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 الجمهورية العربية السورية

 

 

 الدرجة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص رقم القبول التسلسل

 73.7 امال صياح رانيا ابو عساف التخطيط واإلدارة 2462 1

 70.7 مهاني سعود رجوان كيوان التخطيط واإلدارة 2453 2

 69.8 منى نوفل تغريد سليم التخطيط واإلدارة 2451 3

 69 نوفلية توفيق بثينة علبة التخطيط واإلدارة 2449 4

 64.6 آمال بسام رشا نكد التخطيط واإلدارة 2456 5

 64.5 غازيه سامي نورس المغوش التخطيط واإلدارة 2452 6

 91.7 فيزه فهد منهال بريك التربية اإلسالمية 1180 1

 83.4 منال فهد ميساء أبو مغضب التربية اإلسالمية 1183 2

 81.4 غزاله شبلي لينا القضماني التربية اإلسالمية 1189 3

 81.4 فوزيه حمد عال بكري التربية اإلسالمية 1172 4

 79.5 ميثه كمال ربا عبود التربية اإلسالمية 1159 5

 79.3 سميحه سالم رابعه بو فاعور التربية اإلسالمية 1165 6

 79.0 فوزيه هزاع ريم الملحم التربية اإلسالمية 1163 7
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 78.5 نزيها عبد اهلل ريما خير التربية اإلسالمية 1192 8

 77.0 وداد حمد اميره الشوفي التربية اإلسالمية 1166 9

 76.1 فاطمه شاهر سمر بطيح التربية اإلسالمية 1162 10

 76 نوال فيصل الصحناويوصال  التربية اإلسالمية 1178 11

 75.2 آماليا نعمان ردينه دنون التربية اإلسالمية 1186 12

 74.8 أديبه هايل فداء الدعيبس غانم التربية اإلسالمية 1181 13

 74.7 صبحه محمد تيسير العنيزي التربية اإلسالمية 1190 14

 74.6 هيال فوزات إيناس مراد التربية اإلسالمية 1187 15

 73.5 ناهده غسان رنا العقباني التربية اإلسالمية 1196 16

 73.1 فريال يحيا روال الغوثاني التربية اإلسالمية 1168 17

 73 فضيله زايد جواد بو عرار التربية اإلسالمية 1182 18

 73 استفكزاز حسن سالف كمال التربية اإلسالمية 1160 19

 73 وجيهه حمود دانا نصر التربية اإلسالمية 1173 20

 72 إحسان محمود إيمان ادريس التربية اإلسالمية 1198 21

 71.5 ازدهار جهاد ناهده الصحناوي التربية اإلسالمية 1157 22

 71.5 كاميليا غالب ردينه سريوي التربية اإلسالمية 1156 23

 71.1 زهره مصلح فريال عقله التربية اإلسالمية 1171 24

 71 هديه حمد عائده نصر اإلسالميةالتربية  1175 25

 70.5 جميله فهد ايمان فخر الدين الشعراني التربية اإلسالمية 1161 26

 70 جوهره توفيق خلدون نصر التربية اإلسالمية 1164 27

 70 نده جمال خالد عز الدين التربية اإلسالمية 1177 28

 69 سلوى كيوان فهد كيوان التربية اإلسالمية 1201 29

 69 رضيه تركي منى الهادي التربية اإلسالمية 1191 30

 69 فلحوطيه جميل ميا ابو عساف التربية اإلسالمية 1170 31

 68.5 عائشه فهد يوسف العلي التربية اإلسالمية 1169 32

 68 جوهره توفيق ليلى نصر التربية اإلسالمية 1167 33

 67.6 سمر منير عربيه نايله التربية اإلسالمية 1200 34

 67.5 شكريه سامي أمال الحلبي التربية اإلسالمية 1176 35

 67 جمال فوزي ليال السلمان التربية اإلسالمية 1199 36

 67 لطيفه يونس رفيق جمول التربية اإلسالمية 1179 37

 66.5 سميحه جهاد شما غانم التربية اإلسالمية 1193 38

 65 إنعام منصور السمانخوله  التربية اإلسالمية 1184 39

 63.5 هجيجي احمد ميساء جوديه التربية اإلسالمية 1158 40

 62.5 فرنجيه جهاد سهير القواس التربية اإلسالمية 1174 41

 73 بثينه عماد وائل حسان التربية الرياضية 1900 1

 71.5 سناء نايل يامن حيدر التربية الرياضية 1898 2

 71.4 وسام عادل مها الشوفي التربية الرياضية 1908 3

 70.3 رويده احمد طارق بدران التربية الرياضية 1907 4
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 67.5 امله صياح زينه بالي التربية الرياضية 1899 5

