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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية      

 

 343/ 404القــرار رقم  / 
 

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

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

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

 م المتضمن اإلعالن عن إجراء مسابقة.7/2/4507 تاريخ 727/722وعلى القرار رقم 
  الحسكةم وتعديالتو المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في المسابقة لصالح مديرية التربية في محافظة 7/7/4507تاريخ  2424/722وعلى القرار رقم 
 .الحسكةالتحريري لصالح مديرية التربية في محافظة  المتضمن أسماء الناجحين باالمتحانم 4507/ 05/ 07تاريخ  2757/722وعلى القرار رقم 

 م وتعديالتو . 45/04/4507تاريخ  00412/ 4وعلى كتاب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم ق/ ع /
 م المتضمن أسماء الناجحين . 42/0/4501تاريخ  474/722وعلى القرار رقم /

 المتضمن اعتماد  نتائج المسابقة  م00/4/4501تاريخ    050/2رقم وعلى كتاب الجياز المركزي للرقابة المالية 
 يقرر ما يأتـــــــي :

 

  أدناه المتقدمين للمسابقة المعلن عنيا لتعيين عدد من المواطنين بصفة دائمة من الفئة األولى  أسماؤىمالمدرجة يعتبر السادة  : 1مادة
  حسب وفق تسلسل درجات نجاحيم بالمسابقة مقبولين للتعيينالحسكة مديرية التربية في محافظة من حملة اإلجازة الجامعية في          
 االختصاص وفق الجدول اآلتي :           

 التسلسل
رقم 
 القبول

 الدرجة النهائٌة األم  األب  االسم والنسبة االختصاص

 69.5 سمٌعة حبٌب حسام الدٌن رامً سندران التخطٌط واإلدارة 2887 1

 68.5 مرٌم عوٌد فاطمه دمحم التخطٌط واإلدارة 2883 2

 67.5 خلفه عٌسى رٌمه خزٌم التخطٌط واإلدارة 2878 3

 65.5 فضه حسٌن عبٌر العزاوي التخطٌط واإلدارة 2882 4

 63.5 امٌنه دمحم روجٌن عبدهللا التخطٌط واإلدارة 2877 5

 75.6 فاطمه دمحم عبد الرزاق كافان التربٌة اإلسالمٌة 1759 1

 75.3 فاتن كاٌد علٌاء حمود التربٌة اإلسالمٌة 1767 2

 73.1 جمٌله دمحم مها الخضر التربٌة اإلسالمٌة 1784 3

 72 فطومه علً عائشه العلً التربٌة اإلسالمٌة 1758 4

 71.7 وضحه حسن جالل الخلف التربٌة اإلسالمٌة 1743 5

 69.5 زٌنب علً دمحم عبد التربٌة اإلسالمٌة 1778 6

 69.5 عٌن الحٌاه صبري نجوى الحسٌن التربٌة اإلسالمٌة 1786 7

 69.5 سمره حسٌن انس العلً التربٌة اإلسالمٌة 1741 8

 68.5 سوٌده حمود حمٌده الشلغم الغوٌران التربٌة اإلسالمٌة 1747 9

 68.5 ٌازي خضر علً الخلٌف التربٌة اإلسالمٌة 1766 10

 68 اسمه نواف رنكٌن حسو التربٌة اإلسالمٌة 1753 11
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 68 صباح سلٌمان اسماء شدو التربٌة اإلسالمٌة 1737 12

 68 حسٌنه اسماعٌل حمود الخضٌر التربٌة اإلسالمٌة 1746 13

 67 فاطمه كمال الدٌن وسٌله العباسً التربٌة اإلسالمٌة 1792 14

 66.7 مرٌم احمد هند  البورانً التربٌة اإلسالمٌة 1791 15

 66.6 ٌسرى فواز رشا الحمٌد التربٌة اإلسالمٌة 1751 16

 66.5 فهٌمه شعالن خوله محمود التربٌة اإلسالمٌة 1750 17

 66.2 مرٌم احمد نزٌهه البورانً التربٌة اإلسالمٌة 1787 18

 65.7 هدله احمد سلمى الصالح التربٌة اإلسالمٌة 1755 19

 65.5 امٌره حمزه ابراهٌم عمله التربٌة اإلسالمٌة 1735 20

 65.2 فاطمه دمحم وفاء الحاج ٌوسف التربٌة اإلسالمٌة 1795 21

 65.1 خلفه مجول مسلط الحسٌن التربٌة اإلسالمٌة 1782 22

 65.1 صٌته احمد مرٌم الشٌبان التربٌة اإلسالمٌة 1780 23

 65.0 جمٌله صالح دمحم الحسٌنو التربٌة اإلسالمٌة 1775 24

 65 زلٌخه خاشع سٌمى حمً التربٌة اإلسالمٌة 1756 25

 64.5 حضٌرٌه مصطفى ناٌف الخضر التربٌة اإلسالمٌة 1785 26

 64.5 صٌته خلف عبد الفتاح العبٌد التربٌة اإلسالمٌة 1760 27

 64 امامه فارس منى الجربا التربٌة اإلسالمٌة 1783 28

 64 وضحه سلٌمان الجادرخلود العبد  التربٌة اإلسالمٌة 1748 29

 63.3 فاطمه ٌوسف امٌره مراد التربٌة اإلسالمٌة 1738 30

 63 سهام دمحم ابتسام العساف التربٌة اإلسالمٌة 1734 31

 65 دله احمد عهد  السلٌمان التربٌة الخاصة 2500 1

 64 عاٌشه احمد عبد االله احمد التربٌة الرٌاضٌة 2321 1

 64 وطفا محسن نوار شرٌبه الرٌاضٌةالتربٌة  2322 2

 66 مرٌم عبد الوهاب دمحم العٌسى التربٌة الفنٌة 2324 1

 77.2 امٌنه حٌدر رنا سلمى إرشاد نفسً 2520 1

 76 جزا ابراهٌم رؤى الشعار إرشاد نفسً 2517 2

 75.4 شمسه محمود روزٌن سلو إرشاد نفسً 2522 3

 75 كلثومه امٌندمحم  روكن زٌنال إرشاد نفسً 2524 4

 74 زهره ابراهٌم مها الحمزه إرشاد نفسً 2537 5

 73 سلمى نصر زٌنب عجٌب إرشاد نفسً 2551 6

 72.7 سارة دمحم فاٌز الداود إرشاد نفسً 2548 7

 71.9 سمٌرة ابراهٌم جالل بطو إرشاد نفسً 2549 8

 70 مطٌره عوٌد هناء العلً إرشاد نفسً 2543 9

 70 عدٌله ولٌد زانٌن عنز نفسًإرشاد  2525 10

 70 مرٌم احمد هاجر االبراهٌم إرشاد نفسً 2542 11

 70 خدٌجة حمد انتصار دمحم إرشاد نفسً 2550 12

 69.8 فاطمه نوري زوزان مراد إرشاد نفسً 2527 13

 69 ٌسرى دمحم امٌن دعاء دخٌل إرشاد نفسً 2515 14

 69 طٌبه علً نجاح حسن إرشاد نفسً 2540 15

 69 مدٌنه مصطفى لٌلى لاسم إرشاد نفسً 2547 16
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 68.5 مرٌم محً الدٌن دالل دهنه إرشاد نفسً 2516 17

