
األماالباالسم والنسبةالرقم االمتحاني

حواسميرابراھيم احمد٣٣٦٧٢٣

امل محمد وصفيابراھيم الريحاوي٣٣٦٧٢٤

خديجة زكرياابراھيم مصطفى عمر ٣٣٦٧٢٥

ضميمةسميراحمد ابو قوره٣٣٦٧٢٦

ميادهناھداحمد اصفھاني ٣٣٦٧٢٧

تغريدعامراحمد الدره٣٣٦٧٢٨

رانيا محمد معتزاحمد الزعيم ٣٣٦٧٢٩

رجاءمحمداحمد العباس٣٣٦٧٣٠

شھرزادعبداحمد العجيل ٣٣٦٧٣١

ايمانابراھيماحمد القاضي الحمزه٣٣٦٧٣٢

وداد صالح احمد المحمد٣٣٦٧٣٣

فايزهحسناحمد خليل ٣٣٦٧٣٤

غادهمحمداحمد رشق ٣٣٦٧٣٥

ثناءيوسفاحمد زيتون٣٣٦٧٣٦

نسرينجمعة احمد كنين ٣٣٦٧٣٧

خديجةخالداحمد يوسف٣٣٦٧٣٨

جميلهمحمودادھم عجمية ٣٣٦٧٣٩

راجحهاحمداريج القادري٣٣٦٧٤٠

ثريامحمداسامه العويدات٣٣٦٧٤١

باسمةبدرياسامه سلوم٣٣٦٧٤٢

ليلىمحمد عيداسراء الزين ٣٣٦٧٤٣

مريمموفقاسراء صديق٣٣٦٧٤٤

زكيهنوافاسعد البشير٣٣٦٧٤٥

ازھاربديعاالء الھزار٣٣٦٧٤٦

عصامتوفيقالمنتصر با القصير٣٣٦٧٤٧

صفاءمحمدالمھدي منال علي٣٣٦٧٤٨

ابتسامرمزيامجد رزوق٣٣٦٧٤٩

اسياعبد الرحمنامجد قاسم٣٣٦٧٥٠

زينبعماداميره الحفار٣٣٦٧٥١



عموشه خليلامينه الھويت ٣٣٦٧٥٢

فاطمهسلطانايمان المغتري٣٣٦٧٥٣

ھتديهعليايمان عبد هللا٣٣٦٧٥٤

غادهزھيرايه االصفر٣٣٦٧٥٥

ليناحسن ايھاب التركاوي٣٣٦٧٥٦

ھدىتوفيقإثراء شبيب٣٣٦٧٥٧

حسناءمحمدإيھاب خضر٣٣٦٧٥٨

ملكةمحمدأحمد أبو الخيش٣٣٦٧٥٩

بدريهبھجةأكارم عساف٣٣٦٧٦٠

بدريهمحمدأماني كري٣٣٦٧٦١

صباحأيمنأمل زركلي٣٣٦٧٦٢

زھوريوسفأنس تقوى٣٣٦٧٦٣

سميرهاحمدآالء رزق٣٣٦٧٦٤

ايمانجمال آالن الكركوتلي٣٣٦٧٦٥

سوسنبركاتآيه عنقا٣٣٦٧٦٦

ثناءاديبباسل شعبان ٣٣٦٧٦٧

عواطفعبد الستارباسمه اسماعيل٣٣٦٧٦٨

ثناءماجدبتول الحمصي٣٣٦٧٦٩

رحابمحي الدينبتول زيادة ٣٣٦٧٧٠

انتصاراحمدبتول منقاش٣٣٦٧٧١

فوزهغازيبدريه غجيه٣٣٦٧٧٢

لينارائدبراء حموي٣٣٦٧٧٣

ھالهمحمد نعيمبشار الصباغ٣٣٦٧٧٤

ناريماناكرمبشار رحيم٣٣٦٧٧٥

سميرهميشالبشرى الحالق٣٣٦٧٧٦