 66.5 امل وليد وئام حالوه التربية الرياضية 1905 6

 66.4 علياء مجاهد طارق متوج التربية الرياضية 1910 7

 64 جوريه فهد اسماعيل حميد التربية الرياضية 1903 8

 63 هدى احسان ديانا قطيش التربية الرياضية 1901 9

 63 فدوه سالمه رامي صوان التربية الرياضية 1911 10

 80.9 نوال سليمان سهاد ابو عساف التربية الفنية 1961 1

 78.9 غصن سليمان صفاء بندق التربية الفنية 1968 2

 72 منى نمر ابو عامررشا  التربية الفنية 1962 3

 71.6 بحريه سلمان أديبه زهر الدين التربية الفنية 1963 4

 71.5 نجوى عادل ميساء ابو الفضل التربية الفنية 1959 5

 71 رجاء رفيق امل البني التربية الفنية 1957 6

 70.5 اميره ناهي وجدان بحصاص التربية الفنية 1965 7

 70 منى زيد غزالينوره  التربية الفنية 1971 8

 68.5 هيام موفق رهام نوفل التربية الفنية 1966 9

 68.5 كميليا رشراش رؤى ابو زيدان التربية الفنية 1958 10

 68.5 شفيقه عادل حسام المصري التربية الفنية 1934 11

 68.3 تركيه حسين رشا ابو الحسن التربية الفنية 1932 12

 67 زهر الهيل علي نقورسماح  التربية الفنية 1970 13

 67 ريم غسان دانه ابو سعده التربية الفنية 1954 14

 67 ادال رشيد ربا ابو صعب التربية الفنية 1969 15

 66 سلوى عدنان عائده ابو جهجاه التربية الفنية 1941 16

 65 رحاب عقاب سرى منذر التربية الفنية 1924 17

 64.5 نوال فؤاد مرح الصفدي التربية الفنية 1927 18

 64 انصاف ياسر لمياء ابو سعده التربية الفنية 1912 19

 74 آمال مشهور رامي حميدان التربية الموسيقية 1976 1

 71 فوزيه محمد عامر عبد الباقي التربية الموسيقية 1977 2

 67.6 إكرام معضاد نور عبيد إحصاء رياضي 1773 1

 81.7 عطاف شامخ سمر فياض تاريخ 1389 1

 80.0 وفاء ماجد سمر ايوب تاريخ 1248 2

 79.8 جدعه ضامن معين رحروح تاريخ 1258 3

 77.6 هنيه مؤيد وئام القلعاني تاريخ 1296 4

 76.7 سهام فوزي أماني بحه تاريخ 1336 5

 76.7 بندريه مفيد رواد ابو مهدي تاريخ 1480 6

 76.5 ايمان صابر مادلين الميمساني تاريخ 1325 7

 76.4 هنيه مزيد نرجس نصر تاريخ 1228 8

 75.7 سحر فايز نور شلغين تاريخ 1343 9

 75 نهاد عدنان نجوى الشوفي تاريخ 1397 10
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 74.5 سوريه شافع جمال سالم تاريخ 1280 11

 74.5 منى وليد رشا زهر الدين تاريخ 1415 12

 74.4 بدر شاهر ريم مراد تاريخ 1283 13

 74 زكيه نواف ناديا الصفدي تاريخ 1282 14

 73.8 راغده علي نسرين الخطيب تاريخ 1267 15

 72.9 نوال يحيى ليلى سليم تاريخ 1361 16

 72.8 حسن يحيا ديما حاتم تاريخ 1203 17

 72.8 سميره كمال وئام بهاء الدين تاريخ 1393 18

 72.6 محموده منصور هبه عبيد تاريخ 1224 19

 72.5 فيزه اسعد نصر منال تاريخ 1269 20

 72.5 سهام عوض اريج خيو تاريخ 1354 21

 72.2 نايفه فوزات ربا حاتم تاريخ 1252 22

 72 نداء فيصل سالف جوديه تاريخ 1396 23

 72.0 اسيمه منصور ناهد شقير تاريخ 1384 24

 71.5 اعتدال منيب أماني بشر تاريخ 1476 25

 71.5 سهام هزاع أمل الجبر ابو فخر تاريخ 1423 26

 71.4 سكينه عدنان وصال نصره تاريخ 1448 27

 71.4 رضيه نمر لمياء فخر الدين الشعراني تاريخ 1286 28

 71.1 فرنجيه سلمان ايمن الشامي تاريخ 1457 29

 71.0 نهاد عثمان وسيم بحصاص تاريخ 1422 30

 83.6 عازيه احمد نجاح ابو طافش تجارة واقتصاد 2055 1

 80.6 لطيفه تركي أيهم درويش تجارة واقتصاد 2058 2

 78.9 مياسه فهد صفاء جمول تجارة واقتصاد 2012 3

 78.8 ناديه جميل ريما ابو صعب تجارة واقتصاد 2013 4

 78.1 شاميه غسان رنا ابو سمره تجارة واقتصاد 2010 5

 77.7 نادية سيار راما االشقر تجارة واقتصاد 1978 6

 77.7 لينده عابد وعد عامر تجارة واقتصاد 2051 7

 76.2 امال جميل رويده الشوفي تجارة واقتصاد 2001 8

 75.9 بنيه سعود وائل النمر تجارة واقتصاد 2056 9

 75.8 نزيهه سجيع اسرار الشوفي تجارة واقتصاد 1998 10

 75.8 ابتسام اديب ايهاب نعيم تجارة واقتصاد 1986 11

 75.1 ماجده بسام نغم الشوفي واقتصادتجارة  2027 12

 75.1 هنديه سعيد نرجس العيسمي تجارة واقتصاد 2054 13

 75.1 امال ثليج سامر سلوم تجارة واقتصاد 2052 14

 75.1 ميسره صالح حازم بدريه تجارة واقتصاد 2028 15

 74.6 فيزه حسن حنان عريج تجارة واقتصاد 1989 16

 74.5 زكيه سعيد بشار غزالي تجارة واقتصاد 2008 17

 74.1 ميثا فهد سهير فلحوط تجارة واقتصاد 2024 18
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 74.1 رمزيه علي يوسف ابو رافع تجارة واقتصاد 2041 19

