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 الدرجة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص رقم القبول التسلسل

 75.3 عبال احمد نادين حسن التخطيط واإلدارة 6291 1

 73.5 فاطمه خالد فهميه ادريس التخطيط واإلدارة 6221 2

 73.2 منيره علي ماهر الصالح السالم التخطيط واإلدارة 6261 3

 71.1 نجوى جميل لوريس اسماعيل التخطيط واإلدارة 6233 4

 71 عروبه مرسل روا غبره التخطيط واإلدارة 6287 5

 79.6 عزيزة محمد ابتسام هالل التربية 5286 1

 79.0 ناجيه حسين فريال محمود التربية 5269 2

 77.8 عليا حسن انتصار علي التربية 5293 3

 77.2 رضيه حسن بشرى البني التربية 5295 4

 76.9 الهام محمد عال اسعد التربية 5302 5

 76.1 رسميه توفيق وعد بو عيد التربية 5296 6

 73.9 حفيظه منيف ليلى عياش التربية 5260 7

 71.8 وظيفة بديع منى اسماعيل التربية 5282 8

 65.5 هدى جهاد مهيره فلحوط التربية 5294 9
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 65 جورية محمد محيا ابوضاهر التربية 5303 10

 64 نوفه سامي ميسون موسى التربية 5304 11

 63.5 سميعه احمد ديما ديوب التربية 5300 12

 85.3 سميره خالد يوسفخضرا  التربية اإلسالمية 2805 1

 83.4 ليلى محمد جميل ميرفت قرقورا التربية اإلسالمية 2377 2

 81.6 مريم عبد القادر رنه عبد القادر التربية اإلسالمية 2446 3

 80.9 عائشه محمود اسامه صوان التربية اإلسالمية 2407 4

 79.7 خديجه محي الدين اسماء عاصي التربية اإلسالمية 2609 5

 79.3 فاطمه احمد نيروز قريش التربية اإلسالمية 2390 6

 79.2 نعيمه عبد اهلل مريم الفضلي التربية اإلسالمية 2541 7

 79.1 فوزيه حواس أحمد الجاسم التربية اإلسالمية 2414 8

 78.3 عائشه منصور هوازن العبد اهلل التربية اإلسالمية 2592 9

 77.9 فاطمه محمود حج محمودامينة  التربية اإلسالمية 2399 10

 77.3 ميمونه احمد خالد داود التربية اإلسالمية 2584 11

 77.0 عائشه يوسف زاهره احمد التربية اإلسالمية 2367 12

 76.5 فاطمة عبد اللطيف لطيفة المهر التربية اإلسالمية 2810 13

 76.5 فايزة أحمد منى مداده التربية اإلسالمية 2408 14

 76.2 اعتدال محمد ايمان حبيب التربية اإلسالمية 2542 15

 76 نداء مأمون رزان الحواصلي التربية اإلسالمية 2671 16

 75.6 سعاد محي الدين رانيا الصياد التربية اإلسالمية 2593 17

 75.5 آمنه عبد الرحمن آالء شلهوم التربية اإلسالمية 2369 18

 75.5 هيام مروان القادريفاطمة  التربية اإلسالمية 2406 19

 75.3 انعام محمد سمر الركب التربية اإلسالمية 2500 20

 75.1 هيده يحيى حليمه شداد التربية اإلسالمية 2573 21

 75.0 صباح احمد فؤاد عامر شماشان التربية اإلسالمية 2622 22

 74.9 فاطمه انور مصطفى مريمة التربية اإلسالمية 2690 23

 وئام حرح التربية اإلسالمية 2428 24
محمدعصم

 ت
 74.6 منى

 74.5 زكيه محمد رنا بركات التربية اإلسالمية 2423 25

 74.5 آمنه عبد الرحمن غفران شلهوم التربية اإلسالمية 2368 26

 74.5 مريم سطام منال سمور التربية اإلسالمية 2372 27

 74.1 نعيمه احمد هيام حجازي التربية اإلسالمية 2489 28

 74 صبحيه محمد برأه العبد اهلل التربية اإلسالمية 2402 29

 74 لينا حسين حسناء األخرس التربية اإلسالمية 2513 30

 74 سميحه سليم سميره شما التربية اإلسالمية 2382 31

 74 اميره عبد الحكيم مؤمنه الدروبي التربية اإلسالمية 2386 32

 73.8 منى موسى نرمين الكريدي اإلسالميةالتربية  2463 33

 73.2 ميا فهد هند البيطار التربية اإلسالمية 2519 34

 73 حوريه ابراهيم مريم حسين التربية اإلسالمية 2607 35
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 72.7 فاطمه حسن فاديا الزوارعة التربية اإلسالمية 2742 36

 72.5 غزاله أحمد نوره بعيون التربية اإلسالمية 2363 37

 72.5 رفعه شجاع فاطمه عبار التربية اإلسالمية 2506 38

 72.5 لمياء نايف عبير االديب التربية اإلسالمية 2717 39

 72 صفيه عبد اهلل منيره الرفاعي التربية اإلسالمية 2779 40

 72 صبحيه أحمد محمد غياض التربية اإلسالمية 2365 41

 72 عليا محمد تيسير خميس التربية اإلسالمية 2712 42

 72 نور الهدى أحمد ناريمان ظريفة التربية اإلسالمية 2511 43

 72 اعتدال محمد بسام مالك عرابي التربية اإلسالمية 2658 44

 71.6 امينه محمد امل العيسى التربية اإلسالمية 2420 45

 71.5 مكرم قاسم وفاء القاضي التربية اإلسالمية 2381 46

 71 سميره خيرو حنان حمام اإلسالميةالتربية  2503 47

 71 روضة ابراهيم اسماء عكاش التربية اإلسالمية 2528 48

 71 مريم عبده مياده خشفه التربية اإلسالمية 2509 49

 71 جوريه ابراهيم بشرى كليدو التربية اإلسالمية 2754 50

 71 نايفه حسن بشرى حسين التربية اإلسالمية 2608 51

 76 نجاح اسماعيل ايناس طعمة التربية الخاصة 5106 1

 73.1 فريال سعيد فتون عماد التربية الخاصة 5110 2

 73 ربيعه ممدوح ريم القديس التربية الخاصة 5105 3

 73 حسنا داوود بيسان الكناوي التربية الخاصة 5113 4

 71 هيام اسماعيل والء سوار التربية الخاصة 5108 5

 69 غزاله يوسف فطيم العقله الخاصةالتربية  5107 6

 77.3 مريم صموئيل الياس غطاس التربية الرياضية 4399 1

 71.4 راهيا غسان مرح علي التربية الرياضية 4403 2

 70.5 فاطمة أحمد دياال الكعدي التربية الرياضية 4401 3

 69.5 فاطمة محمد رشا الملحم النمر التربية الرياضية 4398 4

 67 امنه محمد زيد الزوراعه التربية الرياضية 4397 5

 66.5 ليال عبد الكريم رنا غيبور التربية الرياضية 4400 6

 64 عواش خلف آمنة البارود التربية الرياضية 4394 7

 71 ناهده محسن زلفى األبرص التربية الفنية 4420 1

 71 نجاح نبيه جبران دوم التربية الفنية 4415 2

 70.8 وطفة علي صالح البدوي التربية الفنية 4413 3

 66 سهام خليل آالء الناصر التربية الفنية 4418 4

 64 فاطمه جمعه عال خالد التربية الفنية 4417 5

 69 منتها بيان كمي النبواني التربية الموسيقية 4423 1

 76.6 فتاة نزار جعفر رقية إحصاء رياضي 3937 1

 73 عايشه محمد حسين مها إحصاء رياضي 3855 2

 71.7 رجاء اغيد مروه شموط إحصاء رياضي 3958 3
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 71.6 مريم محمد سوسن غدي إحصاء رياضي 3875 4

 71 ميساء ابراهيم امجد الياس إحصاء رياضي 3940 5

 70.9 حميده محمد نجوى شحود إحصاء رياضي 3933 6

 69.4 بسمه طعمه عالء اللقيس إحصاء رياضي 3882 7

 68.5 رنده ربيح رغد الملك إحصاء رياضي 3946 8

 68.5 هناء عدنان شذا عباس إحصاء رياضي 3950 9

 68.3 غاده زكريا دعاء عيد دالل إحصاء رياضي 3944 10

 67.5 حميده علي دجا الجوجو إحصاء رياضي 3888 11

 66 انيسة عاقل ورود عاقل إحصاء رياضي 3894 12

 66 صباح ابراهيم أحمدلينا  إحصاء رياضي 3956 13

 65.7 سمر عادل ايناس سويقات إحصاء رياضي 3897 14

 65.7 نجمه عبدو فاتن جمعه إحصاء رياضي 3887 15

 65.7 نظيرة ابراهيم وفاء ناصر إحصاء رياضي 3917 16

 65.5 نجالء وليد خلود العميري إحصاء رياضي 3896 17

 65.5 رجاء محمد تغريد ضميريه إحصاء رياضي 3859 18

 65.1 سناء سجيع سمراء سليمان إحصاء رياضي 3912 19

 65 هنادي أيمن لمى السيمجي إحصاء رياضي 3955 20

 82.7 اعتدال معين ربا سكيف إرشاد نفسي 5313 1

 82.3 بدريه غازي بلسم رمضان إرشاد نفسي 5487 2

 80.8 فاطمه نواف الهام عباس إرشاد نفسي 5530 3

 80.7 نور الهدى موفق محيا العش نفسي إرشاد 5362 4

 80.4 فريدة نديم نسرين األصالن إرشاد نفسي 5407 5

 79.8 سهام وفيق صفاء  هرمز إرشاد نفسي 5547 6

 78.9 سلوى عبد الهادي راميا اسماعيل إرشاد نفسي 5492 7

 78.3 هدى محمد مها عبد اهلل إرشاد نفسي 5646 8

 78.2 هدى شعبان عطيةبراء  إرشاد نفسي 5669 9

 78.1 فاطمه علي منى الشيخ إرشاد نفسي 5409 10

 78 اعتماد محمد والء خميس إرشاد نفسي 5608 11

 78 نضال خضر علي الحمد إرشاد نفسي 5486 12

 77.6 اميره نديم رانيا خضر إرشاد نفسي 5478 13

 77.6 ترياق فريد فاديا احمد إرشاد نفسي 5328 14

 77.6 غزاله عمر غدير شعبان إرشاد نفسي 5536 15

 77.3 خديجه محمد حنين الحسن إرشاد نفسي 5491 16

 77.3 منيفه علي حنان نعنوع إرشاد نفسي 5420 17

 77.1 عائشه عبد المهدي هيام الكيالني إرشاد نفسي 5351 18

 77.0 سهام احمد منار الخطيب إرشاد نفسي 5367 19

 77 ايمان مروان الجندلي هبه إرشاد نفسي 5610 20

 77 أميره قاسم عائده العبداهلل إرشاد نفسي 5339 21
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 77 فرنجيه عبدو راميا علي إرشاد نفسي 5485 22

