سحر المصٌري فلسفة 3539 8

 76.4 رغده موفك أمانً المجدر فلسفة 3447 9

 76 علٌا دمحم منال حكوم فلسفة 3506 10

 75.6 منٌره الكرٌمعبد  زٌنب حسن فلسفة 3550 11

 75.1 وفٌمة كامل سهٌر الشحرور فلسفة 3475 12

 75 نبٌلة صالح روعه شرف فلسفة 3466 13

 74.6 نبٌله فالح فادٌه النصار فلسفة 3491 14

 74 سمٌا دمحم هبه خٌربن فلسفة 3519 15

 73 منى ناصر رٌتا العبود فلسفة 3468 16

 73 منٌرة غسان كفاح لصٌر فلسفة 3496 17

 72.2 حسٌبة سلٌمان كوثر عبٌد فلسفة 3538 18

 72 هناء جمال عفراء الصارم فلسفة 3483 19

 71.8 منٌره نواف رماح العوام فلسفة 3560 20

 71.4 صبحٌه احمد فادٌا الدمحم فلسفة 3490 21

 71 نوال دمحم دٌما اسعد فلسفة 3456 22

 81.3 اسماء نعساندمحم  كنان جود فنون تصمٌم مسرحً 5942 1

 80 احالم دمحم خولة الونوس فنون تصمٌم مسرحً 5940 2

 79.1 مٌرنا ٌوسف رزان احمد فنون تصمٌم مسرحً 5941 3

 65.4 صبرٌة دمحم رموز العال الخطٌب فنون مسرحٌة تمنٌات 5944 1

 79.0 نجاح فواز آالء عفاش فنون مسرحٌة تمثٌل 5945 1

 79.0 روٌده علً ازدهار السلٌمان فنون مسرحٌة تمثٌل 5950 2

 75 دعد أسامه مً مرهج فنون مسرحٌة تمثٌل 5949 3

 73 رتٌبه امٌن مغٌث صمر فنون مسرحٌة تمثٌل 5948 4

 69.1 ودٌعه علً لمٌس عباس فنون مسرحٌة تمثٌل 5947 5

 75.0 مهى رمضان الهام عبد هللا فٌزٌاء 3820 1

 74.4 نجٌده سمٌر اٌاس رحال فٌزٌاء 3823 2



19 

 

 74 بسٌمه مفٌد أحمد عثمان فٌزٌاء 3825 3

 73.9 اكتمال اسماعٌل سومر صالح فٌزٌاء 3850 4

 71.9 دالل عبد الهادي حسن ولاف فٌزٌاء 3883 5

 71.2 بلسم نصر علً معال فٌزٌاء 3858 6

 70.6 غادة وائل رنٌم مهنا فٌزٌاء 3840 7

 70.1 لٌلى رٌاض نغم كرم فٌزٌاء 3873 8

 69.5 وفاء همام وئام ٌعموب فٌزٌاء 3877 9

 69.5 نجاح معروف هدى كعكة فٌزٌاء 3881 10

 69.1 ضٌا عٌسى جٌانا زٌنه فٌزٌاء 3830 11

 69 لٌلى جهاد طارق ماضً فٌزٌاء 3885 12

 69 سالم وجٌه حسام داود فٌزٌاء 3882 13

 67.8 نورٌة دمحم بركات مروه العلً الشٌخ فٌزٌاء 3867 14

 67.5 نهاد غسان رشا لٌطٌم فٌزٌاء 3838 15

 66.8 فوزٌه عبد الحمٌد امانً عبد الحك فٌزٌاء 3821 16

 66.5 وفاء محمود بشار دمحم طارق صندٌد فٌزٌاء 3865 17

 66 حبٌبه دمحم نور تمً فٌزٌاء 3875 18

 65.5 رحاب بشار والء عوده فٌزٌاء 3878 19

 65 دالل احمد صفاء عاصً فٌزٌاء 3880 20

 64.5 فاطمة فاٌز اسراء حواره فٌزٌاء 3818 21

 64.2 منى عمر مروه حناوي فٌزٌاء 3868 22

 64 رانٌة صالح عمار شاهٌن فٌزٌاء 3859 23

 64 سمر دمحم زهٌر هال المزٌن فٌزٌاء 3876 24

 71.1 فاطمه بسام هبة البوشً كٌمٌاء بحتة 3907 1

 71 فاطمه ماجد العثمانساهر  كٌمٌاء بحتة 3897 2

 70.1 خالدٌة ٌوسف علً بكر كٌمٌاء بحتة 3900 3

 69.5 نادٌا فؤاد روان خٌر هللا كٌمٌاء بحتة 3894 4

 69 نوال نوفل روان سلٌمان كٌمٌاء بحتة 3895 5

 68.5 سمٌه محمود مجدولٌن صبح كٌمٌاء بحتة 3904 6

 67 سامٌه دمحم رهف الظفري كٌمٌاء بحتة 3893 7

 67 سعدٌه دمحم امٌن ماجده الحاج سرحان كٌمٌاء بحتة 3901 8

 66 كفاء محمود خلود عٌون كٌمٌاء بحتة 3891 9

 65.3 نجوى نواف رزان صافً كٌمٌاء بحتة 3892 10

 64.5 اٌمان سلٌم اناس الغزولً كٌمٌاء بحتة 3888 11

 64 حمٌدة أحمد تغرٌد نجار كٌمٌاء بحتة 3890 12

 رمضان ندى الشاوٌش كٌمٌاء بحتة 3913 13
نزهه 
 الشاوٌش

64 

 64 نادٌا دمحم نجٌب هبة السٌد طه كٌمٌاء بحتة 3908 14

 86.5 أدٌبه دمحم ٌاسٌن أمانً السٌروان لغة إنكلٌزٌة 1323 1

 86.3 نوال جرٌس شٌرٌن كسٌري لغة إنكلٌزٌة 1612 2
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 85.2 أمل نظٌر صفاء شحاده لغة إنكلٌزٌة 1622 3

