
1 

 

 الجمهورية العربية السورية

 

 

 الدرجة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص رقم القبول التسلسل

 72.3 اسمهان أحمد هنادي خليل التخطيط واإلدارة 5924 1

 70.1 سهام أمير رشا حسن التخطيط واإلدارة 5884 2

 70.0 وجيهة امير وعد الجردي التخطيط واإلدارة 5932 3

 69.7 أميره بديع ايفان أحمد التخطيط واإلدارة 5875 4

 68.6 مسرة سويدان نعيمة سويدان التخطيط واإلدارة 5918 5

 65.5 حياة وحيد صفاء حيدر واإلدارةالتخطيط  5921 6

 64.5 نجود حسن منال عجيب التخطيط واإلدارة 5916 7

 64.2 سهيال سمير ايمان نصور التخطيط واإلدارة 5876 8

 64 سعاد عبد الكريم رهام خطيب التخطيط واإلدارة 5931 9

 63 نعمت محمد رجاء بيطار التخطيط واإلدارة 5920 10

 81.6 بشيرة عدنان منى زيدان اإلسالميةالتربية  3007 1

 79.5 صبحيه بدر الدين بسام الشوا التربية اإلسالمية 2839 2

 سوزان الشالح التربية اإلسالمية 2921 3
محمد بهاء 

 الدين
 79.1 هدى
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 76.8 سوريه عيسى هناء النجرس التربية اإلسالمية 3049 4

 76.5 رقيه محمد عبير عمرو التربية اإلسالمية 2791 5

 75.5 مياده عبد الرحمن اسماء زعيتر التربية اإلسالمية 2800 6

 75 رجاء نور الدين بشار شيبان التربية اإلسالمية 2840 7

 74.2 وفيقه احمد عبير قاديش التربية اإلسالمية 2943 8

 73 باسمه محمد عارف االء عتال التربية اإلسالمية 2807 9

 72.5 اسيمه محمد حسن وفاء الكحيل اإلسالميةالتربية  3059 10

 72.2 أميمه محمد سعيد راما الترجمان التربية اإلسالمية 2868 11

 72 نزيها محمد سمير رنا فلو التربية اإلسالمية 2886 12

 72 هدى محي الدين هبه شويكاتي التربية اإلسالمية 3041 13

 71.5 فاطمة عبد القادر االبراهيممريم عبد اهلل  التربية اإلسالمية 2996 14

 71.5 باسمة محمد دياب وجدان الشياح التربية اإلسالمية 3057 15

 71.5 أميره محمد هنادي قره التربية اإلسالمية 3052 16

 71.5 سعاد هاشم هند هالل التربية اإلسالمية 3053 17

 71.5 مياده نبيل ضحى السردي التربية اإلسالمية 2935 18

 71.5 عنايه محمد حسان وفاء الذهبي التربية اإلسالمية 3058 19

 71.5 سميه محمد جوان منال مللي التربية اإلسالمية 3005 20

 71.4 فاطمة ماجد منال السعدي التربية اإلسالمية 3001 21

 التربية اإلسالمية 2817 22
انتصار المحمد 

 المصطفى
 71.2 نهيدة عامش

 71 مرشدا سعيد فتون سنوبر اإلسالميةالتربية  2971 23

 71 نوال محمد يسرى سمرة التربية اإلسالمية 3061 24

 71 بشيره تيسير روان بصبوص التربية اإلسالمية 2892 25

 70.7 انعام فؤاد رشا موصللي التربية اإلسالمية 2879 26

 70.5 وهيبه محمد منير هنادي عاشور التربية اإلسالمية 3051 27

 التربية اإلسالمية 3025 28
نعمت نصري شيخ 

 البزورية
 70.5 سمر مأمون

 70.4 عليا محمد رهام غصه التربية الخاصة 4991 1

 65 فضة فوزي اسراء خميس التربية الخاصة 4990 2

 80 وهيبه جميل نور حسن التربية الرياضية 4097 1

 74.3 لينه جبرائيل ناتاليا موسى التربية الرياضية 4094 2

 73.3 سكينة غسان العفراء عبود التربية الرياضية 4121 3

 72.1 نهاد اسامه حسان البوظه التربية الرياضية 4074 4

 71.6 وداد ابراهيم سمر حسن التربية الرياضية 4083 5

 71.5 سميرة حسام ياسر حسن التربية الرياضية 4127 6

 70 حنان مصطفى رهام الهندي التربية الرياضية 4078 7

 70 كروان سمير المهاد أبو العروس التربية الرياضية 4122 8

 69.6 اسمهان حكمت لين عمر التربية الرياضية 4088 9

 69.5 عربيه محمد نعمان محمد عالء بكورة التربية الرياضية 4089 10
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 69 شادية محمود هنادي بركات التربية الرياضية 4123 11

 68.7 هند عيسى رزان االحمد التربية الرياضية 4076 12

 68.4 عفاف أحمد نور محمد التربية الرياضية 4102 13

 68 بدرة حافظ كندة كيوان التربية الرياضية 4126 14

 67.8 ظبيه علي مرح عواد التربية الرياضية 4092 15

 67.5 صبرية علي صبا الجردي التربية الرياضية 4084 16

 67 رئيفة عبد الحميد االسعد الخازم نور التربية الرياضية 4096 17

 67 سماهر مروان الفت برمبو التربية الرياضية 4072 18

 67 سعاد عبد اهلل ريم البيطار التربية الرياضية 4079 19

 67 سلمى أنيس زينب عيسى التربية الرياضية 4081 20

 66 منى تميم مي متى التربية الرياضية 4093 21

 65.5 وزيره علي لبنه الخضور الرياضيةالتربية  4085 22

 65.3 سوسن عادل صفاء قزق التربية الرياضية 4104 23

 65.3 ميساء معين سعيد غانم التربية الرياضية 4101 24

 65 ناديا ليان سالي عياش التربية الرياضية 4082 25

 65 وفاء سلمان محمد يوسف التربية الرياضية 4090 26

 64.5 ليلى يوسف زين الجردي الرياضيةالتربية  4103 27

 64 هناء هاني علي بدور التربية الرياضية 4107 28

 64 ناريمان محمد رنيم حمدان التربية الرياضية 4077 29

 64 سلمى رفعت شادي حميشة التربية الرياضية 4116 30

 63.5 الال محمد محمود الحافي التربية الرياضية 4091 31

 79.4 هالة محمد شفيق لمى فريد الفنيةالتربية  4153 1

 79.3 راضيه ياسين هال مكي التربية الفنية 4165 2

 77.5 سليمه احمد ايمان يوسف التربية الفنية 4132 3

 77.1 ندى خالد زهى محمد التربية الفنية 4144 4

 73.4 فالح ممدوح عبير السراج التربية الفنية 4150 5

 72.9 هيام محمد ثابت هتون مقرش التربية الفنية 4163 6

 71.9 ندى هيثم هبه لطف التربية الفنية 4162 7

 69 فاطمه فواز محمد امين الزعبي التربية الفنية 4155 8

 68.5 زائده محمود ميس خلوف التربية الفنية 4157 9

 67.5 وسيله محمود عمار ونوس التربية الفنية 4152 10

 66.5 سلمى احمد هديل خلوف التربية الفنية 4164 11

 66.5 فريال سمير نور أسعد التربية الفنية 4159 12

 66.5 سميه راتب نور رضا التربية الفنية 4160 13

 66.5 بارعة بسام راما مكي التربية الفنية 4136 14

 65.4 فايزة بدر شاديه ميا التربية الفنية 4148 15

 65 طليعه توفيق عال ريا التربية الفنية 4151 16

 64.6 نوال يحيى رنا الطعاني التربية الفنية 4137 17
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 64 فاطمه سعدو ايمان البحري التربية الفنية 4131 18

 64 فايزه محمد نزيه روعه فكري التربية الفنية 4139 19

 64 الهام حنين فؤاد بدره التربية المسيحية 3064 1

 67.2 وسيله محمود ابتسام ونوس التربية الموسيقية 4172 1

 66 يمنا ابراهيم لورين ديوب التربية الموسيقية 4175 2

 65 صفيه جمال نسرين احمد التربية الموسيقية 4176 3

 64 رقيه كمال هيا حسن التربية الموسيقية 4177 4

 77.2 ميال مصطفى كمال دينا تاموخ اللغة الروسية 115 1

 81.0 مريم مطانس مرح دنهش إرشاد نفسي 5226 1

 79 شاديه قاسم هبه شحوار إرشاد نفسي 5252 2

 76.6 كوكب محمود أريج الشاعر إرشاد نفسي 5130 3

 76.1 اوهان ابراهيم ريم دال إرشاد نفسي 5168 4

 76 مياده محمد نزيه هزار فهيم إرشاد نفسي 5257 5

 75.4 وداد ظيف اهلل معالي العبود إرشاد نفسي 5227 6

 75.3 هنديه عز الدين نجالء الصحناوي إرشاد نفسي 5339 7

 75 وجيهه محمد احالم سالمة إرشاد نفسي 5291 8

 75 سهام فوزات عبير حمزه إرشاد نفسي 5348 9

 74.9 هناء هيثم والء الفروي إرشاد نفسي 5264 10

 74.2 عبال احمد رنيم حمدان إرشاد نفسي 5163 11

 74.1 تغريد باخيس ريم فاضل إرشاد نفسي 5171 12

 74.0 سهيله علي سحر محمد إرشاد نفسي 5284 13

 74 ديما نزار سناء غزال إرشاد نفسي 5182 14

 74 رابحة يوسف ميس حميدان إرشاد نفسي 5237 15

 74 خديجة محمد ميس الرحمون إرشاد نفسي 5235 16

 74 هاال نهاد صبا حميشه إرشاد نفسي 5189 17

 73.8 فاطمه عادل فرح عيسى نفسيإرشاد  5212 18

 73.7 ثريا سجيع زياد المهر إرشاد نفسي 5173 19

 ايمن امل مريم إرشاد نفسي 5127 20
سميرة 
 كحيلة

73.6 

 73.5 سهيال علي هيفاء حميدوش إرشاد نفسي 5337 21

 73.5 فيروز نمر نادين لمع إرشاد نفسي 5342 22

 73.5 سهام يوسف نصرنسرين زين الدين  إرشاد نفسي 5358 23

 73.4 ناجية شحيدة هبة االبراهيم إرشاد نفسي 5250 24

 73.4 نوره غيث حنان يوسف إرشاد نفسي 5319 25

 73 منى ابراهيم نرمين ابراهيم إرشاد نفسي 5289 26

 72.9 حميده محمد آيات الحسين إرشاد نفسي 5132 27

 72.7 فريده سليمان تغريد سليمان إرشاد نفسي 5136 28

 72.7 ابتسام عقل هبة عطية إرشاد نفسي 5325 29

 72.6 هدى أديب نهى علي إرشاد نفسي 5246 30
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 72.4 عزيزة احمد ندى خليفة إرشاد نفسي 5305 31