 77 سميره فارس رشا عبدو إرشاد نفسي 5311 23

 77 وصال عبد المحسن نور سعيد إرشاد نفسي 5376 24

 77 رائده ضياء الدين هديل عكو إرشاد نفسي 5377 25

 76.8 ندى جميل هنادي سعادات إرشاد نفسي 5566 26

 76.7 فاطمة غدير ريتا غدير إرشاد نفسي 5598 27

 76.7 كفاح علي عبير ستيتي إرشاد نفسي 5578 28

 76.6 صديقه ياسين احالم خضور إرشاد نفسي 5436 29

 76.4 وداد محمد نجوى شهاب إرشاد نفسي 5365 30

 76.3 حياة عادل بنان زيدان إرشاد نفسي 5664 31

 76 عليا اليوسف اسماعيل علي عبود إرشاد نفسي 5604 32

 76.0 مريم محمود خديجه حاج علي إرشاد نفسي 5345 33

 75.8 شهيره مجيب هزار رمضان إرشاد نفسي 5502 34

 75.6 روسيا عزمات راما العلي إرشاد نفسي 5403 35

 75.5 اميره زكريا يارا كروم إرشاد نفسي 5412 36

 75.4 امنه محمد سمر قطناني التقي إرشاد نفسي 5341 37

 75.4 اعتماد يحيى عال دبول إرشاد نفسي 5340 38

 75.3 أنوار يوسف تمام سالمه إرشاد نفسي 5489 39

 75.3 فيروز نزار أريج يوسف إرشاد نفسي 5327 40

 75.3 هيام جميل روعه نصر إرشاد نفسي 5619 41

 75.3 عيشه عماد ايمان المصطفى إرشاد نفسي 5329 42

 75.1 شيخه احمد أمينه غره إرشاد نفسي 5315 43

 75.1 فوزيه مجيد غانيه الحلبي إرشاد نفسي 5613 44

 75 ليلى محمد علي آالء بركات إرشاد نفسي 5416 45

 75 فاطمه فواز ثناء العبداهلل إرشاد نفسي 5380 46

 75 مدينه عدنان عبير جرماشي إرشاد نفسي 5642 47

 74.8 نهيده عمر أميره الحاج محمد الخلف إرشاد نفسي 5342 48

 74.8 فوزيه عبد الرزاق حال الهالل إرشاد نفسي 5430 49

 74.8 امتثال هيثم لمى سليمان إرشاد نفسي 5683 50

 74.6 عفاف فايز روال كرباج إرشاد نفسي 5615 51

 74.4 مديحه هاشم ميساء البعلبكي إرشاد نفسي 5381 52

 74.3 آمنة محمد إيمان حسن إرشاد نفسي 5344 53

 74.2 زينب مطر احمد فاطمه كبار إرشاد نفسي 5602 54

 74 هاجر ابراهيم جيانا ابراهيم إرشاد نفسي 5448 55

 74 حليمه محي الدين راويه طعمه إرشاد نفسي 5310 56

 74 كرامي عقل ميس الغنام إرشاد نفسي 5528 57

 74 وجيها صالح سوزان حميدان إرشاد نفسي 5681 58

 73.7 أميره علي نادين الصبح إرشاد نفسي 5685 59
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 73.7 اميره رجب سوسن منصور إرشاد نفسي 5519 60

 73.5 مريم خالد سلوى ظاهر إرشاد نفسي 5426 61

 73.4 فاطمه خالد اكتمال كردي إرشاد نفسي 5533 62

 73.4 نوفليه هايل ريم ابو مغضب إرشاد نفسي 5618 63

 73.3 غيثاء ابراهيم دارين ميهوب إرشاد نفسي 5672 64

 73.1 نوفه عبد اهلل رهيف الراس إرشاد نفسي 5539 65

 73.0 فاطمة أمين هبة حبيب إرشاد نفسي 5581 66

 73 نايفه أحمد هزار دياب إرشاد نفسي 5517 67

 73 سناء خالد جوالقسهاد  إرشاد نفسي 5551 68

 73 وفيقه محمد مرح يوسف إرشاد نفسي 5349 69

 73 زهية علي سمر صقر إرشاد نفسي 5529 70

 73 فاطمه محمد امون جيروديه إرشاد نفسي 5438 71

 73 فاطمه عباس هبه الحجار إرشاد نفسي 5503 72

 73 هاله حسن مرام حمود إرشاد نفسي 5343 73

 73 رمزيه اسماعيل عال حسن إرشاد نفسي 5378 74

 73.0 لبنى محمد أماني صبوره إرشاد نفسي 5356 75

 87.1 مريم غالب زينه زيدان تاريخ 2832 1

 83.2 شهيرة فاروق ريما ماشفج تاريخ 3027 2

 82.1 عدله أحمد رفعه فياض تاريخ 2983 3

 81.3 غفى ابراهيم فداء نعمان تاريخ 3145 4

 80.9 سهام عيسى مي حسن تاريخ 3046 5

 78.6 اسما محمد نسرين شحاده تاريخ 2951 6

 78.5 سوريه حميدي محمد الزعين تاريخ 3101 7

 78.0 تجا محمد هند مظفر تاريخ 2939 8

 78 رفاعيه محمد عبيده الرفاعي تاريخ 2974 9

 77.5 هدى جودت نجوى سليمان تاريخ 3050 10

 77.5 آمنه جمعه هيفاء سيف تاريخ 2976 11

 77.3 رمزية علي رويدة محمد تاريخ 3143 12

 77.0 رغداء سمير علي محمد تاريخ 3018 13

 76.5 سالم لطف الدين سهر أحمد تاريخ 3093 14

 76 زبيدة حسين فاطمة الرحمون تاريخ 3170 15

 75.4 مهاني سالم ميسون زين تاريخ 3049 16

 75.2 هدى علي زهور خيزران تاريخ 2917 17

 75 هالله حسن ارواد الشتيوي تاريخ 2877 18

 74.8 نجاح احمد اريج الحاتي تاريخ 2984 19

 74.7 سعاد ابراهيم سمر الخربان تاريخ 3114 20

 74.5 منصورة علي رائدة علي تاريخ 3120 21

 74.5 عشيره سليمان ايمان حيالوي تاريخ 2945 22
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 74.2 حليمه قاسم فاطمه عمران تاريخ 2994 23

 74.2 سميعة فاضل هال زكره تاريخ 3119 24

 74.2 مها محمد رزان داود تاريخ 3044 25

 74 حربه فياض رضوان فواز تاريخ 3041 26

 73.4 حمده عيسى نوفه الربيع تاريخ 2915 27

 73 امنه محفوظ بشيره مريمه تاريخ 2922 28

 72.5 كوكب محمد ابراهيم وسوف تاريخ 3160 29

 72 أمنه محمود نجود الشيخ تاريخ 2959 30

 72 فاطمة موسى حياة السليم تاريخ 3053 31

 72 كوكب علي ُعال زيود تاريخ 2996 32

 71.6 تمرة مطيع نسرين حميدوش تاريخ 3122 33

 71.5 خديجه أحمد سمر عاصي تاريخ 2914 34

 71.5 عيشه خالد وفاء الحاج تاريخ 2946 35

 71.4 فريال علي جبوري ميس تاريخ 3003 36

 71 فاطمه علي مصطفى كلكوش تاريخ 3052 37

 71 صبحيه ماجد سناء هجرس تاريخ 3047 38

 71 لطيفه علي سماهر عليا تاريخ 2916 39

 70.9 صبحيه محمد جميل حنان الون تاريخ 3025 40

 70.7 كرام محمد فتون بكري تاريخ 3057 41

 70.6 سعده الدينبدر  جدعه خريبه تاريخ 3023 42

 70.4 امينه احمد فاتن ميا تاريخ 3004 43

 70.3 منى محمد سعيد فاديا رهوانه تاريخ 2956 44

 70.2 نوال محمود ميرفت شلهوم تاريخ 2975 45

 70.1 دالل نايف نجاح العلي تاريخ 3033 46

 70.1 كوكب ابراهيم نجوى رمضان تاريخ 2997 47

 70 آمنه محمود سمر سوار تاريخ 2948 48

 70 ليندا محمد عيد عالء كنيساوي تاريخ 3054 49

 70 سعده عبد اللطيف باسمه هبود تاريخ 3015 50

 86.4 ازدهار سلمان ايفلين ناصر تجارة واقتصاد 4613 1

 86.1 شفيقه نواف راما كمار تجارة واقتصاد 4463 2

 86.0 هدى حسام خلود خربوطلي تجارة واقتصاد 4607 3

 85.4 هديه فرحان زياد أبو مره تجارة واقتصاد 4519 4

 84.9 وكيله علي هناء ناصر تجارة واقتصاد 4436 5

 84.6 حياة مصطفى خلود حديد تجارة واقتصاد 4471 6

 83.9 نداء اسامة حسن ياسمينة تجارة واقتصاد 4477 7

 83.5 وفاء عبد الجليل سمية طه تجارة واقتصاد 4425 8

 83.5 امنة عبدو سلمى ياسمينه تجارة واقتصاد 4536 9

 82.4 كلثوم شهاب هاجر حيدر تجارة واقتصاد 4497 10
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 82.1 منتهى علي ليندا علي تجارة واقتصاد 4618 11

 82 لميا علي فاطمة رجوب تجارة واقتصاد 4616 12

 82.0 عائقه سالم ساميه األحمر تجارة واقتصاد 4600 13

 81.8 حسنه خالد ميادة حوريه واقتصادتجارة  4552 14

 81.6 هيام يوسف ماريا عربش تجارة واقتصاد 4439 15

 81.4 سحر ابراهيم رائد أسعد تجارة واقتصاد 4513 16

 80.9 حياة محمد شروق الزقة تجارة واقتصاد 4594 17

 80.2 عزيزه محمد ياسين منى الطير تجارة واقتصاد 4511 18

 80.2 فاطمه محمد رزان قاسم واقتصادتجارة  4469 19

 79.8 فاطمه عيسى عالء كنعان تجارة واقتصاد 4599 20

 79.6 مريم عبد اهلل انتصار نصر تجارة واقتصاد 4472 21

 79.6 هند محمد هبه الف تجارة واقتصاد 4528 22

 79.3 جميلة محمد علي ندى كردي تجارة واقتصاد 4623 23

 78.8 اسعاف ابراهيم مي حسن تجارة واقتصاد 4593 24

 78.7 رحاب محمد هبة عرقاوي تجارة واقتصاد 4473 25

 78.6 ست الكل فوزي غصون العمري تجارة واقتصاد 4554 26

 78.5 شفيقه بسام هنادي العبار تجارة واقتصاد 4546 27

 78.5 اديبة موفق هال مزاحم تجارة واقتصاد 4443 28

 78.3 نسب محمد تيسير فريال عواد تجارة واقتصاد 4460 29

 78.1 انعام محمود همسات الحوراني تجارة واقتصاد 4476 30

 78 رويدا عبد الحفيظ منى األحمر تجارة واقتصاد 4592 31

 78 وفاء محمد خير ريما حامد تجارة واقتصاد 4474 32

 78 خضره محي الدين محمد منصور تجارة واقتصاد 4510 33

 77.7 خديجة علي ديب البر واقتصاد تجارة 4585 34

 76.8 فهميه كريم تغريد نصور تجارة واقتصاد 4624 35

 76.7 فخريه محمود نجود شهابي تجارة واقتصاد 4547 36

 76.6 فاطمه احمد غاليه عبد الرحمن تجارة واقتصاد 4529 37

 76.6 بندر علي الره ابراهيم تجارة واقتصاد 4531 38

 76.4 نبيله شحاده ياسمين العفاش واقتصادتجارة  4437 39

 76.2 شادية سيف الدين صفاء حسن تجارة واقتصاد 4583 40

 76.1 فيحاء فؤاد نجاح نعنوع تجارة واقتصاد 4619 41

 76.0 سعاد احمد ميالد عطوني تجارة واقتصاد 4622 42

 76 احالم ديب رفيده الدرخباني تجارة واقتصاد 4553 43

 76 زكيه عبد الحليم هدى جحا تجارة واقتصاد 4475 44

 76 فاطمه محمد روال خلوف تجارة واقتصاد 4591 45

 75.8 هنا حسن لميس أبو عقل تجارة واقتصاد 4440 46

 75.8 دالل محمد ابتسام سوار تجارة واقتصاد 4456 47

 75.6 زهر الورد ايوب سوسن عواد تجارة واقتصاد 4442 48
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 75.5 شما يوسف يانا موسى واقتصادتجارة  4611 49