ماجدهمحمدبھاء الدين محمود٣٣٦٧٧٧

نجوىمعاويهبيان سرحان٣٣٦٧٧٨

 مريمعبد الكريمبيمان محمد ٣٣٦٧٧٩

اسراروحيدتاج الخطيب٣٣٦٧٨٠

عھداحمدثامر العزاوي٣٣٦٧٨١



سعادباسلثائر الحميمي٣٣٦٧٨٢

بسيمهفيصلجاد الموسى قدور٣٣٦٧٨٣

نجاحعليجالل غصون٣٣٦٧٨٤

عزيزهبشيرجمان مشوح٣٣٦٧٨٥

خالديهزھيرجمعه الرميله٣٣٦٧٨٦

رياخالدجميل حليمة ٣٣٦٧٨٧

امل شاديجومرد شيخاني ٣٣٦٧٨٨

تغريدمھندجيمي الشماس٣٣٦٧٨٩

روضهحسنحامد محرز ٣٣٦٧٩٠

ھدىعليحسان زنبق٣٣٦٧٩١

سالممحمد فائزحكمت سفر٣٣٦٧٩٢

زھرهحسنحال ابو ليل٣٣٦٧٩٣

آسيةنجيبحميد المعروف٣٣٦٧٩٤

مريممسلم حنان زبيدي٣٣٦٧٩٥

بتولفاديحوراء الحلو٣٣٦٧٩٦

ميساءمحمد سليمحياة البديوي ٣٣٦٧٩٧

فاطمةمحمدحيدر طه٣٣٦٧٩٨

امل خلدونخالد رجب٣٣٦٧٩٩

سھامبدرخالد غنيم٣٣٦٨٠٠

حنانسامرداني غصن ٣٣٦٨٠١

شاديةاحمدداوود عرنوس٣٣٦٨٠٢

أميرهاسعددعاء الخواجه٣٣٦٨٠٣

امل عامردالل جمعه٣٣٦٨٠٤

بلقيساحمدراضيه محمد علي٣٣٦٨٠٥

صفاءزيادراما اجرودي٣٣٦٨٠٦

عھداحمدراما الخرفان ٣٣٦٨٠٧

رندهرضوانراما النوري٣٣٦٨٠٨

فلكمحمد جسامراما رحال٣٣٦٨٠٩

ربيعةمحمدرامي زيتون٣٣٦٨١٠

سوسنموسى رامي عبود٣٣٦٨١١



نوالجھادرانيا ابراھيم ٣٣٦٨١٢

رندهعالء الدين رائعة البغدادي٣٣٦٨١٣

عليافارسرضوه الرحال٣٣٦٨١٤

سعيده جمال الدين رنده الخطيب٣٣٦٨١٥

اميرهماھررنيم امين السعدي٣٣٦٨١٦

سميراساميرھف جلول٣٣٦٨١٧

سوزانعصامرھف عبود٣٣٦٨١٨

ھناءعمادروان قصيباتي٣٣٦٨١٩

نوالخالدروال شنيني٣٣٦٨٢٠

شاديهياسرريتا محفوظ٣٣٦٨٢١

بدريهمصطفىريم جيروديه٣٣٦٨٢٢

ميادهراتبريما الزبدي ٣٣٦٨٢٣

عليا عبد هللازيد الطويل٣٣٦٨٢٤

سامية عليزينة خضيرة ٣٣٦٨٢٥

ايلداھشامزينه المزعل٣٣٦٨٢٦

صبحهحسن سامر المحمد٣٣٦٨٢٧

االءزھيرسامر المدني٣٣٦٨٢٨

سوزانمحمد سامرسامي العمر ٣٣٦٨٢٩

ميادةنجدتسائر السالمة٣٣٦٨٣٠

ضحى عصامسالفه رضوان٣٣٦٨٣١

لينااحمدسلمان حشمه٣٣٦٨٣٢

فاتنمحمدسلوم الجاعد٣٣٦٨٣٣