 83.6 ابتسام دمحم لما رمضان لغة إنكلٌزٌة 1742 4

 83.4 ختمه ملحم نهاد مواس لغة إنكلٌزٌة 1904 5

 81.8 سمر علً بشرى الرحٌه لغة إنكلٌزٌة 1339 6

 81.6 أروى دمحم بولٌفار سعٌده لغة إنكلٌزٌة 2367 7

 80.7 سمٌه سلٌم هال عصٌفوري لغة إنكلٌزٌة 1987 8

 دمحم منى صمر لغة إنكلٌزٌة 2271 9
فاطمة 
 مخلوف

80.2 

 80 سمٌره احمد سمر دٌب لغة إنكلٌزٌة 1562 10

 79.9 وحٌدة نبهان بدٌعة فضة لغة إنكلٌزٌة 2357 11

 79.7 ابتسام سلمان هبه عثمان لغة إنكلٌزٌة 2072 12

 79.5 لٌال ودٌع سها عمران لغة إنكلٌزٌة 1579 13

 79.4 ناٌال نضال فداء مرهج لغة إنكلٌزٌة 1710 14

 79.3 امٌة انور نور االحمد لغة إنكلٌزٌة 1911 15

 79.0 أمل عدنان رنا غنمه لغة إنكلٌزٌة 1471 16

 78.6 منا فٌصل رنٌم صموعه لغة إنكلٌزٌة 2042 17

 78.6 افتكار دمحم سعٌد دمحم دٌب متاعه عكاش لغة إنكلٌزٌة 1784 18

 78.5 هٌفاء بشر ندى أبو سعده لغة إنكلٌزٌة 1872 19

 78.4 نافلة دمحم مناهل غالٌة لغة إنكلٌزٌة 2348 20

 78.4 خدٌجه مالن نٌفٌن ملحم لغة إنكلٌزٌة 1944 21

 78.2 لطفٌة دمحم مٌرفت عمٌل لغة إنكلٌزٌة 1843 22

 78.1 نظٌرة وهب شام عبد هللا لغة إنكلٌزٌة 2196 23

 رامز هناء حمدان لغة إنكلٌزٌة 2372 24
الهام 
 الشٌخ

78 

 78 سلمى علً دعاء ابو عصى لغة إنكلٌزٌة 1394 25

 77.6 هاله فؤاد زٌنب شلٌحه لغة إنكلٌزٌة 1536 26

 77.5 مفٌده محسن نورا داؤد لغة إنكلٌزٌة 1933 27

 77.5 مرٌم فاٌز رنٌم الرحٌه لغة إنكلٌزٌة 1479 28

 77.3 حمٌده احمد سوسن سباهٌة لغة إنكلٌزٌة 1598 29

 77.1 أمٌره نجم الدٌن إٌمان غصه لغة إنكلٌزٌة 1315 30

 77 أمٌنة عبد الرحمن هبة عٌاش لغة إنكلٌزٌة 2296 31

 77 مرٌم نادر رٌم فاضل لغة إنكلٌزٌة 2393 32

 77.0 منى حسٌن غنى العذبه لغة إنكلٌزٌة 1689 33

 76.9 هٌالنه منصور لما دحدل لغة إنكلٌزٌة 1741 34

 76.4 ابتسام سهٌل نغم عثمان إنكلٌزٌةلغة  1899 35

 76.3 لٌلى حسن مً دٌب لغة إنكلٌزٌة 2058 36

 76.3 غادة سلٌمان النا الغدا لغة إنكلٌزٌة 2366 37

 76.2 وفٌمة زٌن الدٌن حال ٌوسف لغة إنكلٌزٌة 1372 38

 76.1 وصال عدنان اٌمان االٌوبً لغة إنكلٌزٌة 1300 39
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 76.1 نجوى هٌسم رٌم عباس لغة إنكلٌزٌة 2075 40

