
1 

 

 الجمهورية العربية السورية

 

 

 الدرجة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص رقم القبول التسلسل

 76.8 مطيعة احمد عائدة البيشيني التخطيط واإلدارة 7712 1

 76.0 ملكه نصر منار شمسين التخطيط واإلدارة 7713 2

 71.9 ناديا ابراهيم سجى عباس التخطيط واإلدارة 7711 3

 71.3 جميلة قاسم عمار حميدة التخطيط واإلدارة 7679 4

 71.2 رقوش محمد علي سحر الحالق التخطيط واإلدارة 7695 5

 70.4 سهام أنور رنيم العلي التخطيط واإلدارة 7672 6

 70.2 سلمه امير فاتن طويل التخطيط واإلدارة 7717 7

 70.0 لينه خليل ناديا احمد التخطيط واإلدارة 7714 8

 68.7 سلمى حبيب لبنى حبيب التخطيط واإلدارة 7723 9

 68.5 اسمهان يوسف سومر بستون التخطيط واإلدارة 7721 10

 68.1 ماريت حنا وعد شيخ حنا التخطيط واإلدارة 7643 11

 67.9 رباح خلدون محمد ايمن بني التخطيط واإلدارة 7658 12

 67.5 فاطمة حياني دياب عبد الحفيظ بيج التخطيط واإلدارة 7591 13
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 67 خزنة علي شادية شباني التخطيط واإلدارة 7720 14

 67 ذكاء عبد القادر والء عابو التخطيط واإلدارة 7609 15

 65.7 وفاء ثابت عثمانجهان  التخطيط واإلدارة 7731 16

 65.5 خديجه سامي غفران االبراهيم الرجب التخطيط واإلدارة 7606 17

 65.4 هناء حسين ريم أحمد التخطيط واإلدارة 7655 18

 65 رابحه أحمد ناهد موالدي التخطيط واإلدارة 7622 19

 64.9 سميره محمد سليم هبه شعار التخطيط واإلدارة 7656 20

 81.8 مقدر اسعد عبير هنانو حقوق 174 1

 79.9 فاطمة مصطفى منى مسوتى حقوق 45 2

 74.6 زهرة تركي مريم حمشو حقوق 37 3

 71.9 دنوره علي بشار سليمان حقوق 190 4

 70.7 مياده محمد سهيل روال قباني حقوق 163 5

 69.6 وداد عمر الفاروق محمد درمش حقوق 50 6

 69.6 فاطمة محمد لمى باقو حقوق 151 7

 69.2 ثناء وليد سهى شويحنة حقوق 127 8

 69 وطفة شعبان احمد الخلوف حقوق 38 9

 68.8 عائشة علي امينة خلف حقوق 66 10

 68 فدوة عبد الكريم آالء رواس حقوق 121 11

 67.7 اميرة احمد حسناء اطلي حقوق 110 12

 67.6 ضحى عبد الكريم احمد جلبي حقوق 149 13

 67.1 رنجس زيدان زكريا بلوي حقوق 79 14

 66.2 ندى احمد رانيا دباس حقوق 11 15

 66.0 أسماء مصطفى االء الفحل حقوق 178 16

 65.8 ميادة عبد الخالق داليا ابيض حقوق 124 17

 65.6 صبحية عمر فراس شرق حقوق 20 18

 65.6 ديبة يحيى ايمان دوارة حقوق 140 19

 65.2 ميادة محمد نهاد نهى ملقي حقوق 114 20

 64.9 نهلة صفوان ياسمين سوده حقوق 67 21

 64.7 ناديا شاكر هال قباعة حقوق 10 22

 64.1 رويدة جمال لينا الشعبو حقوق 122 23

 63.1 رده ناصر محمد نور الدين حنان أحمد حقوق 13 24

 63 زلخة خليل شريهان حسن حقوق 60 25

 63 حميدة احمد غسان علي حقوق 172 26

 73.6 عفاف وليد عبادة معمار طب بشري 7 1

 92.9 مريم عبد الكريم محسن القاضي لغة إنكليزية 3063 1

 87.6 نجوى موفق حسام صفدي لغة إنكليزية 2196 2

 85.4 جهيدة ابراهيم رنا برو لغة إنكليزية 2860 3

 84.2 هاال خضر علي اسماعيل لغة إنكليزية 3341 4

 83.1 سلمى اسامة رشا حبيب إنكليزيةلغة  3476 5
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 82.4 سناء بشير خلود زلط لغة إنكليزية 2355 6

 81.8 نبيلة بدر رانيا احمد لغة إنكليزية 2193 7

 81.6 سكرانة نايف عبير النايف لغة إنكليزية 2181 8

 81.1 كوكب احمد سوسن عيد لغة إنكليزية 3462 9

 80.9 ابتسام الهادي عبد والء زهرا لغة إنكليزية 2985 10

 80.3 نبال عماد الفت داؤد لغة إنكليزية 3522 11

 79.7 نظميا فايز رماز العثمان لغة إنكليزية 1925 12

 79.6 امال هيثم روان داود لغة إنكليزية 3475 13

 79.5 ربيعة احمد فتحي ديمة فتى نحاس لغة إنكليزية 2737 14

 79.5 زكية جعفر نرمين الخطيب لغة إنكليزية 2994 15

 79.4 نظيره هاشم غصون الهوشي لغة إنكليزية 3521 16

 79.4 ناهد محمد وحيد وئام ريس لغة إنكليزية 2984 17

 79.2 وفيقة احمد ربا عبد الحميد لغة إنكليزية 2175 18

 78.7 امون محمود ابتسام تجور لغة إنكليزية 3298 19

 78.6 امينه عبد الجواد فاتن راعي جوخة لغة إنكليزية 2606 20

 78.5 يسرى زيان نسرين الشكوحي لغة إنكليزية 3368 21

 78.4 سها عبدالكريم هبه الرحمن سنكري لغة إنكليزية 2611 22

 78.3 تمينه عطا كاملة جوني لغة إنكليزية 3362 23

 78.3 سعاد يوسف سوسن نيوف لغة إنكليزية 3281 24

 78.1 ليال انيس محمدنادين  لغة إنكليزية 3515 25

 78 هوال زين سوسن معال لغة إنكليزية 3504 26

 77.7 فاتن محي الدين هبة أبو دان لغة إنكليزية 2986 27

 77.7 هيفاء محمد عيد درر مبيض لغة إنكليزية 2182 28

 77.5 لطفية محمد مفيد العلو لغة إنكليزية 2275 29

 77.5 محاسن زكريا محمد والء قنواتي لغة إنكليزية 2515 30

 77.5 ابتسام مروان رنا الدن لغة إنكليزية 3000 31

 77.5 فاتن عبد القادر رهف شومان لغة إنكليزية 2825 32

 77.4 غادة عبد اهلل رزان حميدة لغة إنكليزية 2876 33

 77.4 سميره صالح منال سليمان لغة إنكليزية 3252 34

 77.2 خالدية محمد نجيب عال توتونجي لغة إنكليزية 2635 35

 77.2 فاطمة محمد نجدة عصماء نعناع لغة إنكليزية 2702 36

 لبنى كربوج لغة إنكليزية 2837 37
محمد ناصر 

 الدين
 77 أسامة

 77 باهرة عبد الرحمن اسامة مصطفى لغة إنكليزية 2943 38

 77 سعاد عبد اهلل نهله شحود لغة إنكليزية 2979 39

 77.0 فوزه درويش خلود الدرويش إنكليزيةلغة  2671 40

 76.8 غالية محمد علي لمعان خشفة لغة إنكليزية 2121 41

 76.7 نجال يوسف محاسن عاصي لغة إنكليزية 3505 42

 76.6 هند محمد بانه عطري لغة إنكليزية 2105 43
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 76.6 كريمة محمد نسرين ديوب لغة إنكليزية 3465 44

 76.5 سلمى زهير نوار الكارة لغة إنكليزية 3492 45

 76.5 وفاء بكري محمد ازرق لغة إنكليزية 2681 46

 76.5 مريم عبد اهلل ريم العلي لغة إنكليزية 2151 47

 76.5 هال حازم نورا غزال لغة إنكليزية 2823 48

 76.4 منى عيسى هبة طيار لغة إنكليزية 2736 49

 76.3 اسمهان وجيه ميرفت حسين لغة إنكليزية 3249 50

 76.2 منى طاهر نسرين صبح لغة إنكليزية 3273 51

 76.0 مطيعه محمود وطفه الحبيب لغة إنكليزية 2567 52

 76 يسرى يوسف محمد امين نابلسي لغة إنكليزية 3135 53

 76.0 وفاء محمد انس عزيزي لغة إنكليزية 2323 54

 75.7 يمن عبد الكريم داليا خدام لغة إنكليزية 3516 55

 75.6 منى ابراهيم هالة ابراهيم لغة إنكليزية 3288 56

 75.6 محاسن عبد الرحمن بيان حجار لغة إنكليزية 3127 57

 75.6 كوكب عماد الدين عال غاليه لغة إنكليزية 3477 58

 75.5 زهيده محمد غازي رشا مكانسي لغة إنكليزية 2700 59

 75.5 خاتون عبداهلل حميده العبداهلل لغة إنكليزية 2610 60

 75.5 هند محمود عمار ارناؤطي لغة إنكليزية 2584 61

 75.5 وهيبه صبحي رهف العبو لغة إنكليزية 2836 62

 75.5 خولة خالد محمد العاري لغة إنكليزية 1971 63

 75.5 حكيمة شفيق رزان سقور لغة إنكليزية 3338 64

 75.5 فاطمة محمود رشا ناصيف لغة إنكليزية 2757 65

 75.4 سميعة توفيق سمر دغمان لغة إنكليزية 3403 66

 75.4 وزيرة احمد بشار مرهج لغة إنكليزية 3487 67

 75.4 غالية بسام عائشة صابوني لغة إنكليزية 2267 68

 75.2 عهد محمد لؤي سالف طرابيشي لغة إنكليزية 2358 69

 75.2 امونة عبد اهلل فاطمة العيس لغة إنكليزية 2088 70

 75.1 مديحه ابراهيم نرمين اللهيبي لغة إنكليزية 3361 71

 75.1 ثناء رامز روجين شيبان لغة إنكليزية 3340 72

 75.1 فاطمه حاتم ليليان شعبان لغة إنكليزية 3248 73

 75.1 فاطمة محمد هناء الحايك لغة إنكليزية 3328 74

 75.0 خديجة احمد نداء عبدالعزيز لغة إنكليزية 2648 75

 75 رحاب محمد شاكر مريم الحافظ لغة إنكليزية 2689 76

 75 نبيهة عمر الماس شكاغي لغة إنكليزية 2363 77

 75 هيام عالء عبد الكريم البيك لغة إنكليزية 2381 78

 75 رباح عبدالقادر اصالة سواس لغة إنكليزية 2600 79

 75 انوش اكوكب سوزان طانيليان لغة إنكليزية 3211 80

 74.9 رقية احمد حليمة حسين لغة إنكليزية 2049 81

 74.8 بدريه علي عمار محمد لغة إنكليزية 3531 82



5 

 

 74.7 ماضية ابراهيم الهام االحمد لغة إنكليزية 3381 83

 74.6 كريمة محمد سوسن ديوب لغة إنكليزية 3467 84

 74.6 مديحه علي حسين زرده لغة إنكليزية 3472 85

 74.6 فريدة مصطفى صفاء سعيد لغة إنكليزية 2185 86

 74.5 ضياء عبد الغني أحمد أيمن تسقية لغة إنكليزية 3303 87

 74.5 سوهيال احمد سوار قادرة لغة إنكليزية 3402 88

 74.5 زكية محمد احمد برهو لغة إنكليزية 3100 89

 74.5 صبحة محمد احمد ابو دقن لغة إنكليزية 3246 90

 74.5 سميره احمد هيام تقوان لغة إنكليزية 2068 91

 74.4 وفاء محمد رشدي صفاء قوجه نحال لغة إنكليزية 2438 92

 74.4 نجاح عزيز لبانة مصطفى لغة إنكليزية 3306 93

 74.4 سناء ابراهيم محمود حنان لغة إنكليزية 3329 94

 74.2 حفيظه رياض يارا فاضل لغة إنكليزية 3409 95

 74.2 دالل محمد رضوان رنا جركس لغة إنكليزية 2085 96

 74.1 غزالة عبد القادر روال العمر لغة إنكليزية 2032 97

 74.1 حنان علي بتول عزيزي لغة إنكليزية 2469 98

 74.1 نجاح محمد علي رشا حلبي لغة إنكليزية 3502 99

 74.0 اسمهان محمد رانيا رضوان لغة إنكليزية 3379 100

 74 اميرة زهير دارين ابراهيم لغة إنكليزية 3352 101

 74 رقيبه عاروده مها العلو لغة إنكليزية 2459 102

 74 مها محمود نسرين شوا لغة إنكليزية 2730 103

 74 ابتسام يحيى رنى حمامي لغة إنكليزية 2842 104

 74 مفيدة محروس فاطمة الدبس لغة إنكليزية 2791 105

 74.0 سلمى حسن وفاء علي لغة إنكليزية 3407 106

 74.0 عائدة محي الدين روعة شيخ ويسي لغة إنكليزية 2237 107

 73.9 فاطمة حسين ايناس الحسن لغة إنكليزية 2307 108

 73.8 اسكنام زين فداء مروه لغة إنكليزية 2137 109

 73.8 حياة محمد عبد اهلل مرعي لغة إنكليزية 2303 110

 73.5 كريمة محمد لينا ديوب لغة إنكليزية 3466 111

 73.5 الهام محمد اماني حجيرة لغة إنكليزية 3446 112

 73.5 حياة الياس حال دقاق لغة إنكليزية 2156 113

 73.4 سهام سليمان ربى الناعم لغة إنكليزية 3399 114

 73.4 رقية حسن ثناء ديب لغة إنكليزية 3468 115

 73.4 صافية محمد نوري رنا سليم إنكليزيةلغة  1977 116

 73.1 قدرية احمد رشا درعزاني لغة إنكليزية 2466 117

 73 ردينه علي عال حمودي لغة إنكليزية 3383 118

 73 ماري حبيب كاتيا دريخه لغة إنكليزية 2342 119

 73 فهيمة احمد بتول حاج يوسف لغة إنكليزية 2008 120

 73 منار محمد منى طافش إنكليزيةلغة  2579 121
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 73 هند خليل رنيم رشو لغة إنكليزية 2130 122

 73 سلوى نشأت تولين حنان لغة إنكليزية 2973 123

 73 ميساء محمد عدنان حال عطار لغة إنكليزية 2042 124

 73 خالده محمد علي رانيه حمو لغة إنكليزية 2974 125

 73 نوران عبد المنعم عيسىلبنى  لغة إنكليزية 2462 126

 73 هيام عبد اهلل محمد مسلماني لغة إنكليزية 2428 127

 73 خلدية عبد القادر بتول هالل لغة إنكليزية 2699 128

 73.0 خضرة انيس ميساء هيفا لغة إنكليزية 3326 129

 73.0 مجد عبد الحميد اشراق حافظ لغة إنكليزية 2649 130

 72.9 امال غسان نهى حميدة لغة إنكليزية 2673 131

 72.8 مفيدة علي رهام العويس لغة إنكليزية 2009 132

 72.6 مثيال حسن لما ابراهيم لغة إنكليزية 3427 133

 72.5 غادة محمد سمير نادين عالمو لغة إنكليزية 2792 134

 72.4 عريفة بيرام هيفران حسين لغة إنكليزية 3123 135

 72.4 سوسن محمد عاطف سوزان لكن لغة إنكليزية 2070 136

 احمد ملك قاسم لغة إنكليزية 3324 137
انتصار 
 االبراهيم

72.4 

 72.3 رجاء شاهين محمد أبو شاهين لغة إنكليزية 3307 138

 72.3 غاده عبد الملك نشوه رناش لغة إنكليزية 2817 139

 72.3 ايمان عامر دعاء حسن لغة إنكليزية 2652 140

 72.3 فاطمة عز الدين شذى شدود لغة إنكليزية 3255 141

 72.2 نجاح محمد اصالة بدره لغة إنكليزية 2970 142

 72.2 عالية عبد الفتاح رهف سودة لغة إنكليزية 2158 143

 72.1 رضية محمد نادر نور تراس لغة إنكليزية 2005 144

 72 سعاد محمد علي ريم القاضي لغة إنكليزية 3346 145

 72 حميده محمد ورده رحمانو لغة إنكليزية 2316 146

 72 رابعه بدر الدين نور الطائي لغة إنكليزية 2396 147

 72 ندى عبد الوهاب هبد اهلل رواس لغة إنكليزية 3031 148

 72 مريم محمد ماهر اسراء جزار لغة إنكليزية 2310 149

 72 سامية محمد غياث محمد أمين كوراني لغة إنكليزية 2084 150

 72 سكينه محمد علي سوسن حسين لغة إنكليزية 2064 151

 72 اهيال محمد علي فداء موصللي لغة إنكليزية 2198 152

 72 اريج احمد بشرى العيسى لغة إنكليزية 3085 153

 72 جنينة منير يمان طباخ لغة إنكليزية 2656 154

 72.0 امينه قاسم حسين زعرور لغة إنكليزية 3528 155

 72.0 بديعه صالح الدين فلك رشيد لغة إنكليزية 2051 156

 71.8 الهام وليد هديل زرنجي لغة إنكليزية 2779 157

 71.8 فاطمه محمد جميل ملك كوكه لغة إنكليزية 2424 158

 71.7 عريفة عبد القادر اميرة دباغ لغة إنكليزية 2117 159
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 71.7 وفاء أنور أصفهان ابري لغة إنكليزية 2329 160