 75.4 فاطمه خالد علياء كسر تجارة واقتصاد 4604 50

 75.4 سعاد عبد الرزاق راما الجاموس تجارة واقتصاد 4533 51

 75.2 الهام محمد نسرين الشماط تجارة واقتصاد 4560 52

 75 وصال محمد تهاني بازيد تجارة واقتصاد 4598 53

 74.4 حميدة نزال ميناس العابد واقتصادتجارة  4564 54

 74.2 آمنه عبد الرحيم رائدة موسى السقا تجارة واقتصاد 4602 55

 74 سميره ماجد نور حيدر تجارة واقتصاد 4539 56

 74 فاطمة سعد منى الدوس تجارة واقتصاد 4486 57

 73.9 كوثر مصطفى ثناء سيد احمد تجارة واقتصاد 4523 58

 73.8 دالل عصام نور علي موسى تجارة واقتصاد 4640 59

 73.8 ساميه أحمد خلود العلي تجارة واقتصاد 4503 60

 73.7 يسرى سليمان لما سليمان تجارة واقتصاد 4612 61

 73.6 الهام احسان كناز أحمد تجارة واقتصاد 4501 62

 73.4 نبال اديب ريم عواد تجارة واقتصاد 4427 63

 73.2 خديجه محمد مروة الشيخ واقتصادتجارة  4493 64

 73.1 حسنه خليل محمد سليمان تجارة واقتصاد 4535 65

 73.1 دالل محمد هال صقر تجارة واقتصاد 4545 66

 73.0 سليمة صالح وعد عبد اهلل تجارة واقتصاد 4550 67

 73 هناء غالب لبنى الشبلي تجارة واقتصاد 4479 68

 73 هديه عبد الكريم بسمة بلش تجارة واقتصاد 4601 69

 73 هاجر يوسف تهاني بجيرمي تجارة واقتصاد 4424 70

 73 انتصار انور لينا بكر تجارة واقتصاد 4441 71

 73 جميلة مالك باسمة حسن تجارة واقتصاد 4504 72

 80.6 اميرة سلمان عالء ديب جغرافيا 3406 1

 80.5 ريما عدنان وفاء حمود جغرافيا 3246 2

 77.3 حسنة حبيب ياسمين عمار جغرافيا 3437 3

 76.6 ميساء نصر رهام ابراهيم جغرافيا 3438 4

 75.3 سميرة توفيق ريما حسن جغرافيا 3453 5

 73.5 مريم عبد الرحمن سلمى الخطيب جغرافيا 3230 6

 73.5 رابيا غسان مايا حسن جغرافيا 3448 7

 73.2 عليا عبد العزيز لميس ميهوب جغرافيا 3439 8

 72.5 وزيرة صالح غسان رمضان جغرافيا 3446 9

 72.5 ملكة سميح سمر ابراهيم جغرافيا 3447 10

 72 عهد موفق منار ياغي جغرافيا 3328 11

 71.9 مريم محمود مازن الرحمون جغرافيا 3217 12

 71.5 ايمان محمد توفيق وداد غفري جغرافيا 3364 13

 71.4 آمال يحيى الحمصيرنا  جغرافيا 3275 14
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 71.2 نوال جميل ميرنا حماد جغرافيا 3405 15

 70.8 هدى علي وفاءخيزران جغرافيا 3242 16

 70.8 مرسيليه محمد باسمه وهبي جغرافيا 3293 17

 70.7 دعد شفيق عفراء قشعور جغرافيا 3441 18

 70.6 دعد منير مريم سالمي جغرافيا 3410 19

 70.5 نجاح حاتم سوزانا خلوف جغرافيا 3454 20

 70.5 قمرة احمد احالم محمد جغرافيا 3440 21

 70.2 فاطمه احمد كوزيت مرعوش جغرافيا 3314 22

 70.0 سميحة فجر جاكلين حسن جغرافيا 3399 23

 70 لوزه حكمت ايناس االحمد جغرافيا 3450 24

 70 امنه عبدو فاطمه الندوان جغرافيا 3363 25

 70 ليال علي فادي سليمان جغرافيا 3443 26

 69.9 حلوه حسن شيخه نصر جغرافيا 3188 27

 69.9 صبحه اديب بشرى شلغين جغرافيا 3294 28

 69.7 هديه يوسف سناء حامد جغرافيا 3372 29

 69.6 بديعه محمود رنا عيسى جغرافيا 3288 30

 69 هديه عبد الهادي خلود الشيخ جغرافيا 3229 31

 69 فطمه اكرم هبه هالل جغرافيا 3369 32

 69.0 هنا عدنان علي حسن جغرافيا 3182 33

 68.7 مسيله عارف منار شليحة جغرافيا 3424 34

 68.5 نوال محمد اسحاق جابر جغرافيا 3449 35

 68.5 مريم شحاده زبيده زهره جغرافيا 3354 36

 68.5 نجاح محمد والء الشامي جغرافيا 3395 37

 68.3 نهيدة محمد سالم سمور جغرافيا 3256 38

 68.2 نبيهه رجا وصال شرف الدين جغرافيا 3259 39

 68.1 نعمه قاسم روان المحمد جغرافيا 3189 40

 68.1 يسرى شعبان لورا كاسو جغرافيا 3407 41

 68 إسعاف أحمد روان حزراوي جغرافيا 3191 42

 68 فاطمه علي ياسمين العر جغرافيا 3312 43

 76.6 مريم محمد نورا عبد الرحمن حقوق 56 1

 74.9 شيرين هشام دارين عبد السالم حقوق 35 2

 72.9 عائشه حسن فادي عيد حقوق 5 3

 70.9 لينا فوزي ريما الجهماني حقوق 69 4

 70.2 أمل زياد أماني العيس حقوق 38 5

 69.1 سهام محمد سعيد وسام الهبول حقوق 61 6

 83.3 كبريه درغام خوله زيتون رياض أطفال 6057 1

 74.8 مريم عبد الجليل زاهرة مخيبر رياض أطفال 5942 2

 74.3 هدى محمد منير رنى عيسى رياض أطفال 5822 3
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 72.9 منى عبد الكريم بتول سالمه رياض أطفال 6054 4

 71.9 فاطمه نايف منال عبد القادر رياض أطفال 5995 5

 71.8 سليمه حبيب راميا غصن رياض أطفال 5938 6

 71.7 أميره محمود نغم جناد رياض أطفال 5723 7

 71.6 صالحة يوسف رهان خليل رياض أطفال 5762 8

 71.5 نعمات ديب سندس داوود رياض أطفال 5746 9

 71.5 بديعه محمد منال سميا رياض أطفال 5747 10

 71.1 سكر حبيب براعم زاهر رياض أطفال 5788 11

 71.1 فنديه يوسف سناء الزوكاني أطفال رياض 5794 12

 71 محاسن محمود ربى عمخار رياض أطفال 5931 13

 70.1 زهره محمد حسن اروى العربي رياض أطفال 5949 14

 70 امينه محمد منير فاطمه سنوبر رياض أطفال 5948 15

 69.9 غاده جرجس دونه غصن رياض أطفال 5939 16

 69.5 سميره احمد مياسهيال  رياض أطفال 5916 17

 69.5 فداء سوديف ميسم المنصور رياض أطفال 5689 18

 69.5 بدريه درويش عامره سرور رياض أطفال 6019 19

 69.5 نايله اسماعيل مجدلين الصوص رياض أطفال 5690 20

 69.1 سحر حسن فاطمة الجمل رياض أطفال 5781 21

 69 حليمه علي شيراز الحسين رياض أطفال 6011 22

 69.0 حكمت جمال أليسار كردي رياض أطفال 5994 23

 68.9 سلوى يوسف ثناء جابر رياض أطفال 6017 24

 68.7 وفيقه سعيد فاطمه خالد رياض أطفال 5847 25

 68.5 شريفه فيصل ايمان معاد رياض أطفال 5919 26

 68.5 مفيده عبد الفتاح خلود حمود رياض أطفال 5849 27

 68 نظيره حسن اميره عليشه أطفالرياض  5725 28

 68 سحر عبد الرزاق كنده لقموش رياض أطفال 5978 29

 67.6 سهام عبد السالم صبا صالح رياض أطفال 5895 30

 67.5 غاده معن ايناس عيسى رياض أطفال 5877 31

 67.5 رجاء داوود وصال كحل رياض أطفال 5695 32

 67.5 فاطمة الغنيعبد  رماح شحاده رياض أطفال 5816 33

 67.4 سلوى نمير مرام ميهوب رياض أطفال 5730 34

 67.4 هناء محمد سمير لميه كواره رياض أطفال 6024 35

 67.3 آسيه عدنان بشرى ابراهيم رياض أطفال 5928 36

 67 مريم مرعي جورجيت موسى رياض أطفال 5738 37

 67 منى محمود منال يوسف رياض أطفال 5691 38

 67 منى سمير رفه شنور رياض أطفال 5930 39

 67 نهال محمد عائشه حبيب رياض أطفال 5943 40

 67 نهاد عبد الحميد نجود بدر رياض أطفال 5710 41
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 67 آمنه محمود سميه الواوي رياض أطفال 5726 42

 81.9 كوثر سعيد وسام زيتون رياضيات 3845 1

 81 هند منذر رزان عليا رياضيات 3675 2

 79.6 مريم علي عامر زيدان رياضيات 3670 3

 78.8 مشيره مرشد ساره جوالق رياضيات 3724 4

 78.6 امتثال نضال حازم لباد رياضيات 3651 5

 78.5 هناء علي داود صافي رياضيات 3841 6

 78.5 رمزية موفق محمد ليال رياضيات 3820 7

 77.8 إكرام خالد ديما درويش رياضيات 3839 8

 77.2 حوريه يوسف عبد الناصر عوده رياضيات 3780 9

 77.1 نجاح مصطفى تغريد الحلبوني رياضيات 3668 10

 75.5 دالل مصطفى رشا سنوبر رياضيات 3766 11

 75.5 املى فوزي شادي عماد رياضيات 3798 12

 75.4 منتهى كمال راغد جنيدي رياضيات 3843 13

 75 زينب جمعه ساره نصره رياضيات 3751 14

 74.7 نوفه علي زينب محمد رياضيات 3825 15

 74.5 هديه محمد اسراء طلب رياضيات 3717 16

 74.5 وجيهه يحيى محمد غالي رياضيات 3761 17

 74.5 اميره محسن زينه خليل رياضيات 3842 18

 74.4 خديجه علي اسامه حمود رياضيات 3662 19

 74.4 رشيده عقل ربا سالمي رياضيات 3658 20

 74 حفيظه محمد خير فاطمه ابو زيد رياضيات 3745 21

 74 وحيده احمد غدير اسبر رياضيات 3671 22

 74 وضحا ابراهيم اسر محمود رياضيات 3847 23

 73.9 تمام خطار احمد  حمود رياضيات 3846 24

 73.6 هدى محمد باكير غيثاء العباس رياضيات 3657 25

 73.1 فداء الصليبي أحمد أبوغليونلمياء  رياضيات 3838 26

 73 امل محسن تقى الخضر رياضيات 3654 27

 73 سحر حكمت ضحى جناد رياضيات 3723 28

 73 زهره محمد حسين ناصر الدين رياضيات 3694 29

 73 فاطمه عبد المعين رانيه الصيدناوي رياضيات 3772 30

 72.8 ليله حمد بشرى سالمه رياضيات 3725 31

 72.5 لنده محمدرياض عبد الهادي السيد رياضيات 3721 32

 72.2 بشيره عبدو االء الحصوه رياضيات 3679 33

 71.5 عائشه طالب اسالم العبد المجيد رياضيات 3776 34

 71.5 سعاد علي نور الهدى اآلغا رياضيات 3703 35

 71.1 حمده بدر عتاب شاطر رياضيات 3674 36

 71 مريم محمود عوضباسل  رياضيات 3696 37
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 70.5 ابتسام عدنان خالد الخطيب رياضيات 3848 38

 70.5 سعاد مروان وعد يوناني رياضيات 3695 39

 70.5 انعام مصطفى زهير عاقور رياضيات 3706 40

 70.2 تركمان عيسى سليمان الخوري رياضيات 3682 41

 70.1 ندا نظير سوزان فضه رياضيات 3754 42

 70 زينب محمود آالء الشيخ رياضيات 3709 43

 70 اسيمه احمد لمياء بكري باشا رياضيات 3762 44

 69.5 كوثر اسماعيل شيرين الجهماني رياضيات 3851 45

 69.2 نجيبة محمد خزامة أسعد رياضيات 3826 46

 69 ساره أحمد علي خميس رياضيات 3697 47

 69 هدنه محمد رشوان حميره رياضيات 3837 48

 69 هند محمد هنادي حمدان رياضيات 3680 49

 69 ثناء جورج زياد سمعان رياضيات 3678 50

 68.7 فاطمه نجدت صبا خلوف رياضيات 3652 51

 68.6 مرام محمد بشير رشا الخربوطلي رياضيات 3817 52

 68.5 صباح رفيق علي عباس رياضيات 3844 53

 68.2 زينب محمود عبير شاكر رياضيات 3804 54

 67.5 فاطمه رفيق والء الحتاوي رياضيات 3796 55

 67.5 جومانا عدنان يمامه غريب رياضيات 3705 56

 67.5 فاطمه مازن ديانا حالق رياضيات 3669 57

 67.5 ناديا حسن ريم رمضان رياضيات 3771 58

 67.5 حمده حسين الهام عابد رياضيات 3748 59

 67 وداد زكريا خلود روضة رياضيات 3677 60

 67 فاطمه محمد بسمه المحمد رياضيات 3779 61

 67 عائشه محمد اكرم االء نتوف رياضيات 3700 62

 67 سهير عصام رغد فاروسي رياضيات 3836 63

 67 صبحه عبد القادر محمد جمعه رياضيات 3819 64

 66.5 روضه مرعي سليمان جبل رياضيات 3684 65

 66.5 هدايه سامر عرودكيمروه  رياضيات 3795 66

 66.5 رندة خالد أماني عبد العزيز رياضيات 3655 67

 66.5 سحر سليمان رنا بلله رياضيات 3701 68

 66.5 آسية محمد أحمد الحسن رياضيات 3741 69

 66 امامه علي منال عفوف رياضيات 3753 70

 66 عيشه يوسف بيان الجناني رياضيات 3743 71

 66 سميره نديم محمد فادي عز الدين رياضيات 3813 72

 66 يسره عبد الرحمن لينا سليم رياضيات 3692 73

 65.5 حمده عدنان مها الموسى رياضيات 3805 74

 65.5 صفاد أحمد خضره جمعه رياضيات 3734 75
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 65.5 فاطمه جادو ثريا الشماط رياضيات 3736 76