 76 نوال فٌصل رشا عضٌمه لغة إنكلٌزٌة 1451 41

 عبد الداٌم روٌده الخطٌب لغة إنكلٌزٌة 1503 42
فاطمة ابو 

 حمد
75.8 

 75.6 مها دمحم مروة وردي لغة إنكلٌزٌة 1803 43

 75.6 مهدٌه خضر نسرٌن الحسٌن لغة إنكلٌزٌة 1879 44

 75.3 مرٌم عادل اٌوبمً  لغة إنكلٌزٌة 1837 45

 75.2 نهى دمحم اسراء نبهانً لغة إنكلٌزٌة 1275 46

 75.1 نور الهدى طالب هبة حاج خلٌل لغة إنكلٌزٌة 1950 47

 75.1 سهام دمحم سهٌر حسٌن لغة إنكلٌزٌة 2054 48

 74.9 منٌرة ضاهر أمل فاضل لغة إنكلٌزٌة 2150 49

 74.6 نبٌلة علً رجاء زٌنة لغة إنكلٌزٌة 1429 50

 74.6 هدٌه سلٌم عزٌز عبد الرحمن عبد المنعم لغة إنكلٌزٌة 1632 51

 74.6 سمٌرة صبحً جنان شعبانً لغة إنكلٌزٌة 2402 52

 74.6 امٌنه جمعه ازدهار عٌسى لغة إنكلٌزٌة 1272 53

 74.5 زٌنب ابراهٌم رنا علً لغة إنكلٌزٌة 1470 54

 74.5 نجاح دمحم غسان الدٌنعبٌر خٌر  لغة إنكلٌزٌة 1638 55

 74.5 امٌرة منذر مٌاس ابو جٌب لغة إنكلٌزٌة 1842 56

 74.4 سحر منصور هدٌة منصور لغة إنكلٌزٌة 1972 57

 74.3 امٌمه حسٌن دمحم اٌاد كوجن لغة إنكلٌزٌة 1783 58

 74.3 فاطمة دمحم رنا سالمً لغة إنكلٌزٌة 2105 59

 74.2 سناء علً شرٌفبراء  لغة إنكلٌزٌة 2161 60

 74.2 هدى حنا لبنه بطرس لغة إنكلٌزٌة 1731 61

 74.1 سرٌام دمحم عال حسن لغة إنكلٌزٌة 1664 62

 74 جمٌلة كاسر ربٌع درغام لغة إنكلٌزٌة 2141 63

 74 حٌاة دمحم زهٌر عائشه دهان لغة إنكلٌزٌة 1631 64

 73.9 وفاء دمحم نزار نورهان انٌس لغة إنكلٌزٌة 1939 65

 73.9 نوال سمٌر مٌس كرمو لغة إنكلٌزٌة 2410 66

 73.9 براءه دمحم لبانه علً لغة إنكلٌزٌة 1730 67

 علً نظام محفوض لغة إنكلٌزٌة 2192 68
سعده 
 الورعه

73.6 

 73.6 دعد ٌعموب رفاه الخٌر لغة إنكلٌزٌة 1462 69

 73.5 فرٌدة اكرم هنادي المدار لغة إنكلٌزٌة 1992 70

 73.4 سهام حسٌب دوبا مجدولٌن دوبا لغة إنكلٌزٌة 2297 71

 73.4 هٌفاء اسماعٌل مطٌعه حسنا لغة إنكلٌزٌة 1816 72

 73.4 رلٌة ابراهٌم ٌارا كوسا لغة إنكلٌزٌة 2017 73

 73.4 حسنا فؤاد ارجوان حسٌن لغة إنكلٌزٌة 2036 74

 73.4 نجالء كامل لمٌس ابراهٌم لغة إنكلٌزٌة 1749 75

 73.4 سلمى حنا نادٌن كنهوش لغة إنكلٌزٌة 1863 76



22 

 

 73.3 فوزٌة توفٌك فاطمة صمر لغة إنكلٌزٌة 2229 77

 73.2 صباح عبد المادر هبة جمعه لغة إنكلٌزٌة 1949 78

 73.2 امٌرة احمد لبنى الدسولً لغة إنكلٌزٌة 1733 79

 73.1 سعاد مفٌد ارٌج خلوف لغة إنكلٌزٌة 2039 80

 72.8 صباح ٌاسٌن باسمه الكلسلً لغة إنكلٌزٌة 1333 81

 72.7 وسٌلة زكرٌا الهام ممبل لغة إنكلٌزٌة 1288 82

 72.7 نجاح ادرٌس رشا حٌدر لغة إنكلٌزٌة 2134 83

 72.7 ثناء فؤاد رسال عدره لغة إنكلٌزٌة 1443 84

 72.7 ثناء عادل مٌرنا سلمه لغة إنكلٌزٌة 2195 85

 72.7 نرجس سلمان زٌنة خلٌل لغة إنكلٌزٌة 2070 86

 72.7 سهام علً نهاد سلٌمان لغة إنكلٌزٌة 1902 87

 72.6 نوال ٌوسف ٌمامه النابلسً لغة إنكلٌزٌة 2022 88

 72.5 شما وهٌب سهام الشاطر لغة إنكلٌزٌة 1581 89

 72.5 حمٌده فواز صادق الفندي لغة إنكلٌزٌة 1613 90

 72.5 نجاح علً الجردياشراق  لغة إنكلٌزٌة 1278 91

 72.4 نهاد هاشم جالء جماله لغة إنكلٌزٌة 1360 92

 72.4 روعة غالب نور الهدى خونده لغة إنكلٌزٌة 1917 93

 72.4 ماجده حسن حنان دردس لغة إنكلٌزٌة 1375 94

 72.4 سعدى دمحم هال درغام لغة إنكلٌزٌة 2074 95

 72.3 وضحه ٌوسف منور الزعبً لغة إنكلٌزٌة 1828 96

 72.2 آمال أدٌب لما ممدٌد لغة إنكلٌزٌة 2295 97

 72.1 آمال توفٌك دعاء زٌدان لغة إنكلٌزٌة 2232 98

 72 مرٌم أحمد سارة جبٌلً لغة إنكلٌزٌة 2347 99

 71.9 سامٌه ابراهٌم دٌانا كرمه لغة إنكلٌزٌة 1403 100

 71.8 نوال علً نٌفٌن الزٌتً لغة إنكلٌزٌة 1942 101

 71.8 فلاير عدنان دٌمه طرفة لغة إنكلٌزٌة 1408 102

 71.8 كوكب عزٌز مٌس ابراهٌم لغة إنكلٌزٌة 2112 103

 71.7 حكٌمه عبد الكرٌم رنا ابو كحله لغة إنكلٌزٌة 2033 104

 71.7 نعمت دمحم الخالد رزان بٌرلدار لغة إنكلٌزٌة 1438 105

 71.7 بدٌعة محمود سوزان نزٌها لغة إنكلٌزٌة 2217 106

 71.7 سحر مصطفى رنده االبراهٌم لغة إنكلٌزٌة 1473 107

 71.6 زهور حسٌن نورا خلٌل لغة إنكلٌزٌة 1932 108

 71.6 عائشة علً عبٌر زوزو لغة إنكلٌزٌة 1639 109

 71.6 هند ابراهٌم اٌمان الخطٌب لغة إنكلٌزٌة 1303 110

 71.5 حٌاة محرز أدٌبة غانم لغة إنكلٌزٌة 1269 111

 71.5 روضه غسان هبه فاعل لغة إنكلٌزٌة 1964 112

 71.4 ماجدة حسن نسرٌن دردس لغة إنكلٌزٌة 1884 113

 71.3 عٌده نموال دٌاال المسره لغة إنكلٌزٌة 1401 114
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 71.3 سلوى ابراهٌم عال العلونً لغة إنكلٌزٌة 2219 115