 73.7 امال فؤاد ايناس الجرماني تجارة واقتصاد 2011 20

 73.6 آدال زياد نسرين الشومري تجارة واقتصاد 2034 21

 72.8 وجيهه توفيق نواف دواره تجارة واقتصاد 2000 22

 72.7 بعثه فوزات مياده ابو زيدان تجارة واقتصاد 2018 23

 72.5 روبينه فؤاد معين شلهوب تجارة واقتصاد 2042 24

 72 نها مؤيد ريم العربيد تجارة واقتصاد 2048 25

 82.1 غضيه كمال ربا ابو خير جغرافيا 1516 1

 76.3 هديه صقر أنيسه مكارم جغرافيا 1603 2

 74.6 هديه اسماعيل أصاد سكر جغرافيا 1620 3

 74.4 سعاد يوسف ميس الباروكي جغرافيا 1510 4

 73.8 منى عدنان هديل الجوماني جغرافيا 1646 5

 73.8 سوريه صابر نبيله عبيد جغرافيا 1616 6

 73.1 هيال اسماعيل هند جابر جغرافيا 1618 7

 72.9 رسميه منير رغدان سالم جغرافيا 1511 8

 72.6 ساميه حمد ريم العشعوش جغرافيا 1523 9

 72.2 فرنجيه توفيق ريم العبد جغرافيا 1538 10

 71.8 فاديه حسن ليالي عزام جغرافيا 1506 11

 71.6 أقبال سامي حنان الطويل جغرافيا 1606 12

 71.5 امال عماد كنان ابو فخر جغرافيا 1652 13

 71 هدوى عقاب نوره نصر الدين جغرافيا 1513 14

 70.8 عواطف شاكر تميم مراد جغرافيا 1694 15

 70.5 سوسن سعود نشوان الحناوي جغرافيا 1598 16

 70.2 سامية مروان عبير بدر جغرافيا 1571 17

 70.0 سميه احمد غنوه ابو حسون جغرافيا 1585 18

 70 سناء زهير عهد الجبر ابو فخر جغرافيا 1642 19

 70 مها وائل رزان مليح جغرافيا 1610 20

 70 انعام وجيه حسن مرشد جغرافيا 1692 21

 70 نعامه جديع سمر الدبيسي جغرافيا 1556 22

 70 هدى شاكر ديما عامر جغرافيا 1612 23

 76.4 نجاح منير رال أبو عساف حقوق 26 1

 71.3 صالحه احسان لميس هنيدي حقوق 12 2

 69.5 نجاه سامي العريضيأماني  حقوق 5 3

 67.2 سكريه غسان رال بو حمدان حقوق 18 4

 66.5 ساميه ناصر رهف الحمدان حقوق 23 5

 75.9 سميره يوسف ميسون ابو طرابه رياض أطفال 2254 1

 75.1 حياة مصطفى ايفاء الخغامي رياض أطفال 2323 2

 74.4 هيال سعيد انعام ابو لطيف رياض أطفال 2290 3
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 74.2 اتحاد انور وعد عزام رياض أطفال 2267 4