 68 شها عبد الغنً حنان محمود إرشاد نفسً 2513 18

 68 فضه سبٌعً خالد الشتر إرشاد نفسً 2514 19

 67 خدٌجه دمحم طٌب رشا البكور إرشاد نفسً 2518 20

 67 عدله محمود روشٌن العٌسو نفسًإرشاد  2523 21

 67 سهام دمحم بشٌر فٌان حسٌن إرشاد نفسً 2536 22

 66.8 حمده صالح عبد العزٌز العباس إرشاد نفسً 2533 23

 66 روشن والط نالٌن اسماعٌل إرشاد نفسً 2538 24

 66 مطٌعه عباس حمٌده حسٌن إرشاد نفسً 2512 25

 66 نوره حماد سحر المحو إرشاد نفسً 2529 26

 65.3 نظور محفوض حسٌن سالم المصطفى إرشاد نفسً 2553 27

 65 فاطمه سلٌمان زٌنه العلً إرشاد نفسً 2528 28

 64 عطٌه دمحم جمٌل سلمى خلٌل إرشاد نفسً 2530 29

 64 فاطمه ابراهٌم بثٌنة العلً إرشاد نفسً 250 30

 63 نجاح حسٌن مصطفى ظهراب إرشاد نفسً 2544 31

 71.5 شمسه ٌوسف عبد الحمٌد علً تارٌخ 1856 1

 71.5 نوف كعود حورٌه الحسٌن تارٌخ 1827 2

 71.5 نجود سالم عبد هللا األحمد تارٌخ 1903 3

 70.2 تركٌا صالح منٌفه رشٌد تارٌخ 1878 4

 70 مرٌم عبد هللا زبٌده الشحاذ تارٌخ 1838 5

 70 لٌلى حواس ٌاسمٌن العبد تارٌخ 1897 6

 69 جوزه طالل هدى الحسو تارٌخ 1888 7

 68.9 فهٌمه فوزي افٌن جتو تارٌخ 1804 8

 68.7 فضه احمد بثٌنه المحمود تارٌخ 1811 9

 67.9 رفعة ابراهٌم وضحة الطرخو تارٌخ 1893 10

 67.5 زهره فٌصل هٌفاء  الكرفو تارٌخ 1891 11

 67.4 رجاء اسماعٌل مً الداود تارٌخ 1904 12

 67 حمدٌه حسٌن ندوه العموش تارٌخ 1885 13

 67 وضحه ابراهٌم علً  الجاسم تارٌخ 1860 14

 66.6 زهره علً ملكه حسٌن تارٌخ 1874 15

 66.5 وضحه احمد شفاع الرسم تارٌخ 1848 16

 66.1 حوا صالح بدٌعة  عبد تارٌخ 1812 17

 66 لٌلى عبود امنه الصالح تارٌخ 1808 18

 66 فرٌده نصر الدٌن نسرٌنه دمحم تارٌخ 1886 19

 65.5 شمسه عبٌد ابراهٌم االحمد تارٌخ 1797 20

 65.5 فرٌده احمد سوسن المجٌد تارٌخ 1846 21

 65 فاطمة احمد نوره صغٌر تارٌخ 1887 22

 65 منى محً الدٌن مٌس الرٌم شٌخموس تارٌخ 1881 23

 64.6 سمٌره عبد الحنان نائله العكله تارٌخ 1882 24

 64 نشمٌه حسن عاكوب الموسى تارٌخ 1855 25
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 64 منى عبد هللا مناب حمً تارٌخ 1875 26

 63 هندٌه زٌاد خنساء الحمٌد تارٌخ 1829 27

 63 زبٌده احمد فاطمه اللطٌف تارٌخ 1865 28

 63 دالل علً طرٌف غراف تارٌخ 1853 29

 62.5 حمده دمحم جواد الخلف تارٌخ 1818 30

 62 غصون مروان رٌم  الرمضان تارٌخ 1837 31

 62 شٌخه خلف حسٌن الرزو تارٌخ 1823 32

 62 عنود علً طارق الحسٌن تارٌخ 1852 33

 79.9 حٌاة دمحمسعٌد مٌس ٌوسف تجارة والتصاد 2380 1

 78.1 ترفه سلٌمان دالٌا حسن تجارة والتصاد 2348 2

 77.5 عائشه خلف دمحم فرحان تجارة والتصاد 2374 3

 73.9 خالصة دمحم نسرٌن نوحً تجارة والتصاد 2384 4

 72.8 سورٌه رفاعً حمود العواد تجارة والتصاد 2343 5

 72 رجاء ذٌاب اروى المكطف تجارة والتصاد 2328 6

 71.8 شذى كرم نهى ٌونس تجارة والتصاد 2402 7

 71.2 سعدٌه عبدالمادر زوٌا خلٌل تجارة والتصاد 2358 8

 70.8 فطٌم احمد ثابت الجاسم تجارة والتصاد 2341 9

 70.2 فاطمه حسٌن مناس الهوٌد تجارة والتصاد 2378 10

 68.8 خاتوم خلف منى خلٌف تجارة والتصاد 2379 11

 67 جهان دمحم اٌمان دمحم تجارة والتصاد 2335 12

 67 دعد عبدهللا نسرٌن مكً تجارة والتصاد 2383 13

 66.8 نجاح سلٌمان هدى صوٌلح تجارة والتصاد 2391 14

 66.6 محفوظه احمد شٌرٌن كلش تجارة والتصاد 2367 15

 66 نازو ابراهٌم سعاد دمحم تجارة والتصاد 2360 16

 65.6 عزٌزة دٌب نور خلٌل تجارة والتصاد 2387 17

 65.2 منى هشام هبه الجبٌن تجارة والتصاد 2389 18

 65.1 سمٌره محمود العٌادههنادي  تجارة والتصاد 2394 19

 65 لطٌفه دمحم روال جذبه تجارة والتصاد 2353 20

 65 امٌنه دمحم هٌلٌن مراد تجارة والتصاد 2398 21

 64.3 عبله احمد هنادي الفتاح تجارة والتصاد 2395 22

 63 هناء عبد الرزاق اسماء العلوش تجارة والتصاد 2329 23

 72.4 منى سهٌل عامر عساف جغرافٌا 1931 1

 71.6 لطٌفة ابراهٌم أنسام سعد جغرافٌا 1939 2

 70.6 لطٌفة ابراهٌم سماح سعد جغرافٌا 1935 3

 67 نزٌله ظاهر مرٌم سلوم جغرافٌا 1927 4

 66 فطٌم محمود ماهر خلٌل جغرافٌا 1923 5

 65.0 فهٌمه احمد هبه الحوشً جغرافٌا 1929 6

 65 هاللة حسن ٌوسف الحسٌن جغرافٌا 1941 7

 64.5 خٌرٌه عدنان جوكندا حسن جغرافٌا 1915 8

 64.5 سمٌره عائد رودا عرفات جغرافٌا 1919 9
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 64 سمٌرة علً روال لبٌلً جغرافٌا 1937 10