رائدهعمر سليم شاھين ٣٣٦٨٣٤

تغريدخالدسليمان عتال٣٣٦٨٣٥

امالفائزسماح ودعه٣٣٦٨٣٦

احالم عبد الرحمنسمير الشقه٣٣٦٨٣٧

انعاممحمدسيزار الحسين٣٣٦٨٣٨

برلنتيمحمد معتزشام البوارشي٣٣٦٨٣٩

فوزيهمحمد عيدشامل النوفل٣٣٦٨٤٠

مريمفوزيشروق المحمد الكدع٣٣٦٨٤١



نوارعليشريفه ديوب٣٣٦٨٤٢

خيريهعدنانشعبان رمضان٣٣٦٨٤٣

امل محمدشيرين شاھين ٣٣٦٨٤٤

احالمحسن صالح الحسين ٣٣٦٨٤٥

سعدهمحمد سميرصفا عنبره٣٣٦٨٤٦

رنااحمدصالح الدين كيكي ٣٣٦٨٤٧

امل رزق طارق مريم٣٣٦٨٤٨

امل خالد طالل ابراھيم٣٣٦٨٤٩

كاملهاحمدعامر عساف٣٣٦٨٥٠

وردة يونسعبد الرحمن صالن٣٣٦٨٥١

زينبعايدعبد الرحمن عوده٣٣٦٨٥٢

محمد ياسينغويشعبد الرزاق٣٣٦٨٥٣

ايمانحسين عبد السالم حالق٣٣٦٨٥٤

سھاماسماعيلعبد العزيز خليل٣٣٦٨٥٥

ميساءمحمدعبد هللا كوجان ٣٣٦٨٥٦

سلوىمحمدعبدهللا زيتون٣٣٦٨٥٧

غانيهممدوحعبير تيناوي٣٣٦٨٥٨

خديجهماجدعد منصور ٣٣٦٨٥٩

منالمحمد عليعدنان زيدان٣٣٦٨٦٠

امنةعادلعدي اسعد٣٣٦٨٦١

عزيزهمحمد عبد هللاعدي المصري٣٣٦٨٦٢

اميرهاحمدعفراء العبد٣٣٦٨٦٣

ثريامھناعفيف شاھين٣٣٦٨٦٤

منيرهعليعال منصور٣٣٦٨٦٥

لوالاحمدعالء الحاج٣٣٦٨٦٦

عبيرمسلم عالء الدين السيروان٣٣٦٨٦٧

فطيممحمدعلي البغدادي٣٣٦٨٦٨

حطيبةمحمدعلي الجوجي٣٣٦٨٦٩

نجاهمحمدعلي القش٣٣٦٨٧٠

امالعيسى علي ضوا٣٣٦٨٧١



خديجهمصطفىعلي ضويحي ٣٣٦٨٧٢

سحر حسن علي عابده ٣٣٦٨٧٣

جھيدهمطيععلي عبود٣٣٦٨٧٤

مائسهھيثمعلي عون ٣٣٦٨٧٥

سلوهحسن علي مستو ٣٣٦٨٧٦

ريماماھر عمار الطرزي ٣٣٦٨٧٧

انتصارحسنعمر الصالح٣٣٦٨٧٨

لبنىايمنعمر العمري٣٣٦٨٧٩

تيمةعيسى عمر شاكر٣٣٦٨٨٠

محمدمحمدعمر فطيمه٣٣٦٨٨١

فاتنايادعواد الفروخ٣٣٦٨٨٢

سناءعبد هللاعوض عبد الرحيم ٣٣٦٨٨٣

باسلهشاديغازي توتنجي٣٣٦٨٨٤

ملكھانيغدير شعبان ٣٣٦٨٨٥

رقيهعدنانغزل العبد٣٣٦٨٨٦

انيسهشريففاتن النقار٣٣٦٨٨٧

عفيفة ھانيفادي محمد٣٣٦٨٨٨

تمامعليفادية شعبان ٣٣٦٨٨٩

حياةمحسنفاطمة قمري٣٣٦٨٩٠