 71.6 شهيدة صالح ايهم قاجو لغة إنكليزية 3349 161

 71.6 ملك مصطفى سلوى بغدادي لغة إنكليزية 2039 162

 71.6 نهله زهير احمد ددم لغة إنكليزية 1927 163

 71.5 غاده سعد اهلل لبنى شريفه لغة إنكليزية 2038 164

 71.5 اميرة عادل يوسف صقر لغة إنكليزية 3364 165

 71.5 هناء فاتح راما حجالوي لغة إنكليزية 3002 166

 71.5 فوزية محمد مروان نور الدين دباح البقر لغة إنكليزية 2476 167

 71.5 رقية علي فاطمة محي الدين لغة إنكليزية 2867 168

 71.5 نظمية عبدالمعطي اميرة شعار لغة إنكليزية 2722 169

 71.5 مها مهدي سعيد ريم لغة إنكليزية 2971 170

 71.5 نعيمة صالح بيان الخلف لغة إنكليزية 2800 171

 71.5 سجى محمد ديما ميرعي لغة إنكليزية 2227 172

 71.5 امل عادل حال موسى لغة إنكليزية 3493 173

 71.5 امل عادل سارة موسى لغة إنكليزية 3494 174

 71.5 خديجة إبراهيم فرح محمد الحميدي لغة إنكليزية 2298 175

 71.4 ربيحة عصام وفاء ناصيف لغة إنكليزية 3498 176

 71.4 زلوخ محمد اميرة األحمر لغة إنكليزية 3115 177

 71.4 ضحى محمد زهير ريما خراط لغة إنكليزية 2126 178

 71.4 سمر ظافر ريما الصاج لغة إنكليزية 3136 179

 71.3 امينه إبراهيم الخليل ناديا رشيد لغة إنكليزية 2062 180

 71.3 وصفية احمد عال داود لغة إنكليزية 3285 181

 71.3 عائشة عامر نورا حوا لغة إنكليزية 2613 182

 71.3 صباح عبد الوحيد نيفين عمر لغة إنكليزية 1909 183

 71.2 ابتسام عبد اهلل رهام رشيد لغة إنكليزية 3092 184

 71.1 نجود محمد فيصل الصالح لغة إنكليزية 2857 185

 71.1 لوال يوسف عال منصور لغة إنكليزية 3366 186

 71 ليلى محمود اريج ناصر لغة إنكليزية 3435 187

 71 سهيال ممدوح احمد ضاحي لغة إنكليزية 3291 188

 71 سمية حسن سندس سيد لغة إنكليزية 3173 189

 71 هناء محمد عدنان رغد شريف لغة إنكليزية 2959 190

 71 عدله محمد اميرة اشكي لغة إنكليزية 3075 191

 71 سميرة محمد جمال انتصار حاج ناصر لغة إنكليزية 2048 192

 71 مروه عبد القادر منال محيو سيلم لغة إنكليزية 2708 193

 71 نفيذه محمد فاطمة عبجي لغة إنكليزية 2688 194

 71 وفاء هيثم هبه اهلل مغربي لغة إنكليزية 2597 195

 71 فاطم فواز يسرى االحمد لغة إنكليزية 3072 196

 71 فيدان محمد عمار يوسف لغة إنكليزية 2037 197

 71 فتحية محمد سعيد عال عزوز لغة إنكليزية 3149 198
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 71 ميادة محمد حازم رشا خواتمي لغة إنكليزية 2468 199

 71 خديجة إبراهيم بشرى العلي لغة إنكليزية 2247 200

 70.9 سميعة علي الخنساء بدور لغة إنكليزية 3517 201

 70.9 رحيمة عبد الرحمن سوزان الدنيرة لغة إنكليزية 3139 202

 70.9 مهيبة عالء الدين بدور فاخوري لغة إنكليزية 1966 203

 70.8 أسماء عدنان نعمى رستم لغة إنكليزية 3290 204

 70.8 هيام عبد الخالق صباغغيد  لغة إنكليزية 2479 205

 70.7 هويدا سمير رؤى فهد لغة إنكليزية 3335 206

 70.7 نجوى محمد امين ديما عيد لغة إنكليزية 2197 207

 70.7 سوسن ماجد هبه حمام لغة إنكليزية 2632 208

 70.6 ليلى سليمان سماح ديوب لغة إنكليزية 3287 209

 70.6 شاميه راشد ابراهيم ديانا احمد لغة إنكليزية 3322 210

 70.6 فدوى عبد الفتاح اسراء بربشت لغة إنكليزية 3301 211

 70.5 تيسيرا ياسر عمار شحود لغة إنكليزية 3385 212

 70.5 وداد عبد القادر حنان الذكور لغة إنكليزية 2394 213

 70.5 فطينه محمد ظافر رهف خربوطلي لغة إنكليزية 2417 214

 70.5 الهام عدنان رنا سويد إنكليزيةلغة  2814 215

 70.5 رندة فائق منار البخاري لغة إنكليزية 2751 216

 70.5 رجاء عبد اهلل حنان هالل لغة إنكليزية 3046 217

 70.5 غصون محمد اديب نور الهدى عابد لغة إنكليزية 3192 218

 70.5 ثناء عبد الزراق رهام عبد الرزاق لغة إنكليزية 2518 219

 70.4 مريم المحمد محمود ميساء اللبلبي لغة إنكليزية 2294 220

 70.4 رويده حسين هيام الجاسم لغة إنكليزية 2490 221

 70.4 داعيه عادل بشرى طراف لغة إنكليزية 3513 222

 70.4 فضيله عبد الكريم نور الصويري لغة إنكليزية 2061 223

 70.4 دعد عدنان هيلدا حج سليمان لغة إنكليزية 2824 224

 70.4 فوزية عبد الكريم فاطمة نشار لغة إنكليزية 2172 225

 70.4 فائزه محمود وئام درويش لغة إنكليزية 3260 226

 70.4 هيفاء فهد نهله رجب لغة إنكليزية 2526 227

 70.3 اصفهانه علي حال حمدان لغة إنكليزية 3378 228

 70.3 أسمهان علي الصوفيتميم زاوي  لغة إنكليزية 3319 229

 70.2 نعيمة مروان عبد الرزاق داللة لغة إنكليزية 3404 230

 70.1 صباح محمد همسة كسار لغة إنكليزية 2728 231

 70.1 مريم محمد رانيه قشقش لغة إنكليزية 2214 232

 70 فاطمة ياسر فاتن احمد لغة إنكليزية 3453 233

 70 مفيدة عيسى السرمينيعال  لغة إنكليزية 3410 234

 70 ليلى شفيق لما مروه لغة إنكليزية 3424 235

 70 ليلى شفيق سخاء مروه لغة إنكليزية 3425 236

 70 فاطمة حسن منتهى بكور لغة إنكليزية 3434 237
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 70 فكرة زين العابدين ليالز احمد خوجه لغة إنكليزية 2295 238

 70 فاطمة محمد بتول الباشا لغة إنكليزية 2300 239

 70 ذكريات عبد اهلل سالم لولك لغة إنكليزية 2289 240

 70 ثناء احمد ديما ناصيف لغة إنكليزية 1992 241

 70 نهله عبد اهلل اسراء قطان لغة إنكليزية 2036 242

 70 سلوى طه شيماء الفحل لغة إنكليزية 2643 243

 70 ندى عبد الوهاب نور رواس لغة إنكليزية 3029 244

 70 نجاح رمزي ريما كردي لغة إنكليزية 2034 245

 70 سوزان اكوب سيلفا جيجي لغة إنكليزية 2755 246

 70 خيرية يوسف ياسمين ميعاري لغة إنكليزية 1991 247

 70 مها محمد بدرالدين حال نابلسي لغة إنكليزية 2582 248

 70 دالل محمد باسل صالح لغة إنكليزية 2449 249

 70 جميلةه مصطفى نورا عقاد لغة إنكليزية 2315 250

 70 فادية خلدون نورا كوراني لغة إنكليزية 2179 251

 70 عائشة مصطفى احالم صوفي لغة إنكليزية 2729 252

 70 هناء احمد رشا سالم لغة إنكليزية 2189 253

 70 ثناء محمد ماجد راما ناشد لغة إنكليزية 2489 254

 70 سمر زكريا رهف عبد الوهاب إنكليزيةلغة  3130 255

 70 كوثر محمد ديمه بلط لغة إنكليزية 2124 256

 70 رشا محمود وئام سروجي لغة إنكليزية 2040 257

 70 هالة عبد اهلل امينة شحادة لغة إنكليزية 2301 258

 70 فاتن احمد نور جذبه لغة إنكليزية 3032 259

 70 هدى جمال الدين نيره بيمعينه  لغة إنكليزية 2694 260

 70 هاال إسماعيل نادين يحيى لغة إنكليزية 2977 261

 70 سهام احمد رائدة لطوف لغة إنكليزية 2458 262

 70 سناء محمد عادل كنان نحاس لغة إنكليزية 3189 263

 70 صفاء علي باهر ثريا كتخدا لغة إنكليزية 2898 264

 70 فخريه محمد الدين عثمانصالح  لغة إنكليزية 2843 265

 70 فهيمه عبد الرحمن منى العبد اهلل لغة إنكليزية 2965 266

 70 سلوى محمد ريم حرحر لغة إنكليزية 2734 267

 70 حنيفة فائق ايتان كرو لغة إنكليزية 2044 268

 70 هيفاء محمد فاطمة اوس دبس لغة إنكليزية 2309 269

 70 سعاد داؤد سليماننسرين  لغة إنكليزية 2248 270

 69.9 سميرة محمد أنور آية الحسيني لغة إنكليزية 2360 271

 69.9 رغداء احمد رهف حسني باشا لغة إنكليزية 2672 272

 69.8 فريدة جودت ابراهيم غباري لغة إنكليزية 2818 273

 69.7 صباح محمد لمى الخليف لغة إنكليزية 2803 274

 69.7 سعده طاهر لقاء احمد لغة إنكليزية 3377 275

 69.6 منى حسن حاتم محمد لغة إنكليزية 3304 276
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 69.6 ميادة عبد القادر مروة حك لغة إنكليزية 2021 277

 69.6 ملك احمد منال بوسته جي لغة إنكليزية 3097 278

 69.6 ليلى خالد سميرة الحسن لغة إنكليزية 3054 279

 69.6 ندى سمير دامور االء قره لغة إنكليزية 2748 280

 69.6 ليلى ابراهيم خديجة فوزي لغة إنكليزية 3445 281

 69.5 منى عبد القادر آية شوا لغة إنكليزية 2537 282

 69.5 سريره نور الدين صبا يوسف لغة إنكليزية 3373 283

 69.5 ميساء إبراهيم ايمان ادلبي لغة إنكليزية 2170 284

 69.5 راضيه محمد عادل نور شهبندر لغة إنكليزية 2495 285

 69.5 خيرية احمد هند حاج حسن لغة إنكليزية 2645 286

 69.5 نورية فاتح هبه مارديني لغة إنكليزية 2968 287

 69.5 خيرية احمد خديجة البيكو لغة إنكليزية 2097 288

 69.4 افتخار خضر فدوى المصطفى لغة إنكليزية 2620 289

 69.4 فاطمة نجدة كنوز عفش إنكليزيةلغة  2082 290

 69.4 حميدة عبد اهلل ريم وهيبه لغة إنكليزية 2361 291

 69.3 حسناء يوسف رشا حسكل لغة إنكليزية 1976 292

 69.3 ديمه عبد الحميد جود حماده لغة إنكليزية 1987 293

 69.2 لطفية محمد حميدة العلو لغة إنكليزية 2191 294

 69.2 نوال حكمت وفاء هيفا إنكليزيةلغة  3474 295

 69.1 امال احمد مريم مرعي لغة إنكليزية 2944 296

 69.1 عيوش عبد اللطيف ضحى زعرور لغة إنكليزية 2112 297

 69.1 فاطمه أحمد هيام مصطفى لغة إنكليزية 2841 298

 69.1 جهان انور جهان عمر لغة إنكليزية 2612 299

 69 غرام حبيب فرات عديرة لغة إنكليزية 3398 300

 69 هيام علي عبير ابو رحال لغة إنكليزية 3271 301

 69 حسنى علي حسين نداف لغة إنكليزية 3503 302

 69 سجيعة عبد الكريم رشا جوالق لغة إنكليزية 3405 303

 69 سهام تامر فاطمة سلوم لغة إنكليزية 3491 304

 69 هيام ابراهيم فايز ريم شاهين لغة إنكليزية 3316 305

 69 جدوى علي نغم الهوشي لغة إنكليزية 3332 306

 69 سميرة عبد الرزاق ندى زوزو لغة إنكليزية 3408 307

 69 عفاف محمد ناهد الجاسم محمد لغة إنكليزية 2194 308

 69 فطيم محمد منار االحمد الجاسم لغة إنكليزية 2744 309

 69 عهد أسامة صبا شاوي لغة إنكليزية 2534 310

 69 اخالص محمد غياث راما رجب باشا لغة إنكليزية 1918 311

 69 حسناء نذير ايه مصري لغة إنكليزية 2605 312

 69 فطينة اسعد زينب شيمو لغة إنكليزية 2162 313

 69 فضيلة محمد والء حسكور لغة إنكليزية 2341 314

 69 حياة عصام بشرى شنكل لغة إنكليزية 2043 315
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 69 ساره اسكندر رامي حمصي لغة إنكليزية 2511 316

 69 فطوم سامي سناء الشواف لغة إنكليزية 2693 317

 69 غيثاء ناصر لمى الناصر لغة إنكليزية 2756 318

 69 احسان حسن صبا ملندي لغة إنكليزية 2972 319

 69 ثناء عبد الرحيم يوسف سمو لغة إنكليزية 2447 320

 69 ربيعة محمد وفاء الحسين إنكليزيةلغة  2353 321

 69 لطيفة زكي جنان ترك لغة إنكليزية 2735 322

 69 امينة فياض جومانه الطه لغة إنكليزية 2348 323

 69 فاطمة خالد زكريا غشيم لغة إنكليزية 3030 324

 69 عديلة احمد هناء عدل لغة إنكليزية 2929 325

 69 اميرة احمد الخليلهيام  لغة إنكليزية 3162 326

 69 غاليه احمد مهدي امتثال بازركان لغة إنكليزية 2601 327

 69 امل مأمون اية فقاس لغة إنكليزية 2987 328

 69 سلوى محمد نور الهدى حرحر لغة إنكليزية 2980 329

 69 نجوى احمد بتول عزيزة لغة إنكليزية 2975 330

 68.98 حسناء محمد جميل رود لبابيدي لغة إنكليزية 2663 331

 68.95 سمر مصطفى فاطمه ملص لغة إنكليزية 2516 332

 88.8 حسنة حسن هناء عاصي لغة عربية 926 1

 84.9 وداد حسن ميسون محمد لغة عربية 1845 2

 83.7 ليلى ابراهيم حنان بالوش لغة عربية 1557 3

 81.5 ريم بدر الدين جود حيدري لغة عربية 655 4

 81.5 فاطمة بكري اسماعيل قلعه جي لغة عربية 656 5

 81.5 حكمت رفعت روعه شامية لغة عربية 1181 6

 81.5 هدى وليد ريماز محمود لغة عربية 577 7

 81.3 الهام محمد بديع ريما عبيدو لغة عربية 796 8

 81.1 سميرة مصطفى راميا شعبان لغة عربية 1349 9

 80.7 سميرة نصر سائر محمد لغة عربية 1339 10

 80.6 هدى فاروق نور محمد السبيع لغة عربية 611 11

 80.5 عائشة علي حسين حسين لغة عربية 498 12

 80.3 عواش عبدو محمد هيثم عبيد لغة عربية 962 13

 80 ساميه المحمد حسن اعتدال ابراهيم لغة عربية 1550 14

 79.5 فاطمة يوسف اميرة محمد لغة عربية 925 15

 79.5 ناديا عبد القادر رهف الوتار لغة عربية 932 16

 79.5 بهيرة عدنان اية زرقة لغة عربية 763 17

 79.4 اسية عبد االله ايمان شيخو لغة عربية 463 18

 79.4 نهلة محمد اماني عاشور لغة عربية 834 19

 79.1 سمر عز الدين سماح ابو صالح لغة عربية 701 20

 79.0 امينة احمد عهد حمادة لغة عربية 291 21

 78.9 نسيبة خيربك زينب خيربك لغة عربية 1556 22
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 78.7 ليلى محمود نوران خراط لغة عربية 564 23

 78.6 ناهد محمد صبا شرش لغة عربية 804 24

 78.5 مجيدة ابراهيم تغريد العوض الصويري لغة عربية 916 25

 78.5 فوزية حسن سلوى خليل بشار لغة عربية 795 26

 78.5 مديحة عبد القادر زكية قله لغة عربية 934 27

 78.3 زينب محمد عائشة الحاجي لغة عربية 313 28

 78.1 فاطمة محمد ديانا حسن لغة عربية 1455 29

 78 منى رامز إناس هوال لغة عربية 1330 30

 78 مها محمود حسن دالل لغة عربية 696 31

 77.9 غالية يحيى جمال تربة جيياسر  لغة عربية 1137 32

 77.7 فاطمة عاطف مرام حمود لغة عربية 661 33

 77.6 ملكة احمد لمى حسن لغة عربية 1799 34

 77.5 امينة صبحي فاطمة بتول مشلح لغة عربية 288 35

 77.5 فاطمة محمد هبة غزال لغة عربية 703 36

 77.5 وداد مصطفى امنية قبرصي لغة عربية 924 37

 77.5 هناء محمد عبد المنعم حجار لغة عربية 772 38

 77.5 دالل محمد زكريا ليلى حسن لغة عربية 921 39

 77.5 خديجة محمود براءة دلو لغة عربية 499 40

 77.3 حياة تاج الدين ديما احمد لغة عربية 1360 41

 77.3 سلوى محمد رشا حمدان لغة عربية 1797 42

 77.2 امنية حسن ابو راس بشرى لغة عربية 495 43

 77.1 عائشة مصطفى صفاء طالب لغة عربية 765 44

 77 رويده محمود محمد عليكاج لغة عربية 827 45

 77 مزين محمود احمد مقدم لغة عربية 461 46

 77 سعاد محمود خليل العلي لغة عربية 599 47

 77.0 ليلى علي لمى عباس لغة عربية 1342 48

 76.9 تغريد غسان حنان نجيب عربيةلغة  933 49

 76.7 حميدة ابراهيم خليل امنية حنان لغة عربية 810 50

 76.6 سميره وجيه سومر علي لغة عربية 1717 51

 76.6 حسنة علي سالم معروف لغة عربية 1492 52

 76.5 امل محمود نسرين حماد لغة عربية 1551 53

 76.5 رنجس علي عبير كعدة لغة عربية 930 54

 76.5 ملك نجيب هبة شحنه لغة عربية 927 55

 76.5 صالحه احمد صالح البرهو لغة عربية 739 56

 76.5 لينا محمود محمد قشرة لغة عربية 824 57

 76.5 فاطمة مطيع محمد نصيف لغة عربية 1021 58

 76.5 فطيم صالح احمد الصالح لغة عربية 740 59

 76.5 هالة مصطفى شهلة العلي لغة عربية 1159 60

 76.4 اسمهان جميل وعد سليمان لغة عربية 1335 61
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 76.3 امون علي صفاء بدران لغة عربية 606 62

 76.2 نادره عبد الحميد غصون اصيل لغة عربية 292 63

 76.1 تفاحة محمود احمد الحمد لغة عربية 1329 64

 76 صبحة مصطفى عيسى كورج لغة عربية 1331 65

 مرشد حسن المحمد لغة عربية 1516 66
نعمه العبداهلل 

 االسماعيل
76 

 76 نور الهدى عماد رزان بليدي لغة عربية 1687 67

 76 خديجة شحيدة زينب شربو لغة عربية 1018 68

 76 عائشة علي مهند طه الحلو لغة عربية 414 69

 76 حسناء محمد مروة خليل لغة عربية 413 70

 76 هناء محمد ماهر عقيلتبول  لغة عربية 818 71

 76 هدى محمد عطا ايمان معراتية لغة عربية 820 72

 76.0 مزين عبد الرزاق هبة خياطة لغة عربية 592 73

 76.0 فاطمة ظافر سها داود لغة عربية 1856 74

 75.9 سلمى حبيب صفاء كفا لغة عربية 1617 75

 75.9 امل محمود يانا حماد لغة عربية 1552 76

 75.7 هيام سهيل شادي بدور لغة عربية 1805 77

 75.6 دعد حسين جالء ناصر لغة عربية 1373 78

 75.5 فاطمة عبد القادر مهند حنورة لغة عربية 910 79

 75.5 فاطمة عبد الحق اسراء الصالح لغة عربية 605 80

 75.5 سكينة عبد الرحمن عبد اهلل طبق لغة عربية 604 81

 75.5 سناء عدنان مريم مصري لغة عربية 764 82

 75.5 زبيدة احمد ربى حراقة لغة عربية 918 83

 75.5 سميرة محمد علي ماجدة االصميعي لغة عربية 400 84

 75.5 ضحى عمر هديل ريحاوي لغة عربية 786 85

 75.5 وطفه االحمد ياسين ناهد محفوض لغة عربية 1518 86

 75.5 سعاد الرزاقعبد  رامي الشيخو لغة عربية 230 87

 75.4 حليمة ادريس ابراهيم جعابات لغة عربية 1157 88

 75.4 نزيهة محمد بديع وفاء وهيبة لغة عربية 407 89

 75.4 زهرة يوسف زاهر سمعو لغة عربية 231 90

 75.3 نائلة مصطفى رنا زين المحمد لغة عربية 1194 91

 75.3 جاهدة اسماعيل عهد محمد لغة عربية 1796 92

 75.1 ميال زهير رشا سخانة لغة عربية 1126 93

 75.1 بدره عبدالحميد وعد ياسين لغة عربية 1622 94

 75.0 فاطمة محمد رضوان سماء سالم لغة عربية 1041 95

 75 عائده علي رمله العلي لغة عربية 1515 96

 75 راغدة محمود ياسمين مقصود لغة عربية 1715 97

 75 زهرة محمود مهى خليل عربيةلغة  1713 98

 75 غزول محمد غازي عبد الرحمن غزال لغة عربية 849 99
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 75 نهال محمد ياسر علياء مهندس لغة عربية 450 100