 64 منتهى فرحان نور حسانً جغرافٌا 1928 11

 63.5 فطٌم احمد ثناء حسٌن جغرافٌا 1914 12

 63 شمسه نوري صباح الحسٌن جغرافٌا 1921 13

 79.9 فاطم سعٌد عبدهللا الحمود حموق 68 1

 71.7 مطره حسٌن خالد خضر حموق 31 2

 69.3 مرٌم متعب منار شهبندر حموق 88 3

 69.2 ملن عبد الحمٌد فاطمه الصوا حموق 75 4

 68 عمشه سلٌمان دمحمراشد عٌسى حموق 83 5

 67.4 أمٌسرة حسن مالن العبد حموق 78 6

 65.2 غالٌه سعود سحر الحسٌن حموق 46 7

 64.7 شكرٌه دمحم سماح الخلٌل حموق 50 8

 64.6 مها محمود سعد المحٌمد حموق 48 9

 63.4 هٌام ولٌد دٌنا العكل حموق 35 10

 62.6 هندٌه دمحم جاسم الفتاح حموق 113 11

 75 حمٌده فوزي نسرٌن خلٌل رٌاض أطفال 2797 1

 72.1 زهره عبدهللا العبدهللاٌازي  رٌاض أطفال 2833 2

 71.5 عنود دمحم رلٌه االطرش رٌاض أطفال 2646 3

 71.0 خالصه عثمان ٌاسر الٌاسٌن رٌاض أطفال 2834 4

 70.6 ذكاء دمحم مروه عموره رٌاض أطفال 2766 5

 70.3 مها حسٌن منال الحسن رٌاض أطفال 2773 6

 70 عمرٌه علً زٌنه احمد السلطان رٌاض أطفال 2662 7

 69.7 خدٌجة عبد المجٌد محمود الحمزه رٌاض أطفال 2764 8

 69.6 شٌخه ٌوسف ندى جمال رٌاض أطفال 2795 9

 69.4 امال جورج كلودٌا عروسً رٌاض أطفال 2745 10

 67.5 برٌخان محمود سالفا عٌسو رٌاض أطفال 2670 11

 67 لبنى افرام سما اسٌو رٌاض أطفال 2675 12

 67 وطنٌه احمد هبه الملحم رٌاض أطفال 2808 13

 67 بسمه عبداللطٌف سمر السلمان رٌاض أطفال 2676 14

 67 فضه دمحم عفره المطلك رٌاض أطفال 2713 15

 66.7 شولٌه حسن رشا علً رٌاض أطفال 2645 16

 66.5 آمنه حسٌن عبٌر االحمد رٌاض أطفال 2708 17

 66.5 نشمٌه الكعود الٌاس منتهى الحسٌن رٌاض أطفال 2774 18

 66.2 لٌله دمحم نسٌم المسلط رٌاض أطفال 2799 19

 66.2 موزه خلف لمى حسن رٌاض أطفال 2753 20

 66 وهٌبه حسن وفاء العزام رٌاض أطفال 2829 21

 66 نوره سرحان جمٌله الحاج احمد رٌاض أطفال 2604 22

 66 وضحه جاسم فرحه صالح رٌاض أطفال 2736 23

 66 سورٌه مطلك مرٌم الحمزه رٌاض أطفال 2768 24

 66 نرجس احمد رشٌد مانٌا اوهان رٌاض أطفال 2761 25
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 65 نجاح ابدٌوي هدى الغرٌر رٌاض أطفال 2812 26

 64.6 نعٌمه جالل هدى الحماري رٌاض أطفال 2811 27

 64.5 مرٌم احمد فواز ابراهٌم رٌاض أطفال 2739 28

 64.0 عوش احمد انتصار احمد رٌاض أطفال 2578 29

 64 ٌسرى عبد مها العبدالمادر رٌاض أطفال 2776 30

 64 فاطمه عمر عمشه العبد رٌاض أطفال 2714 31

 64 غاده عادل هدٌل الدسٌمانً رٌاض أطفال 2814 32

 63.5 منٌفه دمحمامٌن وصال كحٌل رٌاض أطفال 2826 33

 63.2 ابٌتسام دمحم براءه اللجً رٌاض أطفال 2592 34

 63 شاها بشٌر زٌنب دمحم رٌاض أطفال 2661 35

 63 سارة احمد سعاد شٌخ حبٌب رٌاض أطفال 2667 36

 63 نوره ابراهٌم خدٌجه العلً رٌاض أطفال 2623 37

 63 خوله عبد الوهاب هبه التركً رٌاض أطفال 2806 38

 85.2 عزٌزه دمحم لطٌف احمد سلٌمان رٌاضٌات 2011 1

 79 حمده احمد باسل البطو رٌاضٌات 2025 2

 76.2 فائزة اسعد غاده الخلف رٌاضٌات 2103 3

 75 بدٌعه دمحم علً غزاله عٌسى رٌاضٌات 2104 4

 74.5 سٌران حبٌب رٌتا حنا رٌاضٌات 2177 5

 74 صباح اسماعٌل عبٌر  الصالح رٌاضٌات 2099 6

 74 شمسه ابراهٌم خلٌل عبٌد رٌاضٌات 2052 7

 73.5 امٌنه ناصر نائل سٌد حسٌن رٌاضٌات 2144 8

 72.5 فاطمه سالم عامر  الحسن رٌاضٌات 2097 9

 71.5 نجاح احسونً سماء الحسن رٌاضٌات 2085 10

 71.5 عمشه ابراهٌم عوش الخلف رٌاضٌات 2102 11

 71.5 خاتون خلٌف عبد المجٌد الكندح رٌاضٌات 2098 12

 71.1 جمٌله عبد هللا ابراهٌمفاطمة   رٌاضٌات 2105 13

 70.5 جازٌه جمٌل باسل العلً رٌاضٌات 2026 14

 70.2 غبنه علً عائشة  الحسٌن رٌاضٌات 2095 15

 70 هدله عبد هللا اعتدال برغوث رٌاضٌات 2013 16

 70 زهره حسٌن نسرٌن طلب رٌاضٌات 2155 17

 70 نوره سرحان عهد  الحاج احمد رٌاضٌات 2101 18

 69.5 امٌنه عبد المادر ماجده المصطفى رٌاضٌات 2127 19

 68.5 عطٌه مصطفى لٌنا االبراهٌم رٌاضٌات 2124 20

 68.5 سمٌره عدنان احالم كامل رٌاضٌات 2010 21

 68.4 فضه احمد فاطمه المٌاح رٌاضٌات 2108 22

 68 مرٌم علً الحسٌن دعٌج رٌاضٌات 2016 23

 68 غاده هاكوب رنا هاكوب رٌاضٌات 2063 24

 67.5 امٌنة احمد محمود الكدرو رٌاضٌات 2132 25

 67 لمعه ناٌف مادلٌن فٌاض رٌاضٌات 2128 26

 67 لٌلى رمضان سوزدار حمو رٌاضٌات 2089 27
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 66.6 جمٌله عبد هللا وفاء ابراهٌم رٌاضٌات 2172 28

