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 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية      

 

 343/ 866القــرار 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 
  حمصم وتعديالتو المتضمن أسماء المقبولين لالشتراك في المسابقة لصالح مديرية التربية في محافظة 7/7/4507تاريخ  2442/722وعلى القرار رقم 
 .حمصفظة المتضمن أسماء الناجحين باالمتحان التحريري لصالح مديرية التربية في محا وتعديالتو م4507/ 05/ 07تاريخ  2972/722وعلى القرار رقم 

 م وتعديالتو . 45/04/4507تاريخ  00492/ 4وعلى كتاب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم ق/ ع /
 .وتعديلو  م المتضمن أسماء الناجحين  42/0/4509تاريخ  490/722وعلى القرار رقم /

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

 يقرر ما يأتـــــــي :
 

 نين بصفة دائمة من الفئة األولى لمسابقة المعلن عنيا لتعيين عدد من المواطا الناجحين فييعتبر السادة المدرجة أسماؤىم أدناه  : 1مادة
 وفق تسلسل درجات نجاحيم  مقبولين للتعيين لدييا حمص مديرية التربية في محافظة من حملة اإلجازة الجامعية في           
 االختصاص وفق الجدول اآلتي :  حسب         

 
 الدرجة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص رقم القبول التسلسل

 78.5 غادة أسامة مصطفى رحال التخطٌط واإلدارة 6709 1

 76.7 عطرهامٌره  ٌوسف رٌم رحال التخطٌط واإلدارة 6630 2

 76.3 هدى دمحم مازن عٌد التخطٌط واإلدارة 6710 3

 75.4 حسن مخول الٌاس طونً خرما التخطٌط واإلدارة 6631 4

 74.2 حربه دمحم احمد رمضان التخطٌط واإلدارة 6650 5

 72.5 لٌلى دمحم لٌنا زٌود التخطٌط واإلدارة 6537 6

 72.0 منى اٌمن زٌنب عبود التخطٌط واإلدارة 6645 7

 72.0 نوال سلٌم نبال ابراهٌم التخطٌط واإلدارة 6525 8

 71.7 علٌا سلٌمان هشام حسن التخطٌط واإلدارة 6641 9

 71.2 ندا محمود دٌانا دٌوب التخطٌط واإلدارة 6588 10

 77.0 حفٌظه حسن ازدهار لعٌر التربٌة 5371 1

 76.2 جمٌله خضر لبنى السلٌم التربٌة 5376 2

 72.3 مرٌم فهد نهاد العلً التربٌة 5382 3
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 71.6 حفٌظه دمحم محمود سالم حاٌن التربٌة 5373 4

 70.1 بهٌه ابراهٌم علً صفاء ابو صالح التربٌة 5365 5

 87 حلوه ابراهٌم ٌوسف دٌوب التربٌة اإلسالمٌة 3025 1

 80.5 سامٌه سعد هللا تغرٌد المرعً التربٌة اإلسالمٌة 3013 2

 78.5 مها العلً جمال هبة المشعم التربٌة اإلسالمٌة 3022 3

 77.4 عائشه عبد هللا عزات شعٌب دعاس التربٌة اإلسالمٌة 3070 4

 76.5 عواش عبدو احمد كنعان التربٌة اإلسالمٌة 3047 5

 74.7 حلٌمه الجمعه محمود فاطمه الجمعه التربٌة اإلسالمٌة 3075 6

 74.5 رنده زكرٌا عبدهللا اسماء هنود التربٌة اإلسالمٌة 3014 7

 74.5 ملكه العبد هللا عبد الرحمن لٌنا عبد هللا السابك التربٌة اإلسالمٌة 3119 8

 74 امون زكرٌا بشٌر السلٌمان التربٌة اإلسالمٌة 3048 9

 72.5 مرٌم دمحم فاتن الخطٌب التربٌة اإلسالمٌة 3091 10

 72.1 هاله كمال وحودشٌرٌن  التربٌة اإلسالمٌة 3033 11

 مصطفى أمنه الصالح التربٌة اإلسالمٌة 3060 12
سورٌا العبد 

 الرحٌم
72.1 

 72 سامٌه دمحم فٌصل مروه شربن التربٌة اإلسالمٌة 3098 13

 72 عطرٌه الماعً سعد هللا دمحم حذٌفه بسمار التربٌة اإلسالمٌة 3105 14

 71 مها بشار رنٌم المصري التربٌة اإلسالمٌة 3099 15

 70.5 مرٌم أحمد فاطمة الفارس التربٌة اإلسالمٌة 3021 16

 70.5 جمٌله دمحم عالء الدٌن خلف التربٌة اإلسالمٌة 3124 17

 70.5 خٌرات محمود زكرٌا العرٌضً التربٌة اإلسالمٌة 3017 18

 70 نهاد خالد اٌناس خزندار التربٌة اإلسالمٌة 3054 19

 70 رشدٌه احمد وفاء الرحال اإلسالمٌةالتربٌة  3015 20

 70 خدٌجه علً خوله دعاس التربٌة اإلسالمٌة 3112 21

 69.5 فائزة علمانً ٌونس احمد تمٌم التربٌة اإلسالمٌة 3089 22

 69.5 مٌر أحمد منال ادرٌس التربٌة اإلسالمٌة 3072 23

 69.5 عزٌزه سلٌمان رئام االحمد التربٌة اإلسالمٌة 3110 24

 69.5 صباح عبد الكرٌم نهال الخطٌب التربٌة اإلسالمٌة 3127 25

 69 فادٌه سمٌر بدور الحموي التربٌة اإلسالمٌة 3067 26

 68 فطومه دمحم رانٌه كوردي التربٌة اإلسالمٌة 3012 27

 68 اسمهان صفوان أحمد الطحان التربٌة اإلسالمٌة 3065 28

 68 سمٌره احمد نفرهأسماء  التربٌة اإلسالمٌة 3107 29

 67.5 رحاب فرج احمد الهاشمً التربٌة اإلسالمٌة 3090 30

 66.5 حلٌمه الحسن خالد نجالء الخضر التربٌة اإلسالمٌة 3103 31

 66.5 فطٌم خضر هوٌدا المنشف التربٌة اإلسالمٌة 3082 32

 66.5 سمٌه الناطور لاسم رفاء مستو التربٌة اإلسالمٌة 3117 33

 66.1 لٌوثا عبد المجٌد خدٌجه العثمان التربٌة اإلسالمٌة 3034 34

 66.0 برٌه محسن زكٌه الكور التربٌة اإلسالمٌة 3032 35
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 65.5 هٌام لطفً موسى المطر التربٌة اإلسالمٌة 3113 36

 65.5 ٌسرى مٌكائٌل عٌسى فادي لاسم التربٌة اإلسالمٌة 3051 37

 65.3 سمٌره حبٌب اسعدبشار  التربٌة اإلسالمٌة 3046 38

 65 كوكب الراغب أحمد نارمٌن السطٌف التربٌة اإلسالمٌة 3104 39

 65 بحرٌه العبود عبد هللا عبٌده برغٌله التربٌة اإلسالمٌة 3116 40

 65 هٌام رسالن بثٌنة زٌن العابدٌن التربٌة اإلسالمٌة 3080 41

 64 رضٌه عبد الهادي هبا التالوي التربٌة اإلسالمٌة 3056 42

 64 فاطمه بهجت رٌما العمر التربٌة اإلسالمٌة 3024 43

 64 فاطمه دمحم عبدو رٌما اسعد التربٌة اإلسالمٌة 3114 44

 64 دالمه دمحم صبري سمر الحسوانً التربٌة اإلسالمٌة 3115 45

 64 رمزٌه العمر دمحمعٌد أسماء الدوش التربٌة اإلسالمٌة 3052 46

 64 أمون عمر بشرى الحدٌد اإلسالمٌةالتربٌة  3125 47

 67.7 فتاة دمحم رفعت عبٌر العٌسى التربٌة الخاصة 5339 1

 82.1 بدٌعه علً عامر حسٌن التربٌة الرٌاضٌة 4964 1

 77 سمر هٌثم هبه المصري التربٌة الرٌاضٌة 4958 2

 76.5 سفٌره دمحم مٌسم الغضه التربٌة الرٌاضٌة 4965 3

 76 فاطمه رجب مها الدٌب الرٌاضٌةالتربٌة  4959 4

 76 سعاد اسعد نائل خزام التربٌة الرٌاضٌة 4970 5

 75 سخاء ابراهٌم عماد رباب الونوس التربٌة الرٌاضٌة 4949 6

 75 حبابه حبابه اسعد هبه ٌونس التربٌة الرٌاضٌة 4950 7

 73.4 منٌره عبد هللا ٌوسف رهام دمحم التربٌة الرٌاضٌة 4944 8

 73 امٌره دمحم عبد العزٌز زكرٌا الحسٌن التربٌة الرٌاضٌة 4967 9

 73 غنوه نزار عبد العزٌز الدروبً التربٌة الرٌاضٌة 4968 10

 72.5 بسٌمه الحسن صالح أمل الصالح التربٌة الرٌاضٌة 4940 11

 71.6 امال فؤاد أغٌد الرحال التربٌة الرٌاضٌة 4969 12

 71.5 نجاح سالمه نزار نهله سالمه التربٌة الرٌاضٌة 4946 13

 70.7 رواء سمٌع رهام المعلم التربٌة الرٌاضٌة 4956 14

 70.6 ودٌعه رستم أحمد مٌاسه خضر التربٌة الرٌاضٌة 4955 15

 70.5 امل رومٌه سامً رنٌم مسوح التربٌة الرٌاضٌة 4957 16

 70.0 جهٌنه زاهر غسان هبه الخطٌب التربٌة الرٌاضٌة 4942 17

 70 سهام احمد مرهف جنٌد التربٌة الرٌاضٌة 4966 18

 69.6 سعاد اسعد بٌداء سلٌمان التربٌة الرٌاضٌة 4943 19

 69 اسعاف المحمود دمحم نظٌره السلوم التربٌة الرٌاضٌة 4951 20

 69 أمل سلٌمان شكٌب علً أحمد التربٌة الرٌاضٌة 4930 21

 68.5 دالل خوري ابراهٌم دانا ابراهٌم التربٌة الرٌاضٌة 4963 22

 68.2 منى احمد علً نوار معال التربٌة الرٌاضٌة 4954 23

 67.5 وداد عبد هللا صالح ناصر ناصر التربٌة الرٌاضٌة 4939 24

 67.3 سهٌله دٌبً ٌونس عبٌر امون التربٌة الرٌاضٌة 4935 25
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 67 حسنا احمد عال االبراهٌم التربٌة الرٌاضٌة 4932 26