 75 نجالء عامر ابو اليسر والء كيالي لغة عربية 598 101

 75 عصمت محمد ماهر سنا دباح البقر لغة عربية 972 102

 75.0 هناء محمد بشير رجاء شحرور لغة عربية 528 103

 74.6 وطفه ابراهيم ياسر سليمان لغة عربية 1489 104

 74.6 قنوع ابراهيم فاتن ابراهيم لغة عربية 1744 105

 74.6 وداد سلوم شوكت سميره مخائيل لغة عربية 1510 106

 74.5 فاطمه امير مخلص النقار لغة عربية 1678 107

 74.5 ناجية شعبان عبد الرحمن حنان لغة عربية 771 108

 74.4 بشرى احمد مؤيد التركاوي لغة عربية 1130 109

 74.3 نده يوسف وائل طوالو لغة عربية 1843 110

 74.3 فطوم بكري مريم حاج احمد الزينو لغة عربية 494 111

 74.3 امنية محمود منال اليق لغة عربية 988 112

 74.3 وداد تميم نادين قبوش لغة عربية 1873 113

 74.2 فضيلة محمد ويس اسماء سلو لغة عربية 784 114

 لغة عربية 1017 115
فاطمة الزهراء انيس 

 قرقناوي
 74.2 بديعة احمد

 74.2 فتحية احمد هناء العامر لغة عربية 953 116

 74 بسمه غسان فاتن العكش لغة عربية 1794 117

 74 منار محمد نور محمد كويس لغة عربية 844 118

 74 مريم علي موسى العاكوب لغة عربية 668 119

 74.0 صبحية نجدت لواحظ محمد لغة عربية 646 120

 74.0 منيره عدنان إيناس هرمز لغة عربية 1359 121

 74.0 اميمة احمد لمى قرحيلي لغة عربية 1620 122

 74.0 جميلة رزق صفاء احمد لغة عربية 1488 123

 73.9 وفاء محمد منذر براء قضيماتي لغة عربية 559 124

 73.9 حميدة يوسف مروه سلخو لغة عربية 500 125

 73.9 اعتدال سهيل رشا سودان لغة عربية 1426 126

 73.8 ناهي محمد عليا محمد لغة عربية 1423 127

 73.8 فاطمة محمد سالفة يوسف لغة عربية 1792 128

 73.8 انيسة عباس صفاء علي لغة عربية 1698 129

 73.6 فاطمة احمد قمر الناجي لغة عربية 920 130

 73.5 رشيده احمد غصون الخضور لغة عربية 1523 131

 73.5 فاطمة محمد جبر والء كتعة لغة عربية 821 132

 73.5 ريمة عيد ابتسام العبو لغة عربية 819 133

 73.5 فاطمة بكري فاتن سخنية لغة عربية 446 134

 73.5 فاطمة رياض تسيم كيالي لغة عربية 1027 135

 73.5 رباح محمد توفيق ريم ابودان لغة عربية 828 136

 73.5 عيوش مصطفى كفاء ادريس لغة عربية 868 137
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 73.5 فاتن نجيب قمر شنن لغة عربية 799 138

 73.5 نزهة احمد امامة شمو لغة عربية 787 139

 73.5 لميه احمد يمامه الصجي لغة عربية 985 140

 73.5 فضيله حسين فاطمة كعدة لغة عربية 705 141

 73.5 جنان محمد اسعد هبة الناشد لغة عربية 805 142

 73.4 نبيهة محمد ماجد ميس شاوي لغة عربية 823 143

 73.4 مطيعة محرز يارا يوسف لغة عربية 1393 144

 73.3 مثيال شحادة والء خرما لغة عربية 1806 145

 73.1 فاطمة عبد الحميد ميسم جاسم لغة عربية 607 146

 73.0 صباح وليد احمد عبد القادر لغة عربية 832 147

 73.0 نعيمة محمد علي ميمة لغة عربية 651 148

 73 غزالة علي نور الدين حبيب لغة عربية 1387 149

 73 منتهى عبد السالم براء سريو لغة عربية 964 150

 73 ندى عبد الرؤوف زبيدة طراب رفاعي لغة عربية 399 151

 73 فاطمة حماده اماني حرح لغة عربية 415 152

 73 عهد محمود عال عدله لغة عربية 274 153

 73 فاطمة عبد المنعم عبد الغني حمتي لغة عربية 389 154

 73.0 سميحه سعيد يحيى دعكور لغة عربية 1376 155

 72.9 سروه حسن رشا اسماعيل لغة عربية 1852 156

 72.9 وليدة ابراهيم ضياء يحيى لغة عربية 774 157

 72.9 عهد محمد سهيل اية سالم لغة عربية 244 158

 72.9 غيثاء حسان اروى حاضري لغة عربية 689 159

 72.7 جيهان جميل ياسيمن شيخو لغة عربية 283 160

 72.6 نظيرة هاشم ثناء الهوشي لغة عربية 1850 161

 72.5 فريده حسني حسام هوش لغة عربية 750 162

 72.5 فاطمة حسين دالل االبرص لغة عربية 603 163

 72.5 شفاء نواف محمد الصالح لغة عربية 287 164

 72.5 تفاحة عبد الكريم سناء ديب لغة عربية 1891 165

 72.5 سعاد عدنان بيان داية لغة عربية 734 166

 72.5 حليمة عبدو سميه الغفري لغة عربية 755 167

 72.5 غادة نجم جميل عصعوص لغة عربية 1287 168

 72.5 رشيدة محمد ريمة عثمان لغة عربية 451 169

 72.5 عليه زكي ريهان الصالح لغة عربية 1294 170

 72.5 رغداء عبد الرزاق بشار حردان لغة عربية 1270 171

 72.5 ربيعة عبد اللطيف شذى بركات لغة عربية 1052 172

 72.5 وفاء محمد رضوان نور حمصي لغة عربية 613 173

 72.5 فاطمة حسن غفران مصري لغة عربية 609 174

 72.5 صفاء تفاحه رفعت زينا تفاحه لغة عربية 1508 175

 72.4 وهيبة عبد الحميد شيماء عقاد لغة عربية 745 176
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 72.4 سميره احمد نيروز سليمان لغة عربية 1634 177

 72.3 مريم محمد جواد علي شمس الدين لغة عربية 192 178

 72.3 فتحية شيخ موسى شاميران حسن لغة عربية 299 179

 72.3 زهرا احمد فريدة االحمد لغة عربية 891 180

 72.2 هيام علي اجفان ديب لغة عربية 1791 181

 72.2 نبيهة مصطفى فاطمة جبريني لغة عربية 770 182

 72.1 اميرة عادل سعيد فاضل عربيةلغة  1591 183

 72.1 دعد محمد والء محمود لغة عربية 1365 184

 72.1 رابيا عبد الحميد اخالق حمود لغة عربية 220 185

 72.1 عائدة محمد رحاب الحسن لغة عربية 1396 186

 72 امينه ساطع سائر شيحه لغة عربية 1679 187

 72 فاطمة رياض هالل حاج حسين لغة عربية 1707 188

 72 يمن علي علي شاديه الحسن لغة عربية 1536 189

 72 فطوم احمد رانيا بلط لغة عربية 733 190

 72 حميدة عبد القادر عالء حسون مصطفى لغة عربية 1023 191

 72 قطنه احسان صفاء قوجة لغة عربية 969 192

 72 هدى حسن منال ناعس لغة عربية 809 193

 72 اسماء احمد روال شيخ سعدو عربيةلغة  608 194

 72 شمسه احمد باقي حمدان الصالن لغة عربية 1207 195

 72 رويداء ابراهيم اية نعناع لغة عربية 746 196

 72 خديجة يوسف سعاد الباشا لغة عربية 704 197

 72 ربيعة محمد ناهد الحسين لغة عربية 812 198

 72 خيرية صادق محمد حبوش لغة عربية 756 199

 71.9 نهلة احمد روال قزموز لغة عربية 748 200

 71.8 مسيال عامر ميس اسماعيل لغة عربية 1336 201

 71.7 فاطمة عطا ناديا الدن لغة عربية 427 202

 71.7 غالية جمعة عطاء اهلل مصري لغة عربية 1148 203

 71.7 صبيحة حسن ريم عاقل لغة عربية 375 204

 71.5 غاده احمد ايمان درويش عربيةلغة  1487 205

 71.5 حسناء عمار بتول قواص لغة عربية 269 206

 71.5 رويدة محمد ناجي غفران محبك لغة عربية 749 207

 71.5 حلومه خير اهلل صفاء بارود لغة عربية 504 208

 71.5 فهيمة احمد لينا حاج يوسف لغة عربية 273 209

 71.5 فاطمة محمد سامر حسين لغة عربية 767 210

 71.5 فاطمة عبد الرحمن رقية قريع لغة عربية 406 211

 71.5 فاتن جميل دعاء خربوطلي لغة عربية 803 212

 71.5 فائزة بكري خلود العلي النبطي لغة عربية 401 213

 71.5 هاجر احمد موسى احمد البرهاوي لغة عربية 1173 214

 71.5 زينب محمد هيثم كزو لغة عربية 1054 215
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 71.5 تغريد عماد والء ابراهيم لغة عربية 595 216

 71.5 سعاد محمود امال العلي لغة عربية 505 217

 71.5 فطينة سلطان خنساء المحيو لغة عربية 919 218

 71.5 صبحية صالح فاطمة معراتية لغة عربية 489 219

 71.5 رنجوس كاظم سلوى قصاب لغة عربية 864 220

 71.5 نوفه محمد تركية الحناوي لغة عربية 894 221

 71.5 نهال محمد يحيى اية صديق لغة عربية 466 222

 71.4 سميرة هيثم ديما الجيجكلي لغة عربية 1438 223

 71.3 رباح عمر عهد شحنة لغة عربية 615 224

 71.3 سعاد عمر نور باروت لغة عربية 562 225

 71.3 عزيزى غسانمحمد  نور زفر لغة عربية 280 226

 71.2 جوريه احمد هيفاء محفوض لغة عربية 1371 227

 71.2 سمية فائز سهى زهره لغة عربية 1480 228

 71.2 هناء امين ميسم ديبو لغة عربية 1568 229

 71.1 ياسمين محمد نغم ديب ابراهيم لغة عربية 1604 230

 71 ظهيرة قدري هبة قطاش لغة عربية 612 231

 71 غزالة يحيى عزه  الهوش لغة عربية 676 232

 71 نادره عمر نور عتال لغة عربية 616 233

 71 عيدي محمد بنيان الجنيد لغة عربية 213 234

 71 هناء نضال رنا الخطيب لغة عربية 1086 235

 71 سكنة محمد ميسم حسن لغة عربية 1053 236

 71 روعه محمد انور نضار مجني لغة عربية 806 237

 71 ضحى عبد المجيد اسماء امير لغة عربية 736 238

 71 ميسون سعيد سمر قنواتي لغة عربية 1099 239

 71 فادية عثمان هديل عثمان لغة عربية 1039 240

 71 فخرية احمد بتول حميدة لغة عربية 1014 241

 70.9 مطيعة مصطفى ايمان ايبو لغة عربية 459 242

 70.9 ضياء مصطفى صقالاالء  لغة عربية 706 243

 70.9 انتصار عمر راما عموري لغة عربية 752 244

 70.8 سميه عبد اللطيف مروه مقرش لغة عربية 792 245

 70.8 ضحى احمد بيان عقيل لغة عربية 719 246

 70.8 احالم ناصر ايسل عنيتابي لغة عربية 596 247

 70.7 حياة كامل أسامه حبيب لغة عربية 1354 248

 70.7 نجوى رفيق عال اسعد لغة عربية 711 249

 70.7 سحر عدنان فرح العاتكي لغة عربية 1459 250

 70.6 حليمة محمد االء المامو لغة عربية 278 251

 70.6 بدره عبد الحميد ميالد ياسين لغة عربية 1623 252

 لغة عربية 883 253
المرتضى ابو المعالي 

 دحدوح
 70.5 زهية محمد سعيد
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 70.5 كريمه المحمد خالد محمد الخالد لغة عربية 1514 254

 70.5 خديجة علي اريج العلي لغة عربية 1427 255

 70.5 حليمة يوسف حسين سالمة لغة عربية 840 256

 70.5 رتيبة عبد الحميد سماح علي لغة عربية 508 257

 70.5 غادة بكري بتول فاعور لغة عربية 788 258

 70.5 نوران محمد االء نجار عربيةلغة  753 259

 70.5 نهلة محمد بشير لبابه صقال لغة عربية 1079 260

 70.5 امنة علي اماني عبد الهادي لغة عربية 1154 261

 70.5 حسنة علي ازدهار االبراهيم لغة عربية 931 262

 70.5 حكيمة احمد نور رحال لغة عربية 1142 263

 70.5 ماجدة يحيى عيسىفاطمة  لغة عربية 1177 264

 70.5 نوره علي عبد الجليل جاسم االحمد لغة عربية 1278 265

 70.5 فاطمة محمد صباح حمود لغة عربية 1117 266

 70.5 منيرة علي محمد درويش لغة عربية 759 267

 70.5 فيضه يوسف امنية العبود لغة عربية 987 268

 70.5 سعاد عبد الحي سمر نجار لغة عربية 695 269

 70.5 كوثر احمد محمد الطالب لغة عربية 221 270

 70.5 مريم عبد المولى عهد الحسين العلي لغة عربية 879 271

 70.4 نجال حسين مرام ابراهيم لغة عربية 815 272

 70.4 سميرة محمد عبد الرحمن نعسان لغة عربية 721 273

 70.4 تركية محمد فاطمة درويش لغة عربية 314 274

 70.3 سميرة ابراهيم هداية درويش مؤذن لغة عربية 861 275

 70.3 زينه محمد فارس ابو شقير لغة عربية 1716 276

 70.2 دالل سيف الدين ربى هبهب لغة عربية 265 277

 70.2 مها عمر عزه قربي لغة عربية 323 278

 70.1 عائشة احمد ياسر سارة ميسر لغة عربية 727 279

 70.1 اناهيد ارمين الينا اراميان لغة عربية 1097 280

 70.1 نوره علي نادية العلي لغة عربية 776 281

 70.1 صبيحة علي ايمان وردة لغة عربية 1793 282

 70 جاهدة اسماعيل معاذ محمد لغة عربية 1625 283

 70 رئيفه امين منى علي لغة عربية 1364 284

 70 كميال الحماده حمود الحمادهوالء  لغة عربية 1525 285

 70 بسيمة ناصر منال كزعور لغة عربية 1754 286

 70 لمياء عماد الدين داليا محوك لغة عربية 312 287

 70 منى محمد شفيق اتبهال جسري لغة عربية 491 288

 70 وفاء محمد سعيد رنا حاج محمد لغة عربية 751 289

 70 خديجة علي محمد المحمد لغة عربية 817 290

 70 عيش جمال راوية قريوي لغة عربية 282 291

 70.0 صباح محمد لمى ونوس لغة عربية 1662 292
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 70.0 الماس احمد نجالء علي لغة عربية 948 293

 69.9 راضية احمد فاطمة صفي الدين لغة عربية 848 294

 69.9 هنادي عبد العزيز بتول وزان لغة عربية 338 295

 69.9 صبيحة عبد اهلل خديجة حسكور لغة عربية 808 296

 69.8 سفيره عماد ريم محمد لغة عربية 811 297

 69.8 خديجة احمد فاطمة بالل لغة عربية 1467 298

 69.7 ثورة محمد نور خزامة لغة عربية 1466 299

 69.6 انعام عبد الهادي محمد فادي شحط لغة عربية 769 300

 69.6 امينة عمر سوزان قلعه جي لغة عربية 301 301

 69.6 حياة اصف جانيا رجوب لغة عربية 1756 302

 69.6 سهيال ابراهيم غيثاء سويدان لغة عربية 1388 303

 69.6 سهام فهد مالك عال سلمان لغة عربية 1527 304

 69.6 ليلى سمير منار معروف لغة عربية 1652 305

 69.6 خديجة حمدان ثرية حاج علي لغة عربية 358 306

 69.5 امينة عيداوي احمد الشيخ امين لغة عربية 245 307

 69.5 صباح عبد الحميد عائشة بازككة لغة عربية 306 308

 69.5 امون محمود جنيد الضاهر لغة عربية 228 309

 69.5 عيوش احمد حليمة الصيني لغة عربية 542 310

 69.5 سوسن ماجد عال حمام لغة عربية 800 311

 69.5 فاطمة حميدي ايمان االحمد لغة عربية 1032 312

 69.5 فضيله فهيم ايمان الناشف لغة عربية 728 313

 69.5 جميلة مصطفى هيثم هالل لغة عربية 829 314

 69.5 صباح علي فداء هندازه لغة عربية 714 315

 لغة عربية 766 316
امنية الحاج محمد 

 شريقي
 69.5 لميه حسين

 69.5 عائشة رجب فائزة الخميس لغة عربية 709 317

 69.5 غيثاء سمير غنوة وطفة لغة عربية 417 318

 69.5 فاطمة عبد العزيز مهند لبابيدي لغة عربية 1191 319

 69.5 دالل عبد الرؤوف زكريا عكور لغة عربية 980 320

 69.5 بشرى غالب االء الخطيب لغة عربية 779 321

 69.5 مطيعة عمر غفران حمال عربيةلغة  744 322

 69.5 نزهة محمد عبير نور لغة عربية 908 323

 69.5 اديبة علي نجوى خلف لغة عربية 1057 324

 69.5 صالحة احمد حليمة حنوش لغة عربية 917 325

 69.5 خلود محمد اديب شهيرة منير لغة عربية 1028 326

 69.4 خشوف خالد امل العبد اهلل الشبيب لغة عربية 378 327

 69.4 نفيسة موسى غاده محيميد لغة عربية 429 328

 69.4 عائدة زهير ياسمين ناصر لغة عربية 841 329

 69.3 فاطمة عبد الرحمن ازدهار النصري لغة عربية 602 330
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 69.3 بديعه حبيب رفيده عجميه لغة عربية 1699 331