رشارشقفايز رشق ٣٣٦٨٩١

فايزهوليدفتون فستق٣٣٦٨٩٢

مفيدهسلمانفرح محمود٣٣٦٨٩٣

منيرهغانمفؤاد داؤد٣٣٦٨٩٤

فاتنهمحمدقاسم جحى٣٣٦٨٩٥

لبنىبشارقمر الدرويش٣٣٦٨٩٦

راميامحمد خالدقمر تلو نشواتي٣٣٦٨٩٧

نادرهوليدقمر صالحو ٣٣٦٨٩٨

آمنهعبد هللاكريمة فشفش٣٣٦٨٩٩

فاطمهزھيركلثوم عوض٣٣٦٩٠٠

امينهجابركمال سليمان٣٣٦٩٠١



ابتساممحمد زھر الدين كنان قداح ٣٣٦٩٠٢

عدبهعبد العليالرا بركسيه٣٣٦٩٠٣

اسماءفتحيالنا الحاج٣٣٦٩٠٤

ردينهعمر لؤي النابلسي٣٣٦٩٠٥

منىاحمدليان صليبي٣٣٦٩٠٦

روعهھيثمليلى عابده٣٣٦٩٠٧

ھدىعبد العزيز لين الداالتي٣٣٦٩٠٨

رلىعبد القادر مامون حيفاوي ٣٣٦٩٠٩

عبيرنايفماھر القراعزة ٣٣٦٩١٠

ميادهمحمد خيرماھر جدور٣٣٦٩١١

رندهھيثممايا الحموي٣٣٦٩١٢

رقيهغسانمايا عاقل٣٣٦٩١٣

رانيا ھيثممجد الضعضي٣٣٦٩١٤

مجدلينزھيرمجد شحاده٣٣٦٩١٥

ريمازاھدمحمد االشقر٣٣٦٩١٦

ميساءعمادمحمد االشقر٣٣٦٩١٧

امونمحمدمحمد الحسين٣٣٦٩١٨

فاطمهعبد الحميدمحمد الخضر ٣٣٦٩١٩

ابتسامقاسممحمد الشرع٣٣٦٩٢٠

عفافناصر محمد الشنواني٣٣٦٩٢١

امينهمحمد جمالمحمد الشيخ عبدو ٣٣٦٩٢٢

روضهعايدمحمد العايد٣٣٦٩٢٣

صبحيهعدنانمحمد الكوره٣٣٦٩٢٤

فاطمهجھادمحمد المصري٣٣٦٩٢٥

فاطمهياسين محمد بديع الخياط٣٣٦٩٢٦

رغداءعامرمحمد ترجمان٣٣٦٩٢٧

ميادهنذيرمحمد جزائري٣٣٦٩٢٨

سالفمحمد نجم الدينمحمد حاتم الشريف٣٣٦٩٢٩

علياءعبد الرزاقمحمد خطيب٣٣٦٩٣٠

زھرهحسن محمد خير ابو ليل ٣٣٦٩٣١



آمنهرافعمحمد خيربك٣٣٦٩٣٢

عبيراحمدمحمد دسوقي٣٣٦٩٣٣

نوالمحمد فايزمحمد رامي عياش٣٣٦٩٣٤

سھادمحي الدينمحمد ربيع الغنام٣٣٦٩٣٥

ھدىمحمودمحمد رعد ماردين ٣٣٦٩٣٦

زبيدهمحمدمحمد زياد الحمامي٣٣٦٩٣٧

غادهعھدمحمد سلھب٣٣٦٩٣٨

منيرهياسين محمد سمير٣٣٦٩٣٩

ريعاناحمدمحمد شيخ اكريم٣٣٦٩٤٠

رنافارسمحمد صبحي القاضي ٣٣٦٩٤١

محمد مأمونالمنقلمحمد ضاھر٣٣٦٩٤٢

باسمهحسانمحمد ضياء الموات٣٣٦٩٤٣