 65.5 وردة محمد نور نزال رياضيات 3784 77

 65.5 شهال عبد القادر سوسن المحمد رياضيات 3849 78

 65.5 فريال مصطفى آالء الفضل رياضيات 3797 79

 65.5 سعاد هيثم هبة سماق رياضيات 3663 80

 65.5 جوريه عبد الباسط رهف أبو ضاهر رياضيات 3777 81

 65.5 مؤمنه حسن ايناس خربوطلي رياضيات 3810 82

 65 سلمى نبيه عباسميساء  رياضيات 3774 83

 65 كوثر خالد ريم حيدر رياضيات 3661 84

 65 اعتدال انور حسناء العطار رياضيات 3785 85

 65 كريمه كامل محمد العقدي رياضيات 3720 86

 64.5 باسمه نعيم هبه علويه رياضيات 3688 87

 64.5 حنان عقل احمد اسعيد رياضيات 3835 88

 64.5 ساره حسين دوكانهديل  رياضيات 3735 89

 64.2 زينب محمد خير أريج أبو سليم رياضيات 3716 90

 64 زهره مصطفى والء دره رياضيات 3739 91

 64 مريم شحاده خوله زهره رياضيات 3673 92

 64 فاطمة إبراهيم ميساء المعاني رياضيات 3769 93

 63.3 آمنه حسن سناء قويدر رياضيات 3768 94

 63 هند خالد بيان عيروط رياضيات 3687 95

 62.5 فطمه بشير جومانا شعيب رياضيات 3807 96

 93.9 نادره خليل سامر البيرق علم اجتماع 5099 1

 83.9 سعده محمد مي قدار علم اجتماع 5040 2

 82.3 مفيده معتصم نيفين سفر علم اجتماع 4877 3

 82.3 سعده اسماعيل احمد جريش علم اجتماع 4874 4

 81.2 عمشة عدنان جهان ظاهر علم اجتماع 5023 5

 81.1 سعدة عطا ايفلين حسن علم اجتماع 5054 6

 80.7 صبيحه محمود ديانا جبيلي علم اجتماع 5039 7

 80 انيسه سهيل رهف الزعبي علم اجتماع 5028 8

 79.5 شفيقة احمد عبيرالقابقلي علم اجتماع 5042 9

 78.8 حسنه عيسى العفيفدياله  علم اجتماع 4798 10

 78.2 نبيهه محمد سوزان محمد علم اجتماع 5008 11

 78 وجيها علي محفوض عبير عباس علم اجتماع 5041 12

 77.9 سميرة حسن روزان احمد علم اجتماع 5098 13

 77.2 هند احمد هدى علو علم اجتماع 4839 14

 76.1 هناء فيصل رؤى زاهر علم اجتماع 5085 15

 75.4 رغداء جمال هنادي طرفه علم اجتماع 4993 16

 75.2 مسره علم الدين مها حمدان علم اجتماع 4918 17
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 74.9 آمال احمد نسرين عثمان علم اجتماع 5030 18

 74.9 فاطمه علي احمد جراح علم اجتماع 4955 19

 74.6 عزيزة عادل براءه جوني علم اجتماع 5044 20

 74.5 نجاح محمود علي ناديا مطر علم اجتماع 4770 21

 74.4 ماجدة احمد زبيدة امعال علم اجتماع 5062 22

 74.4 صعون عزيزة نورمان حريبة علم اجتماع 5050 23

 74.1 سلوى محمد صباح يمق علم اجتماع 5045 24

 74.1 ليلى يونس هبه محمد علم اجتماع 4857 25

 74.0 امال رياض مفيده كاتبه جربوع علم اجتماع 4881 26

 74.0 مهجة ظريف خديجة حسون علم اجتماع 5038 27

 73.5 نظمية سليمان سمر شعبان علم اجتماع 5063 28

 73.1 ثناء ديب هبة بيلونة علم اجتماع 5046 29

 73 شهيدة عباس رنا جزعة علم اجتماع 5049 30

 72.6 زهيه وجيه وفاء الطويل علم اجتماع 4962 31

 72.6 شهيره جودت شاديه عربي اجتماع علم 4866 32

 72.6 صبحيه يوسف رنا طربوش علم اجتماع 4988 33

 72.6 خطيره عبد الكريم نعمه الخليل علم اجتماع 4919 34

 72.5 عروبه فياض مريم بكر علم اجتماع 4926 35

 72.4 عفاف خضر مريم الصالح علم اجتماع 4840 36

 72.1 طالبيه ابراهيم ورده حمره علم اجتماع 4954 37

 72 نيروز فراز روز عقل علم اجتماع 4768 38

 72 خديجة ابراهيم منيرة عبد الغفور علم اجتماع 4991 39

 71.8 عطاف محمد ليلى برو علم اجتماع 4949 40

 71.8 جومانا احمد لجين درويش علم اجتماع 4905 41

 71.7 زبيدة صالح حال صالح علم اجتماع 5043 42

 71.7 كامله رياض ميساء الخليل علم اجتماع 5016 43

 71.6 مريم خالد فاطمه الشيخ علم اجتماع 5011 44

 71.6 سميعة محمد كنان محمد علم اجتماع 5036 45

 71.5 الطاف عبد الرزاق دينا رسول ارضروملي علم اجتماع 4947 46

 71.4 فوزيه زايد اخالص مهنا علم اجتماع 5029 47

 71.4 فاطمه ناجي مادلين الكركي علم اجتماع 4945 48

 71.3 فاطمه أمين جيداء الرواس علم اجتماع 5018 49

 71.0 فاطمة محمود هاله عدله علم اجتماع 4956 50

 71 منيرة محمد نهى حمدان علم اجتماع 5087 51

 71 سوسن جمعة رشا معاون علم اجتماع 4943 52

 71 لينا عادل روان سلمون علم اجتماع 4885 53

 71.0 لينا هيثم مرح احمد علم اجتماع 5056 54

 70.9 سميره محمد ريم دبول علم اجتماع 4920 55
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 70.8 شمه سعيد وداد الشامان علم اجتماع 4921 56

 70.6 حسيبه حسن صفاء عيسى علم اجتماع 4995 57

 70.5 فاديا حكمت نبيهه مخول علم اجتماع 4886 58

 70.4 نهاد سالم نور الحسن اجتماععلم  4870 59

 70.1 نوال مظهر الرا حمود علم اجتماع 4775 60

 70.1 جميله محمود عال ابراهيم علم اجتماع 4935 61

 70.1 ربيعه محمد سعيد تهاني شله علم اجتماع 4939 62

 70 ناديا حاتم أماني ابو حلقه علم اجتماع 4922 63

 70 غازيه محمود لما العقله علم اجتماع 4951 64

 70 هاجر عبد الفتاح ريم رسالن علم اجتماع 5086 65

 70 نبيهه محمود انفال العوض علم اجتماع 4815 66

 70 سميعه سلمان علي مهنا علم اجتماع 5055 67

 83.5 ليلى علي عال محمد علم األحياء 4308 1

 83.1 إسعاف علي باسمه خرسه علم األحياء 4266 2

 83 نوال موسى صفاء الشافعي األحياء علم 4267 3

 82.6 نهله فائز نور حسنه علم األحياء 4379 4

 80 وجيها ديب عال شاهين علم األحياء 4376 5

 80 فاطمه محمود أسماء نصر علم األحياء 4274 6

 80 وداد فايز علي حسون علم األحياء 4385 7

 79.4 نوره مخيبر زينب العلي علم األحياء 4388 8

 79 تمام سهيل دعاء نصور علم األحياء 4386 9

 79 نجاح شاهين رانيا المنصور علم األحياء 4382 10

 78.8 جميلة سهيل ريما كسيري علم األحياء 4335 11

 78.2 جهينة علي ناهد سلمان علم األحياء 4380 12

 78 عليا احمد ساره زين العابدين علم األحياء 4281 13

 78 زينب حسن شيرين يونس األحياءعلم  4271 14

 78 مريم علي ايمان خطاب علم األحياء 4268 15

 78 هدى عبد المجيد يسرى شباط علم األحياء 4297 16

 78 روال محمد ملهم سنا المنجد الشهير بللحام علم األحياء 4389 17

 77.8 صباح حسن ريم الشيخ رشيد علم األحياء 4381 18

 77 خالديه طالل دعاء الحالوي األحياءعلم  4269 19

 77 مي قصي رهف ابو عبد اهلل علم األحياء 4291 20

 77 حسنه وفيق ريم خليل علم األحياء 4383 21

 77 عليا محمد انصاف الخطيب علم األحياء 4378 22

 76.6 امنه عبد الكريم نور الجاروف علم األحياء 4273 23

 76.3 وداد احمد موسىنانسي  علم األحياء 4356 24

 76 ليبيا اسماعيل هبة خضور علم األحياء 4387 25

 76.0 ملكه عدنان رنا احمد علم األحياء 4307 26
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 75.6 زينب محمد ضحى المغربي علم األحياء 4345 27

 75.5 غاده جهاد ضحى محمد علم األحياء 4333 28

 75.4 انتصار محمود رنيم علي علم األحياء 4277 29

 75 هدى محمد آثار الرفاعي علم األحياء 4260 30

 75 صبحيه دياب هدى فروخ علم األحياء 4337 31

 75 سميره ماجد اماني حيدر علم األحياء 4287 32

 75 نجاح مروان عفراء عبد الحليم علم األحياء 4343 33

 74 مفيده ناصر إيناس قشقو علم األحياء 4270 34

 74 نعيمه علي ليلى هنديه علم األحياء 4328 35

 74 آمنه فتحي هاله المصري علم األحياء 4282 36

 74 فاطمه محمد نور الهدى شيشه علم األحياء 4278 37

 74 امال كريم اريج دروبي علم األحياء 4361 38

 74 فطومه قاسم فاتن مظفر علم األحياء 4373 39

 74 منى محمد باسل عبود علم األحياء 4384 40

 74 سهيال خالد اخالص المصري علم األحياء 4256 41

 74 مريم عبد الكريم وفاء السيد احمد علم األحياء 4305 42

 73 هناء احسان ريما بشير علم األحياء 4289 43

 73 وفاء محمد بشرى الموصلي علم األحياء 4304 44

 73 سعيده محمود والء زيدان علم األحياء 4393 45

 73 راغده ايليا كريستين عبيد األحياءعلم  4360 46

 73 حوريه يوسف ايناس سعيد علم األحياء 4348 47

 72.6 مدينه حسان ميس محفوض علم األحياء 4314 48

 72.2 فاطمه ديب بثينه عرابي علم األحياء 4312 49

 72.1 ارتهاز غسان ايمن الخضور علم األحياء 4311 50

 72 سمر رياض غزالنريم  علم األحياء 4254 51

 72 اشتياق حمزه نائله حاج علي علم األحياء 4292 52

 72 سماح هشام وسام بكر علم األحياء 4251 53

 72 آمنه محمد فتحي اماني زاهد القادري علم األحياء 4259 54

 72 ابتسام علي ليال نادر علم األحياء 4344 55

 71.3 خالديه عبد الكريم حنين خرمه علم األحياء 4329 56

 71 فضه حسين فاطمه مريمه علم األحياء 4286 57

 71 فاطمه فيصل خديجه طه علم األحياء 4276 58

 71 زهره موفق وفاء هالل علم األحياء 4309 59

 71 ثريا غازي هبه بعلبكي علم األحياء 4303 60

 70.5 دعد نهاد رنا برهوم علم األحياء 4265 61

 70.3 عفاف نزار هاله عوده علم األحياء 4369 62

 70 مريم محمد عفراء حمره علم األحياء 4365 63

 70 دالل حسن والء دياب علم األحياء 4283 64
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 70 ليلى قاسم ميسم الشريف علم األحياء 4368 65