 69.2 عليه محمد فلك حج عوض لغة عربية 329 332

 69.2 بدرية حسين سلوى الجمعة لغة عربية 1073 333

 69.2 دالل سيف الدين رشا مجارسة لغة عربية 1801 334

 69.1 جنان علي ايهم احمد لغة عربية 1432 335

 69.1 امنية محمد بدرية جاسم لغة عربية 353 336

 69.1 جنان عبد اهلل نور المبيض لغة عربية 991 337

 69.1 بسيما علي ظافر محمد عربيةلغة  674 338

 69.1 لمعه هالل صفاء علي لغة عربية 1830 339

 69.0 منى محمد راما طاج لغة عربية 479 340

 69 فاطمة ديب وفاء  محمد لغة عربية 1502 341

 69 صبيحه محمد غيثاء مؤذن لغة عربية 1653 342

 69 امنة عمر احالم حاجي محمود لغة عربية 1641 343

 69 حنيفة علي هيام سويد لغة عربية 1352 344

 69 وجيها يونس ميمون رجب لغة عربية 1846 345

 69 رفيقه عبود نسرين دال لغة عربية 1353 346

 69 هيهاة علي شذا محمد لغة عربية 1504 347

 69 عائدة محمد عال سلوم لغة عربية 1482 348

 69 ميليا حسن وئام حسن لغة عربية 1485 349

 69 بسيمة ناصر وعد كزعور لغة عربية 1755 350

 69 نجاح احمد رانية احمد لغة عربية 1664 351

 69 فاطمة سمير نسرين فاضل لغة عربية 1503 352

 69 كوسر عبد القادر فاطمة شهوان لغة عربية 361 353

 69 ميادة محمد جمعة امنية حاج سعيد لغة عربية 333 354

 69 صفاء محمد رنيم قشقش لغة عربية 862 355

 69 سلمى محمد سمر عرب لغة عربية 1904 356

 69 لورنس عماد ندى معال لغة عربية 712 357

 69 عفياة محمد سلوى زيدان لغة عربية 294 358

 69 منال محمد حسناء االفندي لغة عربية 983 359

 69 فوزية محمود سلوى ايوبي لغة عربية 842 360
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 65.1 عيوش محمد عبد الهادي العيسى التربية اإلسالمية 4387 210

 65 فتحية بكري امل معاز اإلسالميةالتربية  4137 211

 65 لطفية احمد زهير ميساء بكبوك التربية اإلسالمية 4016 212

 65 امنية محمد هدى كابي التربية اإلسالمية 4123 213

 65 جميلة عبد القادر خولة عجم التربية اإلسالمية 4103 214

 65 فتنة فواز روضة الجعفر التربية اإلسالمية 4176 215

 65 وفاء عاصم لبنى السكر التربية اإلسالمية 4204 216

 74 نعيمة رئيف هبة رزوق التربية الرياضية 6362 1

 72 زينب نادر ابراهيم شريقه التربية الرياضية 6382 2

 71.5 ناريمان سعيد عبد الفتاح محسن التربية الرياضية 6361 3

 69.7 رنا جرجس نسرين الرباحي التربية الرياضية 6364 4

 69.5 مجيدة محمود فيصل بكور التربية الرياضية 6357 5

 69 مطيعة حسين عبد اهلل مال التربية الرياضية 6359 6

 69 غادة محمد ضحى نورس كوكة التربية الرياضية 6354 7

 69 مها جمال احمد الشحيمة التربية الرياضية 6360 8

 69 انصاف رياض رؤى النقار التربية الرياضية 6355 9

 65.1 سميحه عبد القادر علياء السراج التربية الرياضية 6363 10
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 64.5 هاله عبدو نغم سلهب التربية الرياضية 6368 11

 64 سلمى ابراهيم نورس شريقة التربية الرياضية 6376 12

 64 رفيف محمد محمد حسام ادلبي التربية الرياضية 6356 13

 63.5 عليا محمد علي كوشكار التربية الرياضية 6366 14

 63 انصاف محمد شذا الضرف التربية الرياضية 6371 15

 70.5 ليلى زياد جميلة غنايمي التربية الفنية 6431 1

 70.5 مها محمود ديمة الساجر التربية الفنية 6417 2

 68.5 نهله احمد انس ناصيف التربية الفنية 6447 3

 68.3 مياده عبد الخالق ميس ابيض التربية الفنية 6426 4

 68.3 سميحة محمود الهام العبدو التربية الفنية 6388 5

 67.2 ثناء عبد المنان هبة البدرة التربية الفنية 6442 6

 67 سامية محمد منال شامية التربية الفنية 6400 7

 67 فاطمة عبد الجبار ابتسام الناشف التربية الفنية 6425 8

 66.5 رحيمة خالد رفيف األسود الفنيةالتربية  6401 9

 66 زينة سميح ديمة عنتابي التربية الفنية 6438 10

 65 ذكاء دولت دعاء دبا التربية الفنية 6443 11

 65 ايمان عبد اهلل حال اليوسف التربية الفنية 6444 12

 65 هاجر مصطفى شادي الخليلي التربية الفنية 6403 13

 65 سمية سائد سارة وتد الفنيةالتربية  6432 14

 التربية الفنية 6408 15
بيان الشيخ إبراهيم 

 النعساني
 65 حميدة مروان

 64.5 بديعة محمد ديب كفاء سماقية التربية الفنية 6409 16

 64 منور محمد سفيان غش التربية الفنية 6441 17

 64 منار محمد يحيى ديما خرده جي التربية الفنية 6429 18

 64 نسب محمد منير عال درويش التربية الفنية 6415 19

 64 ميسون محمد يمنه مدراتي التربية الفنية 6390 20

 64 هيفاء حسين بدور إبراهيم التربية الفنية 6387 21

 64 فداء احمد توفيق اية سنجقدار التربية الفنية 6411 22

 63.5 فاطمة محمد عازم نور زيتوني التربية الفنية 6428 23

 63.5 ملك عزيز فاتن الدخيل التربية الفنية 6421 24

 63.5 صالحه محمد بشرى هويدي العلو التربية الفنية 6402 25

 63 دينا عفيف لمى حسين التربية الفنية 6416 26

 63 ثريا محمد عادل هبة عكش التربية الفنية 6437 27

 63 خالصة مزعل هاجر الحاج غضبان التربية الفنية 6410 28

 77.3 عائدة احمد محمد العيسى إحصاء رياضي 5673 1

 76.9 ميادة حسان لما سيجري إحصاء رياضي 5715 2

 67 رجاء رضوان اية أبو سنون إحصاء رياضي 5731 3

 66.9 قدريه زياد اية الرفاعي إحصاء رياضي 5723 4

 66.6 رابحه سمير علي احسان إحصاء رياضي 5743 5
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 66 ميسون عدنان مازن رشو إحصاء رياضي 5709 6

 65.5 انتصار عمر ناديه حوري إحصاء رياضي 5724 7

 64 سعاد محمد سالمه علي إحصاء رياضي 5737 8

 64 امون عبد اهلل سمر الشيخ إحصاء رياضي 5721 9

 64 راضية محمود فاطمة عبطيني إحصاء رياضي 5719 10

 64 الهام محمد رولى اختريني إحصاء رياضي 5730 11

 64 هيفاء صفوان مصطفى شمعون إحصاء رياضي 5701 12

 83.8 نورهان كامل يوال مروه إرشاد نفسي 7470 1

 81.1 فطومة حكمت عهد العساف إرشاد نفسي 7271 2

 80.7 فاطمة سليمان بالل الخطيب إرشاد نفسي 7391 3

 80.5 دالل عبد الفتاح رهف منجد إرشاد نفسي 7393 4

 79.4 ريما نصر شروق حيدر إرشاد نفسي 7285 5

 79 فتحيه عبد الرحمن رانيا العجيلي إرشاد نفسي 7281 6

 79 فاطمة محمد لطفي آيه عكش إرشاد نفسي 7277 7

 78.7 ضحى محمد مروان آيه قناعة إرشاد نفسي 7288 8

 78.6 اميرة فؤاد نسيبة حرح إرشاد نفسي 7269 9

 78.5 عروبة عبد الرحمن حميده ريم إرشاد نفسي 7264 10

 78.5 حميده محمد دعاء عجايني إرشاد نفسي 7310 11

 78.4 رفيدة هاني اباء سودان إرشاد نفسي 7429 12

 78.3 فادية محمد ايناس لطفي إرشاد نفسي 7261 13

 78.3 نجود بسام اية خلوف إرشاد نفسي 7298 14

 78.1 نزهه احمد ميادة درويش إرشاد نفسي 7456 15

 77.5 اسوم هيثم ريم هبطة إرشاد نفسي 7306 16

 77.4 ضياء عماد هاديه فنصة إرشاد نفسي 7275 17

 77.4 فدوى محمد سعيد زوزان بلكو إرشاد نفسي 7265 18

 77.4 آمنة مصطفى وفاء جيلو إرشاد نفسي 7414 19

 77.2 ساميه نجيب راميه الحناوي إرشاد نفسي 7442 20

 77.1 زرقة سليم رنيم مقره علي إرشاد نفسي 7474 21

 77 نازو حسون مريم الخلو إرشاد نفسي 7262 22

 77 وفاء محمد فائز والء سواس إرشاد نفسي 7274 23

 77 سهام عبد الرحمن نهى العلي إرشاد نفسي 7390 24

 77 نقشيه ابراهيم روضه غريواني إرشاد نفسي 7313 25

 77 مي غسان مبيضنايا  إرشاد نفسي 7276 26

 77 أمل حسن صفاء المطوري إرشاد نفسي 7272 27

 76.8 ايمان سمير رماء خير إرشاد نفسي 7369 28

 76.6 ناجية أحمد غفران قرعيش إرشاد نفسي 7371 29

 76.4 صباح احمد عهد حماده إرشاد نفسي 7388 30

 76.3 عزيزه محمد نمور اية النمور إرشاد نفسي 7395 31

 76.1 تماثيل علي اياس ملحم إرشاد نفسي 7428 32
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 76 رشيدة محمد ميس جليالتي إرشاد نفسي 7386 33

 75.9 خديجة محمد رضا رشا سجيع إرشاد نفسي 7283 34

 75.8 فاطمة ناصر محمد الباش إرشاد نفسي 7284 35

 75.5 امتثال عامر افتخار تلجة إرشاد نفسي 7321 36

 75.3 رشيدة محمد قديد منى إرشاد نفسي 7282 37

 75.3 امينه حسن عبير مهنا إرشاد نفسي 7452 38

 75 قدرية احمد زهرة عزة إرشاد نفسي 7263 39

 75 سعاد عبد الرحمن نور حوري إرشاد نفسي 7403 40

 75 ريم البير تانيا عاشور إرشاد نفسي 7392 41

 نسمه عاصي إرشاد نفسي 7396 42
محمد سعد 

 الدين
 75 سهيال

 75 بتول ابراهيم جعفر كزو إرشاد نفسي 7394 43

 75 فاطمة احسان ميس طباخ إرشاد نفسي 7412 44

 75 سمر علي آيه الحماده المجدمي إرشاد نفسي 7399 45

 74.9 فريده غسان لودي حداد إرشاد نفسي 7472 46

 74.7 نديره خالد غفران عوامة إرشاد نفسي 7447 47

 74.7 كوكب ضاحي لما محمد إرشاد نفسي 7465 48

 74.6 ميليا مدحت ماهر صالح إرشاد نفسي 7448 49

 74.4 فاتن محمد رضوان فاطمة براءة اسكيف إرشاد نفسي 7305 50

 74 عائدة احمد ليال العبد اهلل الحامد إرشاد نفسي 7401 51

 74 اميرة حسن غفران الخلوف إرشاد نفسي 7260 52

 74 زبيده محمود إبراهيم كنده إرشاد نفسي 7376 53

 74 رياض محمد زهير اية ضبيط إرشاد نفسي 7410 54

 74 ضحى وفا ريتا بابللي إرشاد نفسي 7407 55

 74 عائشة محمد فؤاد ليانا كناوي إرشاد نفسي 7383 56

 74 ثريا عبد الرحمن حسين غزال إرشاد نفسي 7387 57

 74 غالية محمد رجب ايمان اسكيف إرشاد نفسي 7303 58

 73.8 فادية محمد رياض خزامه الشهابي إرشاد نفسي 7287 59

 73.6 جهيدة فوزي شيرين درويش إرشاد نفسي 7457 60

 73.3 هدى عمر هال ناولو إرشاد نفسي 7311 61

 73.2 نادية حسن كلثوم عبد الرحمن إرشاد نفسي 7297 62

 73.1 نجوى غسان هديل سرور إرشاد نفسي 7291 63

 73 سميه محمد فاطمة الزهراء كوزم إرشاد نفسي 7278 64

 73 امل عمران ساجده خوجه إرشاد نفسي 7389 65

 73 عيوش حسن كريمه محمد إرشاد نفسي 7368 66

 73 حورية مصطفى سعدة مؤمنة إرشاد نفسي 7411 67

 73 صباح محمد ماجده قلعيه إرشاد نفسي 7356 68

 88 امينه محمود محاسن جماله تاريخ 4698 1

 84.1 عوطاف نايل وفا العفير تاريخ 4665 2
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 80.7 وداد بسام هبة عبود تاريخ 4655 3

 80.6 منيرة نور الدين شرف إبراهيم تاريخ 4479 4

 80.5 نعيمة محمود محمد محمود شاكر تاريخ 4523 5

 80.5 وحيدة مصطفى جهينة الجاسم تاريخ 4524 6

 80 وديعة محمد يسرى هدلة تاريخ 4769 7

 79.9 هدى محمد هبة حنيفة تاريخ 4474 8

 79.6 جميلة محمد اروى عبود تاريخ 4687 9

 79.2 تمينة محمد بشار حمود تاريخ 4635 10

 79.1 نبيال عادل اسراء علي تاريخ 4586 11

 78.9 نديمة غسان سموئل ابو سيف تاريخ 4697 12

 78.5 زكية عارف مها اليوسف تاريخ 4517 13

 77.6 هناء سلمان علي موسى تاريخ 4654 14

 77.5 ازدهار احمد هال متوج تاريخ 4695 15

 77.5 رابحة عبد الكريم شيرين خضور تاريخ 4691 16

 76.9 سعاد مروان لورين خليل تاريخ 4768 17

 76.5 خديجة جمعة رجاء موسى العالوة تاريخ 4522 18

 76.5 نادية مصطفى بتول العبسي تاريخ 4440 19

 76.2 جبيره عدنان ربيع صقر تاريخ 4690 20

 75.9 نايال ابراهيم وسيم شعبان تاريخ 4791 21

 75.5 فوزية عبد الوهاب عبير عتال تاريخ 4477 22

 75.2 عيوش علي اياد العكش تاريخ 4685 23

 75 فاطمة محمد فوزي نور لحموني تاريخ 4471 24

 74.8 فاطمة محرز حيدربسمة  تاريخ 4800 25

 74.6 ليلى سلمان اياد مخلوف تاريخ 4558 26

 74.5 ليال شعالن رمزي محمد شدود تاريخ 4493 27

 74.2 رئيفة نزار نهى عيزوقي تاريخ 4579 28

 74.1 نبيال محمد اماني دريدي تاريخ 4746 29

 74.1 ثناء زهر الدين رنيم سالم تاريخ 4473 30

 74 رانية مصطفى محمد نور قريشي تاريخ 4423 31

 74.0 سميه حسين نور عيسى تاريخ 4820 32

 74.0 مريم عبد الكريم هيلين حسينو تاريخ 4661 33

 73.9 سلمى عفيف ريمي صالح تاريخ 4773 34

 73.6 فريدة يحيى ريم إبراهيم تاريخ 4484 35

 73.6 مريم راجح لمى خليل تاريخ 4667 36

 73.5 نايفه ناصر هاشم عماد سليم تاريخ 4662 37

 73.5 نجاح محمد مجد احمد تاريخ 4674 38

 73.5 لمياريا عبد العزيز لودا منصور تاريخ 4684 39

 73.2 منيرة يحيى عبير بدور تاريخ 4671 40

 73 نعيمه علي مروه العبد اهلل تاريخ 4818 41
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 73 زهرة فارس جمعة عبيد تاريخ 4564 42

 73 نظيرة إبراهيم حنان خوري عبد اهلل تاريخ 4508 43

 73.0 وحيده محمد لوده قصير تاريخ 4718 44

 72.9 غاليه حكمت غاده ريا تاريخ 4744 45

 72.8 شاديا احمد الهام سليمان تاريخ 4634 46

 72.6 مفيدة احمد بشرى احسان تاريخ 4801 47

 72.6 علمه جابر عفراء فوزي تاريخ 4668 48

 72.5 يمن محمد سعد مرعي تاريخ 4643 49

 72.5 حميدة شعبان نجود الحسين تاريخ 4483 50

 72.1 شاديه علي قصيه نده تاريخ 4582 51

 72 ملكة مجيب نور اسبر تاريخ 4680 52

 72 هيام ابراهيم فايز ديما شاهين تاريخ 4664 53

 72 منى احمد ايمان الطه تاريخ 4478 54

 72 سامية حجي ايمان محمد تاريخ 4519 55

 71.9 هنايا علي نورس ابراهيم تاريخ 4647 56

 71.9 مجدولين عادل ربى بكداش تاريخ 4770 57

 71.6 مريم محمود مصطفى زعيتر تاريخ 4813 58

 71.6 ليندا محمد غيداء شب تاريخ 4734 59

 71.5 تقوى محمد رانيا سعد تاريخ 4699 60

 71.5 نجاة محمد محمدعبير  تاريخ 4779 61

 71.5 فاطمة احمد فداء دمعونة الحمادة تاريخ 4437 62

 71.4 عليا عبد الكريم محمد حيدر تاريخ 4607 63

 71.1 فضه علي هيالنه اسماعيل تاريخ 4722 64

 71.1 رغداء خالد شفاء أبو عطا تاريخ 4485 65

 71.1 يسر صالح ثناء سلهب تاريخ 4756 66

 71 نزيهه علي روال جنود تاريخ 4576 67

 71 غادة احمد هبة عثمان تاريخ 4669 68

 71 نسرين حكمت بتول حسن تاريخ 4570 69

 71 غازية عبد الرحمن جهان العبد الكريم دندل تاريخ 4475 70

 71 دولت محمود وفاء نجار تاريخ 4520 71

 70.9 فائزة قاسم هيلين عيسى صدران تاريخ 4539 72

 70.8 مريم احمد مي حرفوش تاريخ 4648 73

 70.6 اكتمال علي ميس علي تاريخ 4587 74

 70.5 هيام عزيز عبير القفوره تاريخ 4688 75

 70.5 نعمة مصطفى عبد اهلل كابي تاريخ 4458 76

 70.2 مروش حسن زينب االقرع تاريخ 4463 77

 70 ناديا سمير رهام شحود تاريخ 4651 78

 70 شفيقة عبد اهلل رباب حجوز تاريخ 4693 79

 70 زكية عيد ميادة العوني تاريخ 4487 80
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 70 عزيزه علي دريد رزق تاريخ 4816 81

