
مديرية التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان

 الثانية2017نتيجة شهادة االجازة الفنية 

مالحظةالنتيجة النهائيةالمجموعاالسمرقم الترشيح

ناجح1,115اٌلً جوزٌف ابو ٌونس160001أ

ناجح1,039سالً منٌر سوٌد160002أ

ناجح1,091ساندرٌنا رٌاض عٌسى160003أ

ناجح1,132شربل فادي فرج160004أ

ناجح1,122فالٌري طانٌوس الحلو160005أ

راسب948رونً اسعد ابو رجٌل170001ًأ

راسب824رٌتا سامسون اكوبٌان170002أ

راسب876لٌنا اٌلً الحاٌن170003أ

راسب884حسٌن عدنان الزٌن170004أ

راسب977امانً فهد عواد170006أ

راسب986جانٌت جوزف ابو حرب170007أ

راسب920دمحم فضل كنعان170008أ

راسب922خضر علً مشٌن170009أ

راسب916فاطمة حسنً بوشٌه170011أ

راسب742هانً ولٌد رفاعً سراج170012أ

راسب889اسامه عادل معاوٌه170013أ

راسب802زٌنب حسن سٌد حسن170014أ

راسب761نسرٌن سعٌد سٌف الدٌن170015أ

راسب642بدٌعه خالد ابو رٌش170016أ

راسب314هٌفاء عبد هللا زغٌب170017أ

راسب0سندس خٌر الدٌن غدادة170018أ

راسب922اسٌا خالد الفارس170021أ

راسب933اٌمان عبد السالم طاهر170023أ

راسب983اٌمان علً طالب170024أ

راسب976رٌم احمد خالد170030أ

ناجح1,093رٌم علً موسى170031أ

ناجح1,067رٌمه علً ٌوسف170032أ

راسب969زٌنب خالد حبلص170033أ

ناجح1,102سمٌرة حبٌب عدرة170035أ

راسب677عائشة خالد خلٌل170036أ

راسب848غوى عصمت هزٌم170037أ

راسب975فائمه خالد ٌح170038ًأ

راسب917فاطمه دمحم عبدهللا170039أ

راسب864فاطمه نوح نوح170040أ

راسب821فطوم حسٌن البعرٌن170041ًأ

راسب942لمر دمحم حمود170042أ

راسب922لؤي اسعد دٌاب170043أ

راسب976لٌلٌان خضر ابو حمده170045أ

راسب865دمحم خضر لاسم170046أ

راسب243دمحم محمود ورده170047أ

راسب0محمود كامل دٌاب170049أ
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ناجح1,078مروة خالد خلٌل170050أ

راسب851نائلة جمال ٌعموب170053أ

راسب868نهلة خضر الحمد170055أ

راسب811نوال دمحم نعمان170056أ

ناجح1,123نور بري مرع170057ًأ

راسب916هاجر احمد العل170058ًأ

ناجح1,243هاجر علً دمحم170059أ

راسب0هالل غازي االشمر170060أ

راسب987هناء احمد دمحم170061أ

راسب104هناء علً خضر170062أ

راسب845هناء مضحً سعٌد170063أ

راسب960ورود نور الدٌن عٌاش170064أ

ناجح1,050والء علً موسى170065أ

راسب982ولٌد خالد حنوف170066أ

راسب957ٌثرب دمحم الزٌن170067أ

راسب824آالء ٌحً زكرٌا170068أ

ناجح1,084احسان علً سلٌمان170069أ

راسب813اخالص دمحم الغندور170070أ

راسب837اسامه احمد عبد الكرٌم170071أ

راسب844اسراء عبد الجبار عبد الفتاح170072أ

ناجح1,078االء حسٌن لمر الدٌن170073أ

راسب692امنه دمحم زٌاد البستان170075ًأ

ناجح1,025جواهر علً العن170077أ

راسب882حسٌن احمد بري170079أ

راسب971حلٌمه علً فتاح170080أ

راسب919رباب دمحم تلٌجه170082أ

ناجح1,036رلٌه خضر سالم170083أ

راسب905سهام مالن السٌد170089أ

راسب949سهام دمحم البعرٌن170090ًأ

راسب982سونٌا  علً العل170091ًأ

راسب991فهٌمه علً ملحم170097أ

راسب0فٌفٌان حسٌن كساب170098أ

راسب796لمر ٌحً درباس170099أ

ناجح1,224لٌلى ثابت دمحم170100أ

ناجح1,035مرٌم فهد  عل170102ًأ

ناجح1,027مرٌم دمحم عثمان170103أ

راسب903هاجر دمحم جنٌد170104أ

راسب966عتاب جمال حمزة170111أ

ناجح1,050مهى احمد حاج عبٌد170112أ

راسب807اٌه حسٌن درة170115أ

راسب0خالد نواف سلهب170116أ
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راسب588ُربٌنا دمحم فرحات170117أ

راسب772زهراء حسن سعٌد170119أ

راسب745زهراء حسن مصطفى170120أ

راسب755زهراء ماجد هبش170121أ

راسب866زٌنب حٌدر لطاٌا170122أ

راسب662سارة همدان باز الساتر170123أ

راسب564سعاد علً البزال170124أ

راسب765فاطمه سلٌمان شمص170126أ

راسب339دمحم ابراهٌم البزال170127أ

راسب825منار حسٌن شمص170129أ

راسب905مٌرنا احمد مصطفى170130أ

راسب908نور ماجد شمص170131أ

ناجح1,041هبا حسن الطحان170133أ

راسب781بثٌنة بدر برق170134أ

راسب898دالل علً ٌعموب170135أ

راسب171زهراء حسٌن حمادة170136أ

راسب858علً ولٌد الضابط170137أ

راسب843فرح عبدالمادر الصٌاد170138أ

راسب0فرح احسان شرٌدة170139أ

راسب969ملكة دمحم خلٌفة170141أ

راسب847هانً جهاد سرحال170142أ

راسب790وائل دمحم شعبان170143أ

راسب941اسراء حبٌب لبان170144ًأ

ناجح1,014امانً احمد رمضان170145أ

ناجح1,137زٌنب الحوراء داود داود170146أ

راسب939حسٌن سلٌمان شٌت170147أ

ناجح1,197صبحٌة عباس امٌن170148أ

راسب951زهراء علً سلهب170149أ

ناجح1,060زٌنب احمد منصور170150أ

ناجح1,081زٌنب حسن الحمود170151أ

ناجح1,002حسٌن علً علً احمد170155أ

راسب988سماح احمد منانا170156أ

راسب885عباس حسٌن الحسٌن170157أ

راسب867علً محمود فواز170158أ

راسب713فاطمه سمٌح حمود170159أ

راسب879فاطمه محمود مصري170160أ

ناجح1,014مرٌم عبد مالن ابراهٌم170161أ

راسب845مصطفى علً نذر170162أ

راسب940مهدي دمحم زهري170163أ

راسب887هبه حسن وهب170164ًأ

راسب945هنادي حسن صغٌر170165أ
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ناجح1,097آٌة ابراهٌم حسٌن170166أ

راسب807احمد علً كلوت170167أ

راسب842احمد دمحم كرك170168ًأ

راسب792بالل علً رمال170169أ

راسب812كرٌستٌن طانوس عون170172أ

راسب741خدٌجه حسن منصور170173أ

راسب796زٌنب حسن سعٌد170175أ

راسب882زٌنب ٌوسف صول170176ًأ

راسب753زهراء دمحم شحٌتل170177ًأ

راسب930دمحم ساجد محمود كلوت170180أ

راسب984هبة خالد المحمود170181أ

راسب985هٌام دمحم الخطٌب170182أ

راسب920مالن حسن منصور170183أ

راسب789عالء رضا خمٌس170184أ

راسب955سحر امٌن شمس170186أ

راسب930صفاء علً زعٌتر170187أ

راسب989سالً لاسم الخطٌب170188أ

راسب672مٌرنا بالل عالء الدٌن170190أ

راسب925شروق احمد شبل170192ًأ

راسب792اسراء معٌن عٌتاوي170194أ

راسب948حلى دمحم ملحم170195أ

راسب823خضر دمحم عباس170196أ

راسب793رنا مصطفى حمود170197أ

راسب903رهٌف مصطفى باكٌر170198أ

راسب596رٌم حسن حمره170199أ

راسب933سمٌرة سلٌمان الوعري170200أ

راسب676سناء محمود شرٌتح170201أ

راسب591عبال دمحم الخضر170202أ

راسب798غالٌة انور ابراهٌم170203أ

راسب497فاطمه حسن العل170204ًأ

راسب0لمر احمد مصطفى170206أ

راسب914لبنى عبدهللا دمحم170207أ

راسب862ماجدة انور ابراهٌم170208أ

راسب781دمحمٌه عبدهللا الناظر170209أ

راسب820نور نورالدٌن السمروط170210أ

ناجح1,011تانٌا بطرس فضول170211أ

راسب855رنٌن دروٌش دروٌش170212أ

راسب815شادٌا دومٌط طنوس170215أ

راسب820والء دمحم عبٌد170216أ

راسب862أمانً دمحم طلٌس170218أ

راسب0اّمنه عبد الناصر المانع170219أ
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راسب803اٌّا مصطفى الفحل170220أ

راسب956ابراهٌم ولٌد الحصن170222ًأ

راسب904إحسان أحمد تمال170223أ

راسب966أحمد خالد الغول170224أ

راسب923أحمد نزمً أبو النعاج170226أ

راسب968اسراء أحمد أحمد170227أ

راسب962اسراء خالد خلٌف170228ًأ

راسب684اسراء مصطفى الحج170229أ

راسب767أسماء دمحم حٌدر170230أ

ناجح1,048اسماعٌل حسٌن الحسٌن170231أ

راسب903أمون أحمد عبد الغن170232ًأ

ناجح1,113اٌمان أحمد عوض170234أ

راسب649اٌمان حاتم العثمان170235أ

راسب700اٌمان خلدون الحول170236ًأ

راسب622اٌمان رأفت العجل170237أ

ناجح1,106باسل فؤاد صبرا170238أ

راسب743براءه مصطفى سكاف170240أ

راسب823بشرى أحمد مرٌم170241أ

راسب828تهانً عبد المنعم عبد هللا170242أ

راسب839جمٌله هاشم الحالق170244أ

راسب755جهاد دمحم دٌب170245أ

راسب721حلوم حسٌن أسعد170247أ

راسب0حلٌمه دمحم أسعد170248أ

راسب725حنان علً الزاخوري170249أ

راسب888حوى عبد الكرٌم زكرٌا170250أ

راسب991خالد ٌوسف غمراوي170251أ

راسب987خالدٌه فضل السٌد170252أ

راسب910دعاء علً البضن170254أ

راسب830دعاء ولٌد لاسم170255أ

راسب941دلٌدا حسن عبدهللا170256أ

راسب877دوال رٌاض دعبول170257أ

راسب775رامً عماد دندشل170258ًأ

راسب916ربى دمحم المرحان170259ًأ

راسب845رتٌبه عماد الظلمه170260أ

راسب850رجاء أحمد ظروف170261أ

راسب853رشا مرزوق كتوب170262أ

راسب667رشا نبٌه الرافعً الرافع170263ًأ

راسب834رشاد أحمد تلٌجه170264أ

راسب736رلٌه سلٌمان ناصر170265أ

راسب0رنا أحمد دٌاب170266أ

راسب735روا دمحم محمود شندب170267أ
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راسب650روعه اسماعٌل حمود170269أ