 67 وداد تمال نشوان علً عباس التربٌة الرٌاضٌة 4948 27

 67 وضحه عبد المؤمن بشٌر فرزات التربٌة الرٌاضٌة 4947 28

 67 بدرٌه خالد ولٌد الشٌخ التربٌة الرٌاضٌة 4953 29

 66 ربٌحه عبد الكرٌم رامً سبسبً التربٌة الرٌاضٌة 4933 30

 64.5 الخضورامل  دمحم روال محمود التربٌة الرٌاضٌة 4961 31

 64.4 مثال حسٌن علً ٌاسمٌن العبود التربٌة الرٌاضٌة 4941 32

 64 حمٌده محمود دمحم فارس النحٌل التربٌة الرٌاضٌة 4937 33

 64 هٌام غسان فادٌا هالل التربٌة الرٌاضٌة 4938 34

 81.1 نزٌهه حسٌن جرجس رامٌا كوسى التربٌة الفنٌة 4972 1

 75.5 لٌنه منٌر وجد خماسمٌه التربٌة الفنٌة 4979 2

 75.1 سعاد الحماد محمود شهناز الشعبان التربٌة الفنٌة 4977 3

 74 ٌسرى ساطع رزان االزهري التربٌة الفنٌة 4980 4

 ماجد عبٌر العباس التربٌة الفنٌة 4978 5
اكتسار 
 مصطفى

72.1 

 دمحم علً اسمر صالح التربٌة الفنٌة 4971 6
بدٌعه اسمر 

 صالح
71 

 71 جهٌنا جرجس عٌسى سٌلفا لٌون التربٌة الفنٌة 4981 7

 69 مٌرد علً لما تركٌه التربٌة الفنٌة 4973 8

 68.9 هدى عبدو دمحم رغده عٌسى التربٌة الفنٌة 4976 9

 67 لٌلى حرفوش هٌثم هبه احمد التربٌة الفنٌة 4975 10

 71 فهمٌه كرٌم سلٌم وسوف التربٌة المسٌحٌة 3128 1

 80.0 دالل عبد الرحمن عمار عٌسى التربٌة الموسٌمٌة 4986 1

 77.5 نادٌا عٌسى ندٌم باسم عٌسى التربٌة الموسٌمٌة 5004 2

 77 نعٌمه الرستم ٌوسف غٌثاء النمري التربٌة الموسٌمٌة 4992 3

 77 مطٌعه شاهٌن دمحم عبداللطٌف منصور التربٌة الموسٌمٌة 5003 4

 75 غاده العلً علً وئام سعٌد الموسٌمٌةالتربٌة  5005 5

 75 فلاير دمحم عٌد سلٌمان السطاٌحً التربٌة الموسٌمٌة 4988 6

 75 فضه صالح حسن دٌوب التربٌة الموسٌمٌة 4984 7

 75 نظمٌه عوده أحمد دمحم الحمدان التربٌة الموسٌمٌة 5006 8

 74 ماري رفٌك رفا هدٌب التربٌة الموسٌمٌة 4993 9

 74 هدى عبد اللطٌف رزان السالمه التربٌة الموسٌمٌة 4987 10

 73.2 خدٌجه احمد علٌاء الحسٌن التربٌة الموسٌمٌة 4997 11

 73 وفاء بركات منٌر ذو الفمار سلوم التربٌة الموسٌمٌة 4996 12

 73 افرنجٌه اٌوب نمر نضال أٌوب التربٌة الموسٌمٌة 5002 13

 71 وصال نهري صالح كنده حجل التربٌة الموسٌمٌة 4994 14

 71 هند وحٌد راما خضور التربٌة الموسٌمٌة 5009 15

 71 سوسن ابراهٌم رشا الدنٌا التربٌة الموسٌمٌة 4985 16

 68.5 فهمٌه عٌسى هناء الحمود التربٌة الموسٌمٌة 4995 17
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 67.5 فتاة اكرم احمد الضاهر التربٌة الموسٌمٌة 5001 18

 66.6 فتاة دمحم رامً علً الرضا تمال الموسٌمٌةالتربٌة  4991 19

 66.4 منٌره جرجس جرجً أٌله ٌعموب التربٌة الموسٌمٌة 4982 20

 66 سوسن االحمد بدٌع لجٌن حمدان التربٌة الموسٌمٌة 4990 21

 65 امل السعٌدي اصف منار عمار التربٌة الموسٌمٌة 4989 22

 65 ابتسام موفك ثلجه بالل التربٌة الموسٌمٌة 4998 23

 81.6 سعده عوض اسكندر ماري االسكندر إرشاد نفسً 5555 1

 78.9 بدري احمد سماره مٌالد إرشاد نفسً 5601 2

 78.5 ساهره الخراز احمد رنده المبارن إرشاد نفسً 5600 3

 77.1 امٌره االحمد جهاد رزان زٌنه إرشاد نفسً 5695 4

 ابراهٌم لٌنا خضور إرشاد نفسً 5738 5
زاوات داود 

 خلٌل
76.8 

 76.6 ضحوٌه عاصً محمود جمانه بدور إرشاد نفسً 5452 6

 76.5 فاطمه وسوف ٌوسف نظٌره منصور إرشاد نفسً 5573 7

 76.1 هند دمحم حسان مٌس جنٌد إرشاد نفسً 5727 8

 75.6 جولٌا سلهب انور كوثر السبعه إرشاد نفسً 5560 9

 75.6 سمٌره مروان ورد ساره إرشاد نفسً 5759 10

 75.6 عواطف احمد كوكب حسن إرشاد نفسً 5501 11

 75.4 انصاف حسن فادٌا الجهنً إرشاد نفسً 5563 12

 75.2 فرٌده دٌب عٌسى كنانه شحود إرشاد نفسً 5745 13

 75.1 سناء لاروط نخله دانً مخول إرشاد نفسً 5674 14

 74.7 وفاء دنهش فرحان فادٌا الست إرشاد نفسً 5484 15

 74.6 هداٌه لاسم امنه الشمالً إرشاد نفسً 5496 16

 74.0 لٌلى مصطفى فاٌزه حسن إرشاد نفسً 5829 17

 74 امٌره خلٌل عبد اللطٌف فاطمه حموش إرشاد نفسً 5541 18

 73.6 نوفه ونوس بدر رٌم خضور إرشاد نفسً 5429 19

 73.6 علٌاء آصف رٌم احمد إرشاد نفسً 5743 20

 73.5 جمٌله جنٌدي علً اٌمان عباس إرشاد نفسً 5764 21

 73.3 فاطمه دمحم مرح الٌونس إرشاد نفسً 5539 22

 73.2 بدرٌه سلٌم سندس اٌوب إرشاد نفسً 5542 23

 73 دعد صبح منٌر مٌساء صبح إرشاد نفسً 5592 24

 73 نبٌلة حبٌب ٌوسف سوسن الحمود إرشاد نفسً 5773 25

 73.0 رتٌبه وهبً كامل نسرٌن حاٌن إرشاد نفسً 5774 26

 72.5 رسمٌه الجانً علً جومانه المصطفى إرشاد نفسً 5664 27

 72.5 ازدهار الٌاس ادٌل سلٌمان الخضر إرشاد نفسً 5550 28

 72.2 مرٌم الرستم جهاد لمى الرضوان إرشاد نفسً 5506 29

 كمال لٌدا رحال إرشاد نفسً 5776 30
نور الهدى 
 االبراهٌم

72 

 72 لٌال احمد بشرى الدنٌا إرشاد نفسً 5611 31
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 72 عبٌر دمحم سبٌع زٌنه المعصرانً إرشاد نفسً 5667 32

 72.0 فتاة ٌوسف مٌرنا نجار إرشاد نفسً 5828 33

 93.6 عٌشه مرعً امٌه الغزي تارٌخ 3230 1

 79.7 عزٌزه صالح دمحم فاتن محمود تارٌخ 3211 2

 77.7 زهٌة ناٌف نوال الكردي تارٌخ 3688 3

 77.7 سلمه العلً محمود وفاء فندي تارٌخ 3372 4

 77.5 فرحه رٌا مكائٌل بشرى محمود تارٌخ 3253 5

 77.5 خدٌجه علً سحر العٌسى تارٌخ 3480 6

 77.3 نوف سلمان رٌم رمضان تارٌخ 3691 7

 77.3 ربٌحه دمحم سلٌمان سلٌمان تارٌخ 3252 8

 76.2 لمٌا دمحم فلاير برهوم تارٌخ 3761 9

 76.1 أسٌا محمود سوناذ سلهب تارٌخ 3775 10

 76 اماثل خلٌل دمحم أسماء العلً تارٌخ 3422 11

 75.9 نوف سلمان لمٌس رمضان تارٌخ 3698 12

 75.8 بدٌعه دمحم سوسن محمود تارٌخ 3931 13

 75.8 فائزه اسكندر سوزان احمد تارٌخ 3932 14

 75.7 معانً محً شٌرٌن جمعه تارٌخ 3291 15

 75.5 عهد المحمود ماجد رامٌا الخضور تارٌخ 3270 16

 75.5 كوكب حسن زٌنب العٌسى تارٌخ 3625 17

 75.5 امٌره حسٌن ابراهٌم سهام رحمون تارٌخ 3353 18

 75.2 رٌوف جعفر اسماعٌل سامر حاتم تارٌخ 3631 19

 75.1 نجاة ٌوسف تهانً ٌوسف تارٌخ 3923 20

 75 امٌره حدٌد فرحان عفراء حماد تارٌخ 3373 21

 75 فاطمه عمرو خلٌل لبنه دمحم تارٌخ 3594 22

 75 نوال مخلوف محمود نهى دٌبو تارٌخ 3192 23

 75.0 خضره جابر رٌم ابراهٌم تارٌخ 3924 24

 74.8 بدرٌه حسٌن دمحم سوسن عساف تارٌخ 3255 25

 74.4 كوثر احمد وعد حرفوش تارٌخ 3529 26

 74.2 سمٌره خضر حسن فاطمه عمران تارٌخ 3186 27

 74.1 سمٌره بالل ماجد سونٌا الدٌب تارٌخ 3240 28

 74 سالم الجانً عٌسى علً سبله تارٌخ 3626 29

 74 انتصار محسن نور العبد تارٌخ 3329 30

 74.0 انٌسة عارف سناء سمور تارٌخ 3716 31

 73.9 فٌروز عباس وفٌك الركادمٌس  تارٌخ 3512 32

 73.8 شرٌفة بدٌع هداٌا صٌوح تارٌخ 3799 33

 73.6 نجٌحة عبد الكرٌم لودا مسعود تارٌخ 3925 34

 73.6 جمٌلة علً وصال احمد تارٌخ 3774 35

 73.6 لمعات امٌر خلود داغر تارٌخ 3702 36
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 73.5 منٌره حسن سعٌد أحالم حصاوي تارٌخ 3418 37

 73.5 ندى عبد المادر ٌمان غازي تارٌخ 3632 38

 73.5 نجود اسكندر ناهد االسكندر تارٌخ 3420 39

 73.5 حنان دمحم دٌاب صفاء سفور تارٌخ 3325 40

 73.4 محاسن بربوره دمحم منال زلٌخه تارٌخ 3342 41

 73.2 فردوس عبد اللطٌف زٌنب رحال تارٌخ 3788 42

 73.2 لٌنا بدٌع امان ابراهٌم تارٌخ 3922 43

 73 وسام طراف سلٌمان مالذ غالً تارٌخ 3539 44

 73 خدٌجة الحسٌن دمحم خٌر عفره العلً تارٌخ 3629 45

 73 عائده صبحً مرح الجد تارٌخ 3545 46

 72.9 عائده جهاد نغم رستم تارٌخ 3929 47

 72.7 بدرٌه عباس عبدو سناء شحود تارٌخ 3258 48

 72.6 ٌمن غدٌر منار بدرة تارٌخ 3773 49

 72.6 روٌده محفوظ عبدو مائسه الجورانً تارٌخ 3393 50

 72.5 مرٌم عبد هللا رشا الناصر تارٌخ 3628 51

 72.5 سهٌله برهان مرٌم اللوز تارٌخ 3521 52

 72.5 سحر صبري ٌمامه سعدو تارٌخ 3327 53

 72.5 فتاة راتب غدٌر دمحم تارٌخ 3152 54

 72.5 حلٌمه ورده دمحم الحمصًسالف  تارٌخ 3574 55

 72.3 شمٌله طالب ناظم أسامه نور الدٌن تارٌخ 3368 56

 72.2 الماظة علً عبٌر حسن تارٌخ 3814 57

 72.2 طلو سلٌمان دٌما الدمحم تارٌخ 3448 58

 72.2 سناء حسن اٌفلٌن العٌسى تارٌخ 3370 59

 72.2 مارٌة دمحم علً احمد تارٌخ 3817 60

 72.1 فتات حسٌن خلود الحسن تارٌخ 3587 61

 72 بخت ٌوسف كفاح ٌوسف تارٌخ 3954 62

 72 ندٌما دمحم شادي الشرٌف تارٌخ 3556 63

 71.7 رمزٌه محفوض غرٌب ماهر شاهٌن تارٌخ 3232 64

 71.7 هوٌدا علً مٌرنا الممدم تارٌخ 3944 65

 71.6 جمٌله علً هاشم رشا علً تارٌخ 3362 66

 71.6 علٌا السلٌمان عٌسى فلاير السلٌمان تارٌخ 3166 67

 71.5 روٌده ٌوسف توفٌك علً الخلٌل تارٌخ 3200 68

 71.5 نهود نصر رشا النصر تارٌخ 3630 69

 71.5 سعاد الموسى بهاء الدٌن مادلٌن الدمحم تارٌخ 3191 70

 71.5 سورٌه لطٌع سعٌد فاطمه لطٌع تارٌخ 3617 71

 71.4 وفٌمة دمحم ابراهٌم ماجدة تارٌخ 3926 72

 71.4 بسمه حامد رانٌه التون تارٌخ 3198 73

 71.4 ندٌمه عمران علً سوسن بالل تارٌخ 3375 74
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 71.3 منٌرة ندٌم ٌسرى لوعة تارٌخ 3683 75