 70 امال مروان دياال بيطار تاريخ 4515 82

 69.6 يسرى محمود ايمان بركات تاريخ 4488 83

 69.5 هدى احمد رؤى محمد تاريخ 4650 84

 69.5 فاطمة عدنان نور شيخ عثمان تاريخ 4461 85

 69.5 عهد محمد عال حريري تاريخ 4426 86

 69.5 تمام محمد حنان ابراهيم تاريخ 4678 87

 69.4 راضية حسن محمد حاجي محمد تاريخ 4460 88

 69.3 نوال صالح منى محمد تاريخ 4537 89

 69.2 نهاد غسان روال محمد تاريخ 4575 90

 69.2 سميره حسن عامر ياسين تاريخ 4673 91

 69 سمر ابراهيم غدير طقم تاريخ 4660 92

 69 رانة عبد الهادي روال ناصر تاريخ 4453 93

 69 مريم علي غده الخليل تاريخ 4476 94

 69 عيشة بركات نوره جوماني تاريخ 4452 95

 69 امنة احمد مران طالب تاريخ 4513 96

 69 فاديه حمدو صفا عريان تاريخ 7739 97

 69 فوزية علي يامن الحمصي تاريخ 4548 98

 69 مولودة احمد عال الهويس تاريخ 4481 99

 68.5 سميرة خازم عزيز معروف تاريخ 4789 100

 68.5 فاطمة مصطفى هدى ورده تاريخ 4798 101

 68.5 منا كمال الدين ريم قصير تاريخ 4447 102

 68.5 عليا محمد ايناس عتوك تاريخ 4491 103

 68.2 أسامة محمود خنساء شحرور تاريخ 4472 104

 68.0 سعاد سليمان حسام الخطيب تاريخ 4557 105

 68 نوفة عبد اهلل وعد الراس تاريخ 4486 106

 68 امينة إبراهيم فاطمة محمود تاريخ 4466 107

 67.8 عليه هاشم ابتسام عبيد تاريخ 4534 108

 67.5 عفيفة عبد اهلل ياسمين كوسا تاريخ 4795 109

 67.5 نبيلة عادل سيسبان علي تاريخ 4588 110

 67.5 غيثاء محمد ياسيمن عابدين اغا تاريخ 4441 111

 67.4 خديجه محمود ديما برحوش تاريخ 4812 112

 67.4 منيره نديم علي عامودي تاريخ 4805 113

 67.4 دالل تحسين مرفت شيخ العشرة تاريخ 4427 114

 67.1 وداد ابراهيم رنا متوج تاريخ 4753 115

 67 مديحة جاسم بشرى ابراهيم تاريخ 4737 116

 67 سفيرة وفيق يعرب علي تاريخ 4785 117

 67 ليلى عدنان غيث دغمه تاريخ 4585 118

 67 وفاء عبدو هبة قرمش تاريخ 4470 119
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 67.0 سميرة علي تغريد سليمان تاريخ 4608 120

 66.5 رقية علي الدينحسين محي  تاريخ 4505 121

 66.5 ليلى تحسيين ثراء علي بكور تاريخ 4465 122

 66.5 حورية منصور محمد حاجي تاريخ 4502 123

 66.5 مها سمير روض رافق تاريخ 4506 124

 66.3 سجيعا كريم غصون ابراهيم تاريخ 4711 125

 66.3 سميعة عدنان سمر سلوم تاريخ 4599 126

 66.0 امينة عبد القادر دحكول ايمن تاريخ 4514 127

 66 هيام ياسر عبير سلوم تاريخ 4786 128

 66 رويده عبد الرحمن محمد ناصر محايري تاريخ 4817 129

 66 هالة محمد عال حسين تاريخ 4443 130

 66 مريم محمود ناريمان العموري تاريخ 4482 131

 66 فوزية اسماعيل حذيجة االحمد تاريخ 4446 132

 66 ندى محمد ايمان فرواتي تاريخ 4507 133

 66 امينة محمد اسماء عبد الحي تاريخ 4421 134

 65.9 سهام محمد هبة سعود تاريخ 4622 135

 65.9 ليلى سليم ميسون حايك تاريخ 4731 136

 65.8 نجله احمد امل اسماعيل تاريخ 4430 137

 65.5 نبيلة فريد كنانة فوزي تاريخ 4787 138

 65.5 امونة شيخ عمر صطم تاريخ 4775 139

 65.5 صبحية احمد اميمة امين تاريخ 4431 140

 65.5 ضياء عباس فاطمة شربو تاريخ 4501 141

 65.4 هنا محمود اميمة سرور تاريخ 4568 142

 65.3 نوال بدر ثائر يوسف تاريخ 4561 143

 65.3 ابتسام محمود ميسم سويدان تاريخ 4573 144

 65 زهرة علي امجد زهرة تاريخ 4703 145

 65 رابيه حسن عبد القادر العطار تاريخ 4749 146

 65 حبابة محمد يوشع العسلي تاريخ 4566 147

 65 نوال محمد روبا خيزران تاريخ 4738 148

 65 شفيقة غانم داليا علي تاريخ 4755 149

 65 وفاء خالد منى اكتع تاريخ 4417 150

 65 فريال محمد علي ايمان عويرة تاريخ 4445 151

 65.0 لمياء جمال الدين ايمان المصطفى تاريخ 4492 152

 86.1 غالية عبد المنعم محمد مهدي عكش تجارة واقتصاد 6590 1

 85.6 رويده حسن ازدهار الحسن تجارة واقتصاد 6913 2

 84.8 زكية محمود فادي شيخ سليم تجارة واقتصاد 6641 3

 83.4 سميرة محمد عادل نهى عقيل واقتصادتجارة  6611 4

 83.3 فطوم محمد منى قلعه جي تجارة واقتصاد 6467 5

 82.6 عزيزة احمد غدير خليفة تجارة واقتصاد 6600 6
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 82.6 امل جمال ايات عبد اهلل تجارة واقتصاد 6680 7

 82.4 مريم صادق أحمد صالح تجارة واقتصاد 6939 8

 82.2 وهيبة محمد انيس سمر قزموز تجارة واقتصاد 6454 9

 81.9 سهام عبد الرحمن فيحاء طراب تجارة واقتصاد 6584 10

 81.4 علياء محمد ريم عقاد تجارة واقتصاد 6735 11

 81.2 خزنه عبد اللطيف رجاء االحمد تجارة واقتصاد 6578 12

 81.2 عزيزة محمد عبد اهلل بكرو تجارة واقتصاد 6591 13

 80.5 شريفة نوفل عبد الكريم زهره تجارة واقتصاد 6803 14

 80.3 لمياء محمود محمد جهاد قباوة تجارة واقتصاد 6746 15

 80.2 امل عبيد محمد الطه العيسى تجارة واقتصاد 6772 16

 80.1 امل عبد الرؤوف محمد قصاب تجارة واقتصاد 6796 17

 80 فوزية محمد لينه طباخ تجارة واقتصاد 6649 18

 79.8 رئيفة صالح راوية صالح تجارة واقتصاد 6903 19

 79.7 هناء عبد العزيز لما رهوان تجارة واقتصاد 6472 20

 79.2 ايسلم خليل هيفين سمو تجارة واقتصاد 6579 21

 78.9 فاطمة حسين جميلة علي تجارة واقتصاد 6770 22

 78.7 سلوى محمد عهد الحزوري تجارة واقتصاد 6565 23

 78.6 فادية محمد كامل فدى بوادقجي تجارة واقتصاد 6627 24

 78.5 سلوه عبد اهلل فللك داالتي تجارة واقتصاد 6537 25

 78.4 سميعه علي احمد سالمه تجارة واقتصاد 6910 26

 78.4 رجاء محمد أنور نورا ناشد تجارة واقتصاد 6528 27

 78 شريفة محمد علياء قوجة تجارة واقتصاد 6801 28

 77.9 مهدية شحود احمد حرح تجارة واقتصاد 6462 29

 77.8 سعاد عبدالحميد حنان شهوان تجارة واقتصاد 6914 30

 77.7 ميادة فيصل منار المولوي تجارة واقتصاد 6490 31

 77.6 رئيفة ضياء الدين يوسف الرزوق تجارة واقتصاد 6676 32

 77.5 عطية إبراهيم ليالي اسكيف تجارة واقتصاد 6470 33

 77.4 بتول احمد محمد شوا تجارة واقتصاد 6752 34

 77.3 عائشة زكريا محمود خلوف تجارة واقتصاد 6805 35

 77.3 ابتهال بكري براء الشهابي تجارة واقتصاد 6481 36

 77.3 حسناء زكريا محمد امين حمود تجارة واقتصاد 6646 37

 77 حسناء رضوان اسيا برو تجارة واقتصاد 6804 38

 77 نجاح سليمان ربى العلي تجارة واقتصاد 6692 39

 76.9 احالم جمال عمر رحماني تجارة واقتصاد 6594 40

 76.8 عائشة صالح الدين تيما الخليف تجارة واقتصاد 6708 41

 76.8 وجيهة عبد الرحمن راوية درويش تجارة واقتصاد 6688 42

 76.6 حنان برهان محمد قاسمو تجارة واقتصاد 6897 43

 76.6 ميساء محمد رياض اية زاكري تجارة واقتصاد 6898 44

 76.6 وفاء احمد ريماز فتال تجارة واقتصاد 6668 45
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 76.3 عبير خالد فاطمة غضب تجارة واقتصاد 6776 46

 تجارة واقتصاد 6449 47
محمد ابو النصر محلول 

 الزنار
 76 زهرة محمد قاسم

 76 وفاء ماجد اياد زنرني واقتصادتجارة  6834 48

 75.6 نجوى عبد اهلل ليندا مشو تجارة واقتصاد 6486 49

 75.6 نهيدة محمد غياث رولى بريخان تجارة واقتصاد 6546 50

 75.4 منى محمد منير هديل فحل تجارة واقتصاد 6605 51

 75.4 صفاء محمد عز الدين حال باش بيطار تجارة واقتصاد 6672 52

 75 بديعة رشيد اسمهان حسوكي تجارة واقتصاد 6698 53

 75 نهى محمد جنيد سفيان سيد تجارة واقتصاد 6761 54

 74.9 ناديا شحادة شذا حنا تجارة واقتصاد 6912 55

 74.6 خديجة ناصر محمد النايف تجارة واقتصاد 6572 56

 74.6 امينة محمود ياسر رمضان تجارة واقتصاد 6682 57

 74.6 نائلة عبد الهادي رغده بكار تجارة واقتصاد 6691 58

 74.5 هدى محمد غياث نوران رحمون رهوان تجارة واقتصاد 6559 59

 74.3 رجاء عبد اللطيف سامية شعبان تجارة واقتصاد 6722 60

 74.1 كوثر يحيى هديل رومي جمال تجارة واقتصاد 6473 61

 74.0 ايمان محمود عمر محيو سيلم تجارة واقتصاد 6616 62

 74 صفاء محمد سمير هال صباهي تجارة واقتصاد 6767 63

 74 امينة احمد عمر حبش غطاس تجارة واقتصاد 6862 64

 74 نداء نبيل خلود شيخ دبس تجارة واقتصاد 6794 65

 82.2 سوسر صالح براءة محمد جغرافيا 5068 1

 81.6 عزيزة نجيب وفاء سلوم جغرافيا 5124 2

 78.8 وفيقة اسكندر باسل بدور جغرافيا 5081 3

 78.2 تغريد منير غفران ديب جغرافيا 5028 4

 76.5 عائشة محمد مجد اسكندراني جغرافيا 4920 5

 75.5 روعة عمر احمد شهوان جغرافيا 4976 6

 75.0 ابتسام محمد بشرى العجي جغرافيا 5075 7

 74.8 صفية يوسف احمد حلوم جغرافيا 5083 8

 74.6 سحر محمود سمر ناصر جغرافيا 5005 9

 73.9 الهام زكريا جميل حالق جغرافيا 4852 10

 73.7 هاجر احمد داليا ديب جغرافيا 5113 11

 73.7 نوال محمود احمد يوسف جغرافيا 5051 12

 73.5 خالصة مزعل غدير الحاج غضبان جغرافيا 4838 13

 73 فطيم محمد محمود عبد الحميد جغرافيا 5143 14

 72.2 امل فارس ناديا منزلجي جغرافيا 5115 15

 71.2 نبيهه مناع ختام حواط جغرافيا 5071 16

 71.1 احالم حسن بشرى خضر جغرافيا 5029 17

 71.1 خوله حارس انصاف عيسى جغرافيا 5065 18
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 71 وداد محمود فاطمة والء مكي جغرافيا 4827 19

 71 نهيده محمد ياسر محمد جغرافيا 5026 20

 71 اديبة عدنان علي حسن جغرافيا 5012 21

 71 سميعة حسن محمد محمد جغرافيا 5040 22

 71.0 هالة حسن رنيم علي جغرافيا 5074 23

 70.8 منيرة صالح بشرى حسن جغرافيا 5011 24

 70.5 سوسن احمد رأفت محمد عدنان زيبو جغرافيا 4975 25

 70.5 فاطمة محمد الخطيبرشيد  جغرافيا 4971 26

 70.5 عائشة احمد مصطفى عيريق جغرافيا 5123 27

 70.3 نديمة شعيب مروى حمد جغرافيا 5035 28

 70.1 دالل انيس لجين عاصي جغرافيا 5030 29

 70 سميرة محمد فراس صبيح جغرافيا 5132 30

 69.7 اتحاد جمال نغم غانم جغرافيا 5020 31

 69.5 هدى محمد عفراء درويش جغرافيا 5130 32

 69.5 بشرى ادهم نسرين قيمة جغرافيا 4951 33

 69.3 سحر عبد الحليم بشار الهوشي جغرافيا 5087 34

 69.2 غفران حسن انيس يونس جغرافيا 5120 35

 69.2 رمزه كمال منهل ضاحي جغرافيا 5038 36

 69 علمه عثمان اسعد خضور جغرافيا 5082 37

 68.7 فطيم محمود هناء سلطان جغرافيا 4848 38

 68.6 عيدة محمد فاتن حسن جغرافيا 4950 39

 68.5 رحاب حمد شهال شيخوني جغرافيا 4964 40

 68.5 فلكه حسن فاطمة الحمو جغرافيا 4903 41

 68.5 ناديا نصر الدين عال ابو دست جغرافيا 5129 42

 68.5 فطومة جمعه هبه رمضان جغرافيا 4842 43

 68.4 فاطمة علي ميس العبود جغرافيا 5027 44

 68.4 ملكة محمد ركان علونة جغرافيا 4980 45

 68 اميرة جهاد احمد داود جغرافيا 5037 46

 68 سجيعة خضر علي محمود جغرافيا 5034 47

 68 بديعه بسيم فاتن خضور جغرافيا 5069 48

 67.5 رغداء لطوف محمد حسان الخلف جغرافيا 4905 49

 67.3 وفيقة حسن سناء جمعه جغرافيا 5023 50

 67 نفوس علي محمد العلي جغرافيا 4825 51

 66.8 بدريه كاسر روعة حمدان جغرافيا 5121 52

 66.5 كوثر محمد والء ابو بكر جغرافيا 4929 53

 66.5 ابتسام ماجد ريم عيسى جغرافيا 5031 54

 66.5 بهجه اسكندر زينه اسماعيل جغرافيا 5078 55

 66.5 نبيهة عبد الرزاق مها محمد سعيد جغرافيا 4868 56

 66.5 حنان اسماعيل انتظار السخني جغرافيا 4902 57
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 66.5 صديقة وحيد عالء زريقة جغرافيا 5142 58

 66 فريدة محمد نوران ايبش جغرافيا 4899 59

 66 مريم عقيل اميرة عباس جغرافيا 4956 60

 66 خدو احمد عارودةسعدة  جغرافيا 4977 61

 65.6 عائشة احمد شريفة عبد اهلل جغرافيا 4843 62

 65.5 زينب حيدر زينة المصري جغرافيا 5063 63

 65.5 غادة مروان محمد ثابت مسالتي جغرافيا 4862 64

 65.5 نبيهة بديع حسن الشكوحي جغرافيا 5117 65

 65.5 ليلى تحسين يسرى علي بكور جغرافيا 4915 66

 65.5 حنان توفيق لطيفة جركس جغرافيا 5070 67

 65 زمزم عبد الرزاق اميرة دبسي جغرافيا 4880 68

 65 حفنة يحيى محمد خليل جغرافيا 5042 69

 65 صفاء محمد نادر هيا كامل جغرافيا 4861 70

 65 ناديا يونس غزوان حمدان جغرافيا 5122 71

 64.8 سهيلة جميل علي مرهج جغرافيا 5114 72

 64.5 الهام عمر فاطمة حداد جغرافيا 4891 73

 64.5 غيثاء عبد اإلله ديما بابللي جغرافيا 4832 74

 64.5 شذه هيثم امل سليمان جغرافيا 5004 75

 64.5 الهام محمد علي ندى عساني جغرافيا 4878 76

 64.5 علية شعبان حسن الشاكر جغرافيا 4965 77

 64.5 ياسينة نصر جعفر دوبا جغرافيا 5100 78

 64.5 سميحة عيد زهرة الزهراوي جغرافيا 4959 79

 64.3 نبيلة حبيب هال رجب جغرافيا 5018 80

 64 فوزة حسن عذابة الشحادة جغرافيا 4886 81

 64 زكيه محمد محمود الحمدو جغرافيا 5052 82

 64 خولة عبد الرزاق محمد اديب زهور جغرافيا 4900 83

 64 فهيمة ابراهيم كريمة جمو جغرافيا 4978 84

 64 يسره حسن سمر مصري جغرافيا 4826 85

 64 وجيهة حسن دارين يوسف جغرافيا 4949 86

 63.9 منى ابراهيم ميساء مواس جغرافيا 4856 87

 63.6 امينة عبد اهلل سهى عمران جغرافيا 4892 88

 63.6 يتيمة انيس سهى حسن جغرافيا 5006 89

 63.6 نبيله علي رحاب احمد جغرافيا 5024 90

 63.5 ملك عبد الرحمن اسراء سرور جغرافيا 4984 91

 63.5 هيفاء محمد انس دعد نعساني جغرافيا 4831 92

 63.5 ظريف سلمان معين زمرد جغرافيا 5064 93

 63 غيثاء عبد الرؤوف سفانة انيس قرقناوي جغرافيا 4955 94

 63 عيشة محمد والء سقا الئق جغرافيا 4921 95

 63 سناء خطار مرح داود جغرافيا 5009 96
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 63 فوزية حسن فاطمة الحسيني جغرافيا 4960 97