راسب669روعه دمحم غابات170270ًأ

راسب986روكٌا خضر شون170271أ

راسب757روال اسماعٌل اللبابٌدي170272أ

ناجح1,064روال دمحم خضر جبخنج170273ًأ

راسب954رٌان خالد البٌس170274أ

راسب948رٌم دمحم عبال170277أ

راسب977رٌما حسن حداد170278أ

راسب883رٌما دباح حروق170279أ

راسب895زهراء حسٌن حسون170281أ

راسب906زهراء علً الفحل170282أ

راسب724زٌنب حمود الحجة170283أ

راسب885زٌنه احمد حسون170284أ

راسب830زٌنه دمحم سما170285أ

راسب959ساجده أحمد كدور170286أ

راسب767ساره محمود الٌخن170288ًأ

ناجح1,049ساره مروان جمعه170289أ

راسب867ساره ملكه نور عمر األٌوب170290ًأ

راسب761ساري طعان شاكر170291أ

راسب849سراب أسعد الحج170292ًأ

راسب873سركٌس كرم كرم170293أ

راسب851سعاد غسان العبدهللا170294أ

راسب0سلٌم محمود أبو حسنه170295أ

راسب905سماره صبحً الرشٌدي170296أ

راسب913سمٌحه علً طنطاوي170298أ

راسب963صفا محمود ناصر170301أ

راسب884عبد الرحمن خضر المرحان170302ًأ

راسب0عبد الرحمن عمر عربس170303أ

ناجح1,099عبٌر ناٌف درٌس170305أ

راسب965عتاب دمحم دٌب الشرٌف170306أ

ناجح1,035عثمان بسام االزاز170307أ

ناجح1,142عفاف حسٌن العل170308ًأ

راسب0علً أحمد الحسن170309أ

ناجح1,107غاده علً بصٌطة170311أ

راسب939فاتن حسن حمدون170312أ

راسب978فاطمة بسام غنٌم170313أ

ناجح1,015فاطمه احمد طه170315أ

راسب945فاطمه رشٌد ضناوي170316أ

ناجح1,093فاطمه عبد الرحمن ملحم170318أ

راسب994فاطمه عبد الكرٌم المٌر170319أ

ناجح1,151فاطمه فاٌز الحمد170320أ
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ناجح1,028فاطمه محمود حٌدر170321أ

راسب935فاطمه مروان العوض170322أ

راسب788فرح ولٌد رعد170323أ

ناجح1,055كارول علً محمود170324أ

راسب0كرٌم علً سعد الدٌن170325أ

راسب996كرٌمه سعاده سعاده170326أ

راسب959كوثر دمحم طبوش170327أ

راسب969لبنه عدنان عبد الرحمن170328أ

راسب895لٌال جواد خلٌل170330أ

راسب846لٌال خالد حسن170331أ

راسب723لٌال رٌاض ابراهٌم170332أ

راسب836لٌال عبد الرحمن عٌاش170333أ

ناجح1,036لٌنا فواز الرفاع170334ًأ

راسب971ماري عٌسى النصبه170335أ

راسب923مارٌه مصطفى الكوران170336ًأ

راسب866ماٌا حسن حمدون170338أ

ناجح1,006دمحم جمال الكحٌل170339أ

راسب855نورا فوزي الغا170340أ

ناجح1,028هاتفه سهٌل فتح هللا170341أ

راسب831دمحم جمال جندل170342أ

راسب845دمحم عبد الواحد زكرٌا170343أ

راسب903مرام حسام طرطوس170344ًأ

راسب0مروى األدرع األدرع170345أ

راسب771مروى حسٌن حمود170346أ

راسب984مرٌم خالد عبد الفتاح170347أ

راسب849مرٌم ٌوسف ٌوسف170348أ

راسب903منار حسن كنج170350أ

ناجح1,054منار خالد شكشن170351أ

ناجح1,154منار دمحم الشٌخ170352أ

ناجح1,026مٌراي أنطون عرٌضه170354أ

راسب953مٌراي عبد الحكٌم اسماعٌل170355أ

راسب970مٌرفت دٌاب عالوي170356أ

راسب703مٌسم خضر السٌد170357أ

راسب939نادٌن خالد مل170358أ

ناجح1,041نارمان أحمد مرع170359ًأ

ناجح1,068نجمه سمٌر مرع170360ًأ

راسب835نعٌمه حسن عل170363ًأ

راسب826هناء ٌوسف الحسن170367أ

راسب892هوٌدا جمال وره170368أ

راسب0وصال أنور البٌاع170369أ

راسب914وفاء علً عالوي170370أ
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راسب0ٌاسمٌن عبد الحمٌد حسون170371أ

راسب731آٌه حكمت سنوح170372أ

راسب0أزهار عصام رعد170373أ

راسب865آالء احمد المسمار170375أ

راسب788امانً عبدالكرٌم الجوهري170377أ

راسب901اٌمان ابراهٌم صمر170378أ

راسب778اٌمان مرشد مشٌن170379أ

راسب0بتول حسٌن األزور170381أ

راسب973بتول فادي سوٌدان170382أ

راسب837بتول فٌصل طه170383أ

راسب809بٌداء صالح ناصٌف170385أ

راسب0ثمٌنه دمحم علوه170386أ

راسب755حسن طعان زعٌتر170387أ

راسب840حسن فٌصل كاظم170388أ

راسب849حسٌن علً علوه170390أ

راسب888دعاء عدنان اسعد170391أ

راسب795رانٌه عبدالكرٌم الجوهري170392أ

راسب848رشا حسن رعد170394أ

راسب771رنا دمحم جعفر170395أ

راسب803زهراء حسن ٌونس170397أ

راسب682زهراء مصباح بدرخان170400أ

راسب799زٌنب حسن حمٌه170401أ

راسب665زٌنب دٌب مرضه170402أ

راسب797زٌنب دمحم ٌزبن170404أ

راسب774سارٌه حسٌن عباس170405أ

راسب763سماح علً راٌد170406أ

راسب822سمٌة ٌوسف الدبس170407أ

راسب787شادي غالب صوان170408أ

راسب0شفٌمة عبدالخالك حسام الدٌن170409أ

راسب866شهرزاد حسٌن عبٌد170410أ

راسب961شهٌره ابراهٌم الغضبان170411أ

راسب767ُعال طالل بلٌبل170414أ

ناجح1,031علً حسٌن الضٌمه170415أ

راسب911علً لاسم اسعد170416أ

راسب973عناٌه دمحم عوده170418أ

راسب891غدٌر عبدالكرٌم العف170419ًأ

راسب910غدٌر عبدهللا مرتضى170420أ

راسب850غٌاث حسٌن شعٌب170422أ

ناجح1,064فاتن حسٌن ٌونس170423أ

راسب993فاطمه حسن سلهب170425أ

راسب0لمى سماح محفوظ170428أ
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راسب928لٌنا حسٌن جمال الدٌن170429أ

راسب886ماي سامً غصن170430أ

راسب908دمحم حسٌن هزاع امهز170432أ

راسب976مرفت عبد االمام كنعان170433أ

راسب933مرٌم مصطفى الحجٌري170435أ

ناجح1,034مالن دمحم شكر170439أ

ناجح1,061منى عفٌف خرٌس170441أ

راسب933مٌاده محمود امهز170442أ

راسب850نادٌا علً الموسوي170443أ

راسب961ندٌن نبٌل الموسوي المعروفه بنجٌبه170444أ

ناجح1,163نسرٌن صالح كرنب170445ًأ

راسب812نسرٌن هشام الشحٌم170446ًأ

ناجح1,001وسام حسٌن دروٌش170449أ

ناجح1,057وفاء نجٌب ٌحفوف170450ًأ

راسب913ٌمامه لدور كنجو170451أ

راسب912حسٌن سلٌمان الحاج حسن170453أ

ناجح1,120مجد فاروق حمادي170457أ

راسب0دمحم محمود فرٌج170458أ

ناجح1,078مرٌانا دمحم خالد170459أ

ناجح1,141مالن احمد ٌمٌن170460أ

ناجح1,138موهانا غسان سلوم170461أ

ناجح1,094نورهان علً المستراح170463أ

ناجح1,088هبه خالد خروب170464أ

ناجح1,099هبه علً الحاج170465أ

راسب0هبً خالد عزالدٌن170466أ

ناجح1,157هنادي غازي غنٌم170467أ

ناجح1,025ٌاسمٌن جمٌل بلعٌس170468أ

ناجح1,034حسناء عمر زٌتون170472أ

ناجح1,052حسٌن علً رغده170473أ

ناجح1,075حوراء نظٌر الرشعٌن170474ًأ

ناجح1,131رابعه محً الدٌن الخشروم170475أ

ناجح1,107ردٌنا خالد ٌاسٌن170478أ

ناجح1,066زهراء علً عباس170479أ

ناجح1,060زٌنب احمد امٌن170480أ

راسب985زٌنب طارق السٌد170481أ

راسب928سامٌا دمحم شاهٌن170482أ

ناجح1,131سحر عبدهللا الكردي170483أ

راسب997صائب ابراهٌم المطان170484أ

راسب896فواز فٌصل العل170486ًأ

ناجح1,044فكرت فٌصل العل170487ًأ

ناجح1,046آالء حسن سعد170488أ
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ناجح1,157آالء عادل فرحات170489أ

راسب872احمد عٌسى مصطفى170490أ

راسب0اسراء علً سٌف الدٌن170491أ

راسب862اشواق حسن محٌدل170494ًأ

راسب926امانً دمحم بداح170495أ

راسب887امانً ٌوسف ٌوسف170496أ

راسب833اٌمان جهاد حٌدر170497أ

راسب856اٌمان دمحم عودي170498أ

راسب817بتول ٌوسف الممداد170499أ

ناجح1,072بالل عادل الموعد170501أ

راسب856حسن علً موزي170502أ

راسب963حسن حٌدر سرور170503أ

راسب915حسٌن علً مصري170506أ

راسب989حسٌن لاسم عزالدٌن170507أ

راسب855حسٌن دمحم ابو دلة170509أ

راسب919خدٌجة عطا فاٌد170511أ

راسب924دعاء دمحم عطوي170512أ

راسب992دعاء دمحم علٌان170513أ

راسب995دٌاال لاسم االطرش170514أ

راسب852رشا جمٌل حمادي170515أ

ناجح1,013زٌنات احمد حمٌد170517أ

ناجح1,103زٌنب حسن غبشة170518أ

راسب994زٌنب عبدالعزٌز ابراهٌم170519أ

راسب0زٌنب علً شعٌب170520أ

راسب803زٌنب دمحم السٌد رضوان170521أ

راسب877زٌنب دمحم حمٌة170522أ

راسب892زٌنب دمحم نعٌم170523أ

راسب789عباس دمحم ناصر170528أ

راسب867عزة علً حمود170530أ

راسب995علً احمد بلوط170531أ

راسب699فادي احسان برٌش170532أ

راسب916فاطمة علً الممداد170533أ

راسب940فٌصل خالد عزب170535أ

راسب835لاسم رضا خلٌفة170536أ

راسب802دمحم البالر جعفر سلٌمان170539أ

راسب968دمحم علً خلٌفة170543أ

راسب750محمود رزق رزق170546أ

راسب912مرٌانا سامً المصري170550أ

راسب0مرٌم علً حالل170551أ

راسب0مالن عدنان شعٌتو170553أ

ناجح1,134مهى علً رٌا170555أ
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راسب889مهى ٌاسر داغر170556أ

