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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية      

 

 943/ 096القــرار 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  727/722وعلى القرار رقم 
 . حماةم وتعديالتو المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في المسابقة لصالح مديرية التربية في محافظة 7/7/4507تاريخ  2443/722وعلى القرار رقم 
 .حماةمحافظة المتضمن أسماء الناجحين باالمتحان التحريري لصالح مديرية التربية في وتعديالتو  م 4507/ 05/ 07تاريخ  2372/722وعلى القرار رقم 

 م وتعديالتو . 45/04/4507تاريخ  00432/ 4وعلى كتاب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم ق/ ع /
 م المتضمن أسماء الناجحين  وتعديلو . 42/0/4503تاريخ  432/722وعلى القرار رقم /

  المتضمن اعتماد  نتائج المسابقةم  00/4/4503تاريخ    050/2وعلى 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 حماه مديرية التربية في محافظة من حملة اإلجازة الجامعية في           
 االختصاص وفق الجدول اآلتي :  حسب         

 
 الدرجة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص رقم القبول التسلسل

 74.8 صباح دمحم عامر زٌنو التخطٌط واإلدارة 8652 1

 74.7 مثٌله حسٌن سماهر العلوش التخطٌط واإلدارة 8636 2

 74.5 جمٌله دمحم وعد علً التخطٌط واإلدارة 8731 3

 73.3 ساره رفعت هبه هللا االبراهٌم التخطٌط واإلدارة 8719 4

 73.0 خدٌجه مرشد تهامه ممداد التخطٌط واإلدارة 8609 5

 72.8 امٌره ٌونس انتصار الباشا التخطٌط واإلدارة 8595 6

 71.6 نضال عدنان الضمان إٌفا التخطٌط واإلدارة 8600 7

 71.5 سهٌال منٌر سمر ابو نالور التخطٌط واإلدارة 8637 8

 79.5 علٌا ادرٌس عبٌر ادرٌس التربٌة 7855 1

 72.4 سعاد حسن رٌم فرحت التربٌة 7849 2

 89.9 منى ابراهٌم روال زعرور التربٌة اإلسالمٌة 4509 1

 85.4 غنجة دمحم ٌاسٌن العكاري التربٌة اإلسالمٌة 4656 2

 84.3 سلوى فرحان أنس مسدي التربٌة اإلسالمٌة 4461 3

 83.1 فاطمه عبد المادر دمحم الدروٌش التربٌة اإلسالمٌة 4597 4
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 82.3 بدرٌة خالد عمار الحسون التربٌة اإلسالمٌة 4570 5

 80.2 خدٌجه دمحم فاٌز انعام الخطٌب التربٌة اإلسالمٌة 4449 6

 80.2 عائشه نصر عامره خلوف اإلسالمٌة التربٌة 4546 7

 80.1 صبحٌه اكرم زٌاد البكور التربٌة اإلسالمٌة 4516 8

 79.8 حسنه حسن طالل العبو التربٌة اإلسالمٌة 4543 9

 79.7 ضحون دمحم منى فرج التربٌة اإلسالمٌة 4621 10

 79.3 فهمٌه لاسم أٌمن خلوف التربٌة اإلسالمٌة 4462 11

 78.8 فاطمة نعسان مصعب لرطبانً التربٌة اإلسالمٌة 4611 12

 78.6 صبرٌة جمعة ٌوسف برق التربٌة اإلسالمٌة 4661 13

 78.3 سمر دمحم وجٌه سوزان زنزول التربٌة اإلسالمٌة 4532 14

 78 رابحه احمد ٌاسٌن الٌاسٌن التربٌة اإلسالمٌة 4657 15

 77.4 ٌسره أحمد هٌفاء دمحم التربٌة اإلسالمٌة 4664 16

 77.4 مرٌم بدٌوي حسٌن بدٌوي التربٌة اإلسالمٌة 4486 17

 77 ندى علً بشرى سلٌمان التربٌة اإلسالمٌة 4475 18

 77.0 فطٌم سلٌمان عبد الناصر العبٌد التربٌة اإلسالمٌة 4560 19

 76.8 عناٌات احمد فادي المرٌع التربٌة اإلسالمٌة 4574 20

 76.5 فوزه ابراهٌم ٌحٌى األحمد اإلسالمٌةالتربٌة  4658 21

 76.5 حٌاة عبد هللا فٌحاء السما التربٌة اإلسالمٌة 4583 22

 76 عنود بداع عاٌشه االحمد التربٌة اإلسالمٌة 4547 23

 75.8 فاطمه عبد هللا نها خاسكً التربٌة اإلسالمٌة 4635 24

 75.5 فاطمه حامد باروديعبد الفتاح لربان  التربٌة اإلسالمٌة 4555 25

 75.5 فاطمه خالد روعه الٌاسٌن التربٌة اإلسالمٌة 4508 26

 75 ثرٌا عبد العزٌز بسام األصفر التربٌة اإلسالمٌة 4474 27

 75 انعام عبد العزٌز احمد العبد التربٌة اإلسالمٌة 4442 28

 75 شمسه لاسم باسل عباس التربٌة اإلسالمٌة 4466 29

 74.5 فاطمة عبد هللا سمٌه شمٌط التربٌة اإلسالمٌة 4527 30

 74.5 حكمٌه عبد اللطٌف سوسن عرفه التربٌة اإلسالمٌة 4534 31

 74.5 فوزٌه بلعاس فٌصل الحمود التربٌة اإلسالمٌة 4584 32

 74.5 سعاد دمحم باسمه الحمود التربٌة اإلسالمٌة 4467 33

 74.2 وضحه وجٌه رنا سلٌمان التربٌة اإلسالمٌة 4502 34

 74 هاله رٌاض فادي ورده التربٌة اإلسالمٌة 4575 35

 74 إلهام غازي أسامه الشرٌف التربٌة اإلسالمٌة 4455 36

 73.5 رابعة دمحم ضرار آمنة الصٌادي التربٌة اإلسالمٌة 4463 37

 73.5 خواده ولٌد عٌسى الخضر التربٌة اإلسالمٌة 4571 38

 73.3 سلمى انور سوسن البكري غنامه اإلسالمٌةالتربٌة  4533 39

 73 نزهه عمر رشاد أبو حاتم التربٌة اإلسالمٌة 4498 40

 73 فضه عالوي الهام الرشٌد التربٌة اإلسالمٌة 4447 41

 73 رضٌه سلٌم عال عبد النبً التربٌة اإلسالمٌة 4567 42
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 73 شمسه محمود ٌحٌى االبٌض التربٌة اإلسالمٌة 4659 43

 72.6 سمٌعه دمحم رضٌه فٌاض التربٌة اإلسالمٌة 4500 44

 72.6 هٌام مصطفى أمٌره الرحمون التربٌة اإلسالمٌة 4459 45

 72.5 لمٌاء حسٌن عبد الرزاق النجار التربٌة اإلسالمٌة 4554 46

 72.5 روعه مامون بدور سرور التربٌة اإلسالمٌة 4472 47

 72.5 ناجٌه باشا مصطفى الراضًصفاء  التربٌة اإلسالمٌة 4538 48

 72.1 كتٌبه عبد الرزاق دمحم الدمحم التربٌة اإلسالمٌة 4599 49

 72.1 فاطمه ٌوسف عمبه خلوف التربٌة اإلسالمٌة 4564 50

 72 ثرٌا ٌونس فادٌه محمود التربٌة اإلسالمٌة 4663 51

 72 لٌله علً سناء العواد التربٌة اإلسالمٌة 4662 52

 72.0 اعتدال عٌسى سناء ابراهٌم التربٌة اإلسالمٌة 4530 53

 71.7 ملن راتب هنادي كربجها التربٌة اإلسالمٌة 4647 54

 71.6 سعده محمود حلٌمه المصري التربٌة اإلسالمٌة 4488 55

 71.5 سمٌحه دمحم ادٌب ماجده توٌت التربٌة اإلسالمٌة 4593 56

 71.5 مرٌم حكمات عائده الدلً التربٌة اإلسالمٌة 4548 57

 71.5 بدرٌه ابراهٌم بدر الدٌن سلهب التربٌة اإلسالمٌة 4471 58

 71.5 فطوم عارف أمٌنه موسى التربٌة اإلسالمٌة 4448 59

 71.5 حسناء أحمد روشٌن البارودي التربٌة اإلسالمٌة 4507 60

 71.1 خلود أحمد أسماء ابوعلو التربٌة اإلسالمٌة 4456 61

 71.1 ثرٌه رسالن منى الجاسم التربٌة اإلسالمٌة 4620 62

 71 ٌسرى عذاب رؤى الحمش التربٌة اإلسالمٌة 4510 63

 71 زلوخ محمود فاطمه العبد هللا التربٌة اإلسالمٌة 4578 64

 70.5 مرٌم جاسم فدوى العبٌد التربٌة اإلسالمٌة 4581 65

 70.5 احسان حسٌن رجاء الحمرا التربٌة اإلسالمٌة 4496 66

 70 ضحٌه خالد رضوان الجٌجاوي التربٌة اإلسالمٌة 4499 67

 70 خدٌجه عبد المجٌد رهٌف االحمد التربٌة اإلسالمٌة 4505 68

 70 أمون خالد أحمد هنوس التربٌة اإلسالمٌة 4454 69

 69.7 عائشه دمحم مصطفى شمشوق التربٌة اإلسالمٌة 4609 70

 69.6 سلمى ابراهٌم صعب آمنه التربٌة اإلسالمٌة 4465 71

 69.6 فاطمه خالد ٌوسف احمد الٌوسف التربٌة اإلسالمٌة 4660 72

 69.5 مرٌم رئٌف براء العدي التربٌة اإلسالمٌة 4473 73

 69.5 ثمٌنه ولٌد ربا دلاق التربٌة اإلسالمٌة 4495 74

 69.5 مرٌم علً عبد الكرٌم الخضر التربٌة اإلسالمٌة 4556 75

 69.5 هٌام حسن أنس عٌان التربٌة اإلسالمٌة 4460 76

 69.2 خشٌف رضوان لنا علً هً التربٌة اإلسالمٌة 4591 77

 69 زهره دمحم بركات اٌمان العلً التربٌة اإلسالمٌة 4450 78

 69 سٌطه صالح رشا بركات التربٌة اإلسالمٌة 4497 79

 69 فطٌم خالد مرٌم الشحاده التربٌة اإلسالمٌة 4605 80
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 69 حفٌظه علً سوزان الحسٌن التربٌة اإلسالمٌة 4531 81

 68.5 رٌاح دمحم مصعب ٌوسفان التربٌة اإلسالمٌة 4612 82

 68.5 نعماء أحمد لدري مٌساء األمٌن التربٌة اإلسالمٌة 4626 83

 68 حٌاه عبد هللا والء السما التربٌة اإلسالمٌة 4654 84

 67.6 ماجده جمٌل دروٌش سعدهمنار  التربٌة اإلسالمٌة 4616 85

 67.5 روضه علً جهٌنه االحمد التربٌة اإلسالمٌة 4480 86

 67.5 آمنه جمعه خدٌجه العثمانلً التربٌة اإلسالمٌة 4492 87

 67 حنان عبد المجٌد جومانه جانودي التربٌة اإلسالمٌة 4481 88

 67 مرٌم علً عائشة الخضر التربٌة اإلسالمٌة 4549 89

 67 فاطمه عبد الرحمن اسماء المسوم التربٌة اإلسالمٌة 4446 90

 66.5 سمٌره مصطفى نور الحسٌن التربٌة اإلسالمٌة 4636 91

 66.5 فائدة فواز معتز االبو حسٌن التربٌة اإلسالمٌة 4614 92

 66.5 رئٌفة دمحم عبد الرزاق الشٌخ التربٌة اإلسالمٌة 4553 93

 66.3 أدٌبه دمحم وصال ابراهٌم التربٌة اإلسالمٌة 4650 94

 66.2 حلوى خلٌل مرٌم مصطفى التربٌة اإلسالمٌة 4607 95

 66.1 فطٌم عبد العزٌز رهف المنصور التربٌة اإلسالمٌة 4504 96

 66 صباح ناصح دمحم السلوم التربٌة اإلسالمٌة 4598 97

 66 ثناء عبد العظٌم سمٌه كردي التربٌة اإلسالمٌة 4529 98

 66 فاطمه عبد هللا ثراء فرحه التربٌة اإلسالمٌة 4478 99

 65.9 فطٌم عبد هللا كوثر جمال التربٌة اإلسالمٌة 4586 100

 65.5 آمنة سلٌم زكرٌا الٌوسف الضاٌع التربٌة اإلسالمٌة 4515 101

 65.5 فاطمه خضر سحر الخالد التربٌة اإلسالمٌة 4520 102

 65.5 صباح حسن هاله دوري التربٌة اإلسالمٌة 4639 103

 65 كفاح أحمد عبدهللا الحسن الخضر التربٌة اإلسالمٌة 4561 104

 65 امال صالح رٌم المنصور التربٌة اإلسالمٌة 4512 105

 65 خالدٌه جمعه حنان الساطً التربٌة اإلسالمٌة 4665 106

 65 سلوى دمحم وصفً غٌداء شٌخ سلٌم التربٌة اإلسالمٌة 4573 107

 65 ندوه عبد المعٌن نوره لصاب التربٌة اإلسالمٌة 4638 108

 65 سعاد دمحم سمر مسعود التربٌة اإلسالمٌة 4524 109

 65 آمنه دمحم فاطمه الصورانً التربٌة اإلسالمٌة 4577 110

 67 لٌلى علً رهف سالمً التربٌة الخاصة 7801 1

 67 سعاد ابراهٌم علً المحمود التربٌة الخاصة 7802 2

 71.6 ماري سمٌر كلودٌا دومط التربٌة الرٌاضٌة 7126 1

 70.5 سوسن ثائر أمجد نصر المولى التربٌة الرٌاضٌة 7043 2

 70.1 روزة كامل زهٌر مصطفى التربٌة الرٌاضٌة 7091 3

 69.5 جهٌنه عبدالعزٌز مرام نصره التربٌة الرٌاضٌة 7147 4

 69.3 ملن دمحم هال منصور التربٌة الرٌاضٌة 7182 5

 69.1 سلمى محمود لمر الزمان الحٌدر التربٌة الرٌاضٌة 7125 6
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 68.5 رزان ولٌد ٌسرا سلوم التربٌة الرٌاضٌة 7186 7

 68.5 هند علً صفاء شاهٌن التربٌة الرٌاضٌة 7110 8

 68.2 ماجده حسن أرٌج الحموي التربٌة الرٌاضٌة 7041 9

 67.5 محاسن دمحم دٌب المصريبهاء  التربٌة الرٌاضٌة 7056 10

 66.5 فاطمه دمحم انس ٌاسٌن التربٌة الرٌاضٌة 7039 11

 66.1 سعاد دمحم لٌلٌان حسٌنو التربٌة الرٌاضٌة 7129 12

 66.1 حسنه حسٌن منى مظلوم التربٌة الرٌاضٌة 7151 13

 66 حلٌمة سمٌر عالء األسعد التربٌة الرٌاضٌة 7116 14

 65.6 اٌمان حسنً نورا حٌدر الرٌاضٌةالتربٌة  7176 15

 65.6 لولو حبٌب ماري رحال التربٌة الرٌاضٌة 7133 16

 65.5 نظٌمه عبدهللا رشا زٌدان التربٌة الرٌاضٌة 7079 17

 65.5 دالل عارف تهانً أبو الركب التربٌة الرٌاضٌة 7057 18

 65.5 مانٌا مارٌو أرٌج الممدسً التربٌة الرٌاضٌة 7042 19

 65.5 شاها ٌاسٌن بشرى محمود التربٌة الرٌاضٌة 7053 20

 65 سوزان عامر جٌما شموط التربٌة الرٌاضٌة 7061 21

 64.5 آمنة ٌاسر مها الحسٌن التربٌة الرٌاضٌة 7153 22

 64 هٌام عبود سارة الرحال التربٌة الرٌاضٌة 7092 23

 64 لٌلى ظافر لٌال عٌبور التربٌة الرٌاضٌة 7128 24

 64 سمر ٌوسف عامر شموط التربٌة الرٌاضٌة 7111 25

 63.6 نلً الٌاس سلوى لحلوح التربٌة الرٌاضٌة 7100 26

 63.1 نوف دمحم لبنى الضاهر التربٌة الرٌاضٌة 7127 27

 63 تمٌنه حسن روعة عبدالحمٌد التربٌة الرٌاضٌة 7083 28

 79.9 رتٌبه دمحم مازن حٌدر التربٌة الفنٌة 7204 1

 79.2 خرمه كامل رامً بركات التربٌة الفنٌة 7196 2

 72 بشرى دمحم نور برغوت الصالح التربٌة الفنٌة 7205 3

 71.9 سهٌر جابر بدر أبو إسماعٌل التربٌة الفنٌة 7195 4

 68.5 اتحاد محمود أالء الخلٌفه التربٌة الفنٌة 7194 5

 67.3 عزٌزه احمد لٌنا لاسم التربٌة الفنٌة 7203 6

 66.5 صفاء نبٌل رفاه االرفه لً التربٌة الفنٌة 7197 7

 64 فاطمه رضوان فردوس السح التربٌة الفنٌة 7201 8

 64 سمٌحه مرعً اٌمان معراوي التربٌة الفنٌة 7193 9

 77.8 جمٌله سلٌمان لٌنا الٌوسف التربٌة الموسٌمٌة 7215 1

 73 منتهى منذر منهل الٌازجً التربٌة الموسٌمٌة 7217 2

 72 فاتن فٌلٌب رهام الماغوط التربٌة الموسٌمٌة 7212 3

 72 فٌحاء عبد هللا عاصم العوف التربٌة الموسٌمٌة 7219 4

 71.3 جمٌله مصطفى تٌماء جمول التربٌة الموسٌمٌة 7206 5

 71.1 هاله دمحم هبه عبدو التربٌة الموسٌمٌة 7218 6

 70 سمر سمٌر صافٌهرٌتا  التربٌة الموسٌمٌة 7213 7
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 69 فهده علً سالم العلً التربٌة الموسٌمٌة 7214 8

