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 74.5 سعاد عبد اهلل زياد ديب رياضيات 373 44

 74.5 سمية احمد تغريد طيبة رياضيات 323 45

 74.5 ماها غسام فاهي طراش رياضيات 262 46
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 74 سميرة مصطفى زينب رجب رياضيات 278 47

 74 حنان عزيز هبه ابراهيم رياضيات 261 48

 74 نديمة محمد اماني ديب رياضيات 306 49

 73.7 صبرية معين مضر كحيلي رياضيات 299 50

 73.7 امال سهيل حنين كرمو رياضيات 417 51

 73.7 اسعاف طالب نورهان عبيدو رياضيات 303 52

 73.5 سكينا علي عايدة حبيب رياضيات 263 53

 73.5 هدى وائل هويدا زاهر رياضيات 354 54

 73.4 عفاف نهاد حنان حميشة رياضيات 421 55

 73 هاله غسان مسعود سعاده رياضيات 342 56

 73 اسيا احمد سلوى صالح رياضيات 356 57

 73 خزنا فيصل سليمان رزق رياضيات 416 58

 73 روعة نعمان محسن محمد رياضيات 283 59

 72.5 مريم ابراهيم محمد سعيد رياضيات 410 60

 72.5 هيام بسام ملهم اسكندر رياضيات 415 61

 72.5 عفاف خليل سومر ناصر رياضيات 285 62

 72.5 فايزة صالح روزان ياسمين رياضيات 409 63

 72.1 فتات توفيق حال حجلي رياضيات 357 64

 72 هناء طالل رهف تجور رياضيات 318 65

 72 راوية أحمد رباب بيرقدار رياضيات 269 66

 72 ريما محمد مها ابراهيم رياضيات 307 67

 72 ابتسام جهاد سالم طراف رياضيات 326 68

 72 مفيدة علي مها سعيد رياضيات 268 69

 72 نائلة ابراهيم فضيلةايمان  رياضيات 440 70

 71.5 نادية جمال مريم الذياب رياضيات 272 71

 71.3 حميدة علي رامي شقرة رياضيات 380 72

 71 عزيزه مصطفى ابراهيم تن رياضيات 324 73

 70.5 حسيبة علي عبد اهلل كبيبو رياضيات 457 74

 70.5 شفيقة يوسف سامر زيني رياضيات 402 75

 70 منى عدنان ضحى مصطفى رياضيات 351 76

 69.6 حنان بالل وليم معروف رياضيات 273 77

 69.5 ضحى ممد عبد الرؤوف صفا عبيدو رياضيات 292 78

 69.5 انيسة موريس رماح الرحية رياضيات 397 79

 69.5 سعده يوسف عدي حلوم رياضيات 281 80

 69.5 مريم عبدالسالم هادية سيد علي رياضيات 437 81

 69.2 سعاد بديع صالح خضار رياضيات 364 82

 69 فاطمة عبد الكريم صابرين ابراهيم رياضيات 451 83

 69 لميا اسماعيل قاسم شحادة رياضيات 298 84

 88.8 سعادة محمد وفيقة شحادة علم األحياء 776 1

 87.8 اليدا منيف كنانة بركات علم األحياء 728 2
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 85.6 نبيهة حكمت عال الشاخ علم األحياء 748 3