 63 ملك احمد هيفين ابراهيم جغرافيا 4939 98

 63 امل احمد ميرفت بدرية جغرافيا 5077 99

 63 روال محمد مرهف نوران الشحنة جغرافيا 4990 100

 63 نزهة محمود فاتن مجيد جغرافيا 4953 101

 63 صباح زكور رفيدى منال جغرافيا 4911 102

 63 نوال منير كندة صقر جغرافيا 4894 103

 63 مديحه احمد همام العبده جغرافيا 5054 104

 62.5 سميرة غسان بوسينا نصور جغرافيا 5102 105

 73.2 خديجة علي ميس دعيسى رياض أطفال 7504 1

 72 سعدى منير سلومعائده  رياض أطفال 7503 2

 67.3 ثريا محمد فاتح رنيم كزه رياض أطفال 7494 3

 65.5 كلثوم محمد زكي زينب قره حمو رياض أطفال 7490 4

 64.5 مرضيه عبد الكافي حنيفه ياسين رياض أطفال 7500 5

 64.5 امال غازي رهف اسماعيل رياض أطفال 7502 6

 63 جهاد حسن هيفاء فندي رياض أطفال 7493 7

 88.0 خلود محمد نوفل سهاد صائم الدهر رياضيات 5588 1

 80.4 يسرى زكي ابراهيم عيسى رياضيات 5627 2

 80.1 هناء رياض ريم علوان رياضيات 5577 3

 79.4 حسن احمد ياسر احمد رياضيات 5628 4

 78.6 فاطمة سعيد عال اليوسف رياضيات 5513 5

 78.5 فادية اكرم راما كالوي رياضيات 5503 6

 78.4 الهام كفاح االء محرم رياضيات 5525 7

 78 وفاء احمد كمال ناديه فستق رياضيات 5523 8

 77.5 نورا محمد انيس صالح سليمان رياضيات 5622 9

 77.5 صبرية محمود احمد معن الحسن الخلف رياضيات 5589 10

 77.4 رابعة عمر اماني رمضان رياضيات 5535 11

 77 نعيمه صبحي سهيله العيس رياضيات 5558 12

 77.0 منيره محمود احمد سلطان رياضيات 5648 13

 76.8 نوال درويش مهند حواط رياضيات 5649 14

 76 امينة حمدو محمد قحفظان رياضيات 5446 15

 75.5 اتحاد صالح يمن سيد احمد اكتع رياضيات 5647 16

 75.5 روضة محمد انس حديد رياضيات 5461 17

 75.4 ازدهار مصطفى براء عمرايه رياضيات 5508 18

 75.4 برلنت بدر الدين ظالل ابو دان رياضيات 5455 19

 75.2 فاطمة محمد عماد كزو رياضيات 5580 20

 75.1 زهرة عبد القادر حسن قريوي رياضيات 5411 21

 75 امال محمد شعيب يوسف رياضيات 5631 22

 75 نهله محمد بسام قفيالتيرفيف  رياضيات 5496 23
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 74.5 امينة عادل مرفت دبس رياضيات 5477 24

 74 صلوح مصطفى إسماعيل العموري رياضيات 5623 25

 73.5 اميرة علي حسين محمد رياضيات 5635 26

 73.5 سمر جهاد ياسمين قلجينو رياضيات 5654 27

 73.5 كوكب خضر ريان يوسف رياضيات 5629 28

 73.5 حسناء محمد عبد الرزاق دالل رياضيات 5619 29

 73.4 هدى محمد يحيى حنان دنو رياضيات 5469 30

 73 سعدة وهب بشار مناع رياضيات 5615 31

 73.0 منال احمد عبد اهلل خطيب رياضيات 5415 32

 72.8 سميرة عدنان اروى صالح رياضيات 5595 33

 72.6 غادة عبد القادر احمد معاز رياضيات 5410 34

 72.5 ساره باكير حسن نمر ايبو رياضيات 5642 35

 72.5 سمية محمود هبة حمودة رياضيات 5510 36

 72.3 خديجة محمد رانيا العبيد رياضيات 5565 37

 72 هدباء محمد فاروق محمود العبد اهلل رياضيات 5581 38

 72 فاطمة عبد الكريم عبد الرزاق الحاج حسن رياضيات 5570 39

 71.5 لينا عبد اهلل أنطوان جلوف رياضيات 5517 40

 71.4 فدوى محمد فؤاد خديجة شاوي رياضيات 5548 41

 71.4 فاديا محمد هادي ماضي رياضيات 5435 42

 71.3 فاطمة عبد الناصر عال شموقه رياضيات 5554 43

 71 هالة فؤاد ريم سلطانه رياضيات 5663 44

 71 مياده عبد الرحمن احمد حمامي رياضيات 5479 45

 71 ازدهار فاتح ربيعة مسعود رياضيات 5561 46

 71 ناديا اسعد صفاء شاهين رياضيات 5542 47

 71 بهية زكريا االء منير رياضيات 5470 48

 71 ضحى مصطفى محمد خضرو فالحة رياضيات 5604 49

 70.9 هالة عبد الوهاب نور مدراتي رياضيات 5528 50

 70.5 امينة احمد هالة كربوج رياضيات 5655 51

 70.5 خاتون محمد نجاح علي رياضيات 5620 52

 70.5 ربوعه حسين مصطفى الرسالن رياضيات 5572 53

 70.4 امينة محمد رجب الهام محمود رياضيات 5464 54

 70.1 عزيزة محمود رشا عبد الوهاب رياضيات 5533 55

 رمزيه اسكيف رياضيات 5439 56
جمال محمد 

 الدين
 70 وصال

 70 رويدة خالد رنا الحاج حسن الخلف رياضيات 5471 57

 70 حسناء محمد عائشة لبابيدي رياضيات 5591 58

 70 ثناء هيثم رهف جبجي رياضيات 5562 59

 69.5 فدوه فيصل همام رسوق رياضيات 5656 60

 69.5 جميلة محمد هدى واعظ رياضيات 5516 61
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 69.5 شروف مصطفى نورا العلمي رياضيات 5511 62

 69.5 مهيبة المع عبد الوهاب جلب رياضيات 5606 63

 69.4 خديجة محمد والء اليونس رياضيات 5422 64

 69.1 بشيره عبد المنعم بسمة سريو رياضيات 5434 65

 69.1 منتهى جهاد عال صالحيه رياضيات 5430 66

 69 فضيلة الناصرعبد  احمد حمدو النجار رياضيات 5519 67

 69 سناء نضال علياء صلوح رياضيات 5575 68

 69 ندى محمود سنا جعرور رياضيات 5518 69

 69 حياة وليد سامر عبدو رياضيات 5601 70

 رياضيات 5614 71
عبد الكريم الحسن 

 العليوي
 69 شاها عبد

 69 كاملة عمر عبد المطلب زعزع رياضيات 5568 72

 68.9 فاطمة شوكت هيفين بوزان رياضيات 5488 73

 68.7 امون بكري ريم ابو راس رياضيات 5478 74

 68.5 سمر ريمون جوليانا جبور رياضيات 5646 75

 68.5 زكاء عبد المجيد غنى ناولو رياضيات 5485 76

 68.4 راضية عبد الكريم سحر كردي رياضيات 5417 77

 68.1 كوثر احمد عائشة العيسى رياضيات 5553 78

 68 حفيظة محمد علي علي رياضيات 5636 79

 68 نزهة كبية خالد كبيه رياضيات 5449 80

 68 امينه حسن خولة الصالح رياضيات 5556 81

 68 منتهى مصطفى هبة عبيدو رياضيات 5593 82

 68 جميلة محمد احمد اليسو رياضيات 5547 83

 67.5 فاطمة ابراهيم سلمى قيروز رياضيات 5668 84

 67.5 نجاح محمد ديب فريده الجفال رياضيات 5436 85

 67.5 ابتسام محمد نور الصباح سندة رياضيات 5414 86

 67.5 ملك فتحي االء بريص رياضيات 5608 87

 67.5 رابعة احمد محمد المغربي رياضيات 5582 88

 67.5 حميدة محمد فاروق سيذار عزيزي سلطان رياضيات 5600 89

 67.4 غانه حسان فارس فاضل رياضيات 5660 90

 67 حسنة حسن اماني ابو راس رياضيات 5423 91

 67 خيرية علي هبة ابراهيم رياضيات 5419 92

 66.7 وفاء عبد الغفور محمد كبير رياضيات 5645 93

 66.5 فطوم ديب فاطمة ديب رياضيات 5515 94

 66.5 رابعة محمد رمضان والء البوشي رياضيات 5500 95

 66.5 فاطمة محمد غفران خضر رياضيات 5448 96

 66 سميا زاهر مالك حسن رياضيات 5638 97

 66 هناء يوسف ازهار حالق علوان رياضيات 5416 98

 66 فاتنه محمد رشا قونيه لي رياضيات 5557 99
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 65.9 دعد عبد اللطيف زهراء عجان رياضيات 5512 100

 65.5 عائشة مصطفى رحاب دشق رياضيات 5447 101

 65.5 عيوش عبدو دعاء عبد اهلل رياضيات 5443 102

 65.5 فدوى حسن راوية نصر رياضيات 5465 103

 65.5 راضية محمود هيام األحمد رياضيات 5530 104

 65.5 نجمه خالد هدى الكردي رياضيات 5437 105

 65.5 شذى محمد بانة سواس رياضيات 5592 106

 65 منال محمد ندى صالح رياضيات 5650 107

 65 ظالل انس هناء مسالتي رياضيات 5433 108

 65 ورده عبد الرحمن سهام المصطفى رياضيات 5432 109

 65 شمسه محمد سليم منار الفرج رياضيات 5497 110

 65 فطوم محمد اميمة بشار رياضيات 5605 111

 64.6 رفيا احمد ريمه الحمدان رياضيات 5413 112

 64.5 فريال محمد علي نجيبة الغاوي رياضيات 5403 113

 64.5 مها محمد نعمان غيثاء ابو العيون رياضيات 5484 114

 64.5 امل عبد الملك سهى هبرة رياضيات 5597 115

 64 غدير احمد اسراء قاسم رياضيات 5502 116

 64 حسناء احمد رضا بيان نور الدين رياضيات 5563 117

 64 رغداء خليل فاطمة الرمو رياضيات 5453 118

 64 خديجة محمد جود الخطيب رياضيات 5441 119

 64 غصون نزيه سامي ياسين رياضيات 5590 120

 64 هدى فريد خلود حكيم رياضيات 5573 121

 64 فدوى خالد لينة غراب رياضيات 5539 122

 64 فاطمة مناع رانيا والي رياضيات 5498 123

 64 دالل ميخائيل جينا بصمه جي رياضيات 5445 124

 64 سلوى صالح ياسمين الحزوري رياضيات 5586 125

 63.7 عزيزه حسن سليم سليمان رياضيات 5659 126

 63.5 وفاء احمد شيماء شاهين رياضيات 5462 127

 63 مسيكة سهيل احمد سليمان رياضيات 5634 128

 63 عفيفة محمد باسل مصطفى رياضيات 5408 129

 79.4 سلمى علي فيروز حبيب علم اجتماع 7235 1

 75.8 سكون يحيى جعفر كوركو علم اجتماع 7051 2

 75.8 زهيرة محمد عيسى خليفة علم اجتماع 7070 3

 75.4 رجاء محمد ناصر والء الجابي علم اجتماع 7035 4

 75.0 نشده رفعت ايمان مخيص علم اجتماع 7233 5

 74.2 فاطمة خالد سهام حاج قاسم علم اجتماع 7181 6

 73.7 سكينة عبد الرحيم جمانه حديدي علم اجتماع 7135 7

 73.6 حسنة سجيع لمى الحواط علم اجتماع 7230 8

 73.6 فدوى ابراهيم مريم مرعي علم اجتماع 7229 9
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 72 بديعة عيسى نور هيفا علم اجتماع 7236 10

 72 زينب خلف فاطمة الصالح علم اجتماع 7164 11

 72 صباح عبد الرحمن عائشة كرمو المحمد علم اجتماع 7028 12

 71.9 سورية امين حنان قبرصلي علم اجتماع 7180 13

 71.6 صالحة جاسم ابراهيم سلوى االحمادي علم اجتماع 7144 14

 71 مهيبة فاروق شيرين صابوني علم اجتماع 7163 15

 70.5 جمانه علي وسيم كنجو علم اجتماع 7209 16

 70 كهرب علي نسرين مرهج محمد علم اجتماع 7232 17

 69.6 شفيقة توفيق امل سبور علم اجتماع 7228 18

 69.5 رغداء محمد ظافر اية حمامي علم اجتماع 7018 19

 69.5 هندية مصطفى مريم حليمة علم اجتماع 7041 20

 69.1 رنا عبد القادر المى كيالني علم اجتماع 7008 21

 مها محمد علم اجتماع 7037 22
مصطفى 

 خلدون
 68.5 فادية

 68.5 سميره عبد الحميد فاطمة الحمدو علم اجتماع 7134 23

 68.5 رويدة جورج امل شكور علم اجتماع 7040 24

 68.5 ضحى عمر بتول ريحاوي علم اجتماع 7039 25

 68.5 شهلة محمد مامون االء كيالي علم اجتماع 7059 26

 68.1 سليمة جابر براءه جبور علم اجتماع 7193 27

 68.0 سمهرية محمد نسرين مرعي علم اجتماع 7231 28

 68 حميدة مفيد االء سلطان علم اجتماع 7139 29

 68 نجاح ياسر عال الشيخ احمد علم اجتماع 7034 30

 67.6 هدى ابراهيم ريم اسماعيل علم اجتماع 7174 31

 67.5 رجاء هاشم دعاء خليفة علم اجتماع 6978 32

 67.5 ليلى محمد هالل عالء دملخي علم اجتماع 7096 33

 67.4 عائشة فاضل مروة عبده علم اجتماع 7026 34

 67 عبال معروف ميس الجندي علم اجتماع 7177 35

 علم اجتماع 7147 36
فاطمة العمر المحمد 

 السليمان
 67 سامية شحود

 67 غادة وليد برجيفيردا  علم اجتماع 7167 37

 66.9 صبيحة محمود والء كراكيش علم اجتماع 7146 38

 66.8 روعة محمد خالد لمى حاووط علم اجتماع 7055 39

 66.7 هنادي مؤيد ياسمين غضب علم اجتماع 7179 40

 66.5 ملك محمد ايمان لبان علم اجتماع 6971 41

 66.5 ليلى عبد الغني فاطمة طيبي علم اجتماع 7043 42

 66.3 عبال عزيز ماجدة علي علم اجتماع 7175 43

 66.2 غيثاء عبد الحميد عال الموسى علم اجتماع 6996 44

 66 سعدة علي منال الخضر علم اجتماع 6968 45

 66 وفاء محمد عال قلعه جي علم اجتماع 7013 46

 66 خديجة محمودفاطمة االحمد العبيد  علم اجتماع 7048 47



43 

 

 الجربة

 66 كلير الياس جورجيت ماركاريان علم اجتماع 7117 48

 65.4 هيفاء بكري بيان فاعور علم اجتماع 6963 49

 65.2 عليا احمد فاطمة العبد اهلل علم اجتماع 7157 50

 65.1 اسية محمد باقي وفاء معو علم اجتماع 7005 51

 65 ليال هاشم رال حيدر علم اجتماع 7171 52

 65 فتحية محمد خديجة شاهين اجتماععلم  7106 53

 64.9 نجوه عبد القادر دعاء اسليم علم اجتماع 7056 54

 64.5 فتات زهير لمى ابو باال علم اجتماع 7218 55

 64.5 عليه حمود علي ابتسام احمد علم اجتماع 7141 56

 64.5 حنان محمد عفيف نها كرزون علم اجتماع 7024 57

 64.5 ثناء زكريا دعاء شنكل علم اجتماع 7073 58

 64.5 عيوش هالل غادة الجاسم علم اجتماع 7069 59

 64 سوسن عيسى مايا شريقه علم اجتماع 7188 60

 64 مريم محمد بسمة ديبو علم اجتماع 7184 61

 64 فاديا ديبو اية حديدي علم اجتماع 7025 62

 64 امل عبد السميع ديما العلي علم اجتماع 7022 63

 64 انتصار محمد رصين راما سرديني علم اجتماع 6998 64

 64 امينة عبد الغني زينب العمر علم اجتماع 6976 65

 63.5 مريم عبد الكريم غسان حسينو علم اجتماع 7178 66

 63 سهام علي حميدة شوربا علم اجتماع 7217 67

 85.6 عالء أحمد ازدهار شعال علم األحياء 6249 1

 81.7 ايمان محمود أروى اللبان األحياءعلم  6204 2

 81 زكية محمد عادل حنان النبهان علم األحياء 6144 3

 79.6 بشرى هيثم سامح سباهي علم األحياء 6262 4

 79.5 سهيله محمد عادل نغم خرقي علم األحياء 6196 5

 79.1 فاطمة محمد زكريا نور زعيرباني علم األحياء 6317 6

 79 دعد سمير غدير الخطيب األحياءعلم  6202 7

 78.7 فاطمة عزيز نور عباس علم األحياء 6340 8

 78 رانية بدر الدين ريم بابللي علم األحياء 6159 9

 78 غادة مروان بتول صابوني علم األحياء 6157 10

 78 خديجه يحيى نهى الباشا علم األحياء 6215 11

 78 مها الحميد عبد أزهار نعناع علم األحياء 6206 12

 78 كميلة علي ناهد بليد علم األحياء 6205 13

 78 بديعه محمد نور اسماء اخرس علم األحياء 6257 14

 78 رغداء احمد هبة سليمان علم األحياء 6324 15

 77.4 رباح صالح صفاء الجاسم علم األحياء 6203 16

 77 هيام مصطفى هال عرقاوي علم األحياء 6338 17

 77 عائشة محمود هبة عمري علم األحياء 6140 18
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 77 رغداء محمد قدري محمد علي عرجون علم األحياء 6165 19

 77 غالية عبد الفتاح بثنية عزوز علم األحياء 6290 20

 77 نها محمد رزان خطيب علم األحياء 6212 21

 77 حسنه ابراهيم عثمان المحمد علم األحياء 6162 22

 76.9 صباح جمال باسل موس باشا األحياءعلم  6214 23

 76.8 نجوى محمد جميل محمد سامر يحيى آغا علم األحياء 6278 24

 76.5 هناء عبد الحميد أميه خطاب علم األحياء 6269 25

 76.4 وصال محمد نغم شيخ النوبة علم األحياء 6184 26

 76.2 رباح مصطفى ربى جوجة علم األحياء 6192 27

 76 فاديه محمد فاضل عبد السالم زيدان علم األحياء 6243 28

 76 امينة جمعه عايدة حاج رشيد علم األحياء 6286 29

 76 منى حسن هديل الموح علم األحياء 6276 30

 76 فاطمة محمد عال شحادة علم األحياء 6311 31

 75.7 فاطمة سليم نور البحري علم األحياء 6308 32

 75.5 كفى رشيد فاطمة حوراني علم األحياء 6166 33

 75.1 صباح زكريا زينه برادعي علم األحياء 6260 34

 75 ساجيرة نيوغ والء ريحاوي علم األحياء 6158 35

 75 سحر نمر قمر يوني علم األحياء 6167 36

 75 رقية أحمد فاطمة محي الدين علم األحياء 6216 37

 75 أمينه محمد فاطمة كالو علم األحياء 6230 38

 75 اسماء محمد رجب فاطمة محمود علم األحياء 6194 39

 75 فضة مشهور حسين الحولي علم األحياء 6228 40

 75 عالية غسان رشا صايغ علم األحياء 6304 41

 74.9 أميره كمال ديمه حاج عيسى علم األحياء 6223 42

 74.7 لواحظ حسان نور بوظ علم األحياء 6240 43

 74.5 ندا نجار أحمد جمال بيان بركات علم األحياء 6222 44

 74 حنان محمد خلود مصطفى علم األحياء 6219 45

 74 سوسن اسماعيل اية عزام علم األحياء 6147 46

 74 حسناء خالد ريم صباغ علم األحياء 6226 47

 73.2 نضال نبال سهى قطاع خراط علم األحياء 6145 48

 73.0 منى محمود لبنى عثمان علم األحياء 6207 49

 73 مديحه عثمان عال مال عثمان علم األحياء 6251 50

 73 غالية كمال عطاء االيوبو علم األحياء 6171 51

 73 فريزة محمد خالد باسل بعاج علم األحياء 6152 52

 73 اخالص محمد خلدون لحبين درويش علم األحياء 6254 53

 73 نفوس محمد مغربيبشرى  علم األحياء 6325 54

 73 ازدهار عبد المنعم حسن خيرو مؤذن علم األحياء 6267 55

 73 فادية محمد نوري بتول خربوطلي علم األحياء 6160 56

 73 شادية سمير هيا األمين علم األحياء 6287 57
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 73 فدوى عبد اهلل فاطمة رضا علم األحياء 6246 58