راسب923هنا حسٌن عٌسى170562أ

راسب969هٌام عدنان البرناوي170563أ

راسب794ٌمٌن احمد الشاعر170564أ

ناجح1,041آٌة جمال زكرٌا170565أ

راسب0ارٌج هزاع منذر170566أ

راسب904اسراء ابراهٌم ٌاسٌن170567أ

راسب818امل مارون بو صادر170568أ

راسب0انابٌل منٌر العلم170569أ

ناجح1,084بتول صالح مصطفى170570أ

راسب903بتول عدنان مرضه170571أ

راسب801بدر خلٌل عوالة170572أ

راسب830تغرٌد علً الحاج حسن170573أ

راسب996جعفر ٌحً لطنج170574ًأ

راسب987حسن حسٌن حالوي170575أ

راسب819حسن ٌوسف حساوي170576أ

راسب848حلٌمه علً كرنب170577ًأ

ناجح1,044حنان دمحم شعٌب170578أ

راسب908حنان ٌوسف نحال170579أ

راسب0حوراء ٌوسف حسٌن170580أ

ناجح1,056روز طانٌوس عبٌد170583أ

ناجح1,004رٌتا سمٌر ابو شمرا170585أ

ناجح1,247رٌفانا حسٌن علً احمد170586أ

ناجح1,032زٌنب ابراهٌم برق170588أ

راسب941زٌنب احمد ترحٌن170589ًأ

ناجح1,140زٌنب علً صالح170591أ

ناجح1,113سارة علً المصري170592أ

ناجح1,080شربل مٌالد متٌن170596ًأ

راسب905صفاء عجاج لٌس170597أ

راسب864عباس حسن زغٌب170598أ

راسب747عباس علً الحاج حسن170599أ

راسب916علً حسن حمادي170603أ

راسب751علً زاهً بعلبك170604ًأ

راسب996غدٌر ماٌز مرضه170605أ

راسب799فادٌا نعٌم كبول170606أ

راسب909فاطمة حسن شمٌر170608أ

راسب876فاطمة علً صبح170609أ

راسب978فاطمة محمود حمود170610أ

راسب817فرح غسان جلول170612أ

راسب679فلاير عبدالكرٌم سلطان170613أ

راسب881كرٌس موسى مراد170614أ
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راسب150لما دمحم بهجة170615أ

راسب679لٌال مصطفى الدحٌوي170616أ

راسب886ماٌا مخاٌل خشان170617أ

راسب809دمحم حسٌن العابد170619أ

راسب778دمحم علً ابراهٌم170620أ

راسب909مرٌم علً صبح170621أ

راسب812مصطفى فٌصل شحرور170623أ

ناجح1,009مصطفى دمحم الجرف170624أ

راسب803مالن حسٌن دروٌش170625أ

راسب967موسى علً حمود170629أ

راسب987نجالء حسن عنتر170631أ

راسب837نعٌمة حسٌن ابراهٌم170632أ

راسب892نور حسٌن عٌاش170633أ

راسب885نور دمحم ضٌا170634أ

راسب853نورهان ٌوسف الحاج حسن170635أ

راسب930هبة حسن حسٌن170636أ

راسب956هبة منٌر حالل170637أ

راسب947هدى كنده رباح170640أ

راسب867ٌاسر كمال ابراهٌم170642أ

راسب912اسامة هاشم فارس170643أ

راسب929هالل علً حاوي170644أ

ناجح1,065لٌال احمد طالب نعمه170648أ

راسب965اسراء دمحم عبٌد170649أ

راسب870مٌساء حسن عواد170651أ

راسب882مروة حسٌن حمدان170652أ

راسب0هٌثم بشٌر العمري170653أ

راسب868علً حسٌن امهز170654أ

راسب669امال دمحم المادري170655أ

راسب806كرٌستٌنا جوزف نعمه170657أ

راسب760لمٌاء علً الترشٌش170665أ

راسب758دمحم فاروق الزمار170670أ

راسب770زٌنب دمحم مشٌن170671أ

راسب915رمزٌة عمر الشمعة170673أ

راسب927دٌان انطوان عٌد170676أ

راسب927رٌتا سمعان الترس170677أ

راسب926رٌان هٌثم شمسٌن170678أ

راسب961ثراء جون جرجس170679أ

راسب932مارٌان مخائٌل عوٌس170680أ

راسب953آالء دمحم دروٌش170681أ

راسب880اٌلٌان رٌمون البٌطار170682أ

راسب871فوزٌه محمود حمود170683أ
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راسب940نظلٌه خالد بو لٌال170685أ

ناجح1,064احالم دمحم علً طرادٌه170686أ

راسب970اباء دمحم السٌد170687أ

راسب869حسناء دمحم الكسار170688أ

راسب0بالل احمد الخطٌب170689أ

راسب907اسحاق حسٌن الحاج170690أ

راسب935هبه دمحم العلى170691أ

راسب712لٌلٌان اكرم الرمضان170692أ

راسب0نور الدٌن عمر عوض170693أ

راسب946احمد رافت البٌطار170694أ

ناجح1,131عذاب موسى العل170695ًأ

راسب839سماح حسن سلٌم170696أ

راسب0اماندا ٌوسف العمار170697أ

راسب905رٌما تاج الدٌن مروه170698أ

راسب0ضحى أحمد راٌد170708أ

راسب مشروعراسب1,077دمحم اسماعٌل نعمه170709أ

راسب977حسٌن علً لانصوه170710أ

ناجح1,106زٌنب حسٌن فٌاض170713أ

ناجح1,220هنادي حٌدر لاسم170714أ

راسب937احمد مصطفى دٌب170716أ

ناجح1,037حٌدر دمحم بنوت170717أ

راسب993احمد دمحم الجوهري170721أ

راسب846أندري الٌاس لرعه170723أ

راسب844لاسم احمد سٌف الدٌن170724أ

راسب721صابرٌن دمحم عباس170726أ

راسب928زٌنب موسى الطفٌل170729ًأ

راسب901هاجر حمزه زعٌتر170730أ

راسب0اٌمان غسان زعٌتر170731أ

راسب677دمحم حٌدر شولً بلوق170732أ

راسب748ضعون دمحم علوه170733أ

راسب919اٌمان عجاج مرتضى170737أ

راسب775والء عبد الغنً اسماعٌل170739أ

راسب900وداد دمحم حماده170740أ

راسب833جوسلٌن حسن مطر170744أ

راسب765مٌرفت حسن الحاج حسٌن170746أ

راسب786زهراء عباس الحاج حسن170747أ

راسب818برال توفٌك خلٌل170750أ

راسب714فادٌا فهد محمود170751أ

راسب867اٌمان طلعت ماجد170753أ

راسب997اٌمان مصطفى بحلك170756أ

ناجح1,011وحٌده محمود صبحه170757أ
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راسب850ندى اكرم الحاٌن170758أ

راسب981احمد دمحم خشفه170760أ

ناجح1,057سهام طالل طراق اللهٌب170761أ

راسب953مروه خضر الضناوي170762أ

راسب902حورٌه مصطفى خلٌل170763أ

راسب616سهٌال ربٌعه الحاج170765أ

راسب0دعاء ربٌعه الحاج170766أ

راسب727طه ابراهٌم خضر170767أ

راسب834مروه ابراهٌم المدن170768ًأ

راسب776حلٌمه علً هرموش170770أ

راسب981ضٌاء وجٌه جعفر170771أ

راسب762رمزٌة لاسم عتر170772أ

راسب915علً محمود احمد عمر170774أ

راسب0حنٌفة معٌن سٌف الدٌن170777أ

راسب555رٌم عبد الناصر المعوش170778أ

راسب731محمود عارف الخطٌب170782أ

ناجح1,040ٌوسف عمر مزٌان170784أ

ناجح1,095زٌنب صافً ٌاسٌن170788أ

راسب977علً الرضا دمحم علً حومان170790ًأ

ناجح1,029ابراهٌم دمحم حرٌري170791أ

راسب917رٌما عدنان جون170792ًأ

ناجح1,015اٌمن دمحم عٌاش170793أ

ناجح1,042زٌنب حسن عٌسى170794أ

ناجح1,052سوزان كامل الزٌن170796أ

ناجح1,017سارة خٌرالدٌن حطٌط170797أ

راسب974دمحم احمد نعمة170798أ

ناجح1,076امل ٌوسف خلٌل170799أ

ناجح1,044سحر عبدهللا عبدهللا170800أ

ناجح1,029حوراء حسٌن زٌن الدٌن170801أ

ناجح1,092فاطمة محمود عٌسى170802أ

ناجح1,069علً احمد عساف170803أ

راسب973عباس موسى الزٌن170804أ

راسب993جعفر الصادق علً خنسا170805أ

راسب986منى حسٌن ضاهر170808أ

راسب890مٌسم نعمة سرور170809أ

راسب812دمحم نعمه سرور170810أ

راسب427زٌنب دمحم بو مرع170811ًأ

راسب18موسى احمد حمٌة170812أ

راسب953وسٌم مفٌد بشنك170815أ

ناجح1,007نانسً عبد هللا مهدي170817أ

راسب876فاطمة عبدالناصر حسن170818أ
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راسب838اعتدال متعب المدٌر170820أ