 71.3 بشرى عز الدٌن سوزان زكٌة لغة إنكلٌزٌة 1593 116

 71.2 سامٌه عدنان نارٌمان سابك لغة إنكلٌزٌة 1864 117

 71.2 امٌنة احمد نور االعرج لغة إنكلٌزٌة 1912 118

 محً الدٌن هدٌل عثمان لغة إنكلٌزٌة 1976 119
هٌام عبد 

 هللا
71.1 

 71.1 نعامه انٌس فرات دمحم لغة إنكلٌزٌة 1712 120

 71 ملبٌنه سمٌر أمل ابراهٌم لغة إنكلٌزٌة 2172 121

 71 فطمة سعٌد غالٌة حلٌمة لغة إنكلٌزٌة 1684 122

 علً مجد بلول لغة إنكلٌزٌة 2159 123
سوسن 

 علً
71 

 70.9 كوسر علً فاتن عٌسى لغة إنكلٌزٌة 1696 124

 70.8 مها منذر مً ابراهٌم لغة إنكلٌزٌة 2037 125

 70.8 وطفه أحمد دعد ٌوسف لغة إنكلٌزٌة 2244 126

 70.8 رفٌده مالن عال بٌضون لغة إنكلٌزٌة 1662 127

 70.6 عرنة محمود رامٌا حٌدر لغة إنكلٌزٌة 2349 128

 70.6 ماجده عاطف االء شبٌب لغة إنكلٌزٌة 1282 129

 70.6 لٌال أحمد نسرٌن كحلوس لغة إنكلٌزٌة 1891 130

 70.6 حٌاة نضال نسرٌن لزق لغة إنكلٌزٌة 2278 131

 70.6 سعاد أحمد السٌرا خلٌل لغة إنكلٌزٌة 1285 132

 70.5 مدٌحة عز الدٌن رهف عالء الدٌن لغة إنكلٌزٌة 2248 133

 70.5 أمل نبٌل رٌم طه لغة إنكلٌزٌة 1523 134

 70.5 جمانة فائز عفراء حماد لغة إنكلٌزٌة 1656 135

 70.5 سمٌحه دمحم أدٌب لمى حاج اسحك لغة إنكلٌزٌة 1746 136

 70.4 ندٌمة سلٌم مً دمحم لغة إنكلٌزٌة 2303 137

 70.4 انصاف انور دمحم ضٌاء لادري لغة إنكلٌزٌة 1787 138

 70.3 مرٌم مصطفى شٌراز حسن لغة إنكلٌزٌة 1608 139

 70.3 لمعان سداد رنٌم الشٌخ لغة إنكلٌزٌة 2284 140

 70.3 مدٌنة عزٌز فداء عصٌفوري لغة إنكلٌزٌة 2158 141

 70.3 وفاء علً زٌنب صمر لغة إنكلٌزٌة 2274 142

 70.2 لٌال دمحم اسماء هدٌها لغة إنكلٌزٌة 1277 143

 70.1 مرٌم عبد العزٌز نبٌلة ٌسٌن لغة إنكلٌزٌة 1867 144

 70.0 نادٌا رضا فاتن علً لغة إنكلٌزٌة 1695 145

 70 منى دمحم هبه بهلول لغة إنكلٌزٌة 1958 146

 70 هٌام وجٌه حال الٌمه إنكلٌزٌةلغة  1371 147

 70 مثٌله ابراهٌم هائل حسن لغة إنكلٌزٌة 2259 148

 70 آسٌا عٌسى لٌما سلٌمان لغة إنكلٌزٌة 1760 149

 70.0 لٌلى هٌثم عتاب فوٌتً لغة إنكلٌزٌة 2208 150

 69.8 علٌا عبد الحمن دمحم ماهر خضر الدٌري لغة إنكلٌزٌة 1790 151
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 69.8 لٌلى كمال صفا هواري إنكلٌزٌةلغة  1618 152