 68 حنان وحٌد جٌنا الدٌوب التربٌة الموسٌمٌة 7208 9

 67 غصون سمٌر محفوض فراشه التربٌة الموسٌمٌة 7216 10

 67 هٌفاء مروان ربى بسٌسه التربٌة الموسٌمٌة 7210 11

 احمد سوزان المنصور إحصاء رٌاضً 6434 1
ابتسام 
 الحسن

77.2 

 72.3 فٌروز محمود رٌم عزٌزه إحصاء رٌاضً 6338 2

 72.0 أمل أحمد والء مومنً إحصاء رٌاضً 6376 3

 69.8 علٌه علً أٌسر حسن إحصاء رٌاضً 6326 4

 67.1 مهٌبة عدنان دمحم اسماعٌل إحصاء رٌاضً 6403 5

 67.0 سحر رحال بشار درداري إحصاء رٌاضً 6328 6

 66.5 روٌده ماجد حسناء نجار إحصاء رٌاضً 6330 7

 66 سالم دمحم دارٌنا عبدو إحصاء رٌاضً 6332 8

 65.5 لٌلى فٌصل مً الجرف إحصاء رٌاضً 6364 9

 65.3 سعاد اسماعٌل كاترٌن اسماعٌل إحصاء رٌاضً 6390 10

 64.5 نوفه شرٌف وئام دمحم إحصاء رٌاضً 6385 11

 64.5 ورده العلً اسماعٌل مكسٌم الجبر إحصاء رٌاضً 6425 12

 63.5 سمٌره مصطفى احالم الحسٌن إحصاء رٌاضً 6322 13

 63.4 توفٌمه ٌوسف هبه لولو إحصاء رٌاضً 6372 14

 63 سحر فائز عبٌر الرمضان إحصاء رٌاضً 6348 15

 63 سلوه علً عمار العبد هللا إحصاء رٌاضً 6437 16

 82.3 سرور عبدالكرٌم دٌوبفاتن  إرشاد نفسً 7994 1

 77.7 سنٌه احمد باسمه المنصور إرشاد نفسً 7884 2

 77.5 سالم جمال رزان سلٌمان إرشاد نفسً 7917 3

 77 فوزٌه عبداللطٌف سماح السمان إرشاد نفسً 7950 4

 77 منٌفه ٌوسف فداء حسن إرشاد نفسً 8077 5

 76.6 نظٌره هٌثم رزان لاسم إرشاد نفسً 8072 6

 76.4 رٌا سلٌم نجوى الراعً إرشاد نفسً 8106 7

 75.8 هدى علً شذى عمران إرشاد نفسً 7964 8

 75.7 أمٌره خازم فاتن العلً إرشاد نفسً 7992 9

 75.5 خشوفه عٌسى رٌم الشنتٌر إرشاد نفسً 7932 10

 75.4 امٌرة امٌر فاتن حربا إرشاد نفسً 8100 11

 75.1 حلٌمه ابراهٌم الٌوسفنسرٌن  إرشاد نفسً 8034 12

 أحمد مارٌا العلً إرشاد نفسً 8108 13
رضٌه 
 العلً

75.0 

 74 نجوى دمحم فاطمه العابد إرشاد نفسً 7997 14

 73.5 ظبٌه عبد الكرٌم ورده مدهلل إرشاد نفسً 8056 15

 73.4 نهٌده دمحم فاتن الدمحم إرشاد نفسً 8063 16

 73 هدى أحمد لٌنا حمود إرشاد نفسً 8011 17
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 72.6 مدٌحه دمحم عال اسعد إرشاد نفسً 7984 18

 72.5 نهى دمحم صالح مؤمنه بارودي إرشاد نفسً 8026 19

 72.4 ندٌمه علً احالم علً إرشاد نفسً 7868 20

 72.3 فرات وكٌم نور ناصر إرشاد نفسً 8091 21

 72 جمٌله ابراهٌم روده الحسون إرشاد نفسً 7927 22

 72 نورٌه اسماعٌل سرمٌناز حاج جنبالط إرشاد نفسً 7947 23

 72 رمزٌة علً فاتن االبراهٌم إرشاد نفسً 7991 24

 72 سعاد ٌونس ارٌج دمحم إرشاد نفسً 7869 25

 83.3 نزهه وسوف كفاح زٌاده تارٌخ 5055 1

 82.2 فاطمه راشد حنان المنصور تارٌخ 4773 2

 81.1 مرٌم خالد رائده المصطفى تارٌخ 4813 3

 80.6 سمٌره ابراهٌم رانٌا ابراهٌم تارٌخ 4810 4

 79.2 نوال عبد الرحمن شهامة بارودي تارٌخ 4943 5

 78.8 خدٌجه دمحم شادٌه الجلٌل تارٌخ 4937 6

 78.7 سمٌره علً رنا حالق تارٌخ 4840 7

 78.5 أمٌنه حمزه دمحم شبلً تارٌخ 5099 8

 78.1 مرٌم فاروق عمر بسطاوي تارٌخ 5014 9

 78.1 ناٌفً محسن شحادي حبمه تارٌخ 4939 10

 77.7 فوزٌه مرهج سوزان عباس تارٌخ 4928 11

 77.5 مرٌم محمود لمى االحمد تارٌخ 5065 12

 77.5 روسٌا اسعد نجوى منٌف تارٌخ 5169 13

 76.9 سعاد علً بشرى خضور تارٌخ 4741 14

 76.6 ظهٌره علً صابرٌن حمود تارٌخ 4948 15

 76.4 ورشانه نظٌر فادٌه رسته تارٌخ 5036 16

 76 هٌام حٌدر شذى الحسٌن تارٌخ 4940 17

 75.9 جهٌده نصر مٌساء مٌهوب تارٌخ 5155 18

 75.5 نها سهٌل حسٌن شحود تارٌخ 4768 19

 75.5 بدٌعه حسن ناهد خطٌب تارٌخ 5163 20

 75.5 علٌا عٌسى غاده ابراهٌم تارٌخ 5015 21

 75.4 وصٌفه وصٌف رشاد لاسم تارٌخ 4836 22

 75.4 نجٌبه منٌر هٌام الخضور تارٌخ 5214 23

 74.9 زهوه عادل هبه موسى تارٌخ 5201 24

 74.8 فاطمه عبدالكرٌم عبٌر النصر تارٌخ 4988 25

 74.8 شمسه عبد الكرٌم غاده مرٌم تارٌخ 5016 26

 74.5 نعمت عادل دمحم الرحال تارٌخ 5094 27

 74.5 وضحه فهد صبا السلوم تارٌخ 4950 28

 74.5 ظهٌره علً ٌوسف توتون تارٌخ 5243 29

 74.1 فهمٌه دمحم دٌمه السٌجري تارٌخ 4803 30
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 74.1 هٌام رجب مٌس شرٌف تارٌخ 5270 31

 74.1 حٌاة دمحم اٌمان جوخدار تارٌخ 4694 32

 74.1 ٌسرى محمود وئام الحرن تارٌخ 5229 33

 74 آمون دمحم طلحه أحمد االحمدي تارٌخ 4699 34

 74 فهمٌة محمود حكم الدمحم تارٌخ 4770 35

 73.7 خطٌره صالح أمانً تله تارٌخ 4710 36

 73.6 مهٌده حسن فاطمه دٌوب تارٌخ 5040 37

 73.5 عائده محمود شٌرٌن لندلجً تارٌخ 4946 38

 73.5 عدال ٌوسف رامٌا دمحم تارٌخ 4809 39

 73.5 بسمه تٌسٌر منار علً تارٌخ 5129 40

 73.5 رده خالد تمام الهواش تارٌخ 4747 41

 73.4 امال كرٌم نجوى دروبً تارٌخ 5168 42

 73.2 حلوه حسن شادي السلٌمان تارٌخ 4936 43

 73.1 جٌداء أٌمن فاتن المطرٌب تارٌخ 5029 44

 73 سعاد نصر حسان بدور تارٌخ 4764 45

 73 سعده ٌوسف جومانه بنا تارٌخ 4759 46

 73 مٌسلون ابراهٌم تمٌم صلٌبه تارٌخ 4748 47

 73 مدٌحه اسماعٌل ردٌنه سعد تارٌخ 4826 48

 72.8 فتاة دمحم نجوى حسن تارٌخ 5167 49

 72.7 سهٌلً ٌوسف أنور مرعً تارٌخ 4717 50

 72.6 ظهٌره دمحم امٌره السلوم تارٌخ 4683 51

 72.5 حٌاه ٌاسٌن صالحصالح  تارٌخ 4949 52

 72.5 حاجه خلف سوسن البرهاوي تارٌخ 4931 53

 72.5 زٌنب هاشم أمل عٌسى تارٌخ 4712 54

 72.5 مهدٌه صالح شادٌه الصارم تارٌخ 4938 55

 72.4 خدٌجه دمحم علً حمزة دمحم علً تارٌخ 4771 56

 72.4 نجاة جهاد عال عروس تارٌخ 5287 57

 72.2 منى حنا اسكافأنجٌل  تارٌخ 4714 58

 72.1 دالل اكرم كابً ساٌابالٌان تارٌخ 5052 59

 72.0 وضحه دمحم نادره الرمضان تارٌخ 5160 60

 72 سمٌره عٌسى صباح الرمضان تارٌخ 4954 61

 72 لٌلى ٌاسر ردٌنه دمحم تارٌخ 4827 62

 72 سناء حسٌن اٌلٌن غازي تارٌخ 4690 63

 86.4 سعاد فائك موسىهبه  تجارة والتصاد 7416 1

 86.4 عناء رضا منار حٌدر تجارة والتصاد 7379 2

 84.4 لمٌا صالح آما عفٌفه تجارة والتصاد 7237 3

 84.2 نوفه دمحم نوال الهوٌس تجارة والتصاد 7405 4

 83.6 حسٌبه حسٌن رحٌك منٌف تجارة والتصاد 7267 5
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 83.5 نعمى اسعد علً حسن تجارة والتصاد 7332 6

 82.6 مها غازي نجالء جوالق تجارة والتصاد 7400 7

 81.8 عهد عبدالرحمن هادي الملمً تجارة والتصاد 7409 8

 79.8 مزنه بهجت ابراهٌم ربٌع تجارة والتصاد 7220 9

 79.5 معزز كمال شذى العلٌش تجارة والتصاد 7313 10

 79.4 سهام كمال منال حسن تجارة والتصاد 7381 11

 79.1 تمام عبدالكرٌم مواهب عبٌدو تجارة والتصاد 7385 12

 79.1 امنه موفك بٌان الصواف تجارة والتصاد 7241 13

 78.5 عزٌزه أحمد نبال محمود تجارة والتصاد 7397 14

 78.5 هدى عبد العزٌز مجد برهوم تجارة والتصاد 7362 15

 78.5 بدور فواز طله الصباغ تجارة والتصاد 7320 16

 اسماعٌل العكش تجارة والتصاد 7225 17
سلٌمان 
 الهادي

 78 حٌاه

 77.6 سعاد عبد الكرٌم دمحم الدٌب تجارة والتصاد 7364 18

 77.1 فرٌحه علً شذى خضور تجارة والتصاد 7314 19

 76.7 فلاير عبد السالم نائله الخلف تجارة والتصاد 7395 20

 76.5 ماجدة بشار هادٌه مصري تجارة والتصاد 7410 21

 76.3 رٌده منذر رنٌم النمر تجارة والتصاد 7278 22

 76.1 غاندي عبدالسالم آالء هاشم تجارة والتصاد 7236 23

 76.0 سورٌا فوزات ابتسام حاطوري تجارة والتصاد 7445 24

 دمحم واثك خضور جغرافٌا 5660 1
حسنا 
 سالمً

80.5 

 79.0 حبوس سلٌمان أمٌرة الرمضان جغرافٌا 5415 2

 77.8 رضٌه أحمد حسٌن الكشتو جغرافٌا 5439 3

 77.7 جمٌلة ابراهٌم نبٌلة سلوم جغرافٌا 5768 4

 76.5 رجاء ناصر ربا ورده جغرافٌا 5458 5

 76.4 دالل عٌسى غدٌر صالح جغرافٌا 5567 6

 76.1 سحاب احمد سماهر غالٌة جغرافٌا 5769 7

 76.1 منٌرة سلمان نسرٌن سالم جغرافٌا 5767 8

 76 سهام مروان عبٌر شحادة جغرافٌا 5813 9

 75.7 سكٌنه مصطفى أمٌمه الجاموس جغرافٌا 5417 10

 74.4 صباح علً لمى خلٌفه جغرافٌا 5590 11

 74.2 مدٌحه مزٌد رٌم شعبان جغرافٌا 5490 12

 74.0 امل ٌوسف راكان سعد جغرافٌا 5772 13

 73.9 مظاهر سمٌر بتول سرحان جغرافٌا 5420 14

 73.5 ساره مصطفى محسن المصطفى جغرافٌا 5599 15

 73.5 مسٌله حسان أمل عنما جغرافٌا 5414 16

 73.2 سهام فرٌد لمه الٌونس جغرافٌا 5589 17

 73 فهٌده علً نسرٌن الحمداوي جغرافٌا 5634 18
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 72.8 راحله احمد براء االطرش جغرافٌا 5422 19

 72.5 فاطمه حسٌن احمد عزه جغرافٌا 5396 20

 72.0 سلوى ٌوسف نرمٌن دٌوب جغرافٌا 5780 21

 71.5 رابعه خالد هٌام الرجب جغرافٌا 5659 22

 71.5 رهٌجة سلٌمان دمحم ابراهٌم جغرافٌا 5600 23

 71.5 هند حسن بشرى العبٌبو جغرافٌا 5425 24

 71.5 ناهً دمحم براءه نداف جغرافٌا 5724 25

 71.5 سحر هٌثم السامحنواره  جغرافٌا 5641 26

 71.1 فاطمه احمد رنٌم المبٌض جغرافٌا 5477 27

 71 سهام دمحم شادي سلٌمان جغرافٌا 5522 28

 70.7 تمٌنه ٌوسف مصطفى بلثم سلمون جغرافٌا 5426 29

 70.5 رغداء هٌثم بتول نعمان جغرافٌا 5770 30

 70.5 مرٌم دوالت ضرغام ابراهٌم جغرافٌا 5814 31

 70.1 نجوى أحمد ربا الشعار جغرافٌا 5457 32

 70.1 هٌام علً بتول عطفه جغرافٌا 5421 33

 70 وكٌله دمحم أمجد سركل جغرافٌا 5412 34

 70 أمون حافظ ملهم مهنى جغرافٌا 5619 35

 69.8 ناهدة عبدهللا سندس منصور جغرافٌا 5766 36

 69.6 خزنه علً كاسر جالل علً جغرافٌا 5432 37

 69.6 وجٌهه دمحم رٌم خطٌب جغرافٌا 5488 38

 69.5 آسٌا عبد الكرٌم رغده ابو اسماعٌل جغرافٌا 5472 39

 69.5 كوكب حافظ مٌس سوٌمات جغرافٌا 5713 40

 69.5 لمٌا ٌوسف شادي وردة جغرافٌا 5816 41

 69.5 نجاة امٌن نجاة نادر جغرافٌا 5733 42

 69.5 شفٌمة حبٌب رنا ٌوسف جغرافٌا 5785 43

 69.5 نجود خالد ضحى الحمود جغرافٌا 5533 44

 69.5 رضٌه سلٌمان دمحم جوخدار جغرافٌا 5606 45

 69.3 وجٌها كامل احمد عٌسى جغرافٌا 5397 46

 69.2 سمٌره اسكندر صالحه صالحه جغرافٌا 5529 47

 69.2 هٌام ٌاسٌن مٌس العكاري جغرافٌا 5628 48

 69 عائشه احمد براءه ابو عرب جغرافٌا 5423 49

 69 ضحون عبد الجبار هبه لالات جغرافٌا 5652 50

 69.0 حاجه عبدو روعة حسن جغرافٌا 5483 51

 71.5 فرٌزه أحمد خدٌجة النوٌر حموق 16 1

 69.9 فائزة إبراهٌم أسامة األحمد حموق 9 2

 نائف رامٌه منصور حموق 17 3
تمره 

 محفوري
69.5 

 69.3 بثٌنه ٌونس الصالح رٌم حموق 25 4

 64.6 نوره الٌاس امل الدٌبان حموق 3 5
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 64 رغداء زكرٌا بشرى إسماعٌل حموق 12 6