 74.0 رسميه منصور ربى ابو هدير رياض أطفال 2263 5

 73.8 ذابلي غالب هيا االطرش رياض أطفال 2296 6

 73.6 امل احسان نزيهه جعفر رياض أطفال 2303 7

 73.6 انتصار حمود مجد صعب رياض أطفال 2300 8

 73.1 سهام جهاد الحلبي هبه ابو خطار رياض أطفال 2385 9

 72.4 ناديه طالل احالم العقباني رياض أطفال 2255 10

 72.0 شكريه علي منار كيوان رياض أطفال 2343 11

 72.0 غضيه احمد ربا عواد رياض أطفال 2399 12

 71.5 ثنيا ناصيف لينا القنطار رياض أطفال 2330 13

 71.5 عائشه محمود رشا خطاب رياض أطفال 2331 14

 71.5 فرنجيه مازن روال عزام رياض أطفال 2362 15

 71.0 زينه ابراهيم ميساء الحلبي رياض أطفال 2287 16

 71 خديجه مصطفى ميس الشعباني رياض أطفال 2344 17

 70.5 ميثه غصاب احالم غزالي رياض أطفال 2292 18

 70.5 سلوى فضلو نغم عامر رياض أطفال 2269 19

 70.0 رسميه عبد اهلل هيفاء كيوان أطفالرياض  2393 20

 70 سوسن ابراهيم نسرين مزهر رياض أطفال 2383 21

 82.5 نهيله نسيب داليا فلحوط رياضيات 1732 1

 82.5 نسيبه حمد أيمن منذر رياضيات 1731 2

 82 نوال حسن بهاء سعيد رياضيات 1746 3

 80.5 منيره سليمان سالف العرموني رياضيات 1738 4

 80.5 هيال نايف حازم البني رياضيات 1754 5

 80 ضياء فؤاد هزار الدمشقي رياضيات 1745 6

 80 روضه كمال رزان بكري رياضيات 1723 7

 80 فوزيه وليد اناس أبو مغضب رياضيات 1724 8

 79.5 منى حسين فاديه النعسان رياضيات 1722 9

 77.5 محموده علي فاتن زينو رياضيات 1720 10

 77.0 يسرى سلطان طالل الخطيب رياضيات 1725 11

 76.6 بسمه شهاب رائده الوهبان رياضيات 1766 12

 76.5 ناهضه بهيج نايف مرشد رياضيات 1744 13

 75.5 نوره غازي هديل نعيم رياضيات 1743 14

 75.5 سمره نعيم وسام ياغي رياضيات 1734 15

 75.5 نهال نايف أنس زريفة رياضيات 1740 16

 74.5 شهيره دياب منال العبيد رياضيات 1749 17

 74.5 الهام مؤيد جمال الميمساني رياضيات 1751 18

 74.4 نجوه حسين هند نوفل رياضيات 1742 19

 74 مياده يحيى روى الشبل رياضيات 1726 20
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 74 أمال صابر معمر فخر الدين الشعراني رياضيات 1762 21

 74 عواطف شاكر مراد تميمه رياضيات 1747 22

 74 ميله توفيق ريم زين الدين رياضيات 1728 23

 73.5 روند محسن خالد قرقماز رياضيات 1771 24

 73.5 رمزيه اسعد وجد أبو زيد رياضيات 1748 25

 73 ندوه نواف ربيع مكارم رياضيات 1721 26

 73 إيمان نكد علي عماد رياضيات 1733 27

 72.5 منى كمال كرامهنغم  رياضيات 1760 28

 72.5 أمل نصا ر غفران النابلسي رياضيات 1752 29

 72.4 زينه فوزي رفعت العريضي رياضيات 1763 30

 72.1 شالبيه جميل داليا نصر رياضيات 1741 31

 72 هنديه سالم سناء الشمندي رياضيات 1772 32

 72 نوال نجيب هشام الميمساني رياضيات 1739 33

 71.5 إقبال عبدي معين السمان رياضيات 1769 34

 71 انيسه بيان نشوان االعور رياضيات 1753 35

 71 أمال حمود فارس أبو علوان رياضيات 1755 36

 69.5 نهى اسماعيل حيان الحمود رياضيات 1727 37

 69 ملكه عدنان اسامة الصالح رياضيات 1750 38

 68.5 سعاد غالب نبال خليفه رياضيات 1758 39

 68 سميره محمد خير منى عبد الفتاح رياضيات 1764 40

 67.5 زهر الهيل محمد انس الشوفي رياضيات 1756 41

 67.5 نزيره برهان قيس زهر الدين رياضيات 1767 42

 67 رجوه نضال والء بالي رياضيات 1757 43

 66.5 سناء صقر رهام عامر رياضيات 1729 44

 66 هنيه ماجد نصرمنال  رياضيات 1730 45

 65.9 إيمان شكيب راويه القنطار رياضيات 1735 46

 78.6 لميس فؤاد ثروت عبد الخالق طب بشري 1 1

 84.2 نهال خليل أمل الجبر علم اجتماع 2210 1

 77.5 مدينه حسن سمر دليقان علم اجتماع 2190 2

 76.0 سهام عوض ثناء خيو علم اجتماع 2169 3

 74.5 نجات راضي نغم الشيباني اجتماععلم  2154 4

 72.0 سميا مفيد فاتن األعور علم اجتماع 2193 5

 70.9 سميا علي رشا الغصيني علم اجتماع 2124 6

 70.7 ندوه نواف رونه مكارم علم اجتماع 2143 7

 70 ادما اسماعيل منوه عبد الباقي علم اجتماع 2123 8

 69.7 صالحه محمود نبيال النزال علم اجتماع 2153 9

 69.6 وديعه وديع سالف غرز الدين علم اجتماع 2159 10

 69.5 اقبال زيد فراس نصر الدين علم اجتماع 2197 11
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 69.3 انعام هايل نادين الزغير علم اجتماع 2181 12