 69.7 نجٌبة عدنان فاطمة احمد لغة إنكلٌزٌة 2140 153

 69.6 منٌفة سلٌمان مً علً لغة إنكلٌزٌة 2190 154

 69.6 هاله علً نسرٌن علً لغة إنكلٌزٌة 1889 155

 69.6 أمٌرة علً حنان منصور لغة إنكلٌزٌة 2189 156

 69.6 رندا فاتح عٌسى ارٌج لغة إنكلٌزٌة 2050 157

 69.5 نهاد عمر اٌمان السلٌم لغة إنكلٌزٌة 1304 158

 69.5 سهٌال ناصر خلود احمد لغة إنكلٌزٌة 2073 159

 69.5 سعاد دمحم عال عٌسى لغة إنكلٌزٌة 1670 160

 69.4 ملكة ٌوسف عنماء حبٌب لغة إنكلٌزٌة 2187 161

 69.4 فاطمه خلٌف ختام العبد لغة إنكلٌزٌة 1378 162

 69.3 لٌنده منٌر راوٌه جبر لغة إنكلٌزٌة 1421 163

 69.3 حلٌمة ٌوسف نسرٌن ربٌع لغة إنكلٌزٌة 2343 164

 69.3 مواهب علً شذى المرٌمه لغة إنكلٌزٌة 1604 165

 69.3 ماري جوزٌف احالم الشحاف لغة إنكلٌزٌة 1266 166

 روفائٌل أوفٌلٌا مرجان لغة إنكلٌزٌة 2345 167
زبٌدة 
 ابراهٌم

69.2 

 69.2 وزٌرا هٌثم وئام جردي لغة إنكلٌزٌة 2014 168

 69.2 فدوى نظٌر دٌنه حاج حسن لغة إنكلٌزٌة 1409 169

 69.2 خوال دمحم جالل دخول لغة إنكلٌزٌة 2376 170

 69.1 أدٌبة حكمت جنان العلونً لغة إنكلٌزٌة 2321 171

 69.1 غٌداء المادر عبد مروه صوفً لغة إنكلٌزٌة 1808 172

 69 فاٌزه أحمد دانه العرفً لغة إنكلٌزٌة 1391 173

 69 ابتسام فاٌز سماح داؤود لغة إنكلٌزٌة 2275 174

 69 مها منٌر سونٌا المهلوبً لغة إنكلٌزٌة 2337 175

 69 صباح ابراهٌم أسماء موزي لغة إنكلٌزٌة 1321 176

 69 حمٌده دمحم مٌسم مصا لغة إنكلٌزٌة 1857 177

 85.0 اعتدال حسن ملن العرلسوسً لغة عربٌة 727 1

 84.1 سته حسٌن بدر الحسن لغة عربٌة 231 2

 84.1 حسنة ٌونس سوسن ابراهٌم لغة عربٌة 1200 3

 83.1 هلى رفعت رزان صٌوح لغة عربٌة 982 4

 83.1 نتٌجه دمحم سمر عز الدٌن لغة عربٌة 457 5

 82.6 ثمر رضا عمٌلامٌرة  لغة عربٌة 917 6

 82.6 لٌلى سلمان رانٌه معال لغة عربٌة 950 7

 81.9 زٌزف هٌثم حنان اسماعٌل لغة عربٌة 276 8

 81.7 فاطمة كاسر شروق نظام لغة عربٌة 1028 9

 81.4 حبابة ٌوسف هالة علً لغة عربٌة 1158 10

 81.2 صبحه موسى أمٌه العٌسى لغة عربٌة 217 11

 80.4 نعمت ٌاسٌن غادة نبهان عربٌةلغة  576 12
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 80.3 فاطمه احمد مرٌم محب الدٌن لغة عربٌة 722 13

 79.2 أمٌرة توفٌك سمر هارون لغة عربٌة 1189 14

 79.1 كوكب احمد سوسن بٌشانً لغة عربٌة 500 15

 79.1 سرٌره علً حسٌن حمود لغة عربٌة 271 16

 79 عارفه شحاده رٌم سلٌمان لغة عربٌة 421 17

 78.5 بهٌجه عبدو كهرمان ابراهٌم لغة عربٌة 619 18

 78.4 مجدولٌن عثمان مها عثمان لغة عربٌة 952 19

 فٌصل هبا اسبر لغة عربٌة 1134 20
رابٌا 
 حسن

78.1 

 77.8 ربٌحة وفٌك فتحٌة جزعة لغة عربٌة 1171 21

 77.7 رجاء انور نور العلبً لغة عربٌة 822 22

 77.7 خالدٌه ٌوسف فاطمه ادرٌس لغة عربٌة 599 23

 ٌوسف أمل دعبول لغة عربٌة 1073 24
كوكب 
 شعال

77.2 

 77.1 سورٌا سلٌمان الٌزا ابراهٌم لغة عربٌة 158 25

 77.0 جولٌت حسن حال دروٌش لغة عربٌة 274 26

 76.8 عزٌزة خلٌل سماح حداد لغة عربٌة 472 27

 76.8 غالٌة فهٌم دالٌا ستو لغة عربٌة 1083 28

 76.6 مرٌم عدنان سلمى الحسٌن لغة عربٌة 466 29

 76.6 فاتنه فاروق أرٌج عبد البالً الشربجً لغة عربٌة 202 30

 76.3 دالل عدنان بشرى دروٌش لغة عربٌة 943 31

 76.3 سعاد صالح بدرٌه السنجار لغة عربٌة 232 32

 76.0 نادٌا دٌب براءة دٌب لغة عربٌة 997 33

 75.9 هدى دمحم كوثر جاوٌش عربٌة لغة 620 34

 75.9 اٌمان عدنان فتون حورٌه لغة عربٌة 605 35

 75.8 فاطمة محمود رانٌا عالء الدٌن لغة عربٌة 1160 36

 75.5 هدى دمحم رؤى زٌدان لغة عربٌة 984 37

 75.5 نهلة علً منال جعفر لغة عربٌة 741 38

 75.5 نعمت دمحم رٌما الخن لغة عربٌة 426 39

 75.5 رندى منٌر لمٌس اسماعٌل لغة عربٌة 1066 40

 75.4 فاطمة احمد لٌندا دٌب لغة عربٌة 972 41

 75.4 وداد علً عواطف حٌدر لغة عربٌة 1105 42

 75.3 مرٌم دمحم اسماء فٌاض لغة عربٌة 129 43

 75.2 رؤى عبد الكرٌم فرح عطفه لغة عربٌة 609 44

 75.1 مزنه بهجت ربٌعحٌاة  لغة عربٌة 283 45

 75 سمٌة احمد ٌاسٌن فاطمة بنً المرجة لغة عربٌة 596 46

 75 ٌسرى دمحم سناء ابراهٌم لغة عربٌة 1234 47

 75 نعٌمة دمحم معتصم بلله مكٌه لغة عربٌة 724 48

 74.9 هدى سلٌمان ربا صالح لغة عربٌة 344 49
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 74.8 لمٌاء نزٌه سناء برشٌنً لغة عربٌة 999 50