 63.7 زعٌله عبد العزٌز زاهر الرحمون حموق 26 7

 76.9 خوله ابراهٌم خٌرٌه أحمد رٌاض أطفال 8172 1

 75.8 فاطمه فاٌز سهى علً رٌاض أطفال 8263 2

 75.0 رلٌة واصل دارٌن الخضر رٌاض أطفال 8173 3

 75 جمٌله حسن الهام الشٌخ رٌاض أطفال 8119 4

 74.8 أدٌبه فواز عٌدي السالمً رٌاض أطفال 8311 5

 74.5 فوزٌه ٌوسف بسام دٌوب رٌاض أطفال 8147 6

 74.3 انصاف محسن رؤى الونوس رٌاض أطفال 8233 7

 73 نهاد غسان صبٌحه شمفه رٌاض أطفال 8281 8

 72.7 أمال دمحم ذكاء زٌود رٌاض أطفال 8188 9

 72.2 تغرٌد علً رؤى العلً رٌاض أطفال 8232 10

 72 سهام بهجة هدٌل عبود رٌاض أطفال 8429 11

 71.6 عزٌزه عازار لما الجمال رٌاض أطفال 8346 12

 71.5 ثوره عبد الكرٌم لورٌس االحمد رٌاض أطفال 8354 13

 71.5 نور الهدى هاشم سلٌم مهند رٌاض أطفال 8394 14

 71 بربهان دروٌش فٌروز السلوم رٌاض أطفال 8339 15

 70.8 عربٌه جمٌل سناء حسن رٌاض أطفال 8452 16

 70.6 سمٌحه منٌر عائده زٌود رٌاض أطفال 8294 17

 70.2 شاهه مصطفى لوزان الدمحم رٌاض أطفال 8356 18

 70 رئٌفه حٌدر منار سلٌمان رٌاض أطفال 8385 19

 70 زٌنب علً غٌثاء ناصر رٌاض أطفال 8322 20

 70 جمانه كٌورن هال طاشجٌان رٌاض أطفال 8432 21

 69.1 لٌلى علً هدى سالمً رٌاض أطفال 8428 22

 69 لٌال ذرار الهام شبٌب رٌاض أطفال 8120 23

 69.0 مرٌم عمر رحاب رعدون رٌاض أطفال 8198 24

 68.9 نجاة حسن الٌوسفلما  رٌاض أطفال 8454 25

 68.8 نسٌبه احمد فاتن دٌب رٌاض أطفال 8325 26

 68.7 آمال حسٌن رنٌم الدمحم رٌاض أطفال 8216 27

 68.6 تركٌه صالح منال عباس رٌاض أطفال 8386 28

 68.5 منى دمحم سلوى رزوق رٌاض أطفال 8255 29

 68.5 سكٌنه صالح الدٌن صفا البري رٌاض أطفال 8282 30

 68.5 حمٌده ٌوسف صفاء اخرس رٌاض أطفال 8465 31

 68.5 وزٌره علً غٌداء خلٌل رٌاض أطفال 8323 32

 68.5 سمٌعه أحمد رنده الصالح رٌاض أطفال 8214 33

 68 غنجه رفعت ختام االبراهٌم رٌاض أطفال 8168 34

 68 الهام عباس خرفان نوران دمحم رٌاض أطفال 8418 35

 67.6 سحر محمود امل جمران أطفالرٌاض  8122 36
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 67.5 علٌا حسن أٌهم سلمان رٌاض أطفال 8137 37

 67.1 املٌن عمر عال العساف رٌاض أطفال 8307 38

 67 خٌزران سلٌمان هٌام التع رٌاض أطفال 8463 39

 67 سلمى سلٌمان هال بركات رٌاض أطفال 8431 40

 67 صدٌمة امٌن هاله الخابوري رٌاض أطفال 8421 41

 67 نحمده دمحم اٌمان الرلٌه الشعبانً رٌاض أطفال 8127 42

 80.5 فاطمه عبد المنعم نهى الدمحم رٌاضٌات 6260 1

 80.4 منى سمعان كارمن شموط رٌاضٌات 6205 2

 80.4 كوكب دمحم عفراء شعبان رٌاضٌات 6164 3

 80.0 سورٌا عبد الكرٌم دمحم اسماعٌل رٌاضٌات 6227 4

 80 سالم دمحم جهاد سلطان رٌاضٌات 6052 5

 79 امٌنه غسان دمحم الضمان رٌاضٌات 6229 6

 78.6 نوال سامر مازن الحمصً رٌاضٌات 6223 7

 78 هند عٌسى عمار حمود رٌاضٌات 6320 8

 78 سمٌحه غازي عبد السالم حسن رٌاضٌات 6156 9

 77.6 رحاب دمحم خٌر بهاء الدٌن الخطٌب رٌاضٌات 6041 10

 77.5 نوال درغام ساره شموط رٌاضٌات 6126 11

 77.5 علٌا عدنان نوار سلوم رٌاضٌات 6261 12

 76.7 حٌاه دمحم منذر زغبً رٌاضٌات 6249 13

 75.7 ناهد سهٌل رند الفاضل رٌاضٌات 6105 14

 75.5 سماح احمد ناجح شٌماء شٌخ الغنامه رٌاضٌات 6148 15

 75.5 نجوى علً جعٌلًوالء  رٌاضٌات 6291 16

 75.5 سمٌره صالح أحمد علً رٌاضٌات 6022 17

 75 سلمى عٌسى رزان سلٌمان رٌاضٌات 6093 18

 75 فضه سلٌم احمد إبراهٌم رٌاضٌات 6010 19

 75 وفاء ٌحٌى طارق شمٌرة رٌاضٌات 6312 20

 75 بسٌمه عبد هللا فاطمه حامٌش رٌاضٌات 6194 21

 74.8 كوكب ممدوح حسنهٌثم  رٌاضٌات 6286 22

 74.6 بدٌعه كمال منهل فطوم رٌاضٌات 6250 23

 74.5 حمٌده فهد حاتم جعفر رٌاضٌات 6055 24

 74 منى دمحم لٌنا السٌاف رٌاضٌات 6217 25

 74 فاطمه علً زٌنب ابراهٌم رٌاضٌات 6122 26

 74 وجٌها سلٌمان دمحم احمد رٌاضٌات 6305 27

 73.5 صبرٌه سلٌم خضوراحمد  رٌاضٌات 6011 28

 73.5 محاسن دمحم سالم حاج جنٌد رٌاضٌات 6127 29

 73.5 ٌسرى نزار اسامه حسن رٌاضٌات 6012 30

 73.1 لمٌاء احمد والء شممً رٌاضٌات 6294 31

 72.5 ازدهار فائز رشا سلٌمان رٌاضٌات 6319 32



13 

 

 72.5 فادٌه حنا جٌما ناصر رٌاضٌات 6054 33

 72.5 خدوج دمحم علً الحمدو رٌاضٌات 6173 34

 72.2 ثناء ساهر كارمن لنزوع رٌاضٌات 6207 35

 72.2 رنده بشار سوزي بطرس رٌاضٌات 6138 36

 72 صدٌمه حسان تٌماء زٌنه رٌاضٌات 6048 37

 72 سعاد مروان سالمه الرومً رٌاضٌات 6130 38

 71.6 عزٌزه دمحم ناصر احمد الخباز رٌاضٌات 6009 39

 71.5 محاسن فهد نورا فراشه رٌاضٌات 6265 40

 71.5 مٌادة طالل آنا شحود رٌاضٌات 6031 41

 71.3 سماح احمد ناجح إسعاد شٌخ الغنامه رٌاضٌات 6020 42

 71.1 هدى فٌصل غفران السامح رٌاضٌات 6185 43

 71.1 ناٌفه خلٌل نور النابلسً رٌاضٌات 6263 44

 71 هناء شاهٌن سلمى اسماعٌل رٌاضٌات 6131 45

 71 كتٌبه علً سماره محمود رٌاضٌات 6132 46

 71.0 وسٌله احمد حسام للٌح رٌاضٌات 6059 47

 71.0 فطوم خالد محمود الٌوسف رٌاضٌات 6238 48

 70.9 انصاف حسٌن فاطر هواش رٌاضٌات 6189 49

 70.6 ثناء حسن روعه حورانً رٌاضٌات 6112 50

 70.5 فائزة دمحم شاهٌنوالء  رٌاضٌات 6293 51

 70.5 كوكب ٌوسف عٌسى ٌوسف رٌاضٌات 6181 52

 70.5 دعد محمود فاتن ابراهٌم رٌاضٌات 6304 53

 70.3 ضحون أحمد مرح أبو كنجو رٌاضٌات 6239 54

 70 مخلصه ولٌد ٌوسف الحنبظلً رٌاضٌات 6303 55

 70 رابٌه ٌوسف تٌسٌر جوهره رٌاضٌات 6046 56

 70 مٌاده أحمد تمً الدٌن الخطٌب رٌاضٌات 6045 57

 70 رجاء علً دٌوب دٌوب رٌاضٌات 6081 58

 70 صباح ممدوح سمٌه شومل رٌاضٌات 6133 59

 70 ندى ٌاسر ولٌم علً رٌاضٌات 6297 60

 69.8 هاله سلٌمان دانٌال الدروٌش رٌاضٌات 6075 61

 69.6 خدٌجه دمحم دٌما هالل رٌاضٌات 6079 62

 69.5 محاسن احمد علً الطرٌف رٌاضٌات 6174 63

 69.5 فاطمه عدنان نور الشمالً رٌاضٌات 6262 64

 69.5 سحر مصطفى هبه العبدان رٌاضٌات 6271 65

 69.1 فاطمه عبد الرحمن أمٌن الدمحم رٌاضٌات 6028 66

 69 نظٌره فائز رجاء اسعد رٌاضٌات 6090 67

 69 امٌنه الرزاقعبد  باشا المصطفى رٌاضٌات 6033 68

 69 ثناء غازي دٌمة العزي رٌاضٌات 6080 69

 69 روزه عبد السالم زٌنب المدلوش رٌاضٌات 6124 70
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 69 ساره دمحم عمار الجمال رٌاضٌات 6180 71

 69 زٌنب حبٌب غسان طه رٌاضٌات 6184 72

 68.5 دالل ابراهٌم فاطمه حسٌن العلً رٌاضٌات 6195 73

 68.5 علٌة عبد الرزاق حسن غناج رٌاضٌات 6314 74

 68.5 منٌرة مصطفى دمحم السالم رٌاضٌات 6313 75

 68.5 جمٌله ابراهٌم لٌلى الدمحم رٌاضٌات 6216 76

 68.4 هٌام دمحم رٌم العلً رٌاضٌات 6315 77

 68.3 غنوه خالد هال الحمصً رٌاضٌات 6280 78

 68.1 حٌات دمحم زهورابراهٌم رٌاضٌات 6119 79

 68 اٌمان عبد المادر فاطمه حالق رٌاضٌات 6196 80

 68 ناهد علً عدنان الحموي رٌاضٌات 6162 81

 67.6 رجاء علً سومر الحموي رٌاضٌات 6139 82

 67.6 نجاة دمحم هبا بركات رٌاضٌات 6268 83

 67.5 وجٌهة جمال فاتن لدورة رٌاضٌات 6188 84

 67.5 منٌفه شعبان احمد ابراهٌم الحسن رٌاضٌات 6321 85

 67.4 لٌماء عدنان مروه دهٌمش رٌاضٌات 6242 86

 ٌوسف رماز ٌونس رٌاضٌات 6318 87
عواطف 

 لاسم
67.1 

 67 نجبٌه جودت علً لولو رٌاضٌات 6178 88

 67 غالٌه ٌحٌى طارق عرفه رٌاضٌات 6154 89

 67 ملن صالح الدٌن أنس علوانً رٌاضٌات 6029 90

 67 عفاف اصف دمحم البحري رٌاضٌات 6311 91

 67 نوفه خالد عبد العزٌز الجعبو رٌاضٌات 6157 92

 67 خالدٌه فٌصل دمحم الدمحم رٌاضٌات 6230 93

 66.7 فرحه عبد هللا اباء المحمود رٌاضٌات 6004 94

 66.5 وجدان الٌاس رهف عراج رٌاضٌات 6109 95

 66.5 فاطمه أحمد مرفت الدمحم رٌاضٌات 6240 96

 66.5 باشه حمدو إٌمان الخالد رٌاضٌات 6021 97

 66.5 نجاة عدنان حسام شومل رٌاضٌات 6058 98

 66.5 منى احمد علً بدور رٌاضٌات 6317 99

 66.2 عفاف احمد ٌمام خضور رٌاضٌات 6302 100

 66.2 شهٌده طاهر امجد صالح رٌاضٌات 6015 101

 66.1 سكٌنه محمود لؤه الماسم رٌاضٌات 6215 102

 66 نهى فرٌد ماري الضاهر رٌاضٌات 6220 103

 66 تغرٌد عبد الكرٌم خزامى الدمحم رٌاضٌات 6072 104

 66 منى عزام زٌن الشامً رٌاضٌات 6120 105

 66 منٌره عزٌز غٌث صالح رٌاضٌات 6187 106

 66 عزٌزه دمحم حمٌده سالم رٌاضٌات 6066 107

 66.0 علٌه علً غسان حسن رٌاضٌات 6183 108
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 65.7 ناجات علً راما معروف رٌاضٌات 6084 109

 65.6 عدوٌه ناٌف جمٌله الصالح رٌاضٌات 6051 110

 65.6 ورده سلمان حامد عباس رٌاضٌات 6056 111

 65.6 وفاء خلٌل عال الفطوم رٌاضٌات 6166 112

 65.5 أمل نضال غزل لصاب رٌاضٌات 6182 113

 65.5 التهام حافظ جنٌدمجدلٌن  رٌاضٌات 6225 114

 65.5 رنى الٌان ماتٌلدا الحلبً رٌاضٌات 6219 115

 65.5 سمٌر هاشم ناصر ناصر رٌاضٌات 6308 116

 65.5 امنه حسٌن دمحم نور سنان رٌاضٌات 6235 117

 65.2 سحر علً روشان علً رٌاضٌات 6111 118

 65.2 انتصار رضوان حسان غزول رٌاضٌات 6060 119

 65 عناٌات عبد الرحمن رانٌه عبد الرحمن رٌاضٌات 6088 120

 65 زكٌه عبد الحمٌد مٌاده خلٌل رٌاضٌات 6252 121

 65 مها عبدالمعطً غنى الرفاعً رٌاضٌات 6186 122

 65 دالل عمر رٌم الور رٌاضٌات 6114 123

 65 روٌده دمحم نزار تسنٌم الشٌخ علً رٌاضٌات 6044 124

 64.5 لٌندا اسماعٌل المحمود بشار رٌاضٌات 6037 125

 64.5 أمٌره ٌحٌى حسٌن الٌمنً رٌاضٌات 6062 126

 64.5 ختام عبد الرحمن فرح سوٌدان رٌاضٌات 6199 127

 64.5 جدوا عبد الباسط فاطمه سبٌع رٌاضٌات 6198 128

 64.5 جمانه دمحم رنٌم ناصٌف رٌاضٌات 6108 129

 64.2 غاندي السالمعبد  والء هاشم رٌاضٌات 6296 130

 64 فائمه علً مضر الحسٌن رٌاضٌات 6243 131

 64 زكرٌات دمحم ثناء طوفان رٌاضٌات 6049 132

 64 هاله محسن فاطمه الشامً رٌاضٌات 6192 133

 64 سهام دمحم عصام سلٌمان رٌاضٌات 6306 134

 64 سحر احمد راما هبره رٌاضٌات 6086 135

 63.8 زلفه علً سلٌمانحٌدر  رٌاضٌات 6069 136

 63.6 لٌلى محمود منى كرٌش رٌاضٌات 6251 137

 63.5 فلاير اسماعٌل ندى ناصر رٌاضٌات 6257 138

 63.5 فاطمة وجٌه علً بشالوي رٌاضٌات 6176 139

 63.5 امل دمحم هشام لما الالذلانً رٌاضٌات 6212 140

 63.5 ماري مصطفى حكمت الدالً رٌاضٌات 6064 141

 63.5 فاطمه ٌوسف خالد السعد رٌاضٌات 6070 142

 63.2 سعاد غازي رشا العجاج رٌاضٌات 6095 143

 63 حلٌمه عبد الرزاق رنا الشٌخ لدور رٌاضٌات 6104 144

 63 الهام عبد الحمٌد سوزان الباكٌر رٌاضٌات 6136 145

 63 فداء خالد ضحى كلحسن رٌاضٌات 6153 146
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 63 فاطمه حسن الدمحمشٌرٌن  رٌاضٌات 6147 147

 63 غاده عٌسى راما السلٌمان رٌاضٌات 6083 148

 63 فاطمه أحمد زلٌخه المناص رٌاضٌات 6118 149

 62.5 عٌوش خضر حسٌن علً رٌاضٌات 6063 150

 62.1 روٌده كرمو أرٌج سلٌطٌن رٌاضٌات 6024 151

 77.9 نجاح موسى وسام نونو علم اجتماع 7671 1

 77.7 محاسن ابراهٌم نور العلً اجتماععلم  7659 2

 76.3 امهان انٌس ندى ماشً علم اجتماع 7745 3

 75.6 حورٌه منصور صفٌه الدمحم علم اجتماع 7604 4

 75.5 هناء سلٌمان غفران صالح علم اجتماع 7742 5

 75.1 فوزه عارف رشا السلمان علم اجتماع 7575 6

 75.1 ناٌال كامل أحالم ابراهٌم علم اجتماع 7678 7

 74.6 رمزٌه سلٌمان لبنى السلٌمان علم اجتماع 7631 8

 73.7 هند صمر عبٌر محفوض علم اجتماع 7607 9

 73.7 كوثر صالح رشا سلٌمان علم اجتماع 7687 10

 73.5 عواطف محمود لمى علً علم اجتماع 7633 11

 73.5 امنة سلٌمان مها عمران علم اجتماع 7711 12

 73.2 وجٌها دٌب دالٌا حمٌدان علم اجتماع 7565 13

 73.1 خدٌجه خلٌفه منال سرحان علم اجتماع 7644 14

 73 ام البنٌن شعبان هدى موسى علم اجتماع 7743 15

 72.7 الماظة شعبان مٌساء دنورة علم اجتماع 7776 16

 72.3 كوكب منٌف سراء شكوحً علم اجتماع 7750 17

 72.3 سهام ٌونس صالحمها  علم اجتماع 7714 18

 72.1 اسمة بهجت مٌسون صمر علم اجتماع 7782 19

 72.1 سفٌره أحمد منى دمحم علم اجتماع 7646 20

 72 وفٌمة فاٌز دارٌن احمد علم اجتماع 7772 21

 71.9 شهدة ادٌب رغداء خضور علم اجتماع 7769 22

 71.8 عدن عبد العزٌز حنٌن ابراهٌم علم اجتماع 7561 23

 71.5 وحٌده حسن شادٌه بناوي علم اجتماع 7596 24

 71.4 هدٌه علً رتٌبة نجمو علم اجتماع 7738 25

 71.3 المازه ابراهٌم عمار دٌب علم اجتماع 7796 26

 71.1 ملكه ادٌب فاطمة شحادة علم اجتماع 7709 27

 71 نبٌها فؤاد دالٌا حمود علم اجتماع 7696 28

 71 مدٌحه ٌوسف فرفورلما  علم اجتماع 7632 29

 70 سلمى أحمد مرح داود علم اجتماع 7713 30

 70 فكتورٌا اسكندر شٌبان رنجوس علم اجتماع 7784 31

 70 حنان ابراهٌم كاترٌن أبو عتٌك علم اجتماع 7626 32

 70 باهٌه ٌاسٌن عال مٌهوب علم اجتماع 7695 33



17 

 