 70 جميله شاكر هبه احمد علم األحياء 4284 66

 70 مريم محمد سالم الحلبي علم األحياء 4258 67

 70 فاطمه عمر مروه حمره علم األحياء 4340 68

 70 خديجه خالد فاطمه الطويل علم األحياء 4275 69

 70 ساره محمد انعام الشيخ علم األحياء 4377 70

 69.6 جميلة ياسين ايمن الدالي علم األحياء 4272 71

 69.3 ايمان عبد الحميد صبا العلوش علم األحياء 4324 72

 69 كاملة حسين ميسم ابراهيم األحياءعلم  4293 73

 69 امنه محمد حنان شحاده علم األحياء 4351 74

 69 خديجه احمد وسيله بريكع علم األحياء 4342 75

 69 ايمان احمد نوار مصطفى علم األحياء 4349 76

 69 مريم عبد الرؤوف فتحيه ظريف علم األحياء 4315 77

 69 حنان محمد هيثم احمد خلوف علم األحياء 4334 78

 68.6 عبير زياد زهور طريش علم األحياء 4346 79

 68.5 منيره جبر هبه ناصيف علم األحياء 4263 80

 68 عائده ياسين والء أبو احمد علم األحياء 4374 81

 68 امل محمد خليل دارين مغربي علم األحياء 4262 82

 68 وجيها احمد ندى الشيخ علم األحياء 4306 83

 68 خديجه حبيب ايمان اسماعيل علم األحياء 4359 84

 68 هيام عدنان منال الحلبي علم األحياء 4299 85

 67 حميده علي مرفت الجوجو علم األحياء 4288 86

 66.2 فدوى عبد العزيز نورالقادري علم األحياء 4367 87

 66 عائشه علي فاطمه دله علم األحياء 4339 88

 66 حليمة محمد عروبة مكسور األحياءعلم  4285 89

 65.1 وردة قاسم نور الهدى طربوش علم األحياء 4316 90

 65 مرشه احمد سوسن خطيب علم األحياء 4300 91

 65 سحر ابراهيم رهف  الصفدي علم األحياء 4332 92

 65 ماجدة عمر براءة شهابي علم األحياء 4352 93

 65 ليلى صالح الدينفرحه سيف  علم األحياء 4257 94

 65 أسماء خالد لينا مشمش علم األحياء 4362 95

 65 مها نجدت ايمان بشماف علم األحياء 4354 96

 64.6 سميره نبيل قمر بيان علم األحياء 4363 97

 64.2 عائشه بسام ضحى ضاهر علم األحياء 4370 98

 64 غاده محمود فاطمه سليمان علم األحياء 4353 99

 64 يسرى حمد والء غزال علم األحياء 4364 100

 64 صباح محمد شذا اللحام علم األحياء 4323 101

 63.1 هناء محمد مرام كشك علم األحياء 4295 102
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 63 مي زهر الدين كنان الشيخ علم األحياء 4252 103

 63 سلوى محمد بنان العر علم األحياء 4347 104

 63 مريم عدنان منار نتوف علم األحياء 4280 105

 63 ثريا غازي منال بعلبكي علم األحياء 4298 106

 62 وداد جاد اهلل نعمه بربور علم األحياء 4296 107

 78.6 نهاد محمد خير رنا الشرابي علم النفس 5121 1

 75.4 رجاء أمين بيداء ابوحسن علم النفس 5247 2

 75.1 حوا وجيه نور الشيخ علم النفس 5240 3

 75.0 ليلى احمد دارين عبد اهلل علم النفس 5114 4

 75 نوف خالد اخالص خالد علم النفس 5122 5

 75.0 وسيله فايز امل مرشد علم النفس 5248 6

 74.6 آمال نعيم كاتيا قاظان علم النفس 5204 7

 74.2 ملك سجيع دارين الكاج علم النفس 5118 8

 73.9 سحر قاسم اماني مالك علم النفس 5253 9

 72.6 الهام حسين فاديا كرديه علم النفس 5123 10

 72.6 زهره محمد نواره السبيريج علم النفس 5171 11

 72.5 شيمه مرعي خلود مرعي علم النفس 5129 12

 72.4 غنيمة سليم عبير جبور علم النفس 5241 13

 72 سعاد محمد حسن منال ابو البرغل علم النفس 5119 14

 71.5 رقيه احمد نور الهدى شعبان علم النفس 5229 15

 71.5 هناء احمد والء خطاب علم النفس 5120 16

 71.5 نجود لميع عال الصالح علم النفس 5256 17

 71 هناء محمد شريف أمل حيدور علم النفس 5175 18

 70.6 عطاف مصطفى فاتن الشيخ علم النفس 5176 19

 70.5 حسنا علي منيره الرفاعي علم النفس 5125 20

 70.4 صبحية محمد منير صفاء بري علم النفس 5255 21

 70.1 فاطمه محمد وفاء جراده علم النفس 5159 22

 70.0 عليا احمد بيان الجمعات علم النفس 5151 23

 79 وداد عصام ايمان الطويل علوم سياسية 3625 1

 78.2 يسرى عارف بلثم حسن علوم سياسية 3627 2

 76.6 وداد عبد الرزاق ديما عباس علوم سياسية 3626 3

 74.0 اديبه سمير وفاء علي علوم سياسية 3634 4

 72.6 حسنيه محمود احمد يوسف علوم سياسية 3623 5

 72.3 كوكب عزت سلوى حسن علوم سياسية 3629 6

 70.1 فريزه محمد حنان خليف علوم سياسية 3647 7

 68.3 سعده محمد والء الميهوب علوم سياسية 3630 8

 68 فاطمه جمعه اميره باكير علوم سياسية 3619 9

 67.3 نهال رامز زينه عبد اهلل علوم سياسية 3628 10
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 67 رابيا ابراهيم لميا خضر علوم سياسية 3631 11

 66 ليلى احمد ناريمان الجردي علوم سياسية 3649 12

 66 هاله عدنان هنيده معقالي علوم سياسية 3622 13

 65.5 عفاف عدنان عال غبيس علوم سياسية 3633 14

 63 عائده صادق ميسم شنان علوم سياسية 3636 15

 85.1 فاطمة مصطفى رندة بسطي فلسفة 3522 1

 84.2 فلك عبد الحميد فاطمه حمد فلسفة 3484 2

 83.1 فاطمه محمد االء برغل فلسفة 3485 3

 81.8 سوريا يوسف عبير علبه فلسفة 3595 4

 80.4 سعاد يحيى خالد خريوش فلسفة 3575 5

 80.4 جنيه فوزي نسيمه الشاقي فلسفة 3496 6

 80 فاطمه ياسر حسنيه العالن فلسفة 3480 7

 80 خديجه محمد منى حريق فلسفة 3468 8

 80 رسميه حمود وئام المقت فلسفة 3529 9

 79.6 صالحه صالح وفاء المدراج فلسفة 3513 10

 79.1 اسماء فهد ابراهيم منصور فلسفة 3544 11

 78.7 فاطمة محمد بشير امنه مرسال فلسفة 3507 12

 78.6 خديجه علي امال حالوه فلسفة 3508 13

 78 رويده رشيد ميرفت داود فلسفة 3573 14

 77.8 فاطمه عدنان مصطفى سالم فلسفة 3515 15

 77 فوزيه محسن ميساء المزيد العنزي فلسفة 3511 16

 77 ذيبه علي اميره  غياض فلسفة 3462 17

 76.5 خديجه محمد رقيه نهار فلسفة 3463 18

 76 رجاء يحيى عال عبله فلسفة 3490 19

 76 منتها بركات أسماء بركات فلسفة 3494 20

 76 هديه عبد اهلل هناء الخطيب فلسفة 3520 21

 79.7 جميلة محمود آالء كحيل فيزياء 3980 1

 79.6 ناديا محمد انس اسماعيل فيزياء 4066 2

 79.5 نبيهه عبد الكريم حنين شما فيزياء 4061 3

 78 آمنه محمد منار قرقزان فيزياء 4041 4

 77.9 منى بديع فادي ياسين فيزياء 3993 5

 77.5 جميلة عبد الرزاق غيث ونوس فيزياء 4065 6

 77.1 حنان أحمد ضحى روميه فيزياء 4028 7

 75.6 كرام محمود رهف سنوبر فيزياء 3990 8

 75.5 ساميال غطفان تهامة حسن فيزياء 4054 9

 75.1 رجاء اليوسف وجيه عفراء اليوسف فيزياء 4056 10

 74.5 اميرة محسن مها خليل فيزياء 4064 11

 74.1 منى محي الدين مرح بدران فيزياء 3992 12
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 74 عزيزه عبد اهلل نوري الغندور فيزياء 3973 13

 73.7 ليلى مالك ليال هيفا فيزياء 3989 14

 73.5 فداء فواز حيدر اسماعيل فيزياء 4048 15

 73 فطوم ديب حنان بدوي فيزياء 3988 16

 73 مريم مصطفى ندى الهرباوي فيزياء 4000 17

 72.6 نزهه محمد هبه محمود فيزياء 4071 18

 72.5 ادال علي مها عز الدين فيزياء 4043 19

 72.5 حفيظه منير محمد سليمان فيزياء 4070 20

 71.5 آمنه محمد نايفه رحيل فيزياء 4012 21

 71.5 انعام فايز آمنه حيدر فيزياء 4038 22

 71.5 شاميه سليمان منار كيوان فيزياء 3972 23

 71.1 مسيله علي ليذا ابراهيم فيزياء 3986 24

 71 حفيظه وفيق سارة منصور فيزياء 4030 25

 71 قمره محمد نعيم سليم أمين فيزياء 3996 26

 70.6 حوريه محمود مها حسين عارفه فيزياء 3987 27

 70.5 معينة احمد وسام احمد فيزياء 4049 28

 70.5 سهام محمد خير ريم البقاعي فيزياء 3982 29

 70.5 وهيبة علي يامن بركات فيزياء 4055 30

 70.5 اميمة علي هال قدورة فيزياء 3999 31

 70 زمزم محمد براءه الشايب فيزياء 4023 32

 70 كروان سمير علي عزو فيزياء 4059 33

 69.5 سليمة رشراش رندا صقر فيزياء 4029 34

 69.5 اسما محمد مناف شحاده فيزياء 4036 35

 69.5 سنية محمد رهف ديبو فيزياء 3974 36

 69.5 وحيدة عبد الطيف فدوى الخطيب فيزياء 4053 37

 69.5 وفاء عمر آمنه شعبان فيزياء 3994 38

 69.0 حمده محمد ديب محمد الدبس فيزياء 3975 39

 69 بثينه محي الدين وائل الزوارعه فيزياء 3983 40

 69 عبيده يوسف بشرى حالول فيزياء 3970 41

 68.7 ليلى عيد فرح العبد فيزياء 3978 42

 68.5 فاطمه سليم اسماء عنقود فيزياء 3968 43

 68.5 نهاد خالد رغد طالب فيزياء 3991 44

 68.5 مفيده فايز ريم محمود فيزياء 4031 45

 68.5 لميا ابراهيم امنه عبد اهلل فيزياء 4068 46

 68.5 فرات عنان خلدون عدره فيزياء 4052 47

 68.4 هاله دياب امنه نعمان فيزياء 3966 48

 67.5 شما حسين آمنه الفالح فيزياء 4039 49

 67.5 هدى عبدو علي سنقر فيزياء 4001 50



44 

 