 73 نوال شكري نعامة غضبان علم األحياء 6277 59

 73 بشرى عبد الغني ديما الراشد علم األحياء 6250 60

 72.7 غالية حسن عالء الدين خبازة علم األحياء 6241 61

 72.5 صباح رياض هبة العبد اهلل علم األحياء 6161 62

 72.1 ناريمان صالح الدين رويا اوسو علم األحياء 6139 63

 72 غالية بكري اسماء زين علم األحياء 6164 64

 72 اديبه عامر سوزان العليوي علم األحياء 6200 65

 72 عبير محمد طموح باسل الحسني علم األحياء 6255 66

 72 حميدة عبد القادر نسرين حسون مصطفى علم األحياء 6315 67

 71.3 امنية عبد القادر مروة قطان علم األحياء 6298 68

 71.1 نعيمة جمال االحمدمروه  علم األحياء 6142 69

 71 منى محمد عزيزه خضير علم األحياء 6199 70

 71 منال ماجد بشرى حسن علم األحياء 6291 71

 71 هناء احمد صباح اسماء لبابيدي علم األحياء 6138 72

 71 فاطمة عبد السالم إيمان سباغ علم األحياء 6247 73

 علم األحياء 6197 74
سمر االبراهيم جينز 

 الرحال
 71 فاطمة أحمد

 71 فادية عبد العزيز منال سواس علم األحياء 6297 75

 بيان مصري علم األحياء 6154 76
محمد ابو 

 النصر
 70.4 فاطمة

 70.4 فضيله رامز الره كابي علم األحياء 6248 77

 70.2 نبهية حسين ناريمان مرسل علم األحياء 6175 78

 70.1 خديجة رشيد العوضنجاح  علم األحياء 6179 79

 70 نجاة علي رامز بدور علم األحياء 6332 80

 70 رنده جمال الدين والء شهاب الدين علم األحياء 6173 81

 70 ابتسام حمود عبد اهلل الطعمة علم األحياء 6314 82

 70 فوزية أحمد أمامة علوش علم األحياء 6217 83

 70 نعيمة شكري ياسمين أحمد علم األحياء 6253 84

 70 هناء عبد اهلل سمر ضبيط علم األحياء 6256 85

 70 هالة عبد اللطيف نيرمين دهان علم األحياء 6221 86

 70 عفاف احمد صفا العزيزي علم األحياء 6181 87

 70 اكتمال بهجت سمر زريق علم األحياء 6185 88

 70 نفيسة محمد جمال زهراء الشامي علم األحياء 6327 89

 69.6 ليلى ميشيل ابراهيم شويط علم األحياء 6343 90

 69.4 ميرفت صادق رغد ملحيس علم األحياء 6294 91

 69.2 وفاء سلمان هال دروبي علم األحياء 6341 92

 69.1 مها محمد خلود بدوي علم األحياء 6238 93

 69.1 كاملة عدنان ختام عالوي علم األحياء 6176 94

 69.1 سكينة جميل ربا حمودة علم األحياء 6342 95
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 69 نبيلة نديم نعيم علي علم األحياء 6337 96

 علم األحياء 6224 97
ختام الجاسم المحمد 

 العبو
 69 فاطمة ابراهيم

 69 مريم محمد عيد أماني القاصر علم األحياء 6227 98

 69 هناء بسيم والء مراد علم األحياء 6237 99

 69 أمينه أحمد سماقيهرشا  علم األحياء 6236 100

 69 نجمة خالد محمد نور الكردي علم األحياء 6178 101

 68.5 هدى محمد عال برصه علم األحياء 6174 102

 68.4 صباح عبد الوهاب لينا خطيب علم األحياء 6170 103

 68.4 عروبه يحيى مي حجازي علم األحياء 6270 104

 68.4 ماجدة معين مي عاقل علم األحياء 6350 105

 68.3 شادية مصطفى رنيم حمادة علم األحياء 6169 106

 68.3 سناء حسن نور الحسن علم األحياء 6188 107

 68.3 أمينه حسين إيمان األحمد علم األحياء 6272 108

 68.1 فطوم عادل ميرفت سمرة علم األحياء 6225 109

 68.1 بتول عمر ماجدة الطويل علم األحياء 6302 110

 68 ملك أحمد محمد األحمد علم األحياء 6252 111

 سميه بطيخ علم األحياء 6143 112
يحيى عبد 

 القادر
 68 ضحى

 68 انعام محمد جمعة االء عموري علم األحياء 6177 113

 68 مريم محمد زكريا بيان طيبه علم األحياء 6234 114

 68 سحر محمد سعيد نجالء الطويل علم األحياء 6282 115

 68 أمينه مصطفى صباح خراط علم األحياء 6261 116

 68 فطوم محمد خولة عبود علم األحياء 6292 117

 68 سحر محمود يحيى منار بصمه جي علم األحياء 6232 118

 68 شكريه محمد هدى المحمد علم األحياء 6279 119

 68 كلير فيصل مايا سمعان علم األحياء 6271 120

 68 مرفت عمر ايمان نحاس األحياءعلم  6316 121

 67.7 حسناء محمد رؤى زريق علم األحياء 6218 122

 67.5 نادية عباس سمر خضير علم األحياء 6136 123

 67.2 شكرية حسن امل احمد شاكر علم األحياء 6156 124

 67 مريم شعبان زهرة الراعي علم األحياء 6347 125

 67 بدريه حسن منار حسن علم األحياء 6352 126

 67 عبير محمود دريه بكري عرجون علم األحياء 6258 127

 67 حنان محمد زكي محمد عموري علم األحياء 6296 128

 67 فاطمة محمود محمد فوطي علم األحياء 6295 129

 67 نوال خليل آية كيالي علم األحياء 6233 130

 67 رجاء اسماعيل دعاء الباشا علم األحياء 6283 131

 67 هناء محمد فاطمة حسو علم األحياء 6168 132

 67 وداد عوض اسماء محمد العوض علم األحياء 6309 133
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 67 ميساء محمد يحيى ندى عكاش علم األحياء 6293 134

 66.7 غاليه أحمد يحيى قمر كرزون علم األحياء 6220 135

 66.3 عائشة عامر احمد قدري بازركان علم األحياء 6151 136

 66 امل تركي سحر مخلوف علم األحياء 6345 137

 66 سامية عز الدين علي ابي طالب نعسان علم األحياء 6153 138

 66 عالية غسان سارة صايغ علم األحياء 6303 139

 66 نكار خليل اسرت سينو علم األحياء 6231 140

 66 نهيدة عبد الرحمن شيرين رشيد علم األحياء 6137 141

 66 ناريمان حسين نيروز حاجي موسى علم األحياء 6288 142

 66 مطيعة محمد كمال ظالل كل علم األحياء 6265 143

 66 فاطمة عبد الزراق بتول عموري علم األحياء 6149 144

 65.4 ريم ميشيل راما رزوق علم األحياء 6312 145

 65 سهام ابراهيم الين ابراهيم علم األحياء 6331 146

 65 جمانه وجيه وسيم حمود علم األحياء 6330 147

 65 دلشان عبد الرزاق ليلى قطان علم األحياء 6244 148

 65 روضة عبد المعين حمادو اليوسف علم األحياء 6275 149

 65 نجاح المعتصم باهلل هبة الحامد الضويحي علم األحياء 6284 150

 65 فاطمة محمد فهد رهام كريدة علم األحياء 6319 151

 65 فاطمة أحمد عائشة الخالد علم األحياء 6245 152

 64 أمينه عبد الغني عائشة العمر علم األحياء 6235 153

 64 عائشة احمد سدرة العلي علم األحياء 6306 154

 64 وفا عبد الغفور هبة كبير علم األحياء 6180 155

 73.6 رئيسه رمضان رباب الخضر علم النفس 7242 1

 79.3 سكينة علي مرام علي سياسية علوم 5392 1

 79 نعيمه ابراهيم سومر حيدر علوم سياسية 5394 2

 74 سميعة علي سقراط بدور علوم سياسية 5393 3

 72 مها محمد علي سليمان علوم سياسية 5391 4

 72 هدى نجيب ليندا بدور علوم سياسية 5395 5

 69.4 سهير جمال لما ديبة علوم سياسية 5389 6

 69.1 أمل محمود آيه ديري علوم سياسية 5390 7

 82.9 سهام سلمان شيرين اصالن فلسفة 5357 1

 82.4 زهوة احمد رغداء غانم فلسفة 5372 2

 81.6 مفيدة احمد ماهر غنوة عطار فلسفة 5152 3

 81.2 امنية عبد الستار مرفت بكور فلسفة 5148 4

 80.4 سميرة عبد الحميد عبير احمد الحميد فلسفة 5251 5

 79.1 عائدة محمد عادل ايات مصري فلسفة 5212 6

 78.6 ممدوحة عمر ثناء جدوع فلسفة 5217 7

 78.4 عبير محمد نادر هبة اهلل جزار فلسفة 5214 8

 78.4 خديجة محمود دانية قربي فلسفة 5225 9
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 78.1 سهيلة اديب مادلين خليل فلسفة 5340 10

 78.1 مرزوقة خضر الخضرميساء عبود  فلسفة 5223 11

 77.5 فاطمة نافع سمر يونس فلسفة 5145 12

 77 رابعة عيد صالح احمد العلي فلسفة 5208 13

 77 فطيم محمد حسن حسين صطوف فلسفة 5286 14

 76.9 امية صفوان ريم قاسم فلسفة 5197 15

 76.5 بسيمه معال ديما ابراهيم فلسفة 5332 16

 76.5 مجيدة عبد المجيد شويحنةنورا  فلسفة 5189 17

 76.4 سميرة عادل ليلى طماع فلسفة 5185 18

 76.2 هيفاء غسان رانيا عرب فلسفة 5146 19

 76.1 فطوم محمد وجيه دعاء جغل فلسفة 5273 20

 75.1 هدى عبد السميع بتول نعناع فلسفة 5207 21

 75 امينة احمد جمعة الحسين فلسفة 5327 22

 75 ليلى أنس روضه االيمان سويد فلسفة 5386 23

 75 اميرة محمد عيد هيفاء الخليل فلسفة 5180 24

 75 راضية عبد الواحد حنان سالح فلسفة 5321 25

 74.6 مريم محمد عالء االحمد فلسفة 5226 26

 74.6 يمن توفيق بشرى غصون فلسفة 5363 27

 74.4 جميلة زكريا وفاء الخطيب فلسفة 5245 28

 74.3 بدرية حمكي جيهان خليل يوسف فلسفة 5229 29

 74.2 منى عبد اهلل غصون صوا فلسفة 5222 30

 74 عائشة حسن مروه الحسين فلسفة 5322 31

 74 فاطمة حسن محمد يونس فلسفة 5318 32

 73.9 صباح محمد وحيد حلى عزوز فلسفة 5153 33

 73.7 منيره علي فتحيه الديب فلسفة 5303 34

 73.6 هاجر مالك علي ابراهيم فلسفة 5170 35

 73.2 فاطمة عبد الرحمن غفران البان فلسفة 5272 36

 73.2 كريمة نديم عبيرنخلة فلسفة 5299 37

 73.1 حسنا محمود امتثال طحبوش فلسفة 5333 38

 73.1 امينة عبد الكريم احمد حنكل فلسفة 5210 39

 73 عالية خالد امال عطري فلسفة 5256 40

 85.9 جبيره عدنان رنيم صقر فيزياء 5876 1

 81.7 فائزه جودت اوس مكنا فيزياء 5877 2

 80.5 سميرة نصر ماهر محمد فيزياء 5867 3

 80 فيروز احمد محمود مارديني فيزياء 5830 4

 79.9 ايمان عمر فاطمة قطان فيزياء 5759 5

 78.8 يمن محمد عبد اهلل طالب فيزياء 5874 6

 78.5 نجوى محمد احمد عنزو فيزياء 5844 7

 78.4 نهال يحيى عمار حسن فيزياء 5866 8
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 78 فاطمة زكريا فاطمة احمد فيزياء 5783 9

 77.5 وفاء احمد ريانه بله فيزياء 5873 10

 77.5 علية محمد زهير فاطمه مشهداني فيزياء 5774 11

 76.5 عائشة احمد لينا قوجة فيزياء 5779 12

 76.5 لميعه سمير عالء الدين اسماعيل فيزياء 5885 13

 76.3 امثال ابراهيم مروان عيسى فيزياء 5881 14

 75 عائشة عبد القادر امنة حالق فيزياء 5758 15

 73.5 فاطمة محمد محمد امين ناشر النعم فيزياء 5857 16

 73.1 خديجة عمر احمد جزار فيزياء 5761 17

 73 فاطمة ديب بسوتمحمد مازن  فيزياء 5855 18

 73 رجاء نادر صبحي فقاس فيزياء 5849 19

 72.2 راضية وليد علياء ياقتي بصلحلو فيزياء 5760 20

 72 عواش عبد اهلل أسماء جبرائيل فيزياء 5807 21

 72 رنجس عبد الهادي زهراء الباشا فيزياء 5782 22

 72 خديجة عبد الكريم عالء كريشو فيزياء 5745 23

 71.5 ساره باكير حسن وصال ايبو فيزياء 5872 24

 71 جميله فائز اوس سعيد فيزياء 5884 25

 70 شامة نوري مريم كالو فيزياء 5817 26

 69.7 نظيرة عز الدين مرفت شريفه فيزياء 5886 27

 69.6 حنان محمد ميس محمد فيزياء 5868 28

 69.5 غالية محمد نور ناريمان إبراهيم فيزياء 5821 29

 69 سهام محمد حسن عجميه فيزياء 5875 30

 69 زكية عبد الرزاق دالل غريز فيزياء 5850 31

 69 دالل محمد امين انس نجار فيزياء 5854 32

 69 مكة حميدي وردة العبد اهلل فيزياء 5769 33

 68.8 ازدهار باسم محمود فاعور فيزياء 5809 34

 68.4 فاطمة يحى علي ياشوطي فيزياء 5870 35

 68 غيساء محمد مريم هديوه فيزياء 5862 36

 68 سحر احمد فاطمة العمر فيزياء 5871 37

 68 خديجة جعفر فهيمة إبراهيم فيزياء 5840 38

 67.6 رتيبة حسن روشان حواط فيزياء 5883 39

 67.5 معينة محمد براءة منال فيزياء 5829 40

 67.3 نجوى محمد نور عاتكة مصري فيزياء 5793 41

 67 رجاء خليل بدور افندي فيزياء 5751 42

 67 حورية شمسي انس الرومي فيزياء 5766 43

 67 بهيه فتح اهلل نيللي ايغو فيزياء 5856 44

 67 خديجة محمود فاطمة صباغ فيزياء 5810 45

 67 الهام محمد فيحاء جحا فيزياء 5791 46

 67 فيضه حسن صبا الخلف فيزياء 5792 47
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 67 يازي عبد السالم نهلة احمد فيزياء 5845 48

 67 فريدة احمد سعاد األحمد الحسين فيزياء 5794 49

 66.5 هناء محمد هديل باشا فيزياء 5806 50

 66.5 راضية احمد فاطمة شريف فيزياء 5780 51

 66 هنية علي اشرف شلهوب فيزياء 5869 52

 66 بلسم يونس محمد صقر فيزياء 5880 53

 66 امينة هيثم زهرة عمر فيزياء 5781 54

 66 خولة احمد فاطمة العلي الجول فيزياء 5776 55

 66 سحر زهير خالد الشلح فيزياء 5797 56

 65.5 صباح شمس الدين فاطمة سعد فيزياء 5765 57

 65 رئيسة حسين علي محمد فيزياء 5863 58

 65 نجيه محي الدين مروه بدران فيزياء 5887 59

 غفران قره بللي فيزياء 5746 60
جمال عبد 

 الناصر
 65 صباح

 65 نزهة محمد أسماء نور فيزياء 5818 61

 65 وحيدة إبراهيم اية شعشاعة فيزياء 5851 62

 65 عبير صبحي نيرمين مالح فيزياء 5796 63

 65 بتول خليل غفران المحمد علي فيزياء 5754 64

 65 نعيمة محمود شعبو محمود شاكر فيزياء 5836 65

 64.6 منى عبد الهادي سنا هندي فيزياء 5768 66

 64.5 سناء مصطفى ياسمين ماضي فيزياء 5753 67

 64.5 امينة علي ليلى الشريف فيزياء 5827 68

 64 دالل محمود كوثر الحمود فيزياء 5752 69

 64 صليحة إبراهيم رهف السعيدي فيزياء 5777 70

 63.5 امينة حسن ديريفاطمة  فيزياء 5852 71

 63.5 امل حسن محمد صدور فيزياء 5828 72

 63 حليمه حسن عبير إبراهيم فيزياء 5805 73

 63 نادرة عبد الرزاق قمر أبو راس فيزياء 5747 74

 75.9 هناء عبد الهادي جنان صابوني كيمياء بحتة 5903 1

 75.5 خديجة علي عدي العبد اهلل كيمياء بحتة 5947 2

 73.8 بدرية عبد الحميد مجال اسكيف كيمياء بحتة 5960 3

 73.5 حفيظة محمد قمر صوفان كيمياء بحتة 5888 4

 73.5 فاطمة حسن لينة السعدي كيمياء بحتة 5916 5

 73 نيوف نديم عالء حسن كيمياء بحتة 6006 6

 72.9 اميرة عبد القادر فاطمة حمدوشة كيمياء بحتة 5921 7

 72.8 مخطية صبحي محمد نانه بحتةكيمياء  5932 8

 72.4 نهلة عبد القادر شيرين قطران كيمياء بحتة 5904 9

 72.2 جميله عزيز نورا بدور كيمياء بحتة 6003 10

 72.1 نهاد عبد الباسط محمود حرح كيمياء بحتة 5978 11
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 72.0 حياه محمد هديل رشواني كيمياء بحتة 5979 12