خديجهنزارمحمد عبد العظيم موزة ٣٣٦٩٤٤

ميادهديابمحمد عبد الكريم ٣٣٦٩٤٥

منىماجدمحمد عبد الواحد٣٣٦٩٤٦

رنداخالد محمد عبده٣٣٦٩٤٧

فتحيهمحمد فؤادمحمد عزت قباني٣٣٦٩٤٨

ھيفاءرمزيمحمد علي ابو طبيخ٣٣٦٩٤٩

جھينةعبد الحكيم محمد عوده ٣٣٦٩٥٠

فاطمهموفقمحمد عيد٣٣٦٩٥١

مريممحمودمحمد غنام٣٣٦٩٥٢

عبيدهاحمدمحمد غيث بكور٣٣٦٩٥٣

مشاعلعدنانمحمد غيث سليمان٣٣٦٩٥٤

ميساءراكانمحمد قليح٣٣٦٩٥٥

منالاحمدمحمد ليال٣٣٦٩٥٦

سھير ھشاممحمد ماجد زغلول ٣٣٦٩٥٧

رناخالدمحمد ماھر خطيب٣٣٦٩٥٨

خديجة موسى محمد موسى ٣٣٦٩٥٩

نائلهمحمد صالحمحمد نائل المالح٣٣٦٩٦٠

زاھرةھزاعمحمد نور الخلف٣٣٦٩٦١



حسنهاحمدمحمد نور الدين الملحان٣٣٦٩٦٢

منالاحمدمحمد ھيثم البوش٣٣٦٩٦٣

رنامحمد سامرمحمد وفيق المبيض٣٣٦٩٦٤

خديجهخالدمحمود العبدو٣٣٦٩٦٥

وفاءحاتممحي الدين رمضان٣٣٦٩٦٦

نجومسلمانمروه علي٣٣٦٩٦٧

اسماءمحمودمعاذ الطويل٣٣٦٩٦٨

امل بسام معتز كناكريه ٣٣٦٩٦٩

عبيرمحمد فھدملك تللو٣٣٦٩٧٠

ختامخليلمنة هللا يونس٣٣٦٩٧١

فاطمهبدرمھا سعيد٣٣٦٩٧٢

عھدخالدمھاب قيسي٣٣٦٩٧٣

سلوىعبد الرحمنمھند طباع٣٣٦٩٧٤

نوالسميرمھند قيصر٣٣٦٩٧٥

روضهعمادمؤمن حماد٣٣٦٩٧٦

وجناتعزيزميرنا شاھين٣٣٦٩٧٧

ھالهمحمدميسره السيبي٣٣٦٩٧٨

فكريهتيسير ناديا زغلول٣٣٦٩٧٩

سوسنمروانناريمان دركل٣٣٦٩٨٠

دعدانطانيوسنايا ارتين ٣٣٦٩٨١

وضحهمحمدندى االحمد٣٣٦٩٨٢

سوسنعلينصر هللا محسن٣٣٦٩٨٣

صفاءمحمدنصوح خطاب٣٣٦٩٨٤

فايزةھايلنغم عرجاوي٣٣٦٩٨٥

منىعدناننفين عثمان٣٣٦٩٨٦

زكاءابراھيمنھى النجيب٣٣٦٩٨٧

ھيامأكرمنوار زاھر٣٣٦٩٨٨

شيريننسيمنور الدين حسن٣٣٦٩٨٩

لطيفهاحمدنور الكبيري٣٣٦٩٩٠



ندىمحمد عيدنور المصري٣٣٦٩٩١

سماحمحمد ايمننور الورع ٣٣٦٩٩٢

ميساءحمزهنور رحمه٣٣٦٩٩٣

الھام حسين نور مرعي ٣٣٦٩٩٤

عزيزهيوسفنورس عبد هللا٣٣٦٩٩٥

فاديهمحمدنيرمين الحاطوم٣٣٦٩٩٦

كاملهمحمد نيرمين السعيد ٣٣٦٩٩٧

عبيرمحمودھاجر الراشد٣٣٦٩٩٨