 84.5 سميره معن ربا جنيدي علم األحياء 773 4

 83.5 بدره سليمان مها احمد علم األحياء 824 5

 82.7 وداد قيس سوسن درويش علم األحياء 771 6

 81.9 جناة علي لمى احمد علي علم األحياء 818 7

 81.8 فريال محمد علي نوار محمد سعيد علم األحياء 755 8

 81.6 نوال عبدالرحمن مها ابراهيم علم األحياء 691 9

 81.3 منى هيثم سوسن حريبا علم األحياء 731 10

 81 جميلة علي ديما ناصر علم األحياء 761 11

 80.6 وفيقة خليل غرود علي ديب علم األحياء 753 12

 80.5 منيرة عيسى علي عصيفوري علم األحياء 798 13

 80 فاطمة محمود طههالله  علم األحياء 762 14

 79.7 سميرة منيف فدوى شريبا علم األحياء 683 15

 79.7 حنان خالد نور بديوي علم األحياء 750 16

 79.7 سميرة عبد السالم رشا حسن علم األحياء 729 17

 79.7 يسيرة حسن وفية شبيب علم األحياء 673 18

 79.6 رابعة مصطفى خلود شيخ يوسف علم األحياء 791 19

 79.6 فتاة احمد ديما البنديك علم األحياء 733 20

 79.6 حمامة حسن علي حنوف علم األحياء 760 21

 79.3 هالة عدنان سارة فاضل علم األحياء 785 22

 78.5 انيسة عبد الرحمن عالء العلي علم األحياء 715 23

 78.1 سهيال نضال مي كنعان علم األحياء 778 24

 78 فاطمة نبيل مريم عدره علم األحياء 757 25

 77.8 وفاء محمد والء عبد الرحمن علم األحياء 814 26

 77.5 وفيقة سهيل رنيم عثمان علم األحياء 819 27

 77.4 شفيقة وفيق شذا جلول علم األحياء 817 28

 77 ماري انيس نورا احمد علم األحياء 746 29

 77 دعد محمد هزار صقر علم األحياء 827 30

 77 نوال نبيل نبال ابراهيم علم األحياء 756 31

 76.9 منى توفيق ياسمين زيدان علم األحياء 810 32

 76.8 سلمى نديم محمد علي علم األحياء 707 33

 76.6 تماضر نعمان مريم حلوم علم األحياء 674 34

 76.3 فاطمة نبيل علياء عدره علم األحياء 758 35

 76.3 نجاح حسين لمى ديب علم األحياء 687 36

 76.1 نظيرة ياسين ندى ديب علم األحياء 796 37

 76 حنان نضال علي تامر علم األحياء 806 38

 76 لينه ثروت عال كنعان علم األحياء 822 39

 76 منتهى صالح نور بله علم األحياء 730 40

 76 بدرية فجر نورا عيسى علم األحياء 816 41

 75.9 شفيقة علي عصفورسحر  علم األحياء 794 42
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 75.6 شادية محمود رزان ديب علم األحياء 792 43