راسب868علً مهدي شمص170821أ

راسب0لما دمحم المسلم170822أ

ناجح1,071نجوى أحمد البعرٌن170824ًأ

راسب982نور حسن علم الدٌن170825أ

ناجح1,132اٌمان عبد العزٌز مصطفى180004أ

ناجح1,120دانٌا عصام دٌاب180006أ

ناجح1,044روان دمحم الشٌخ علً زكرٌا180009أ

ناجح1,037رٌان دمحم المرحان180011ًأ

ناجح1,275رٌم أحمد لاسم180012أ

راسب888فاطمه خالد أٌوب180016أ

ناجح1,094هال ولٌد السحمران180023ًأ

راسب973ٌاسمٌن خالد دٌاب180025أ

راسب908شٌرٌن رجب سعٌد هوشر180056أ

راسب901اسراء دمحم شعبان180065أ

راسب975جٌنان دٌاب ظروف180073أ

ناجح1,104دعاء خٌر الدٌن خٌر الدٌن180077أ

ناجح1,159راغدة عنتر عنتر180078أ

راسب714رجاء مصطفى ٌاغ180082ًأ

راسب175رحاب جمال فٌاض180083أ

راسب858رشٌده محمود حداره180084أ

ناجح1,006رهام مصطفى تملى الخان180086ًأ

راسب906رٌما ولٌد البزال180090أ

ناجح1,244عزٌزه احمد شندب180096أ

راسب997فاطمه دمحم السٌد180098أ

ناجح1,110نداء خالد علم الدٌن180105أ

راسب984امانً حسٌن الدمشك180140أ

راسب905فاطمه الزهراء ٌوسف فارس180152أ

راسب0كارولٌن دمحم خلٌل180154أ

راسب928جهاد حسٌن سلهب180161أ

ناجح1,078مرٌم دمحم بجٌج180162ًأ

راسب890مٌسم دمحم ضاهر180163أ

راسب797وئام احمد كرٌم180164أ

راسب0عفٌف سمٌر حجازي180165أ

ناجح1,299فاطمه دمحم ذٌاب180166أ

ناجح1,153سهى حسٌن الجندي180167أ

ناجح1,005براءة احمد محٌش180168أ

ناجح1,002لمر محمود الجاسم180169أ

ناجح1,072كرٌم دمحم الفلو180171أ

راسب697نارمٌن محمود دٌاب180176أ

راسب661مرٌم مشهور صالح180177أ
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راسب487وفاء غالب الدهٌب180180ًأ

راسب812زٌنب علً بعلبك180184ًأ

راسب717ضٌاء لاسم عالء الدٌن180204أ

راسب802خالدٌة خالد طرفه190006أ

راسب987دٌانا أحمد عصفور190008أ

راسب944رولٌة دمحم السحمران190012ًأ

راسب705سهٌر خالد رستم190016أ

راسب893لما بولس الدوره190023أ

راسب801منى علً عباس190025أ

راسب924رحاب دمحم صالح الدٌن190030أ

راسب925رٌان احمد حسٌن190031أ

راسب945سوزان مصطفى الغا190032أ

راسب969امل مطٌع لرعون190058ًأ

راسب897صبحً ولٌد العثمان220004أ

ناجح1,168عبد الرحٌم دمحم سعود220005أ

ناجح1,203علً احمد الشعار220006أ

ناجح1,191معن محمود الطٌار220008أ

ناجح1,234ولٌد طارق العتري220009أ

ناجح1,266سامً علً ناصر المٌن230009ًأ

ناجح1,228علً حسٌن اٌوب240006أ

ناجح1,198جونً انطوان جبور250025أ

ناجح1,195دمحم خالد صوان250027أ

راسب737عاصم عبد الرزاق عبد الحمٌد260003أ

ناجح1,067عبد الرحمن أحمد سعود260004أ

راسب969ابراهٌم كاظم بغدادي260010أ

ناجح1,207باسل صبري شون260011أ

ناجح1,208بالل خٌر الدٌن دمحم260012أ

ناجح1,063حسن علً فارس260014أ

راسب651دمحم حسن الغا260022أ

ناجح1,187دمحم علً بحري260023أ

ناجح1,206دمحم علً مصطفى260024أ

ناجح1,067الٌاس رفٌك البعٌن260027ًأ

ناجح1,229الٌو رٌمون حبٌب260028أ

ناجح1,232اٌلٌو لطف هللا سعد260029أ

ناجح1,211جان بٌار جوزف البشعالن260030ًأ

ناجح1,222جورج شربل سعٌد260032أ

راسب489جٌمس جونً مخول260035أ

راسب918رٌشارد جورج البعٌن260037ًأ

ناجح1,062زٌاد اسعد غزال260038ًأ

ناجح1,235سعد عبد الحكٌم العرب260039أ

ناجح1,087شربل رزق هللا فهد260040أ
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ناجح1,123علً حسن راٌد260041أ

راسب341لٌشع حنا اسطفان260042أ

راسب942محمود ابراهٌم تمساح260043أ

ناجح1,252نموال سالم حرب260044أ

راسب308خالد أحمد الرفاع260045ًأ

راسب965احمد سلٌم حٌدر270001أ

راسب975انطوان فرنسوا غارٌوس270002أ

راسب148حسٌن علً بالغ270005ًأ

راسب948فابٌان نخلة ٌوسف270012أ

ناجح1,079دمحم حسٌن الموسوي270014أ

راسب897دمحم مطهر احمد شاكر270016أ

ناجح1,295ٌوسف اسعد منصور270018أ

راسب330دمحم عدنان علً الحسٌن270020ًأ

ناجح1,028ابراهٌم عمر علوان280011أ

راسب871احمد ٌحً سبٌت280013أ

راسب400جاد مٌالد المختف280016ًأ

ناجح1,051دمحم خضر فارس280022أ

راسب708ابراهٌم حٌدر عباس280025أ

راسب644حسٌن علً امهز280026أ

ناجح1,100حسن نصرهللا دمحم دٌب الزٌنوا280038أ

راسب249شحاده دمحم هاشم280039أ

راسب263صالح الدٌن احمد المصري280040أ

راسب323عبدهللا دمحم امهز280042أ

راسب849لاسم عبداالمٌر حجازي280044أ

راسب584علً دمحم عسٌل280053ًأ

راسب944عبد المادر مصطفى الشرٌف280055أ

ناجح1,016محً الدٌن سماح ٌوسف280056أ

راسب805احمد دمحم الدواش290001أ

راسب348ابراهٌم ولٌد الحاٌن290002أ

راسب409بسام عبد الواحد دمحم المذحج290004ًأ

ناجح1,467بشار ٌحٌى االٌوب290005ًأ

ناجح1,020بالل ولٌد الناغ290006ًأ

ناجح1,027جان لرعان خلٌل290007أ

ناجح1,058حسن دمحم عبد هللا زٌد حاتم290008أ

ناجح1,232راشد دمحم عبد الرحمن290013أ

راسب929ربٌع مصطفى الدواش290014أ

راسب853رضوان علً شحادة290015أ

راسب222زاهر دمحم عمر290016أ

ناجح1,107سامح طالل الجعفر290018أ

راسب207شولً دمحم حكوم290019أ

راسب971طه دمحم الرفاع290021ًأ
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ناجح1,307عبد العزٌز عبدهللا المجلد290022أ

ناجح1,202عبود مٌشال الحامات290024ًأ

ناجح1,040فاطمه حسٌن بطٌخ290026أ

ناجح1,062كنانه سلٌم عبد المادر290027أ

راسب569دمحم عبدهللا حلو290029أ

ناجح1,089دمحم محفوظ علً علوان290030أ

راسب548دمحم نافذ العل290031ًأ

راسب815محمود أحمد الخضر290032أ

ناجح1,008ممدوح احمد حداره290033أ

راسب969ٌحٌى محمود االستنبول290034ًأ

ناجح1,015علً عبدهللا دبك290035أ

ناجح1,077علً حسٌن لانصو290036أ

راسب968دمحم جعفر ركٌن290037أ

ناجح1,087دمحم عباس الدغل290038ًأ

ناجح1,270حسن وهبً طراد290039أ

ناجح1,245دمحم علً احمد290043أ

راسب294لؤي جهاد مغنٌة290044أ

ناجح1,266دمحم خضر خلٌل290045أ

راسب271دمحم نعمه جعفر290046أ

ناجح1,092دمحمعلً مصطفى جرادي290047أ

راسب850محمود علً لشمر290048أ

ناجح1,169عباس احمد ملحم290049أ

راسب955حسن موسى مسلمان290050ًأ

راسب794حسن عبد الحسٌن لرعون290052ًأ

راسب591سمٌر دمحم علٌان290053أ

راسب307علً عبدهللا سرور290054أ

ناجح1,148ادٌب انطوان منصور290056أ

راسب900البٌر انطوان غسان العرٌج290057ًأ

ناجح1,096انطونً ابراهٌم كحال290061أ

ناجح1,224انطونً ولٌد دامٌانوس290062أ

ناجح1,061اٌلً شارل مخلوف مطر290063أ

ناجح1,230رٌمون شولً حرب290067أ

ناجح1,166سمٌح جورج مخول290068أ

ناجح1,181غً ودٌع البستان290069ًأ

ناجح1,244فادي كلود الحاج290070أ

ناجح1,148احمد مهدي شرف290074أ

ناجح1,112حٌدر دمحم صمر290075أ

راسب222لاسم دمحم الحاج حسن290077أ

ناجح1,487دمحم الرضا تامر مرتضى290078أ

ناجح1,134دمحم موسى رعد290079أ

راسب383أحمد شولً معط290083ًأ
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راسب439بالل حسن خازم290088أ

راسب574بالل علً لاسم حسن290089أ

راسب295حسن عبدهللا نحال290090أ

راسب833حسٌن خلٌل الحسٌن290092أ

ناجح1,224حسٌن علً الزٌن290093أ

ناجح1,069حسٌن دمحم جعفر290094أ

ناجح1,153زائد سلطان عبدهللا لاسم290097أ

راسب321سعٌد دمحم حٌدر290099أ

راسب405سلٌمان احمد دمحم األكوع290100أ

راسب913عبد الجبار عبدهللا احمد دمحم السعٌدي290107أ

راسب293علً دمحم غنام290109أ

راسب306دمحم خالد بكري290113أ

راسب342دمحم رضا الدٌدي290114أ

راسب269دمحم فوزات حسٌك290116ًأ

راسب639زٌاد علً بو عل290126ًأ

ناجح1,278عباس علً حطٌط290128أ

ناجح1,255عبدهللا علً حمود290129أ

ناجح1,282علً فرج لعٌك290132أ

ناجح1,328دمحم محسن سعد290136أ

ناجح1,160مصطفى حاتم ٌعموب290138أ

راسب243حسٌن علً زٌن290142أ

ناجح1,093معن ٌوسف عرب290143ًأ

راسب493عصام بسام مدلل290146أ

ناجح1,177حسن خلٌل زٌن الدٌن290147أ

ناجح1,335بدر جواد عٌسى290148أ

ناجح1,009حسٌن كساب اسماعٌل290152أ

ناجح1,061دمحم خالد خضر290153أ

ناجح1,130حسن عباس السبالن300001ًأ

راسب880دمحم حسٌن فرج300004أ

راسب819هالل حسان الخطٌب300006أ

راسب649فاطمه ٌوسف الدر300028أ

راسب12هنادي علً حسان300029أ

راسب0حسٌن عدنان بلحص300030أ

ناجح1,094دعاء لاسم مكنا300031أ

راسب354رهام علً لشمر300032أ

راسب987سوسن فوزي ابراهٌم300034أ

راسب287فاطمه حسن نزال300037أ

راسب901حوراء حمد زعٌتر300045أ

ناجح1,024رحاب حاكم حالوي300046أ

ناجح1,101رٌبال أحمد نجار300048أ

راسب0زهراء حسٌن ناصر الدٌن300050أ
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ناجح1,081فاطمة عماد جعفر300056أ