 72 ايمان محمد بسام يمان عبيد إرشاد نفسي 5269 32

 72 مياده حسن رفاه حمزه إرشاد نفسي 5159 33

 72 صالحه احمد عبد الحقريم  إرشاد نفسي 5170 34

 72 ناديه سمير هناء مصري إرشاد نفسي 5258 35

 72 وصال عدنان عتاب ابراهيم إرشاد نفسي 5196 36

 72 فاتن بسام رهف ابراهيم إرشاد نفسي 5164 37

 83.1 علياء محمد عهد محمود تاريخ 3138 1

 82.7 ناديه ماجد صفاء العاتكي تاريخ 3131 2

 82.0 فوزه علي سوسن محمد تاريخ 3126 3

 80.8 وفاء عبد العزيز شيرين الكردي تاريخ 3130 4

 79.5 نجاة عز الدين انعام مصطفى تاريخ 3072 5

 79.4 عائده مالك عزه أسعد تاريخ 3135 6

 77.9 زمزم محمد فردوس الخطيب تاريخ 3143 7

 77.3 صباح محمد خير لينا عرابي تاريخ 3151 8

 77.1 نظلي غسان فطمه العطار تاريخ 3144 9

 76.8 عواطف رياض فاطمة حميد تاريخ 3142 10

 76.6 حمامه صالح غادة كزيلك تاريخ 3139 11

 76.5 بندره عدنان عبير طباطب تسون تاريخ 3134 12

 75.5 جميله علي سوزان زهره تاريخ 3125 13

 75.5 ليلى صالح صفاء شليحه تاريخ 3132 14

 74.7 جميله محمود علي سالمي تاريخ 3137 15

 73.3 حبسه محمد خير عال االبراهيم تاريخ 3136 16

 73.2 نبيهه فائز رشا مقصود تاريخ 3215 17

 72.7 رابيه يعقوب اولفت سليمان تاريخ 3073 18

 72.5 رتيبه جهاد غيداء حمودي تاريخ 3141 19

 71.0 فاتن محمد ماجد منال مدور تاريخ 3161 20

 70.8 هيام مصطفى ناديا خرنوق تاريخ 3166 21

 70.4 عزيزه محمد نسرين منصور تاريخ 3171 22

 88.4 نجال أحمد وفيق شعبو تجارة واقتصاد 4497 1

 85.4 هناء عمر رشا خادم السروجي تجارة واقتصاد 4231 2

 82.3 علما منير محمد احمد تجارة واقتصاد 4338 3

 81.8 إيمان محمد الواديأمل  تجارة واقتصاد 4407 4

 81 ليال حسن منال المنجد اللحام تجارة واقتصاد 4351 5

 80.8 حنان عدنان سالي محمد تجارة واقتصاد 4419 6

 80.7 سهام محمد كنانة حسين تجارة واقتصاد 4417 7

 80.7 مجنه علي فاتن ريا تجارة واقتصاد 4457 8

 80.4 نور الهدى محمد انسام اسماعيل تجارة واقتصاد 4428 9
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 80.3 عائدة أسامة براءة أبوكف تجارة واقتصاد 4461 10

 80.3 ثناء بطرس دانا فارس تجارة واقتصاد 4219 11

 80.0 لميا حسن عهود قاسم الخضري تجارة واقتصاد 4298 12

 79.8 اذدهار محمد انعام محمد تجارة واقتصاد 4427 13

 79.7 غادة محمد علي اللحاممروة  تجارة واقتصاد 4346 14

 79.7 أميره نبيل ميس تقي تجارة واقتصاد 4363 15

 79.5 تجارة واقتصاد 4410 16

 79.2 ازهار نذير زهراء حيدر تجارة واقتصاد 4253 17

 79.1 نزهة محمد وسام سكيف تجارة واقتصاد 4459 18

 78.8 أم علي علي غمار محمد تجارة واقتصاد 4303 19

 78.6 ناهية نديم ليندا لطوف تجارة واقتصاد 4430 20

 78.4 فيزة عبد الوهاب اماني الدندن تجارة واقتصاد 4184 21

 78.4 فاطمه عبد اهلل اسماء عالوي تجارة واقتصاد 4180 22

 78.4 فاديا محي الدين مؤمنات اللحام تجارة واقتصاد 4357 23

 احمد رشا البقاعي واقتصادتجارة  4228 24
فيحاء 
 الشاطر

78.0 

 77.9 أمل زياد ميساء سرحان تجارة واقتصاد 4366 25

 77.6 نجاح سليمان شذا حمدان تجارة واقتصاد 4277 26

 77.3 احالم محمد كمال يمامه عرواني تجارة واقتصاد 4403 27

 77.2 حاكمة عدنان وئام سليمان تجارة واقتصاد 4400 28

 77.2 لمعات سعد الدين عبير خاتون تجارة واقتصاد 4288 29

 76.8 حنان حميد وهاد شما تجارة واقتصاد 4425 30

 76.8 حجازية علي ميثم السيد حسن تجارة واقتصاد 4360 31

 76.6 تهاني نذير مروه البارودي تجارة واقتصاد 4347 32

 76.4 مريم محمد عربي ريمه الشلبي تجارة واقتصاد 4252 33

 75.8 عائده صالح علي الحاجو تجارة واقتصاد 4294 34

 75.6 نبال رزق هديل سليمان تجارة واقتصاد 4423 35

 75 ماجدة محمد مأمون محمد بسام شموط تجارة واقتصاد 4340 36

 74.8 سفيره محمود ميس اسماعيل تجارة واقتصاد 4361 37

 74.7 ليلى علي ميس االحمد تجارة واقتصاد 4440 38

 74.7 سامية سامي لميس القال تجارة واقتصاد 4323 39

 74.6 مسيكي محمد حنان نعمان تجارة واقتصاد 4424 40

 74.6 رجاء محمد زياد إيناس بني المرجه تجارة واقتصاد 4191 41

 74.5 نها جمال مجد جبور تجارة واقتصاد 4435 42

 74.4 دالل محمد ميسون عرقسوسي تجارة واقتصاد 4367 43

 74.4 كفاح محمد خير منور الهندي تجارة واقتصاد 4354 44

 74.4 سلوى ثابت طارق حسن تجارة واقتصاد 4507 45

 74.3 كرام نديم كندة دباغ تجارة واقتصاد 4315 46

 74.1 مفيده شعبان مهند يونس تجارة واقتصاد 4356 47
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 74 ريه سعد الدين ريم شاهين تجارة واقتصاد 4250 48

 74 فدوى احمد رايه علي تجارة واقتصاد 4226 49

 74 سناء فخر الدين منال حلواني تجارة واقتصاد 4353 50

 74 عزيزه مصطفى وليد طفور تجارة واقتصاد 4399 51

 74 رابيا ابراهيم سالم يونس تجارة واقتصاد 4429 52

 73.8 مريم ابراهيم لينا حسين تجارة واقتصاد 4409 53

 73.7 ناديا عوض جمال العيد تجارة واقتصاد 4207 54

 73.7 سعاد كمال مقداد حسن تجارة واقتصاد 4508 55

 73.4 ندى محمد غسان دانا الخالدي تجارة واقتصاد 4218 56

 73.4 ساره عبد اهلل رؤى الخرفان تجارة واقتصاد 4248 57

 73.2 رقيه صالح مها حسم الدين تجارة واقتصاد 4452 58

 73.1 لمياء مصطفى صفاء مصطو تجارة واقتصاد 4284 59

 73 نوال مرسل محمد الحسن تجارة واقتصاد 4339 60

 73 جواهر نادر مجد الغندور تجارة واقتصاد 4334 61

 72.8 نهله صالح عال عجيب تجارة واقتصاد 4293 62

 72.8 سكينه محمد ايهم محفوض تجارة واقتصاد 4190 63

 72.6 فايزه قاسم روعه وهاب واقتصاد تجارة 4246 64

 72.6 لطيفة سمير منيرة علوش تجارة واقتصاد 4471 65

 72.6 روضه أنيس يمان كبرلي تجارة واقتصاد 4404 66

 72.4 أمل محمد مروان ايمان عبيد تجارة واقتصاد 4189 67

 72.3 شفيقه عبد النور داليه الحريري تجارة واقتصاد 4217 68

 72.3 دالل محمود كنانه شاهين تجارة واقتصاد 4314 69

 72.2 سميره عدنان ديما الصدر تجارة واقتصاد 4460 70

 72 عائشه اسماعيل صفاء جمعة تجارة واقتصاد 4283 71

 72 دله كامل عذرا العالن تجارة واقتصاد 4290 72

 71.3 اديبة محمود عال عبد الحمن تجارة واقتصاد 4450 73

 71.1 معينة لؤي عال حورية تجارة واقتصاد 4510 74

 71.0 صبحيه محمد موفق كناز البستاني تجارة واقتصاد 4313 75

 71.0 وهيبه علي رولين ابو عباس تجارة واقتصاد 4247 76

 71 سميره ابراهيم ميس اطلي تجارة واقتصاد 4362 77

 70.8 هيام علي نظير شعبو تجارة واقتصاد 4374 78

 70.8 مريم عيسى رحاب احمد تجارة واقتصاد 4433 79

 70.6 نهيدا حسن صفاء حسن تجارة واقتصاد 4436 80

 70.6 امينه علي فرح عنتابي تجارة واقتصاد 4309 81

 70.3 سوزان احمد عال عيسى تجارة واقتصاد 4500 82

 70.2 ازدهار ياسين تيجان الغدير تجارة واقتصاد 4206 83

 70.2 سعاد زياد والء االسمر واقتصادتجارة  4396 84

 70 منى محي الدين اسراء دوماني تجارة واقتصاد 4179 85
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 69.9 دينا مفيد آالء دباغ تجارة واقتصاد 4200 86

 69.8 كوثر ذياب ربا الشوحان تجارة واقتصاد 4227 87

 69.8 وفاء هاشم لينا الشوى تجارة واقتصاد 4329 88

 69.6 سعاد محمد رنا سلوم واقتصادتجارة  4416 89

 69.6 حكمت فهد أمل زيدان تجارة واقتصاد 4197 90

 69.6 امال متعب رهام الدرعاوي تجارة واقتصاد 4238 91

 69.5 أميما حماد علي آفاق عيسى تجارة واقتصاد 4472 92

 69.5 هناء سمير منال بربرجي حلبي تجارة واقتصاد 4352 93

 69.4 فاطمه عيسى خالد عيسى واقتصادتجارة  4213 94

 69.3 ندى محمد امجد ساره غفير تجارة واقتصاد 4256 95

 69.2 ساره عبد اهلل روان الخرفان تجارة واقتصاد 4242 96

 69.1 يمنا ابراهيم سوسن حسن تجارة واقتصاد 4453 97

 69.1 ابتسام علي رهف جحجاح تجارة واقتصاد 4241 98

 69 صبحه محمد امين شذا عوينه واقتصادتجارة  4278 99

 69 جميلة نبيل رنا عنبرية تجارة واقتصاد 4474 100

 69 منى جاسم منار الشهاب تجارة واقتصاد 4350 101

 69 ندى محمد سلمى حجيج تجارة واقتصاد 4258 102

 82.8 حلوه مرعي سمر االحمد جغرافيا 3301 1

 جغرافيا 3350 2
مروى الحموي الشهير 

 بالفرواتي
 77.9 باسمة فوزي

 77.1 اعتدال بسام فرح نزيهة جغرافيا 3414 3

 76.5 فاطمة علي سليمان حسون جغرافيا 3297 4

 76.5 أمل شكيب صبا أحمد جغرافيا 3312 5

 76.4 حميدة علي رشا علي جغرافيا 3276 6

 75.4 هند يوسف وسيم مرعي جغرافيا 3373 7

 74.6 صفاء عماد الحسنيهآالء  جغرافيا 3253 8

 عبد الرحمن آالء المنجد جغرافيا 3254 9
عبد 

 الرحمن
72.8 

 72 عبيدة محمد غسان غنوة نصري جغرافيا 3329 10

 71.9 سريعة حسن فائز الشندي جغرافيا 3334 11

 70.8 الهام محمود والء أحمد جغرافيا 3383 12

 70.5 سعاد عبدو هبه يوسف جغرافيا 3369 13

 70.1 نعيمه شحادة بلسم الدعبول جغرافيا 3260 14

 69.6 مفيده توفيق مها خضور جغرافيا 3354 15

 69.5 منى عارف بنان ابو ضاهر جغرافيا 3261 16

 69.1 بديعه نديم عبير جحجاح جغرافيا 3319 17

 69 وجيها مرعي وسيم ليال جغرافيا 3412 18

 68.5 جمانة نديم سوزان سلطون جغرافيا 3381 19

 68.5 نهاد رامز فاتن البطرس جغرافيا 3330 20
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 68 نجوى سهيل نهى محمود جغرافيا 3364 21