 75.5 عفاف فؤاد ميس سلمان علم األحياء 677 44

 75.5 ليلى باسم زينة حسن علم األحياء 800 45

 75.4 سلوى حسن لبابة سلمان علم األحياء 702 46

 75.3 نجيدة اسعد حنان صقور علم األحياء 675 47

 75.2 نجاح معروف حال سلمان علم األحياء 765 48

 75.2 روفيدة محمد رنيم عثمان علم األحياء 697 49

 75 سناء محمد سابين علي علم األحياء 764 50

 75.0 سعاد احمد عزيزة جردي علم األحياء 689 51

 74.5 رقيبة يوشع عفراء حسن علم األحياء 688 52

 74.1 وصال شفيق رهف عبود علم األحياء 703 53

 74 فاطمة عصمت وفاء جوني علم األحياء 742 54

 74 مريم سلمان غادة حسن علم األحياء 737 55

 74 ناديا ناظم نغم حسن علم األحياء 734 56

 74 سميرة جابر رهام دخول علم األحياء 763 57

 74 شفيقة ايوب ناريمان علي علم األحياء 690 58

 73.6 اميرة ياسر رسالنحال  علم األحياء 770 59

 73.6 فاتن جميل جنان اسماعيل علم األحياء 708 60

 73.2 نجاح معروف لمى سلمان علم األحياء 766 61

 73 هاله اكرم مرام هليلي علم األحياء 720 62

 73 بسيما منذر رهام قاسم علم األحياء 759 63

 73 رويدة احمد ربى داؤد علم األحياء 706 64

 73 سميرة حكمت نورا سلمان علم األحياء 781 65

 73 فاطمه حكمت بسمة سليمان علم األحياء 772 66

 73 عائدة يحيى ميساء صالح علم األحياء 826 67

 73 نجاد علي فادي عباس علم األحياء 828 68

 73.0 منى محسن هنادي حسن علم األحياء 812 69

 82.2 سهام يوسف ليزا بيطار فيزياء 489 1

 81.2 خزينا صالح اصالة حسن فيزياء 564 2

 80.7 وضحة سليم لميس غزالة فيزياء 542 3

 80.2 سهام غازي ميساء زركلي فيزياء 570 4

 79.9 فتاه عبدالحي علي البهلول فيزياء 536 5

 79.8 سميحة مطبع وائل اليقة فيزياء 563 6

 77.7 اميرة طاهر سوسن ميا فيزياء 533 7

 77.2 بديعة نديم لما بلول فيزياء 464 8

 77.1 وديعة سليم اماني زريق فيزياء 465 9

 76.6 نجال غسان سامرصبوح فيزياء 514 10

 76.6 زرقة سليم وسيم قره علي فيزياء 517 11

 76.6 نبيهة حكمت ربا الشاخ فيزياء 540 12

 76.2 هناء ابراهيم ريم جردي فيزياء 528 13
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 76.2 نديمة خالد قبيطرياحمد  فيزياء 576 14

 75.8 شهيده حسام الدين رؤى صقر فيزياء 484 15

 75 حليمة عادل مضر علي فيزياء 506 16

 74.1 انيسة ابراهيم منتصر سعيد فيزياء 479 17

 74 درويشة احمد اروى اسعد فيزياء 548 18

 73.7 كريمة منير محمد علي زيزفون فيزياء 491 19

 73.4 هيفاء كامل محمد لينا فيزياء 573 20

 73.2 امل علي بانا عباس فيزياء 500 21

 72.6 لبنى محمد عفراء عاقل فيزياء 549 22

 72.5 ايصال سهيل كرم علي فيزياء 532 23

 72.5 فاتن خالد احمد قريجو فيزياء 524 24

 72.5 وردة ابراهيم وعد يونس فيزياء 513 25

 72 سحر حسين نور تتلو فيزياء 593 26

 72 هيفاء بسام مانيا اسماعيل فيزياء 569 27

 72 نهله حسين ابراهيم جامع فيزياء 497 28

 71.9 سوسن علي انجيال نوح فيزياء 486 29

 71.4 سماهر غسان زينه جامع فيزياء 558 30

 71.4 غادة حسين عال درويش فيزياء 555 31

 71.1 زهيده خالد فاطمة العجيل فيزياء 598 32

 71 بابل محمد شادي الغدا فيزياء 589 33

 70.8 رتيبة بركات صفوان عليا فيزياء 503 34

 70.8 نظمية حسن مجد يونس فيزياء 600 35

 70.5 زينه عز الدين رنين حسون فيزياء 487 36

 70.4 قطيف رياض سوزان قاسم فيزياء 567 37

 70.3 سحر عدنان رشا عاقل فيزياء 534 38

 70 منيرة علي نور علي فيزياء 492 39

 69.8 رئيفة بشير علي عباس فيزياء 551 40

 69.6 دعد مدحت صفوان موسى فيزياء 499 41

 69.5 فاديا جهاد سامح حبيب فيزياء 523 42

 69.5 فاطمة عيسى عال يونس فيزياء 512 43

 69.5 سعادة احمد ثناء سلمان فيزياء 580 44

 69 سكينة جهاد تغريد ضاهر فيزياء 522 45

 69 هناء علي صفية السخي فيزياء 537 46

 69 جهينة ابراهيم مهند حمدان فيزياء 596 47

 68.5 عفراء علي طارق حيدر فيزياء 538 48

 68 رويدة عبدو سالي شعبان فيزياء 579 49

 67.5 رفيدة علي حنان درويش فيزياء 515 50

 67.5 بشرى نور الدين زينب سلنغو فيزياء 488 51

 67 مريم توفيق رزان سليمان فيزياء 588 52

 67 فاطمة محمد لما القدار فيزياء 511 53
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 67 منى عبدالكريم قمر عنتر فيزياء 571 54