 71.3 نهله دله عدنان لما عرب تارٌخ 3234 76

 71.1 محاسن سعٌد دمحم عبٌر خلوف تارٌخ 3369 77

 71 بدٌعه حسن رٌتا حمدان تارٌخ 3277 78

 71 أمٌره غازي صفاء الناصر تارٌخ 3525 79

 70.8 منٌرة محمود الهام عباس تارٌخ 3709 80

 70.8 امل أدٌب هبة عثمان تارٌخ 3800 81

 70.6 غصن توفٌك ضحى سعود تارٌخ 3772 82

 70.6 نادٌا علً حنان رمضان تارٌخ 3945 83

 70.5 نوال سمرو دمحم المصطفىبتول  تارٌخ 3620 84

 70.5 شفٌعا النمري راتب بدر عٌسى تارٌخ 3399 85

 70.4 مرٌم عدنان فدوى محمود الحاٌن تارٌخ 3215 86

 70.3 نادٌا ٌونس لٌنا حمدان تارٌخ 3700 87

 70.3 حورٌه خضٌر رشا العوض تارٌخ 3417 88

 70.3 سمٌرة دمحم ثرٌا سلمان تارٌخ 3927 89

 70.3 ندى عبد الكرٌم هبة إدرٌس تارٌخ 3930 90

 70.1 أمٌنه عبد الرحٌم رلٌه كاخٌا تارٌخ 3242 91

 70.1 فتاة صمور علم الدٌن كنانه الحسن تارٌخ 3338 92

 70.1 ٌسرى دمحم لما حسن تارٌخ 3795 93

 70 تماسٌل سعدي مطٌع لٌال كٌسٌن تارٌخ 3167 94

 70 حسنه حسن مارٌا حسن تارٌخ 3183 95

 70 ناهده ادرٌس مصطفى وعد ادرٌس تارٌخ 3557 96

 70 منا ٌاسٌن رجاء السلومً تارٌخ 3259 97

 70 وفاء احمد ماجد مٌرنا محرز تارٌخ 3624 98

 70 صباح ٌوسف فائك رزان خضر تارٌخ 3575 99

 70 منٌره ٌوسف عبدو أمامه ابراهٌم تارٌخ 3307 100

 70.0 فدوه سهٌل غٌداء دمحم تارٌخ 3712 101

 81.8 سلمى عبد الرسول عمار صالح تجارة والتصاد 5125 1

 81.8 هناء سلٌمان علً أٌهم الحسٌن تجارة والتصاد 5099 2

 79.3 سورٌه احمد لمى زغبور تجارة والتصاد 5131 3

 79.0 نهٌدة دمحم علً عبد الكرٌم أمٌن تجارة والتصاد 5126 4

 78.3 كرٌمه معروف حٌدر معروف مرٌم تجارة والتصاد 5078 5

 77.7 زهرٌة العبد هللا عبد هللا عبد المجٌد العبد هللا تجارة والتصاد 5095 6

 77.4 نهله رزق هللا شٌرٌن عاد تجارة والتصاد 5049 7

 76.3 جنفٌان سلٌمان اٌفا الداود تجارة والتصاد 5058 8

 75.7 رئٌسه الدروٌش محً الدٌن سالفا الحورانً تجارة والتصاد 5051 9

 75.6 بحرٌه الحسن محرز نسرٌن الحسن تجارة والتصاد 5033 10

 75.6 مطٌعه سامً سهٌر حٌدر تجارة والتصاد 5045 11
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 75.5 حسٌبه محمود سلٌم وفاء سطاٌحً تجارة والتصاد 5021 12

 75.2 اسٌا معروف غانم سوزان اسماعٌل تجارة والتصاد 5104 13

 75 مفٌدة ٌوسف سندس لرباش والتصادتجارة  5123 14

 75 ابتسام نور الدٌن امال ارحٌم تجارة والتصاد 5094 15

 75 نعٌمة ابراهٌم دمحم مهدي تمً تجارة والتصاد 5124 16

 74.7 كوكب عبد الكرٌم فاطمه سلٌمان تجارة والتصاد 5061 17

 74.7 سمٌره دمحم وسٌم صارم تجارة والتصاد 5092 18

 74.0 روسٌه علً نسرٌن الصافتلً تجارة والتصاد 5015 19

 73.7 سمٌحة محمود سامر خزندار تجارة والتصاد 5130 20

 73.3 سعاد علً عبد هللا ٌاسمٌن جندل تجارة والتصاد 5087 21

 73.1 منتهى سلٌم حامد صفاء الصالح تجارة والتصاد 5114 22

 73 فوزٌه جمٌل بشرى عساف تجارة والتصاد 5110 23

 78.4 سعاد محمود مهران دمحم جغرافٌا 4050 1

 76.8 كوثر علً ولٌم سعٌد جغرافٌا 4047 2

 75.9 فتاه ٌاسٌن مرح دٌاب جغرافٌا 4000 3

 75.5 خدٌجه معال سراب احمد جغرافٌا 3976 4

 74.8 بدٌعة غانم حمزة غانم جغرافٌا 4052 5

 73.5 آمال المنصور دٌب حارث المحرز جغرافٌا 3974 6

 73.5 نعٌمه مرهج رمضان مٌس مرهج جغرافٌا 3996 7

 73.4 مشكات سلمان دمحم دمحم جغرافٌا 4007 8

 73.3 عزٌزة نورس منال فٌوض جغرافٌا 4067 9

 72.7 جولٌٌت جرجس جٌانا داود جغرافٌا 4094 10

 72.7 نوال دٌوب عدنان رشا علً جغرافٌا 3997 11

 72.3 تمام دمحم هبة بلول جغرافٌا 4087 12

 72.1 أمٌنه عٌسى أمجد غانم جغرافٌا 4081 13

 72 وفاء مالن هبة علً جغرافٌا 4144 14

 71.6 سمار الجبر علً رشى االحمد جغرافٌا 3986 15

 71.5 نجدة محمود حازم غانم جغرافٌا 4145 16

 71.4 وهٌبه اسماعٌل نجم هاله احمد جغرافٌا 4016 17

 71.3 رضٌه غسان سوسن عباس جغرافٌا 4101 18

 71.3 سكٌنة مصطفى بلسم حسٌن جغرافٌا 4096 19

 71.1 امتثال مصطفى سماره صالح جغرافٌا 4114 20

 71.1 بسما حسن منار حسن جغرافٌا 4025 21

 70.5 سعده خلوف سلمان اٌمان دنٌا جغرافٌا 3988 22

 70.5 سمٌحه محمود مٌس حسن جغرافٌا 4187 23

 70.4 امٌره عدنان نادٌن عباس جغرافٌا 4075 24

 70.1 هٌفاء دمحم الرا ٌونس جغرافٌا 4086 25

 69.7 زهور حسن مهنا نور موسى جغرافٌا 3980 26
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 69.5 بدٌعه اسعد احمد ناهد شوهر جغرافٌا 4014 27

 69.5 هند ادرٌس حبٌب دمحم منصور جغرافٌا 3970 28

 69.5 رتٌبه فاتً غالب اٌفا المبارن جغرافٌا 4020 29

 69.4 ٌاسمٌن سلمان لندا حسن جغرافٌا 4061 30

 69.3 نجال رمضان تغرٌد سلٌمان جغرافٌا 4093 31

 68.8 ماجدة دمحم احالم حسن جغرافٌا 4092 32

 68.5 هدى لزعور مصطفى علً محمود جغرافٌا 4012 33

 68.5 هدا الكوسا عٌسى علً العلً جغرافٌا 4013 34

 68.4 نبٌهه سلٌمان احمد هبا سلٌمان جغرافٌا 3998 35

 67.5 منى عٌسى لصً محمود جغرافٌا 4035 36

 67.5 عائشة علً منال الضائع جغرافٌا 4182 37

 67.1 مدٌحه ادٌب الٌز بشالوي جغرافٌا 4118 38

 67.1 عائده عدنان عال معنا جغرافٌا 4100 39

 67.1 المبويحٌاه  خضر مرح الدمحم جغرافٌا 4009 40

 67 سلمى راجح صبا جبر جغرافٌا 4023 41

 67 سمٌا ٌاسٌن دموع دروٌش جغرافٌا 4184 42

 75.3 سمٌره شفٌك شٌرٌن بالً حموق 35 1

 74.7 جمٌلة ٌوسف زٌنب محسن حموق 165 2

 74 سعده مرشد سلٌمان جعفر حموق 163 3

 73.2 مرٌم هالل عالء الخضر حموق 84 4

 70.2 كرٌمه بهٌج دمحم سالم داود حموق 156 5

 68.3 وجٌها حسٌن زٌنب صطوف حموق 51 6

 84.6 رمزٌه دمحم رمضان رنا مٌه رٌاض أطفال 6055 1

 74.5 سمٌره راتب نسرٌن ابراهٌم رٌاض أطفال 6239 2

 73.5 اكتمال محسن نوار خضور رٌاض أطفال 5977 3

 72.7 الدمحملوزٌه  سالم كوثر الدمحم رٌاض أطفال 6088 4

 71.6 وجٌها ناصر دمحم مرح بلول رٌاض أطفال 6142 5

 71.5 زاهٌه خضور علً بتول خضور رٌاض أطفال 5876 6

 71 مرٌم الموسى عدنان باسمه الموسى رٌاض أطفال 6194 7

 71 ابتسام غسان نٌروز الخضر رٌاض أطفال 6233 8

 71 امل حمود حسن حال محمود رٌاض أطفال 6236 9

 71 حاكمه عدنان عفراء سلٌمان رٌاض أطفال 6229 10

 71 هاال عٌسى ٌوسف دارٌن حسٌن رٌاض أطفال 6228 11

 70.7 خدوج نظٌر مٌس عطره رٌاض أطفال 5964 12

 70.6 فرٌده عبدو شٌراز االحمد رٌاض أطفال 5972 13

 70.6 نهاد دمحم سالمه سعد هللا بشرى عبدو سلٌمان رٌاض أطفال 5936 14

 70.4 هٌام حسن دمحم وئام عٌسى رٌاض أطفال 6156 15

 70.2 خٌرٌه خالد لطٌفه المٌسً رٌاض أطفال 6154 16
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 70 جوهره سعٌد الهام ادرٌس رٌاض أطفال 6234 17