 67.5 اغده محمود حسام مقصود فيزياء 4051 51

 67.2 جوريه راتب عادل ناصر الدين فيزياء 3967 52

 67 نهال علي نهال سليمان فيزياء 4060 53

 67 فيروز ياسين حسين يوسف فيزياء 3965 54

 67 فاتنه هايل رزان حجله فيزياء 4007 55

 67 فائزه جودات دانيا ابو نبوت فيزياء 4032 56

 66.1 فاطمه فاروق دعاء يونس فيزياء 4040 57

 66 نجوى مصطفى رشا رسالن فيزياء 4042 58

 66 شاديه محمد علي خليل فيزياء 4035 59

 65.5 زلوخ مصطفى آالء صطوف فيزياء 4013 60

 65.5 صباح محمد فداء عاشور فيزياء 4033 61

 65 هند ايمن عبير عبد الرحمن فيزياء 4009 62

 64.5 مها علي جمال الحوري فيزياء 3998 63

 64 فاطمة يوسف زينب بدوي فيزياء 3981 64

 64 فاطمه محمد رياض قمر معنيه فيزياء 3979 65

 64 صفاء عبد الحميد رامه دوله فيزياء 3984 66

 63 شهيره علي بنان حميدي فيزياء 4062 67

 70.1 رجاء محمد لطفي محمد امير بيازيد فيزياء وكيمياء 4076 1

 68.3 روسيا محمد رامي دله فيزياء وكيمياء 4058 2

 77.2 سهام زكي صفاء طه كيمياء بحتة 4099 1

 74.4 امينه احمد تهاني خالوصي كيمياء بحتة 4087 2

 73.5 خوله ديب منال قاسم كيمياء بحتة 4086 3

 70.5 عائشه حسين حورية شحاده كيمياء بحتة 4088 4

 69.7 فاطمه علي ابتسام غبيس كيمياء بحتة 4097 5

 69.5 فوزيه احمد روز عاصي كيمياء بحتة 4089 6

 69.1 غازيه علي روال فاضل كيمياء بحتة 4096 7

 69 انوار مهدي مروى حيدر كيمياء بحتة 4098 8

 69 عائشه مصطفى لينا خطاب كيمياء بحتة 4104 9

 68.5 آمنه محمد سعيد حنان سلعوس كيمياء بحتة 4116 10

 68.5 نوال عبد اهلل مها عائشة كيمياء بحتة 4092 11

 68 نوال حسام فاطمه األشرم كيمياء بحتة 4112 12

 66.6 آسيا حسن عال علي كيمياء بحتة 4115 13

 66.5 وسام صالح رفيف يوسف كيمياء بحتة 4122 14

 66 شهرزاد أمين ضحى صالح كيمياء بحتة 4105 15

 66 ربيعه محمد سالم براءه سلعس كيمياء بحتة 4085 16

 65.7 سعده عباس اخالص سليمان كيمياء بحتة 4125 17

 65.5 فاطمة صالح مروة الكلتي كيمياء بحتة 4091 18

 64.6 خديجة محمد فاطمة حسين كيمياء بحتة 4093 19
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 64 سعاد محمد بشير جوهره عمار كيمياء بحتة 4106 20

 64 فطيم محمد ديب شفاء الجاسم كيمياء بحتة 4117 21

 63 غاده يوسف ملك احمد كيمياء بحتة 4121 22

 77.0 سلوى علي فجر شليحة كيمياء تطبيقية 4204 1

 75.9 رجاء احمد هال الزيات كيمياء تطبيقية 4149 2

 75 نجاح عصام عال الشيخ برنية كيمياء تطبيقية 4182 3

 74.1 عفاف ابراهيم ريم عاصي كيمياء تطبيقية 4185 4

 73.9 اميره محمد يامن السليم كيمياء تطبيقية 4183 5

 72.4 هيفاء محمد علي سوسن العابد كيمياء تطبيقية 4232 6

 71.3 فاديا ناصيف بشرى حجاز كيمياء تطبيقية 4216 7

 70 حسنه عبد الكريم االسماعيلداليا  كيمياء تطبيقية 4208 8

 69 هيله محمد وعد رمضان كيمياء تطبيقية 4181 9

 68.5 مريم محمود امل حاج علي كيمياء تطبيقية 4172 10

 68.3 فردوس منير اسيل حامد كيمياء تطبيقية 4220 11

 67 كنانه نمير نورا غفر كيمياء تطبيقية 4245 12

 67 جميله ابراهيم المحمداالء  كيمياء تطبيقية 4222 13

 67 فريال محمد فايز ردينة القادري الهيجاني كيمياء تطبيقية 4197 14

 67 ميثاء امير هال بركات كيمياء تطبيقية 4165 15

 67 خزاعه حسين ريما متوج كيمياء تطبيقية 4199 16

 67 فاطمة سعيد صفاء الكفري كيمياء تطبيقية 4233 17

 66.6 نوال رياض راغده الجاروف تطبيقيةكيمياء  4194 18

 66.6 جميله عبد الناصر غنى البلخي كيمياء تطبيقية 4196 19

 66 سهام عمر محمد السنجقدار كيمياء تطبيقية 4177 20

 66 امل حسن شذا ايوب كيمياء تطبيقية 4173 21

 66 أميره عدنان سماح السالخ كيمياء تطبيقية 4137 22

 66 ربيعه محمد سالم بدويه مستو تطبيقيةكيمياء  4195 23

 65.6 فاطمه احمد غزه الحسن كيمياء تطبيقية 4179 24

 65 نجاح ناصر هبا عوض كيمياء تطبيقية 4129 25

 65 فاطمه خالد مريم حمدان كيمياء تطبيقية 4153 26

 65 آمنه موسى مسعود الفحل كيمياء تطبيقية 4190 27

 64.6 حنان مأمون ضحى علوش كيمياء تطبيقية 4188 28

 64 ايمان بسام بسمة عجاج كيمياء تطبيقية 4225 29

 82.7 اسعاف عاصم غياث دره العمري لغة إنكليزية 1616 1

 80.5 فطوم فرج عهد عروق لغة إنكليزية 1941 2

 80.2 هند عبد الرحمن غادة اللحام لغة إنكليزية 1776 3

 79.7 عزيزه حسن ميسون جبيلي لغة إنكليزية 2019 4

 79.5 سلمى نديم اروى طريفي لغة إنكليزية 2053 5

 79 اميره حيدر كاترين بو حسن لغة إنكليزية 1868 6



42 

 

 79 مريم محمد ديب لما العسلي لغة إنكليزية 1597 7

 78.9 لطيفه اسماعيل عامر الغاوي لغة إنكليزية 1736 8

 78.3 مكرم محمد منال السيد لغة إنكليزية 2088 9

 77.0 امثال حبيب مريم دال لغة إنكليزية 2044 10

 77 رويده عاطف سميحه القاق لغة إنكليزية 1521 11

 76.6 حليمة محمود آمنة الخطيب لغة إنكليزية 1900 12

 76.3 لطيفه فؤاد نبال عماد لغة إنكليزية 1951 13

 76.2 هدله عبد اهلل خديجه سيد احمد لغة إنكليزية 1726 14

 76 سهام علي اماني رحيباني لغة إنكليزية 1845 15

 76.0 سعدية علي خديجة نصار لغة إنكليزية 1930 16

 75.5 فاطمة مصطفى سفانة بسطي لغة إنكليزية 1543 17

 75.4 توفيقه احمد نوار العبد اهلل لغة إنكليزية 1645 18

 75.4 لميس نديم محمد روميه لغة إنكليزية 1489 19

 75 آميمه آحمد منال ادريس لغة إنكليزية 2013 20

 75 عفاف بدر الدين بدور رجب لغة إنكليزية 1720 21

 75 نزها محمد هال منصور لغة إنكليزية 1513 22

 75 مخلصه عبد الجبار وسيله هاشم لغة إنكليزية 1974 23

 75 فاطمه محمد كنانه الحاج يحيى لغة إنكليزية 1615 24

 74.8 نجوى بشير رزان نصور إنكليزيةلغة  1965 25

 74.6 نوال عادل سعاد علي لغة إنكليزية 1698 26

 74.5 ابتسام دياب سالي جنود لغة إنكليزية 2059 27

 74.4 سميه اسماعيل همسه الخطيب لغة إنكليزية 1884 28

 74.4 أسماء رياض ريم اآلغا لغة إنكليزية 1579 29

 74.2 مريم صالح فالحة شيراز لغة إنكليزية 1711 30

 73.9 مريم حسين فاطمه رجب لغة إنكليزية 1863 31

 73.6 فنديه احمد وفاء الشعير لغة إنكليزية 1703 32

 73.5 زاهيه عبد الرزاق ربا الكحيل لغة إنكليزية 1694 33

 73.4 تمام سهيل نجود نصور لغة إنكليزية 2093 34

 73.4 نظيره عبدو نسرين داود لغة إنكليزية 1613 35

 73.4 هدى محمد جمال فايزه المسالتي لغة إنكليزية 1808 36

 73.3 سمر محمد الحكم مي المرادي لغة إنكليزية 1838 37

 73 دالل سمير حال اسماعيل لغة إنكليزية 1594 38

 73 وجيهه منير ساميه الحاج حسن لغة إنكليزية 1968 39

 72.8 منى سمير سليمانمروه  لغة إنكليزية 1891 40

 72.7 اسماء نديم هبه اسماعيل لغة إنكليزية 2095 41

 72.7 بديعه سمير تغريد مصطفى لغة إنكليزية 2068 42

 72.6 نهال مأمون بتول شومان لغة إنكليزية 1779 43

 72.5 مريم سمير نور الجردي لغة إنكليزية 1602 44
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 72.5 ناديه محمد علي غريب لغة إنكليزية 2028 45

 72.5 مائده محمد سعيد ماجدة دعبول لغة إنكليزية 1810 46

 72.5 حسنه ذيب منار حسن لغة إنكليزية 1494 47

 72.4 نزيهه احمد عبير سميد لغة إنكليزية 1586 48

 72.4 مريم حسين فاديه رجب لغة إنكليزية 1876 49

 72.4 ابتسام هاشم كنانه زيدان لغة إنكليزية 2008 50

 72.2 غزاله وحيد صفاء الفياض لغة إنكليزية 1790 51

 72 بشيره خليل نور الشيخ لغة إنكليزية 1723 52

 72 وداد زهير اسماء بكور لغة إنكليزية 1849 53

 72 صفاء عبد الرحيم رشا الحاج حسن لغة إنكليزية 1906 54

 72 شهديه اكرم ريم رمضان لغة إنكليزية 1725 55

 72 عائشه محمد رياض صوان إنكليزية لغة 1468 56

 72 غاليه ياسين علي زينب لغة إنكليزية 1844 57

 72.0 زينه سهيل عبير قاسم لغة إنكليزية 1463 58

 71.9 نشمية ناصر ملك ابراهيم لغة إنكليزية 2087 59

 71.9 خديجه محمود زهور ابو اللبن لغة إنكليزية 1799 60

 71.7 نعيمه سالمه نجمه الصوص لغة إنكليزية 1894 61

 71.7 دالل احمد ميادة حسن لغة إنكليزية 1742 62

 71.7 وفاء محمد سراب هاشم ايزا لغة إنكليزية 1755 63

 71.7 ساميه فيصل رباب جديد لغة إنكليزية 1681 64

 71.6 شمسه عبد الحميد ليلى الخازن لغة إنكليزية 1763 65

 71.6 سلمى عمر جميله علي لغة إنكليزية 1961 66

 71.5 خديجه عدنان محمد بسام المصري لغة إنكليزية 1959 67

 71.5 هيفاء رضوان لينا صابسن لغة إنكليزية 1798 68

 71.4 شاهينه صالح ناهده زيدان لغة إنكليزية 1682 69

 71.4 كفا أحمد نبال سليمان لغة إنكليزية 2020 70

 71.2 سهام موفق شريفههبه  لغة إنكليزية 1676 71

 71.0 دالل فارس دينا عمران لغة إنكليزية 1920 72

 71 زكايا سليم منى عبد الرحيم لغة إنكليزية 1563 73

 71 يمن سليمان عفراء علي لغة إنكليزية 1524 74

 71 ناهد جمال نورا جلب لغة إنكليزية 1467 75

 70.9 حليمه مصطفى منار عبد الباقي لغة إنكليزية 1453 76

 70.9 منيره نايف وسام داود لغة إنكليزية 1601 77

 70.8 كلثوم نبيل معزز روميه لغة إنكليزية 1816 78

 70.5 ليلى كرم لينا أحمد لغة إنكليزية 1827 79

 70.5 ميسون اسماعيل لميس اسماعيل لغة إنكليزية 1824 80

 70.3 منى خليل هنى الحسين لغة إنكليزية 1519 81

 70.3 وجدان اسماعيل رامه عقل لغة إنكليزية 1908 82
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 70.1 أمل علي أيهم يوسف سليمان لغة إنكليزية 1881 83