 68.6 جوليا سلمان غيداء جابر علم اجتماع 2117 13

 68 ارجوان رائد روان الورهاني علم اجتماع 2145 14

 68 سميرا وهبه عبير الشحف علم اجتماع 2144 15

 67.8 هيبه مؤيد براءه الجرماني علم اجتماع 2132 16

 77.4 زينه داوود بثينه عامر علم األحياء 1896 1

 76 ناديا زياد طارق الدبس علم األحياء 1848 2

 75.0 لينده جزاع غفران عرابي علم األحياء 1840 3

 75 شاميه جميل سناء الحرفوش األحياء علم 1854 4

 74 خالده عادل ساره الشومري علم األحياء 1850 5

 72.9 نوال حمزه اخالص ابو حسن علم األحياء 1831 6

 71.9 امينه سلمان ميساء ابو عساف علم األحياء 1849 7

 71 سميره وجيه عال شنان علم األحياء 1874 8

 70 سميره مثقال لما عامر علم األحياء 1894 9

 70 بوثينة سمير ريم أبو شاهين علم األحياء 1822 10

 70 حياه فضل اهلل نوار العك علم األحياء 1871 11

 70 حلوه فيصل عمر الصفدي علم األحياء 1869 12

 69.1 شهيره فواز شروق خضر علم األحياء 1841 13

 69.0 سهام عارف رهف ابو سعيد علم األحياء 1877 14

 69 سها عدنان حنين شلغين علم األحياء 1866 15

 69 سونه ايمن ياقوت العربيد علم األحياء 1838 16

 69 غزاله وهبي هبه الصحناوي علم األحياء 1875 17

 69 هيام نايف حنين حسون علم األحياء 1876 18

 69 عزيزه ياسين ايمان عمر علم األحياء 1886 19

 68.8 ميسره مزيد الجغاميهناده  علم األحياء 1881 20

 68.8 مياده ايمن دانا عامر علم األحياء 1888 21

 68.5 فريال مزيد لميس ابو مسعود علم األحياء 1872 22

 68.4 ايمان عدنان سوزان الخطيب علم األحياء 1847 23

 68.0 انصاف جمال رهف جعفر علم األحياء 1865 24

 68.0 سمر عادل مرح النجاد علم األحياء 1834 25

 68 نبيها محسن الين علبه علم األحياء 1853 26

 68 هيام مروان عهد طرابيه علم األحياء 1859 27

 68 سعاد فضل اهلل ديما بدرالدين علم األحياء 1839 28

 68 لينا فادي لبنى الكفيري علم األحياء 1873 29

 67.1 امل محمد ساره حامد علم األحياء 1861 30

 67 اشتياق فواز ساره القنطار علم األحياء 1860 31

 67 هناء فوزات رنده عزام علم األحياء 1882 32

 67 سوسن جمال رما غرزالدين علم األحياء 1845 33
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 67 بشيره يونس أمل الدره علم األحياء 1851 34

 67 وفاء محمد روال النجم زين الدين علم األحياء 1867 35

 67 منى تركي وهب هدى علم األحياء 1885 36

 66.8 ريمه عماد مرح نصر علم األحياء 1828 37

 66.6 غاده وليد حياة سلوم علم األحياء 1842 38

 66.0 مازينا نزيه حنين السمان علم األحياء 1837 39

 66 انعام صياح مديحه غانم علم األحياء 1887 40

 66 سميره قفطان إناس مهنا علم األحياء 1893 41

 65 محموده أديب رحمه الشحف علم األحياء 1830 42

 65 زينه نادر داليدا عبد الحق علم األحياء 1857 43

 65 مها عادل غاده غانم علم األحياء 1891 44

 65 غزاله منصور رهام نكد علم األحياء 1846 45

 65 سلوميه حمد ريم هالل علم األحياء 1825 46

 64 مها فوزي بدرالدينوعد  علم األحياء 1836 47

 64 كاميليا نظام تغريد أبو فخر علم األحياء 1844 48

 64 نجاة حسن داليده المتني علم األحياء 1862 49

 64 رسميه حسين صابرين القاضي علم األحياء 1879 50

 75.5 اقبال حمد عمر البربور علوم سياسية 1711 1

 74.3 هنيه كمال خالد خلف زين الدين علوم سياسية 1709 2

 71 حياه سالم وسام كنعان علوم سياسية 1718 3

 69 غازية سلمان هاني هذبة علوم سياسية 1702 4

 69 وحيده فوزات روان أبو خير علوم سياسية 1708 5

 66 جدعه غازي لؤي كشور علوم سياسية 1703 6

 64 الهام فؤاد رشا أيوب علوم سياسية 1715 7

 64 ذيبه عبد المجيد وصال السيد علوم سياسية 1714 8

 63 منتهى نايف عاصم شجاع علوم سياسية 1717 9

 77 هنا نزيه وهيب أبو اسماعيل فيزياء 1790 1

 75.5 نهاد فهيم مدلين أبو مدين فيزياء 1803 2

 75.5 سلمى شاهين رواد نوفل فيزياء 1785 3

 75.5 هيبه حمود أريج ابوعساف فيزياء 1793 4

 74 هنيه فضل اهلل بشار السمين فيزياء 1799 5

 71 ريم فندي عمرو جمول فيزياء 1781 6

 70.5 نهيله كمال نبال بوحسون فيزياء 1780 7

 70 ضياء فؤاد تميم الدمشقي فيزياء 1791 8

 70.0 كرجيه جاد الكريم ناهد القضماني فيزياء 1777 9

 68 خلود وليد رنا أبو صعب فيزياء 1807 10

 68 إيمان اسماعيل عقبه أبو ترابه فيزياء 1801 11

 67.5 سعاد سمير دارين اليوسف فيزياء 1787 12
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 67.2 روعه قاسم وعد نكد فيزياء 1786 13