 74.7 أدٌبة محمود راما ٌوسف لغة عربٌة 1244 51

 74.7 فاطمة جمٌل ٌاسمٌن عالل لغة عربٌة 913 52

 74.6 مرٌم حافظ نسرٌن عوده لغة عربٌة 805 53

 74.6 سعده دمحم لبانا دٌب لغة عربٌة 626 54

 74.5 روحٌة ٌوسف فاطر كحٌلة لغة عربٌة 1177 55

 74.5 فلاير دمحم عناد رؤى الحورانً لغة عربٌة 409 56

 74.4 وفٌمة خالد خزامه الصباغ لغة عربٌة 290 57

 74.4 جهان زٌاد لٌلى جٌجان لغة عربٌة 646 58

 74.2 بسٌمه سعد هللا جمانه محً الدٌن لغة عربٌة 260 59

 74.1 فضه دمحم نسرٌن الحٌدر لغة عربٌة 798 60

 74.1 منتهى مدحت عالء حسن لغة عربٌة 955 61

 73.9 سمٌة أحمد مٌرفت حمجو لغة عربٌة 763 62

 73.8 وفاء غسان الفا اٌوبً لغة عربٌة 624 63

 73.5 هالة بشٌر لما فوزي لغة عربٌة 634 64

 73.5 منى محسن الرا دروبً لغة عربٌة 971 65

 73.5 رٌمه علً سمٌره مصطفى لغة عربٌة 483 66

 73.5 سحر صالح جورجٌناابراهٌم لغة عربٌة 265 67

 73.4 نعهٌمه هالل نغم دٌب لغة عربٌة 954 68

 73.4 فاطمه دمحم نبٌل رٌما بربور لغة عربٌة 427 69

 73.2 فضة دمحم سلمى المرعً لغة عربٌة 467 70

 73.1 هدى اكرم لٌنا خضر لغة عربٌة 660 71

 73.1 خدٌجة دمحم عال الشٌخ دمحم لغة عربٌة 556 72

 73.0 ناهٌة حسن سهى سٌبور لغة عربٌة 488 73

 73 سحر دمحم بشٌر ملن اللحام لغة عربٌة 728 74

 حامد زٌنة عمران لغة عربٌة 1069 75
لمى 
 حمدان

73 

 73 انتصار احمد لادرٌه الطه لغة عربٌة 613 76

 73 سمر مأمون نور الهدى ضمٌرٌة لغة عربٌة 829 77

 73 هناء ولٌد وفاء المنجد لغة عربٌة 900 78

 72.9 ندٌمة علً وصال بدور لغة عربٌة 1224 79

 72.8 اسمهان صمر لما عبد هللا لغة عربٌة 633 80

 72.8 وردة شفٌك لمٌسه حجازي لغة عربٌة 644 81

 72.7 مٌادة دمحم سلٌمان سماح الزوربا لغة عربٌة 469 82

 72.6 زاهٌه دمحم دٌب اٌمان المش لغة عربٌة 188 83

 72.6 نادٌا علً دٌما شٌحه لغة عربٌة 312 84

 72.5 جومانا أمٌن بشرى أحمد لغة عربٌة 1167 85

 72.5 فادٌا راجً فاطمه فٌاض لغة عربٌة 604 86

 72.5 فلاير دمحم دعاء المعلم لغة عربٌة 302 87
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 72.5 سهٌر منٌر أمان خربوطلً لغة عربٌة 205 88

 72.4 حسن سلٌم سهى دمحم لغة عربٌة 1013 89

 72.4 عائدة علً عواطف السوسً لغة عربٌة 1161 90

 72.4 فاطمة ابراهٌم إبتسام خدج لغة عربٌة 928 91

 72.3 مفٌده ٌوسف كنده الغضه لغة عربٌة 617 92

 72.3 سمٌرة اسعد عال اسعد لغة عربٌة 553 93

 72.3 أمٌره فاروق ٌمامه العمري لغة عربٌة 915 94

 72.3 نمٌره محمود رشا زٌود لغة عربٌة 1103 95

 72.2 سلوى أبو العالء عصماء جمعه لغة عربٌة 550 96

 72.2 حمٌدة وجٌه عال دروٌش لغة عربٌة 561 97

 72 نجاح حسن ساره زٌنو لغة عربٌة 451 98

 72 ٌسرا محمود الما بمله لغة عربٌة 154 99

 72.0 فاطمة احمد جمال خالد العاصً لغة عربٌة 284 100

 71.9 زحله عاٌد رحاب الهندي لغة عربٌة 350 101

 71.9 سمٌرة مسعود ربا ٌوسف لغة عربٌة 1056 102

 71.9 حامده عدنان لما كحلوس لغة عربٌة 635 103

 71.9 ماري دمحم جهٌنة صالح لغة عربٌة 264 104

 71.8 نادٌا جودت حنان دال لغة عربٌة 281 105

 71.8 كوثر ابراهٌم أمانه سالم لغة عربٌة 206 106

 71.7 فاطمة ٌونس نادٌن دمحم لغة عربٌة 779 107

 71.6 جمٌله جمال مجد سابا لغة عربٌة 683 108

 71.6 منتهى كمال عال المزحلً لغة عربٌة 557 109

 71.6 منٌرة سلمان روٌدة عثمان لغة عربٌة 408 110

 71.6 هٌفاء جمال هبى دبٌن لغة عربٌة 865 111

 71.5 عائشه احمد شٌرٌن نصر الدٌن عربٌةلغة  518 112

 71.3 جانٌت بولص دٌما عبود لغة عربٌة 314 113

 71.2 جهٌنة سلمان منال ابراهٌم لغة عربٌة 931 114

 71.1 حلٌمه سلمان رؤى معال لغة عربٌة 951 115

 71 ٌمن فهد هدٌل الدالً لغة عربٌة 996 116

 71 فلاير صالح كٌندا مسعود لغة عربٌة 621 117

 71 فاطمه علً رٌم العبد هللا لغة عربٌة 416 118

 71 لمرة حسن جولٌا العبدو لغة عربٌة 266 119

 سلٌمان لبانه الضاهر لغة عربٌة 925 120
أمٌمه 
 الصالح

71 

 71.0 ابتسام زهدي دمحم عمرة لغة عربٌة 690 121

 76.5 سوسن دمحم عدنان مرح جوخدار لغة فرنسٌة 2617 1

 75 أمٌره بسام دمحم زاهر بركات لغة فرنسٌة 2613 2

 75 اسمهان صالح احمد محمود لغة فرنسٌة 2427 3

 74.1 سمر صالح اروى حسن لغة فرنسٌة 2428 4
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 74 روٌده غسان رٌتا ازرق لغة فرنسٌة 2526 5