 80.0 امل سليمان ميسون منصور حقوق 91 1

 75.5 سميره حكمت مضر محمود حقوق 85 2

 74.1 سيطه أحمد فراس االحمد حقوق 67 3

 71.9 يمنا ابراهيم شذا حسن حقوق 113 4

 71.6 نايفه عبد اهلل نرمين شهله حقوق 92 5

 70.8 امينه عيسى بشرى ديب حقوق 17 6

 68.6 سهام علي ايمان كباشي حقوق 11 7

 68.6 هيام علي ايفلين شعبو حقوق 9 8

 68.2 ورده عز الدين نغم الشوا حقوق 93 9

 68.1 سلوى سمير ياسمين عبد الجواد كامل حقوق 102 10

 67.7 امال جميل رغد العبار حقوق 32 11

 67.7 فطيم علي وفاء الخاطر الحمد حقوق 101 12

 67.6 فاطمه علي إيمان محمد علي حقوق 12 13

 67.2 عزيزه نزيه سراب الكوسا حقوق 41 14

 67 ظهيره علي سامر سلهب حقوق 40 15

 66.3 هند محمد عدنان نور الهدى الصيدناوي حقوق 95 16

 66 دعد يوسف رشا الجلفه حقوق 31 17

 65.6 لؤية سمير مرام صافي حقوق 107 18

 64.3 سهام اديب بثينة العيسى حقوق 16 19

 64 نوال جمال مروه الفتيح حقوق 84 20

 63.7 رحاب مكرم رامي رشيد حقوق 28 21

 63.6 سوسن ضياء الدين زينب عايد حقوق 38 22

 63.6 ثناء يحيى احمد بشير حقوق 4 23

 63 ازدهار صالح قره الطحان ميادة حقوق 89 24

 88.0 حنيفه عبد الرزاق النا ابراهيم رياض أطفال 5730 1

 80.5 جوهينا شريف ربى زين الدين رياض أطفال 5455 2

 77.7 أمينه حيدر رؤى سلمى رياض أطفال 5498 3

 77.5 اتحاد كامل ندى الخضور رياض أطفال 5668 4

 76.2 اكتمال يوسف نغم شباط رياض أطفال 5676 5

 76.1 وجيها ابراهيم رنا ديوب رياض أطفال 5476 6

 75.5 حمده محمود منى االحمد رياض أطفال 5646 7

 73.9 فاطمه محمد رشا سلطان رياض أطفال 5468 8

 73.7 هدى نضال رشا الحجار رياض أطفال 5462 9

 73.7 صباح محمد ثابت سماح خيمي رياض أطفال 5527 10

 73.5 لمياء عبد الفتاح نور بوظو رياض أطفال 5684 11

 73.5 فريال محمد بشير هبه الطاغوس رياض أطفال 5698 12

 73.5 مجدلين اسماعيل نرمين اقرع رياض أطفال 5671 13
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 73.5 جميله محمد وداد عبد اهلل رياض أطفال 5711 14

 73.5 فريده محمد فداء مخلوف رياض أطفال 5591 15

 73.5 صفاء محمد ثامر دعاء االختيار أطفال رياض 5435 16

 72.5 سميره جميل لينا قاسم رياض أطفال 5619 17

 72.2 امونه عبد الغفار ثناء الفروان رياض أطفال 5414 18

 72.1 فاطمه حسين بسمه حسين رياض أطفال 5406 19

 71.5 حمده أحمد رشا جمعة رياض أطفال 5463 20

 71.5 نجمة الياس ناريمان الجبره رياض أطفال 5662 21

 71.3 هيفاء سمير نور العيسى رياض أطفال 5682 22

 70.6 سعدة علي نوار عبد اهلل رياض أطفال 5680 23

 70.3 نديمة حسين مريم عبود رياض أطفال 5732 24

 70 مريم أسعد مريم الشلبي رياض أطفال 5634 25

 69.8 لميا خليل سمر افرنجي رياض أطفال 5529 26

 69.6 جوهر عدنان لميس داؤد رياض أطفال 5612 27

 69.6 مديحه وجيه روال ابراهيم رياض أطفال 5492 28

 69.5 ميساء محسن لميس أحمد رياض أطفال 5611 29

 69.5 علما ابراهيم نسرين سليمان رياض أطفال 5674 30

 69 منيره محمد غالب سوسن خيت رياض أطفال 5542 31

 69 ثريا محمود لما الناعم رياض أطفال 5603 32

 69 صباح عيسى راما عودة رياض أطفال 5449 33

 69 عائده بسام لما سعيد رياض أطفال 5604 34

 69 يمنى محمود سهر علوش رياض أطفال 5535 35

 79 سميره مصطفى وداد حبوش رياضيات 3792 1

 79 لميس كاسر نوره العسلي رياضيات 3816 2

 77.5 نجاح عبدو نور حيص رياضيات 3767 3

 77.5 تفاحه سليم اسماعيل الشريف رياضيات 3630 4

 77.5 وفيقه بشير وفاء الوزير رياضيات 3793 5

 76.8 سميرة أحمد أوس معال رياضيات 3647 6

 76 شمسه حسن قمر جمعه رياضيات 3735 7

 75.6 فضه ابراهيم ريم العلي رياضيات 3698 8

 75.5 امنه اسامة االء سرور رياضيات 3633 9

 75 سميره احمد هزار خشيفاتي رياضيات 3785 10

 75.0 انيسه محمد مارين جبور رياضيات 3739 11

 74.2 منيه احمد اروى يوسف رياضيات 3625 12

 74 ناهده عاصم يارا الخطيب أبو فخر رياضيات 3795 13

 74 منى منير فاطر حاويه رياضيات 3729 14

 73.5 ندى بكري هنا شمس الدين رياضيات 3788 15

 73.5 إلهام زياد هند دحكول رياضيات 3790 16
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 73.5 عفاف داوود محمد الصباغ رياضيات 3743 17

 73 هنود يونس إيلي اسماعيل رياضيات 3644 18

 73 سميرة محمد نجاح رشا رضوان رياضيات 3680 19

 72.8 ناديا مناح ليال عساف رياضيات 3738 20

 72.6 سحر طالب رؤى عيسى رياضيات 3694 21

 72.5 ليلى نبيل االء غولفج رياضيات 3635 22

 72.5 لطيفه يوسف ياسين برهوم رياضيات 3798 23

 72.5 هيام سلمان هديل يونس رياضيات 3784 24

 72.4 سميرة ابراهيم نادين سليمان رياضيات 3808 25

 71.5 سميه احمد ياسين بني المرجةعائشة  رياضيات 3712 26

 71.5 نبيها ابراهيم محمد مبارك رياضيات 3801 27

 71.5 سناء محمد عبادة ابو العينين رياضيات 3799 28

 71.5 نجدية راغب قيصر الحافي رياضيات 3800 29

 71.4 ثناء سعيد ريم سلحب رياضيات 3699 30

 71.3 ليلى حسن محمود ابراهيم رياضيات 3804 31

 71 حنان عبد اهلل وئام أسعيد رياضيات 3794 32

 71 سعاد انور رهف ديوب رياضيات 3687 33

 70.8 بديعة محمد فراس عبداهلل رياضيات 3809 34

 70.5 ليلى عاهد لبنى يونس رياضيات 3737 35

 70.4 شمسة علي فاطمة المحمد الحلواني رياضيات 3731 36

 70 فاطمه ماجد الحمصي الطويلروال  رياضيات 3690 37

 70 آسيا علي أمل سليمان رياضيات 3817 38

 70 جميلة علي لؤي عبد اهلل رياضيات 3815 39

 70 عائده معروف اسامه ديب رياضيات 3627 40

 70 الهام جهاد رغد دك الباب رياضيات 3682 41

 69.8 ثناء مازن ياسمين سيد قدوري رياضيات 3797 42

 69.7 وطفا محمد حسن احمد رياضيات 3814 43

 69 وفاء فواز بتول التركماني رياضيات 3650 44

 69 سميرة سعد الدين هدى كردي رياضيات 3782 45

 68.6 صبحه محمد فوزي رشا الموسى رياضيات 3679 46

 68.5 لطيفه ايمن رؤى الشهاب االحمد رياضيات 3692 47

 68 رحاب االلهعبد  مجد القحف رياضيات 3740 48

 68 باسمة يحيى هبة عجاجه رياضيات 3774 49

 68 نورية حمود هالله الصالح رياضيات 3787 50

 67.7 سميره علي حسين الحجل رياضيات 3661 51

 67.6 هدى تيسير نهى البيطار رياضيات 3764 52

 67.5 نجاح امين ظالل موسى رياضيات 3711 53

 67.5 تمرة شريف احمد سليمان رياضيات 3802 54
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 67.5 باسمه محمد عدنان هبه بوبس رياضيات 3777 55

 67.5 أميرة علي وديع الدكر رياضيات 3810 56

 67.5 عليا عبد الرحمن لبنى خضر الديري رياضيات 3736 57

 67.3 سميره محمد طاهر ميس حيدر رياضيات 3758 58

 67 وفاء محمد دعاء الصباغ رياضيات 3669 59

 66.5 عائده نور الدين االء الغياض رياضيات 3632 60

 66.5 ابتسام سمير سلمى طربين رياضيات 3706 61

 66.5 رفيقه حسن فاروق احمد رياضيات 3727 62

 66.1 منى عدنان مرح عبود رياضيات 3811 63

 66 زائدة محمد حاتم هبة عيد رياضيات 3775 64

 65.5 فاطمه محمد عال زليخه رياضيات 3717 65

 65.2 بدريه محمد اسماء مكية رياضيات 3629 66

 65 فهمية حسن فاطمه عيسى رياضيات 3733 67

 65 دالل محمد منى عرقسوسي رياضيات 3757 68

 65 ناديا عبد الحكيم آالء الشلبي رياضيات 3649 69

 65 انتصار بهجت هزار خضور رياضيات 3786 70

 64.6 سلوى مهنا هديل هالل رياضيات 3783 71

 64.5 عائشه محمد خوله الوادي رياضيات 3666 72

 64.5 سمر نوفل مرح عصفوره رياضيات 3747 73

 64.5 ندى محمد فاطمة البزرة رياضيات 3730 74

 64.5 ابتسام رياض روان الدغلي رياضيات 3688 75

 64.5 زهريه محمد ست الكل درغام رياضيات 3702 76

 64 سميرة بسام جبريدعاء  رياضيات 3670 77

 64 نجاح مشرف مريم الحاج قاسم رياضيات 3750 78

 64 هناء نذير نسرين كحلوس رياضيات 3763 79

 64 فاطمه محمد عال نعمه رياضيات 3719 80

 64 فوزية عهد خزامى رهيجة رياضيات 3812 81

 64 نهله عدنان هبه بوبس رياضيات 3778 82

 63.5 رحمه عبد الرحمن تمرازخديجه  رياضيات 3663 83

 63.5 مؤمنه محمد أيمن محمد عالء الساعاتي رياضيات 3745 84

 63.5 سهيله محمد زينب عامر رياضيات 3701 85

 63.5 عذبة حسين منار محمود رياضيات 3754 86

 63.5 سلمه محمد خير منال الزهراوي رياضيات 3755 87

 63.5 منتهى نذير ربا كشكول رياضيات 3676 88

 63.4 حميده عمران نور النجار رياضيات 3765 89

 63 خديجه عثمان هبة جمعة رياضيات 3772 90

 63 ابتسام محمد ايمن رنيم الداده رياضيات 3685 91

 63 ناهدى عبد القادر هيفين عبد القادر رياضيات 3791 92
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 63 مريم شحاده جميلة غصن رياضيات 5953 93