ھدى احمدھادي الشقا ٣٣٦٩٩٩

فايزهسليمانھاشم الطحان النعيمي٣٣٧٠٠٠

سمياشاكرھبه الزلزله٣٣٧٠٠١

اديبهشوكتھدى حسين٣٣٧٠٠٢

صباحنادرھمام بدران ٣٣٧٠٠٣

ھيفاءبشارھمسه غنام٣٣٧٠٠٤

صفيهاحمدھيام حماده٣٣٧٠٠٥

ھدىخالدوسام الجوفي٣٣٧٠٠٦

سمرباسم وسيم زعتري٣٣٧٠٠٧

بشيرهغياثوسيم كلثوم٣٣٧٠٠٨

امنهابراھيموالء الھالل٣٣٧٠٠٩

ھدىيوسفوالء حسن٣٣٧٠١٠

سكينهمحمدياسين الشيخ ٣٣٧٠١١

صباحاحمديامن عياش٣٣٧٠١٢

كريمهمحمديحيى شدود٣٣٧٠١٣

صباحمحسن يحيى مھنا٣٣٧٠١٤

ندى ھيثم يزن اللمداني٣٣٧٠١٥

وفاءمحمديزن عوده٣٣٧٠١٦

اسيمهمحمد عماديزن غزال٣٣٧٠١٧

عاطفهمامونيمان الخطاب٣٣٧٠١٨

حسيبة احمديمان مال٣٣٧٠١٩

كفاحعلي   محمد وئام درويش ٣٣٧٠٢٠



مھامحمد وسام الفياض٣٣٧٠٢١



األماالباالسم والنسبةالرقم االمتحاني

صفاءسامراحمد التركماني٣٣٧٠٢٢

ھيفاءحسناحمد الخباز٣٣٧٠٢٣

ثناءمحمد سعيداحمد الصباغ٣٣٧٠٢٤

رغدهفريزاحمد المھايني٣٣٧٠٢٥

شعيلهعلياحمد النبھان٣٣٧٠٢٦

فايزهحسن احمد خليل ٣٣٧٠٢٧

حمدهمحموداحمد شحاده٣٣٧٠٢٨

انيسهمحمداحمد علي٣٣٧٠٢٩

حياة عيسى ادھم دلول٣٣٧٠٣٠

احمداسامة علي٣٣٧٠٣١

غادهيوسفاسراء المصري٣٣٧٠٣٢

ميساءابراھيماسماعيل السماعيل ٣٣٧٠٣٣

مسرهخالداكرم حبش٣٣٧٠٣٤

مريممحمد نذيراالء الخطيب٣٣٧٠٣٥

اميرهمحمد خيرامل عجاج ٣٣٧٠٣٦

آمنةاسماعيلايمان خوالدي٣٣٧٠٣٧

ندىفاديإسراء مجركش٣٣٧٠٣٨

سمربدر الدينأنس الصالح٣٣٧٠٣٩

غصونعبد الرحمنآيه الشيخ علي٣٣٧٠٤٠

فاطمةطالبباسل شنو٣٣٧٠٤١

حمدهزعلبتول فارس٣٣٧٠٤٢

عليا نزيهبدران شاھين ٣٣٧٠٤٣

شاھهعيدثائر المحمد٣٣٧٠٤٤

ھناءمحمدحسن الحريري٣٣٧٠٤٥

وصالراتبحسين الخليل٣٣٧٠٤٦

منيرهعوضحسين عبد الحق٣٣٧٠٤٧

زھور رسالنحياة اللحام ٣٣٧٠٤٨

صباحابراھيم ختام السعيد٣٣٧٠٤٩



ليلى وفيقختام كنعان ٣٣٧٠٥٠

سوسن نايفدانيال ابو خير ٣٣٧٠٥١

فاتنيحيىدانيه البقاعي٣٣٧٠٥٢

ماجدهمحمد سميردانيه الحمامي ٣٣٧٠٥٣