 70 فاطمه بدور ٌوسف رامٌه شحود رٌاض أطفال 6243 18

 70 حمٌده المحرز دمحم سهى خلٌل رٌاض أطفال 6241 19

 69.8 نجاح علً حنٌن ولاف رٌاض أطفال 6123 20

 69.7 سهام سلٌمان صادق زٌنه ضومط رٌاض أطفال 5950 21

 69.6 رفٌمه عجٌب دمحم سوالف نجم رٌاض أطفال 6060 22

 69.5 مٌلو سلهب ماجد مجد سلهب رٌاض أطفال 6240 23

 69.3 رفعه الٌاس فادٌا لباد رٌاض أطفال 6296 24

 69.3 سعٌده محمود محسن بتول شلهوم رٌاض أطفال 5886 25

 69.2 بدرٌه راجح سهاد جبر رٌاض أطفال 6081 26

 69.2 هٌام عرابً عبد الكرٌم رٌم عرابً رٌاض أطفال 6227 27

 69 رسمٌه الٌوسف عباس ناهد السلٌمان رٌاض أطفال 6235 28

 68.8 بهٌه سلوم حمدان الهام منصور رٌاض أطفال 6203 29

 68.5 حمٌده احمد نبٌه امل ابراهٌم أطفال رٌاض 6244 30

 68.5 نشٌدة مسعود جانٌت طٌار رٌاض أطفال 5831 31

 68.5 هدى علً صفاء سلمان رٌاض أطفال 6224 32

 68.5 سمٌره خلٌل حٌدر الهام الحسن رٌاض أطفال 5952 33

 68.5 سمٌره بربر سمٌر نسرٌن ابراهٌم رٌاض أطفال 6000 34

 68.5 فاطمه معن عفراء وطفه أطفالرٌاض  5871 35

 68.1 علٌا جاسم وفاء الصالح رٌاض أطفال 6254 36

 68.1 بسٌمة فٌصل مرٌم الوسوف رٌاض أطفال 5835 37

 68.1 مالً ابراهٌم سعد رئٌسه عمر رٌاض أطفال 5874 38

 68 صباح لباد منٌر وعد عبد هللا رٌاض أطفال 5954 39

 68 امل لؤي العلًتنغٌم  رٌاض أطفال 6223 40

 68 غالٌه احمد سمٌحه السعدى رٌاض أطفال 5994 41

 68 عزٌزه عدنان سماهر السلوم رٌاض أطفال 6263 42

 68 هٌام محمود ٌحٌى شجوى دروٌش رٌاض أطفال 6147 43

 67.6 لٌلى دمحم سلٌمان حنان سلٌم رٌاض أطفال 6091 44

 67.5 الهنداويمرٌم  احمد مشٌره الخضر رٌاض أطفال 5990 45

 67.5 نهله دمحم فاطمه عبد النبً رٌاض أطفال 5975 46

 67.5 حٌاة البدور دمحم نبال دٌوب رٌاض أطفال 6245 47

 67.5 هند حمدان رٌاض فاطمه حمدان رٌاض أطفال 6238 48

 67.5 صباح احمد هٌفاء العباس رٌاض أطفال 6148 49

 67.2 بهٌره بدر هال العلً رٌاض أطفال 5963 50

 67.1 نبٌهه االبراهٌم احمد رائده حمود رٌاض أطفال 6006 51

 67 حلٌمه سلٌمان روضه الدمحم رٌاض أطفال 6002 52

 67 جمانه محسن هبا البستانً رٌاض أطفال 6146 53

 67 وزٌره فرج عماد فاطمة الخضور رٌاض أطفال 5833 54
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 67 ازدهار دمحم نور غزال رٌاض أطفال 5880 55

 67 ناهده الداالتً عبد المنعم غنى الفارس رٌاض أطفال 6136 56

 67 سحر االحمد عدنان نسرٌن خضر رٌاض أطفال 6226 57

 67 صبحٌه هواش رٌنا االبراهٌم رٌاض أطفال 5926 58

 86.0 رحاب نظمً هدى الماسمً رٌاضٌات 4532 1

 83.8 ودٌعة مهدي انطوانٌت كاسوحة رٌاضٌات 4457 2

 83 املٌن مخائٌل جمانه عثمان رٌاضٌات 4581 3

 81.7 سحر علً حسام نعامه رٌاضٌات 4398 4

 80.5 نبٌها عٌسى مخائٌل تالوي رٌاضٌات 4507 5

 80.3 انٌسه الكوسا عبد الكرٌم سمٌر الخضور رٌاضٌات 4366 6

 80.2 فاطمه رسالن صالح هدى رشود رٌاضٌات 4477 7

 79.9 مهدٌه دمحم عبد السالم عوده رٌاضٌات 4462 8

 79.2 شمٌله اسعد نشٌد وسام طٌار رٌاضٌات 4463 9

 79.2 عائده علً لورا حبٌب رٌاضٌات 4397 10

 78.4 فاطمه عٌسى امٌنه صطوف رٌاضٌات 4391 11

 76.8 فدوى عالل مالن عال صالح رٌاضٌات 4429 12

 76.5 حسن عبد السالم ٌاسر كجن رٌاضٌات 4399 13

 76.4 شفٌمه حسن هٌثم نورس نٌوف رٌاضٌات 4393 14

 76 امٌنه نزار دمحم عوده رٌاضٌات 4367 15

 75.9 نجاه سلٌمان غسان ٌامن الشٌخ رٌاضٌات 4422 16

 75.6 فاطمه دمحم جهاد غنى الهاشمً رٌاضٌات 4476 17

 75 نشمٌه ابراهٌم ناصر حنان ابراهٌم رٌاضٌات 4448 18

 75 نعٌمه بركات ناجح احمداحمد  رٌاضٌات 4506 19

 75 غفران محمود توفٌك ابراهٌم رٌاضٌات 4514 20

 74.6 سهى مرهج دمحم لما الدوري رٌاضٌات 4392 21

 74.5 مريم عبد هللا فاطمة حبقة رياضيات 4364 22

 74.5 زٌنب خزنا توفٌك لؤي ابراهٌم رٌاضٌات 4354 23

 74 نظٌره دمحم رزق حسام شموف رٌاضٌات 4485 24

 73.7 رسمٌه شدود فاٌز عال عباس رٌاضٌات 4383 25

 73.5 الهام عبد الحمٌد علً ادرٌس رٌاضٌات 4410 26

 73.5 عهد ظافر فاطمه عمٌش رٌاضٌات 4341 27

 73.5 رسمٌه لطان مصطفى رٌما سلٌمان رٌاضٌات 4389 28

 73.4 روسٌا الخضور حسن رٌما غصا رٌاضٌات 4385 29

 73.3 جهٌنه كمال رذان حاٌن رٌاضٌات 4530 30

 73 هدلة مخٌبر دمحم خالد عباس رٌاضٌات 4400 31

 73 سلمى عبد الرحٌم ٌاسمٌن سرور رٌاضٌات 4408 32

 73 منٌره دمحم ورود ابراهٌم رٌاضٌات 4559 33
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 73 سمٌره رامً دالل الخوري رٌاضٌات 4499 34

 72.8 سمر المحرز مصطفى ٌارا العبد هللا رٌاضٌات 4466 35

 72.7 فاطمه االسعد عزٌز وسام حبابه رٌاضٌات 4432 36

 72.5 اسمهان جهاد دمحم علً رٌاضٌات 4571 37

 72.5 ندٌمه سامً هشام صبح رٌاضٌات 4483 38

 72.0 دعد خالد فردوس تدبٌر رٌاضٌات 4552 39

 71.9 هدى محمود صبا العلً رٌاضٌات 4453 40

 71.5 انعام دمحم مناهل الجوهري رٌاضٌات 4503 41

 71.5 كرٌمه ابراهٌم غدٌر غزال رٌاضٌات 4345 42

 71.2 حٌاة احمد هبة هللا مندو رٌاضٌات 4372 43

 71.2 سحر ناظم سالف مسلط رٌاضٌات 4349 44

 71.1 فاطمه سعٌد امٌنه الطالب رٌاضٌات 4343 45

 71 سخٌه الخرفان حسن عمار ابراهٌم رٌاضٌات 4445 46

 70.8 فاطمه مصباح غنى الشعار رٌاضٌات 4438 47

 70.7 مها أحمد بشرى العثمان رٌاضٌات 4465 48

 70.7 باسمه عبدو سمٌح رٌتا ابراهٌم رٌاضٌات 4443 49

 70.6 سالم عٌسى سمٌع عبدو عبود رٌاضٌات 4369 50

 70.6 سمٌره لاسم جمان العلً رٌاضٌات 4454 51

 70.5 مرٌم محسن دمحموعد  رٌاضٌات 4474 52

 70.5 امل ٌوسف دمحم هال عمران رٌاضٌات 4411 53

 70.5 هند الحاجً لاسم دٌما الزمار رٌاضٌات 4363 54

 70.5 مرٌم مصطفى سهى الخضر رٌاضٌات 4356 55

 70.5 سمٌرة دمحم ٌاسر رشا الحسٌن رٌاضٌات 4573 56

 70.3 مٌلٌا متى مرح ابراهٌم رٌاضٌات 4439 57

 70.3 ازدهار حسٌن مرام جمال رٌاضٌات 4479 58

 70.2 هناء دمحم أحالم حفٌان رٌاضٌات 4350 59

 70.2 نجاة عبد الرزاق مادلٌن معروف رٌاضٌات 4461 60

 70.1 سمٌره حسن ٌوسف لوتس حمود رٌاضٌات 4467 61

 70 مخلصه عبد الخالك عبد هللا الشعار رٌاضٌات 4538 62

 70 تغرٌد فوزي خلوفانس  رٌاضٌات 4535 63

 70 شهٌره دمحم كناز المصطفى رٌاضٌات 4375 64

 سلٌمان دمحم السعٌد رٌاضٌات 4357 65
منٌره حسٌن 

 كاجان
70 

 70.0 امٌره عدنان مٌس االحمد رٌاضٌات 4460 66

 69.7 سعٌده العٌسى رفعت جمان دٌب رٌاضٌات 4424 67

 69.6 مارٌه نجم رنا ٌوسف رٌاضٌات 4577 68

 69.6 سكره األحمد أحمد دٌما الصالح رٌاضٌات 4376 69

 69.5 نورٌه الزراع تركً رشا الحفٌة رٌاضٌات 4551 70
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 69.5 كوكب عبد الكرٌم نرمٌن االبراهٌم رٌاضٌات 4362 71

 69.3 نهٌده كنوج دمحم عائده كنوج رٌاضٌات 4446 72

 69 لمى احمد اٌه دامشلً رٌاضٌات 4346 73

 69 لٌلى حداد دٌاب لٌن اسعد رٌاضٌات 4441 74

 69.0 مرٌم ٌاسٌن سلوى الكسٌح رٌاضٌات 4413 75

 68.5 امٌره حسن غسان بشرى حسن رٌاضٌات 4436 76

 68.5 سمر دمحم بسام سوكندا خٌر هللا رٌاضٌات 4481 77

 68.5 زٌنه فركوح مٌشٌل رٌتا اسعد رٌاضٌات 4468 78

 68.5 خانم كمال هٌلدا دٌب رٌاضٌات 4491 79

 68.5 فاطمه المحٌمد سلٌمان خالد العكله رٌاضٌات 4452 80

 68.5 هاجر صطوف مصطفى سناء الرشود رٌاضٌات 4407 81

 68 بٌداء عبد المنعم حال السلٌمان رٌاضٌات 4381 82

 80.9 حٌاه الحاتم سلٌمان بشرى الصمر طب بشري 2 1

 78.4 عفاف سمٌح عباده معروف طب بشري 7 2

 77.5 فاطمه هاشم إٌمان شاهٌن طب بشري 1 3

 77.0 ابتسام الحسن عدنان زبٌده حسن الخلٌل طب بشري 6 4

 74.7 فاطمه الزٌن عباس نبٌهه الحاج احمد طب بشري 5 5

 72 عزٌزه دمحم نادر األسعد طب بشري 3 6

 65.5 لطٌفه شعبان ٌوسف عبد الكرٌم الدمحم طب بشري 4 7

 64 لٌلى احمد رامً اسعد طب بشري 8 8

 85.9 حمٌدة احمد مٌلٌا علً علم اجتماع 5267 1

 84.5 علٌا سالم وئام كفا علم اجتماع 5211 2

 84.0 لمٌا ندٌم عماد درغام علم اجتماع 5276 3

 81.8 نعامة ندٌم رحاب ابراهٌم علم اجتماع 5277 4

 81.1 سعده ثابت هٌا عباس علم اجتماع 5253 5

 79.7 غازٌه نزار نٌفٌن رمضان علم اجتماع 5201 6

 78.9 سمٌحة ابراهٌم لٌلى مرٌم علم اجتماع 5270 7

 78.6 جهٌنه عباس علً شفاء صارم علم اجتماع 5245 8

 78.2 تغرٌد الحسن دمحم رنٌم رعد علم اجتماع 5194 9

 77.4 جورٌه وسوف سلٌمان مٌالد حرتون علم اجتماع 5236 10

 77.4 رٌا عز الدٌن سمٌرة احمد اجتماععلم  5290 11

 76.6 خدوج المحمود دمحم عالء طربوش علم اجتماع 5223 12

 76.6 خنسه عارف رنا فارس علم اجتماع 5275 13

 76.4 لٌال حسن منال غضبان علم اجتماع 5272 14

 75.6 وطفة جمٌل دٌما لصبً علم اجتماع 5273 15

 75.6 سعاد غٌاث هنادي صمر علم اجتماع 5287 16

 75.1 ندى عبد هللا مرٌم فاضل علم اجتماع 5263 17

 74.9 توفٌمه دروٌش احمد عمار سلٌم علم اجتماع 5197 18
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 74.5 ملكة حسٌن راما دٌوب علم اجتماع 5269 19

