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االسم والشهرة

المالحظاتكتابة رقماً

تسعة عشر فقط19اسراء شعبان الملحم13662

ثمانٌة عشر فقط18اسراء عبد الرحمن عروانً 23699

خمسة عشر فقط15االء احمد العسكري33720

ثمانٌة عشر فقط18اٌمان مروان قرطاوي43548

خمسة عشر فقط15إبراهٌم شعبان ابراهٌم53606

تسعة  فقط9أسماء جمٌل القطرنج63688ً

تسعة عشر فقط19آالء عبد المنعم خموسٌة73617

سبعة عشر فقط17آالء معاوٌة سفاف83679

اربعة عشرفقط14آمنة حسٌن حبٌب91671

لم ٌتقدمآٌة باسل العظم103652

لم ٌتقدمآٌة بسام مصطفى113628

لم ٌتقدمآٌة عز الدٌن قاسم123694

احد عشر فقط11آٌة ماهر حمد133186

لم ٌتقدمآٌة مرهف جعمور143630

لم ٌتقدمبتول أحمد جفلة153612

ثمانٌة عشر فقط18بتول محمد تقً العتر163674

ثمانٌة عشر فقط18بتول ٌاسٌن حجك173712

لم ٌتقدمبراء سامر العٌان183619

لم ٌتقدمبراءه علً طوبر191355

خمسة عشر فقط15بٌان مٌزر الصباغ203636

لم ٌتقدمتاالر أوهانس زارٌكٌان213461

ستة عشر فقط16تسنٌم ٌحٌى مصري223589

خمسة عشر فقط15جٌسً وائل دوفش233678

سبعة عشر فقط17حمزة ٌحٌى عرفة243615

سبعة عشر فقط17حنٌن سمٌر الكٌال253721ً

تسعة عشر فقط19ختام احمد الحسٌن263607

لم ٌتقدمخلود عبد المنعم اإلبراهٌم274178

لم ٌتقدمرابٌة هنٌدي شٌخ حمدون283644

تسعة عشر فقط19راما بركات البٌطار293700

لم ٌتقدمرباب امجد موسى303637

احد عشر فقط11ربوع محمد الباكٌر313692

جـامعـة محـــــــــــــــــاه
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خمسة عشر فقط15رحٌم جمال الدٌن الزٌر323618

تسعة عشر فقط19رغد أٌمن الحٌدر333697

لم ٌتقدمروعة عبد الرزاق سودٌن343711

سبعة عشر فقط17روال أحمد قاقات353675

سبعة عشر فقط17رؤى علوان الفٌاض363647

لم ٌتقدمرؤى عمر بارودي373602

ثمانٌة عشر فقط18رؤى محمد الجاسم383639

ستة عشر فقط16رؤى ٌاسر أبو عدلة الخضٌرو393510

لم ٌتقدمرٌم جهاد الشٌخ403382

اثناعشرفقط12رٌم عماد غنام413690

ثالثة عشرفقط13رٌم عمار وردة423274

ثالثة عشرفقط13رٌم موسى سلٌم433141

اربعة عشرفقط14رٌما محً الدٌن أبو الفتاح العمادي443676

سبعة عشر فقط17زٌنة محمد فاٌز المراد453654

اربعة عشرفقط14سارة سعٌد مهنا463638

عشرون فقط20سارة سمٌر الملك473648ً

خمسة عشر فقط15ساندي فاٌز قنزوع483632

اربعة عشرفقط14سدره جمال أٌوب493609

ثالثة عشرفقط13سناء رٌاض الشٌخ503716

ستة عشر فقط16شدن حبٌب الشواف513649

تسعة فقط9شٌماء سعٌد دندش523718ً

ستة عشر فقط16صبا صالح صالح533659

ثالثة عشرفقط13علٌا سبٌع مكٌة543738

لم ٌتقدمفداء بدر المواس553660

اربعة عشرفقط14كارول باسم عبٌد563631

تسعة عشر فقط19كرٌستٌن نزٌه صمان573658

تسعةعشرفقط19كمال محمد السلوم583605

ثالثة عشرفقط13الرا نضال الصحن593650

لم ٌتقدملمى عبد القادر حنو603732

لم ٌتقدملورٌن كمال الطٌر612906

لم ٌتقدملٌلى أحمد المحمود623702
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سبعة عشر فقط17ماٌا عقاب المهاوش633693

خمسة عشر فقط15ماٌا فادي نعموش643646

عشرون فقط20مصطفى عبد الرحمن شعار653621

احد عشر فقط11معاذ فراس عابدٌن663522

ثمانٌة فقط8مالذ طارق الصباغ673611

ثالثة عشرفقط13منى مجدي عفور683657

ثالثة عشرفقط13مهى ٌوسف سلو693677

اربعة عشرفقط14نجاح عبد القادر الشٌخ703633

ستة عشر فقط16ندى الٌاس الشٌخ713645

ثالثة عشرفقط13ندى ٌوسف فراشة723672

تسعة عشر فقط19نسرٌن ابراهٌم المحٌمٌد733627

ثالثة عشرفقط13نصٌحة عمر القادر743691

سبعة عشر فقط17نغم محمد أدٌب تركاوي753634

لم ٌتقدمنور جهاد الخطٌب763767

لم ٌتقدمهادي محمود خلٌل773680

خمسة عشر فقط15هادٌة تٌسٌر العج783708ً

لم ٌتقدمهدٌل محمود كلكل793641

تسعةعشرفقط19هزار سهٌل ارحٌل803169

ثمانٌة عشر فقط18هناء عبد الكرٌم عبٌد813669

تسعةعشرفقط19هٌا احمد الرحال823661

اثناعشرفقط12هٌا كوادرس عفور833604

لم ٌتقدموجد نادر سٌد عٌسى843655

اربعة عشرفقط14وداد باسل قصاب853613

لم ٌتقدمٌاسمٌن محمد جاسم863412

خمسة عشر فقط15اٌمان المرع87ً

اربعة عشرفقط14هٌلٌن حالق88

خمسة عشر فقط15رغد الروح89

ثمانٌةعشرفقط 18سامح عبد اللطٌف90

احد عشر فقط11فاتنة رستم91

سبعة عشر فقط17هدٌل سعود92

خمسة عشر فقط15دعاء االسعد93
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