 62 هدى ابراهيم شهرزاد منصور باشا رياضيات 3708 94

 62 ميساء محمد مظهر رامة الخوصي رياضيات 3674 95

 79.3 فطومة عبد اللطيف عبد الهادي محمد علي طب بشري 2 1

 طب بشري 1 2
عبد الرحمن  الجماد 

 الصليبي
 63 صباح نواف

 84.3 حفيظه حسين مريم كحلوس علم اجتماع 4844 1

 80.9 ميساء محمد ميسون سلوم اجتماععلم  4977 2

 78.9 مدينه عزيز جيداء عصيفوري علم اجتماع 4703 3

 78.4 رفاء عدنان هال عوكر علم اجتماع 4884 4

 78.2 سعاد صياد عبير الحسن علم اجتماع 4793 5

 77.4 مها منيب عال أحمد علم اجتماع 4971 6

 76.8 نهاد هيثم ريم بحصاص علم اجتماع 4766 7

 76.3 فاطمة حسيب رافيا دبس علم اجتماع 4721 8

 75.6 فاطمه غازي رنيم خريمه علم اجتماع 4748 9

 75.3 معينا أسد لبنه رمضان علم اجتماع 4948 10

 75.3 ذيبه حمد كامله العيسى علم اجتماع 4825 11

 75.1 تركيه محمد رزان طقطق علم اجتماع 4736 12

 74.9 هالة حسن هديل خطيب علم اجتماع 4883 13

 74.4 ليال محمد لبنى حسون علم اجتماع 4832 14

 73 هاال زاهر رامه وانلي علم اجتماع 4724 15

 72.8 سكينه نادر عال برهوم علم اجتماع 4799 16

 72.7 فتاة أديب رنيم رزوق علم اجتماع 4933 17

 72.7 ماري علي فراس معال علم اجتماع 4822 18

 72.4 مدينه نسيم هيام ابراهيم علم اجتماع 4886 19

 72.3 نداء عبد اهلل روال ليلى علم اجتماع 4760 20

 72 سميرة محمد رشا الرومي علم اجتماع 4967 21

 71.8 ريعان راتب هدى النجار علم اجتماع 4881 22

 71.7 ابتسام نزير ناريمان السالم علم اجتماع 4930 23

 71.6 رندا منذر هبة احسان علم اجتماع 4931 24

 71.6 سعاد علي نوافل شاهين علم اجتماع 4866 25

 71 مديحة حبيب نغم سلوم علم اجتماع 4987 26

 70.9 عائده علي هبه سلوم علم اجتماع 4877 27

 70.9 سارينا ياسين علي معال علم اجتماع 4898 28

 70.5 نجوى قمر الزمان الما علوش علم اجتماع 4830 29

 70.4 وداد مصطفى مها محمد عبيد علم اجتماع 4851 30

 70.4 نجاح سليمان سالفه محمد علم اجتماع 4776 31

 70.3 ليلى مصطفى غيدق عبد الكريم علم اجتماع 4813 32

 70.3 عليا جودات ميناس عبد اهلل علم اجتماع 4856 33
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 70.1 نهل نادر فاطمه النادر علم اجتماع 4820 34

 70.0 عائده منير روال حسن علم اجتماع 4759 35

 70 سعاد محمد مريم فياض علم اجتماع 4843 36

 70 ليلى محمد غيداء الحجل علم اجتماع 4811 37

 70 وديعة يوسف راما ابراهيم علم اجتماع 4970 38

 69.2 سهام رستم ريم رستم علم اجتماع 4767 39

 69.1 وصفيه فيصل شيرين العسلي علم اجتماع 4789 40

 69.1 مريم عبد الرحمن عال فارس علم اجتماع 4803 41

 69 سناء زين هبه خيربك علم اجتماع 4989 42

 69 ميسون مروان رون نعمو علم اجتماع 4761 43

 69.0 كريمة مصطفى نرمين شواف علم اجتماع 4959 44

 69.0 ملك محمد عال عفان علم اجتماع 4802 45

 68.8 امتثال امين مايا محمد اجتماععلم  4838 46

 68.6 عفيفه جابر أماني عبد االحمد علم اجتماع 4682 47

 68.5 سهام محمد فرح علي علم اجتماع 4988 48

 68.5 جهيده علي رهف اسماعيل علم اجتماع 4751 49

 68.4 سميحة اسماعيل رنا مهنا علم اجتماع 4906 50

 68.2 حياة ابراهيم إيمان زمزم علم اجتماع 4969 51

 68.1 امينة احمد نرجس فرا علم اجتماع 4859 52

 68 فريال زيدان فاطمة الحسين علم اجتماع 4819 53

 68 خديجه علي اريج اسعد علم اجتماع 4668 54

 68 منى علي نور شاهين علم اجتماع 4869 55

 68 زكيه عادل ريهام زيتونه علم اجتماع 4896 56

 88.7 شفيقه نعيم مياده كنعان األحياءعلم  4022 1

 86.3 خديجة حسين لمياء حيدر علم األحياء 4002 2

 82.3 مريم فريد مرام رستم علم األحياء 4013 3

 81.7 فتحيه حسن صفاء العاقل علم األحياء 3983 4

 79.3 ايمان محمد فائز مرح الحبال علم األحياء 4014 5

 78.3 سلوى عدنان محمد احمد علم األحياء 4067 6

 78.2 سكته صبحي زينب العلي علم األحياء 3973 7

 78 ثناء صالح زها زكريا علم األحياء 3972 8

 78 يسرى محمد علي ميساء االيون الدباغ علم األحياء 4023 9

 78 امنه محمد عبير طه علم األحياء 3988 10

 77.5 اميرة مصطفى ليندا المراج علم األحياء 4004 11

 77 يسرى محمد علي ندى االيون الدباغ علم األحياء 4026 12

 76.9 أمل عدنان ماريا جورية علم األحياء 4064 13

 76.6 وزيرا هيثم دعاء جردي علم األحياء 3945 14

 76 جومانة مرتضى رامي خزام علم األحياء 3950 15
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 75.9 مكرم نصار امل نصار علم األحياء 3921 16

 75.7 رتيبه شعالن لوسكا صبيح األحياءعلم  4003 17

 75.2 انصاف احمد نجود عباس علم األحياء 4057 18

 75.1 ناديا ماجد هبة الموصلي علم األحياء 4042 19

 75 الهام عبد القدوس مروه العرجا علم األحياء 4016 20

 75 مفيده هاشم روال الحسن علم األحياء 3965 21

 75 كوثر غسان عليشهصقر  علم األحياء 3985 22

 74 ازدهار أحمد رؤى عيسى علم األحياء 3967 23

 74 فريال هيثم هزار المخلالتي علم األحياء 4047 24

 73.8 هاله رفيق رهام محمد علم األحياء 3959 25

 73.3 صفاء أمين شذى عسكري علم األحياء 3979 26

 73.1 هيام موفق فرح التل علم األحياء 3996 27

 73 ايمان عبد اهلل ريم عاصي العبد الجادر علم األحياء 3969 28

 73 حميدة احمد نور شعبان علم األحياء 4033 29

 73 غفران هيثم بارعه مسرابي علم األحياء 3929 30

 73 ابتسام منير منيرة جاروش علم األحياء 4021 31

 73 سمعة حاتم علياء الدرويش الخطيب علم األحياء 3992 32

 72.3 سلوى مأمون هدى القاضي علم األحياء 4046 33

 72 وزيره محسن أميره سالمه علم األحياء 3927 34

 72 منى محمد والء حمود علم األحياء 4052 35

 72 ريه سعد الدين نور شاهين علم األحياء 4032 36

 72 فلك محمد فاديا غباش علم األحياء 3993 37

 71.4 هناء جمال الدين عاليارنا  علم األحياء 3956 38

 71.4 سهام فؤاد علي محفوض علم األحياء 3991 39

 71.4 سعاد محمد فائز نسرين التخين علم األحياء 4027 40

 71.4 سعده عدنان ريهام أسد علم األحياء 3970 41

 71.2 حنان محمد دعاء عمار علم األحياء 3947 42

 71.1 ايمان عدنانمحمد  هالة عمار علم األحياء 4039 43

 71 هاجر ياسين وفاء غباش علم األحياء 4051 44

 71 أمل ابراهيم الرا خليل علم األحياء 3998 45

 71 كليله هاشم مروى الخازم علم األحياء 4018 46

 71 فايزه رياض نسيم غازي علم األحياء 4029 47

 70.5 خالصه عبد الحميد تهاني الخلف علم األحياء 3932 48

 70 انتصار عمر أماني المكاوي علم األحياء 3925 49

 70 رقيه عبد الرزاق روال عثمان علم األحياء 3966 50

 70 عفاف حسان وداد السيد علم األحياء 4050 51

 70 جميله محمد أديب ماجده خوخر علم األحياء 4006 52

 فيصل مريان ابراهيم علم األحياء 4019 53
سعاد 
 رستم

70 
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 70.0 فاديا محمد نبيل عال بعلبكي علم األحياء 3989 54

 69.6 أميره رسمي عال محمود علم األحياء 3990 55

 69.6 نهال محمد نديم مروه ايوب علم األحياء 4017 56

 69.6 هناء سهيل نور عالن علم األحياء 4034 57

 69.3 سعدة أمين نسرين ديوب علم األحياء 4069 58

 69.3 ايمان محمود محاسن عيسى علم األحياء 4010 59

 69 احالم محمد خير دعاء بيطار علم األحياء 3944 60

 69 سوسن محمد عدنان مرام جوخدار علم األحياء 4012 61

 68.9 سلوى عبد السالم رهف رمضان علم األحياء 3961 62

 68.2 غادة أحمد منير سحاب الدوباني علم األحياء 4054 63

 68.1 هاجر شعبان فاطمة دبس األحياءعلم  3994 64

 68 روضه عبد الفتاح فوزيه ناظيف علم األحياء 3997 65

 68 وفاء عدنان ايمان بعيون علم األحياء 3923 66

 68 سهام ماجد رهام محفوض علم األحياء 3958 67

 68 سلوى نصور تيماء علم األحياء 4066 68

 68 كوكب امين مجد علي علم األحياء 4059 69

 67 نبيلة محمد سعيد لبنى الشماع علم األحياء 3999 70

 67 ذكاء محمد اسعد ضحى العريض علم األحياء 3986 71

 67 مريم احمد لمى الوادي علم األحياء 4001 72

 66.6 امل محمد سناء يوسف علم األحياء 3974 73

 66.5 مريم ايمن مرام الجارح علم األحياء 4011 74

 66.2 سمر راتب أسماء كوسجي األحياء علم 3924 75

 66 مريم موفق رغده نرش علم األحياء 3955 76

 66 كوجري حسين منى رمضان علم األحياء 4020 77

 66 ايمان عبد االله ميساء شقير علم األحياء 4024 78

 66 باسمه محمد جهاد نور الشيخه علم األحياء 4030 79

 65.1 كوكب موسى عال زوان علم األحياء 4068 80

 65 باسمة نعيم دعاء اللبابيدي علم األحياء 3943 81

 65 تبارك أحمد باسله الشايب علم األحياء 3930 82

 65 هاال طلعت جهان مجبور علم األحياء 4070 83

 65 ميساء عماد نور العنبر علم األحياء 4031 84

 65 يسرى تيسير والء علي علم األحياء 4058 85

 65 رفيده محمد وليد شفاء العلبي علم األحياء 3980 86

 65 خديجة محمد سعيد صفا عرموش علم األحياء 3982 87

 65 ابتسام محمد عارف لينه كريدلي علم األحياء 4005 88

 64 فاتنه محمد فائز لجين الحصري علم األحياء 4000 89

 64 هده أحمد رمزي نور مجركش علم األحياء 4035 90

 63 حامديه برهان ماريه االبراهيم العبد اهلل علم األحياء 4007 91
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 63 مياده عبد الجواد ميسون خضير علم األحياء 4025 92