 73 امٌرة موسى دمحم انس عرموش لغة فرنسٌة 2612 6

 72.6 فوزه تركً سهٌر منون لغة فرنسٌة 2551 7

 72.6 حمٌدة دمحم مها غانم لغة فرنسٌة 2768 8

 72.5 لمٌس سهٌل مرح ابو اذان لغة فرنسٌة 2616 9

 72.4 كوكب علً ربى بعٌره لغة فرنسٌة 2497 10

 72.3 نوال رجب فدوى أحمد لغة فرنسٌة 2592 11

 71.8 ملكة دمحم منى الجزار لغة فرنسٌة 2625 12

 71.7 وطفه فتح الدٌن اٌمان الحسٌن فرنسٌةلغة  2445 13

 71.6 منى ٌاسٌن أحمد حٌدر لغة فرنسٌة 2452 14

 71.6 هدى فارس دٌما الزٌن لغة فرنسٌة 2488 15

 71.5 نهٌده منٌر وسام حسن لغة فرنسٌة 2680 16

 71.4 جمٌلة وجٌه رشا شاهٌن لغة فرنسٌة 2741 17

 71.2 ٌسرى علً رٌم نبهان لغة فرنسٌة 2700 18

 71.2 مكرم دمحم توفٌك حنان عبٌد لغة فرنسٌة 2476 19

 70.6 حنان محمود ناهد عثمان لغة فرنسٌة 2762 20

 70.6 زٌنب غسان لبانه مرهج لغة فرنسٌة 2595 21

 70.4 فاطمة مأمون بٌان زعبالوي لغة فرنسٌة 2465 22

 70.3 منار دوالت نور أحمد لغة فرنسٌة 2754 23

 70.1 رابحه سلمان ٌسرى سلمان لغة فرنسٌة 2691 24

 70.1 رادا فٌصل ورود جدٌد لغة فرنسٌة 2678 25

 70 لطٌفه رٌاض ساندي بطحوش لغة فرنسٌة 2537 26

 70 هند علً رشا معروف لغة فرنسٌة 5952 27

 69.8 حنان دمحم نبٌل روعه الطوٌل لغة فرنسٌة 2522 28

 69.8 ردحة دمحم الورعهلٌلٌان  لغة فرنسٌة 2608 29

 69.7 هدال محً الدٌن هدى أحمد لغة فرنسٌة 2670 30

 69.7 ادٌبه عدنان والء الحاصبانً لغة فرنسٌة 2683 31

 69.7 مٌادة ٌوسف رحاب رٌا لغة فرنسٌة 2498 32

 69.6 هناء علً امامة حسن لغة فرنسٌة 2435 33

 69.5 ٌسرى غسان رهف محمود لغة فرنسٌة 2518 34

 69.5 اسمهان دمحم سٌرٌن علً لغة فرنسٌة 2728 35

 69.0 فلن أحمد لٌالس دمحم لغة فرنسٌة 2606 36

 69 اسٌا دمحم مٌساء حمدان لغة فرنسٌة 2636 37

 68.6 لٌلى دمحم عال معروف لغة فرنسٌة 2577 38

 68.6 غصون حسن عال الحبٌب لغة فرنسٌة 2575 39

 68.5 رسمٌه عمر حبٌبطارق  لغة فرنسٌة 2560 40

 68.5 نعٌمه موسى ابراهٌم حناوي لغة فرنسٌة 2426 41

 68.5 تماثٌل مرهج دارٌن دمحم لغة فرنسٌة 2481 42
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 68.4 سامٌه بهاء الدٌن والء بركات لغة فرنسٌة 2685 43

 68.4 لٌلى عمل روعة الربع لغة فرنسٌة 2521 44

 68.3 ردحه دمحم جمال الورعه لغة فرنسٌة 2470 45

 68.3 رابٌة علً سوزان بازو لغة فرنسٌة 2553 46

 68 نادٌا احمد مٌسون الشرٌحً لغة فرنسٌة 2637 47

 68 ندٌمه حسن مٌاده محمود لغة فرنسٌة 2698 48

 68 وجٌها سلٌم زٌنب علً لغة فرنسٌة 2534 49

 68 غرٌبه انٌس روال صمر لغة فرنسٌة 2525 50

 68 سحر غسان لمٌس فاتح لغة فرنسٌة 2602 51

 68.0 بدره عبد الحمٌد ٌونٌال ٌاسٌن لغة فرنسٌة 2783 52

 67.9 لطٌفة موفك فداء ابو ذراع لغة فرنسٌة 2590 53

 67.4 مها حسن لصً روز شومان لغة فرنسٌة 2788 54

 67.4 هاله عبد هللا فاطمة الغندور لغة فرنسٌة 2585 55

 67 هناء مروان المنجداٌمان  لغة فرنسٌة 2446 56

 67 رسمٌه عبد العزٌز سٌمونا علً لغة فرنسٌة 2554 57

 67 سمٌرا وحٌد دمحم اسعد لغة فرنسٌة 2611 58

 67 حنان عبد الوهاب إٌناس محروس لغة فرنسٌة 2451 59

 67 عزٌزة راجً دٌما رهجة لغة فرنسٌة 2757 60

 66.9 زٌنب ادٌبدمحم  ٌاسٌن السٌد عبٌد لغة فرنسٌة 2690 61

 66.6 هٌام عمران هبا نمر لغة فرنسٌة 2667 62

 66.6 لٌنا حسام سهى ظبوط لغة فرنسٌة 2773 63

 66.5 جمٌلة حبٌب نادٌن معال لغة فرنسٌة 2774 64

 66.2 سماهر منٌر رٌم دمحم لغة فرنسٌة 2529 65

 66 سامٌة دمحم غٌاث لٌلٌان المسطنطٌنً لغة فرنسٌة 2607 66

 66 اٌمان أحمد والء الشنان لغة فرنسٌة 2684 67

 66 سمر نبٌل نور رستم لغة فرنسٌة 2661 68

 66 بدٌعة دمحم روٌدا خاسكه لغة فرنسٌة 2777 69

 65.4 سعاد عبد الحمٌد هبة مسعود لغة فرنسٌة 2722 70

 65.3 ابتسام ٌوسف مٌلٌا صلٌبً لغة فرنسٌة 2638 71

 65 ابتسام أحمد هٌثم الٌوسفحور  لغة فرنسٌة 2477 72

 65 كوسر علً زٌنب عٌسى لغة فرنسٌة 2535 73

 65 هاال ماهر لجٌن التع لغة فرنسٌة 2597 74

 65 صباح ٌوسف آالء عالوي لغة فرنسٌة 2453 75

 65 حمٌدة ٌوسف رنا وردة لغة فرنسٌة 2743 76

 65 ندٌمه ثابت دالل عروس لغة فرنسٌة 2486 77

 65 حنان عبد الحمٌد عاطف عبد النبً فرنسٌةلغة  2561 78

 65 نجوى دمحم شاكر هزار حبٌب لغة فرنسٌة 2673 79

 70.3 سمٌره محمود إلٌانا عطٌه معهد عالً موسٌما 5934 1
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 67 مٌادة فارس مزن حمزة معهد عالً موسٌما 5938 2