 66.5 عنود سلٌمان ناهد الجربوع رٌاضٌات 2147 29

 66.5 كوثر خضر جهٌنه سعدون رٌاضٌات 2043 30

 66.3 غالٌه حمود بدٌعة  رمو رٌاضٌات 2030 31

 66 حكٌمة عمر نوره  عمر رٌاضٌات 2160 32

 66 سعدٌة فواز سلوى جلو رٌاضٌات 2084 33

 66 مرٌم سلٌمان خضره  الفارس رٌاضٌات 2050 34

 65.5 ونس حسن منى الٌوسف رٌاضٌات 2139 35

 65.5 حلٌمه حواس تمر حاجً رٌاضٌات 2038 36

 65.5 ابتسام عبد العزٌز نجاح خلٌل رٌاضٌات 2149 37

 65.5 عنود احمد عادل  سمعو رٌاضٌات 2096 38

 65.4 سمٌرة مصلح نغم  ٌوسف رٌاضٌات 2157 39

 65.2 سلطانه سلٌمان زٌنب الشاهٌن رٌاضٌات 2076 40

 65.2 شاهه محسن امٌره الخلٌف رٌاضٌات 2020 41

 65 امٌنه احمد رهف ابراهٌم رٌاضٌات 2065 42

 64.6 خالده ابراهٌم ندٌمه علً رٌاضٌات 2153 43

 64.5 حسٌنه حسٌن ٌمامه الصالح رٌاضٌات 2175 44

 64.5 خدٌجة سلٌمان زوزان عمر رٌاضٌات 2072 45

 64.5 نجاح علً ندى خلٌل رٌاضٌات 2152 46

 64.5 سلطانه عصمت سلٌمان بٌرٌفان رٌاضٌات 2035 47

 64.5 امٌره دمحم مٌدٌا علً رٌاضٌات 2142 48

 64.2 لٌلى فاضل مروى  علً رٌاضٌات 2135 49

 64 نوره سلمو راكان العمر رٌاضٌات 2059 50

 63.5 رحمه دمحم عطا استم دمحم رٌاضٌات 2012 51

 63 وجٌهه عبدالصمد زٌنب  عمر رٌاضٌات 2075 52

 63 بروٌن شرٌف دارٌن دروٌش رٌاضٌات 2055 53

 63 سلوى دمحم بٌان  بكرو رٌاضٌات 2034 54

 76.5 تغرٌد عٌاض وائل فراس علم اجتماع 2489 1

 70 نوره بالل مها حجً علم اجتماع 2473 2

 69.9 زكٌه عبدالرحمن دمحم ماهر السهو علم اجتماع 2469 3

 69.3 سعاد سعد سحر حسن علم اجتماع 2494 4

 69.2 نوره احمد لٌلوه الرحال علم اجتماع 2468 5

 67 خدٌجه ابراهٌم مروه لوجه علم اجتماع 2471 6

 67 شولٌه حسن هبه علً علم اجتماع 2484 7

 66.6 فاطمه احمد اٌمان جدوع علم اجتماع 2422 8

 66.5 خاتون عمر سحر عبدو علم اجتماع 2446 9

 65.7 وسمٌه احمد نادٌه الحسٌن علم اجتماع 2476 10

 65.5 عائشه موسى محمود عبٌد علم اجتماع 2470 11

 65 هٌفاء حكمت هبه دمحم علم اجتماع 2495 12

 64.2 زهر ابراهٌم عبدهللا االبراهٌم علم اجتماع 2454 13
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 63.5 تاضً خلٌف رنا علً العباس علم اجتماع 2440 14

 63.5 بدرٌه زكً حمدٌه حسٌن علم اجتماع 2430 15

 63 شمسه دحام سامً الناصر علم اجتماع 2496 16

 77 سعاد خضر ابتهال هلو علم األحٌاء 2244 1

 75 فاطمه عبد الكرٌم كلستان ابراهٌم علم األحٌاء 2293 2

 73.2 شذى كرم وفى  ٌونس علم األحٌاء 2317 3

 73 جاكلٌن شكري حنان صومً علم األحٌاء 2260 4

 73 نٌروز دمحم خلف جٌان علم األحٌاء 2259 5

 72.4 لورانس انطون رنا  ٌوسف علم األحٌاء 2266 6

 71 شكرٌه دمحم علً ساجده امرانً علم األحٌاء 2272 7

 70.8 خٌرٌه فخر الدٌن بٌرٌفان حسٌن علم األحٌاء 2255 8

 69 شٌخه دروٌش امل دمحم علم األحٌاء 2250 9

 69 فاطم عبدهللا جواهر الهوٌدي علم األحٌاء 2257 10

 69 عمشه دمحم حنٌن النهاب علم األحٌاء 2261 11

 68 امونه سلٌمان سعاد الفندي علم األحٌاء 2275 12

 68 سهٌله خالد عدن االحمد علم األحٌاء 2285 13

 68 سلمى مورٌس جوزفٌن كورٌه علم األحٌاء 2258 14

 68 مرٌم عبد الكرٌم مها ابو حالوي علم األحٌاء 2302 15

 67 فاطمه دمحم خدٌجه ناصر علم األحٌاء 2262 16

 67 امٌنه حسٌن نسرٌن سلٌمان علم األحٌاء 2306 17

 65 هدى احمد فوزٌه لاسم علم األحٌاء 2290 18

 65 تركٌه عزالدٌن كل بٌن  العلٌكو علم األحٌاء 2292 19

 65 سمٌه دمحم علً روبٌن مسور علم األحٌاء 2267 20

 65 امٌنه حسن نوره الهوٌت األحٌاء علم 2307 21

 65 خوله جنٌد راما سعدو علم األحٌاء 2264 22

 65 غزاله عابد مهابات ابراهٌم علم األحٌاء 2303 23

 64.3 الهام دمحم سالً السلٌمان علم األحٌاء 2273 24

 64 هند دمحم مرح  ٌوسف علم األحٌاء 2300 25

 64 منور احمد سلوى داود علم األحٌاء 2278 26

 63.5 عٌده احمد نزار بلو علم النفس 2504 1

 67 فرحه سعٌد منال عمر علوم سٌاسٌة 2008 1

 79 عرنه خلٌل غاده الغثٌث فلسفة 1979 1

 75 منٌفه عدنان ٌازي المحٌمٌد فلسفة 2002 2

 74.6 رلٌه هاشم مٌس مخلوف فلسفة 2004 3

 72.2 هالله سالم ساره البكر الداوود فلسفة 1969 4

 71 ترفه جمعه سناء دحل فلسفة 1970 5

 70 نازن عمر لبنى حاج علً فلسفة 1985 6

 70 بسة خالد منذر خشمان فلسفة 1993 7

 69 نادٌا صالح فاطمه حجً فلسفة 1981 8

 68.7 سهٌا عٌسى عٌده الساٌر فلسفة 2003 9
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 67 حلٌمه عزٌز عبد الوهاب شٌخً فلسفة 1977 10