 63 ناديا ممدوح سوسن اقبيق علم األحياء 3976 93

 62 حفيظه محمد دانيه الطيب مغربي علم األحياء 3939 94

 81.1 هند حسين رنده يوسف علم النفس 5044 1

 79.8 نجوى ابراهيم كنده الجوابره علم النفس 5085 2

 74.9 هديه بشير عال الحفار علم النفس 5076 3

 73.6 نعامه انيس صبا محمد علم النفس 5072 4

 73.6 ديبه يحيى لما نرش علم النفس 5087 5

 73.5 سميرهخ اجود ألفت نصر علم النفس 5010 6

 72.3 سميره تميم رشا شليبي علم النفس 5039 7

 70.5 ليلى محمد بشرى شحود علم النفس 5015 8

 70.3 منى وديع رهام عربي علم النفس 5045 9

 70.3 حسيبه سالم الفت ابو مهدي علم النفس 5004 10

 69.5 فرنجيه هزاع مديحه حماد علم النفس 5090 11

 68.5 فريال احمد مروى صالح علم النفس 5092 12

 68.5 فتاة حسين داودديما  علم النفس 5030 13

 68.1 عائده رضوان االء االمام علم النفس 5002 14

 67.1 سميرة أحمد سماح محمود علم النفس 5116 15

 66.7 ماجدة غازي اماني شاويش علم النفس 5006 16

 66.0 مريم سعيد كوثر خلف علم النفس 5086 17

 76 رشيدة محمد شيث خليل علوم سياسية 3586 1

 75.1 سكينه علي راميا ناصر علوم سياسية 3579 2

 74.6 هداية زيد شوق هنيدي علوم سياسية 3585 3

 74.4 فدوى طالل راميا غصن علوم سياسية 3578 4

 73.7 سكيبة علي خضر علي علوم سياسية 3615 5

 73.1 جانيت شعبان عبير محيفوض علوم سياسية 3588 6

 72 سهيلة احمد عالء حسين علوم سياسية 3591 7

 71.5 منيره معين ريحاب احمد علوم سياسية 3616 8

 71 امال ماجد هدى العلي علوم سياسية 3608 9

 70.4 وهيبة محمود رنا سليمان علوم سياسية 3614 10

 70.3 نايفة عزيز محمد الجالد علوم سياسية 3599 11

 69.5 حنان بشير جعفر علي علوم سياسية 3574 12

 69.4 سعاد شوكات اصف سليمان سياسيةعلوم  3571 13

 69.2 هيام عدنان االء جبور علوم سياسية 3572 14

 68 عزيزه عز الدين احمد علي علوم سياسية 3569 15

 68 حياة غازي ندى يوسف علوم سياسية 3603 16

 67 حسنا ابراهيم ياسر صقور علوم سياسية 3610 17

 67 عزيزة جميل لبنه اسماعيل علوم سياسية 3617 18
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 66.5 مفيدة تحسين عبير احمد علوم سياسية 3620 19

 66.5 بدريه حسن نور عبد اهلل علوم سياسية 3606 20

 66 لماس يوسف ريتا سعود علوم سياسية 3612 21

 65.4 هده سليمان هال رزق علوم سياسية 3609 22

 65.1 هناء وفيق رشا ضاهر علوم سياسية 3581 23

 65 عرنا محمد ديما صبيح علوم سياسية 3577 24

 64.0 عليا مالك سماهر ونوس علوم سياسية 3582 25

 64.0 كتيبة ناظم سمر حمود علوم سياسية 3583 26

 84.0 حليمه احمد فؤاد رفاعية فلسفة 3495 1

 82.8 نجاح يوسف فتاة الليوا فلسفة 3494 2

 81 منيرة خالد محمد خالد اليونس فلسفة 3500 3

 80.6 أملين درويش كنانة يوسف فلسفة 3497 4

 80.4 نهى كاسر حافظ الشحود فلسفة 3450 5

 79.6 وجيهه علي فتاة اسماعيل فلسفة 3493 6

 77.6 ليلى منير علي سلوم فلسفة 3486 7

 76.5 فتنة محمود سحر القصيري فلسفة 3539 8

 76.4 رغده موفق أماني المجدر فلسفة 3447 9

 76 عليا محمد منال حكوم فلسفة 3506 10

 75.6 منيره عبد الكريم زينب حسن فلسفة 3550 11

 75.1 وفيقة كامل سهير الشحرور فلسفة 3475 12

 75 نبيلة صالح روعه شرف فلسفة 3466 13

 74.6 نبيله فالح فاديه النصار فلسفة 3491 14

 74 سميا محمد هبه خيربك فلسفة 3519 15

 73 منى ناصر ريتا العبود فلسفة 3468 16

 73 منيرة غسان كفاح قصير فلسفة 3496 17

 72.2 حسيبة سليمان كوثر عبيد فلسفة 3538 18

 72 هناء جمال عفراء الصارم فلسفة 3483 19

 71.8 منيره نواف رماح العوام فلسفة 3560 20

 71.4 صبحيه احمد فاديا المحمد فلسفة 3490 21

 71 نوال محمد اسعدديما  فلسفة 3456 22

 81.3 اسماء محمد نعسان كنان جود فنون تصميم مسرحي 5942 1

 80 احالم محمد خولة الونوس فنون تصميم مسرحي 5940 2

 79.1 ميرنا يوسف رزان احمد فنون تصميم مسرحي 5941 3

 65.4 صبرية محمد رموز العال الخطيب فنون مسرحية تقنيات 5944 1

 79.0 نجاح فواز آالء عفاش تمثيل فنون مسرحية 5945 1

 79.0 رويده علي ازدهار السليمان فنون مسرحية تمثيل 5950 2

 75 دعد أسامه مي مرهج فنون مسرحية تمثيل 5949 3

 73 رتيبه امين مغيث صقر فنون مسرحية تمثيل 5948 4
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 69.1 وديعه علي لميس عباس فنون مسرحية تمثيل 5947 5

 75.0 مهى رمضان عبد اهلل الهام فيزياء 3820 1

 74.4 نجيده سمير اياس رحال فيزياء 3823 2

 74 بسيمه مفيد أحمد عثمان فيزياء 3825 3

 73.9 اكتمال اسماعيل سومر صالح فيزياء 3850 4

 71.9 دالل عبد الهادي حسن وقاف فيزياء 3883 5

 71.2 بلسم نصر علي معال فيزياء 3858 6

 70.6 غادة وائل مهنارنيم  فيزياء 3840 7

 70.1 ليلى رياض نغم كرم فيزياء 3873 8

 69.5 وفاء همام وئام يعقوب فيزياء 3877 9

 69.5 نجاح معروف هدى كعكة فيزياء 3881 10

 69.1 ضيا عيسى جيانا زينه فيزياء 3830 11

 69 ليلى جهاد طارق ماضي فيزياء 3885 12

 69 سالم وجيه حسام داود فيزياء 3882 13

 67.8 نورية محمد بركات مروه العلي الشيخ فيزياء 3867 14

 67.5 نهاد غسان رشا قيطيم فيزياء 3838 15

 66.8 فوزيه عبد الحميد اماني عبد الحق فيزياء 3821 16

 66.5 وفاء محمود بشار محمد طارق صنديد فيزياء 3865 17

 66 حبيبه محمد نور تقي فيزياء 3875 18

 65.5 رحاب بشار والء عوده فيزياء 3878 19

 65 دالل احمد صفاء عاصي فيزياء 3880 20

 64.5 فاطمة فايز اسراء حواره فيزياء 3818 21

 64.2 منى عمر مروه حناوي فيزياء 3868 22

 64 رانية صالح عمار شاهين فيزياء 3859 23

 64 سمر محمد زهير هال المزين فيزياء 3876 24

 71.1 فاطمه بسام هبة البوشي بحتةكيمياء  3907 1

 71 فاطمه ماجد ساهر العثمان كيمياء بحتة 3897 2

 70.1 خالدية يوسف علي بكر كيمياء بحتة 3900 3

 69.5 ناديا فؤاد روان خير اهلل كيمياء بحتة 3894 4

 69 نوال نوفل روان سليمان كيمياء بحتة 3895 5

 68.5 سميه محمود مجدولين صبح كيمياء بحتة 3904 6

 67 ساميه محمد رهف الظفري كيمياء بحتة 3893 7

 67 سعديه محمد امين ماجده الحاج سرحان كيمياء بحتة 3901 8

 66 كفاء محمود خلود عيون كيمياء بحتة 3891 9

 65.3 نجوى نواف رزان صافي كيمياء بحتة 3892 10

 64.5 ايمان سليم اناس الغزولي كيمياء بحتة 3888 11

 64 حميدة أحمد تغريد نجار كيمياء بحتة 3890 12

 رمضان ندى الشاويش كيمياء بحتة 3913 13
نزهه 
 الشاويش

64 
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 64 ناديا محمد نجيب هبة السيد طه كيمياء بحتة 3908 14