راسب0عاصم عبد الحسن فرحات300064أ

راسب995دمحم سمٌر النجار300066أ

ناجح1,094تغرٌد غسان طً بو درغم300077أ

راسب0عبدالرحمن مهدي فواز300080أ

راسب921حسٌن وسام الحاج300091أ

ناجح1,012فارس حسٌن ضاهر300092أ

راسب911مهدي كامل شمص300097أ

راسب0باسل حسن الهبري310003أ

راسب30كلودٌا انطوان كورٌه310006أ

راسب839نادٌا مهدي المصري310009أ

ناجح1,158برهان حسن زكرٌا علوان310011أ

ناجح1,109مجد احمد فاروق المرعب310017ًأ

ناجح1,089آمنه محمود فارس310018أ

ناجح1,138اسماء دمحم الغول310021أ

راسب970مروان امٌن عبد الحفٌظ الشمٌري310036أ

راسب936هبه دمحم فوزي نور الدٌن310041أ

راسب841هدٌل محمود عثمان310042أ

راسب800ٌعموب سعٌد صدام الجهالن310043ًأ

راسب991اٌمان حسٌب عبد الرحمن310044أ

راسب979بسام خضر الشاكوش310045أ

ناجح1,122جمانة احمد جٌده310046أ

ناجح1,095خوال احمد سلٌمان310048أ

راسب972رانٌه علً الكردي310049أ

راسب805شرٌفه عبد الناصر شغري310051أ

راسب938عبدهللا اٌمن سنوس310054ًأ

ناجح1,131كوثر خضر طرادٌه310056أ

ناجح1,131مروه دمحم البعرٌن310059ًأ

ناجح1,113مروى عبد المجٌد زكرٌا310061أ

ناجح1,176هبه خالد محسن310065أ

راسب0وسٌم هانً بدر310066أ

ناجح1,383ٌسر صادق صادق310067أ

راسب0اٌمان دمحم الزعب310069ًأ

ناجح1,161حنان مصطفى دٌب310072أ

ناجح1,182غنٌمة خالد موسى310081أ

ناجح1,272فاطمه رفٌك لبالن310082أ

ناجح1,157دمحم علً دروٌش310086أ

ناجح1,064بدرٌه مصباح ٌوسف310095أ

ناجح1,130راندي علً ٌوسف310097أ

راسب713نوال انطوان دحدح310110أ

راسب865نعمت هاشم موسى310116أ
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راسب552فٌكتور فٌكتور الحاجه310117أ

راسب797لور جوزاف زخٌا الدوٌه310118ًأ

راسب319غنوة عبدو الفحل310119أ

ناجح1,150هدى عامر الحجٌري310123أ

ناجح1,089جوزٌف شربل نعٌم310127أ

ناجح1,369دمحم جواد محمود شام310132ًأ

راسب0ٌوسف دٌب الراع310134ًأ

راسب مشروعراسب1,104نارٌمان حبٌب عٌد320006أ

ناجح1,015ربى عبد الرزاق عبد العزٌز350005أ

راسب886فاطمة محمود فٌاض350008أ

راسب797ارلٌت اٌلً رباح350012أ

راسب748ساندرا الٌاس دبلٌن350014أ

راسب744وسام الٌاس ابو خاطر350016أ

راسب0ٌاسمٌن لاسم احمد350019أ

ناجح1,007ابراهٌم طالب حجازي350020أ

راسب905آالء موسى لمٌحة350021أ

ناجح1,060رٌم علً حومان350024ًأ

ناجح1,125زهراء لاسم حجازي350025أ

ناجح1,049زٌنب علً صفا350026أ

ناجح1,063سٌلٌن هشام بٌطار350027أ

ناجح1,119ربٌع امٌن كرٌم350032أ

ناجح1,049فاطمة فضل سكٌك350049ًأ

راسب952فاطمة محمود زٌن الدٌن350051أ

راسب982مروة حسٌن فتون350053ًأ

راسب162باترٌسٌا سعاده مرلص350063أ

راسب827جوزفٌن جوزٌف الطحش350066أ

راسب852خدٌجه خلدون االخرس350068أ

راسب898رٌان فوزي الكسار350069أ

راسب792رٌان دمحم صادق350070أ

راسب803زهراء عماد اسعد350074أ

راسب0اسماء ٌحً المٌر350081أ

ناجح1,249جمٌله دمحم حسن350082أ

راسب787حنان دمحم الحسن350083أ

راسب909خضر خالد الزعبً الزعب350084ًأ

ناجح1,032زهراء احمد معتوق350086أ

ناجح1,144عصمت خالد عمر350088أ

راسب817فرح خالد الدرباس350091أ

ناجح1,218رنا احمد الدمحم350099أ

راسب984رٌّان دمحم حسٌن350125أ

راسب897سمٌرة عثمان عدوٌه350127أ

راسب869محمود دمحم عبد المجٌد350129أ
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ناجح1,053أمانً علً شحادي350132أ

ناجح1,063حمزه فاٌز مدلج350138أ

راسب0حوراء حسٌن مشٌن350139أ

راسب816دٌما علً عمٌل350141أ

راسب849رنا دمحم ٌونس350142أ

راسب836روال محمود حٌدر350143أ

راسب915زٌنب حسن عاص350145ًأ

راسب40زٌنب علً بلوط350146أ

راسب0زٌنب محمود نزال350147أ

راسب830ساره ٌحً لبٌس350148ًأ

راسب0سكٌنه فارس عباس350150أ

راسب673غدٌر عبد الكرٌم زٌن الدٌن350153أ

ناجح1,018فاطمه أحمد سلهب350156أ

راسب580مالن فضل فرج350160أ

راسب103أحمد شولً الرواس350166أ

ناجح1,070أحمد عباس غصٌن350167أ

راسب422خلٌل دمحم نحول350175ًأ

ناجح1,259عباس ٌوسف نجم350182أ

ناجح1,019فرح ٌوسف السبع350186أ

راسب979مرٌم علً الممداد350189أ

ناجح1,060نجوى علً طاهه350193أ

راسب929نور عباس زهر الدٌن350194أ

ناجح1,003أٌه أحمد صعب350203أ

راسب803طالل غازي حمدان350207أ

ناجح1,126ٌارا الٌاس شعبان350208أ

راسب881علً دمحم الكردي350210أ

راسب888ٌوسف حٌدر دلماق350211أ

راسب0مرتضى حسٌن الحاج حسن350216أ

راسب757زٌنه عاطف الموسوي350219أ

راسب818جوزف حنا المصٌف350221ًأ

راسب420مرٌان منٌر شرٌتح350225أ

راسب0أحمد محمود زنوب350233أ

ناجح1,022امانً حسٌن خلٌل350237أ

ناجح1,035ساره علً حسون350242أ

راسب909زٌن العابدٌن علً رضا350243أ

ناجح1,114دمحم موسى خنافر350247أ

راسب0مرفٌنا علً أبو حمدان350249أ

راسب973مٌاده رٌاض شومان350251أ

ناجح1,093نادٌا احمد جباوي350262أ

راسب0زٌنه علً شرٌف350265أ

راسب665زٌنب سالم بصبوص350269أ
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راسب927مروى عدنان شعبان350272أ

ناجح1,099الٌاس ادمون عطاهللا350275أ

راسب860اٌلٌانا مٌشال الجزار350277أ

راسب0اسراء حسٌن طه350287أ

راسب972زٌنب نوري صاحب350289أ

ناجح1,012فاطمة محمود ناصر350293أ

راسب0مالن محمود فمٌه350294أ

راسب759لٌال علً فرحات350297أ

راسب737نور دمحم شحادي350304أ

راسب147فاطمة عبدهللا طبٌخ350305أ

ناجح1,116أحمد بشٌر العرجا370002أ

ناجح1,078أمر سبٌع لالوون370003أ

ناجح1,211ابراهٌم سعٌد طحلة370004أ

ناجح1,198اٌلً سمعان سمعان370006أ

ناجح1,090خضر غسان الحلو370009أ

ناجح1,132دموع أحمد عبدالفتاح370010أ

ناجح1,124دمحم معن الماض370014ًأ

ناجح1,003مٌراي ولٌد طرفه370017أ

ناجح1,116نهلة زكرٌا لاسم370018أ

ناجح1,209نور الهدى دمحم عٌسى370020أ

راسب894ٌوسف دمحم دحروج370021أ

ناجح1,032اسراء حسٌن عالء الدٌن370023أ

راسب170االء عباس ٌونس370024أ

ناجح1,063علً موسى سٌد370026أ

ناجح1,066علً محمود كرك370027ًأ

ناجح1,064دمحم علً عالء الدٌن370029أ

ناجح1,002محمود غسان توبه370030أ

راسب894جورج نصر هللا االشهب370039أ

راسب998رٌتا بٌدبا عاد370041أ

راسب883رٌتا جرجس حنا370042أ

ناجح1,054سامر شربل بو شعٌا370043أ

راسب943سٌزار رغٌد للٌمه370044أ

ناجح1,054شكٌب بسام انطون370045أ

راسب980علً سمٌر بال370046ًأ

راسب991غروب محمود الناظر370047أ

راسب230أحمد شفٌك رمال370051أ

ناجح1,052أسامه دمحم طراف370053أ

ناجح1,080اٌهاب كرم مرع370054ًأ

راسب848جمال محً الدٌن حنٌن370055ًأ

ناجح1,210حسن اسماعٌل الشٌخ عل370057ًأ

ناجح1,171حسٌن حسن لبٌس370058ًأ
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ناجح1,143حسٌن دمحم رمضان370059أ

راسب900حسٌن دمحم سلٌمان370060أ

راسب929رٌم دمحم الحاج حسن370065أ

راسب578زٌنب هالل البركه370067أ

ناجح1,188عبد الرحمن بكري حاج احمد عزالٌر370069أ

ناجح1,097علً عباس دندش370070أ

ناجح1,102علً دمحم خلٌل370071أ

ناجح1,155لبنان اسعد فرحات370073أ

راسب917دمحم علً صالح370076أ

ناجح1,011دمحم علً الحاج370080أ

ناجح1,142دمحم بسام صالح370081أ

ناجح1,045دمحم مصطفى حالوي370082أ

راسب987هدى نور الدٌن غدادي370083أ

راسب952وائل احمد زرلط370085أ

راسب973ٌعموب دمحم سالم370086ًأ

ناجح1,019بالل فاروق عراج370087أ

ناجح1,187جان نموال كشر370089أ

ناجح1,044جورج ٌوسف جرجوره370090أ

ناجح1,174دجٌنً ٌوسف بشارة370091أ

ناجح1,015مثلج احمد الٌخن370097ًأ

راسب976مرسال ٌوسف طلٌس370099أ

ناجح1,166مروه غازي عبال370100أ

ناجح1,122ناتاشا جورج مناسا370101أ

ناجح1,173نزار معن جمال370102أ

ناجح1,054نهى محسن احمد370103أ

ناجح1,046هالل احمد ضاهر370104أ

ناجح1,017سهاد دمحم كوكب440002أ

راسب948حنٌن ناصر اللهٌب440004ًأ

راسب781رٌان رضوان شعبان440005أ

راسب0رٌم عامر المودن440006ًأ

راسب789ساره جمال حاج440007أ

راسب860غنى فواز رٌما440008أ

راسب0نٌراز دمحم زرٌمه440012أ

راسب932االء أحمد سعدى440013أ

راسب811اثار فاروق حمد440015أ

ناجح1,017افراح عز الدٌن الرفاع440016ًأ

راسب960الٌسار علً االحمد440017أ

راسب957امٌره نوفل ابراهٌم440018أ

راسب768أمٌنه فاروق الزعب440019ًأ

راسب875اٌمان خالد االسعد440020أ

راسب981بسمه رمضان خضارو440022أ
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راسب755جنان عبدالسالم دٌب440024أ