 70 جمٌلة بدر مٌسون خضر علم اجتماع 7699 34

 69.6 فاطمة شوكات علً علً علم اجتماع 7786 35

 69.5 فاطمه احمد رانٌه زٌنو علم اجتماع 7571 36

 69.4 صباح سالم فرح الماري علم اجتماع 7624 37

 69.1 منٌره صمر إٌمان دٌب علم اجتماع 7542 38

 69.0 جنان أحمد علٌاء عباس علم اجتماع 7613 39

 69 انعام موسى رنا زاهر علم اجتماع 7702 40

 69 عائدة عبد المادر خدٌجة أحمد علم اجتماع 7703 41

 68.4 نازن خالد صفٌناز ساعً علم اجتماع 7733 42

 68.4 غزوه مسعد حنان علً علم اجتماع 7727 43

 68.2 وجٌهة حسن هناء جحا علم اجتماع 7739 44

 68.1 سمٌحه سلمان شذى دٌب علم اجتماع 7597 45

 68 سلمى دمحم وفاء عٌسى علم اجتماع 7697 46

 68 خدٌجه دمحم وجٌهه ساعود علم اجتماع 7669 47

 68 امٌرة مصطفى دمحم لاسمو علم اجتماع 7767 48

 67.7 ادٌبه ادٌب شعاع حسن علم اجتماع 7598 49

 67.5 زٌنب تٌسٌر هناء حسن علم اجتماع 7666 50

 67.5 ٌسرى علً زوٌا حمدان علم اجتماع 7734 51

 67.4 ندا سلمان امل رمضان علم اجتماع 7540 52

 67.4 شعله مخلوف مرح شهٌره علم اجتماع 7640 53

 67.2 صباح عابد والء هواش علم اجتماع 7675 54

 67 امل مصطفى عفراء مصطفى علم اجتماع 7731 55

 67 فتحٌة عدنان رٌم الهندي علم اجتماع 7740 56

 67 امٌره علً نادٌه الدمحم علم اجتماع 7653 57

 67 فاطمة دمحم سهٌر شٌحا علم اجتماع 7736 58

 83.3 فاطمه احمد سورٌا عمري علم األحٌاء 6952 1

 83 مجد اكرم زٌنه نمو علم األحٌاء 6945 2

 83 سكر علً لورٌس هٌفا علم األحٌاء 7023 3

 82.1 فاطمه دمحم باسل حسن علم األحٌاء 6909 4

 81 ٌسٌره ضاحً أشواق عدرة األحٌاء علم 6903 5

 79.2 ضحٌه علً امٌره السلٌمان علم األحٌاء 6896 6

 78.7 فاطمة عمل نسٌم نبهان علم األحٌاء 7004 7

 78 حٌاه عمر آالء العثمان اركً علم األحٌاء 6905 8

 78 هناء خالد بنان علً هً علم األحٌاء 6914 9

 78 فادٌا دمحم ارٌج زروف علم األحٌاء 6894 10

 78 تغرٌد ولٌد آنا هزٌم علم األحٌاء 6907 11

 78 مرٌم خالد أسماء الدمحم علم األحٌاء 6902 12

 78 امال فٌاض نور فٌاض علم األحٌاء 7006 13
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 77.5 سلوى مطانٌوس دارٌن سعد علم األحٌاء 6926 14

 77.4 مسٌله علً والء عباس علم األحٌاء 7018 15

 77.3 خوله احمد عبد الرحمن الفارس األحٌاءعلم  6966 16

 77.1 سمٌره ابراهٌم صبه الصالح علم األحٌاء 6959 17

 77.1 فاطمه دمحم نسرٌن الحموي علم األحٌاء 7002 18

 77 فاطمه عبد المنعم مها الدمحم علم األحٌاء 6996 19

 76.5 هند علً وئام هدٌوه علم األحٌاء 7027 20

 76 سمٌره دمحم ابتسام خلوف الصطٌف األحٌاءعلم  6893 21

 76 فاتن جمال الدٌن روشان عدره علم األحٌاء 6939 22

 75.6 تركٌه صالح فاتن أحمد علم األحٌاء 7026 23

 75.2 حلوه غازي جٌانا لربٌش علم األحٌاء 6918 24

 75.1 وداد سلٌمان آمنه الحماده علم األحٌاء 6906 25

 75 فادٌه غالب اٌناس النبهان األحٌاءعلم  6899 26

 75 رفعه دمحم مروه اسماعٌل علم األحٌاء 6989 27

 75 مشٌره حبٌب رفاه أحمد علم األحٌاء 6935 28

 74.7 نعمات عبد الهادي ثراء الحكٌم علم األحٌاء 6915 29

 74.2 حسنه سلوم رنا ادرٌس علم األحٌاء 6936 30

 74 ثائره عٌسى ممداددعاء  علم األحٌاء 6928 31

 74 نجوه احمد اٌناس دحروج علم األحٌاء 6900 32

 74 أمٌرة ثابت دعاء المحمود علم األحٌاء 6927 33

 74 روٌده نعٌم ماري منصور علم األحٌاء 6985 34

 74 ثناء بدٌع ٌوال زٌود علم األحٌاء 7022 35

 74 فطٌم حسن غانٌه شنتٌر علم األحٌاء 6974 36

 73.6 فلاير مصطفى عامر دبٌس اللطمٌنه علم األحٌاء 6965 37

 73.2 ٌسرى شوكات رشا جوهره علم األحٌاء 6933 38

 73.1 صبا دمحم نور أحمد حداد علم األحٌاء 6901 39

 73 خدٌجة اسماعٌل هبة الشعار علم األحٌاء 7009 40

 73 بستانه هالل اٌمان الخلٌفه علم األحٌاء 6897 41

 73 فاطمه عبد المادر بسمه ابو لاق علم األحٌاء 6912 42

 72.1 غصون ٌوسف دمحم شعبان علم األحٌاء 6987 43

 72.1 رتٌبه سلٌمان منى الصالح علم األحٌاء 6995 44

 72 فضة مصطفى وصال السح علم األحٌاء 7016 45

 72 وفاء بسام شذى ابراهٌم علم األحٌاء 6955 46

 72 فطوم دمحم سومر عٌسى علم األحٌاء 6954 47

 72 حمامه دمحم رزان سكابا علم األحٌاء 6931 48

 72 ملن دمحم هنادي منصور علم األحٌاء 7015 49

 72 خدٌجه دمحم رٌما الٌوسف علم األحٌاء 6944 50

 72 انٌسه حسن رامٌا صبٌح علم األحٌاء 6930 51
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 78.0 منٌره فواز سوسن حلوم علم النفس 7817 1

 77.4 هاجر كمٌل براءه هالله علم النفس 7809 2

 75.5 خدٌجه عبد الرحمن غالٌه عماد علم النفس 7823 3

 74.5 ابتسام سلٌمان روال جرماشً علم النفس 7846 4

 72.5 خانم نصر الدٌن جهان عبٌدو علم النفس 7811 5

 71.4 لٌلى سلمان مٌس حمود علم النفس 7839 6

 70 مدٌحة ٌاسٌن لاسم براء علم النفس 7843 7

 69.6 شهبا علً اٌمان الحرن علم النفس 7805 8

 69.5 وطفه شعبان رامٌا عٌسى علم النفس 7814 9

 68 هناء حسن ناهد الحلو علم النفس 7831 10

 67.4 مٌرازه حسن رامٌا حسن علم النفس 7813 11

 67 نادٌا حسن امندى سلطانً علم النفس 7844 12

 i 66.8جهٌد سلٌمان نمٌر الجاموس النفسعلم  7833 13

 65 عائشه أحمد شعالن براءه حمدان علم النفس 7808 14

 64.8 مٌلٌا محسن جمٌله ٌوسف علم النفس 7810 15

 64.2 هند علً غنوة عٌد علم النفس 7840 16

 64 سرسن فاٌز هناء الخلٌف علم النفس 7837 17

 63 فاطمه علً كنانه طالب علم النفس 7826 18

 63 نجود ٌوسف رندا إبراهٌم علم النفس 7842 19

 63 ثنٌه غازي ندى االحمد علم النفس 7832 20

 77.6 نبٌهه حمدو احمد الرجب علوم سٌاسٌة 5977 1

 76.4 سمعة حسن نوفل هرموش علوم سٌاسٌة 5997 2

 76.1 مطٌعه فاٌز منار خضور علوم سٌاسٌة 5999 3

 76 اسمهان حمدان دٌمه علً علوم سٌاسٌة 5986 4

 74.6 عائده نبٌه حسام الحواط علوم سٌاسٌة 5984 5

 73.8 ندٌمة وفٌك مٌرفت شعبان علوم سٌاسٌة 6001 6

 71.6 فاطمه علً بسام الدخٌل علوم سٌاسٌة 5980 7

 71 صفاء دمحم مٌس دمحم علوم سٌاسٌة 5996 8

 69.1 سلمى عمل منال سلهب علوم سٌاسٌة 5995 9

 69 سلمى محمود ربٌعه سالم علوم سٌاسٌة 5987 10

 69 فاطمه دمحم هبه الحاج حسٌن علوم سٌاسٌة 5998 11

 68.9 غفران أكرم امرلاسم علوم سٌاسٌة 5978 12

 68.4 حبابه دٌوب امل الدٌوب علوم سٌاسٌة 5979 13

 67.4 عبٌر رادف ختام دٌب علوم سٌاسٌة 5985 14

 67 جولٌا وجٌه مرا م صالح علوم سٌاسٌة 5992 15

 66 امل وفٌك حسام  ابو حسٌن علوم سٌاسٌة 5983 16

 66 منتها رمضان مفٌد العبود علوم سٌاسٌة 5994 17

 65 عزٌزه ابراهٌم سمٌه حسٌن علوم سٌاسٌة 5988 18
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 65 روضه عبد الرحمن احمد الحسٌن علوم سٌاسٌة 5976 19

 64.6 ٌمنه صالح مروى االسكندر علوم سٌاسٌة 5993 20

 82.5 خدٌجه علً جهاد شحود فلسفة 5928 1

 82.0 حٌاة مبارن لٌنه حمدان فلسفة 5893 2

 80.3 سمٌره معروف نجوى ممداد فلسفة 5912 3

 79.2 غصن دمحم دعد حبٌب فلسفة 5938 4

 78 جمٌله دمحم سماهر دمحم فلسفة 5860 5

 77.5 ماري عبد الكرٌم دمحم أسعد فلسفة 5953 6

 77.3 نجاح فادي نور نعوس فلسفة 5914 7

 77.3 تمرة محمود هبة عبد هللا فلسفة 5927 8

 77.0 امٌره ابراهٌم شٌرٌن الحٌدر فلسفة 5864 9

 76.6 ربٌحه محمود سمر مصطفى فلسفة 5861 10

 76.2 حاجه عٌسى هاله اسماعٌل فلسفة 5916 11

 76.1 نهاد علً مانٌا حبٌب فلسفة 5896 12

 76 فضه حسن سلٌمان االحمد فلسفة 5859 13

 76 سلوى عبد الستار امل عصفور فلسفة 5824 14

 76 امٌره احمد مرٌانا الصالح فلسفة 5902 15

 75.9 بدٌعه خضر علً عاموده فلسفة 5869 16

 75.8 نعٌمه ٌوسف لبابه حمدان فلسفة 5882 17

 75 فاطمه احمد بنان حسن فلسفة 5832 18

 75 نظٌرة علً عبٌر مٌا فلسفة 5965 19

 75 مجٌده عٌسى مٌس سالمه فلسفة 5908 20

 75 ثمٌنه ندٌم فاتن محمود فلسفة 5876 21

 83.7 علٌا علً ٌوسف كلتوم فٌزٌاء 6647 1

 83.6 نظٌرة علً لٌث علً فٌزٌاء 6649 2

 82.6 ثناء احمد تغرٌد ٌوسف فٌزٌاء 6476 3

 81.1 صباح دمحم الحسٌننعمت  فٌزٌاء 6622 4

 81.1 سمٌا سمٌع هٌفاء هٌفا فٌزٌاء 6675 5

 81.0 ٌسرى دمحم أحمد احمد فٌزٌاء 6460 6

 80.1 شمسه دمحم خدٌجة خشفة فٌزٌاء 6490 7

 79.9 حلٌمه ٌوسف أحمد حسن فٌزٌاء 6461 8

 79 لٌلى حسن وعد عمران فٌزٌاء 6635 9

 78.9 منى دمحم حسن حسن فٌزٌاء 6482 10

 78.0 فاطمه محمود حنان النجار فٌزٌاء 6483 11

 77.4 جمٌله خلٌفه صفوان دمحم فٌزٌاء 6538 12

 77.3 الٌمة نادر سومر خضور فٌزٌاء 6672 13

 77 خوله دمحم عال جرجنازي فٌزٌاء 6550 14

 76.6 منٌره سرحان صبا سلٌم فٌزٌاء 6650 15
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 76.5 مادلٌن حسان توفٌك لوش فٌزٌاء 6478 16

 76.5 فاطمه دمحم وفاء الخازم فٌزٌاء 6636 17

 76.5 غاده عبد الكفٌل روال حلفاوي فٌزٌاء 6513 18

 76.1 صبحٌه محمود مروه بارودي فٌزٌاء 6602 19

 76 مجٌدة احمد محسن حسٌن فٌزٌاء 6656 20

 76 وفاء أمٌن فادي غٌبور فٌزٌاء 6565 21

 75.8 كوثر حسٌن علً حسان فٌزٌاء 6551 22

 75.5 هاله كمال دمحم ربٌع لنوت فٌزٌاء 6592 23

 75 سلوى دمحم عبٌر الدرع فٌزٌاء 6546 24

 75 سمٌرة توفٌك طارق حسن فٌزٌاء 6673 25

 74.9 كوكب دمحم دعاء شعبان فٌزٌاء 6495 26

 74.6 دالل ولٌد رنه الحاج فٌزٌاء 6509 27

 74.5 هند مزعل عماد سلوم فٌزٌاء 6556 28

 74.5 هاله فٌصل نٌروز احمد فٌزٌاء 6629 29

 74.4 سفٌره ٌوسف عهد الخلٌل فٌزٌاء 6558 30

 74 هٌفاء حسٌن لمى عٌزولً فٌزٌاء 6579 31

 73.9 عزٌزه جاسم محسن الحمود فٌزٌاء 6585 32

 73.2 مهى حسن عائشه اسعد بكري فٌزٌاء 6543 33

 73 جهٌنه سلٌمان روال حسٌن فٌزٌاء 6655 34

 72.6 سلطانه عمر دمحم الدمحم فٌزٌاء 6588 35

 72.5 وفاء خالد دمحم لصً صطٌف فٌزٌاء 6597 36

 72.5 ملن سلٌمان عال الدمحم فٌزٌاء 6548 37

 72.1 سمٌره حسن احمد شاهٌن فٌزٌاء 6450 38

 72 مً مسلم هدٌل الوتار فٌزٌاء 6632 39

 72 فهده الدٌنزٌن  علً عبد هللا فٌزٌاء 6553 40

 72 عواطف دمحم عاطف محفوض فٌزٌاء 6542 41

 72 فاطمه محمود ٌامن منصور فٌزٌاء 6640 42

 71.5 سناء نزار معن الخطاب فٌزٌاء 6608 43

 71.5 سمٌرة توفٌك رزان حسن فٌزٌاء 6674 44

 71.5 وضحه انٌس بشرى نصره فٌزٌاء 6474 45

 أحمد دمحم المحمود فٌزٌاء 6589 46
حسنه 
 محمود

71.3 

 71.3 فادٌه علً مٌس علً فٌزٌاء 6646 47

 71.1 نعٌمة هانً هبة غانم فٌزٌاء 6651 48

 71.1 لودي مروان مطانٌوس عطار فٌزٌاء 6605 49

 71 نجاة نورالدٌن هدٌل مصطفى فٌزٌاء 6633 50

 71 عائشه ملهم لمى بظ فٌزٌاء 6578 51

 71 مٌلٌا مالن رزان التع فٌزٌاء 6502 52

 70.9 ٌسرى دمحم رشا كرٌدي فٌزٌاء 6507 53
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 70.6 هال حافظ عزام بركات فٌزٌاء 6652 54