 67.1 سلوى مأمون فداء البني فيزياء 1779 14

 66.5 صالحة عزالدين ربا نوفل فيزياء 1798 15

 64 سناء مروان نسرين أبو حجيله فيزياء 1778 16

 63.5 ايمان عدنان رنا الخطيب فيزياء 1788 17

 63 هديه عبدي سراب مراد فيزياء 1795 18

 63 حسيبه عدنان شذا سلوم فيزياء 1789 19

 80.5 نزهه نواف زياد خليفه العيسمي كيمياء بحتة 1812 1

 73.5 رفيقه رامز حنين شقير كيمياء بحتة 1813 2

 73.2 سلوه سعيد زين الدين ضحى النجم كيمياء بحتة 1810 3

 73 محاسن فوزات ربا كرباج كيمياء بحتة 1814 4

 71.5 نزيهه جمال ياسمين الجرماني كيمياء بحتة 1809 5

 69.5 وفاء سهيل ليلى الحناوي كيمياء بحتة 1819 6

 66.5 فاطمه سليم بينه المفلح كيمياء بحتة 1816 7

 66 سوريه رشيد رأفت الحجار كيمياء بحتة 1818 8

 65.5 خضره صالح صفاء عيد كيمياء بحتة 1811 9

 80.6 شكريه ماجد سهيل الشاطر لغة إنكليزية 836 1

 79.4 هيال عاطف سامر نادر لغة إنكليزية 880 2

 78.8 جمانه هايل اماني فلحوط لغة إنكليزية 1008 3

 78.5 وفاء غازي هبه المغوش لغة إنكليزية 913 4

 78 فرنجيه ماجد سناء صوان نعيم إنكليزيةلغة  811 5

 78 عدله عادل لما القنطار لغة إنكليزية 1076 6

 77.1 منادي مجيد سهير الحسين لغة إنكليزية 890 7

 76.5 راغده تيسير غياث رافع لغة إنكليزية 1000 8

 75.7 فاتن حسان ليلى شهيب لغة إنكليزية 906 9

 75.6 صالحه سعيد إيمان شرف لغة إنكليزية 803 10

 75 يسره فوزي مشيره أبو طرابه لغة إنكليزية 1002 11

 75.0 فريده سليم حنان الهجري لغة إنكليزية 992 12

 74.9 شكريه صالح هيالنه شقير لغة إنكليزية 832 13

 74.9 سناء اسامه لورين الخطيب لغة إنكليزية 931 14

 74.5 عسليه فواز هيلين مهنا لغة إنكليزية 996 15

 74.4 نجوى سالم إناس الحلبي لغة إنكليزية 840 16

 74.2 وفاء يوسف مالك جزان لغة إنكليزية 986 17

 74.2 ليلى صالح ندى صقر لغة إنكليزية 1074 18

 74.1 هنديه عقاب اميره بو فاعور لغة إنكليزية 845 19

 74 وفيقه مفيد لمى نصر لغة إنكليزية 810 20

 74 اروى فاروق بشرى احمد لغة إنكليزية 1075 21

 73.4 مارلين سامي ريتا الشماس لغة إنكليزية 1056 22
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 72.9 غازيه فوزي وفاء بالي لغة إنكليزية 1010 23

 72.8 رضيه نجيب خلود الشعار لغة إنكليزية 766 24

 72.7 نوال جهاد معالي بحصاص لغة إنكليزية 1018 25

 72.7 نهله محمد امين فاطمه عكام لغة إنكليزية 893 26

 72.6 اكرام ياسر ربا الكفيري لغة إنكليزية 1019 27

 72.6 فدوى ابراهيم ريم الكفيري لغة إنكليزية 783 28

 72.2 فدوه ناهي بثينه جوديه لغة إنكليزية 848 29

 72 ابتسام رامز باسمه ابو شاح لغة إنكليزية 939 30

 72 أكتمال احسان عرار خالد لغة إنكليزية 1055 31

 72.0 هيام منيف أريج الطويل لغة إنكليزية 937 32

 71.9 سلوى محفوظ غنوه حسون لغة إنكليزية 765 33

 71.7 نجوا مروان أمل سراي الدين لغة إنكليزية 764 34

 71.5 نجوى نايف مي سليقه لغة إنكليزية 1003 35

 71.5 زهيره زيد مارسيل الدبيسي لغة إنكليزية 891 36

 71.5 زهيره برجس ايمان عدوان لغة إنكليزية 808 37

 71.4 ليلى جودات اماني قيسيه لغة إنكليزية 829 38

 71.1 سهام هاني نبراس عليوي لغة إنكليزية 1007 39

 71 دالل شكيب ياسمين البعيني لغة إنكليزية 997 40

 71 سميه كرم رضاب الحسين لغة إنكليزية 846 41

 71 شيخة منجد مازن خيو لغة إنكليزية 775 42

 70.8 نجاح زيد تغريد الحلبي لغة إنكليزية 754 43

 70.8 رويده مرسل مارلين عزام لغة إنكليزية 795 44

 70.6 عفاف مزيد هال ابو لطيف لغة إنكليزية 815 45

 70.5 لينده علي نغم بشير لغة إنكليزية 989 46

 70.4 فوزيه فيصل القنطاروئام  لغة إنكليزية 864 47

 70.3 ليلى فؤاد وسيم جنود لغة إنكليزية 1031 48

 70.3 فيروز منصور وفاء العطيه لغة إنكليزية 969 49

 70 مضايا اسعد منال السليم لغة إنكليزية 886 50

 70 هنديه مؤيد فريزه مخيبر لغة إنكليزية 830 51

 69.5 عواطف حسين نسرين حسين لغة إنكليزية 839 52

 69.5 وفاء اكرم حنين نكد لغة إنكليزية 847 53

 69.4 انتصار نواف سمر الحلبي لغة إنكليزية 779 54

 69.4 فريال نضال أريج صعب لغة إنكليزية 1012 55

 69 سلوى مثقال امل بركه لغة إنكليزية 844 56

 69.0 نها غالب ديانا جربوع لغة إنكليزية 941 57

 68.9 بستان يحيى ردينه ابو عساف إنكليزيةلغة  950 58

 68.6 رغده عدنان غنوة جبور لغة إنكليزية 929 59

 68.5 غاده فارس غنوه أبو راس لغة إنكليزية 1005 60
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 68.4 منيرة سعيد ديانه سابق لغة إنكليزية 821 61