 67 عدوله سلٌمان رلٌه ابراهٌم فلسفة 1963 11

 67 خلفه صالح جواهر العباس فلسفة 1951 12

 67 اسٌا محمود رجاء الماللً فلسفة 1961 13

 67 عائشة محمود اله سٌد احمد فلسفة 1947 14

 64.3 هدله عبد الهادي مها الجاسم فلسفة 1995 15

 64 زبٌده سلٌمان ابتسام بهدو فلسفة 1943 16

 63 غزاله احمد زهدٌه العبد هللا فلسفة 1968 17

 63 خانمه ابراهٌم اهٌن صالح فلسفة 1948 18

 75.5 شمسه دمحم عبد المعٌن الملص فٌزٌاء 2194 1

 73.5 نعٌمه حمٌد سراب الكرو فٌزٌاء 2190 2

 71 عٌنو دمحم امٌن هناء خضر فٌزٌاء 2200 3

 71 هدى خلٌل امنه السلٌمان فٌزٌاء 2182 4

 69 وضحه احمد موسى االحمد فٌزٌاء 2198 5

 69 امٌنه سعٌد زٌنب حسن فٌزٌاء 2189 6

 68.8 حمدا حواس خطر  التاٌه فٌزٌاء 2187 7

 68.7 ضحٌه دمحم سلمى الحسٌن فٌزٌاء 2192 8

 68 غزاله حمد طارق ابراهٌم فٌزٌاء 2193 9

 68 فخرٌه عارف خضر عزي فٌزٌاء 2186 10

 65 كامله عبد ابتسام حمادي فٌزٌاء 2179 11

 63.5 وسمٌه دمحم سلٌم زانا علً فٌزٌاء 2188 12

 73.8 حندوله محمود فاطمه صفون كٌمٌاء بحتة 2224 1

 72.1 سوسن دمحم عروه عٌسى كٌمٌاء بحتة 2236 2

 70.2 سوسن أٌوب لونا الغدا كٌمٌاء بحتة 2237 3

 68.6 خاتون دمحم ماٌا دمحم كٌمٌاء بحتة 2225 4

 68.0 مرٌم علً رباب المطوري كٌمٌاء بحتة 2210 5

 64.2 فاطمة ناصر زٌم االحمد كٌمٌاء بحتة 2238 6

 78.0 شمسه شوٌش حسن العبٌد لغة إنكلٌزٌة 1541 1

 76.9 سلمى ٌحٌى صفاء العالً لغة إنكلٌزٌة 1367 2

 74.1 لطٌفه احمد مشخص ادرٌس لغة إنكلٌزٌة 1438 3

 72.5 زهره غالب اسكندر ٌوسف إنكلٌزٌةلغة  1230 4

 71.2 ماجده حبو دمحم الرفدي لغة إنكلٌزٌة 1425 5

 71 رسمٌه دمحم صالح  الرع لغة إنكلٌزٌة 1362 6

 71 وفاء عبد الحمٌد والء منصور لغة إنكلٌزٌة 1509 7

 71 حصة جمعه رغده الحسٌن لغة إنكلٌزٌة 1300 8

 71 تركٌه جاسم مشٌره الحاج اسماعٌل لغة إنكلٌزٌة 1439 9

 70.9 شٌخه مصطفى نجاح الممطف لغة إنكلٌزٌة 1462 10

 70.5 سعده سلٌمان امانً االحمد لغة إنكلٌزٌة 1234 11

 70.4 سهام سجٌع كندة غانم لغة إنكلٌزٌة 1526 12

 69.8 سٌدي ابراهٌم بطرس شابو لغة إنكلٌزٌة 1545 13
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 69.7 فاطمه ناصر صبحه االحمد لغة إنكلٌزٌة 1365 14

 69.4 سهام سجٌع كنانة غانم لغة إنكلٌزٌة 1525 15

 69 زبٌده دمحم صالح نوره سلٌمان لغة إنكلٌزٌة 1476 16

 69 مطره جاسم احمد  مخلف لغة إنكلٌزٌة 1226 17

 68.9 معٌنه منٌر كٌندا ناصر لغة إنكلٌزٌة 1528 18

 68.8 غازٌه ادٌب العبد هللا امل لغة إنكلٌزٌة 1236 19

 68.6 عمشة ابراهٌم مرٌم  عباس لغة إنكلٌزٌة 1434 20

 68.5 فضه محمود ثنٌه العالوي لغة إنكلٌزٌة 1263 21

 68.5 نبٌله عبد العزٌز شورش مجد الدٌن لغة إنكلٌزٌة 1354 22

 68.5 حسٌنه عبد العزٌز روضه العادي لغة إنكلٌزٌة 1312 23

 68.3 امٌنه هشام راما ابو شمٌر إنكلٌزٌة لغة 1292 24

 68 عدله سلٌمان بشرى الحسٌن لغة إنكلٌزٌة 1251 25

 68 فائزة بدران مٌثاء الرمٌض لغة إنكلٌزٌة 1450 26

 68 صالحه عبد المجٌد نسرٌن محمود لغة إنكلٌزٌة 1468 27

 68 خالصه فواز شمس  حمو لغة إنكلٌزٌة 1351 28

 67.6 منى فارس عبد الحمٌد دانٌال ابراهٌم إنكلٌزٌةلغة  1539 29

 67.2 عٌده احمد خدٌجه الخضٌر لغة إنكلٌزٌة 1283 30

 67.1 إلهام دمحم عٌد إٌمان دلبانً لغة إنكلٌزٌة 1546 31

 67 شمسه حسن وعد الحمد لغة إنكلٌزٌة 1503 32

 67 انتصار موسى غفران الجدعو لغة إنكلٌزٌة 1394 33

 67 اسماء توفٌك رنكٌن شٌخموس لغة إنكلٌزٌة 1304 34

 67 زٌنه علً منى الفرج لغة إنكلٌزٌة 1445 35

 67 نٌروزه ابراهٌم سمر ٌوسف لغة إنكلٌزٌة 1340 36

 67 مرٌم احمد فاطمه العلً لغة إنكلٌزٌة 1399 37

 67 فادٌه فرمز روزان  حسٌن لغة إنكلٌزٌة 1309 38

 67 فٌروز رمضان نرمٌن خضر لغة إنكلٌزٌة 1466 39

 66.7 دله حماده شمسه  الشلش لغة إنكلٌزٌة 1350 40

 66.5 عزٌزه صادق تماره كده لغة إنكلٌزٌة 1262 41

 66.5 شرٌفه حمد مٌساء  الدخٌل لغة إنكلٌزٌة 1453 42

 66 حمدٌه فرحان مرٌم  عمر لغة إنكلٌزٌة 1435 43

 66 ممدوحه دمحم شجاع الرمٌض لغة إنكلٌزٌة 1347 44

 66 شكرٌه دمحم شرٌف ٌاسٌن دمحم لغة إنكلٌزٌة 1516 45

 66 مدٌنه رستم رندا موسى لغة إنكلٌزٌة 1303 46

 65.6 شمسه حسن سعاد الجبان لغة إنكلٌزٌة 1335 47

 65.4 صفٌه خلف ٌاسمٌن الحمد لغة إنكلٌزٌة 1514 48

 65 ساعه محمود عفاف البكر لغة إنكلٌزٌة 1384 49

 65 ملكه معروف دانا ملحم لغة إنكلٌزٌة 1286 50

 65 فادٌه دافٌد لٌدي عبد لكً لغة إنكلٌزٌة 1418 51

 64.5 صافٌه عبٌد سهام الدمحم لغة إنكلٌزٌة 1344 52

 64.5 عزٌنة احمد وجٌه مائدة جلعون لغة إنكلٌزٌة 1420 53
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 64.1 فاطمه علً امٌره ساجر لغة إنكلٌزٌة 1238 54