 70.5 فوزة غازي مدٌن الدمحم فٌزٌاء 6601 55

 70.5 امٌه سلٌمان اٌمان السفاف فٌزٌاء 6455 56

 70.5 خوله فاٌز شهد حلفاوي فٌزٌاء 6532 57

 70.2 آسٌا بسام الهاديبشرى دمحم عبد  فٌزٌاء 6473 58

 70.1 فتاة دمحم رانٌا دٌب فٌزٌاء 6653 59

 70 اسمهان علً والء نعمه فٌزٌاء 6637 60

 70 فادٌا دمحمنور أحمد حٌدر فٌزٌاء 6462 61

 70 عواطف عبدهللا حسن محمود فٌزٌاء 6654 62

 69.5 تغرٌد تاج الدٌن رهف ضعون فٌزٌاء 6511 63

 69.5 رئٌفه سامً ٌحٌىفادي  فٌزٌاء 6566 64

 69.5 مٌساء دمحم مروه ولاف فٌزٌاء 6603 65

 69.5 خٌرٌه عبد الكرٌم ختام الدمحم فٌزٌاء 6486 66

 69.5 زهره محمود ٌاسمٌن السعٌد فٌزٌاء 6638 67

 69.4 روعه جبر رنا العوض فٌزٌاء 6508 68

 69.4 عزٌزه محسن شمس مصطفى فٌزٌاء 6531 69

 69.1 ابتسام هاشم أٌمن زٌدان فٌزٌاء 6464 70

 69 امٌنه حسٌن رٌم عثمان فٌزٌاء 6517 71

 69 وفاء عبد هللا رانٌه األخرس فٌزٌاء 6499 72

 69 منى اسامة معتز دالل فٌزٌاء 6607 73

 68.8 سمٌحه عثمان عمر حمودالعبوش فٌزٌاء 6641 74

 68.6 نظٌره أمٌن ماٌا حسن فٌزٌاء 6584 75

 68.5 شاهه سلٌمان عمران خطٌب فٌزٌاء 6557 76

 68.3 مدٌحه عز الدٌن علٌاء طوبر فٌزٌاء 6555 77

 68.2 صفاء غالب امجد بلوات فٌزٌاء 6453 78

 68.1 فوزٌه حسن نوال دوري فٌزٌاء 6625 79

 68.1 امال ٌوسف رامً شاعر فٌزٌاء 6497 80

 67.5 نشروان عبد الستار ملهم المصري فٌزٌاء 6609 81

 67.5 لٌمونه نمر شعٌب دمحم فٌزٌاء 6530 82

 67.5 فادٌة محً الدٌن دمحم سومر الرٌشة فٌزٌاء 6594 83

 67.5 ضحون بسام نسٌبه ابو ربعٌه فٌزٌاء 6621 84

 67.2 ظافره سمٌر كرٌم زٌدان فٌزٌاء 6573 85

 67.1 وفاء خلٌل روال الفطوم فٌزٌاء 6512 86

 67 فاطمه عبد الرزاق الهواريمرٌم  فٌزٌاء 6604 87

 67 سعاد مصطفى آمنة المصطفى فٌزٌاء 6467 88

 66.5 آمال مصطفى سوسن اسكٌف فٌزٌاء 6526 89

 66.5 علٌا فاٌز شٌرٌن عباس فٌزٌاء 6536 90

 66.5 شهله احمد بدور المصري فٌزٌاء 6472 91
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 66.5 بدٌعه ماجد سالم أبً سن فٌزٌاء 6521 92

 66.5 فاطمه ممصود سهٌر خزمه فٌزٌاء 6525 93

 66.2 فاطمة علً خدٌجة األحمد فٌزٌاء 6489 94

 66 عائشة توفٌك ماهر عسكر فٌزٌاء 6583 95

 66 أسعاف ابراهٌم رزان الرحمون فٌزٌاء 6503 96

 65.9 ادٌبه هاشم خضر محسن فٌزٌاء 6491 97

 65.6 هناء دمحم اٌمان العمر فٌزٌاء 6456 98

 65.5 أمٌنه ٌحٌى خلٌل المرٌع فٌزٌاء 6493 99

 65.5 مفٌدة عبد الرحمن خدٌجة  حسون فٌزٌاء 6488 100

 65.5 فٌروز عبد العزٌز دمحم وسوف فٌزٌاء 6599 101

 65.4 دالل علً رهام نزهه فٌزٌاء 6510 102

 65.2 رسمٌه عدنان خلود الشعار فٌزٌاء 6492 103

 65.1 فلاير ثابت سوسن منً فٌزٌاء 6527 104

 65 هند احمد دمحم ربٌع الخٌاط فٌزٌاء 6591 105

 65 سمره احمد اٌاس عزٌز فٌزٌاء 6667 106

 64.5 هاله حسان مٌساء ناعم فٌزٌاء 6616 107

 64.5 حٌاة مرهف هبه عطون فٌزٌاء 6631 108

 64.5 زكٌه محمود حسام الحسن السلٌمان فٌزٌاء 6479 109

 64.5 هندي أمٌر نارٌمان محفوض فٌزٌاء 6619 110

 64.5 حسنه ابراهٌم نالً نصور فٌزٌاء 6620 111

 64 سمٌره كمال الرا جروج فٌزٌاء 6574 112

 دمحم أسامة ٌوسف فٌزٌاء 6643 113
عربٌة 
 صالح

64 

 64 رنده ناجح خالد فخري فٌزٌاء 6485 114

 64 سوسن عبد الكرٌم زكٌة زهٌري فٌزٌاء 6670 115

 64 دالل شمس الدٌن نور زٌنو فٌزٌاء 6627 116

 64 سمر نعٌم علً دٌبو فٌزٌاء 6657 117

 63.2 جمانه عبد الرحمن سالم جعفر فٌزٌاء 6522 118

 63 رفعه عموري دمحم عجاج فٌزٌاء 6596 119

 63 عدنٌه حبٌب إنسام عٌسى فٌزٌاء 6458 120

 63 نوال احمد باسمه الدمحم فٌزٌاء 6470 121

 63 رٌضا صالح بنان حسن فٌزٌاء 6663 122

 63 جمٌله دمحم فاطمه الحسن فٌزٌاء 6569 123

 76.8 سرور لدور انسام لدور كٌمٌاء بحتة 6694 1

 75 عائده اٌمن لما شمفه كٌمٌاء بحتة 6742 2

 74 ثرٌا نزٌه علً سفاف كٌمٌاء بحتة 6733 3

 73.7 هٌام فاتن الره حسون كٌمٌاء بحتة 6741 4

 73.5 منى ظافر رشا ورده كٌمٌاء بحتة 6715 5

 72.3 خانم لاسم شذى عدرة كٌمٌاء بحتة 6727 6
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 72.1 طفال موسى نوار موسى كٌمٌاء بحتة 6762 7

 70.5 اعتماد عبدالكرٌم وفاء داود كٌمٌاء بحتة 6775 8

 70.4 فادٌا دمحم لمى علٌا كٌمٌاء بحتة 6744 9

 70.1 فاطمه محمود منصورسامً  كٌمٌاء بحتة 6720 10

 70.1 رسمٌه شرٌف دٌما الحسن كٌمٌاء بحتة 6712 11

 70.1 صباح نزٌه فاطمه عٌسى كٌمٌاء بحتة 6739 12

 68.5 فاتن علً مٌس طاهر كٌمٌاء بحتة 6759 13

 67.5 ثناء مصطفى مٌساء المدور كٌمٌاء بحتة 6760 14

 67.5 فاطمه عبد الكرٌم فادٌا دحروج كٌمٌاء بحتة 6738 15

 66.8 رجاء مروان بٌان الحورانً كٌمٌاء بحتة 6703 16

 66.6 روٌده حسن اٌناس ٌوسف كٌمٌاء بحتة 6696 17

 66.6 فاطمه نمر عمار سلهب كٌمٌاء بحتة 6734 18

 65.5 صباح حمد والء الحمدٌش كٌمٌاء بحتة 6776 19

 65.5 مٌاده احمد جوهر نور رسالن كٌمٌاء بحتة 6763 20

 65.4 سهام جمٌل ماري نجار كٌمٌاء بحتة 6747 21

 65 فتاة علً سهٌر الحواط كٌمٌاء بحتة 6723 22

 65 مرٌم تركً منى أبو جدعان كٌمٌاء بحتة 6755 23

 65 سهام علً ٌازد حبٌب كٌمٌاء بحتة 6784 24

 64 سوسن مٌالد مارو نجار كٌمٌاء بحتة 6746 25

 64 مرٌم مخلف الحسنفداء  كٌمٌاء بحتة 6740 26

 64 زٌنب درٌد رٌتا الحاج كٌمٌاء بحتة 6717 27

 64 شهٌره دمحم همام ٌوسف كٌمٌاء بحتة 6772 28

 63.4 ابتسام كرٌم ماٌا دومط كٌمٌاء بحتة 6748 29

 63.1 فادٌه اسماعٌل دمحم الشٌخ ٌاسٌن كٌمٌاء بحتة 6750 30

 63 وضحه غازي درٌد البمٌلً كٌمٌاء بحتة 6783 31

 79.4 سهام فٌصل دٌما كحٌل كٌمٌاء تطبٌمٌة 6803 1

 74 فاطمه احمد ولٌد الحسن كٌمٌاء تطبٌمٌة 6859 2

 73.6 منى منذر غٌث رستم كٌمٌاء تطبٌمٌة 6825 3

 73.6 هدى احمد دٌمه حمود كٌمٌاء تطبٌمٌة 6804 4

 72.5 روٌدا عادل والء ابراهٌم كٌمٌاء تطبٌمٌة 6861 5

 72.2 مطٌعه صالح سامر حسن كٌمٌاء تطبٌمٌة 6814 6

 70.8 نداء سامً علً الجرف كٌمٌاء تطبٌمٌة 6824 7

 70.8 صفٌه ابراهٌم عالء الشٌخ كٌمٌاء تطبٌمٌة 6822 8

 70.5 مجٌده رٌاض عسكر زروف كٌمٌاء تطبٌمٌة 6820 9

 69.1 نجوى فائز ماهر عمران كٌمٌاء تطبٌمٌة 6867 10

 69 فاطمه احمد خالد الحسن تطبٌمٌةكٌمٌاء  6801 11

 68.2 هناء خالد مرح بري كٌمٌاء تطبٌمٌة 6836 12

 68.2 ابتسام غسان براءة موسى كٌمٌاء تطبٌمٌة 6862 13
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 68 طرفه دمحم وصال كٌالنً كٌمٌاء تطبٌمٌة 6855 14

 67.1 شفٌمه محمود اٌفلٌن دمحم كٌمٌاء تطبٌمٌة 6789 15

 عٌسى منى نمول تطبٌمٌةكٌمٌاء  6870 16
اودٌت 
 سعاده

67 

 67 عفراء عبد المادر وئام عماد كٌمٌاء تطبٌمٌة 6888 17

 66.9 مٌالدي ندٌم ساره صدٌر كٌمٌاء تطبٌمٌة 6813 18

 66 آمنة دمحم فادٌا الحاج حسٌن كٌمٌاء تطبٌمٌة 6887 19

 حبٌب هبه الٌوسف كٌمٌاء تطبٌمٌة 6871 20
فوزٌه 
 الوسوف

66 

 66 رغده علً هال بٌطار كٌمٌاء تطبٌمٌة 6853 21

 66 زهره عبد هللا نور الهدى عزكور كٌمٌاء تطبٌمٌة 6846 22

 66 ماجده ٌاسر إبراهٌم بٌطار كٌمٌاء تطبٌمٌة 6792 23

 65.7 نجوى دمحم مجد سلمان كٌمٌاء تطبٌمٌة 6863 24

 65 ساره ٌحٌى لمى الحاج اعرابً كٌمٌاء تطبٌمٌة 6830 25

 64.5 زهره لاسم اٌمان دروٌش كٌمٌاء تطبٌمٌة 6790 26

 64.1 هٌام دمحم رهف بٌزون كٌمٌاء تطبٌمٌة 6809 27

 64 نهى غسان مدٌحه عدي كٌمٌاء تطبٌمٌة 6835 28

 64 صبرٌة حٌان اٌناس الحاج زٌن كٌمٌاء تطبٌمٌة 6791 29

 63.1 منا نزٌه آمنة الناصر كٌمٌاء تطبٌمٌة 6889 30

 63 فاطمه مسعف الهام الحرٌري كٌمٌاء تطبٌمٌة 6786 31

 63 نجاة دمحم نزار زٌنه لنزع كٌمٌاء تطبٌمٌة 6810 32

 63 دالل دمحم وحٌد امنه العثمان كٌمٌاء تطبٌمٌة 6787 33

 62 عشٌره فاٌز مفٌده البكور كٌمٌاء تطبٌمٌة 6839 34

 85.9 ٌاسمٌن لٌس دٌما رستم لغة إنكلٌزٌة 2681 1

 83.6 سمٌا سمٌع هند هٌفا لغة إنكلٌزٌة 3752 2

 81.9 نجاح صبحً روعه البوشً لغة إنكلٌزٌة 2799 3

 81.7 رٌده منذر ربا النمر لغة إنكلٌزٌة 2718 4

 81.5 ادٌبه نزٌه لطٌفه السراج لغة إنكلٌزٌة 3149 5

 81.5 حبابه ركن الدٌن أحمد حبابه لغة إنكلٌزٌة 2496 6

 81.5 نبٌله محمود ودٌعه دروٌش إنكلٌزٌةلغة  3509 7

 81.1 خدٌجه احمد مهند طاهر لغة إنكلٌزٌة 3277 8

 80.9 ثناء حسن ساره الحداد لغة إنكلٌزٌة 2865 9

 80.9 حٌاه عثمان سناء لوال غاسً لغة إنكلٌزٌة 2915 10

 80.9 حٌاه دمحم سراب ابو لطٌف لغة إنكلٌزٌة 2883 11

 80.8 تمانٌه نادر مٌساء الحاٌن إنكلٌزٌةلغة  3301 12

 80.2 عناٌات دمحم علً عثمان لغة إنكلٌزٌة 3056 13

 79.9 حٌاة عادل رٌم الحسٌن لغة إنكلٌزٌة 2825 14

 79.6 امٌرة سٌف الدٌن وفاء سلٌمان لغة إنكلٌزٌة 3777 15

 79 سهام حسٌن روٌدا بدر لغة إنكلٌزٌة 2808 16
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 78.9 سهام عبد المالن ربا دمحم إنكلٌزٌةلغة  3756 17

 78.9 هند حسن نوره خضر طلفً لغة إنكلٌزٌة 3383 18

 78.4 وحٌده سلٌمان عبٌر ربٌع لغة إنكلٌزٌة 3757 19

 78.3 منتهى سلٌمان رنٌم منصور لغة إنكلٌزٌة 2783 20

 78.1 صفٌة عزٌز نوار فلٌفل لغة إنكلٌزٌة 3359 21

 78.0 سمر ابراهٌم فاطمه طمم إنكلٌزٌةلغة  3102 22

 78 شذا ابراهٌم لجٌن علوش لغة إنكلٌزٌة 3146 23

 77.6 مزٌده عبد الرزاق ختام علً لغة إنكلٌزٌة 3696 24

 77.4 سلمى عدنان انوار نجال لغة إنكلٌزٌة 2474 25

 77.3 خدٌجه هٌثم بشرى سبور لغة إنكلٌزٌة 2567 26

 77.1 دالل عبدالرحمن منال شومان المهواتً لغة إنكلٌزٌة 3256 27

 76.9 فاٌزة نزار نور خضور لغة إنكلٌزٌة 3699 28

 76.8 فاطمه دمحم حسٌن الدعبول لغة إنكلٌزٌة 2616 29

 76.5 فاطمه سالم بدر الدلً لغة إنكلٌزٌة 2543 30

 76.4 حمٌده ٌوسف حنان الصوص لغة إنكلٌزٌة 2624 31

 76.4 صفٌه دمحم نور عبٌر هدلة لغة إنكلٌزٌة 3027 32

 76.2 ثرٌا شهاب سالم السلوم لغة إنكلٌزٌة 2889 33

 76.1 امون فاضل مكزون حسن لغة إنكلٌزٌة 3728 34

 76 ودٌعة نبٌل فراس جركس لغة إنكلٌزٌة 3712 35

 76.0 جمٌله ٌوسف رٌم العلً لغة إنكلٌزٌة 2828 36

 75.7 سهٌلة خلٌل تهانً دمحم لغة إنكلٌزٌة 3540 37

 75.5 جهٌنة علً هال سلٌمان لغة إنكلٌزٌة 3512 38

 75.5 شهامه عبد الحمٌد عبد الهادي زهدي لغة إنكلٌزٌة 3015 39

 75.4 حٌاة عبد الكرٌم دمحم خضور لغة إنكلٌزٌة 3567 40

 75.4 راجحة عفٌف نرمٌن دٌب لغة إنكلٌزٌة 3665 41

 75.3 سورٌا جاسم بشرى حربا لغة إنكلٌزٌة 3518 42

 75.3 منى ماهر ماري السلوم لغة إنكلٌزٌة 3191 43

 75.1 وفاء عبد الكرٌم جمٌلة دٌوب لغة إنكلٌزٌة 3663 44

 75 سمٌحه دمحم راتب دالل عرابً لغة إنكلٌزٌة 2668 45

 75 ازدهار أحمد علً سودان لغة إنكلٌزٌة 3055 46

 75 نجود كرٌم ماري الشٌخ لغة إنكلٌزٌة 3192 47

 75.0 فادٌا حكمت ماجده سالمة لغة إنكلٌزٌة 3182 48

 74.7 امٌره عبد الكرٌم النا جانً لغة إنكلٌزٌة 3136 49

 74.5 روضه دمحم الهام خالد لغة إنكلٌزٌة 2459 50

 74.5 وداد ٌوسف مٌساء حسون لغة إنكلٌزٌة 3670 51

 74 لمر عدنان رزان شنات لغة إنكلٌزٌة 2740 52

 74 فاطمة دمحم رشا العلً لغة إنكلٌزٌة 2750 53

 74 كردٌه عٌسى لمٌس دمحم لغة إنكلٌزٌة 3161 54



27 

 