 74.4 جمانة ٌوسف رنٌم شاهٌن علم اجتماع 5259 20

 74.1 نجوى عدنان زٌنب ربٌب علم اجتماع 5281 21

 73.7 امل احمد مٌادة عنجوكة علم اجتماع 5286 22

 73.5 نعمه دمحم اسماء دمحم علم اجتماع 5227 23

 73.1 سعده النجار مطانس مٌساء ملعب علم اجتماع 5209 24

 72.9 صبرٌه نصر فاطمة بركات علم اجتماع 5208 25

 72.5 دالل عادل نبٌل طٌبا علم اجتماع 5237 26

 72.4 ابتسام ابراهٌم ٌارا علً اجتماععلم  5249 27

 71.8 حمٌده فاضل سلٌمان دارٌن حمود علم اجتماع 5204 28

 71.5 عواطف محمود كاتٌا كامل علم اجتماع 5282 29

 71.5 عواطف دمحم رشٌد وعد عوده علم اجتماع 5202 30

 71.2 هدى فٌصل زٌنه غنام علم اجتماع 5302 31

 71.2 جواهر صالح بكداش لبنى علم اجتماع 5251 32

 71.1 سهٌر جمال حسسن ٌارا منٌر علم اجتماع 5264 33

 71 ضحون دمحم سوسن العلً علم اجتماع 5232 34

 70.9 سعاد دمحم سماح عباس علم اجتماع 5311 35

 70.9 مدٌحه جوهره ٌوسف نورس زهره علم اجتماع 5231 36

 70.7 امل فهد حٌاة سبور علم اجتماع 5260 37

 70.7 نوال مهنا تمام علً علم اجتماع 5307 38

 70.6 مرٌم حسن حنان عٌود علم اجتماع 5312 39

 69.9 اردهان علً رٌما ابراهٌم علم اجتماع 5256 40

 69.8 دالل سلٌمان لما صالح علم اجتماع 5300 41

 69.7 امٌره سلمان صفاء مصطفى علم اجتماع 5295 42

 69.6 دالل محمود النجلة لٌنا علم اجتماع 5296 43

 69.5 مٌمً سلوم غالب أالء عساف علم اجتماع 5207 44

 69.5 بدٌعه الحمود راتب نور االسماعٌل علم اجتماع 5203 45

 69.2 منٌرة سلٌم رحاب دمحم علم اجتماع 5294 46

 69 سمٌحه حسن بشار الحسٌن علم اجتماع 5244 47

 69 بدرٌه عبدهللا احالم دمحم علم اجتماع 5221 48

 69 ابتسام عبد الهادي جنان عبد هللا علم اجتماع 5325 49

 68.5 كرٌمة برهان عجٌب ماهر عجٌب علم اجتماع 5274 50

 68.5 وجٌهة ٌاسٌن صفاء مبارن علم اجتماع 5280 51

 68.4 فهٌمه اسماعٌل بشرى سالمه علم اجتماع 5218 52

 68.1 ادال عدنان عال داؤد علم اجتماع 5195 53

 68 رباب ٌاسر خلود معال علم اجتماع 5252 54

 68 سلٌما عبد العزٌز سناء حسن علم اجتماع 5330 55

 68 تٌرٌز بسام دٌما عزٌزٌان علم اجتماع 5255 56
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 68 توفٌمة علً غٌث دمحم علم اجتماع 5324 57

 67.5 هوٌدة ندٌم نور مرشد علم اجتماع 5262 58

 67.4 نوره حسن كنان داؤد اجتماععلم  5309 59

 67.4 زٌنب جهاد فاطمة دٌب علم اجتماع 5310 60

 67 هدى فٌصل لٌلى غنام علم اجتماع 5315 61

 67 امٌنة علً لورٌن ابراهٌم علم اجتماع 5317 62

 67 سهام مصمص عبد المادر فرح رجب علم اجتماع 5214 63

 67 فاطمه النجم عبد هللا ٌاسمٌن العبد هللا علم اجتماع 5193 64

 81.3 جنان ٌازجً الٌاس رائده ٌازجً علم األحٌاء 4861 1

 81.3 رسمٌه دمحم فاروق فراس شمس الدٌن علم األحٌاء 4884 2

 81 هدى سمٌر ٌارا الرمضان علم األحٌاء 4919 3

 79.7 جوزفٌن حالق نبٌل رٌتا جورج علم األحٌاء 4913 4

 79.6 هاجر سوٌد نمر اٌمان االعرج علم األحٌاء 4870 5

 79.6 سكٌنه ماجد دمحم منى الدنٌا علم األحٌاء 4831 6

 79.5 ورده دمحم علً حال الحمود علم األحٌاء 4856 7

 79.1 عٌده الحورانً دمحم رنا الحسن علم األحٌاء 4857 8

 79 صبا عبد المطلب آالء ضاهر علم األحٌاء 4920 9

 79 سخاء ابراهٌم عماد نغم الونوس علم األحٌاء 4921 10

 78.2 شرٌفه عباس عبد هللا رؤى المل علم األحٌاء 4846 11

 78 رنده أحمد بشرى حمدان علم األحٌاء 4844 12

 77.5 كوسر عٌسى رمزت ٌارا المحسن علم األحٌاء 4816 13

 77.1 حاكمه ناهل ٌارا دمحم علم األحٌاء 4850 14

 77.1 جمٌله العبود عزٌز هبه محمود علم األحٌاء 4879 15

 77 رلٌه لاسم عائشه المدنً علم األحٌاء 4829 16

 77 فاطمه شلهوم منٌر ناهد ابراهٌم علم األحٌاء 4865 17

 77 روضه ابراهٌم علً نعمه اسماعٌل علم األحٌاء 4895 18

 77 نمٌره شحادي سعٌد هناء عطو علم األحٌاء 4837 19

 76.7 ابتسام دمحم رشا السلٌمان األحٌاءعلم  4922 20

 76.6 بدرٌه شرٌف عتاب دٌوب علم األحٌاء 4863 21

 76.5 حٌاة بالل نالد لبنى دروٌش علم األحٌاء 4888 22

 76.4 ختام عبد هللا نور عبد هللا علم األحٌاء 4852 23

 76 حفٌظه ولٌد نسرٌن حسن اغا علم األحٌاء 4830 24

 76 نهى كامل جوانا غطاس األحٌاءعلم  4824 25

 نزٌه ارٌج الٌوسف علم األحٌاء 4839 26
انتصار 
 السلٌمان

76 

 76 ناهٌة مفضً والء الخوري علم األحٌاء 4883 27

 رجب عفراء دمحم علم األحٌاء 4817 28
مرٌم مٌهوب 

 اسماعٌل
76 

 76 روزه بلول أحمد خدٌجه بازو علم األحٌاء 4833 29
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 76 سونٌا علً مروه دمحم األحٌاءعلم  4929 30

 76 سهام دمحم ابتسام سكري علم األحٌاء 4882 31

 75.6 صبرٌه ٌونس سماح ابراهٌم علم األحٌاء 4843 32

 75 منٌره الدمحم مشهور علً االبراهٌم علم األحٌاء 4903 33

 75 نوال خلٌل سمٌح وسام الجانً علم األحٌاء 4926 34

 75 ابتسام الحسٌن منٌر جمانه ٌونس علم األحٌاء 4924 35

 74.2 اكابر خلٌل عنتر ندى خلٌل علم األحٌاء 4864 36

 74.1 اسمهان علً لما االسعد علم األحٌاء 4908 37

 74 ٌسره عبد الكرٌم منال الزلك علم األحٌاء 4881 38

 74 أمٌنة دغله دمحم سعٌد فاطمة المطر علم األحٌاء 4811 39

 74 اسعاف جهجاه مفرج بشرى ابراهٌم األحٌاءعلم  4821 40

 74 ٌسره علً محمود تمال علم األحٌاء 4923 41

 74 وفاء عدنان دٌمه سلٌط علم األحٌاء 4826 42

 74 زكاء حسٌن اٌمان كنعان علم األحٌاء 4799 43

 74 غادة علً فاطمة جعمور علم األحٌاء 4815 44

 74 كتٌبه سبلً ٌونس سمر حمود علم األحٌاء 4851 45

 74 نعامة الفٌاض عبد هللا جمٌله الرجب علم األحٌاء 4907 46

 74 صفٌه ناٌف عبد الرحٌم الطالب علم األحٌاء 4927 47

 73.7 اعتدال السالم دمحم عفراء الجبٌلً علم األحٌاء 4918 48

 73.3 وسٌله محمود عبد العزٌز ونوس علم األحٌاء 4876 49

 73 فاطمه احمد رنان الشوا األحٌاءعلم  4889 50

 73 نعٌمه الجانً دمحم علً هبه دمحم علم األحٌاء 4827 51

 73 حمٌده عبد العزٌز مرٌم الهابط علم األحٌاء 4867 52

 73 ابتسام عفٌفه حسن لبانه المرعً علم األحٌاء 4910 53

 73 هدى عبد الرحمن أالء كبرٌت علم األحٌاء 4848 54

 73 عنبره الدٌوب رضا عال عبد اللطٌف علم األحٌاء 4832 55

 73 آمنه رزاح هال دندشً علم األحٌاء 4872 56

 72.3 صفات واثك لجٌن االبراهٌم علم األحٌاء 4873 57

 72.2 عبله دمحم سٌف الدٌن شهد خلوف علم األحٌاء 4896 58

 72 هٌفاء الٌونس ابراهٌم كاترٌن السلمان علم األحٌاء 4825 59

 72 مٌساء السلٌمان جابر سهى االبراهٌم علم األحٌاء 4897 60

 72 حنان سلوم ابراهٌم هبه االبراهٌم علم األحٌاء 4890 61

 72 وزٌره دمحم عماد رانٌه المعصرانً علم األحٌاء 4845 62

 72 هٌفاء عبد الناصر عبد الحفٌظ الغفري علم األحٌاء 4928 63

 71.8 كهرمان آصف منصورفادي  علم األحٌاء 4914 64

 71.4 حلٌمه صالح دٌما حبٌب علم األحٌاء 4875 65

 71.3 سهاد الخلٌل مصطفى ظبٌه شربه علم األحٌاء 4820 66

 71 سحر مرداش محمود مرح سلوم علم األحٌاء 4860 67
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 71 دالل الدمحم راٌز محار الدمحم علم األحٌاء 4880 68