الھام فوازداود ابو زين الدين عزام ٣٣٧٠٥٤

اميرهاحمددعاء زيدان٣٣٧٠٥٥

دولهمحمودذيب البشوات٣٣٧٠٥٦

سمريزبكرافت زھر الدين٣٣٧٠٥٧

نجوى ابراھيم راما صالح٣٣٧٠٥٨

عليا نزيهرامي شاھين ٣٣٧٠٥٩

حنانعبد هللاربا المرزوقي٣٣٧٠٦٠

دنيااسماعيلرضوان الحلبي٣٣٧٠٦١

ثناءمحمد عمررغد الصيرفي ٣٣٧٠٦٢

عبيرقاسم رھام المشرف٣٣٧٠٦٣

ثناءمحمد فيصلرھف البيطار ٣٣٧٠٦٤

نجاحجودتريم الخضر ٣٣٧٠٦٥

ھدى عبد العزيز ريما يونس٣٣٧٠٦٦

اسراراحمدزين علي٣٣٧٠٦٧

امسيرهكسارسعديه الھواش٣٣٧٠٦٨

سورية عبد هللاسالم عباس٣٣٧٠٦٩

احالم عبد القادرسلمان عز الدين٣٣٧٠٧٠

عائشهخالدسماح سوادي٣٣٧٠٧١

فاطمةزيادسھام الحاج رحمون٣٣٧٠٧٢

لمعاءرياضصبا العلي الرجب٣٣٧٠٧٣

فطيمزكرياصالح الحميد٣٣٧٠٧٤

عائده بشيرطارق العريضي ٣٣٧٠٧٥

فاديهابراھيمطارق ملحم٣٣٧٠٧٦

صفاءوليدطعمة طعمة ٣٣٧٠٧٧

منال جھاد الدين عبد الرحمن حافظ ٣٣٧٠٧٨

ليلى جعفرعبد الرزاق الخطيب٣٣٧٠٧٩



فلایرحسين عبد هللا رفاعي٣٣٧٠٨٠

فاطمهمھيديعدنان عبد هللا٣٣٧٠٨١

خولهحمادعدي سلطان٣٣٧٠٨٢

اسمافواز عالء العش٣٣٧٠٨٣

مريمھيثمعالء بالل٣٣٧٠٨٤

رحابمحمدعالء صالح٣٣٧٠٨٥

نوالاحمدعلي خضور ٣٣٧٠٨٦

فادياايمنعلي عبد هللا٣٣٧٠٨٧

مائسهايمنعلي علي ٣٣٧٠٨٨

فاطمهخالدعلي كمال الدين ٣٣٧٠٨٩

سعدى عليعمار حسين٣٣٧٠٩٠

روضهمحمدعمر طيجون٣٣٧٠٩١

عزيزهخالدعمر عمر ٣٣٧٠٩٢

عزيزهخالدعمر عمر ٣٣٧٠٩٣

صفاءمحمد فتاحعمر نابلسي٣٣٧٠٩٤

سعادمروانعمران االعوج٣٣٧٠٩٥

ايمانعبد الرحيمعمران حافظ٣٣٧٠٩٦

ھيامعمرعمران نمر٣٣٧٠٩٧

ناتالياحميدعمركريدي٣٣٧٠٩٨

فاطمةابراھيم غدير اسماعيل ٣٣٧٠٩٩

امينهاحمدفاطمه ناصيف٣٣٧١٠٠

سناءمنذركنان خراطه٣٣٧١٠١

كوكبمحمد نھادالنا ابو لباده٣٣٧١٠٢

سميرةمحمدليلى جميل٣٣٧١٠٣

امنهعمرمحمد ابو عسلي٣٣٧١٠٤

نجاحمحمدمحمد اشرف دحدوح٣٣٧١٠٥

سھام سميرمحمد اطنه لي٣٣٧١٠٦
فطومعبد هللامحمد االحمر ٣٣٧١٠٧
فوزهھاشم محمد الحسين ٣٣٧١٠٨