 73.6 وداد سلٌمان هارون الحماده لغة إنكلٌزٌة 3391 55

 73.6 علٌا توفٌك فاطمه ابراهٌم لغة إنكلٌزٌة 3093 56

 73.6 حٌاة دروٌش زٌزفون شبٌب لغة إنكلٌزٌة 3680 57

 73.5 نشمٌة سلٌم مٌثال عربً إنكلٌزٌة لغة 3821 58

 73.5 فاطمه سلٌم براءه الشٌخ لغة إنكلٌزٌة 2553 59

 73.2 ختام علً عبدالحمٌد الكرع لغة إنكلٌزٌة 3016 60

 73.2 سهام شعبان سالم شعبان لغة إنكلٌزٌة 2892 61

 73.2 منى نبٌه اٌمان ٌوسف لغة إنكلٌزٌة 3796 62

 73.1 جمانة علً بتول مرهج لغة إنكلٌزٌة 3684 63

 73.1 هند ٌاسٌن مٌس سالمه لغة إنكلٌزٌة 3293 64

 73.1 سلوى ابراهٌم مرح زٌتً لغة إنكلٌزٌة 3677 65

 73.1 هٌام جهاد دٌانا عاصً لغة إنكلٌزٌة 2675 66

 73 رضٌه دمحم رهف حسن لغة إنكلٌزٌة 2792 67

 73 راغده أحمد عال حمودي لغة إنكلٌزٌة 3043 68

 73 ابتسام محمود عمار دمحم لغة إنكلٌزٌة 3063 69

 73 فاطمه أحمد عزام العبد هللا لغة إنكلٌزٌة 3031 70

 72.9 ناهدي أنور سالم سعٌد لغة إنكلٌزٌة 2891 71

 72.8 أماثل دمحم نهلة وسوف لغة إنكلٌزٌة 3350 72

 72.8 انعام دمحم نارمٌن عبد الرحٌم لغة إنكلٌزٌة 3544 73

 72.7 سناء احمد رهام المهوجً لغة إنكلٌزٌة 3541 74

 72.6 سحر عدنان هبا لداح لغة إنكلٌزٌة 3525 75

 72.6 مرٌم دمحم خدٌجه ناصٌف لغة إنكلٌزٌة 2645 76

 72.5 وداد عارف رهام عٌسى لغة إنكلٌزٌة 2789 77

 72.5 هٌفاء عبد الكرٌم دعاء البستانً الفتوحً لغة إنكلٌزٌة 2658 78

 72.5 أمنه احمد مبارن السرالبً لغة إنكلٌزٌة 3199 79

 72.5 روعه دمحم حسان رشا الصباغ لغة إنكلٌزٌة 2746 80

 72.5 مجٌده عبدو شٌرٌن درداري لغة إنكلٌزٌة 2958 81

 72.5 سلمى احمد ماٌا حسنه لغة إنكلٌزٌة 3198 82

 72.3 ٌمنى صالح سوسن خلٌل لغة إنكلٌزٌة 3519 83

 72.3 امٌرة شفٌك ربا الٌمة لغة إنكلٌزٌة 3805 84

 72.3 فلاير موفك ندى لاورما لغة إنكلٌزٌة 3329 85

 72.3 جان دارن مٌهوب علً بشور لغة إنكلٌزٌة 3761 86

 72.3 ابتسام سمٌع نوارة طراف لغة إنكلٌزٌة 3797 87

 72.2 هند راكان ندى بشور لغة إنكلٌزٌة 3326 88

 72.1 رٌما إبراهٌم والء علً إنكلٌزٌةلغة  3488 89

 72 خدٌجه دمحم عمر العسكري لغة إنكلٌزٌة 3064 90

 72 ثرٌا فادي نور سٌد احمد لغة إنكلٌزٌة 3674 91

 72 فاٌزه فرزات سماهر حسٌن لغة إنكلٌزٌة 2906 92
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 72 مدٌحة علً بدور زردة لغة إنكلٌزٌة 3835 93

 72 اعتماد نهاد المطررنا عباس  لغة إنكلٌزٌة 2772 94

 72 فرٌده غسان سامٌه العلً لغة إنكلٌزٌة 2875 95

 72 خدٌجه دمحم أحمد العسكري لغة إنكلٌزٌة 2495 96

 71.9 منٌره غانم بشرى داؤد لغة إنكلٌزٌة 2566 97

 71.9 جمٌله صمر سماح وسوف لغة إنكلٌزٌة 2904 98

 71.8 نائلة المادرعبد  خنساء ٌاسٌن لغة إنكلٌزٌة 3772 99

 71.7 نوال عدنان مارلٌن المحمود لغة إنكلٌزٌة 3750 100

 71.7 راغده طالل إلفت طٌبه لغة إنكلٌزٌة 2488 101

 71.7 امٌرة شرٌف دمحم حاج ٌاسٌن لغة إنكلٌزٌة 3682 102

 71.6 ندٌمة حسٌن رٌم شبانة لغة إنكلٌزٌة 3727 103

 71.6 نظٌرة اسماعٌل شحٌدهثراء  لغة إنكلٌزٌة 3702 104

 71.6 أسماء ٌوسف اٌفا حسن لغة إنكلٌزٌة 2476 105

 71.5 غصون عٌسى رٌم األحمد لغة إنكلٌزٌة 2824 106

 71.5 وعد مضر سها ناصر لغة إنكلٌزٌة 2922 107

 71.5 هندي أمٌر سناء محفوض لغة إنكلٌزٌة 2916 108

 71.5 سكرٌه علً ماهر العمر لغة إنكلٌزٌة 3197 109

 71.5 عٌوش احمد صفٌه الصوٌص لغة إنكلٌزٌة 2981 110

 71.4 رجاء فواز عهد الموٌسم لغة إنكلٌزٌة 3065 111

 71.4 بشرى فٌصل نور الهدى النعسان لغة إنكلٌزٌة 3362 112

 71.3 كوكب ممدوح الرا حسن لغة إنكلٌزٌة 3133 113

 71.2 هٌام ندٌم دٌانا الضاهر لغة إنكلٌزٌة 2674 114

 71.1 سكٌنه احمد عال عمران لغة إنكلٌزٌة 3049 115

 71.1 منٌره فرزت سعده الدٌب لغة إنكلٌزٌة 2887 116

 71.1 اماثٌل عٌسى دمحم عٌسى لغة إنكلٌزٌة 3209 117

 71.1 مٌادة اسماعٌل هبة ناصر لغة إنكلٌزٌة 3664 118

 71.1 حمٌده ٌوسف سناء اخرس لغة إنكلٌزٌة 3717 119

 71.0 منٌه محمود هبه ونوس لغة إنكلٌزٌة 3418 120

 71.0 فٌروز صالح بسمة  نصري لغة إنكلٌزٌة 2557 121

 71.0 آمال عدنان لبنى سالمً لغة إنكلٌزٌة 3145 122

 71 سهام زٌاد هبا عدٌره لغة إنكلٌزٌة 3395 123

 71 بدٌعه ماجد رهام أبً سن لغة إنكلٌزٌة 2786 124

 71 غاده بسام هدى بصو لغة إنكلٌزٌة 3420 125

 71 فاطمة محمود دمحم اسد لغة إنكلٌزٌة 3765 126

 71 رجاء دمحم هبة غانم لغة إنكلٌزٌة 3759 127

 71 فوزه عبد المعٌن هناء الحجازي لغة إنكلٌزٌة 3441 128

 71 فاطمه علً سالً زٌتً لغة إنكلٌزٌة 2870 129

 71 غٌداء احمد ارٌج السٌد لغة إنكلٌزٌة 2441 130
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 71 وفاء بسام ارٌج منً لغة إنكلٌزٌة 2444 131

 71 صدٌمة عادل شذا حسن لغة إنكلٌزٌة 3753 132

 70.9 هٌام ٌوسف لورٌن ٌوسف لغة إنكلٌزٌة 3163 133

 70.8 حٌاة معن رٌم جنٌد لغة إنكلٌزٌة 2830 134

 70.7 امال داعً لمى شبٌب لغة إنكلٌزٌة 3158 135

 70.7 صبحٌة عبد الرحمن معتز جعبو لغة إنكلٌزٌة 3241 136

 70.6 سرٌام دمحم عهد حسن لغة إنكلٌزٌة 3066 137

 70.6 مفٌده بدر صبى دٌوب لغة إنكلٌزٌة 2974 138

 70.6 اسمهان نبٌل غدٌر حلوم لغة إنكلٌزٌة 3738 139

 70.5 سمٌحة فائز لبنى الحاج لغة إنكلٌزٌة 3144 140

 70.5 منى عبد الرزاق بدران ألفا لغة إنكلٌزٌة 2544 141

 70.5 هدٌة عبد اللطٌف امٌنة مشٌش لغة إنكلٌزٌة 3737 142

 70.5 أمالٌا فاضل انتصار سلٌمان لغة إنكلٌزٌة 2472 143

 70.5 لٌنا امٌن رنا جراد لغة إنكلٌزٌة 2768 144

 70.5 حمٌدة حمدو ٌامن لربٌش لغة إنكلٌزٌة 3500 145

 70.5 سحر حسٌن صبا الزٌر لغة إنكلٌزٌة 2964 146

 70.5 وفاء جاسم رنا الجلعوط لغة إنكلٌزٌة 2766 147

 70.5 سعاد عادل دالٌا العلً لغة إنكلٌزٌة 3823 148

 حسن رال رنجوس لغة إنكلٌزٌة 3845 149
رسالٌا 
 رنجوس

70.5 

 70.5 نبٌله دمحم سمر دٌب لغة إنكلٌزٌة 2911 150

 70.4 زكٌة ٌونس نسرٌن دمحم لغة إنكلٌزٌة 3780 151

 70.4 حورٌه فائز صبا ابراهٌم لغة إنكلٌزٌة 2962 152

 70.4 سلمى جهاد دٌما غانم لغة إنكلٌزٌة 3813 153

 70.3 عفاف دمحم كنانة سالمة لغة إنكلٌزٌة 3535 154

 70.3 جمٌله شعبان سندس رجب لغة إنكلٌزٌة 3538 155

 70.3 منى احمد علً بدور إنكلٌزٌةلغة  3599 156

 70.2 وفٌمه بركات رزان عٌسى لغة إنكلٌزٌة 2741 157

 70.0 غاده نجدت شٌرٌن سلٌم لغة إنكلٌزٌة 3734 158

 70 فداء جمال رهام العبد الرزاق لغة إنكلٌزٌة 2785 159

 70 مها كامل أرٌج عبود لغة إنكلٌزٌة 2499 160

 70 وفاء بسام رنٌم طه لغة إنكلٌزٌة 2781 161

 70 فاتن أكرم مارٌا الرحال لغة إنكلٌزٌة 3194 162

 70 حٌاه دمحم كلٌمه نشتر لغة إنكلٌزٌة 3130 163

 70 رؤى غٌاث غنوه جاكٌش لغة إنكلٌزٌة 3074 164

 70 ٌمنى امٌن مرفت حماد لغة إنكلٌزٌة 3686 165

 70 انصاف مروان عدي ورده لغة إنكلٌزٌة 3030 166

 70.0 نهال رٌمون كرٌستٌن دونه لغة إنكلٌزٌة 3125 167

 69.8 رٌتا ابراهٌم آنا سموع لغة إنكلٌزٌة 2528 168
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 69.7 فاطمه عبد الكرٌم فرح عاشور لغة إنكلٌزٌة 3115 169

 69.5 سحر محمود غدٌر حمد لغة إنكلٌزٌة 3071 170

 69.5 لٌنا طالل نور شاكر لغة إنكلٌزٌة 3366 171

 69.5 نوال دمحم هبه حمدان لغة إنكلٌزٌة 3531 172

 69.5 سالم أحمد عال معروف لغة إنكلٌزٌة 3050 173

 69.5 عائشه محمود دالل الدٌري لغة إنكلٌزٌة 2664 174

 69.5 فائمه عبد الكرٌم مٌسون سعود لغة إنكلٌزٌة 3307 175

 69.4 حٌاة رفعت مارج كٌوان لغة إنكلٌزٌة 3187 176

 69.4 فاٌمه أحمد مها اسعد لغة إنكلٌزٌة 3270 177

 69.4 نوها عزٌز لمٌس حسٌن لغة إنكلٌزٌة 3656 178

 69.3 ظرٌفه علً مادلٌن عوض لغة إنكلٌزٌة 3186 179

 69.3 زكٌة دمحم عفراء عدرة لغة إنكلٌزٌة 3745 180

 69.3 ازدهار دمحم نور حٌاه الهنداوي لغة إنكلٌزٌة 2635 181

 69.2 تغرٌد عبد النور منى ناصر لغة إنكلٌزٌة 3781 182

 69.2 صدٌمة دمحم رؤى حمود لغة إنكلٌزٌة 3559 183

 69.2 منى منذر رنا ابراهٌم لغة إنكلٌزٌة 3585 184

 69.2 حسٌبه ناصر دارٌن عدٌره لغة إنكلٌزٌة 2650 185

 69.1 حٌاة دمحم رشا سلٌمان لغة إنكلٌزٌة 2756 186

 69.1 سلٌمه حسن هبه رزوق إنكلٌزٌةلغة  3410 187

 69.1 منى نبٌه لمى ٌوسف لغة إنكلٌزٌة 3529 188

 69.1 كفاء دمحم نغم عمران لغة إنكلٌزٌة 3747 189

 69.1 سهام مرهف هند عبد الكرٌم لغة إنكلٌزٌة 3454 190

 69 فاطمه طالل طالب السمٌر العوٌد لغة إنكلٌزٌة 2999 191

 69 سلوى سمٌر كرٌستٌنا كلش إنكلٌزٌةلغة  3126 192

 69 ثناء اكرم رهام الصٌاح لغة إنكلٌزٌة 2784 193

 69 اسعاف امٌن رٌم دمحم لغة إنكلٌزٌة 3652 194

 69 عواطف ٌوسف عال علً لغة إنكلٌزٌة 3666 195

 69 رجاء حسن وعد بدور لغة إنكلٌزٌة 3472 196

 69 دعد أمٌن دٌما حمدان لغة إنكلٌزٌة 2680 197

 69 لٌلى دمحم رٌاض هبه الدمحم لغة إنكلٌزٌة 3401 198

 69 بصٌرة عادل لواحظ شحادة لغة إنكلٌزٌة 3789 199

 68.8 مها سجٌع زٌنة سلٌم لغة إنكلٌزٌة 3569 200

 68.8 صباح شرٌح امل علٌشه لغة إنكلٌزٌة 2470 201

 68.7 منٌره سامر ساندي االبراهٌم لغة إنكلٌزٌة 2879 202

 68.6 سلمٌة علً خلود جونً لغة إنكلٌزٌة 3801 203

 68.5 وظٌفة حسام راج حداد لغة إنكلٌزٌة 3815 204

 68.5 سعاد محسن اٌناس ابراهٌم لغة إنكلٌزٌة 3593 205

 68.5 عواش ممدوح عبد الكافً السلوم لغة إنكلٌزٌة 3013 206
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 68.4 موجفه شحاده هند الغانم لغة إنكلٌزٌة 3451 207

 68.4 غاده عبد هللا ضحى االبراهٌم لغة إنكلٌزٌة 2987 208

 68.4 دالل دمحم سناء مٌعاري لغة إنكلٌزٌة 2917 209

 68.3 خدٌجة دمحم خلود سلمان لغة إنكلٌزٌة 3536 210

 68.2 ٌسرى خالد غدٌر العمر لغة إنكلٌزٌة 3070 211

 68.2 فاطمه ٌوسف فادي سلهب لغة إنكلٌزٌة 3085 212

 68.1 غدٌره سٌفو لٌلى سٌفو لغة إنكلٌزٌة 3169 213

 68.1 الهام رفٌك رنٌم احمد لغة إنكلٌزٌة 3693 214

 68 منٌره عٌسى ابراهٌم فهد لغة إنكلٌزٌة 2435 215

 68 جمٌله مصباح مهند الحمود لغة إنكلٌزٌة 3276 216

 68 سمٌره بسام سامٌه سلٌمان لغة إنكلٌزٌة 2876 217

 68 سلوى عبد الهادي سمٌعه اسماعٌل لغة إنكلٌزٌة 2913 218

 68 مها وفٌك سوزان الغاشً لغة إنكلٌزٌة 3829 219

 68 ذكاء رضا صفٌه معطً لغة إنكلٌزٌة 2982 220

 68 سعاد علً لٌن صالح لغة إنكلٌزٌة 3171 221

 68 سمٌره دمحم الرا فاتً لغة إنكلٌزٌة 3134 222

 68 غانٌه ماون المعتصم باهلل االمٌن إنكلٌزٌةلغة  2457 223

 68 امون دمحم رانٌه معلباوي لغة إنكلٌزٌة 2712 224

 91.2 امٌنه عبد الرزاق منى الماسم لغة عربٌة 1289 1

 89.2 نوره شحود نادٌة عجً لغة عربٌة 1360 2

 89.1 سكٌنة دمحم نداء عٌسى لغة عربٌة 2249 3

 89 نوفه ناٌف رزوقسندس  لغة عربٌة 2348 4

 88.4 سكٌنه ٌوسف منى ٌونس لغة عربٌة 1296 5

 87.5 نعٌمة أسعد بشرى زٌود لغة عربٌة 280 6

 86.9 ناهده أحمد آسٌه الحوري لغة عربٌة 217 7

 86.6 فاٌزه فرزت عصام الحاج حسٌن لغة عربٌة 886 8

 رجب كفى ناصٌف لغة عربٌة 2356 9
فاطمه 
 الخطٌب

86.3 

 86 امٌرة حسن نجاة برغل لغة عربٌة 2123 10

 حسن مبادي رنجوس لغة عربٌة 2375 11
رسالٌا 
 رنجوس

86 

 85.2 كرٌمه سعٌد عفاف محفوض لغة عربٌة 893 12

 85.1 نظٌمه علً مٌاده عبود لغة عربٌة 1325 13

 84.7 ندٌمه هالل ثراء احمد لغة عربٌة 316 14

 84.7 لٌلى توفٌك لمٌس نجمه لغة عربٌة 1122 15

 84.4 فاطمة مراد زهٌر شٌخ المكارة لغة عربٌة 644 16

 84.4 حسنه احمد سعاد العٌزولً لغة عربٌة 681 17

 84.4 ماجدا مرشد دمحم السلٌمان لغة عربٌة 1186 18

 84 علما جمٌل حمٌده سعٌد لغة عربٌة 371 19



32 

 