 70.1 سميحه اسماعيل منار الحاج حسين لغة إنكليزية 1575 84

 70 صفاء محمود دعاء غيالن لغة إنكليزية 1595 85

 70 عائشه نعيم هبه نقرش لغة إنكليزية 1945 86

 70 أمينه احمد أماني دابله لغة إنكليزية 1895 87

 70 ضويه نسيب اسراء العتروس لغة إنكليزية 1464 88

 70 فاطمه عبده روزان خليل لغة إنكليزية 1811 89

 70 نعمات علي رزان ديوب لغة إنكليزية 1847 90

 70 لينه ظريف لبنا ديب لغة إنكليزية 1765 91

 69.9 مرام مصطفى المصريجنيه  لغة إنكليزية 1814 92

 69.6 أميره سمير هدباء سماره لغة إنكليزية 1488 93

 69.6 نظيره عصام سومر بوبو لغة إنكليزية 1943 94

 69.5 فضيله محمد أفراح حميدو لغة إنكليزية 1576 95

 69.5 بصيره خرفان عتاب محمد لغة إنكليزية 2043 96

 69.4 خديجه محمد مروه الخطيب لغة إنكليزية 1774 97

 69.4 أنيسي ضامن مروه مالك لغة إنكليزية 1996 98

 69.4 فاطمة منير ديانا مهنا لغة إنكليزية 2016 99

 69.3 منى عادل ايفلين محمود لغة إنكليزية 1727 100

 69.3 رغداء سمير أمل فرعون لغة إنكليزية 1642 101

 69.2 نزهه محمد لمى الناجي لغة إنكليزية 2086 102

 69.2 فاطمه غسان رحاب الجوراني لغة إنكليزية 1886 103

 69.1 بديعه محمد نورا حمدي لغة إنكليزية 1773 104

 69.1 نديره حسن سناء قسام لغة إنكليزية 1767 105

 69.0 رحاب هاشم رزان رضوان لغة إنكليزية 1480 106

 69 وداد حسن هنادي الغوش لغة إنكليزية 1734 107

 69 فاطمه حسن رغداء جمعه لغة إنكليزية 1450 108

 69 رحمه خليل حسان السعد لغة إنكليزية 2070 109

 69 حفيظه محمد راما عاصي لغة إنكليزية 1481 110

 69 أمل محمد لما ياغي لغة إنكليزية 1540 111

 69 يمنه غاليه محمود هباء فرحه لغة إنكليزية 2040 112

 69 أمل أحمد سها المحمد لغة إنكليزية 1578 113

 83.7 وداد نوري عبد الرحمن معطي لغة عربية 881 1

 83.2 هنديه سعد الدين وفاء صالح لغة عربية 350 2

 83.2 اميرة حافظ احالم الحامض لغة عربية 1393 3

 82.1 نجاح مصطفى انس جمالية لغة عربية 1385 4

 81.6 الهام سليم لينا شبلي لغة عربية 1081 5

 81.5 فهيمة احمد غنية بعجانو لغة عربية 1209 6

 81.3 عليا عادل امل بوسعد لغة عربية 1009 7
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 81.3 كوكب يونس بشرى اسماعيل لغة عربية 1374 8

 80.7 ديبه محمد باسمه الواوي لغة عربية 469 9

 80.6 علما محمد سها ابراهيم لغة عربية 1318 10

 80.6 حمامة حيدر رشا ديوب لغة عربية 1353 11

 80.1 ابتسام اسماعيل رويدة اسماعيل لغة عربية 1322 12

 80 أمل كمال بتول العسلي لغة عربية 1091 13

 79.6 أمل محمود امتسال جنود لغة عربية 1365 14

 79.5 مريم حامد عال ايوب لغة عربية 1325 15

 79.3 حياة عبد اللطيف كوثر السعيد لغة عربية 398 16

 79.3 نعمت رسالن عبير نعمان لغة عربية 1012 17

 79 حياة سليمان صفاء ابو علوش لغة عربية 152 18

 78.9 غدونه عبد الهادي ماجده مظفر لغة عربية 234 19

 78.6 جميلة علي امانة منصور لغة عربية 1386 20

 78.5 نوره محمود نعمى برنبو لغة عربية 713 21

 78.4 رشيدة حافظ غانماناس  لغة عربية 298 22

 78.4 شما محمد امتثال خضرة لغة عربية 86 23

 78.4 نوال جابر ميسون أبو عيسى لغة عربية 1233 24

 78.3 ضوا احمد سناء عبد اهلل لغة عربية 1326 25

 78.2 سحر ميشال خلود عكرمه لغة عربية 194 26

 78.2 سكينه حافظ رويده دعبول لغة عربية 1234 27

 78.1 فوزة حسن براء مصطفى لغة عربية 1394 28

 78.1 صباح سمير منار مكارم لغة عربية 664 29

 78 سميره صايل عماد العيسى لغة عربية 767 30

 سليمان هدى الجاعور لغة عربية 1309 31
فاطمة 
 الجاعور
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 77.9 فوزية محمود مها السرور لغة عربية 967 32

 77.9 منيره نادر هبه حمدان لغة عربية 598 33

 77.8 سعده عادل لورانس صالح لغة عربية 99 34

 77.8 رقية عمر االء سالمه لغة عربية 432 35

 77.6 ريحانة سلمان لما أتمت لغة عربية 1154 36

 77.4 خديجه حسن رويده قزح لغة عربية 235 37

 77.4 ساميه كمال حنان صالح لغة عربية 1021 38

 77.3 هيام حسين نادر عيد لغة عربية 257 39

 77.1 مطيعه عبد الكريم روز عياش لغة عربية 477 40

 77.1 مريم محمود محاسن محمود لغة عربية 232 41

 77 فاطمه نظير سندس الواوي لغة عربية 219 42

 77 نوال عبد العزيز ركان الحجة لغة عربية 999 43

 77 مريم محمد ريم سيالن لغة عربية 451 44

 77 امل ربيع دياب حبيب لغة عربية 597 45
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 76.9 دالل أحمد هويدا بيطار لغة عربية 470 46

 76.9 فاطمه خليل سمر رستم لغة عربية 397 47

 76.8 خديجه نوري ميسون المحمود لغة عربية 593 48

 76.6 مريم زهير أسما حجازي لغة عربية 429 49

 76.6 يسرى علي رانيه حسين لغة عربية 228 50

 76.6 رسميه حسن منال منصوره لغة عربية 201 51

 76.5 دنيزه صالح شيرين ابراهيم لغة عربية 123 52

 76.5 انصاف محمد فراس طنيش لغة عربية 998 53

 76.5 سهيلة مشابك علي فياض لغة عربية 1208 54

 76.5 هند محمد منى خرزوم لغة عربية 317 55

 76.2 حياة منير جديدرمال  لغة عربية 1194 56

 76.2 فائزه تيسير سمر التكله لغة عربية 151 57

 76.1 ناديا عبد الحميد منار صبح لغة عربية 1187 58

 76 ماجده شحاده فوزه منعم لغة عربية 596 59

 75.9 دعد يعقوب ياسر الخير لغة عربية 401 60

 75.7 نجمه صالح منار حماده لغة عربية 404 61

 75.7 تركمانيه علي محمد بعله لغة عربية 623 62

 75.7 حمامه حبيب أنسام عادله لغة عربية 1354 63

 75.5 فاطمه عبد اهلل عفاف الرفاعي لغة عربية 383 64

 75.5 زمزم محمد عبد السالم عليا لغة عربية 932 65

 75.5 غزالة محمد امال خروبي لغة عربية 313 66

 75.4 عائشة نديم زكريارنا  لغة عربية 1265 67

 75.4 فاطمه عبد الغني صفاء البيطار لغة عربية 590 68

 75.4 هيام جاداهلل عالء الخمري لغة عربية 245 69

 75.2 جميله جودت رماز سليمان لغة عربية 1317 70

 75.1 سلوى احمد سنان يونس لغة عربية 230 71

 75 انعام احمد لينا جمعه لغة عربية 826 72

 75 صبحه يوسف محمد جميل خميس لغة عربية 473 73

 75 نفيسه نعيم وسام خشيني لغة عربية 662 74

 75.0 سميرة سلمان نباها صطفى لغة عربية 1396 75

 74.9 سهيله ياسين وعد قدور لغة عربية 208 76

 74.9 ايمان مروان ربا سيف لغة عربية 995 77

 74.8 هدى جهاد نسرين علي لغة عربية 1345 78

 74.8 أميرة مروان هالة الحسن لغة عربية 292 79

 74.7 بديعة سلطان عبير ابراهيم لغة عربية 1342 80

 74.6 منال كمال منى حسين لغة عربية 1331 81

 74.6 سوريا حبيب سحر ميهوب لغة عربية 476 82

 74.6 فاطمه احمد موسى شداد لغة عربية 602 83
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 74.6 حليمه محمود فاطمه الحوراني لغة عربية 276 84

 74.6 خديجه عبد الرحمن عمر مؤمنه لغة عربية 121 85

 74.5 امنه محمد وحيد سرى سماق لغة عربية 1149 86

 74.5 يسرى ملحم عمار الجزار لغة عربية 367 87

 74.5 هيام احمد خالد حسن لغة عربية 332 88

 74.5 صبحيه ابراهيم ماهر صليبي لغة عربية 450 89

 74.5 أمينه محمد ناظمه حيدر لغة عربية 935 90

 74.5 ساميه محمد طارق شموط لغة عربية 870 91

 74.4 عيشه احمد مهابه الخوالده لغة عربية 107 92

 74.4 سميره علي كنده داود لغة عربية 550 93

 74.4 سفيرة عارف جميله حرفوش لغة عربية 207 94

 74.2 غيثا فيصل بتول جلعود لغة عربية 1214 95

 74.2 كوكب محمود نجوى حميدي لغة عربية 153 96

 74.0 سروه عدنان منال الحاج عيسى لغة عربية 823 97

 74 مريم محمود جواهر شحود لغة عربية 851 98

 74 توفيقه محمود نوال خطيب لغة عربية 368 99

 74 فاطمة احمد حسن فارس لغة عربية 842 100

 73.9 نجاح علي وصال اسكيف لغة عربية 267 101

 73.8 عيده موسى منال عيسى لغة عربية 547 102

 73.8 جميله آدم أماني جبيلي لغة عربية 335 103

 73.7 شهيره مجيب رزان رمضان لغة عربية 403 104

 73.6 حوريه اسماعيل االء تركمان لغة عربية 965 105

 73.6 اميره ركات فاطمه غريبه لغة عربية 125 106

 73.6 فايزه جميل روال عليان لغة عربية 184 107

 73.6 مريم رمضان خديجه عبود لغة عربية 521 108

 73.5 شهيره حسين محمد شاكر لغة عربية 237 109

 73.5 فاطمة محمد نيرمين منصور لغة عربية 594 110

 73.5 هديه خالد مؤمنه داود لغة عربية 522 111

 73.5 ابتسام فايز ديما سريه لغة عربية 543 112

 73.5 مريم ابراهيم هدى غزال لغة عربية 626 113

 73.5 صبحه عزات علي احمد لغة عربية 124 114

 73.5 صبريه عادل منور شبول لغة عربية 466 115

 73.4 مجد جابر بتول حسن لغة عربية 1369 116

 73.4 وفيقة منصور ايمان منصور لغة عربية 1226 117

 73.4 نجاح محمد ديب مريم بدر لغة عربية 109 118

 73.3 منى أحمد وصال حسن لغة عربية 1321 119

 73.3 دالل عيسى هبة ابراهيم لغة عربية 1274 120

 73.2 آدات فؤاد عال بوعلي لغة عربية 512 121
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 73.1 فاطمه عمر اميره عنقه لغة عربية 250 122