اميرةيوسفمحمد الرحيم٣٣٧١٠٩



خديجه عليمحمد العبد هللا٣٣٧١١٠

عاليهمحمد ايمنمحمد امين الحنبلي٣٣٧١١١

فاطمهبشارمحمد باسل ساعاتي ٣٣٧١١٢

ميادهمحمد ايمنمحمد بوز العسل ٣٣٧١١٣

عواطفشاھر محمد حسام عبد الرحيم ٣٣٧١١٤

عائدهتوفيقمحمد حسان سيف٣٣٧١١٥

امالسليمانمحمد حسن جمعة ٣٣٧١١٦

زاھيهبدرمحمد ديب٣٣٧١١٧

حنانمحمد خيرمحمد عامر الكيال٣٣٧١١٨

خديجه عبد المنعم محمد عبد الرحمن٣٣٧١١٩

منتھى زيادمحمد علوش٣٣٧١٢٠

ثناءطارقمحمد علي شمام٣٣٧١٢١

احالم سليمانمحمد علي عاجي٣٣٧١٢٢

سمراءتيسير محمد عمار عباس٣٣٧١٢٣

وجيھهسلھبمحمود حبيب٣٣٧١٢٤

ملكانورمحمود داالتي٣٣٧١٢٥

فاطمهعبد الرحمنمحمود دعاس٣٣٧١٢٦

عائده محمدمراد شدود٣٣٧١٢٧

ھندزيادمرح بغدادي ٣٣٧١٢٨

صالحةفارسمروان فارس٣٣٧١٢٩

وصالھيثم مضر ابراھيم ٣٣٧١٣٠

عليا محمدمعاوية الشمالي٣٣٧١٣١

منى سليممعتصم خواندي ٣٣٧١٣٢

ندىاحسانمعن قشالن ٣٣٧١٣٣

فوزيهعيسى مي زياده ٣٣٧١٣٤

نجاحانسمياده الزعبي٣٣٧١٣٥

امينهفاروقمياس الفالح ٣٣٧١٣٦

ناظكمحمدميرفت القاضي ٣٣٧١٣٧

مھازيدانناديا الدرويش٣٣٧١٣٨



نجدية عكلناصر األيوب٣٣٧١٣٩

سلمى ابراھيم ناھي حيدر ٣٣٧١٤٠

ليلى احمدنبيھا عساني٣٣٧١٤١

نمريهحسيننسرين فياض٣٣٧١٤٢

عايشهوليدنور ابو جويد٣٣٧١٤٣

فائزةفارسنور الدين رجب ٣٣٧١٤٤

ميرفت محمدنور الدين عزيزيه ٣٣٧١٤٥

أملعبد المالكنور الھدى العسه٣٣٧١٤٦

سمرمحمد بشيرنور قطيط٣٣٧١٤٧

باسمهمحمد سامرنوره حافظ٣٣٧١٤٨

غادهغسانھايل االعور ٣٣٧١٤٩

لطيفهوليدھبه فرھود٣٣٧١٥٠

عيدهمحمد فرجوائل اشحاده٣٣٧١٥١

رندهمحمد سامروسيم كركزتلي٣٣٧١٥٢

نظميهغازي وضاح مخيص٣٣٧١٥٣

فاتنرامزوالء شحاده٣٣٧١٥٤

وحيدة غسان يزن ادريس٣٣٧١٥٥

فلایرمرشديزن حميدو٣٣٧١٥٦



الھاممعناسامه ابو صعب٣٣٧١٥٧

الحجهحميداشواق الخابور ٣٣٧١٥٨

حياتمحسن ايھم موسى ٣٣٧١٥٩

رائدهاحمدبتول سرميني٣٣٧١٦٠

نايفة احمدحامد حمود٣٣٧١٦١

اقبالشبليحسام ابو حسون٣٣٧١٦٢

فلایرعبد المعين خالد نصره ٣٣٧١٦٣

مديحةاحمدخلود الرشدان٣٣٧١٦٤

سميرهوليدخلود قصاب٣٣٧١٦٥

امنهمحمد ديبذياب الزوري٣٣٧١٦٦

نعيمهاحمدرزان الناصر٣٣٧١٦٧

وديعهعبد الكريمرزان صالح٣٣٧١٦٨

داللعليرواد رحال٣٣٧١٦٩

غادهھيثم علي الرضا عبد هللا٣٣٧١٧٠

ملكة اسعدعلي محال٣٣٧١٧١

نافلهرمضانعلي نور الدين٣٣٧١٧٢

كوثر نظميغيداء بدور٣٣٧١٧٣

نجاحاديبفادي ديوب٣٣٧١٧٤

رديناكميل قصي كشيك٣٣٧١٧٥

سھام عبد العزيز ماريا العلي ٣٣٧١٧٦

ھنيااحمدمجد خضور٣٣٧١٧٧

نبيلهعبد الرحمنمحمد القاضي ٣٣٧١٧٨

فاديهمحمد عدنانمحمد خالد السيوفي٣٣٧١٧٩

عائشهحسانمحمد رضوان السويداني٣٣٧١٨٠

آمنهعليمحمد فالح٣٣٧١٨١

آمنهمحمودموسى خميس٣٣٧١٨٢

سيناءلؤيوضاح الحسين النايف٣٣٧١٨٣

انعاماحمدياسر الحفري٣٣٧١٨٤

امريهحسن ياسر راشد٣٣٧١٨٥



األماالباالسم والنسبةالرقم االمتحاني

ميسونساميحسن العبيد٣٣٧١٨٦

تركيهابراھيم سھام الطحان ٣٣٧١٨٧