 66.5 غيثاء سالم الدين ماوية ديب فيزياء 581 55

 66.5 جمانة عباس هال حبيب فيزياء 481 56

 66 سيرون ميشيل سامر نصير فيزياء 544 57

 66 روعة نور الدين مرح جعفر فيزياء 561 58

 65.9 منى سمير هناء عيسى فيزياء 527 59

 65.5 نظمية محمد بشرى الحالج فيزياء 591 60

 65.5 وفاء خالد هبه لبادي فيزياء 557 61

 65.5 فاطمة علي رغده سميا فيزياء 471 62

 65 سوسن غسان هبة احمد فيزياء 552 63

 64 صباح هشام عنتبليربى  فيزياء 592 64

 64 سلمى محمد نديم قويقة فيزياء 599 65

 63.5 منيره نديم بشير لوعه فيزياء 490 66

 63 منيرة احمد بسام رؤى عيسى فيزياء 478 67

 63 امل علي روان ودح فيزياء 562 68

 63 عايده فؤاد ريمي زود فيزياء 560 69

 63 سلوى عبد الناصر ربى ياسمين فيزياء 595 70

 62 هناء عدنان رباب سليمان فيزياء 559 71

 61 ناديا عدنان علي الجنزير فيزياء 575 72

 76.6 صبيحة احمد عفراء بشير كيمياء بحتة 611 1

 76.0 نوال محمد مظهر محمد سامح منال كيمياء بحتة 634 2

 75.5 شما محمود لما مايال كيمياء بحتة 615 3

 74.2 ايمان نبيل نديمة عبدو كيمياء بحتة 602 4

 73.2 جمانة عز الدين مرفت الركاد كيمياء بحتة 1961 5

 73 ناديا غسان حيدر بدور كيمياء بحتة 614 6

 73.0 وفاء مصطفى رزان عبيد كيمياء بحتة 604 7

 70.7 هيام وهيب ريم عدرة كيمياء بحتة 658 8

 70 سها سمير غريس بوراس كيمياء بحتة 647 9

 69.5 سهام يوسف رنا بيطار كيمياء بحتة 613 10

 69.2 نعمات أحمد ميس الجرف كيمياء بحتة 606 11

 69.2 سلمى علي ذو الفقار اسماعيل كيمياء بحتة 654 12

 68.0 رابيا باسم ياسمين حريبه كيمياء بحتة 633 13

 67.6 الشريفة الصائمة شعبان لمعان سلهب كيمياء بحتة 640 14

 67 غندرين نزار فاطمة كوسا كيمياء بحتة 601 15

 66 فاطمة عبد الرزاق دعاء بلبل كيمياء بحتة 663 16

 65 هبة ماهر لمى اسمر كيمياء بحتة 651 17

 65 سميرة ضاحي سام زيدان كيمياء بحتة 672 18

 64.2 منتهى ابراهيم شاديا حسام الدين كيمياء بحتة 621 19

 64 نجوى سمير عيسىروز  كيمياء بحتة 603 20

 63.9 عواطف غسان اريج العلوني كيمياء بحتة 626 21
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 63.5 فاطمة جابر ريمان عيسى كيمياء بحتة 643 22

 63 كوكب عبد الحميد رشا داوود كيمياء بحتة 628 23

 63 مرام خالد ميساء جمل كيمياء بحتة 646 24

 63 ليلى احمد عفراء جامع كيمياء بحتة 648 25

 63 هناء رفيق ريم ابراهيم كيمياء بحتة 649 26

 62 صفاء عبد اهلل ميرنا حسن كيمياء بحتة 664 27

 72.7 اقبال أحمد هبة مرسل مناهج وتقنيات تعليم 1567 1

 68.7 معينة علي رنا الحافي مناهج وتقنيات تعليم 1491 2

 67.8 ناديا احمد رشا االحمد مناهج وتقنيات تعليم 1460 3

 67.8 سميره عباس لميس شحيدة مناهج وتقنيات تعليم 1576 4

 67.5 دعد مفيد االء صافي مناهج وتقنيات تعليم 1492 5

 67 حنان اسماعيل نور بركات مناهج وتقنيات تعليم 1570 6

 65 نجاح سمير محمد جمل مناهج وتقنيات تعليم 1397 7

 65 اعتدال وفيق حسام كحيلة مناهج وتقنيات تعليم 1423 8

 65 سناء هيثم بشرى السيد مناهج وتقنيات تعليم 1438 9

 65 فاطمة بديع خديجة زلوخ مناهج وتقنيات تعليم 1487 10

 65 زينه محمد المكزون عابدين مناهج وتقنيات تعليم 1566 11

 65 دعد ابراهيم هال سليمان مناهج وتقنيات تعليم 1428 12

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

 