 68.2 الهام رشراش ريمان محمود لغة إنكليزية 878 62

 68 سعاد عصام هوازن هالل لغة إنكليزية 873 63

 68 إلهام حسين إياس الشوفي لغة إنكليزية 1042 64

 68 عائده محمد ديما نصر لغة إنكليزية 1040 65

 68 جميله سليم رلى االباظة لغة إنكليزية 952 66

 68 فريحه حمزه صفاء بدريه لغة إنكليزية 915 67

 68.0 انتصار اسماعيل لميس عامر لغة إنكليزية 858 68

 68.0 نبيها عدنان ضحى عامر لغة إنكليزية 826 69

 67.8 هاله نايف هديل بحصاص لغة إنكليزية 1006 70

 67.7 ليلى توفيق هال نصار لغة إنكليزية 1035 71

 67.6 رمزيه ماجد سهير نصار لغة إنكليزية 824 72

 67.6 صباح خطار ضالل كيوان لغة إنكليزية 788 73

 67.5 مفيده حمد سهى الشبلي عزام إنكليزيةلغة  961 74

 67.5 نوال هايل رهف ابو حسون لغة إنكليزية 837 75

 67.2 يسره محمد ربا الجغامي لغة إنكليزية 857 76

 67 ماجده سهيل اماني البني لغة إنكليزية 756 77

 67 دمعه نورالدين رشا الشعار لغة إنكليزية 782 78

 67 ازباد احسان نارمين كيوان لغة إنكليزية 855 79

 67 رائده ناصر ريمه علم الدين لغة إنكليزية 1071 80

 67 حكيمه فرحان وسام الضاهر لغة إنكليزية 805 81

 67 إنصاف عبد الصمد نورس الدعبل لغة إنكليزية 767 82

 81.8 سميحه فريد اماره خضير لغة عربية 88 1

 81.6 ابتسام ايوب جيالن عربي لغة عربية 470 2

 81.5 ضوية فهد هشام غانم لغة عربية 234 3

 80.9 ندوه مزيد ريمه قيس لغة عربية 474 4

 80 رضيه منصور مي كيوان لغة عربية 255 5

 79.8 دنيا مسند رمال نادر لغة عربية 569 6

 78.6 سعاد فواز ايمان المغوش لغة عربية 486 7

 77.6 فضه شبلي نغم جمول لغة عربية 91 8

 77.5 وسام عادل بشرى الصالح الشوفي لغة عربية 619 9

 77.3 غازيه صياح سميره الشوفي لغة عربية 145 10

 77.0 سهام محمد ياسمين جنود لغة عربية 451 11

 76.6 وسيله سلمان عالء األشقر لغة عربية 703 12

 76.5 منتهى عبدي سرار كرباج لغة عربية 692 13

 76.0 سهيله سعيد تمارا صالح عربيةلغة  197 14

 76.0 بهيه فرحان أميره الحمد لغة عربية 247 15

 75.5 اسعاف يوسف هند نكد لغة عربية 668 16
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 75.5 لطيفه محمود مي عبد السالم لغة عربية 183 17

 75.5 نزيهه خزاعي رشا طليعه لغة عربية 424 18

 75.4 سميره جودي ريم جوديه لغة عربية 521 19

 75 عفاف مرسل ايمن قطيش لغة عربية 563 20

 75.0 بدريه سليمان عال منصور لغة عربية 94 21

 74.6 منا هندي صنعاء الغصيني لغة عربية 336 22

 74.6 ليال نواف بشرى شنان لغة عربية 340 23

 74.5 نوره فاضل غيداء الشوفي لغة عربية 579 24

 74.4 عائشه محمود رنا خطاب لغة عربية 509 25

 74.4 حنان ريكان هيلين القنطار لغة عربية 445 26

 74.4 بدور محمد صفاء بحه لغة عربية 553 27

 74.3 نجاح جهاد ايلين عامر لغة عربية 381 28

 74.1 صالحه توفيق فاديا الصفدي لغة عربية 106 29

 74.1 نجات يحيى صفاء رافع لغة عربية 736 30

 74.0 نجاه اجود ايناس قطيني عربيةلغة  465 31

 74 انعام ابراهيم عبير رباح لغة عربية 534 32

 74.0 نايفه صالح فداء شلغين لغة عربية 318 33

 73.6 ثلجه نايف ريهان عامر لغة عربية 527 34

 73.6 شعاع مرهج هيام ابو زيدان لغة عربية 93 35

 73.6 نبيله هايل سالف نصر لغة عربية 198 36

 73.5 سهام عوض ثراء خيو لغة عربية 325 37

 73.5 مي مزيد عال الشومري لغة عربية 423 38

 73.5 انتصار سليم عمر كشور لغة عربية 342 39

 73.4 شهيره فواز إيناس خضر لغة عربية 202 40

 73.1 نهيال حمود نهى ابو سرحان لغة عربية 592 41

 73 خلود داوود بادي ابو مغضب لغة عربية 566 42

 73 صباح جاد اهلل وسام ابو مغضب لغة عربية 396 43

 73.0 جميله فهد سارة بالن لغة عربية 291 44

 72.9 بديعه مثقال صفاء الشومري لغة عربية 564 45

 72.8 نجاح سعيد نغم اسليم لغة عربية 487 46

 72.7 مها عزه نجود الغجري لغة عربية 265 47

 72.7 كميليا متروك سماهر نصر عربيةلغة  109 48

 72.5 منيفه سلمان حنين االباظه لغة عربية 517 49

 72.5 ايمان كمال نبال شرف لغة عربية 346 50

 72.5 امل عز الدين هبه ركاب لغة عربية 552 51

 72.3 لينا جادو صبا عزام لغة عربية 661 52

 72.2 بتال حسين بهيه منذر لغة عربية 539 53

 72.1 نهيال حمد اماني دواره لغة عربية 61 54
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 72.1 جميله علي خلده الوهبان لغة عربية 166 55