 71 هٌفاء العلً محمود الحسنأسامة  علم األحٌاء 4835 69

 70.2 وداد دٌوب أدٌب غنوة غصة علم األحٌاء 4874 70

 70.1 نجاه سلٌمان غسان رؤى الشٌخ علم األحٌاء 4869 71

 70 نهاد الحسن محسن سماح شحود علم األحٌاء 4823 72

 70 نهال رٌمون مٌري سوٌد علم األحٌاء 4836 73

 70 صباح لبالن نزٌه عٌسىسلٌمان  علم األحٌاء 4877 74

 70 زكٌه دٌب عمل الدٌن زٌنه عٌاش علم األحٌاء 4859 75

 70 اسكندره حكمت ماجد العٌد علم األحٌاء 4891 76

 69.2 شرٌفه علً هناء اسعد علم األحٌاء 4871 77

 69 فاطمه العلً تٌسٌر سراب حمود علم األحٌاء 4822 78

 69 مً محسن فاطمه الدمحم علم األحٌاء 4915 79

 68.8 هالة صالح نزار سوسن عٌسى علم األحٌاء 4902 80

 68.6 فرٌده الشمالً ٌاسر البال رجب علم األحٌاء 4805 81

 68.3 هدى العبٌد ٌحٌى ضحى فرزات علم األحٌاء 4842 82

 68 هال االبٌر دمحم بتول الكل علم األحٌاء 4925 83

 68 منٌره شوباصً عدنان دمحم دٌب علم األحٌاء 4898 84

 68 حسنه علً منى حسٌن علم األحٌاء 4813 85

 68 هاال معروف ٌوسف ٌارا عٌنتابً علم األحٌاء 4847 86

 85.0 زهره محمود سهى الخلٌل علم النفس 5355 1

 80.9 مولٌه سعد هللا مٌساء العٌروطً علم النفس 5344 2

 80.5 نجاح النصر ماجد سمر حالوه علم النفس 5343 3

 78.3 غفران منصور محمود سحر إبراهٌم علم النفس 5351 4

 74.5 ظهٌره خضور عٌسى هٌام العباس علم النفس 5356 5

 73.3 زكٌه ٌوسف الهام السلٌمان علم النفس 5341 6

 71 نفله بلون احمد غانٌه الساحلً علم النفس 5345 7

 71 ختام علً نادٌا الحسٌن علم النفس 5362 8

 70.2 رفعه نبٌه مرٌم الجابر علم النفس 5342 9

 67.9 زكٌة ندٌم ٌاسمٌن حسن علم النفس 5360 10

 66.5 سعاد وهبً غانم ٌارا صالح علم النفس 5354 11

 66.5 دعد حسون فاروق مروه الشٌخه علم النفس 5346 12

 74.8 الهام رضوان هزار عالل علوم سٌاسٌة 4335 1

 73.8 نداء علً فداء البابكً علوم سٌاسٌة 4336 2

 73.6 حفٌظة علً لٌنا حبٌب علوم سٌاسٌة 4332 3

 72 عنود نادر عٌسى عٌسى علوم سٌاسٌة 4321 4

 68 عواطف علً دمحم محمود علوم سٌاسٌة 4333 5

 67 سمٌره احمد ربا دٌب علوم سٌاسٌة 4328 6

 66 منى دمحم عتاب ابراهٌم علوم سٌاسٌة 4339 7
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 63 رفٌمه ابراهٌم رمضان رازٌه معروف علوم سٌاسٌة 4322 8

 84.5 عزٌزه سمٌح نسرٌن زٌرفون فلسفة 4295 1

 81.5 لٌلى علً مازن دٌب فلسفة 4301 2

 81 بهٌجه عمران احمد فاطمه داود فلسفة 4227 3

 80.6 نجاح مطٌع كندا حواط فلسفة 4283 4

 79.1 سالم اسعد حسن رامً حسن فلسفة 4244 5

 79 هالة ٌوسف عبد هللا ٌوسف الهدلة فلسفة 4268 6

 78.9 زكٌه علً مٌس الحسن فلسفة 4248 7

 78.2 صبحٌه الخلٌل حسن ماٌا حسن فلسفة 4235 8

 78 عفاف عباس عبدو نهى الضاهر فلسفة 4222 9

 77.6 سمٌره عبد هللا بلسم رستم فلسفة 4294 10

 77.3 ندٌمه لاسم سرٌه االٌوب فلسفة 4239 11

 77.2 بدٌعة محمود سمر نزٌها فلسفة 4281 12

 حسان نور الشلحه فلسفة 4237 13
نعٌمه العبد 

 الرحٌم
77 

 77.0 امٌره ساجع غصون بركات فلسفة 4300 14

 76.6 سمٌره جمال فاطمه حمدان فلسفة 4211 15

 76 آسٌا حسن خلود زاهر فلسفة 4317 16

 75.3 عبال محمود عصام السلٌم فلسفة 4277 17

 75.1 نجٌبا علً ربى عبد هللا فلسفة 4299 18

 74.5 ثوره هاشم سوزان احمد فلسفة 4296 19

 74.4 محاسن ابراهٌم راما سلٌمان فلسفة 4217 20

 74 سٌده الٌاس سلمى دٌب فلسفة 4287 21

 77.9 عابده زاهر وائل العثمان فٌزٌاء 4677 1

 77.1 مرٌم دمحم رشا ٌوسف فٌزٌاء 4669 2

 77.1 غازٌه نواف مٌساء المرعً فٌزٌاء 4592 3

 75.0 الهام رضا عبد الحمٌد سحر غازي فٌزٌاء 4614 4

 74.7 امال حمود فٌصل بشرى حمود فٌزٌاء 4630 5

 74.6 رفعه الشمالً سلٌمان هبه احمد فٌزٌاء 4618 6

 74.5 نجاه نبٌه عفراء الحسن فٌزٌاء 4589 7

 73.5 مفٌده الجاوٌش غسان االستانبولًسالم  فٌزٌاء 4654 8

 73.5 وهٌبة نظٌر صبا دمحم فٌزٌاء 4733 9

 73.1 صباح النمره هشام نزار الجمعه فٌزٌاء 4670 10

 73 نوفه العٌسى علً أدٌب ابراهٌم فٌزٌاء 4667 11

 73 لمٌا احمد خزٌمه العثمان فٌزٌاء 4699 12

 73 لسومزٌده  حسٌن دمحم لسوم فٌزٌاء 4663 13

 72.2 لٌبٌا الحسن معروف راما بدور فٌزٌاء 4587 14

 72.1 رجاء سالمه ٌاسر عمار رمضان فٌزٌاء 4647 15
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 72.0 شمٌله طالب ناظم رزان نور الدٌن فٌزٌاء 4659 16

 72 لٌلى االفصع دمحم فٌنوس الباٌكً فٌزٌاء 4696 17

 72 فتاة عبد هللا دمحم االبراهٌم فٌزٌاء 4606 18

 72 حٌاة خضر حسن بدر غالً فٌزٌاء 4643 19

 70.5 رسمٌه رسالن سلٌمان جابر ادرٌس فٌزٌاء 4664 20

 70.5 مرٌم عابده تركً عبٌر الدٌاب فٌزٌاء 4653 21

 70.1 امل ٌاسٌن رامً السلٌمان فٌزٌاء 4660 22

 69.6 سمٌره حبٌب رنا دمحم فٌزٌاء 4732 23

 69.4 سعاد توفٌك ردٌنه طالب فٌزٌاء 4624 24

 68.8 سمٌره أٌمن غدٌر خضور فٌزٌاء 4634 25

 68.5 شما نجدت حسان عزٌزه فٌزٌاء 4683 26

 68 صبحٌه محمود عبٌر العز الدٌن فٌزٌاء 4619 27

 68 فاطمه لرا خالد عبد الرزاق عال لره خالد فٌزٌاء 4688 28

 68 كامله سلٌمان ٌونس االبراهٌم فٌزٌاء 4613 29

 68 سمٌره باكٌر لبانه التركمانً فٌزٌاء 4602 30

 67.9 ربٌحه العباس عدنان ندى العباس فٌزٌاء 4649 31

 67.7 سٌده توما نزٌه الٌاس توما فٌزٌاء 4609 32

 67.5 فهٌده علً زٌنب الحسن فٌزٌاء 4594 33

 67.3 مفٌده جواد شادي شمه فٌزٌاء 4593 34

 67.3 غاده العلً علً وسام سعٌد فٌزٌاء 4700 35

 لصً عمار الدروٌش فٌزٌاء 4684 36
مركزان 
 منصور

67 

 67 اٌفون حورانً ابراهٌم باسل االبراهٌم فٌزٌاء 4608 37

 67 هند ناظم رؤى طراف فٌزٌاء 4708 38

 67 روحٌه عبد المادر نهى الشعار فٌزٌاء 4717 39

 66.5 حسنا برهوم علً ماهر برهوم فٌزٌاء 4719 40

 66 لمٌه دمحم هبه الطحان فٌزٌاء 4689 41

 66 عزٌزه حسٌن رامز روان علً فٌزٌاء 4607 42

 66 مرٌم فرزات زٌاد نجوى فرزات فٌزٌاء 4709 43

 65.5 شهٌره ضرغام اسعد نصر الدمحم فٌزٌاء 4674 44

 65.5 ابتسام محمود هبه الحسن فٌزٌاء 4714 45

 65 أحمدسهام  عدنان عال حمٌد فٌزٌاء 4650 46

 65 هٌام معال سلٌمان راما نوى فٌزٌاء 4632 47

 65 مرٌم الحورانً مصطفى دمحم زٌفه فٌزٌاء 4590 48

 65 زهره الزعوري ٌاسر نور البتول االحمد فٌزٌاء 4727 49

 65 رنده غسان هدى عبد الصمد فٌزٌاء 4621 50

 65 هندٌه علً خزامه الخضر فٌزٌاء 4673 51

 65 زٌنب كنجو موسى ٌوسف البٌاع فٌزٌاء 4633 52
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 65 صفاء دمحم جمال خالد مراد فٌزٌاء 4702 53

 74.2 جرجٌت الحنا غرٌوس جولٌت مطانس كٌمٌاء بحتة 4768 1

 74 شهٌره دٌوب غسان مرٌم غانم كٌمٌاء بحتة 4743 2

 73.3 الهام متعب الرا داده كٌمٌاء بحتة 4745 3

 72.7 حنان احمد عمران بالل كٌمٌاء بحتة 4773 4

 72 رابعه التوبه اسامه اسماء التوبه كٌمٌاء بحتة 4792 5

 71.6 صباح نبٌل روز برجود كٌمٌاء بحتة 4769 6

 71.5 سمٌره دمحم رٌم دمحم كٌمٌاء بحتة 4764 7

 71.1 لبوة دمحم بشار نور الزٌن كٌمٌاء بحتة 4753 8

 71 عمرانجمٌله  خضر اوسٌما منون كٌمٌاء بحتة 4784 9

 71 هدى الجبل محمود صفاء العلً كٌمٌاء بحتة 4763 10

 70.5 ناهد دمحم طاهر عبد هللا جحجاح كٌمٌاء بحتة 4759 11

 70.1 امتثال خضر علً حرفوش كٌمٌاء بحتة 4756 12

 69.5 وحٌده دمحم حمٌد رونا حمٌد كٌمٌاء بحتة 4750 13

 68.5 ظرٌفه العباس احمد مرام المحمود كٌمٌاء بحتة 4795 14

 68.5 جانٌت العسافٌن باسٌل بٌٌر مخول كٌمٌاء بحتة 4776 15

 68 ختام جمال أسماء اللوز كٌمٌاء بحتة 4794 16

 67.5 حلٌمة الرجب دمحم علٌاء سعد الدٌن كٌمٌاء بحتة 4785 17

 66.5 نزٌهه فارس عادل سمٌه اٌوب كٌمٌاء بحتة 4771 18

 66.3 هٌام الجاوٌش بشٌر عفراء االستانبولً كٌمٌاء بحتة 4765 19

 66.2 ثناء بكري عطاء الدمحم كٌمٌاء بحتة 4747 20

 66 هناء عبد الحكٌم حسام الرستناوي كٌمٌاء بحتة 4757 21

 64.5 فاطمه عبد وعد االحمد كٌمٌاء بحتة 4780 22

 64.5 زرٌفه الحماد حاتم فاطمه الشعبان كٌمٌاء بحتة 4754 23

 64 فاطمه دمحم مؤٌد شاهٌن كٌمٌاء بحتة 4788 24

 64 نبٌها عوض نزٌه ماٌا فرح كٌمٌاء بحتة 4778 25

 63 فاطمه عبدو دانٌه المحمود كٌمٌاء بحتة 4770 26

 88.7 سكٌنة نهاد اسامة الحسٌن لغة إنكلٌزٌة 2154 1

 87.5 تمام دله محمود دالل عنمه لغة إنكلٌزٌة 1485 2

 85.4 بسٌمة دمحم حسٌن جمال حناوي إنكلٌزٌةلغة  2151 3

 83 فطوم مهدي ابراهٌم المدور لغة إنكلٌزٌة 2157 4

 83 مٌاسه دمحم زٌن العابدٌن جواد لغة إنكلٌزٌة 2153 5

 82 أمون أحمد دمحم صوفان لغة إنكلٌزٌة 2150 6

 82 هدى جواد موسى لبنى عرب لغة إنكلٌزٌة 2158 7

 79.7 مدٌحه ٌحٌى رشا الٌوسف لغة إنكلٌزٌة 1825 8

 79.1 حورٌه حسن دروٌش لٌنا بالل لغة إنكلٌزٌة 1282 9

 79.0 ربٌحه ٌوسف عٌسى بدر البدر لغة إنكلٌزٌة 1675 10

 78.6 هٌام الدود كامل امانً صوان لغة إنكلٌزٌة 1221 11
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 78.5 حورٌه احمد ضحى االبراهٌم لغة إنكلٌزٌة 1773 12