راسب786جواهر جمال السراج440025أ

راسب956خدٌجه مصطفى سٌور440028أ

راسب0خلود علً حمد440029أ

راسب782دٌاال رامز مطر440031أ

راسب996ربوع مسهوج الصالح440032أ

ناجح1,082رشا انطون سمعان440033أ

ناجح1,019رلٌة عمر احمد440034أ

راسب814رلٌة فٌصل االسعد440035أ

راسب951رواد خضر لمر الدٌن440037أ

راسب868رٌان عبد الفتاح موسى440038أ

راسب720زوات مصطفى السٌد440039أ

راسب873سماح طالب جنٌدي440041أ

راسب747سماح علً الخضر440042أ

راسب911سمٌره سٌمون سعد440043أ

راسب992صباح رشٌد الصاج440044أ

راسب889عنود عبد الناصر طاهر440045أ

راسب884فاطمة حسٌن حسٌن440048أ

راسب907فاطمة خضر االحمد440049أ

راسب926فاطمة علً سعده440050أ

راسب966فالٌري حسن داغر440051أ

ناجح1,128فداء حسن ملحم440052أ

راسب961كرٌستٌنا روبٌر المشرل440053ًأ

ناجح1,018لٌال دمحم سعود440056أ

راسب999ماٌا أكرم فاهم440057ًأ

راسب992محاسن دمحم السحمران440059ًأ

راسب0مرٌم أحمد ابوخضر440060أ

راسب710مالن ابراهٌم الرز440061أ

راسب690مالن لاسم صبٌح440062أ

راسب945منى دمحم ابو خضر440063أ

ناجح1,025مٌرفت احمد رضوان440064أ

راسب710مٌرنا ممدوح الزعب440066ًأ

راسب929نجٌبة أسبر سكاف440071أ

ناجح1,051نظٌمة محمود دمحم440072أ

راسب908نهى أحمد االسعد440074أ

راسب877هٌفاء دمحم الزعب440076ًأ

راسب773والء كفاح الكردي440077أ

راسب888مرٌم دمحم صدٌك خلف440081أ

ناجح1,002زٌنب حسن الصغٌر440088أ

راسب786سهى حسن ضاوي440089أ

راسب667مروة فردوس فردوس440093أ
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ناجح1,068فاطمة دمحم فرحات440104أ

راسب950جنى علً نحال440105أ

راسب0دعاء صبحً فحص440107أ

ناجح1,003نارٌمان حسن غندور440108أ

راسب992زهراء احمد بحمد440110أ

ناجح1,029آٌة دمحم احمد عبد المجٌد شلب440112ًأ

راسب993حنٌن عباس بدر الدٌن440113أ

راسب991آٌه عادل شٌت440119أ

راسب975آٌه دمحم حمد440120أ

ناجح1,013االء فؤاد فحص440122أ

ناجح1,019امانً دمحم حالوي440123أ

راسب922اٌمان دمحم سلٌم440124أ

راسب947ردٌنا حسٌن شبٌب440129أ

ناجح1,011رٌم راضً منذر440131أ

ناجح1,087زٌنب علً منصور440134أ

راسب948زٌنب كامل ترحٌن440135ًأ

راسب0منى ٌاسر لاطب440137ًأ

ناجح1,017سالم ابراهٌم الخنسا440138أ

راسب0شهناز حسٌن سبٌت440139ًأ

ناجح1,087نانسً هانً شروف440141أ

ناجح1,038عبٌر سمٌر جزائرل440142ًأ

راسب931عال ٌوسف حرب440145أ

راسب0غالٌة توفٌك لدوح440146أ

راسب882فاطمة علً حسٌن440148أ

راسب945فاطمة علً خشٌش440149أ

راسب931نور ابراهٌم لمع440152أ

ناجح1,023نور حسٌن حارٌص440153ًأ

راسب965نور سمٌر نور الدٌن440155أ

راسب979نور الزهراء دمحم شعٌتو440156أ

ناجح1,015هبه منٌر حمود440158أ

راسب0اوجٌنً جوزف شعنٌن440162أ

راسب0منال طونً غزاله440167أ

راسب960إفا علً سلٌمان440169أ

ناجح1,071شرٌفً نجٌب ٌاسٌن440173أ

ناجح1,124فاطمه احمد سلٌمان440175أ

ناجح1,005فاطمه حٌدر شبل440176ًأ

راسب795اٌلٌان طنوس كعوى440180أ

راسب0بامٌال ادمون جٌز440181أ

راسب925جٌزٌل مطانٌوس البٌسري440183أ

راسب595دالل جوزٌف باتور440184أ

راسب996سترٌدا شامل الترس440186أ
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راسب853سونٌا انطوان الطحش440188أ

ناجح1,047دارٌن احمد الشٌخ440195أ

راسب589رولٌة عصام لاسم440197أ

راسب868رٌم عبد الغنً محمود440200أ

راسب988ساره عدنان عثمان440202أ

ناجح1,037نورا احمد الحاج440205أ

ناجح1,009سالً حسن عالء الدٌن440213أ

راسب971سحر جمال زٌن الدٌن440214أ

ناجح1,206فاطمه ابراهٌم شٌت440215أ

راسب978مالن مصطفى حالوي440219أ

راسب940زٌنب حسن لمر440222أ

راسب967مرٌم لاسم نابلس440223ًأ

راسب933رشا حسن تامر440225أ

راسب830رٌم جعفر الخضور440229أ

راسب623فرح دمحم غسان الخواجه440231أ

راسب847ماري فؤاد الرهبان440233أ

راسب803مهى مصباح الحداد440236أ

راسب995وهٌبه خالد فاترون440237ًأ

ناجح1,110آالء عدنان عمار440238أ

راسب939اسٌال عزام الجعٌدي440239أ

راسب526الماظة احمد الحاٌن440240أ

راسب795جنان دمحم ناصر440241أ

راسب887جٌهان دمحم جهاد جوهر440243أ

راسب919حلٌمة خالد الكوران440245ًأ

راسب728حواء مصطفى الحاج عل440247ًأ

راسب821خدٌجه علً عبد هللا440248أ

راسب319خلود خالد صالح440249أ

راسب916دالل جمٌل المرلب440250ًأ

راسب792رؤى ناصر العبد440251أ

راسب844فاطمة حسٌن الشمٌك440253أ

راسب0فاطمة عمر لدور الخٌر440254أ

راسب827فاطمة احمد سالم زكرٌا440255أ

راسب746فاطمة احمد طراد440256أ

راسب811فاطمة مصطفى البعرٌن440257ًأ

راسب727لمر طاهر زكرٌا440258أ

راسب14لبنى عدنان طبٌخ440259أ

راسب888مرٌم احمد كمال الدٌن440260أ

ناجح1,003مرٌم عبد الرحمن ٌاغ440261ًأ

راسب912مرٌم فٌصل الزٌن440262أ

راسب998مرٌم دمحم ٌاسٌن440263أ

راسب0مهى بسام كراكٌزي440264أ
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راسب389نادٌن عبد المادر الدهٌب440265ًأ

راسب900الٌسار علً موسى440271أ

راسب791الٌسار مرعً موسى440272أ

ناجح1,044اٌمان خالد حاج حماده440273أ

راسب839خدٌجه عبد السالم عثمان440276أ

ناجح1,006دالٌا ساٌد سابا440277أ

راسب903دانا كامل المضمان440278ًأ

راسب913دعاء اشرف الصٌادي440279أ

راسب757رشا ٌوسف العرنوس440280أ

راسب867رفٌده عمر الرافع440281ًأ

راسب724رمزٌه عبد هللا موسى440283أ

راسب874ساندي عبد الناصر الحسٌن440286أ

راسب838سمٌه محمود موسى440289أ

راسب833صباح خالد كٌال440290أ

ناجح1,014صفاء جمال عبد المادر440291أ

راسب822صفى خالد موسى440292أ

راسب681عبٌر نزٌه عجاج440294أ

راسب949عال احمد حمٌده440295أ

راسب784علٌاء عبد المادر عتر440296أ

ناجح1,021فاطمة عبد المادر عبد هللا440298أ

راسب697ملن ولٌد شعبان440300أ

راسب0منار علً الغول440301أ

راسب834نور الهدى دمحم كمال الدٌن440304أ

راسب829نور الهدى مصطفى عواد440305أ

راسب771هبه رٌاض النابوشى440307أ

راسب572هنادي دمحم مرعً فتفت440308أ

ناجح1,007والء دمحم عبٌد440309أ

راسب941ٌاسمٌن دمحم سلوم440310أ

راسب912ٌوستٌنا نزٌه داود440311أ

راسب0رٌناتا صفوان علوان440316أ

راسب870ساره طالل السواح440318أ

راسب982سندس عطٌه الٌوسف440320أ

راسب761عائشه حسٌن عبد هللا440322أ

راسب912عبٌر حسٌن وهبه440323أ

راسب961غانٌه مصطفى حمود440324أ

راسب783غروب دمحم خمٌس440325أ

راسب0ندٌن خالد العل440326ًأ

راسب831نوال علً النابوش440328أ

راسب830هبه دمحم جودر مكناس440329أ

راسب806هبى مروان الرفاع440330ًأ

راسب945هناء سامر كرٌم440331أ
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راسب819هند محمود صبحه440332أ

راسب918أٌة هانً منصور440335أ

راسب956بتول حسٌن عٌد440337أ

راسب866بٌان أكرم بٌاض440339أ

راسب930حٌاة خلٌل سعد440343أ

راسب964دعاء حسن سعد440344أ

راسب966زهراء عبد هللا بٌضون440348أ

ناجح1,011زهراء علً ٌونس440349أ

راسب881زٌنب عباس كرك440352ًأ

راسب927زٌنب فضل حسن440353أ

راسب133زٌنة أحمد زٌن440354أ

راسب915سجى حاتم حسٌن440355أ

راسب927سكنه علً ٌونس440356أ

راسب948فرح علً رومٌة440364أ

راسب0كوثر ابراهٌم المعنم440366ًأ

راسب942كوثر علً الغرٌب440367أ

راسب0مروة حسٌن االطرش440369أ

راسب973مرٌم ابراهٌم جفال440370أ

راسب980نداء حسن الجش440373ًأ

راسب0نرمٌن وهٌب اسماعٌل440374أ

ناجح1,039هبة رضا خلٌل440376أ

ناجح1,107زٌنب خالد الحجٌري440378أ

راسب914زٌنب رضى صادق440379أ

ناجح1,004زٌنب عزٌز عباس440380أ

ناجح1,034عٌشه مصطفى الحجٌري440384أ

راسب939غنوة احمد الحجٌري440385أ

راسب973فرح أمٌن ابو العز440386أ

راسب900مها جمٌل اٌوب440388أ

ناجح1,098نغم علً عز الدٌن440389أ

راسب996نغم كنج فاٌك440390أ

ناجح1,056اناس رفٌك عٌاش440394أ

راسب971باسمة غالب سراٌا440395أ

راسب462دعاء جمٌل ابو شمره440404أ

ناجح1,023رٌم طارق دغٌش440406أ

ناجح1,086هبه عبد الوهاب الحجٌري440408أ

ناجح1,046هٌفاء فؤاد جواد440409أ

ناجح1,081ٌمنى اٌمن صوان440410أ

راسب888اسماء احمد اٌوب440411أ

ناجح1,081اٌمان احمد المصري440412أ

راسب900جنات صالح كرنب440414ًأ

ناجح1,028جنى عبد هللا حٌدر440415أ
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راسب957حوراء هولو شرٌف440416أ