 72.1 ازهار فيصل جوسلين درويش لغة عربية 498 56

 72 صالحه عبد الكريم وسام بو فاعور لغة عربية 734 57

 72.0 زيده فايز أماني فارس العقباني لغة عربية 581 58

 71.7 سماهر عماد نسرين زين الدين عربيةلغة  233 59

 71.7 اليقه حسان ازهار ابو ترابه لغة عربية 44 60

 71.6 صالحه توفيق بشرى الصفدي لغة عربية 101 61

 71.6 سهيال سليمان داليا ابو زيدان لغة عربية 489 62

 71.5 سمر عطا اهلل سروه أبو مراد أبو راس لغة عربية 158 63

 71.5 كاملة صياح سهاد كيوان عربيةلغة  635 64

 71.5 منيره صالح رأفت الشوفي لغة عربية 438 65

 71.5 منتهى متروك نجوى منذر لغة عربية 621 66

 71.4 رضيه عماد يزن عزقول لغة عربية 54 67

 71.3 مارية عبد الكريم نسرين بدران لغة عربية 450 68

 71.1 دعاء وليد رؤى شقير لغة عربية 209 69

 71 مدينه جمال امل ابو طافش لغة عربية 352 70

 71 آمال توفيق عالء ابو عساف لغة عربية 562 71

 71 يسرى نواف سوزان غبره لغة عربية 240 72

 77 امريه علي عامر الخماسي لغة فرنسية 1085 1

 76 اسعاف معذا وسام شديد لغة فرنسية 1080 2

 73.1 شريفه فؤاد الطويلاحسان  لغة فرنسية 1092 3

 71 أمل أديب إناس زين الدين لغة فرنسية 1110 4

 71 مهانه مزيد ليلى اليوسف لغة فرنسية 1140 5

 69.5 زهور احمد أمل االسعد لغة فرنسية 1096 6

 69 إيمان فيصل نور سالم لغة فرنسية 1134 7

 68.5 جمانه هايل نداء ابو عاصي لغة فرنسية 1133 8

 68.2 افتكار ياسر رؤى مرشد لغة فرنسية 1125 9

 67 مها كامل ريما هاني لغة فرنسية 1123 10

 67 الهام فوزي رهام عز الدين لغة فرنسية 1124 11

 66 غازيه بديع سماهر عبد الباقي لغة فرنسية 1144 12

 65 أميرة فوزي ربى منذر لغة فرنسية 1122 13

 65 رجاء جهاد ناهد عزام لغة فرنسية 1109 14

 65 أمينة فهد انغام العصفور لغة فرنسية 1091 15

 64 امال وليد ميالغروس يونس لغة فرنسية 1094 16

 63 فكيها ناصر هبه الحلبي لغة فرنسية 1139 17

 63 سميره سالم هيا الوهبة لغة فرنسية 1126 18

 63 خزعه منير راميا نوفل لغة فرنسية 1101 19

 80 لينا عصام اريج غرز الدين مكتبات 2081 1
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 78.8 عدله شاهين امين هنيدي مكتبات 2085 2

 74 كاتبه حسين بركات بريك مكتبات 2075 3

 72.3 احالم معضاد تمارا الشوفي مكتبات 2086 4

 71.9 مهى عماد رفيف الجرمقاني مكتبات 2078 5

 71.8 هيام كامل انتصار بو حسون مكتبات 2098 6

 70.8 سهام مروان مرام بو خطار مكتبات 2072 7

 70 سيمونه سعيد لمى عماد مكتبات 2099 8

 69.3 نوال سعدو عبير النمر مكتبات 2095 9

 67.2 سعاد موفق منار الجمال مكتبات 2073 10

 67 منى يوسف هاله التوما البشاره مكتبات 2089 11

 66.2 سلوى بسام صفاء حمزه مكتبات 2092 12

 66 سميره سمير رنا الدبيسي مكتبات 2076 13

 66 دالل بهجت نغم السماره مكتبات 2094 14

 73.5 اميره ابراهيم رشا سجاع مناهج وتقنيات تعليم 2411 1

 70.5 رسيله كامل عبير االباظه مناهج وتقنيات تعليم 2421 2

 70 سوريه فواز نيفين منذر مناهج وتقنيات تعليم 2424 3

 69.8 وفيقه جميل راما الجرماني وتقنيات تعليممناهج  2410 4

 66.5 نايفه جاد الكريم عزه خيو مناهج وتقنيات تعليم 2425 5

 يسقط حق المقبولين للتعيين إذا لم تستكمل كافة األوراق الثبوتية المطلوبة خالل مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار . 

 