 86.5 أديبه محمد ياسين أماني السيروان لغة إنكليزية 1323 1

 86.3 نوال جريس شيرين كسيري لغة إنكليزية 1612 2

 85.2 أمل نظير صفاء شحاده لغة إنكليزية 1622 3

 83.6 ابتسام محمد لما رمضان لغة إنكليزية 1742 4

 83.4 ختمه ملحم نهاد مواس لغة إنكليزية 1904 5

 81.8 سمر علي بشرى الرحيه لغة إنكليزية 1339 6

 81.6 أروى محمد بوليفار سعيده لغة إنكليزية 2367 7

 80.7 سميه سليم هال عصيفوري إنكليزيةلغة  1987 8

 محمد منى صقر لغة إنكليزية 2271 9
فاطمة 
 مخلوف

80.2 

 80 سميره احمد سمر ديب لغة إنكليزية 1562 10

 79.9 وحيدة نبهان بديعة فضة لغة إنكليزية 2357 11

 79.7 ابتسام سلمان هبه عثمان لغة إنكليزية 2072 12

 79.5 ليال وديع عمرانسها  لغة إنكليزية 1579 13

 79.4 نايال نضال فداء مرهج لغة إنكليزية 1710 14

 79.3 امية انور نور االحمد لغة إنكليزية 1911 15

 79.0 أمل عدنان رنا غنمه لغة إنكليزية 1471 16

 78.6 منا فيصل رنيم صموعه لغة إنكليزية 2042 17

 78.6 افتكار سعيد محمد محمد ديب متاعه عكاش لغة إنكليزية 1784 18

 78.5 هيفاء بشر ندى أبو سعده لغة إنكليزية 1872 19

 78.4 نافلة محمد مناهل غالية لغة إنكليزية 2348 20

 78.4 خديجه مالك نيفين ملحم لغة إنكليزية 1944 21

 78.2 لطفية محمد ميرفت عقيل لغة إنكليزية 1843 22

 78.1 نظيرة وهب شام عبد اهلل لغة إنكليزية 2196 23

 رامز هناء حمدان لغة إنكليزية 2372 24
الهام 
 الشيخ

78 

 78 سلمى علي دعاء ابو عصى لغة إنكليزية 1394 25

 77.6 هاله فؤاد زينب شليحه لغة إنكليزية 1536 26

 77.5 مفيده محسن نورا داؤد لغة إنكليزية 1933 27

 77.5 مريم فايز رنيم الرحيه لغة إنكليزية 1479 28

 77.3 حميده احمد سوسن سباهية لغة إنكليزية 1598 29

 77.1 أميره نجم الدين إيمان غصه لغة إنكليزية 1315 30

 77 أمينة عبد الرحمن هبة عياش لغة إنكليزية 2296 31

 77 مريم نادر ريم فاضل لغة إنكليزية 2393 32

 77.0 منى حسين غنى العذبه لغة إنكليزية 1689 33

 76.9 هيالنه منصور لما دحدل لغة إنكليزية 1741 34

 76.4 ابتسام سهيل نغم عثمان لغة إنكليزية 1899 35

 76.3 ليلى حسن مي ديب لغة إنكليزية 2058 36
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 76.3 غادة سليمان النا الغدا لغة إنكليزية 2366 37

 76.2 وفيقة زين الدين حال يوسف لغة إنكليزية 1372 38

 76.1 وصال عدنان ايمان االيوبي لغة إنكليزية 1300 39

 76.1 نجوى هيسم ريم عباس لغة إنكليزية 2075 40

 76 نوال فيصل رشا عضيمه لغة إنكليزية 1451 41

 عبد الدايم رويده الخطيب لغة إنكليزية 1503 42
فاطمة ابو 

 حمد
75.8 

 75.6 مها محمد مروة وردي لغة إنكليزية 1803 43

 75.6 مهديه خضر نسرين الحسين لغة إنكليزية 1879 44

 75.3 مريم عادل مي ايوب لغة إنكليزية 1837 45

 75.2 نهى محمد اسراء نبهاني لغة إنكليزية 1275 46

 75.1 نور الهدى طالب هبة حاج خليل لغة إنكليزية 1950 47

 75.1 سهام محمد سهير حسين لغة إنكليزية 2054 48

 74.9 منيرة ضاهر أمل فاضل لغة إنكليزية 2150 49

 74.6 نبيلة علي رجاء زينة لغة إنكليزية 1429 50

 74.6 هديه سليم عزيز عبد الرحمن عبد المنعم لغة إنكليزية 1632 51

 74.6 سميرة صبحي جنان شعباني لغة إنكليزية 2402 52

 74.6 امينه جمعه ازدهار عيسى لغة إنكليزية 1272 53

 74.5 زينب ابراهيم رنا علي لغة إنكليزية 1470 54

 74.5 نجاح محمد غسان عبير خير الدين لغة إنكليزية 1638 55

 74.5 اميرة منذر مياس ابو جيب لغة إنكليزية 1842 56

 74.4 سحر منصور هدية منصور لغة إنكليزية 1972 57

 74.3 اميمه حسين محمد اياد كوجك لغة إنكليزية 1783 58

 74.3 فاطمة محمد سالميرنا  لغة إنكليزية 2105 59

 74.2 سناء علي براء شريف لغة إنكليزية 2161 60

 74.2 هدى حنا لبنه بطرس لغة إنكليزية 1731 61

 74.1 سريام محمد عال حسن لغة إنكليزية 1664 62

 74 جميلة كاسر ربيع درغام لغة إنكليزية 2141 63

 74 حياة محمد زهير عائشه دهان لغة إنكليزية 1631 64

 73.9 وفاء محمد نزار نورهان انيس لغة إنكليزية 1939 65

 73.9 نوال سمير ميس كرمو لغة إنكليزية 2410 66

 73.9 براءه محمد لبانه علي لغة إنكليزية 1730 67

 علي نظام محفوض لغة إنكليزية 2192 68
سعده 
 الورعه

73.6 

 73.6 دعد يعقوب رفاه الخير لغة إنكليزية 1462 69

 73.5 فريدة اكرم هنادي القدار لغة إنكليزية 1992 70

 73.4 سهام حسيب دوبا مجدولين دوبا لغة إنكليزية 2297 71

 73.4 هيفاء اسماعيل مطيعه حسنا لغة إنكليزية 1816 72

 73.4 رقية ابراهيم يارا كوسا لغة إنكليزية 2017 73
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 73.4 حسنا فؤاد ارجوان حسين لغة إنكليزية 2036 74

 73.4 نجالء كامل لميس ابراهيم لغة إنكليزية 1749 75

 73.4 سلمى حنا نادين كنهوش لغة إنكليزية 1863 76

 73.3 فوزية توفيق فاطمة صقر لغة إنكليزية 2229 77

 73.2 صباح عبد القادر هبة جمعه لغة إنكليزية 1949 78

 73.2 اميرة احمد لبنى الدسوقي لغة إنكليزية 1733 79

 73.1 سعاد مفيد اريج خلوف لغة إنكليزية 2039 80

 72.8 صباح ياسين باسمه الكلسلي لغة إنكليزية 1333 81

 72.7 وسيلة زكريا الهام مقبل لغة إنكليزية 1288 82

 72.7 نجاح ادريس رشا حيدر لغة إنكليزية 2134 83

 72.7 ثناء فؤاد رسال عدره لغة إنكليزية 1443 84

 72.7 ثناء عادل ميرنا سلمه لغة إنكليزية 2195 85

 72.7 نرجس سلمان زينة خليل لغة إنكليزية 2070 86

 72.7 سهام علي نهاد سليمان لغة إنكليزية 1902 87

 72.6 نوال يوسف يمامه النابلسي لغة إنكليزية 2022 88

 72.5 شما وهيب سهام الشاطر لغة إنكليزية 1581 89

 72.5 حميده فواز صادق الفندي لغة إنكليزية 1613 90

 72.5 نجاح علي اشراق الجردي لغة إنكليزية 1278 91

 72.4 نهاد هاشم جالء جماله لغة إنكليزية 1360 92

 72.4 روعة غالب نور الهدى خونده لغة إنكليزية 1917 93

 72.4 ماجده حسن حنان دردس لغة إنكليزية 1375 94

 72.4 سعدى محمد هال درغام لغة إنكليزية 2074 95

 72.3 وضحه يوسف منور الزعبي لغة إنكليزية 1828 96

 72.2 آمال أديب لما مقديد لغة إنكليزية 2295 97

 72.1 آمال توفيق دعاء زيدان لغة إنكليزية 2232 98

 72 مريم أحمد سارة جبيلي لغة إنكليزية 2347 99

 71.9 ساميه ابراهيم ديانا كرمه لغة إنكليزية 1403 100

 71.8 نوال علي نيفين الزيتي لغة إنكليزية 1942 101

 71.8 فريال عدنان ديمه طرفة لغة إنكليزية 1408 102

 71.8 كوكب عزيز ميس ابراهيم لغة إنكليزية 2112 103

 71.7 حكيمه عبد الكريم رنا ابو كحله لغة إنكليزية 2033 104

 71.7 نعمت محمد الخالد رزان بيرقدار لغة إنكليزية 1438 105

 71.7 بديعة محمود سوزان نزيها لغة إنكليزية 2217 106

 71.7 سحر مصطفى رنده االبراهيم لغة إنكليزية 1473 107

 71.6 زهور حسين نورا خليل لغة إنكليزية 1932 108

 71.6 عائشة علي عبير زوزو لغة إنكليزية 1639 109

 71.6 هند ابراهيم ايمان الخطيب لغة إنكليزية 1303 110

 71.5 حياة محرز أديبة غانم لغة إنكليزية 1269 111
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 71.5 روضه غسان هبه فاعل لغة إنكليزية 1964 112

 71.4 ماجدة حسن نسرين دردس لغة إنكليزية 1884 113

 71.3 عيده نقوال دياال المسره لغة إنكليزية 1401 114

 71.3 سلوى ابراهيم عال العلوني لغة إنكليزية 2219 115

 71.3 بشرى عز الدين سوزان زكية لغة إنكليزية 1593 116

 71.2 ساميه عدنان ناريمان سابق لغة إنكليزية 1864 117

 71.2 امينة احمد نور االعرج لغة إنكليزية 1912 118

 محي الدين هديل عثمان لغة إنكليزية 1976 119
هيام عبد 

 اهلل
71.1 

 71.1 نعامه انيس فرات محمد لغة إنكليزية 1712 120

 71 ملبينه سمير أمل ابراهيم لغة إنكليزية 2172 121

 71 فطمة سعيد غالية حليمة لغة إنكليزية 1684 122

 علي مجد بلول لغة إنكليزية 2159 123
سوسن 

 علي
71 

 70.9 كوسر علي فاتن عيسى لغة إنكليزية 1696 124

 70.8 مها منذر مي ابراهيم لغة إنكليزية 2037 125

 70.8 وطفه أحمد دعد يوسف لغة إنكليزية 2244 126

 70.8 رفيده مالك عال بيضون لغة إنكليزية 1662 127

 70.6 عرنة محمود راميا حيدر لغة إنكليزية 2349 128

 70.6 ماجده عاطف االء شبيب لغة إنكليزية 1282 129

 70.6 ليال أحمد نسرين كحلوس لغة إنكليزية 1891 130

 70.6 حياة نضال نسرين قزق إنكليزيةلغة  2278 131

 70.6 سعاد أحمد السيرا خليل لغة إنكليزية 1285 132

 70.5 مديحة عز الدين رهف عالء الدين لغة إنكليزية 2248 133

 70.5 أمل نبيل ريم طه لغة إنكليزية 1523 134

 70.5 جمانة فائز عفراء حماد لغة إنكليزية 1656 135

 70.5 سميحه محمد أديب لمى حاج اسحق إنكليزيةلغة  1746 136

 70.4 نديمة سليم مي محمد لغة إنكليزية 2303 137

 70.4 انصاف انور محمد ضياء قادري لغة إنكليزية 1787 138

 70.3 مريم مصطفى شيراز حسن لغة إنكليزية 1608 139

 70.3 لمعان سداد رنيم الشيخ لغة إنكليزية 2284 140

 70.3 مدينة عزيز فداء عصيفوري لغة إنكليزية 2158 141

 70.3 وفاء علي زينب صقر لغة إنكليزية 2274 142

 70.2 ليال محمد اسماء هديها لغة إنكليزية 1277 143

 70.1 مريم عبد العزيز نبيلة يسين لغة إنكليزية 1867 144

 70.0 ناديا رضا فاتن علي لغة إنكليزية 1695 145

 70 منى محمد هبه بهلول إنكليزيةلغة  1958 146

 70 هيام وجيه حال اليقه لغة إنكليزية 1371 147

 70 مثيله ابراهيم هائل حسن لغة إنكليزية 2259 148
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 70 آسيا عيسى ليما سليمان لغة إنكليزية 1760 149