 71.5 غاده احمد رمضان ايمن كيمياء بحتة 5989 13

 71.5 فاطمة سعيد ياسمين بوالد كيمياء بحتة 5935 14

 71 نهاد عدنان ميساء كرمو كيمياء بحتة 6005 15

 71 ميادة ياسر سالف عتر كيمياء بحتة 5933 16

 70.9 وضحة عبد الغني هبة اهلل مصري كيمياء بحتة 5890 17

 70.5 نزهة احمد محمد المحمد العزو كيمياء بحتة 5944 18

 70 ميساء حسام راما طباخ كيمياء بحتة 5946 19

 70 سوسن احمد حازم هدى جونه كيمياء بحتة 5981 20

 69.7 سهيلة محمد رضا اماني جاموس كيمياء بحتة 5929 21

 69.4 سميره محمد عايده الرحل كيمياء بحتة 5974 22

 69.1 سحر محمد نذير نورا سيدطه كيمياء بحتة 5917 23

 69.0 سالين عبد الغفور ايمان شربتجي كيمياء بحتة 5969 24

 68.5 امونة شحود نسرين األحمد كيمياء بحتة 5902 25

 68.5 كوكب غسان بيان مراد كيمياء بحتة 5954 26

 68 فاطمة ديب احمد بسوت كيمياء بحتة 5953 27

 68 فاطمة علي باسمة العثمان كيمياء بحتة 5911 28

 68 ميساء محمد بشير عبد الغني الحافي كيمياء بحتة 5985 29

 67.9 بديعة نواف سهاد تفتنازي كيمياء بحتة 5943 30

 67.4 نجوى محمد هبة شاوي كيمياء بحتة 5919 31

 67.2 ندى يمان صبا جنديه كيمياء بحتة 5964 32

 67 عزيزة صالح الدين بيداء جمل كيمياء بحتة 6002 33

 67 صبرية محمد مضر رهام أبو صالح كيمياء بحتة 5913 34

 67 فاطمة ناصر دنيا الباش كيمياء بحتة 5912 35

 66.2 صفاء عبد بتول سمعو كيمياء بحتة 5897 36

 66 شذى عبد اهلل راما حبال كيمياء بحتة 5907 37

 65.5 صبحية عبد السالم ضياء محمد رجب كيمياء بحتة 5962 38

 65.5 مريم رشاد االء مصطفى بحتةكيمياء  5971 39

 65.3 وردة حفص ماوية رستناوي كيمياء بحتة 5889 40

 65.1 بدرية محمد رهف العبد اهلل كيمياء بحتة 5905 41

 65.1 سهيلة احمد محمد علي شكري كيمياء بحتة 5976 42

 65 سميره محمد علي مروى قطاع كيمياء بحتة 6001 43

 64.5 عليه احمد والء الشيخ احمد كيمياء بحتة 5936 44

 64 نجاح جميل نغم بستون كيمياء بحتة 6004 45

 64 هناء سيف الدين خديجة اوسطه كيمياء بحتة 5930 46

 76.4 ليلى عبد االله ريما اعرج كيمياء تطبيقية 6023 1

 73.2 منتهى إبراهيم احمد شيخة كيمياء تطبيقية 6050 2

 73.1 اديبة محمد زهير رشا محمد علي كيمياء تطبيقية 6027 3

 72.5 مرح ظافر أوفيليا قبق كيمياء تطبيقية 6118 4
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 71.9 رقية عبد الرحمن سجا حج محمد كيمياء تطبيقية 6026 5

 70.9 خديجة احمد حسناء الحسين كيمياء تطبيقية 6045 6

 70.8 كفاء عمر حسن كردي كيمياء تطبيقية 6025 7

 70.4 سهام عزيز هازار محفوض تطبيقيةكيمياء  6115 8

 70.3 ملك يوسف باسل اصطيف كيمياء تطبيقية 6036 9

 70 هدى ميخائيل جورج دايخ كيمياء تطبيقية 6075 10

 69 جهاد حسين نور العبد اهلل كيمياء تطبيقية 6066 11

 67.6 فاطمة نديم احمد حمادة كيمياء تطبيقية 6034 12

 67.4 غالية عبد اللطيف اية اهلل دحدوح تطبيقيةكيمياء  6089 13

 67 بدرية عمر محمود المحمد النعسان كيمياء تطبيقية 6110 14

 67 ندى مصطفى محمد الحسين كيمياء تطبيقية 6086 15

 محمد عبد القادر بنا كيمياء تطبيقية 6009 16
فاطمة 
 الزهراء
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 66.0 سحر محمد صفوة حال حاوي كيمياء تطبيقية 6035 17

 66 بلقيس حسين حسن الصالح كيمياء تطبيقية 6028 18

 66 دالل محمد بيسان سليمان كيمياء تطبيقية 6076 19

 66 رغداء محمد مريم العثمان كيمياء تطبيقية 6039 20

 66 ميساء محمد سليمان شعبان طحان كيمياء تطبيقية 6071 21

 66 ميساء مروان باسل غريواتي كيمياء تطبيقية 6010 22

 65 خدوج محمد ادريس ايمان بيازيد كيمياء تطبيقية 6052 23

 64.1 مريم عادل وداد حمدو الموسى كيمياء تطبيقية 6021 24

 64 فاطمة خضر بشرى المصري كيمياء تطبيقية 6032 25

 64 زبيده إبراهيم بتول مصري كيمياء تطبيقية 6011 26

 87.1 ناهلي انور بوسي علي لغة فرنسية 3968 1

 86.3 مريم معروف هالة احمد لغة فرنسية 3975 2

 85.6 تيسيرا ياسر نورا شحود لغة فرنسية 3969 3

 81.2 لميا علي رنيم عمران لغة فرنسية 4004 4

 80.9 سميه جورج اليسة لباد لغة فرنسية 3898 5

 80.9 فاطمة فيصل ظالل إسماعيل لغة فرنسية 3653 6

 80 هاجر سليمان اسيا صيوح فرنسيةلغة  3972 7

 80 سلمى نصر عفاف عساف لغة فرنسية 3961 8

 80 رجاء هاني نجوى علولو لغة فرنسية 3804 9

 79.5 رجاء عبد اهلل هبة هالل لغة فرنسية 3796 10

 79.2 لميا علي رواء عمران لغة فرنسية 4005 11

 79 جهازه ادريس منى الشكوحي لغة فرنسية 3970 12

 78.8 نوال هانري نايال لباد لغة فرنسية 3782 13

 77.6 ابتسام غسان رنا اسود لغة فرنسية 4000 14

 77 أسماء عبد المنعم سجى جلو لغة فرنسية 3805 15

 77 خديجة حسن أحالم نعسان لغة فرنسية 3793 16
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 76.6 خديجة سعد فريال سليمان لغة فرنسية 3900 17

 76.6 ناديا سليمان لينا المغرقوني لغة فرنسية 3965 18

 76.3 حواء احمد بثينه حرفوش لغة فرنسية 3919 19

 75.7 وصفية سيف الدين ابتسام ويسي لغة فرنسية 3807 20

 75.6 سعاد ادريس زينة نصرة لغة فرنسية 3998 21

 75.5 عفاف مصطفى منار سالم لغة فرنسية 4002 22

 75.2 نزهه رفعت رنده شمحل لغة فرنسية 3943 23

 75 تماثيل محمد عفراء بركات لغة فرنسية 3973 24

 75 جميلة محمود هبة كوسا لغة فرنسية 3964 25

 75 نينت جورج كالديس حالق لغة فرنسية 3642 26

 75 جانيت كريم اسمى عبد اهلل لغة فرنسية 3795 27

 75 ثمر جورج خليل حمصي لغة فرنسية 3857 28

 74 سهيال علي احمد علي فرنسيةلغة  3937 29

 74 حياة علي ريمان جبيلي لغة فرنسية 3999 30

 74 يسرى محمود ناريمان بركات لغة فرنسية 3665 31

 74 ملفينا نهاد حال الخوري لغة فرنسية 3776 32

 73.9 حنان عالء الدين اية حوري لغة فرنسية 3571 33

 73.4 اعتماد عادل كاترين سليمان لغة فرنسية 4012 34

 73 فائزة فخر الدين نجوان معروف لغة فرنسية 3938 35

 73 ليلى محمود نسرين حسين لغة فرنسية 3997 36

 73 فاطمة صالح سوزان الحبيب لغة فرنسية 4011 37

 73 جوزفين الياس ديمتري عيسى لغة فرنسية 3846 38

 73 حليمة خليل محمد بشير سمر شعباني لغة فرنسية 3577 39

 73 مجيدة عبد الرؤوف ماهر اشقر لغة فرنسية 3865 40

 72.9 حميدة ابراهيم وسام علي لغة فرنسية 3986 41

 72.6 فدوة محمد عادل خزامى إبراهيم لغة فرنسية 3732 42

 محمد فاروق محمد هشام الشوني لغة فرنسية 3580 43
صباح قلعه 

 جي
72.6 

 72.5 فدوه عليمحمد  انس كزبر لغة فرنسية 4010 44

 72.5 شكرية مصطفى حسناء شيخ البساتنة لغة فرنسية 3885 45

 72 نهال غسان بشرى الخير لغة فرنسية 4006 46

 72 فاطمة ابراهيم فداء محمد لغة فرنسية 3933 47

 72 عليا عمر احمد بكرو لغة فرنسية 3882 48

 72 أسماء عدنان نور لوله لغة فرنسية 3868 49

 72 عائشه ابراهيم يحيى قره مان لغة فرنسية 4008 50

 72 وداد عمر غفران امينو لغة فرنسية 3654 51

 71.4 كوثر عمر مريم الحاج حسن لغة فرنسية 3797 52

 71.3 امل كنان رنيم حنجرو لغة فرنسية 3551 53

 71.1 منى كبرئيل انييس طوقاتلي لغة فرنسية 3619 54
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 71 وفاء فؤاد حالق نحالاميرة  لغة فرنسية 3550 55

 71 كالدي أنطوان ليون برغل لغة فرنسية 3809 56

 71 يسرى عبد الكريم لبنى السليمان لغة فرنسية 3806 57

 71 ثمرشماع محمد يحيى محمد ايهم ططري لغة فرنسية 3573 58

 71 غادة محمد رهف عقيل لغة فرنسية 3754 59

 70.5 حسناء الجوادعبد  نور واعظ لغة فرنسية 3791 60

 70.5 غالية عبد الفتاح علي بسوت لغة فرنسية 3841 61

 70.4 البيرا الياس صونيا حاتم لغة فرنسية 3583 62

 70.2 عزيزة خالد عصرية الجاسم لغة فرنسية 3762 63

 70.1 سماهر سائر نادين محفوض لغة فرنسية 3904 64

 70 أميرة المجيدعبد  شيرين ميهوب لغة فرنسية 3899 65

 70 سهام احمد االء قشاش لغة فرنسية 3893 66

 هبة فخرو لغة فرنسية 3856 67
محمد فخر 

 الدين
 70 عمران

 70.0 عليا محمد زهور عطية لغة فرنسية 3949 68

 69.8 منتها صالح مازن جوني لغة فرنسية 3946 69

 69.5 سحر خالد يارا الحصني لغة فرنسية 3709 70

 69.2 وجيهة محمد زاهد كوثر الطه بابي لغة فرنسية 3589 71

 69 نديره محمد دانيال عبد الرحمن لغة فرنسية 3945 72

 69 كوكب جودت رنا صالح لغة فرنسية 3906 73

 69 سهام محمد عائشة حجار لغة فرنسية 3768 74

 69 انتصار محمد زهير هيام عاصي لغة فرنسية 3798 75

 69 خديجة احمد وصال كيالي فرنسيةلغة  3803 76

 69 هناء عبد الناصر سعيد بصاص لغة فرنسية 3587 77

 69 زمزم حسن مريم رندو لغة فرنسية 3894 78

 69 ميساء محمود منهل ابيض لغة فرنسية 3590 79

 69 حميدة شعبان ميساء الحسين لغة فرنسية 3671 80

 68.9 انعام عدنان محمد سامية سالم عليك لغة فرنسية 3978 81

 68.7 جميلة سيف الدين مي حسن لغة فرنسية 3923 82

 68.6 جميلة محمد فارس الحداد لغة فرنسية 3988 83

 68.5 غادة بكري رانية كرزون لغة فرنسية 3637 84

 68.1 عزيزة فاضل قمر حجار لغة فرنسية 3861 85

 68 ساميا محمد سحر تسقيه لغة فرنسية 3942 86

 68 سميرة فرزات سمر نويح لغة فرنسية 3979 87

 68 سميرة علي سمر قنجراوي لغة فرنسية 3952 88

 68 مهى احمد حسن علي لغة فرنسية 3855 89

 68 رحيمة مائسة عادل عبير ونس لغة فرنسية 3726 90

 68 زهرة محمد يمامة مؤمنة لغة فرنسية 3808 91

 68 عاتكة عليمحمد  عبير تومه لغة فرنسية 3650 92
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 68 لمياء محمد ظافر راما الصديقي لغة فرنسية 3867 93

 67.9 سميرة خليل هنادي قدار لغة فرنسية 3980 94

 67.7 صبيحة وليد مصباح عقيلي لغة فرنسية 3679 95

 67.6 سلمى محرز سورين رسالن لغة فرنسية 4001 96

 67 ترياق ضاحي ثانيه الدالي لغة فرنسية 3950 97

 نظير أجفان المهنى لغة فرنسية 3935 98
اعتماد 
 الصالح

67 

 67 عليا عمر محمد بكرو لغة فرنسية 3883 99

 67 عليه علي خديجة قريط لغة فرنسية 3618 100

 67 امينة عاطف عال الكيالي لغة فرنسية 3604 101

 67 فادية محمد فرج سدرة العبد لغة فرنسية 3859 102

 67 هند محمد بدور عطري فرنسيةلغة  3860 103

 66.4 ميديل سمير منيرة داميانوس لغة فرنسية 3696 104

 66.3 فاطمة حسن جالل داود لغة فرنسية 3747 105

 66.2 فاطمة طه هندية سيو لغة فرنسية 3984 106

 66.1 تغريد منير عفراء ديب لغة فرنسية 3922 107

 66.1 خولة محمد سمير زكاء الشهابي لغة فرنسية 3596 108

 66.1 ضياء زهير بيان عبو لغة فرنسية 3827 109

 66.0 حسنة رجب نهى مرشد لغة فرنسية 3944 110

 66.0 ضحى عبد الجليل بتول كريمش لغة فرنسية 3718 111

 66 رابية محمد علي سليمان لغة فرنسية 3931 112

 66 هيام انطانيوس الين الياس لغة فرنسية 3926 113

 66 فاطمة عبد اهلل وسام مرجان لغة فرنسية 3930 114

 66 نصره وفيق سونيا البيرق لغة فرنسية 3947 115

 66 زوات سمير باسمة خليفة لغة فرنسية 3995 116

 66 منى محمد بتول ميري لغة فرنسية 3561 117

 66 عيده محمد جمعة احمد جرادي لغة فرنسية 3789 118

 66 منى علي براءة الطباع لغة فرنسية 3719 119

 66 حميدة حسن بشير المحمد لغة فرنسية 3598 120

 66 رغداء مصطفى هديل مخلالتي لغة فرنسية 3870 121

 ندى انجق لغة فرنسية 3781 122
مصطفى 

 خلدون
 66 غادة

 65.7 سعاد عدنان رانيا احمد لغة فرنسية 3989 123

 65.6 ليلى خضرمحمد  ميس االتاسي لغة فرنسية 3680 124

 65.5 لولو زكية فيليب فارس زر بنا لغة فرنسية 3822 125

 65.4 خالدية عبد القادر االء سالم لغة فرنسية 3579 126

 65.3 صالحة احمد االء ضبعان لغة فرنسية 4009 127

 65.2 نضال موسى بتول اعرج لغة فرنسية 3574 128

 65.1 رويدة سمير ديانا بودقة لغة فرنسية 3843 129

 65 خاتون احمد حسناء المصري لغة فرنسية 3818 130
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 65 عيشة خالد لينا لحموني لغة فرنسية 3896 131

 65 منال يحيى باسل بظت لغة فرنسية 3886 132

 65 ميادة محمد بشير ديانا لبابيدي لغة فرنسية 3581 133

 65 نهلة محمد عال سقعان لغة فرنسية 3830 134

 65 حنيفة حسين زينات حبش لغة فرنسية 3845 135

 64.5 رجاء محمد وليد غزوة وزان لغة فرنسية 3643 136

 64.4 هيام مفيد نيفين الورعة لغة فرنسية 3987 137

 64.4 امون محمد علي عائشة احمد الخميس لغة فرنسية 3569 138

 64 فريدة زياد وداد قلتان مشهدي لغة فرنسية 3699 139

 64 ثناء عبد الرزاق رشا عبد الرزاق لغة فرنسية 3674 140

 64 فائزة عبد العزيز براء كزبر لغة فرنسية 3800 141

 64 نورما ميشيل رشا غزال البر لغة فرنسية 3688 142

 64 نهيدة محمود مصطفى انطاكلي لغة فرنسية 3611 143

 64 فاطمة محمد فوزي مزنى طقش لغة فرنسية 3721 144

 64 جميلة غسان روال اندراوس لغة فرنسية 3695 145

 64 نهلة محمد روال بلبل لغة فرنسية 3705 146

 64 بدرية نبهان وفاء العلي لغة فرنسية 3824 147

 64 هالة عبد الرحمن سوسن قوجة لغة فرنسية 3712 148

 64 فتنه محمد نورا خليل برهو لغة فرنسية 3725 149

 64 حواء حسن وايت حمدوسنو  لغة فرنسية 3693 150

 محمود غفران بي لغة فرنسية 3661 151
فاطمة 
 الزهراء

64 

 64 صباح محمد رجاء الحلو لغة فرنسية 3677 152

 64 خضرة فخري نظمية قاسم لغة فرنسية 3708 153

 64 ناهد محمود أسماء زيتون لغة فرنسية 3660 154

 64 عليا اسعد هبة اهلل كعكة لغة فرنسية 3566 155

 63 مريم محمود وائل غريبي لغة فرنسية 3632 156

 63 فاطمة عمر فوزية شيخ دبس لغة فرنسية 3770 157

 63 يسرى جمال فاطمة عجم لغة فرنسية 3821 158

 63 دعد محمد نظيف هال موره لي لغة فرنسية 3743 159

 63 ضحى احمد صفوان رنا سراج لغة فرنسية 3697 160

 62 كوثر علي رشا جعجول فرنسيةلغة  3636 161

 74.4 شادية وهيب فاتن مرعي مكتبات 6960 1

 74.0 ليلى سليمان حيدر نصور مكتبات 6941 2

 73.6 ابتسام بهجت فريد محمد مكتبات 6961 3

 70.1 ابتسام علي ديما درويش مكتبات 6958 4

 70 صالحة كمال محمد حبيب مكتبات 6950 5

 70 امل شفيق عيسىروان  مكتبات 6949 6

 69 زمان حسين علي رجب مكتبات 6948 7
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 67 سعاد سهيل بيلسان يوسف مكتبات 6940 8

 66.8 نجاح علي حاتم خونده مكتبات 6944 9

 73.7 امل علي زين العابدين عباس مناهج وتقنيات تعليم 7573 1

 68.6 نهلة زهير رهف العمر مناهج وتقنيات تعليم 7516 2

 65.9 فاطمة بسام يسرى الصافتلي مناهج وتقنيات تعليم 7531 3

 65.5 هديل سمير مزنة قمند مناهج وتقنيات تعليم 7529 4

 مناهج وتقنيات تعليم 7519 5
فاطمة الخسارة الحاج 

 نمور
 65.4 عائشة احمد

 64.5 هدى عمر خولة اخصيم مناهج وتقنيات تعليم 7530 6

 64 خديجة محمد سليمان وفاء مناهج وتقنيات تعليم 7537 7

 

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

 