راسب445خدٌجه ٌوسف هاشم440417أ

راسب531رنده حاتم مدلج440418أ

راسب961زهراء دمحم علوه440419أ

راسب925زٌنب دمحم االتات440420أ

ناجح1,005فاتن عباس احمد لاسم440422أ

ناجح1,000فاتن دمحم احمد لاسم440423أ

ناجح1,097فاطمه حسن شمٌر440424أ

راسب823لٌلى صالح الشٌاح440425أ

راسب0مروه احمد شمص440427أ

ناجح1,049مٌساء دمحم الموسوي440429أ

راسب0نسرٌن انور طلٌس440430أ

راسب968نور عباس البزال440431أ

راسب996ٌمن احمد خلف440432أ

راسب981آمنة علً مازح440433أ

راسب957آٌه عبدالكرٌم عاص440434ًأ

راسب839دٌانا مهدي منذر440437أ

راسب916زٌنب حسٌن عبدالنب440443ًأ

راسب950فاطمة حسٌن مظلوم440448أ

راسب0فرح فٌصل عبدهللا440451أ

راسب570لورٌان محمود فمٌه440452أ

راسب774لوٌسا سلٌمان وطفى440453أ

راسب0منال عباس عبد الخالك440458أ

راسب696منى اسدهللا شعٌتو440459أ

راسب0مً مجٌد حجاز440460أ

راسب906نور الصباح حٌدر شاهٌن440461أ

راسب862والء ابراهٌم صٌدح440467أ

راسب0راغدة ناجً فرحات440475أ

راسب930اٌمان كامل عبٌد440477أ

راسب677دعاء عبدالناصر الشٌحان440478أ

راسب793رزان سعدهللا االسعد440480أ

راسب659سحر حسٌن خلف440481أ

راسب692سالم عطٌه السعٌد440482أ

راسب303صباح شحاده دمحم440484أ

راسب0ضحى دمحم الحسٌن440485أ

راسب790عائشة عدنان الكاٌد440486أ

راسب958علٌا مصطفى خلٌفة440487أ

راسب695فادٌه دمحم المنف440489ًأ

راسب969فاطمه ٌوسف العل440490ًأ

ناجح1,073والء دمحم الحماده440492أ

راسب934تانٌا اٌلً الطري440493أ



مديرية التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان

 الثانية2017نتيجة شهادة االجازة الفنية 

مالحظةالنتيجة النهائيةالمجموعاالسمرقم الترشيح

ناجح1,054رانٌا فوزي زٌتون440494ًأ

راسب766سعاد أحمد الرجب440496أ

راسب0فاطمة أكرم الرمضان440497أ

راسب664فٌفٌان دٌب ابراهٌم440498أ

راسب0كالرا جوزٌف طنوس440499أ

راسب151الرا راغب ابراهٌم440500أ

راسب0ساره احمد لدور440503أ

راسب907مرٌم رضا نور الدٌن440504أ

راسب814لما موسى جمعه440505أ

راسب827فاطمه ابراهٌم نجمه440506أ

راسب764فداء خلٌل النمر440508أ

راسب995عبٌر عبدالرحٌم منصور440512أ

راسب925مرٌم باسم دمحم حسٌن الصاف440514ًأ

راسب0وفاء نجٌب لاروط440515أ

راسب665ربى هانً سلٌم440523أ

راسب0جوال فارس عازار440525أ

راسب501الرا سعاده رعد440527أ

راسب459شارلٌن جرجس سعد440528أ

راسب955نجوى دمحم الدهٌب440532ًأ

راسب926فاطمة خالد الخالد440533أ

راسب980هال زكرٌا الضاضون440535أ

راسب636عفاف احمد الشٌخ موسى440540أ

راسب0لٌال فؤاد الصفدي440542أ

راسب900صفاء ابراهٌم ابراهٌم440543أ

راسب682ابتسام عبدالكرٌم دمحم440544أ

راسب881رٌم محمود طالب440545أ

راسب882نور الهدى عامر عٌد440548أ

راسب545دنٌا علً هرموش440550أ

راسب817سهى خالد عمر440552أ

راسب967رٌان عبدهللا حٌدر440554أ

راسب0لبنى دمحم المصري440555أ

راسب991دٌانا شهٌر عبٌد440560أ

راسب0ضحى خالد حٌدر440563أ

ناجح1,035نسٌبه خضر الضناوي440564أ

راسب712تغرٌد محمود الرفاع440565ًأ

راسب0عائده عصام العبٌد440566أ

راسب897ساره دمحم عباس440567أ

ناجح1,054ندى دمحم الحج440569ًأ

راسب831سحر سلٌمان مثلج440570أ

راسب928اٌمان بري اسماعٌل440571أ

راسب951سراب فرج الدمحم440572أ
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راسب916رلٌه علً اسعد440573أ

راسب993فدى حسن ملحم440574أ

ناجح1,031والء محمود عمل440575أ

ناجح1,008اٌفٌن عدنان الماروق440576أ

ناجح1,002صفاء احمد طالب440578أ

راسب944رلٌه دمحم الشٌخ440579أ

راسب864عزٌزه دمحم ابو زٌد440580أ

راسب882زٌنه عبدالرحٌم االسمر440581أ

ناجح1,012سالم احمد عٌسى440584أ

راسب908فرح دمحم سالم440590ًأ

راسب966بشرى كنج ابو عمر440591أ

راسب904مرٌم لاسم ترحٌن440593ًأ

ناجح1,015زهراء دمحم شمٌر440595أ

راسب939مرٌم علً كرٌم440596أ

راسب987لٌلى عفٌف علً احمد440597أ

راسب824فاطمه رضا بدرالدٌن440602أ

ناجح1,149آٌة اسماعٌل ترحٌن440605ًأ

راسب990سلمى حبٌب وهب440607ًأ

راسب970نغم حٌدر لزٌحة440608أ

ناجح1,012رٌمه فاٌز جبر حدٌفه440610أ

راسب940جوانا حنا منصور440612أ

راسب0بتول ٌوسف صالح440613أ

راسب928زهراء سهٌل عرندس440618أ

راسب901دالٌه مصطفى امهز440624أ

راسب934عفاف نصري صعب440627أ

راسب974بتول دمحم ٌاغ440628ًأ

ناجح1,088زٌنب عدنان ناصرالدٌن440629أ

راسب876اناس حسٌن الممداد440630أ

راسب959ابتهال احمد البرج440635ًأ

راسب980هبه عطا توفٌك440636أ

راسب885والء نمر عبدالبال440637ًأ

راسب904ردٌنه علً ٌاسٌن440639أ

راسب914سحر عدنان الفوعان440641ًأ

راسب894كارال جورج جبور440644أ

راسب990روزٌن متري صعبٌة440645أ

ناجح1,022هبه غسان حٌدر احمد440647أ

ناجح1,107ابتهاج عفٌف شمس440649أ

راسب0نواعم حسٌن شحاده440650أ

راسب941نبٌها ولٌد عراج440651ًأ

راسب977الٌن بولس مالن440652أ

ناجح1,030رنا ضومط شمٌر440655أ
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راسب958سحر فواز غنام440661أ

راسب989هنادي عبدالمجٌد شعبان440666أ

ناجح1,139ألفت لاسم طلٌس440668أ

ناجح1,081فاطمة مكٌة حسٌن اسماعٌل440669أ

راسب911سمر سمٌح زٌنة440672أ

راسب0فاطمة حسٌن المصري440673أ

راسب822ساره دمحم الدٌران440675ًأ

راسب839مٌساء مهدي الدروب440676ًأ

راسب923نادٌن مهدي سٌف الدٌن440677أ

راسب0عاٌدة ابراهٌم حمادي440678أ

راسب922أسماء ناصر العثمان530003أ

ناجح1,018باسكال ٌوسف مزوق530005أ

ناجح1,173بتول عصام البستان530006ًأ

ناجح1,031حال شحاده أحمد530009أ

راسب769رنٌن رشٌد بطٌخ530011أ

راسب919سوزي خالد الشعار530014أ

راسب959صفٌه حسن السٌد السبسب530015ًأ

راسب948فدا نواف شخٌدم530020أ

راسب673فلورانس حمٌد النشار530021أ

ناجح1,089مدونا علً طالب530022أ

راسب696مرٌم علً خضر530023أ

راسب665مصطفى دمحم الشٌخ مصطفى530024أ

راسب663حسن ٌوسف الصباح530028ًأ

راسب554طارق زٌاد جراح530031أ

ناجح1,092مالن غازي خشٌش530044أ

راسب795حسٌن ٌوسف حجازي530047أ

راسب975كاظم توفٌك ٌونس530051أ

ناجح1,150آمنه دمحم حمود530056أ

راسب871اٌمان فوزي عز الدٌن530061أ

ناجح1,005جٌانا زكرٌا رجب530065أ

ناجح1,153حٌدر علً المبو530067أ

ناجح1,014فواز عدنان الخضر530078أ

ناجح1,067لمر علً حسٌن530079أ

راسب0لٌنا محمود عثمان530080أ

راسب847دمحم حسٌن الكلل530081أ

ناجح1,305مروه خالد الجابر530084أ

ناجح1,074نداء دمحم الغول530088أ

ناجح1,081هبه احمد درغام530090أ

ناجح1,173حسٌن علً علٌان530092أ

راسب518حسٌن دمحم فواز530093أ

ناجح1,244اٌمان علً أمهز530103أ
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ناجح1,357تغرٌد مصطفى اٌوب530105أ