 78.3 حٌاه علً وجٌه لجٌنه النمري إنكلٌزٌةلغة  1499 13

 78.2 منٌره زغور صبحً مرٌم العمول لغة إنكلٌزٌة 1214 14

 77.9 سهام سمٌر بتول داوود لغة إنكلٌزٌة 1772 15

 77.6 سحر العلً مصطفى فداء الخلٌل لغة إنكلٌزٌة 1756 16

 77.5 عزٌزه علً خالد سها االحمد لغة إنكلٌزٌة 2071 17

 77.4 نده حافظ رشا الست لغة إنكلٌزٌة 1558 18

 77.4 ماري ضومط ابراهٌم شذى اسحك لغة إنكلٌزٌة 1554 19

 77.3 عائده الفتاح عبد هللا صفاء حمدان لغة إنكلٌزٌة 1540 20

 76.7 عفٌفه الوزو عٌسى رشا الدروٌش لغة إنكلٌزٌة 1947 21

 76.6 فلاير ابراهٌم دمحم انجٌال الخضري لغة إنكلٌزٌة 1522 22

 76.5 أمٌرة وجٌه رحاب محفوض لغة إنكلٌزٌة 2166 23

 76.4 انتصار ٌونس أرٌج الدمحم لغة إنكلٌزٌة 1916 24

 75.7 عزٌزه ابراهٌم جمٌل أمانً مرعً لغة إنكلٌزٌة 1476 25

 75.5 سمٌره عبد الرحمن زٌنه فاضل لغة إنكلٌزٌة 1762 26

 75.5 لابلٌن سمٌح نسطه بسٌم لغة إنكلٌزٌة 1307 27

 75 روٌده مصطفى عهد كنجو لغة إنكلٌزٌة 2002 28

 75 تركٌه دمحم مشهور طه لغة إنكلٌزٌة 2162 29

 75.0 منٌفه دمحم هاله سوٌدان لغة إنكلٌزٌة 1468 30

 74.7 نادٌة عراج بتول عراج لغة إنكلٌزٌة 2120 31

 74.6 امٌرة جورج هبه نهري لغة إنكلٌزٌة 1227 32

 74.6 حفٌظه اٌوب غرٌب رشا ابراهٌم لغة إنكلٌزٌة 1541 33

 74.6 مرٌم احمد وفاء الخضر لغة إنكلٌزٌة 1498 34

 74.5 حسنا حسٌن امل صالح لغة إنكلٌزٌة 2108 35

 74.3 خدوج خالد مها الباكٌر لغة إنكلٌزٌة 1271 36

 74.2 وصفٌه عمران مرفت جنٌدي لغة إنكلٌزٌة 1533 37

 74.1 ابتسام خضور غالب ندى علً لغة إنكلٌزٌة 1683 38

 74 أمٌنة حسٌن مٌمونه لصاب لغة إنكلٌزٌة 2253 39

 73.9 حلٌمه دمحم انتصار صبح لغة إنكلٌزٌة 2177 40

 73.6 فاطمه سالم فضل رانٌا صالح لغة إنكلٌزٌة 1700 41

 73.6 فضة علً سها عبود لغة إنكلٌزٌة 2107 42

 73.5 سهٌله مشهور مٌس جناد إنكلٌزٌةلغة  2236 43

 73.5 مها ندٌم ضحى داود لغة إنكلٌزٌة 2115 44

 73.5 مرالن طنوس بولٌنا رومانوس لغة إنكلٌزٌة 2229 45

 73.5 حفٌظه المطاش أمٌن صبا المطاش لغة إنكلٌزٌة 1759 46

 73.5 سلوى شعٌب براءه تالوي لغة إنكلٌزٌة 1200 47

 73.4 عزٌزه صدٌك رضا دمحم إنكلٌزٌةلغة  1432 48

 73.1 نادٌة دٌب رٌم دٌب لغة إنكلٌزٌة 2192 49
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 73.0 حمٌده بلول محمود دارٌن عنمه لغة إنكلٌزٌة 1718 50

 دمحم سوسن عبد اللطٌف لغة إنكلٌزٌة 1268 51
فاطمه عبد 

 اللطٌف
72.5 

 72.5 بدرٌه دمحم كاتٌا الخطٌب لغة إنكلٌزٌة 1681 52

 72.5 افتخار انور ربى نفوج لغة إنكلٌزٌة 1730 53

 72.4 فرنجٌه عبد الكرٌم صبا الناصر لغة إنكلٌزٌة 1659 54

 72.4 وفاء نصر فاختاه حسن لغة إنكلٌزٌة 2211 55

 عذاب نبال حدٌد لغة إنكلٌزٌة 1744 56
ٌسرى 
 الحرفوش

72.1 

 72 فاطمة زٌاد زٌنب الصعب لغة إنكلٌزٌة 1373 57

 72 حٌاة عدنان اٌمان بسمار لغة إنكلٌزٌة 1544 58

 72 لٌلى حٌدر دمحم عٌسى لغة إنكلٌزٌة 1871 59

 72 زكٌه عفٌفه دمحمراتب أمل هالل لغة إنكلٌزٌة 2094 60

 72 رئٌفه ابراهٌم زٌنه المنصور لغة إنكلٌزٌة 1803 61

 71.9 أمال عبد الكرٌم صبا مرعوش لغة إنكلٌزٌة 2187 62

 71.9 حكم ملحم ساطع حلى ٌوسف لغة إنكلٌزٌة 1679 63

 71.7 فاطمه الخلٌل محمود رنا إبراهٌم لغة إنكلٌزٌة 1521 64

 71.7 نوال شفٌك منار الشماع لغة إنكلٌزٌة 1766 65

 71.7 فوزٌه الٌوسف احمد ثراء العلً لغة إنكلٌزٌة 1509 66

 71.7 جمٌلة عبد الكرٌم علً ابراهٌم لغة إنكلٌزٌة 2218 67

 71.6 نوال أحمد بشٌر صبا دروٌش لغة إنكلٌزٌة 1224 68

 71.6 حٌاة رٌنو بترا مخول لغة إنكلٌزٌة 2174 69

 71.4 سهام سمٌر نور الكردي لغة إنكلٌزٌة 2035 70

 71.4 نزهة حسٌن آسٌة جحجاح لغة إنكلٌزٌة 2149 71

 71.2 تمال عٌسى نمر ربا لصراوي لغة إنكلٌزٌة 1636 72

 71.2 رفٌمه حمادي تركً فاطمه الحمادي الكوسا لغة إنكلٌزٌة 1837 73

 71.2 زكٌه ٌوسف جولٌت السلٌمان لغة إنكلٌزٌة 1280 74

 71.2 امٌنه احمد مارلٌن ابراهٌم لغة إنكلٌزٌة 1735 75

 71.2 نجاح بدر باسمه منصور لغة إنكلٌزٌة 1262 76

 71.1 مرعًنجاح  امٌر مها حسن لغة إنكلٌزٌة 1802 77

 71 زهور فهمً اسراء الغنطاوي لغة إنكلٌزٌة 1178 78

 71 اسٌا عٌسى دمحم فاتن لاسم لغة إنكلٌزٌة 1527 79

 71 نادٌجدا ابراهٌم لما االحمد لغة إنكلٌزٌة 1621 80

 71 دالل رمضان ربا الفضل لغة إنكلٌزٌة 1580 81

 85.9 سمٌره مطانٌوس غٌده ممدسً لغة عربٌة 477 1

 85.5 ملكه العلً خضر وفاء الدمحم لغة عربٌة 422 2

 84.6 بحرٌه العبود عبدهللا فاطمه برغٌله لغة عربٌة 811 3

 84.4 محاسن زٌاده الٌان تغرٌد نعمه لغة عربٌة 451 4
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 83.9 نخله حسن شذى السلٌمان لغة عربٌة 213 5

 83.2 فضه دمحم دمحم سعٌد دومان لغة عربٌة 896 6

 83.0 نجدٌه االبراهٌم عبد العزٌز رامٌا المحمود عربٌة لغة 524 7

 82.5 بدٌعه عٌسى احمد نوره الحسٌن لغة عربٌة 900 8

 81.9 دالل عبد هللا منال فواز لغة عربٌة 1070 9

 81.4 امٌرة سمٌر هالة اسماعٌل لغة عربٌة 1057 10

 80.6 صفٌه مالن رٌتا علً لغة عربٌة 1094 11

 80.5 فتاة عباس بدر ربا العامودي عربٌةلغة  777 12

 80.1 غصن توفٌك رهف سعود لغة عربٌة 1093 13

 80 مالكه موسى ماري ٌوسف لغة عربٌة 385 14

 79.5 غصون عدنان صبا شرٌف الحداد لغة عربٌة 634 15

 79 نجاح احمد سالفة عبود لغة عربٌة 232 16

 78.8 امٌره علً بانا الحموي لغة عربٌة 868 17

 78.6 حمامه ابراهٌم ٌونس لورٌن ابراهٌم لغة عربٌة 258 18

 78.5 نوال الٌاس عمار ابراهٌم لغة عربٌة 1084 19

 78.5 بدرٌه محمود هند حاج حسن لغة عربٌة 502 20

 77.9 عدول جبر مهدي كنعان لغة عربٌة 965 21

 77.8 غالٌه ٌونس سمٌره دمحم لغة عربٌة 414 22

 77.2 ودٌعه عمل حسام احمر عربٌةلغة  583 23

 77 غزالً شدود ٌوسف سمٌره عٌسى لغة عربٌة 179 24

 76.9 ندى دمحم ابراهٌم الخضر لغة عربٌة 339 25

 76.7 رسمٌه ابراهٌم محرز روأ هلف لغة عربٌة 730 26

 76.7 أمل فاروق رولة عبد اللطٌف لغة عربٌة 1085 27

 76.6 منى عبد المنعم سمر الشٌخ زٌن لغة عربٌة 723 28

 76.4 هدى معروف علً لبنه عمران لغة عربٌة 746 29

 76.4 اماسٌا حمود سلٌمان مادلٌن العٌسى لغة عربٌة 878 30

 76.2 حبوبة عبد السالم بثٌنة عبد الكرٌم لغة عربٌة 1071 31

 76.2 سامٌه الحسن دمحم وجٌه نوفا شعبان لغة عربٌة 613 32

 76.1 فاطمه هاشم خالد السولً لغة عربٌة 501 33

 76 ازدهار علً لبابه لدار لغة عربٌة 575 34

 76 فاطمه فائز رنا بالل لغة عربٌة 418 35

 75.9 مرٌم سلٌمان هناء عباس لغة عربٌة 239 36

 75.5 ادٌبه احمد نٌرمٌن زوده لغة عربٌة 427 37

 75.5 ورده هاشم فادي الدٌبه لغة عربٌة 341 38
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 75.3 مرٌم الشعار نزار أحالم عبدهللا لغة عربٌة 428 39