 70.0 ليلى هيثم عتاب فويتي لغة إنكليزية 2208 150

 لغة إنكليزية 1790 151
خضر محمد ماهر 
 الديري

 69.8 عليا عبد الحمن

 69.8 ليلى كمال صفا هواري لغة إنكليزية 1618 152

 69.7 نجيبة عدنان فاطمة احمد لغة إنكليزية 2140 153

 69.6 منيفة سليمان مي علي لغة إنكليزية 2190 154

 69.6 هاله علي نسرين علي لغة إنكليزية 1889 155

 69.6 أميرة علي منصورحنان  لغة إنكليزية 2189 156

 69.6 رندا فاتح اريج عيسى لغة إنكليزية 2050 157

 69.5 نهاد عمر ايمان السليم لغة إنكليزية 1304 158

 69.5 سهيال ناصر خلود احمد لغة إنكليزية 2073 159

 69.5 سعاد محمد عال عيسى لغة إنكليزية 1670 160

 69.4 ملكة يوسف عنقاء حبيب لغة إنكليزية 2187 161

 69.4 فاطمه خليف ختام العبد لغة إنكليزية 1378 162

 69.3 لينده منير راويه جبر لغة إنكليزية 1421 163

 69.3 حليمة يوسف نسرين ربيع لغة إنكليزية 2343 164

 69.3 مواهب علي شذى القريمه لغة إنكليزية 1604 165

 69.3 ماري جوزيف احالم الشحاف لغة إنكليزية 1266 166

 روفائيل أوفيليا مرجان لغة إنكليزية 2345 167
زبيدة 
 ابراهيم

69.2 

 69.2 وزيرا هيثم وئام جردي لغة إنكليزية 2014 168

 69.2 فدوى نظير دينه حاج حسن لغة إنكليزية 1409 169

 69.2 خوال محمد جالل دخول لغة إنكليزية 2376 170

 69.1 أديبة حكمت جنان العلوني لغة إنكليزية 2321 171

 69.1 غيداء عبد القادر مروه صوفي لغة إنكليزية 1808 172

 69 فايزه أحمد دانه العرفي لغة إنكليزية 1391 173

 69 ابتسام فايز سماح داؤود لغة إنكليزية 2275 174

 69 مها منير سونيا المهلوبي لغة إنكليزية 2337 175

 69 صباح ابراهيم أسماء موزي لغة إنكليزية 1321 176

 69 حميده محمد ميسم مصا لغة إنكليزية 1857 177

 85.0 اعتدال حسن ملك العرقسوسي لغة عربية 727 1

 84.1 سته حسين بدر الحسن لغة عربية 231 2

 84.1 حسنة يونس سوسن ابراهيم لغة عربية 1200 3

 83.1 هلى رفعت رزان صيوح لغة عربية 982 4

 83.1 نتيجه محمد سمر عز الدين لغة عربية 457 5

 82.6 ثمر رضا اميرة عقيل لغة عربية 917 6

 82.6 ليلى سلمان رانيه معال لغة عربية 950 7

 81.9 زيزف هيثم حنان اسماعيل لغة عربية 276 8
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 81.7 فاطمة كاسر شروق نظام لغة عربية 1028 9

 81.4 حبابة يوسف هالة علي لغة عربية 1158 10

 81.2 صبحه موسى أميه العيسى لغة عربية 217 11

 80.4 نعمت ياسين غادة نبهان لغة عربية 576 12

 80.3 فاطمه احمد مريم محب الدين لغة عربية 722 13

 79.2 أميرة توفيق سمر هارون لغة عربية 1189 14

 79.1 كوكب احمد سوسن بيشاني لغة عربية 500 15

 79.1 سريره علي حسين حمود لغة عربية 271 16

 79 عارفه شحاده ريم سليمان لغة عربية 421 17

 78.5 بهيجه عبدو كهرمان ابراهيم لغة عربية 619 18

 78.4 مجدولين عثمان مها عثمان لغة عربية 952 19

 فيصل هبا اسبر لغة عربية 1134 20
رابيا 
 حسن

78.1 

 77.8 ربيحة وفيق فتحية جزعة لغة عربية 1171 21

 77.7 رجاء انور نور العلبي عربية لغة 822 22

 77.7 خالديه يوسف فاطمه ادريس لغة عربية 599 23

 يوسف أمل دعبول لغة عربية 1073 24
كوكب 
 شعال

77.2 

 77.1 سوريا سليمان اليزا ابراهيم لغة عربية 158 25

 77.0 جوليت حسن حال درويش لغة عربية 274 26

 76.8 عزيزة خليل سماح حداد لغة عربية 472 27

 76.8 غالية فهيم داليا ستو لغة عربية 1083 28

 76.6 مريم عدنان سلمى الحسين لغة عربية 466 29

 76.6 فاتنه فاروق أريج عبد الباقي الشربجي لغة عربية 202 30

 76.3 دالل عدنان بشرى درويش لغة عربية 943 31

 76.3 سعاد صالح بدريه السنجار لغة عربية 232 32

 76.0 ناديا ديب براءة ديب لغة عربية 997 33

 75.9 هدى محمد كوثر جاويش لغة عربية 620 34

 75.9 ايمان عدنان فتون حوريه لغة عربية 605 35

 75.8 فاطمة محمود رانيا عالء الدين لغة عربية 1160 36

 75.5 هدى محمد رؤى زيدان لغة عربية 984 37

 75.5 نهلة علي منال جعفر لغة عربية 741 38

 75.5 نعمت محمد ريما الخن لغة عربية 426 39

 75.5 رندى منير لميس اسماعيل لغة عربية 1066 40

 75.4 فاطمة احمد ليندا ديب لغة عربية 972 41

 75.4 وداد علي عواطف حيدر لغة عربية 1105 42

 75.3 مريم محمد اسماء فياض لغة عربية 129 43

 75.2 رؤى عبد الكريم عطفهفرح  لغة عربية 609 44

 75.1 مزنه بهجت حياة ربيع لغة عربية 283 45
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 75 سمية احمد ياسين فاطمة بني المرجة لغة عربية 596 46

 75 يسرى محمد سناء ابراهيم لغة عربية 1234 47

 75 نعيمة محمد معتصم بلله مكيه لغة عربية 724 48

 74.9 هدى سليمان ربا صالح لغة عربية 344 49

 74.8 لمياء نزيه سناء برشيني لغة عربية 999 50

 74.7 أديبة محمود راما يوسف لغة عربية 1244 51

 74.7 فاطمة جميل ياسمين عاقل لغة عربية 913 52

 74.6 مريم حافظ نسرين عوده لغة عربية 805 53

 74.6 سعده محمد لبانا ديب لغة عربية 626 54

 74.5 روحية يوسف كحيلةفاطر  لغة عربية 1177 55

 74.5 فريال محمد عناد رؤى الحوراني لغة عربية 409 56

 74.4 وفيقة خالد خزامه الصباغ لغة عربية 290 57

 74.4 جهان زياد ليلى جيجان لغة عربية 646 58

 74.2 بسيمه سعد اهلل جمانه محي الدين لغة عربية 260 59

 74.1 فضه محمد نسرين الحيدر لغة عربية 798 60

 74.1 منتهى مدحت عالء حسن لغة عربية 955 61

 73.9 سمية أحمد ميرفت حمجو لغة عربية 763 62

 73.8 وفاء غسان الفا ايوبي لغة عربية 624 63

 73.5 هالة بشير لما فوزي لغة عربية 634 64

 73.5 منى محسن الرا دروبي لغة عربية 971 65

 73.5 ريمه علي سميره مصطفى لغة عربية 483 66

 73.5 سحر صالح جورجيناابراهيم لغة عربية 265 67

 73.4 نعهيمه هالل نغم ديب لغة عربية 954 68

 73.4 فاطمه محمد نبيل ريما بربور لغة عربية 427 69

 73.2 فضة محمد سلمى المرعي لغة عربية 467 70

 73.1 هدى اكرم لينا خضر لغة عربية 660 71

 73.1 خديجة محمد عال الشيخ محمد لغة عربية 556 72

 73.0 ناهية حسن سهى سيبور لغة عربية 488 73

 73 سحر محمد بشير ملك اللحام لغة عربية 728 74

 حامد زينة عمران لغة عربية 1069 75
لمى 
 حمدان

73 

 73 انتصار احمد قادريه الطه لغة عربية 613 76

 73 سمر مأمون نور الهدى ضميرية لغة عربية 829 77

 73 هناء وليد وفاء المنجد لغة عربية 900 78

 72.9 نديمة علي وصال بدور لغة عربية 1224 79

 72.8 اسمهان صقر لما عبد اهلل لغة عربية 633 80

 72.8 وردة شفيق لميسه حجازي لغة عربية 644 81

 72.7 ميادة محمد سليمان سماح الزوربا لغة عربية 469 82

 72.6 زاهيه محمد ديب ايمان المش عربيةلغة  188 83



27 

 

 72.6 ناديا علي ديما شيحه لغة عربية 312 84

 72.5 جومانا أمين بشرى أحمد لغة عربية 1167 85

 72.5 فاديا راجي فاطمه فياض لغة عربية 604 86

 72.5 فريال محمد دعاء المعلم لغة عربية 302 87

 72.5 سهير منير أمان خربوطلي لغة عربية 205 88

 72.4 حسن سليم سهى محمد لغة عربية 1013 89

 72.4 عائدة علي عواطف السوسي لغة عربية 1161 90

 72.4 فاطمة ابراهيم إبتسام خدج لغة عربية 928 91

 72.3 مفيده يوسف كنده الغضه لغة عربية 617 92

 72.3 سميرة اسعد عال اسعد لغة عربية 553 93

 72.3 أميره فاروق يمامه العمري لغة عربية 915 94

 72.3 نميره محمود رشا زيود لغة عربية 1103 95

 72.2 سلوى أبو العالء عصماء جمعه لغة عربية 550 96

 72.2 حميدة وجيه عال درويش لغة عربية 561 97

 72 نجاح حسن ساره زينو لغة عربية 451 98

 72 يسرا محمود الما بقله لغة عربية 154 99

 72.0 فاطمة احمد جمال خالد العاصي لغة عربية 284 100

 71.9 زحله عايد رحاب الهندي لغة عربية 350 101

 71.9 سميرة مسعود ربا يوسف لغة عربية 1056 102

 71.9 حامده عدنان لما كحلوس لغة عربية 635 103

 71.9 ماري محمد جهينة صالح لغة عربية 264 104

 71.8 ناديا جودت دالحنان  لغة عربية 281 105

 71.8 كوثر ابراهيم أمانه سالم لغة عربية 206 106

 71.7 فاطمة يونس نادين محمد لغة عربية 779 107

 71.6 جميله جمال مجد سابا لغة عربية 683 108

 71.6 منتهى كمال عال القزحلي لغة عربية 557 109

 71.6 منيرة سلمان رويدة عثمان لغة عربية 408 110

 71.6 هيفاء جمال هبى دبين لغة عربية 865 111

 71.5 عائشه احمد شيرين نصر الدين لغة عربية 518 112

 71.3 جانيت بولص ديما عبود لغة عربية 314 113

 71.2 جهينة سلمان منال ابراهيم لغة عربية 931 114

 71.1 حليمه سلمان رؤى معال لغة عربية 951 115

 71 يمن فهد الدالي هديل لغة عربية 996 116

 71 فريال صالح كيندا مسعود لغة عربية 621 117

 71 فاطمه علي ريم العبد اهلل لغة عربية 416 118

 71 قمرة حسن جوليا العبدو لغة عربية 266 119

 سليمان لبانه الضاهر لغة عربية 925 120
أميمه 
 الصالح

71 

 71.0 ابتسام زهدي محمد عمرة لغة عربية 690 121
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 76.5 سوسن محمد عدنان مرح جوخدار لغة فرنسية 2617 1