 64 نجمه دمحم خٌر ماوٌه االسماعٌل لغة إنكلٌزٌة 1422 55

 64 شاناص سلٌمان اٌناس حسٌن لغة إنكلٌزٌة 1245 56

 64 فاطمه نوري خنسه ٌوسف لغة إنكلٌزٌة 1284 57

 64 مرٌم جمشٌد امل جانكو لغة إنكلٌزٌة 1237 58

 64 نوره علً كٌفٌه العلً لغة إنكلٌزٌة 1414 59

 64 سمٌه عبد الحمٌد لندا االحمد إنكلٌزٌةلغة  1416 60

 64 عموشه دمحم عبد الرزاق العبد هللا لغة إنكلٌزٌة 1373 61

 64 عفٌفه احمد ٌاسمٌن البوشً لغة إنكلٌزٌة 1513 62

 63.5 رجاء كمال شذى الحسٌنً لغة إنكلٌزٌة 1348 63

 63 دره مخلف منتهى االصبح لغة إنكلٌزٌة 1444 64

 63 نفوسه حسٌن روزه اسعد إنكلٌزٌة لغة 1310 65

 82.3 سمٌرة دمحم نرجس صمر لغة عربٌة 1190 1

 81.3 امنه حسٌن عبد كلش لغة عربٌة 689 2

 80.1 ترفه حمزه بسام عزٌز لغة عربٌة 260 3

 79.5 كوثر نصرت مرٌم  اوسو لغة عربٌة 912 4

 79.2 هنوف نواف كوثر  خلٌف لغة عربٌة 844 5

 79.1 رٌا مجول حمٌد شوٌخ عربٌةلغة  348 6

 79.0 شمسه صبري صالح الوجعان لغة عربٌة 630 7

 78.5 بهٌة فٌصل عباس العوض لغة عربٌة 673 8

 78.5 فاطمه جودت رشا رمضان لغة عربٌة 1173 9

 78 جوهره صالح عال عطٌه لغة عربٌة 716 10

 77.5 مرٌم حسٌن حمود الحسٌن لغة عربٌة 346 11

 77.0 مرٌم فٌصل عبد السالم البدر لغة عربٌة 680 12

 76.6 علٌا عٌسى سلوى  الخلف لغة عربٌة 537 13

 75.5 منٌفه حمود احمد العلً لغة عربٌة 153 14

 75.3 رسمٌه عبٌد حمد الخلٌف لغة عربٌة 341 15

 74.6 عزٌزه حسٌن محمود الحاج علً لغة عربٌة 896 16

 74.4 شمسه علً السلٌماندمحم  لغة عربٌة 885 17

 74.0 فاطمه الٌاس نوره الفواز لغة عربٌة 1049 18

 74 خرمه عبد الفتاح مروة الذٌاب لغة عربٌة 903 19

 74 شاهه عمر وصال عٌسى لغة عربٌة 1130 20

 73.9 وضحه عبدو رٌم العلً لغة عربٌة 487 21

 73.9 نادٌا نجم الدٌن هال عمران لغة عربٌة 1086 22

 73.7 بهٌره سعٌد سوزان كفرلطاري لغة عربٌة 1183 23

 73.6 ورده عبد هللا رائدة الصالل لغة عربٌة 427 24

 73.5 ثرٌا راكان وفاء حسن لغة عربٌة 1146 25

 73.5 حجٌه عوٌد حمٌد حسٌن لغة عربٌة 347 26

 73.5 روحة لاسم جابر الممداد لغة عربٌة 1193 27

 73.5 لٌلى حسٌن سلمان سالمه لغة عربٌة 1210 28
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 73.4 عٌده عٌد فاطمة  دلً لغة عربٌة 768 29

 73.3 بهٌه سعٌد كاوا   حسن لغة عربٌة 828 30

 73.2 سعده احمد خطر  الدمحم لغة عربٌة 385 31

 73.1 فرٌحه احمد هدٌل الجاسم لغة عربٌة 1081 32

 73.0 اٌمان بدري خلود  االطرش لغة عربٌة 393 33

 72.9 ثرٌا ٌحٌى عبد الحنان العلً لغة عربٌة 677 34

 72.7 نجاح اكرم نوره دمحم علً لغة عربٌة 1051 35

 72.6 شهره عاٌد فاطمة  علً لغة عربٌة 770 36

 72.5 عوفه علً علٌا الحاج خلف لغة عربٌة 726 37

 72.5 نازن عمر شذى  حاج علً لغة عربٌة 600 38

 72.5 مرٌم صالح شالشاحمد  لغة عربٌة 156 39

 72.5 روز احمد دمحم العبٌد لغة عربٌة 886 40

 72.1 وضحه دمحم محمود السلٌمان لغة عربٌة 1171 41

 72.1 نفوسه دمحم احالم بركات لغة عربٌة 145 42

 72.0 شرٌفة حسن حمٌدة  الطه لغة عربٌة 349 43

 72 صاره عصمت احمد سمعٌله لغة عربٌة 155 44

 72 فاطمه خضر عبد الرحٌم الصالح لغة عربٌة 678 45

 72 خلفه رشٌد عائشه  الحسن لغة عربٌة 659 46

 71.9 نوفه حمٌدي ابتهال  البومهنى لغة عربٌة 138 47

 71.5 صالحه مجول لٌلى عرٌان لغة عربٌة 867 48

 71.5 فضوله عبٌد آمنه خلف لغة عربٌة 126 49

 71.5 بدرٌه جمال روضه عفر لغة عربٌة 467 50

 71.5 مرٌم عبد الرحمن خدٌجه الخضر لغة عربٌة 374 51

 71.5 كمره سالم اٌمان  الكلش لغة عربٌة 228 52

 71.4 فطومه ابراهٌم نادٌه الملحم لغة عربٌة 987 53

 71.3 عبله صابر هند شاهٌن لغة عربٌة 1108 54

 71.2 حنان امٌر االء ادرٌس لغة عربٌة 180 55

 71.2 شمسه عبود دمحم الدمحم لغة عربٌة 1218 56

 71.1 انٌسه خالد ضحى  الحسن العبد المطرود لغة عربٌة 652 57

 71 امٌنه خلٌل سعاد الحسن لغة عربٌة 522 58

 71 نعامة نظٌر حسام بدور لغة عربٌة 1187 59

 71 نوره احمد الهام البطران لغة عربٌة 184 60

 71 وفاء عبد الكرٌم المحمود اٌات لغة عربٌة 1196 61

 70.9 لٌلى محمود غالٌه الحناوي لغة عربٌة 744 62

 70.5 فاطمه حسن ابراهٌم المحسن لغة عربٌة 144 63

 70.5 عائشة اسود دمحم الخلٌف لغة عربٌة 1216 64

 70.5 صالحه حسنً ندى صالح لغة عربٌة 1014 65

 70.5 جوزه فواز سناء   الندى لغة عربٌة 562 66

 70.4 غازٌه علً هبا العلً لغة عربٌة 1063 67

 70.4 عصر النور مصباح حذامه الفتٌح لغة عربٌة 326 68
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 70.3 حٌاه النفوس دمحم محفوظ وصٌفه مراد لغة عربٌة 1131 69