 75.0 نادٌا فاضل رٌما حرفوش لغة عربٌة 172 40

 77.6 خدٌجه العلً صالح ارٌج العلً لغة فرنسٌة 2441 1

 76.7 سمٌره الٌونس هاشم تغرٌد االبراهٌم لغة فرنسٌة 2585 2

 76.5 فاطمه علً سماهر صمر لغة فرنسٌة 2759 3

 75.7 منى نزار غٌداء دمحم لغة فرنسٌة 2920 4

 74 آسٌا علً عدنان لٌنا دٌوب لغة فرنسٌة 2516 5

 73.2 توفٌمه شحود ابراهٌم غدٌر ابراهٌم لغة فرنسٌة 2475 6

 73.1 غازٌه عابده نادر نجوى عابده لغة فرنسٌة 2340 7

 73 عزٌزه علً شرٌف دعاء احمد لغة فرنسٌة 2320 8

 72.6 خنسة عارف نهى فارس فرنسٌةلغة  2892 9

 72 جهٌنه منٌب رٌم الحمدان لغة فرنسٌة 2276 10

 72 جهٌنه منٌب جالل الحمدان لغة فرنسٌة 2278 11

 71.7 دالل طالل شذى العباس لغة فرنسٌة 2378 12

 71.5 روجٌنً العلً عباس أروى العباس لغة فرنسٌة 2679 13

 71.1 رتٌبه علً اصف نادٌن دمحم لغة فرنسٌة 2272 14

 علً نوار الخضور لغة فرنسٌة 2597 15
غصون 
 الجردي

71 

 71 أمل طالل هبا صنوفً لغة فرنسٌة 2270 16

 70.8 ورده ٌونس لٌنه عبود لغة فرنسٌة 2271 17

 70.7 امال خضر عامر المشرلً لغة فرنسٌة 2471 18

 70.7 امٌره مٌا طاهر ماري مٌا لغة فرنسٌة 2581 19

 70.5 فاطمه عبد الكرٌم زٌنب صمر لغة فرنسٌة 2870 20

 70.3 لٌلى محمود رٌم سالمً لغة فرنسٌة 2919 21

 70.1 حمٌده ٌوسف مها العلوش لغة فرنسٌة 2398 22

 70.0 عسكرٌه حسٌن هٌام كنٌار لغة فرنسٌة 2269 23

 70 آسٌا علً عدنان لمى دٌوب لغة فرنسٌة 2515 24

 70 مرٌم الهدله سلٌمان صبحٌه الهدله لغة فرنسٌة 2260 25

 70 سلوى علً مجد كوسه لغة فرنسٌة 2613 26

 70 ابتسام الفرح مٌشال نغم عٌسى لغة فرنسٌة 2762 27

 عبد الكرٌم صفاء الدمحم لغة فرنسٌة 2368 28
انتصار 
 االبراهٌم

69.7 

 69.2 زٌنب ٌاسر عتاب عوده لغة فرنسٌة 2857 29

 69.1 فوزٌه جمال رمزٌه حسام الدٌن لغة فرنسٌة 2494 30

 69 نعٌمه الضاهر محسن حسن الداود لغة فرنسٌة 2784 31

 69 سورٌه دٌاب محمود رنا جنٌدي لغة فرنسٌة 2652 32

 69 سكٌنه حسن صبحً سناء الجاسم لغة فرنسٌة 2571 33

 69 سرٌه احمد صبا المرعً لغة فرنسٌة 2722 34
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 69.0 سمٌرا سلمان ضاحًفلاير  لغة فرنسٌة 2913 35

 68.6 سهام عدنان راما عروس لغة فرنسٌة 2886 36

 68.5 نوال علً دٌما الجهنً لغة فرنسٌة 2757 37

 68.5 حٌاه دٌوب نصر بشرى الٌونس لغة فرنسٌة 2436 38

 68.4 حمامه ابراهٌم ٌونس نرمٌن ابراهٌم لغة فرنسٌة 2334 39

 68.4 كوكب سلمان رنا عمران لغة فرنسٌة 2911 40

 68.2 عزٌزه علً انعام السمره لغة فرنسٌة 2330 41

 68.2 كوكب دمحم بٌداء شاهٌن لغة فرنسٌة 2916 42

 68 عزٌزه بٌطار فوزي لٌلى الرٌس لغة فرنسٌة 2311 43

 68 نوفه عبدو عادل رٌم زٌنً لغة فرنسٌة 2259 44

 68 زبٌده عبد الكرٌم نجود الداٌخ لغة فرنسٌة 2582 45

 68 صبحٌه احمد فندٌه الناعس لغة فرنسٌة 2634 46

 67.8 ظهٌرة احمد مها سلٌمان لغة فرنسٌة 2934 47

 67.6 الٌس محفوض اٌهم رهف الٌونس لغة فرنسٌة 2423 48

 67.6 سهٌله الجاوٌش سعٌد اٌمان الجاوٌش لغة فرنسٌة 2459 49

 67.5 سمٌرة دمحم ثراء سلمان لغة فرنسٌة 2928 50

 67.3 فاطمه عبد هللا دارٌن زٌفا لغة فرنسٌة 2955 51

 67.1 فهمٌه الحجار علً نرمٌن السلٌم لغة فرنسٌة 2741 52

 67.1 نهاد دمحم مٌادة محمود لغة فرنسٌة 2923 53

 67 سوزان دمحم عون سالً ابو محرم لغة فرنسٌة 2591 54

 67 مٌساء سمٌر سوسن الشاطر لغة فرنسٌة 2845 55

 67 فضه حسٌن رؤى الجردي لغة فرنسٌة 2427 56

 67 بثٌنه عبد النافع هدى الجودي لغة فرنسٌة 2843 57

 67 سحر عبد الرحمن زهور ظروف لغة فرنسٌة 2525 58

 67 سٌده حنا ورده عبٌد لغة فرنسٌة 2534 59

 66.5 نجود معن زٌنب السلمان لغة فرنسٌة 2319 60

 66.2 منى ٌوسف احمدصفاء  لغة فرنسٌة 2956 61

 66 اعتدال الصارم حاتم والء الدمحم لغة فرنسٌة 2295 62

 66 نهاد علً نافذ صالح خلٌل لغة فرنسٌة 2514 63

 66 سمر الرحمون ابراهٌم ربٌعه الدٌوب لغة فرنسٌة 2318 64

 66 نوفه طونً لٌال هزٌم لغة فرنسٌة 2738 65

 66 عدله ابراهٌم سحر عبود لغة فرنسٌة 2484 66

 66 صفاء االسدي غسان رنٌم االسدي لغة فرنسٌة 2869 67

 65.5 لمعٌه حٌدر صبا علً لغة فرنسٌة 2285 68

 65.5 ابتسام الخلٌل نبٌل رهام الحورانً لغة فرنسٌة 2424 69

 رزق وعد عمران لغة فرنسٌة 2542 70
زٌن الدار 

 عٌسى
65.2 

 65 حمٌده بهجت سراء عضٌمه لغة فرنسٌة 2575 71
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 65 نوال الحسن عبد الحمٌد شٌرٌن العمر لغة فرنسٌة 2258 72

 65 شهٌرة محسن مهى رحال لغة فرنسٌة 2993 73

 محٌسن ارٌج الغزاي لغة فرنسٌة 2659 74
خالدٌه غزاي 

 السالمه
65 

 65 سعاد احمد سوزان سالم لغة فرنسٌة 2586 75

 65 فاطمة حسن حمٌدة العٌسى لغة فرنسٌة 2904 76

 65 نوره الخضور دمحم رانٌا مسعود لغة فرنسٌة 2735 77

 64.4 جولٌه ٌوسف ٌاسمٌن اسماعٌل لغة فرنسٌة 2618 78

 64.4 سخٌه اسماعٌل غانم روعه علً خطٌب لغة فرنسٌة 2720 79

 64.2 بدرٌه محمود ابراهٌم شادٌه العلً لغة فرنسٌة 2776 80

 64 زٌنب دمحم زئٌر ٌوسف لغة فرنسٌة 2895 81

 64 نوال كامل مرح العلً لغة فرنسٌة 2867 82

 64 جورجٌت حنا طعمه لمى نعمه لغة فرنسٌة 2716 83

 64 هند احمد زهراء الواو لغة فرنسٌة 2621 84

 64 امٌره اٌلً هانً سوٌد لغة فرنسٌة 2856 85

 64 ٌسرى صبر اٌمان الصبر لغة فرنسٌة 2600 86

 64 حنان اسامه حماممروه  لغة فرنسٌة 2734 87

 64 سمٌحه فارس راغده شبوع لغة فرنسٌة 2830 88

 64 سعاد سهٌل مٌان علً لغة فرنسٌة 2788 89

 64 ٌمنى عباس سلٌمان ازدهار عجً لغة فرنسٌة 2539 90

 64 خدٌجه صالح امٌمه العلً لغة فرنسٌة 2442 91

 64 ازدهار رمضان اوراس السلٌمان لغة فرنسٌة 2605 92

 64 مٌثاء شالر عبد السالم اٌمان شالر لغة فرنسٌة 2696 93

 88 خلود محلً امٌن ٌحً عرب مكتبات 5162 1

 82 حبابه منصور دمحم هند رمضان مكتبات 5167 2

 79.2 ظهرة بدران دمحم سمر عودة مكتبات 5166 3

 76.3 حاجه عٌسى مطٌعه اسماعٌل مكتبات 5159 4

 72.8 عبٌر مرٌم وحٌد سالف الدالً مكتبات 5151 5

 71.9 مٌسون الدمحم صافً حٌان حسن مكتبات 5161 6

 71.4 عفاف االبراهٌم سلٌمان احمد الحسن مكتبات 5171 7

 70 ابتسام ٌاسر هبه ابراهٌم مكتبات 5189 8

 70 وحٌدة تٌسٌر مرام محرز مكتبات 5174 9

 69 أمٌمة عدنان عال لاسم مكتبات 5175 10

 69 سلٌمى الحاٌن علً رٌم سلمان مكتبات 5180 11

 68.8 مارٌة حسن اسما ابراهٌم مكتبات 5185 12

 68.5 دوال مشهور علً اسعد مكتبات 5186 13

 68 منار علً جٌالن ابراهٌم مكتبات 5190 14

 68 فادٌة أسعد عاصم علً سعود مكتبات 5172 15
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 66.7 السلٌمانغٌده  احمد دٌانا السلٌمان مكتبات 5158 16

 66.2 منى االبراهٌم صدوح نغم بدر مكتبات 5156 17

 66 زعٌله ٌونس منى العٌسى مكتبات 5153 18

 65.6 وفاء وسوف غسان مرام بلمٌس مكتبات 5165 19

 65.4 راغبه اسكندر سٌف الدٌن دمحم الحسن مكتبات 5155 20

 65.2 فاطمه الخلٌل عبد الكرٌم لبنى خلٌل مكتبات 5160 21

 64 مجٌده األسعد احمد مرٌم معروف مكتبات 5154 22

 64 فاطمة فٌصل ربوع عٌسى مكتبات 5179 23

 77.0 ثناء دمحم مارلٌن دٌوب الرسالن مناهج وتمنٌات تعلٌم 6388 1

 70 ابتسام حسٌن لبانه العلً مناهج وتمنٌات تعلٌم 6316 2

 69.5 مطٌعه النٌسانً حبٌب جنان الجاوٌش مناهج وتمنٌات تعلٌم 6400 3

 66 سالم علً صفاء السلٌمان مناهج وتمنٌات تعلٌم 6415 4

 65.9 مرٌم حسن جمانه السلٌمان مناهج وتمنٌات تعلٌم 6321 5

 65.1 مها المنصور حسٌن صابرٌن الحموي مناهج وتمنٌات تعلٌم 6370 6

 64.5 سحر درٌد ضحى الكردي مناهج وتمنٌات تعلٌم 6327 7

 64.5 غزاله مصطفى مٌرنا الحسن مناهج وتمنٌات تعلٌم 6434 8

 64.5 حمٌده احمد رنا الشدود مناهج وتمنٌات تعلٌم 6328 9

 64.3 مفٌده خضر عبدو شذى الصمر مناهج وتمنٌات تعلٌم 6393 10

 64 ابتسام ابراهٌم امٌن مٌس غدٌر مناهج وتمنٌات تعلٌم 6332 11

 64 كامله شوباصً وجٌه نورس زاهده مناهج وتمنٌات تعلٌم 6362 12

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