 64.5 مٌادة فارس مازن حمزه معهد عالً موسٌما 5937 3

 77.3 رضٌه محمود سماح سلٌمان مكتبات 4555 1

 75.7 هٌام ٌونس لورٌن سالمه مكتبات 4587 2

 74.7 رضٌه سعٌد لٌنا الرشٌد مكتبات 4590 3

 74.6 فادٌا دمحم منٌر رٌم بطرنً مكتبات 4549 4

 74.4 مطٌعا ٌوسف مها نصر مكتبات 4600 5

 73.3 فاطمة دمحم سوسن الجندي مكتبات 4629 6

 73.3 ابتسام دمحم ممتاز مروه الحمصً مكتبات 4596 7

 72.9 ثناء خلٌل آالء الخشً مكتبات 4525 8

 72.4 هوال عمل نجوى زٌود مكتبات 4603 9

 72.4 كوكب نوفل نمٌر حسن مكتبات 4605 10

 72.1 فاطمه دمحم لمٌس حبٌب مكتبات 4586 11

 71.8 مرٌم دمحم منار لٌال مكتبات 4598 12

 71.7 حسٌنه حسن هٌلٌن شٌخ موسى مكتبات 4615 13

 71.7 ٌمنى حبٌب مٌس الرٌم علً مكتبات 4602 14

 71.4 فائزة عدنان عال جلعود مكتبات 4644 15

 71.3 زٌنب دمحم رشا الشٌخ مكتبات 4540 16

 71.2 الهام نبٌه هبه العمر مكتبات 4611 17

 70.8 ناٌفة مدحت دعاء نٌوف مكتبات 4628 18

 70.8 شما وهٌب دٌمة الشاطر مكتبات 4652 19

 70.7 لٌلى محمود رنا ٌوسف عٌسى مكتبات 4621 20

 70.6 شهٌرة حبٌب حال المحمود مكتبات 4532 21

 70.4 أرٌان حسٌن زٌنب الجردي مكتبات 4633 22

 70.4 اعتدال دمحم ردٌنه ابراهٌم مكتبات 4623 23

 70.3 سهام أمٌر وفاء سمرة مكتبات 4650 24

 70.1 لمر دمحم فاٌز ندى العطري مكتبات 4604 25

 69.8 هدى رامز فالنتٌنا صالح مكتبات 4577 26

 69.4 وفاء معٌن باسمه عٌسى مكتبات 4526 27

 69.1 مٌاده دمحم لونا عٌسى مكتبات 4588 28

 69 مرٌانا انطانٌوس هنادي غمٌض مكتبات 4614 29

 68.9 دعد محمود رفٌف ٌوسف مكتبات 4630 30

 68.9 باسمة دمحم سهٌل هانٌة كزبر مكتبات 4610 31

 68.7 الهام أحمد أسرار جغصً مكتبات 4522 32

 68.6 سهام رٌاض فاطمة علً مكتبات 4648 33

 68.6 باسمه دمحم رضوان لٌنا الصٌرفً مكتبات 4591 34

 68.2 سحر حسن لمٌس اسماعٌل مكتبات 4585 35

 68.1 أمل دمحم دسولًبراءة  مكتبات 4528 36
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 68 سحر مازن لٌن زهٌري مكتبات 4589 37

 75.1 عزٌزه دمحم صفاء خرما مناهج وتمنٌات تعلٌم 5802 1

 71.5 بصٌره جمٌل لورا محفوض مناهج وتمنٌات تعلٌم 5821 2

 68.5 مٌساء برهان رهام رنكوس مناهج وتمنٌات تعلٌم 5779 3

 68.4 منى أحمد سرهرنٌم  مناهج وتمنٌات تعلٌم 5776 4

 67.5 اسٌا عصام لبنا نصر مناهج وتمنٌات تعلٌم 5815 5

 66.9 جمٌله عصام صبا الشمالً مناهج وتمنٌات تعلٌم 5861 6

 دمحم رهام خلٌل مناهج وتمنٌات تعلٌم 5778 7
تمام 
 اسكندر

66.1 

 65.8 سمٌره دمحم والء علً مناهج وتمنٌات تعلٌم 5859 8

 64.5 رلٌه محمود رٌلٌن علً وتمنٌات تعلٌممناهج  5787 9

 64.3 اسعاف نوفل فرلد السلوم مناهج وتمنٌات تعلٌم 5813 10

 64 حبابه نائل سمراء تجور مناهج وتمنٌات تعلٌم 5795 11

 63 تفاحه حسٌن رسمٌه دٌاب مناهج وتمنٌات تعلٌم 5771 12

 62.5 سعٌده محمود مطٌعه زٌدان مناهج وتمنٌات تعلٌم 5831 13

 62 فٌروز سلٌمان منار الٌعموب مناهج وتمنٌات تعلٌم 5832 14
 
 

 نم تستكمم كافت األوزاق انثبىتيت انمطهىبت خالل مدة شهس من تازيخ صدوز هرا انقساز . إذايسقط حق انمقبىنين نهتعيين  : 2مادة 

 

 يبلغ ىذا القرار من يلزم لتنفيذه. : 9مادة 
 

  م1116/    1/    11الموافق لـ :               هـ    1493/     دمشق :       /            
 

 وزير التربيــة                                                                                                           
 الدكـــــتور هزوان الوز                                                                                                       
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