 73 عزيزه محمود االء الحموري لغة عربية 1116 123

 73 لطيفه احمد ريم جاجه لغة عربية 888 124

 73 غاده عدنان هبه عبيدي لغة عربية 757 125

 73 نوال محمد خديجه محمد لغة عربية 882 126

 73 فطمة عيد عبير المصري لغة عربية 943 127

 73 هيام كاسر حنان العلي لغة عربية 467 128

 73 عائشه جمعه ريما جمعه عربيةلغة  106 129

 73.0 ميليا ناظم عتاب سليمان لغة عربية 1341 130

 72.9 سعاد خالد منى حربه لغة عربية 1002 131

 72.9 فطمه محمد بسمه خوالني لغة عربية 848 132

 72.7 زهره خليفه منى النزال لغة عربية 1430 133

 72.6 نعمات ركان ماهر باطيه لغة عربية 922 134

 72.6 فاطمة فارس جواهر حجازي لغة عربية 1183 135

 72.6 هنادي محمد تحسين أمينه السوقي لغة عربية 150 136

 72.6 نجوى منير مي نعامه لغة عربية 126 137

 72.5 عائشه علي غنام غنام لغة عربية 904 138

 72.5 امنه اكرم هبا شباط لغة عربية 887 139

 72.5 محاسن نديم سوزان خضر لغة عربية 1115 140

 72.5 دميانا امين أريج عمران لغة عربية 1028 141

 72.5 سميره أحمد أماني جهيم لغة عربية 651 142

 72.5 منيرة وجيه مضاء عباد لغة عربية 1206 143

 72.5 عوش محمد مصطفى المحمد لغة عربية 1121 144

 72.5 امنه غازي ماريا فندي لغة عربية 231 145

 72.5 جميله عبد االله بتول الرحيل لغة عربية 628 146

 72.5 أمينه أحمد إباء دوابة لغة عربية 253 147

 72.5 صبحيه ابراهيم انتصار صليبي لغة عربية 374 148

 72.4 سعده اسماعيل عهد الحموي لغة عربية 619 149

 72.4 جميلة علي ليلى منصور لغة عربية 1387 150

 72.4 هند حبيب راما بشالوي لغة عربية 1328 151

 72.3 فضيلة جمعة حليمة محمد لغة عربية 911 152

 72.3 دالل شحاده بثينه الصوا لغة عربية 487 153

 72.2 حليمة ضاهر آمنة منصور لغة عربية 92 154

 72.2 امينة احمد حنان الموسى لغة عربية 1410 155

 72.1 صلوح محمد علي هدى الحسن لغة عربية 213 156

 72.1 جهينة جمال شذا اسماعيل لغة عربية 1333 157

 72.1 عزيزه حكمات لينا سنكري لغة عربية 479 158

 72.0 فاطمة حافظ نسرين وسوف لغة عربية 1388 159
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 72 راضية عبد الرحمن ناديا عبيد لغة عربية 1433 160

 72 دالل محمود رنده مللي لغة عربية 1097 161

 72 خديجه علي نجاه العمر لغة عربية 314 162

 72 وفاء هيثم بشرى فهد لغة عربية 1048 163

 72 سعاد محمد هدى ميبر لغة عربية 525 164

 72 كسب محمد لينا صطوف لغة عربية 339 165

 72 وفاء فؤاد فداء شهاب لغة عربية 1148 166

 72.0 سميره عدنان زينب الشحود لغة عربية 682 167

 81.5 يسرى نعيم مرفت دبوس لغة فرنسية 2300 1

 79.5 بديعة سمير روال حمدان لغة فرنسية 2331 2

 79.4 تمره محمد روال محمد لغة فرنسية 2320 3

 77 ليلى وحيد ناديا عوض لغة فرنسية 2272 4

 76.6 يمنه احمد ثراء الجالد لغة فرنسية 2307 5

 76.4 مريم يوسف سكريهجوزفين  لغة فرنسية 2181 6

 75.8 مريم احمد امال مدور لغة فرنسية 2240 7

 75.7 مها جمال جميله جمعه لغة فرنسية 2351 8

 75.5 مطيعة علي سيمون داؤد لغة فرنسية 2343 9

 75.2 فهميه عمر حسين حسنين لغة فرنسية 2147 10

 75.0 ابتسام اديب جعفر سليمان لغة فرنسية 2313 11

 75 فاطمه ياسين نهى الحوري لغة فرنسية 2292 12

 75 شهيدة محمد رشا اسماعيل لغة فرنسية 2326 13

 74.6 منى موسى رنا سليمان لغة فرنسية 2205 14

 74.0 وهيبه محمود بسمان زيدان لغة فرنسية 2209 15

 74 سالم احمد سوزان دنفه لغة فرنسية 2222 16

 73.7 فرحة شاهر حال سليمان لغة فرنسية 2226 17

 73.6 أحالم سلمان رانيا ريا لغة فرنسية 2318 18

 73.6 داليل محمود مروه محب الدين لغة فرنسية 2212 19

 73.6 حنان نبيل رنيم سلمان لغة فرنسية 2248 20

 73.5 مفيده علي ضياء داؤد لغة فرنسية 2344 21

 73.4 نجال عماد الدين نغم علي لغة فرنسية 2204 22

 73.2 زاهيه ابراهيم ميساء مطر لغة فرنسية 2301 23

 72 سميرا علي ريم رحال لغة فرنسية 2339 24

 72 فاطمه اكرم حنان الشاقي لغة فرنسية 2160 25

 71.6 صباح فواز منال عضل لغة فرنسية 2245 26

 71.5 سنا محمد هال أحمد لغة فرنسية 2315 27

 71.1 هدى المنعم عبد سوزان عمر لغة فرنسية 2213 28

 71 حنان محمد اريج يوسف لغة فرنسية 2312 29

 71 امينة يونس حيان ياسين لغة فرنسية 2330 30
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 70.5 سميا سلمان ربا جمعه لغة فرنسية 2299 31

 70.4 فهيمه اسعد سناء جامع لغة فرنسية 2267 32

 70.3 وفاء جابر نور سكيكر لغة فرنسية 2294 33

 70.1 منيره محمد آمال خضور علي فرنسيةلغة  2296 34

 70 نوال نور الدين سهارا بركات لغة فرنسية 2314 35

 70 آمنه حسان فاديه ليال لغة فرنسية 2180 36

 70 اديبه سالم رزان بوشي لغة فرنسية 2202 37

 69.5 مها محمد عبير نظامي لغة فرنسية 2152 38

 69.5 حميده مجيد فاطمه غصن لغة فرنسية 2271 39

 69.4 زهرة قاسم زهور قاسم لغة فرنسية 2289 40

 69.3 اميره علي شذى كوسا لغة فرنسية 2229 41

 69.2 وداد محمد يوسف ناهد أبو قش لغة فرنسية 2173 42

 69 لميا أحمد هدى المجذوب لغة فرنسية 2361 43

 68.7 جميله حسن نورا كردي لغة فرنسية 2208 44

 68.5 شجيعة سعيد لمى حسون فرنسيةلغة  2319 45

 68.4 الهام ياسين لبانه القدار لغة فرنسية 2253 46

 68 قطام شاكر غفران رشيد لغة فرنسية 2188 47

 68 ابتسام طالب خلود الحايك لغة فرنسية 2200 48

 68 كوكب محمد سامية زيفه لغة فرنسية 2332 49

 68 زهرة ديوب جميلة مهنا لغة فرنسية 2311 50

 68 عائشه عبد الحميد لبنى الحوري لغة فرنسية 2293 51

 68 نجوى اسعد زينه زريق لغة فرنسية 2309 52

 67.3 خديجه محمد خنساء كليه لغة فرنسية 2268 53

 67.1 نظيرة ابراهيم عتاب قدار لغة فرنسية 2329 54

 67 شفيقة محمد نور دخيل لغة فرنسية 2102 55

 67 صالحه مخلف اسماء الجاسم فرنسيةلغة  2111 56

 67 لصاف محمد وليد صفا حبقه لغة فرنسية 2285 57

 67 سميره مروان روعه بيضه لغة فرنسية 2273 58

 67 انعام كمال ايمان عمران لغة فرنسية 2306 59

 67 خيريه محمد دالل جمعه لغة فرنسية 2210 60

 67 كفاح أسعد صفاء حوران لغة فرنسية 2185 61

 66.7 دالل عدنان نيرمين الحسن لغة فرنسية 2109 62

 66.3 وجيهه محمد سمر فياض لغة فرنسية 2194 63

 66 انصاف رمضان امل عيسى لغة فرنسية 2346 64

 66 مفيده وليد نور الخطيب لغة فرنسية 2297 65

 66 ابتسام محمد روعه الرواس لغة فرنسية 2186 66

 66 هدى شفيق مرح حسن لغة فرنسية 2203 67

 66 فاديا غياث نور شعبان لغة فرنسية 2305 68
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 66 امل محمد ريم الشالش لغة فرنسية 2287 69

 66 ريمه عقل نغم الباشا لغة فرنسية 2122 70

 66 سهام احمد ندى خضر لغة فرنسية 2168 71

 66 ميليا أمين لينا عفيف لغة فرنسية 2321 72

 66 سها ياسين والء ميهوب لغة فرنسية 2337 73

 66 سميره ابراهيم باسل سالم لغة فرنسية 2261 74

 66 امينه عبد اهلل صفاء الزوربا لغة فرنسية 2246 75

 66 مطيعه محمد ياسمين جزر لغة فرنسية 2255 76

 65.9 وديعه عكرمه وفاء حمود لغة فرنسية 2237 77

 65.9 هديه خالد فاطمه سلطان لغة فرنسية 2251 78

 65.1 ندوه معين نادين ونوس لغة فرنسية 2310 79

 65 فاطمه محمد هيثم ساميه يونس لغة فرنسية 2217 80

 65 ثريا محمد رند المحمود لغة فرنسية 2234 81

 65 زبيدة داؤد سوسن حسون لغة فرنسية 2304 82

 65 ازدهار عبد الهادي أميرة الياسين لغة فرنسية 2308 83

 65 فاطمة مصطفى فريدة قداد لغة فرنسية 2134 84

 64 نديمة بدر حنان الجاروف لغة فرنسية 2215 85

 64 هدله محمد اسامه الوناس لغة فرنسية 2167 86

 64 نورة موسى دعاء مرعي لغة فرنسية 2223 87

 64 سميره كميل كنانه الباشا لغة فرنسية 2107 88

 64 غاده رفعت لميس علي لغة فرنسية 2120 89

 64 بشرى قيصر صفا الجراد لغة فرنسية 2183 90

 64 نوفه ابراهيم هدى شنوان لغة فرنسية 2116 91

 64 سحر مروان منال االبراهيم لغة فرنسية 2242 92

 64 فاطمة كامل اماني قشوم لغة فرنسية 2104 93

 64 نوال احمد عبيده طول لغة فرنسية 2216 94

 64 سميره محمد راويه العبد لغة فرنسية 2119 95

 64 نضال ديب اماني محمد لغة فرنسية 2264 96

 64 فاطمه احمد محمود عبد الواحد لغة فرنسية 2177 97

 64 سميه توفيق فريال النميري لغة فرنسية 2129 98

 72.5 صالحه جبر كمال سكيكر معهد عالي موسيقا 6292 1

 63 ثناء زياد محمود كنفاني معهد عالي موسيقا 6294 2

 79.8 آمنه احمد زينب نقرش مكتبات 4679 1

 78.9 اعتدال بدر الدين اسماء طه مكتبات 4654 2

 77.4 أمون احمد طالب صوفان مكتبات 4759 3

 76.7 فدوى بسام لبنه مرجان مكتبات 4748 4

 74.6 فاطمه محمد مريم العثمان مكتبات 4645 5

 73.6 وردة قاسم ايمان طربوش مكتبات 4725 6
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 73.4 ماجده محمد سلوى رشيد مكتبات 4727 7

 73.1 نوال حسين صفاء العسراوي مكتبات 4644 8

 72.8 سهيله محمد وفاء البداح مكتبات 4763 9

 72.6 منيره نواف نائله سريه مكتبات 4657 10

 72.5 سميره فوزان عبير الخباز مكتبات 4646 11

 71.6 آمنه عبد الكريم جاروفبادية  مكتبات 4692 12

 71.4 صباح خلوف رزان خلوف مكتبات 4687 13

 71.1 فاطمه محمد خير سميه شريده مكتبات 4681 14

 71.1 مارية بشير رؤى عبد اهلل مكتبات 4686 15

 71.0 فاتن نعيم والء رزق مكتبات 4641 16

 70.8 مريم علي انعام شمحل مكتبات 4643 17

 70.6 فاطمه المرتضى بتول سلمان مكتبات 4699 18

 70.1 صلوح حكمت ماركلوت ناصيف مكتبات 4650 19

 70 حمدة هاني ايات حمزات مكتبات 4749 20

 73 فيروز ابراهيم ريماز داؤد مناهج وتقنيات تعليم 6184 1

 71.8 ذكاء مفيد ايمان نمور مناهج وتقنيات تعليم 6138 2

 70.7 ثمينه بسام كندا المارديني مناهج وتقنيات تعليم 6216 3

 70.4 انعام باسم فتون قطيني مناهج وتقنيات تعليم 6094 4

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

 