 70.2 نوره خلف آمال حمد لغة عربٌة 123 70

 70.1 وضحه دمحم نورا العساف لغة عربٌة 1042 71

 70.0 زبٌده صالح اسٌا الوهب لغة عربٌة 173 72

 70 جمٌله مروان رغده حاجً دمحم لغة عربٌة 448 73

 70 شمسه عواد فاطمه دمحم الشحاذه لغة عربٌة 795 74

 70 مرٌم مروان مروة الكرٌم لغة عربٌة 1184 75

 70 نهى عدنان معالً العبد هللا لغة عربٌة 1213 76

 70 خدٌجه حسٌن الدمحم السالمنسٌبه  لغة عربٌة 1029 77

 69.7 صبحه عبد هللا سعاد الدمحم لغة عربٌة 523 78

 69.5 عفٌفه بشٌر عبد اللطٌف الكبش لغة عربٌة 685 79

 69.5 صباح عبدالعزٌز سامر كان الحمادي لغة عربٌة 511 80

 69.5 هاله دمحم صالح االء العلً لغة عربٌة 181 81

 69.5 هالله حمٌد العازلنوفه  لغة عربٌة 1053 82

 69.5 صبحٌه اسماعٌل ابتسام الدمحم لغة عربٌة 135 83

 69.5 زكٌه عمر رٌم الفرحان الفٌاض لغة عربٌة 488 84

 69.5 عٌده حمٌد دحام دروٌش لغة عربٌة 411 85

 69.5 كمره ابراهٌم خلٌل لٌلً لغة عربٌة 1217 86

 69.2 سعدٌه عبود غمنده جعفاص لغة عربٌة 751 87

 69.2 نادره حسام فٌحاء الجمل لغة عربٌة 819 88

 69.2 امونه دمحم سوزان عبد الرزاق لغة عربٌة 586 89

 69.2 كتانه عبد أحمد الصوٌلح لغة عربٌة 120 90

 69.1 فاطمة ٌوسف اندٌرة حمً لغة عربٌة 219 91

 69.1 زهره عبد الرحمن عاٌده خلف لغة عربٌة 671 92

 69.1 سعده دمحم ناجٌه الصالح عربٌةلغة  979 93

 69 شمسه عبد ماجد الجلود لغة عربٌة 871 94

 69 سعده حسٌن طالس دمحم لغة عربٌة 1212 95

 69 مرٌم حمود سعده العجاج لغة عربٌة 527 96

 69 عمشه احمد منٌره العبوش لغة عربٌة 947 97

 69 هدى دمحم مصطفى علوش لغة عربٌة 1179 98

 69 سوده سعٌد عبد المناف دمحم لغة عربٌة 1197 99

 68.9 هدى علً روال العثمان لغة عربٌة 472 100

 68.8 عمشة سلٌمان أمٌنة عٌسى لغة عربٌة 1206 101

 68.6 لطٌفه دمحم فاطمة  عوض لغة عربٌة 771 102

 68.5 امٌره علً فاتن كفته لغة عربٌة 754 103

 68.5 بطة مخلف انعام الحماري لغة عربٌة 221 104

 68.5 غزاله احمد زهٌه العبدهللا لغة عربٌة 503 105

 68.5 خدٌجه محمود هناء العباس لغة عربٌة 1091 106

 68.5 مرٌم خضر امتٌاز العبد لغة عربٌة 190 107

 68.5 صبحة احمد عبٌر  صالح لغة عربٌة 693 108
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 68.5 سعده عمر بركات العساف لغة عربٌة 256 109

 68.5 زهره حسٌن دمحم العلً لغة عربٌة 888 110

 68.5 حمٌده احمد عبد الحكٌم حسن لغة عربٌة 675 111

 68.5 جانٌت ملن مٌسون ملكً لغة عربٌة 977 112

 68.5 أنٌسة عادل نادٌن حمٌدي لغة عربٌة 1176 113

 68.5 عرنه سالمه جٌهان الصعب لغة عربٌة 322 114

 68.5 خزنه سعود الدمحمنوري  لغة عربٌة 1052 115

 68.5 خرمة دمحم بسمه  خلف لغة عربٌة 263 116

 68.4 نوف عٌسى مرٌم  العٌسى لغة عربٌة 909 117

 68.2 نجاح هاشم سلٌمان سلٌمان لغة عربٌة 545 118

 68.2 زهره عبد الرزاق حمدٌه جدوع لغة عربٌة 345 119

 68 نهى عدنان ارٌج العبد هللا لغة عربٌة 1220 120

 68 لالٌه دمحم عامر السموري لغة عربٌة 668 121

 68 صبحه حسن نضال كركو الجاسم لغة عربٌة 1033 122

 68 جمٌلة صبري ٌاسر الٌاس لغة عربٌة 1219 123

 68 امٌنه احمد سعاد الٌاس لغة عربٌة 524 124

 68.0 هاجر عٌد نهى  الصالح لغة عربٌة 1038 125

 67.8 فوزٌه ابراهٌم احمد  الداود لغة عربٌة 147 126

 67.8 علٌا احمد امٌنة  الراشد لغة عربٌة 208 127

 67.7 شكرٌه دحام جوزه جاسم لغة عربٌة 313 128

 67.6 خدٌجة حسن سهام حمزه لغة عربٌة 579 129

 67.5 ٌازي صالح رٌم  العبد هللا لغة عربٌة 485 130

 67.5 فاطمه خضر الهام العلً لغة عربٌة 185 131

 67.5 صفاء عباس امل خلوف لغة عربٌة 192 132

 67.5 جمٌله ٌوسف وضحه الهالل لغة عربٌة 1135 133

 67.5 تركٌه محمود مرح العٌد لغة عربٌة 902 134

 67.5 زٌنه دمحم سهام العثمان لغة عربٌة 576 135

 67.5 شمسه صبري خضر الوجعان لغة عربٌة 383 136

 67.3 امٌنه عبد الصمد عبٌر  العلً عربٌةلغة  691 137

 67.2 فضه احمد ٌازي الدمحم لغة عربٌة 1155 138

 67.1 خمٌسه احمد اسٌا  البكر لغة عربٌة 171 139

 67 حواء اسماعٌل زاهدة احمد لغة عربٌة 495 140

 67 زهرة حبٌب دمحم سراج الحنش لغة عربٌة 1189 141

 67 عٌده علً سورٌه العواد الخلٌف لغة عربٌة 584 142

 67 خزنه احمد دمحم الهلو لغة عربٌة 891 143

 67 شمسه عبد الرحٌم هدى شٌخ علً لغة عربٌة 1080 144

 67 فاطمه دمحم احمد الدروٌش لغة عربٌة 151 145

 67 عزٌزه احمد نوره الجبل لغة عربٌة 1047 146

 66.9 علٌاء ابراهٌم امٌنه الحسٌن لغة عربٌة 211 147

 66.9 عصر النور مصباح نورا حاج خالد الفتٌح لغة عربٌة 1044 148
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 66.7 فطومه دمحم مرٌم  الوحش لغة عربٌة 911 149