 83.8 روجٌه محمود سناء منصور لغة عربٌة 728 20

 83.5 نورٌه دمحم هٌفاء العبود لغة عربٌة 1554 21

 83.5 تمٌنه علً ٌسرى نجٌمه لغة عربٌة 1628 22

 83.5 كرادو مرشد رغداء ساعود لغة عربٌة 545 23

 83.3 سمٌره دمحم فٌحاء شمسٌن لغة عربٌة 1066 24

 83.2 فاطمة محمود عمبة عضٌمة لغة عربٌة 2066 25

 83.2 علٌا عبدهللا منى دمحم لغة عربٌة 1295 26

 83.2 صدٌمه دمحم اٌمن اسماعٌل لغة عربٌة 2149 27

 82.5 نٌسانه دمحم سٌام مخلوف لغة عربٌة 767 28

 82.5 بدٌعة سلٌمان هٌام حبٌب لغة عربٌة 2077 29

 82.4 امٌرة محمود سالم ابراهٌم لغة عربٌة 2155 30

 82 غزا ٌوسف سحر دعتور لغة عربٌة 1676 31

 81.8 هناء ماجد لٌنا المصري لغة عربٌة 1141 32

 81.6 سلمى محمود نسرٌن غانم لغة عربٌة 2190 33

 81.5 نوفه دمحم حسنه الدمحم لغة عربٌة 361 34

 81.5 نوٌفه كرٌم ٌسٌره عبود لغة عربٌة 1629 35

 81.4 فاٌزه فؤاد فادٌا الضمان لغة عربٌة 986 36

 80.9 حمره دمحم عٌد خالد صطوف لغة عربٌة 393 37

 80.9 صلوح ابراهٌم سوزان حبمه لغة عربٌة 748 38

 80.9 سبٌها ندٌم حال جدٌد لغة عربٌة 2148 39

 80.8 مرٌم فوزي ٌاسر داسوس لغة عربٌة 1610 40

 80.7 وزٌره فارس مشهور سعٌد لغة عربٌة 1247 41

 80.5 وفاء الٌاس ندى ساعود لغة عربٌة 1397 42

 80.4 بدٌعه ابراهٌم منى اسماعٌل لغة عربٌة 1285 43

 80.4 وجٌها محمود رأفت سالمه لغة عربٌة 484 44

 80.3 مهى موفك امنه الجٌجكلً لغة عربٌة 135 45

 80.1 رحول مخائٌل ناهد شٌحه لغة عربٌة 1369 46

 79.9 انطوانٌت جوزٌف كٌتا شرار بسٌسه لغة عربٌة 1093 47

 79.9 كلثوم ندٌم بشرى الرٌاحً لغة عربٌة 2087 48

 79.9 فضة علً دمحم ٌوسف لغة عربٌة 1642 49

 79.8 سمٌحه احمد فاٌزه دروٌش لغة عربٌة 1031 50

 79.8 بسمة ابراهٌم عالء الدٌن دمحم لغة عربٌة 2086 51

 79.8 كوكب صبحً جورجٌنا عبد هللا لغة عربٌة 338 52

 79.5 دنٌا علً فاطمة عٌسى لغة عربٌة 1635 53

 79.5 حمامه دمحم ٌسرى العلً لغة عربٌة 1623 54

 79.4 محاسن إسماعٌل ربا الماغوط لغة عربٌة 488 55

 79.3 فطمه عبد الرحمن مروا محناٌه لغة عربٌة 1225 56

 79.2 لٌلى دمحم سعاد المرابع لغة عربٌة 1644 57



33 

 

 79.2 بدرٌة دمحم رباب الحاج حسٌن لغة عربٌة 489 58

 79.1 فرحه ٌوسف حكٌمه محفوض لغة عربٌة 2088 59

 79 فوزه حسن هاله غازي لغة عربٌة 1484 60

 79 لطٌفه دمحم رابٌا ونوس لغة عربٌة 454 61

 79.0 نعٌمه أحمد نورس رٌموندا االسعد لغة عربٌة 2333 62

 79.0 سالم محمود سها عزاتً لغة عربٌة 1663 63

 78.9 اروى غسان شاوٌشخزامى  لغة عربٌة 1732 64

 78.9 غاده عادل جنان ٌوسف لغة عربٌة 334 65

 78.8 فاطمه دٌاب بٌان هنو لغة عربٌة 295 66

 78.8 اسعاف مصطفى بشار العلً لغة عربٌة 269 67

 78.8 نظٌره احمد صفاء سلٌمان لغة عربٌة 823 68

 78.7 هدى خضر رامٌا السعٌد لغة عربٌة 461 69

 78.6 نعامه صمر هٌام دمحم عربٌةلغة  1553 70

 78.6 سمٌه خالد رٌم الحسن المصري لغة عربٌة 603 71

 78.5 سهٌال جابر عٌسى عالل لغة عربٌة 2247 72

 78.5 وفاء احمد هبة منصور لغة عربٌة 2215 73

 78.5 منه دٌب معالً احمد لغة عربٌة 1255 74

 78.5 مارٌة دمحم ماجدة ابراهٌم لغة عربٌة 1789 75

 78.5 بسما دمحم فادٌا بركات لغة عربٌة 988 76

 78.5 كفا ابراهٌم بلسم الحٌدر لغة عربٌة 286 77

 78.5 ندٌمة حسٌن ملكه ٌوسف لغة عربٌة 2261 78

 78.3 سلٌمة حامد رواد عبد اللطٌف لغة عربٌة 2248 79

 78.3 دالل حسٌن سومر سلٌمان لغة عربٌة 1719 80

 78.2 نعٌمه عبدو سوسن الحداد عربٌةلغة  755 81

 78.2 جمٌله محمود حسام سالمً لغة عربٌة 349 82

 78.1 مجٌدة احمد غصون فٌاض لغة عربٌة 2069 83

 78.1 ابتسام حسام الدٌن براءة اسماعٌل لغة عربٌة 2241 84

 علً سراب االسعد لغة عربٌة 2338 85
عزٌزه 
 العباس

78.0 

 78 فطمه خالد سفافغنى  لغة عربٌة 965 86

 78 بدرٌة عبد هللا هوٌدا ونوس لغة عربٌة 1677 87

 78.0 انصاف اربراهٌم منار علً لغة عربٌة 2072 88

 77.8 نوال عبد الكرٌم خلود النحاس لغة عربٌة 409 89

 77.7 تمره محمود فاطمه ابراهٌم لغة عربٌة 998 90

 77.7 عبلة حسن صفاء دروٌش لغة عربٌة 2223 91

 77.6 انام خالد هال دهمان لغة عربٌة 1526 92

 77.6 عزٌزه أمٌن عباس العلً لغة عربٌة 857 93

 77.6 عبٌده ٌوسف دمحم رحابً لغة عربٌة 2305 94

 77.5 حنان خالد اناس مٌوس لغة عربٌة 142 95
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 77.4 زهٌدة توفٌك مناهل ماشٌة لغة عربٌة 2129 96

 77.4 عزٌزة جمٌل لمٌس حسن لغة عربٌة 2166 97

 77.4 فكتورٌا غرٌوس منى الجروج لغة عربٌة 1287 98

 77.3 ورده أحمد دارٌن العلً لغة عربٌة 2364 99

 77.2 فاطمة صالح سوزان شعبان لغة عربٌة 1723 100

 77.2 بدٌعة نجدات سمر ناصر لغة عربٌة 2296 101

 77.1 منٌره محفوض نجٌده صالح لغة عربٌة 1390 102

 77 ندوه دمحم هند ٌوسف لغة عربٌة 1548 103

 77 جمٌلة دمحم غٌداء اسماعٌل لغة عربٌة 972 104

 77 ابتسام سلمان دالٌن دٌب لغة عربٌة 2122 105

 77.0 خدٌجه ابراهٌم فاطمه دمحم لغة عربٌة 1026 106

 77.0 هناء سمٌر نبال حماد لغة عربٌة 1648 107

 76.9 كوثر محمود ٌوسفدالل  لغة عربٌة 2070 108

 76.9 حلٌمه سلٌمان رجاء خضور لغة عربٌة 501 109

 76.7 نجاة سمٌر مٌس علً لغة عربٌة 1726 110

 76.7 أمٌره ممدوح مادلٌن مخلوف لغة عربٌة 1158 111

 76.7 مطٌعه ماجد رٌم النوري لغة عربٌة 609 112

 76.5 عواطف احمد وسام سكابا لغة عربٌة 1647 113

 76.5 آمنه عبدالكرٌم عائشه اآلفه لغة عربٌة 853 114

 76.5 روحٌة شب دمحم منال عبد الرحمن لغة عربٌة 2217 115

 76.4 لٌلى مصطفى رنا خوام لغة عربٌة 556 116

 76.4 حورٌه ٌوسف تغرٌد شمالً لغة عربٌة 304 117

 76.4 جازه محمود عبٌر عرب لغة عربٌة 872 118

 76.3 ابتسام عمل رغداء عطٌة عربٌةلغة  2185 119

 76.3 سلوى عبد الحمٌد بٌان مصٌنً لغة عربٌة 294 120

 76.2 رٌم أكرم فٌروز المطلبً لغة عربٌة 1067 121

 76.2 ابتسام اصف رنا سلٌمان لغة عربٌة 1659 122

 76.1 سمٌرة علً عبد هللا العكاري لغة عربٌة 859 123

 76.0 ندٌمه شرٌف رلٌةدارٌن  لغة عربٌة 2010 124

 76 سلوى عبادة هبة الخٌر لغة عربٌة 2212 125

 76.0 بدٌعه سلٌم رامٌه الخضور لغة عربٌة 466 126

 76.0 سالمه حسٌن سناء الحسٌن لغة عربٌة 727 127

 75.9 رغٌبة اسعد لٌنا ٌوسف لغة عربٌة 2253 128

 75.8 نادٌه دمحم نسرٌن االحمد لغة عربٌة 1409 129

 75.7 نادٌا هٌثم بلسم علً لغة عربٌة 287 130

 75.7 جمٌله رضوان اسٌمه هرموش لغة عربٌة 114 131

 75.6 ورده ٌونس رحاب حسنه لغة عربٌة 505 132

 75.6 منا ناصر حامد تغرٌد ابراهٌم لغة عربٌة 2383 133
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 75.6 سمٌا سمٌع هال هٌفا لغة عربٌة 2173 134

 75.6 مرٌم صالح سعود مؤٌد لغة عربٌة 1317 135

 75.6 دال عٌسى سوسن رٌا لغة عربٌة 2363 136

 75.5 نهاد جمٌل عزه عبدهللا لغة عربٌة 883 137

 75.5 سمٌعه احمد حنان داود لغة عربٌة 377 138

 75.5 سعاد دمحم روال دٌوب لغة عربٌة 1903 139

 75.5 اسما عدنان هبة الحاج لغة عربٌة 1785 140

 75.4 فرٌده رمضان رودة عثمان لغة عربٌة 1657 141

 75.4 نجاح عبد الكرٌم لبانة عٌسى لغة عربٌة 1705 142

 75.4 نادٌا حسٌن روال دمحم لغة عربٌة 1778 143

 75.3 هاله مصطفى لٌنا دٌوب لغة عربٌة 1144 144

 75.3 صفد جودت الٌانه حسن لغة عربٌة 1661 145

 75.0 وفاء فٌصل الدروٌشدعاء  لغة عربٌة 431 146

 75 هند دمحم دمحم والء شاكر لغة عربٌة 2335 147

 75 تماثٌل حمدان فادٌا المحرز لغة عربٌة 987 148

 75 نزهه رمضان دالل صبح لغة عربٌة 1655 149

 75.0 ابتسام علً تمام الخالد لغة عربٌة 307 150

 75.0 نعمات مصطفى ماهر الزوٌل لغة عربٌة 1166 151

 74.9 مثٌله ٌوسف سمر الشاهٌن لغة عربٌة 709 152

 74.8 ندٌمه حسن رٌما ٌوسف لغة عربٌة 1736 153

 ندٌم إٌمان بدر لغة عربٌة 2351 154
سالم 
 عمران

74.8 

 74.8 مخلصه حسٌن عالء الصخري لغة عربٌة 914 155

 74.7 مطٌعة ابراهٌم عفاف ابراهٌم لغة عربٌة 2189 156

 74.7 حسنه ابراهٌم ٌاسر نصور عربٌة لغة 1611 157

 74.7 جهاده ٌحٌى بشرى طه لغة عربٌة 2097 158

 74.7 نبٌهه علً اٌلٌن سلٌمان لغة عربٌة 148 159

 74.7 أمٌنه دمحم علً مٌاده الزرله لغة عربٌة 1323 160

 74.7 منٌره عبد الكرٌم نعٌمه نصر لغة عربٌة 1645 161

 74.5 سلمى أحمد بدوربشرى  لغة عربٌة 276 162

 74.5 صباح عبد العزٌز اٌمان اركً لغة عربٌة 149 163

 74.5 نوال فٌصل لبنى خلٌل لغة عربٌة 1099 164

 74.5 غادة مدٌح روزان عباس لغة عربٌة 2262 165

 74.5 هاله باسم سوزان سباهٌه لغة عربٌة 2418 166

 74.5 علمه عبد الوهاب جاسم سلٌمان لغة عربٌة 321 167

 74.5 سعده كامل الهام حماد لغة عربٌة 124 168

 74.5 رسمٌه عبد الرزاق فلاير عرندس لغة عربٌة 1053 169

 74.4 بدٌعه دمحم فلاير اآلغا لغة عربٌة 1050 170

 74.4 لطٌفة مؤٌد نبال علً لغة عربٌة 1670 171
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 74.4 شهٌره علً ربى سلوم لغة عربٌة 496 172

 74.4 فضة احمد امٌمة عجٌب عربٌةلغة  2250 173

 74.3 وحٌده عادل رشا سعود لغة عربٌة 1662 174

 74.2 جمانه عبد العزٌز أرٌج وسوف لغة عربٌة 194 175

 74.2 جمانه علً ندى درباس لغة عربٌة 1396 176

 74.2 نادٌه نبٌه نهى احمد لغة عربٌة 1728 177

 74.1 سمر عمار علً لشمر لغة عربٌة 923 178

 74.1 رتٌبة دمحم لمٌس بلدٌة لغة عربٌة 2055 179

 74.1 روضه علً مٌساء االحمد لغة عربٌة 1341 180

 74.1 حبوس دمحم روال الشحود لغة عربٌة 595 181

 74.1 فاطمة عمر أمٌرة المصطفى لغة عربٌة 210 182

 74 عائشه خالد كفا جوخدار لغة عربٌة 1084 183

 74 حلٌمه جمعه عبد هللا عمر لغة عربٌة 860 184

 74 كوكب اسماعٌل رندى البري لغة عربٌة 1842 185

 74 فدوا وفٌك رنا موسى لغة عربٌة 2053 186

 74.0 خدٌجه أحمد وسام حسن لغة عربٌة 1566 187

 74.0 فهمٌة حسن رٌم ورده لغة عربٌة 619 188

 74.0 كوثر ٌوسف سمٌعه درباس لغة عربٌة 720 189

 73.9 سمر نصر نغم علً لغة عربٌة 1787 190

 73.9 بسمة نهاد عال عبد هللا لغة عربٌة 1810 191

 73.9 مفٌدا معٌن رشا ٌاسٌن لغة عربٌة 2206 192

 73.9 ندوة خضر منٌرة العرب لغة عربٌة 1297 193

 73.9 دلعه هالل دٌاب فطوم السلوم لغة عربٌة 2316 194

 73.8 نجود دمحم العبٌدسمٌة  لغة عربٌة 719 195

 73.7 مرٌم محمود اعتزاز حسون لغة عربٌة 116 196

 73.6 فلاير عبد السالم كاترٌن الخلف لغة عربٌة 1075 197

 73.5 عربٌة دمحم علً روال عمٌش لغة عربٌة 2226 198

 73.5 بدرٌة صالح بشرى ابراهٌم لغة عربٌة 2194 199

 73.5 انتصار صالح شادي الٌوسف لغة عربٌة 772 200

 73.5 فاطمه عامر مرفت داود لغة عربٌة 1223 201

 73.5 نزهه حسن حال الحاج احمد لغة عربٌة 366 202

 73.5 امل خلٌل رهف ابراهٌم لغة عربٌة 577 203

 73.5 خدٌجه دمحم رٌما عباس لغة عربٌة 626 204

 73.5 تمٌنه عزٌز دالل سكرٌة لغة عربٌة 1938 205

 73.5 فاطمه حسٌن نٌروز الفٌل لغة عربٌة 1473 206

 73.5 عفٌفه نصر فاتن وسوف لغة عربٌة 982 207

 73.5 آمال حسٌن زٌنب الملٌح لغة عربٌة 650 208

 73.5 جهٌنه ابراهٌم روٌدا ابراهٌم لغة عربٌة 1646 209
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 73.5 فضه ابراهٌم نرجس ضاهر لغة عربٌة 2367 210