 75 أميره بسام محمد زاهر بركات لغة فرنسية 2613 2

 75 اسمهان صالح احمد محمود لغة فرنسية 2427 3

 74.1 سمر صالح اروى حسن لغة فرنسية 2428 4

 74 رويده غسان ريتا ازرق لغة فرنسية 2526 5

 73 اميرة موسى انس عرموشمحمد  لغة فرنسية 2612 6

 72.6 فوزه تركي سهير منون لغة فرنسية 2551 7

 72.6 حميدة محمد مها غانم لغة فرنسية 2768 8

 72.5 لميس سهيل مرح ابو اذان لغة فرنسية 2616 9

 72.4 كوكب علي ربى بعيره لغة فرنسية 2497 10

 72.3 نوال رجب فدوى أحمد لغة فرنسية 2592 11

 71.8 ملكة محمد منى الجزار لغة فرنسية 2625 12

 71.7 وطفه فتح الدين ايمان الحسين لغة فرنسية 2445 13

 71.6 منى ياسين أحمد حيدر لغة فرنسية 2452 14

 71.6 هدى فارس ديما الزين لغة فرنسية 2488 15

 71.5 نهيده منير وسام حسن لغة فرنسية 2680 16

 71.4 جميلة وجيه رشا شاهين لغة فرنسية 2741 17

 71.2 يسرى علي ريم نبهان لغة فرنسية 2700 18

 71.2 مكرم محمد توفيق حنان عبيد لغة فرنسية 2476 19

 70.6 حنان محمود ناهد عثمان لغة فرنسية 2762 20

 70.6 زينب غسان لبانه مرهج لغة فرنسية 2595 21

 70.4 فاطمة مأمون بيان زعبالوي لغة فرنسية 2465 22

 70.3 منار دوالت نور أحمد لغة فرنسية 2754 23

 70.1 رابحه سلمان يسرى سلمان لغة فرنسية 2691 24

 70.1 رادا فيصل ورود جديد لغة فرنسية 2678 25

 70 لطيفه رياض ساندي بطحوش لغة فرنسية 2537 26

 70 هند علي رشا معروف لغة فرنسية 5952 27

 69.8 حنان محمد نبيل روعه الطويل لغة فرنسية 2522 28

 69.8 ردحة محمد ليليان الورعه لغة فرنسية 2608 29

 69.7 هدال محي الدين هدى أحمد لغة فرنسية 2670 30

 69.7 اديبه عدنان والء الحاصباني لغة فرنسية 2683 31

 69.7 ميادة يوسف رحاب ريا لغة فرنسية 2498 32

 69.6 هناء علي امامة حسن لغة فرنسية 2435 33

 69.5 يسرى غسان رهف محمود لغة فرنسية 2518 34

 69.5 اسمهان محمد سيرين علي لغة فرنسية 2728 35

 69.0 فلك أحمد ليالس محمد لغة فرنسية 2606 36

 69 اسيا محمد ميساء حمدان لغة فرنسية 2636 37

 68.6 ليلى محمد عال معروف لغة فرنسية 2577 38
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 68.6 غصون حسن الحبيبعال  لغة فرنسية 2575 39

 68.5 رسميه عمر طارق حبيب لغة فرنسية 2560 40

 68.5 نعيمه موسى ابراهيم حناوي لغة فرنسية 2426 41

 68.5 تماثيل مرهج دارين محمد لغة فرنسية 2481 42

 68.4 ساميه بهاء الدين والء بركات لغة فرنسية 2685 43

 68.4 ليلى عقل روعة الربع لغة فرنسية 2521 44

 68.3 ردحه محمد جمال الورعه لغة فرنسية 2470 45

 68.3 رابية علي سوزان بازو لغة فرنسية 2553 46

 68 ناديا احمد ميسون الشريحي لغة فرنسية 2637 47

 68 نديمه حسن مياده محمود لغة فرنسية 2698 48

 68 وجيها سليم زينب علي لغة فرنسية 2534 49

 68 غريبه انيس روال صقر لغة فرنسية 2525 50

 68 سحر غسان لميس فاتح لغة فرنسية 2602 51

 68.0 بدره عبد الحميد يونيال ياسين لغة فرنسية 2783 52

 67.9 لطيفة موفق فداء ابو ذراع لغة فرنسية 2590 53

 67.4 مها حسن قصي روز شومان لغة فرنسية 2788 54

 67.4 هاله اهللعبد  فاطمة الغندور لغة فرنسية 2585 55

 67 هناء مروان ايمان المنجد لغة فرنسية 2446 56

 67 رسميه عبد العزيز سيمونا علي لغة فرنسية 2554 57

 67 سميرا وحيد محمد اسعد لغة فرنسية 2611 58

 67 حنان عبد الوهاب إيناس محروس لغة فرنسية 2451 59

 67 عزيزة راجي ديما رهجة لغة فرنسية 2757 60

 66.9 زينب محمد اديب ياسين السيد عبيد لغة فرنسية 2690 61

 66.6 هيام عمران هبا نمر لغة فرنسية 2667 62

 66.6 لينا حسام سهى ظبوط لغة فرنسية 2773 63

 66.5 جميلة حبيب نادين معال لغة فرنسية 2774 64

 66.2 سماهر منير ريم محمد لغة فرنسية 2529 65

 66 سامية محمد غياث ليليان القسطنطيني لغة فرنسية 2607 66

 66 ايمان أحمد والء الشنان لغة فرنسية 2684 67

 66 سمر نبيل نور رستم لغة فرنسية 2661 68

 66 بديعة محمد رويدا خاسكه لغة فرنسية 2777 69

 65.4 سعاد عبد الحميد هبة مسعود لغة فرنسية 2722 70

 65.3 ابتسام يوسف ميليا صليبي لغة فرنسية 2638 71

 65 ابتسام أحمد هيثم حور اليوسف لغة فرنسية 2477 72

 65 كوسر علي زينب عيسى لغة فرنسية 2535 73

 65 هاال ماهر لجين التع لغة فرنسية 2597 74

 65 صباح يوسف آالء عالوي لغة فرنسية 2453 75

 65 حميدة يوسف رنا وردة لغة فرنسية 2743 76
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 65 نديمه ثابت دالل عروس فرنسيةلغة  2486 77

 65 حنان عبد الحميد عاطف عبد النبي لغة فرنسية 2561 78

 65 نجوى محمد شاكر هزار حبيب لغة فرنسية 2673 79

 70.3 سميره محمود إليانا عطيه معهد عالي موسيقا 5934 1

 67 ميادة فارس مزن حمزة معهد عالي موسيقا 5938 2

 64.5 ميادة فارس مازن حمزه موسيقامعهد عالي  5937 3

 77.3 رضيه محمود سماح سليمان مكتبات 4555 1

 75.7 هيام يونس لورين سالمه مكتبات 4587 2

 74.7 رضيه سعيد لينا الرشيد مكتبات 4590 3

 74.6 فاديا محمد منير ريم بطرني مكتبات 4549 4

 74.4 مطيعا يوسف مها نصر مكتبات 4600 5

 73.3 فاطمة محمد سوسن الجندي مكتبات 4629 6

 73.3 ابتسام محمد ممتاز مروه الحمصي مكتبات 4596 7

 72.9 ثناء خليل آالء الخشي مكتبات 4525 8

 72.4 هوال عقل نجوى زيود مكتبات 4603 9

 72.4 كوكب نوفل نمير حسن مكتبات 4605 10

 72.1 فاطمه محمد لميس حبيب مكتبات 4586 11

 71.8 مريم محمد منار ليال مكتبات 4598 12

 71.7 حسينه حسن هيلين شيخ موسى مكتبات 4615 13

 71.7 يمنى حبيب ميس الريم علي مكتبات 4602 14

 71.4 فائزة عدنان عال جلعود مكتبات 4644 15

 71.3 زينب محمد رشا الشيخ مكتبات 4540 16

 71.2 الهام نبيه هبه العمر مكتبات 4611 17

 70.8 نايفة مدحت دعاء نيوف مكتبات 4628 18

 70.8 شما وهيب ديمة الشاطر مكتبات 4652 19

 70.7 ليلى محمود رنا يوسف عيسى مكتبات 4621 20

 70.6 شهيرة حبيب حال المحمود مكتبات 4532 21

 70.4 أريان حسين زينب الجردي مكتبات 4633 22

 70.4 اعتدال محمد ردينه ابراهيم مكتبات 4623 23

 70.3 سهام أمير وفاء سمرة مكتبات 4650 24

 70.1 قمر محمد فايز ندى العطري مكتبات 4604 25

 69.8 هدى رامز فالنتينا صالح مكتبات 4577 26

 69.4 وفاء معين باسمه عيسى مكتبات 4526 27

 69.1 مياده محمد لونا عيسى مكتبات 4588 28

 69 مريانا انطانيوس هنادي غميض مكتبات 4614 29

 68.9 دعد محمود رفيف يوسف مكتبات 4630 30

 68.9 باسمة محمد سهيل هانية كزبر مكتبات 4610 31

 68.7 الهام أحمد أسرار جغصي مكتبات 4522 32
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 68.6 سهام رياض فاطمة علي مكتبات 4648 33

 68.6 باسمه محمد رضوان لينا الصيرفي مكتبات 4591 34

 68.2 سحر حسن اسماعيللميس  مكتبات 4585 35

 68.1 أمل محمد براءة دسوقي مكتبات 4528 36

 68 سحر مازن لين زهيري مكتبات 4589 37

 75.1 عزيزه محمد صفاء خرما مناهج وتقنيات تعليم 5802 1

 71.5 بصيره جميل لورا محفوض مناهج وتقنيات تعليم 5821 2

 68.5 ميساء برهان رهام رنكوس مناهج وتقنيات تعليم 5779 3

 68.4 منى أحمد رنيم سره مناهج وتقنيات تعليم 5776 4

 67.5 اسيا عصام لبنا نصر مناهج وتقنيات تعليم 5815 5

 66.9 جميله عصام صبا الشمالي مناهج وتقنيات تعليم 5861 6

 محمد رهام خليل مناهج وتقنيات تعليم 5778 7
تمام 
 اسكندر

66.1 

 65.8 سميره محمد والء علي تعليممناهج وتقنيات  5859 8

 64.5 رقيه محمود ريلين علي مناهج وتقنيات تعليم 5787 9

 64.3 اسعاف نوفل فرقد السلوم مناهج وتقنيات تعليم 5813 10

 64 حبابه نائل سمراء تجور مناهج وتقنيات تعليم 5795 11

 63 تفاحه حسين رسميه دياب مناهج وتقنيات تعليم 5771 12

 62.5 سعيده محمود مطيعه زيدان مناهج وتقنيات تعليم 5831 13

 62 فيروز سليمان منار اليعقوب مناهج وتقنيات تعليم 5832 14

 

 لم تستكمل كافة األوراق الثبوتية المطلوبة خالل مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار . إذايسقط حق المقبولين للتعيين  : 2مادة 

 