 66.6 وضحه عٌاش امٌنة  العبدهللا لغة عربٌة 209 150

 66.5 نجاح مخلف هنوف العبد العزٌز لغة عربٌة 1209 151

 66.5 فرحه اسماعٌل خدٌجه وزو لغة عربٌة 380 152

 66.5 عٌده رضوان امٌره سلٌمان لغة عربٌة 205 153

 66.5 رٌمه ظٌف امٌره عبد لغة عربٌة 207 154

 66.5 حتو جمٌل سنوس الحوٌجه لغة عربٌة 572 155

 66.5 عزٌزه دمحم زكً شٌرٌن العبود لغة عربٌة 620 156

 66.5 امٌنه عبد وائل الذٌبو لغة عربٌة 1125 157

 66.5 خزنه حسن هناء المحٌمٌد لغة عربٌة 1093 158

 66.5 شٌخه صالح كوثر عبد الهادي لغة عربٌة 847 159

 66.2 الماهرة منٌف هدى العبد هللا لغة عربٌة 1077 160

 66.2 عنود رشٌد ناهد الحسٌن لغة عربٌة 991 161

 66.2 مرهوجة احمد شمسة  علً لغة عربٌة 610 162

 66.1 عزٌزه ٌوسف رودا علً عربٌةلغة  463 163

 66 فاطمه موسى آمٌنه سلٌمان لغة عربٌة 129 164

 66 عمشه عبد هناء عبد هللا لغة عربٌة 1096 165

 66 زبٌده دمحم صالح سناء سلٌمان لغة عربٌة 571 166

 66 جوزه فتحً بتول   العلً لغة عربٌة 247 167

 66 سعده دمحم سعد الجمٌل لغة عربٌة 525 168

 66 عوش خلٌل صباح الحمود االحمد لغة عربٌة 635 169

 66 فرحه اسماعٌل بكره وزو لغة عربٌة 275 170

 66 أمونة عٌد علً خلٌف لغة عربٌة 1192 171

 66 نورما توما هٌلدا متو لغة عربٌة 1122 172

 66 نوفه حٌدر نور المصاب لغة عربٌة 1040 173

 66 رٌمه احمد المحمودسمٌه  لغة عربٌة 560 174

 66 مرٌم عبٌد مٌس سالمه لغة عربٌة 974 175

 66 عٌده علً ماجده عبد الرزاق لغة عربٌة 878 176

 66 كطنه سلٌمان أٌمان الحمٌد لغة عربٌة 131 177

 65.9 امٌنه جاسم سلوى كجو لغة عربٌة 542 178

 65.8 جمٌله تركً سهام الناصر لغة عربٌة 578 179

 65.7 كلناز فرحان مافا ابراهٌم لغة عربٌة 879 180

 65.7 خوله احمد هبه  العثمان لغة عربٌة 1067 181

 65.6 حمده عٌاد عمار النعٌمً لغة عربٌة 730 182

 65.6 نعٌمه جالل هند الحماري لغة عربٌة 1222 183

 65.5 رفعه طه كرٌمه المحمود لغة عربٌة 831 184

 65.5 فاطمه دمحم هناء العلً لغة عربٌة 1092 185

 65.5 عٌشه عبد عبد الناصر الزرلان لغة عربٌة 688 186

 65.5 خلفه احمد سلوى  العطٌه لغة عربٌة 539 187

 65.5 زهٌه حسن نشمٌه العزو لغة عربٌة 1030 188
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 65.5 سعده دمحم نسٌبه الدمحم لغة عربٌة 1028 189

 65.5 وضحه حامد نصره دروٌش لغة عربٌة 1031 190

 65.5 جمٌله علً ماجده الٌاس لغة عربٌة 876 191

 65.5 أمل فرحان البتول الزغٌر لغة عربٌة 1207 192

 65.5 مرٌم دمحم نسرٌن صالح لغة عربٌة 1022 193

 65.5 رمزة ٌونس علً بشار ٌونس لغة عربٌة 1188 194

 65.5 خلفه حسٌن سهٌر العٌسى لغة عربٌة 581 195

 65.5 بهٌه فواز خلود مرعً لغة عربٌة 364 196

 65.5 عنود عباس فهد الحسن لغة عربٌة 810 197

 65.5 رابٌه علً ٌاسمٌن العطروز لغة عربٌة 1162 198

 65.5 منسٌه ابراهٌم دالٌا الجلو لغة عربٌة 407 199

 65.3 اٌمان خٌر هللا رهام الغمٌس لغة عربٌة 456 200

 65.3 غازٌة ادٌب العبد هللاهند  لغة عربٌة 1103 201

 65.2 سلوى محمود هنادي الخلف لغة عربٌة 1099 202

 65 كفاح عبد الرزاق نسرٌن ملً لغة عربٌة 1026 203

 65 مهٌه عبد الٌمامه الرمٌض لغة عربٌة 186 204

 65 بلمٌس فرحان والء العٌسى لغة عربٌة 1154 205

 65 صالحه دمحم منال  الٌاسٌن لغة عربٌة 939 206

 65 ٌسرى دمحم دلخاز اوسو لغة عربٌة 416 207

 65 فاطمه خالد أروى  النمرا لغة عربٌة 121 208

 65 فوزٌه حسنً بتول خمٌس لغة عربٌة 248 209

 65 هٌام جاسم مهى امٌر لغة عربٌة 957 210

 65 عمشه حسٌن غزوه العٌدان لغة عربٌة 750 211

 65 صباح سعد هللا هللا نسرٌن عبد لغة عربٌة 1023 212

 65 منال هاشم عهد النعمان لغة عربٌة 742 213

 73.1 الهام دمحم صالح فاطمة  العبٌد الجراد لغة فرنسٌة 1664 1

 70 صبحه حمدان سهٌر  التركً لغة فرنسٌة 1646 2

 68 عوٌنه دمحم رٌزان شرف لغة فرنسٌة 1733 3

 67.5 عمشه دمحم مالفا الجمو لغة فرنسٌة 1681 4

 66 حمده دمحم هبه الفٌاض لغة فرنسٌة 1708 5

 66 سمٌره ادٌب منى الشاعر لغة فرنسٌة 1732 6

 64.5 هناء بدري زٌنب الجٌجان لغة فرنسٌة 1634 7

 64 عفره خلف محمود الٌوسف لغة فرنسٌة 1682 8

 63 حمدٌه فرحان روكن عمر لغة فرنسٌة 1626 9

 68 عنود السالم احمد االحمدخوله  مكتبات 2407 1

 67 وضحه عبدي لوسٌا علٌان مكتبات 2412 2

 65 لمري جنار وفاء حسن مكتبات 2416 3

 64 فاطم ابراهٌم نجوى سلٌمان مكتبات 2413 4

 64 كوثر البنٌه رمضان عائشه شٌن الدمحم مكتبات 2410 5

 64 شرٌفه دمحم نشتمان كلش مكتبات 2414 6
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 64 فاطمه دمحم فتحً االحمد مكتبات 2411 7

 64 حمٌده محمود اركان الصالح مكتبات 2406 8

 63 مرٌم ابراهٌم رٌم حسن مكتبات 2417 9

 65 حدٌجه ابراهٌم مجد لوجا مناهج وتمنٌات تعلٌم 2866 1

 

 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. : 3 مادة
 

  م2012/    2/  12الموافق لـ :                 هـ 1433/   دمشق :       /                          
 

 وزير التربيــة                                                                                                           
 الدكـــــتور هزوان الوز                                                                                                       
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