 73.5 نزهة خالد الشٌحان آسٌه لغة عربٌة 218 211

 73.5 حلٌمة بسام بهٌة مرداش لغة عربٌة 1690 212

 73.5 فكرٌة عدنان خالد العساف لغة عربٌة 390 213

 73.5 سهٌله مصطفى منى األخرس لغة عربٌة 1286 214

 73.4 حجرٌة علً فضة لاسم لغة عربٌة 1056 215

 73.4 نعمت عبدهللا رشا رزوق لغة عربٌة 539 216

 73.4 منتهى نورس نبال حسن لغة عربٌة 1372 217

 73.4 تمره عثمان علً كنده دٌاب لغة عربٌة 2311 218

 73.3 حفصه خالد اٌمان خمٌس لغة عربٌة 158 219

 73.2 تمٌنه دمحم كارمن زٌفه لغة عربٌة 1076 220

 73.1 سمٌه ابراهٌم روضه جلعوط لغة عربٌة 585 221

 73.1 مطٌعه إبراهٌم نسرٌن احمد لغة عربٌة 1408 222

 73 غادة سالم زهرٌه السوس لغة عربٌة 642 223

 73 بصٌرة دمحم بانة زلٌخة لغة عربٌة 2235 224

 73 امٌرة دمحم ٌاسمٌن شعبان لغة عربٌة 2178 225

 73 بدرٌة دمحم فاطمة الخلف لغة عربٌة 991 226

 73 وداد خالد عفاف المصطفى لغة عربٌة 889 227

 73 امل علً زوٌا عبدهللا لغة عربٌة 1904 228

 73 نجاة آصف مرٌم مهنا لغة عربٌة 1245 229

 73 سارة احمد بتول الرحمون لغة عربٌة 245 230

 73 عدال ٌوسف رنا دمحم لغة عربٌة 560 231

 73 جازٌه دمحم فخري هالل العطار لغة عربٌة 2428 232

 73 غزه صالح ناهل حمٌدان لغة عربٌة 1371 233

 73 لٌلى عبد هللا هبه بشالوي لغة عربٌة 1966 234

 73 عزٌزه أحمد لٌنا سلٌمان لغة عربٌة 1147 235

 73.0 وداد نزار الفت دٌبه لغة عربٌة 119 236

 73.0 شاهه شحاده احمد الشٌخو لغة عربٌة 84 237

 73.0 نادرة ٌاسٌن رغده بارودي لغة عربٌة 546 238

 81.6 ندوه مطٌع لٌنا شموط فرنسٌةلغة  4145 1

 79.6 أسوان حسن حسام اسماعٌل لغة فرنسٌة 4291 2

 77.2 الهام ندٌم لورنس علً لغة فرنسٌة 4406 3

 76.4 كفا علً فادي مرعً لغة فرنسٌة 4410 4

 75.7 كتٌبه هٌثم سونٌا خلٌل لغة فرنسٌة 4311 5

 75.0 تماثٌل علً خزامى ابراهٌم لغة فرنسٌة 3948 6

 74.6 حمامة خضر فاتن شرٌمً لغة فرنسٌة 4375 7

 74.4 فضه ٌوسف نسٌمه سكرٌه لغة فرنسٌة 4297 8

 كاسر عال مهنا لغة فرنسٌة 4094 9
مدنٌة  
 حمود

74.4 
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 74.4 وسام نبٌل منال ضوا لغة فرنسٌة 4176 10

 74.3 سمٌرة دمحم بشرى اسعد لغة فرنسٌة 3912 11

 73.9 منى سمعان ندى شموط لغة فرنسٌة 4211 12

 72.8 رٌحانة ناصر منهل ناصر لغة فرنسٌة 4390 13

 72.2 حمٌده دمحم عبد مناف محمود لغة فرنسٌة 4434 14

 72 صفٌه مصطفى رواء الشٌخ لغة فرنسٌة 3989 15

 72 بلسم علً حسٌن ونوس لغة فرنسٌة 4364 16

 72 وهٌبه دمحم منار دمحم لغة فرنسٌة 4175 17

 72 امال اسماعٌل جولٌه الوسوف لغة فرنسٌة 4433 18

 72 حنان سعٌد بشار خضور لغة فرنسٌة 3911 19

 72 فطمه احمد موسى الدمحم لغة فرنسٌة 4183 20

 72 هدى علً دمحم علً لغة فرنسٌة 4355 21

 72.0 نهى دمحم صفاء زاهدة لغة فرنسٌة 4289 22

 71.8 جمٌلة احمد عال حسن لغة فرنسٌة 4303 23

 71.5 فاطمه الدمحم جابر مها عٌسى لغة فرنسٌة 4439 24

 71.5 سهٌال دمحم هبا حرفوش لغة فرنسٌة 4377 25

 71.5 هند عبد اللطٌف امل خلٌل لغة فرنسٌة 4294 26

 70.9 كفا عبد الرحٌم حامد صالح لغة فرنسٌة 3929 27

 70.6 غاده عبد هللا سارة برشٌنً لغة فرنسٌة 4024 28

 70.6 صباح عبدو عبدو رشا خلٌل لغة فرنسٌة 4413 29

 70.5 فدوى عبد الرحمن عال عٌسى لغة فرنسٌة 4308 30

 70.3 نادٌا علً نغم علً لغة فرنسٌة 4219 31

 70.2 سعدى شعبان مٌساء دٌب لغة فرنسٌة 4300 32

 70.1 رجاء سعد حٌدر والء دمحم لغة فرنسٌة 4283 33

 70.1 فطٌم عدنان نور الشٌخ دله فرنسٌةلغة  4225 34

 70 عربٌة دمحم علً عبٌر عمٌش لغة فرنسٌة 4415 35

 70.0 كاترٌن سامً حال فروح لغة فرنسٌة 3935 36

 69.9 صفا وهٌب ربا داؤد لغة فرنسٌة 3971 37

 69.7 فوزه ٌوسف عبود السلٌمان لغة فرنسٌة 4085 38

 69.5 هدى حسن تبارن زمرد لغة فرنسٌة 4293 39

 69.4 فاطمه أحمد راما عبود لغة فرنسٌة 3967 40

 69.4 فاطمة امٌن مروة الشٌخ لدور لغة فرنسٌة 4165 41

 69.3 مرٌم حنا رٌما نجار لغة فرنسٌة 4012 42

 69.1 وفاء معروف نٌرمٌن بدور لغة فرنسٌة 4301 43

 69.1 مرٌم محمود زٌاد الزعبً لغة فرنسٌة 4017 44

 69 افامٌه مٌالد كاتٌا الشٌخ لغة فرنسٌة 4127 45

 69 سمٌره صالح أرٌج محمود لغة فرنسٌة 3879 46

 69 سمر علً بٌان المصري لغة فرنسٌة 3917 47
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 69 اماثل حسٌن زؤابة طهور لغة فرنسٌة 4405 48

 68.9 سوزان هشام مٌرنا السلوم لغة فرنسٌة 4190 49

 68.6 اٌمان سامً الرمضانًزٌنب  لغة فرنسٌة 4020 50

 68.6 مرٌم حنا زٌنه عدره لغة فرنسٌة 4023 51

 68.5 مانٌه أسعد رٌم سعد لغة فرنسٌة 4005 52

 68.4 مهى احمد براء ابراهٌم لغة فرنسٌة 3905 53

 68.3 هٌلٌنا غسان ساره نداف لغة فرنسٌة 4027 54

 68.3 نادٌا عزٌز خلود بعجانو لغة فرنسٌة 4424 55

 68.1 فنون منٌر رنده جنٌدي لغة فرنسٌة 4400 56

 68 فضة عائد صبى لاسم لغة فرنسٌة 4365 57

 68 رٌمه مسعف نسرٌن شرف لغة فرنسٌة 4216 58

 68 فٌحاء فهد نعمت الجاجة لغة فرنسٌة 4218 59

 68 مروه رزق نسرٌن رزق لغة فرنسٌة 4215 60

 68 هٌام رشٌد دعاء فاتً لغة فرنسٌة 3957 61

 68 نعمات غازي بسمه المصطفى لغة فرنسٌة 3909 62

 68 بلسم هٌثم حسن لاسم لغة فرنسٌة 4370 63

 68 عائدة نوفل اٌمان الحجل لغة فرنسٌة 4432 64

 68 خٌرٌه خالد روعه الوادي لغة فرنسٌة 3991 65

 68 ٌسرى خلٌل ابراهٌم فتٌان لغة فرنسٌة 3851 66

 68 سعده علً خضر شٌرٌن لغة فرنسٌة 4073 67

 68 الهام علً عال الزٌر لغة فرنسٌة 4091 68

 67.6 اماثل بدٌع سالم دلول لغة فرنسٌة 4045 69

 67.5 منى حسٌن حنان الخالد لغة فرنسٌة 3938 70

 67.4 ولٌده أدٌب هدٌل دعبول لغة فرنسٌة 4260 71

 67.4 ندوى شوكت سراء دمحم لغة فرنسٌة 4036 72

 67.4 آسٌا أسامة أرٌج حسن فرنسٌة لغة 4309 73

 67 نور منجب مالن الماضً لغة فرنسٌة 4151 74

 67 رٌتا ابراهٌم رٌم سموع لغة فرنسٌة 4007 75

 67 منى علً مٌس شبانً لغة فرنسٌة 4427 76

 67 لٌله سهٌل مرٌم حمود لغة فرنسٌة 4356 77

 67 امل عبد الكرٌم دمحم اسعد لغة فرنسٌة 4155 78

 67 نادٌه ابراهٌم لمن محفوض لغة فرنسٌة 4135 79

 67 سمٌره علً روٌده معال لغة فرنسٌة 4329 80

 66.9 نادٌا عزت هنادي حسن لغة فرنسٌة 4310 81

 66.5 سعاد عبد نور حمود لغة فرنسٌة 4226 82

 66.5 هناء سمٌر نور دوٌب لغة فرنسٌة 4227 83

 66.3 وفاء دمحم اٌمان ناصر لغة فرنسٌة 4384 84

 توفٌك نجوى الخلٌل لغة فرنسٌة 4438 85
روٌده 
 ٌوسف

66.3 
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 66.2 حزام غسان حسناء بحري لغة فرنسٌة 3930 86

 66.2 فاطمه عبد الخالك سفانه الدمحم طه لغة فرنسٌة 4042 87

 66.1 نادٌا مسعود وعد جرٌكوس لغة فرنسٌة 4381 88

 66.1 وفاء سلٌمان نسرٌن داللة لغة فرنسٌة 4382 89

 66 سوزان عبد اللطٌف هبة السرمانً لغة فرنسٌة 4239 90

 66 سمر عبد الكرٌم بسمه الكبب لغة فرنسٌة 3908 91

 66 سناء منصف جٌانا باشا لغة فرنسٌة 3925 92

 65.6 زعٌله دمحم دارٌن السلٌمان لغة فرنسٌة 3952 93

 65.5 سهام زكرٌا بالل الحورانً لغة فرنسٌة 3913 94

 65.5 أمل ولٌد نور عدره لغة فرنسٌة 4229 95

 65.5 فاطمة ابراهٌم عزٌزة حلونجً لغة فرنسٌة 4408 96

 65.5 سعاد صالح لمٌاء ابراهٌم لغة فرنسٌة 4138 97

 65.3 سجٌعه أحمد دٌمة عون لغة فرنسٌة 3962 98

 65.3 جمٌله جرجً ساره توما لغة فرنسٌة 4025 99

 65 لٌلى علً بسمه شاهٌن لغة فرنسٌة 3910 100

 65 فٌروز إٌلٌا ساره مٌخائٌل لغة فرنسٌة 4026 101

 65 ادٌبه احمد راما زوده لغة فرنسٌة 3966 102

 65 هاله سٌف الدٌن اوراس رجب لغة فرنسٌة 4392 103

 65 سهام بدر سٌمال حمدان لغة فرنسٌة 4428 104

 65 سمٌره فارس روبا عبدو لغة فرنسٌة 4440 105

 64.6 لٌلى اسماعٌل امل عدٌرة لغة فرنسٌة 4391 106

 64.6 هدى عدنان انعام ٌوسف لغة فرنسٌة 4316 107

 ٌوسف رهام ٌونس لغة فرنسٌة 4436 108
عواطف 

 لاسم
64.6 

 64.5 هدى أحمد آالء الحرن لغة فرنسٌة 3892 109

 64.5 سمٌره دمحم فٌصل نور رحٌم لغة فرنسٌة 4228 110

 64.5 تفاحه علً ثناء الزٌدان لغة فرنسٌة 3920 111

 64.4 هاال ٌاسر والء ابراهٌم لغة فرنسٌة 4278 112

 64.1 جهٌنه ابراهٌم أرٌج ابراهٌم لغة فرنسٌة 4320 113

 64.1 مرٌم عبد العزٌز أسماء العموري لغة فرنسٌة 3883 114

 64.1 شعٌله صالح رٌم رمضان لغة فرنسٌة 4004 115

 64 ثناء معتز دالل الشحود لغة فرنسٌة 3959 116

 64 غاده دمحم منهل ساره هبره لغة فرنسٌة 4028 117

 64 انتصار عالٌا لما جمول لغة فرنسٌة 4345 118

 64 ثناء عثمان عزه الحاج زٌن لغة فرنسٌة 4088 119

 64 آمنه عبد المادر ٌاسمٌن طماس لغة فرنسٌة 4286 120

 64 تمٌمة نصر عنود رجوب لغة فرنسٌة 4366 121

 64 فتحٌة سجٌع اٌاد عثمان لغة فرنسٌة 4422 122

 64 مسٌال غانم بشرى حسن لغة فرنسٌة 4367 123
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 64 ابتسام دمحم لٌدٌا الخطٌب لغة فرنسٌة 4140 124

 64 لمٌا مفٌد دعاء ابراهٌم لغة فرنسٌة 3954 125

 64 سهام موفك سعٌد سلٌمان لغة فرنسٌة 4041 126

 64 غزٌه حسن مروه موسى لغة فرنسٌة 4354 127

 64 امٌنه خالد هزار الدروٌش لغة فرنسٌة 4263 128

 64 ضٌاء دمحم علً بسام كلبون لغة فرنسٌة 3907 129

 64 هند عبدالكرٌم دمحم عابد لغة فرنسٌة 4156 130

 64 صباح تٌسٌر زٌاد لممس لغة فرنسٌة 4018 131

 64 مرٌم دمحم ثراء عوض لغة فرنسٌة 3919 132

 64 غٌثاء جهاد مٌس دٌب لغة فرنسٌة 4195 133

 64 فاطمة داؤد تغرٌد اٌوب لغة فرنسٌة 4386 134

 64 غالٌة رٌاض هبه شكري لغة فرنسٌة 4252 135

 63.5 رابعه احمد نافع مٌس الفرج لغة فرنسٌة 4193 136

 63.5 نهلة ندٌم روال اسماعٌل لغة فرنسٌة 4378 137

 63.4 صفاء حسن عفراء الخضر لغة فرنسٌة 4089 138

 63.1 مرٌم محمود دٌما عن لغة فرنسٌة 3961 139

 63 فرٌده كامل رامٌا برهوم لغة فرنسٌة 3969 140

 78.8 سكٌنه ابراهٌم وفاء عدله مكتبات 7511 1

 72.8 سهٌال اسعد زٌنب دمحم مكتبات 7523 2

 72.5 حمٌده سلمان رستمنادٌا  مكتبات 7505 3

 72.4 اسمهان دمحم مروه غازي مكتبات 7502 4

 71.4 فهٌده صالح ندى الصالح مكتبات 7506 5

 71 حسنه نمر مها دٌوب مكتبات 7503 6

 70.4 فصل علً ناهد الرواس مكتبات 7524 7

 69.8 مرٌم فرٌد رزان رستم مكتبات 7477 8

 69.7 منى دمحم مٌس حسن مكتبات 7504 9

 69 منى دمحم علً راشد مكتبات 7526 10

 68.4 فوزٌه حسن علً الخضر مكتبات 7517 11

 67.8 فرٌدة نصر هبه الساروت مكتبات 7509 12

 67 نعمت ادٌب رٌم ابراهٌم مكتبات 7480 13

 66.4 اورنٌب حسن راما حسن مكتبات 7516 14

 66 صبٌحة حسن هبة فاضل مكتبات 7529 15

 65 فاطمه بدٌع دالل الٌونس مكتبات 7474 16

 65 سعده فرٌد روعه حجل مكتبات 7479 17

 64 جمانا دمحم زٌنة عباس مكتبات 7484 18

 64 لٌلى نزار مجد زهره مكتبات 7499 19

 64 ابتسام عدنان دمحم علوش مكتبات 7500 20

 69.5 وجٌهه زٌدان علً عٌسى مناهج وتمنٌات تعلٌم 8589 1
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 67 حنان عبد الحمٌد أالء الخطٌب مناهج وتمنٌات تعلٌم 8483 2

 65 فضة سلٌمان سوسن شاهٌن مناهج وتمنٌات تعلٌم 8588 3

 64.4 سفٌره عادل جومانه صبٌح مناهج وتمنٌات تعلٌم 8493 4

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

 

 يبلغ ىذا القرار من يلزم لتنفيذه. :3مادة    
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