ناجح1,169مسعود حسٌن الحجٌري530120أ

ناجح1,175عبد الرحمن احمد سالم530125ًأ

ناجح1,103فرح حسن حاموش530128أ

راسب0هبة ابراهٌم علوٌة530132أ

راسب992ٌوسف دمحم العلوش530133أ

ناجح1,044نور الهدى جواد لبٌس530138ًأ

ناجح1,015هٌثم رئٌف حسن530139أ

ناجح1,205أحمد وجٌه شمٌر530142أ

راسب16حسان غسان حلو مروه530145أ

راسب843دمحم محمود المهدي530147أ

راسب939عال أحمد الشٌخ530151أ

راسب955محمود عبد العزٌز خضر530154أ

راسب913رشا دمحم لدوح530155أ

ناجح1,124فاطمه دمحم عالم530156أ

ناجح1,259الٌاس نمر نصر530162أ

راسب91حسن خالد عز الدٌن530163أ

ناجح1,059مً أنطانٌوس بو أنطون- ري530164أ

ناجح1,144غرٌس حنا عبود530166أ

ناجح1,162لٌال نجٌب ابراهٌم530167أ

راسب977علً فضل هللا ٌزبن530181أ

راسب879جهاد حسٌن فهده530182أ

راسب628علً ٌوسف منصور530188أ

راسب895سالم دمحم صالح عبٌد530191أ

راسب853نور ملحم الحاٌن540008أ

راسب689منى دمحم عبد الخالك المرٌش540013أ

راسب873ادهم عمر لمر الدٌن550003أ

راسب536استرٌلٌتا سمٌر البستان550004ًأ

ناجح1,001بشار دمحم عمار550006أ

ناجح1,028جورج مٌخائٌل مخاٌل550009أ

راسب292حسٌن علً نون550011أ

راسب634خرٌستو مٌشال بافٌط550013أ

ناجح1,022شربل جمٌل جرجس550017أ

ناجح1,020عمر جمال عبد المادر550020أ

راسب881لاسم دمحم السٌد احمد550021أ

راسب863كاتً شارل نصر هللا550022أ

راسب166كنج ظافر ماض550023ًأ

راسب949مجد فضل هللا طالب550024أ

ناجح1,057وائل احمد عمار550026أ

ناجح1,068افرام ٌوسف مهنا550027أ

ناجح1,010الٌاس جورج موراد550028أ
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راسب542اٌلٌو ٌوسف رزق550030أ

راسب596جونً فهد ناصٌف550033أ

راسب842حمدى خالد خالد550035أ

راسب744رواد سمٌر بو مجاهد550036أ

ناجح1,028عماد الٌاس عون550040أ

راسب971كاظم دمحم عالء الدٌن550041أ

ناجح1,032مارٌو نعٌم بو زٌدان550042أ

راسب482مصطفى دحام الناٌف550044أ

راسب789ٌاسر عادل الموسوي550046أ

راسب669ادي حنا الخوري550047أ

راسب815الٌانا جورج نصر550048أ

ناجح1,244امٌر سمٌر سلٌمان550049أ

راسب711جونً ٌوسف الخوٌري550052أ

راسب805شربل بٌار ابو خلٌل550056أ

راسب222عارف سلٌمان العبدهللا550058أ

راسب672دمحم حسن سعادة550061أ

راسب946دمحم رضا صادق شمس الدٌن550062أ

راسب909محمود احمد الصبٌح550063ًأ

راسب316نرجس مصطفى مشٌن550064أ

راسب911هاشم حسٌن العل550065ًأ

راسب830ولٌد ابراهٌم مصروعة550066أ

ناجح1,063ٌاسر احمد جابر550067أ

راسب861مارون شربل بركات550068أ

راسب799االء دٌب االكوم550069ًأ

راسب276آمنه احمد ناصر طواش550070ًأ

راسب952ابراهٌم احمد الزعب550071ًأ

راسب385ابراهٌم ماجد بدره550072أ

ناجح1,111احمد راتب دمحم الحاٌن550074أ

ناجح1,419احمد عبد الهادي طالب550075أ

ناجح1,125احمد دمحم عبد المادر550076أ

راسب944احمد محمود غانم550077أ

راسب288احمد نوح البعرٌن550078ًأ

راسب288احمد ٌوسف خضر آغا550079أ

راسب762باترٌن الفراد كرم550081أ

راسب936بسام علً عبدو550082أ

راسب822بطرس ٌوسف فنٌانوس550083أ

راسب875حسن عزالدٌن عزالدٌن550086أ

ناجح1,112خالد احمد خالد عوض550087أ

راسب628خالد ولٌد خضر550089أ

راسب631رامً محمود العل550090ًأ

راسب879سالم خالد خضر550094أ
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راسب248سمر هشام غمراوي550095أ

راسب856عبد الحلٌم رٌاض عربس550099أ

ناجح1,092عبد الرحمن جمال الشرلاوي550100أ

راسب940عبد الرحمن زٌاد الحاج دٌب550102أ

راسب913عبد السالم عبد الجلٌل عبٌد550103أ

راسب236عبد السالم عبد اللطٌف خضر550104أ

راسب856عبد العزٌز عباس عباس550105أ

راسب842عالء الدٌن مصطفى الدواس550108أ

راسب684عماد حمد دروٌش550109أ

راسب388كوسر دمحم حسٌن550111أ

ناجح1,195دمحم حسٌن العرب550114أ

راسب793دمحم رٌاض رجب550115أ

ناجح1,118دمحم نور الدٌن عبد الوهاب550117أ

راسب716دمحم ولٌد العس550118أ

راسب894دمحم ولٌد لبابٌدي ابو شام550119أ

راسب268محمود خالد غانم550120أ

راسب581نبٌل غسان عطٌه550122أ

راسب192نصر عبد هللا الغا550123أ

راسب912وئام جمال الشٌخ550124أ

ناجح1,180ٌحً الولٌد التركمان550126ًأ

راسب539ٌحً دمحم زكرٌا550127أ

ناجح1,233دمحم زٌاد جراح550137أ

ناجح1,207دمحم عمٌر رشٌد الباشا550138أ

راسب254دمحم ولٌد صبري550139أ

ناجح1,201محمود رضا حجازي550140أ

ناجح1,122مروان غسان بدوي550141أ

ناجح1,082اسماعٌل دمحم عبدالخالك550147أ

ناجح1,203جاد فاٌز ابو حجٌل550151ًأ

راسب735سلٌمان ناصر تلوج550156أ

ناجح1,184طارق حامد وزٌر550157أ

ناجح1,060هٌثم فتح هللا الشاحذي550158أ

راسب971عبد هللا عبد الواسع عبد هللا سعٌد الحكٌم550159ًأ

ناجح1,080ابراهٌم حسٌن عصمان550160أ

راسب646سعدالدٌن عبدالمادر السٌد550168أ

راسب230سعٌد علً طاهه550169أ

راسب522سهاد احمد لاسم550170أ

راسب694شٌرٌن دمحم مهدي دٌب550171أ

راسب666طالب كاٌد الحاف550172أ

راسب701عباس حسن فرحات550173أ

راسب190عباس دمحم بدران550174أ

ناجح1,061علً أحمد الشمعه550176أ
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راسب224علً حسن مهدي550177أ

ناجح1,036عمر دمحم الدلدول550178ًأ

راسب888فاطمه ناصر حاتوم550179أ

راسب989دمحم علً دمج550183أ

راسب933دمحم رجب أحمد طالب نعمه550185أ

راسب674مرٌم جمال غصن550186أ

راسب947مصطفى حسٌن رضا550187أ

راسب810ٌحً دمحم زعٌتر550190أ

راسب820ٌوسف كامل سٌد550191أ

راسب565احمد كاسر المنف550192ًأ

راسب162خضر عبدالناصر الحسٌان550196أ

راسب965رضوى سلٌمان الدمحم550197أ

راسب781سمٌره احمد المرع550200ًأ

ناجح1,318عمر كمال الرمضان550206أ

راسب206مجد غسان محامٌد550208أ

راسب699مرعً عبدالناصر الشٌحان550210أ

راسب714باسل غالب األحمد550212أ

راسب885خالد أحمد الدوٌري550214أ

راسب284عمر اسعد غصه550216أ

ناجح1,033دمحم فوزي عبود550224أ

راسب986انطوان حنا ابً راشد550225أ

ناجح1,055انطونٌو اسعد كالس550228ًأ

ناجح1,156جوزف نموال صلٌبا550230أ

راسب282سهٌل جونٌور سهٌل شلهوب550231أ

ناجح1,112دمحم ٌونس ٌونس550232أ

راسب242دعاس دمحم دندش550238أ

راسب294حسٌن علً سعد550239أ

ناجح1,084زهراء عبدهللا رزق550242أ

ناجح1,041سامر عاطف شمٌر550246أ

راسب894رٌهام زهٌر الدهٌب550250ًأ

راسب284دمحم عمر شرف الدٌن550251أ

راسب880حمزه علً الرفاع550256ًأ

راسب975محمود مرعً الضناوي550262أ

راسب997احمد عبدهللا ملص550269أ

راسب258سلٌمان احمد االحمد550271أ

راسب383عبدالمجٌد عٌاش االحمد550273أ

راسب0غزالن دمحم شرٌتح550276أ

ناجح1,242مالن وضاح الدمحم550278أ

ناجح1,051عبدالمادر محمود كرٌم هوشر550279أ

راسب888دمحم علً ملحم550280أ

راسب321خالد احمد العزو550283أ
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راسب640احمد عبدالرزاق الحسٌان550286أ

راسب908موسى علً جوٌد550287أ

راسب855علً دمحم لطٌش550289أ

راسب202محمود علً عالمه550290أ

راسب583دمحم لاسم سلمان550291أ

ناجح1,211علً حسن رضى550293أ

ناجح1,210مهٌب دمحم حمود550295أ

راسب846طالل ادمون سكر550296أ

راسب589اٌلً سهٌل ناصٌف550299أ

راسب مشروعراسب1,088باسكال اٌلٌا زرٌك560005أ

ناجح1,107بتول عفٌف عمٌل560006أ

راسب989روعه جاسم االسعد560010أ

راسب759لبنى عبد هللا اسماعٌل560015أ

راسب929دمحم مهدي عباس طه560016أ

ناجح1,144احمد دمحم زغموت560021أ

ناجح1,001اكرم عمل ابو لٌال560022أ

ناجح1,041ربٌع دمحم عبد الرحمن560034أ

راسب958رزان خالد الرستم560035أ

راسب993رٌان عمر الخٌر560039أ

ناجح1,010رٌهام بدٌع السراج560041أ

راسب950فاطمه احمد حبلص560053أ

راسب995لٌلٌان حسٌن كساب560060أ

ناجح1,144دمحم عبد الرزاق الدمحم560066أ

ناجح1,108مرٌم مصطفى مرٌم560072أ

راسب997نسب غالب عبود560077أ

ناجح1,143وعد احمد زرٌمه560080أ

راسب948احمد ٌوسف رلا560082أ

ناجح1,134دانٌال حسٌن لصٌر560085أ

ناجح1,030علً محمود شرلاوي560090أ

ناجح1,036منٌر مهدي خلٌل560094أ

ناجح1,054موسى ٌحً شام560095ًأ

ناجح1,126احمد ابراهٌم امامه560098أ

ناجح1,167امٌن علً البماع560100ًأ

ناجح1,239خلود حسٌن عل560101ًأ

ناجح1,237عبد المادر لاسم خٌر الدٌن560102أ

ناجح1,175عبد هللا فوزي ابو ٌاسٌن560103أ

راسب874ٌحٌى دمحم نون560116أ

راسب688علً دمحم الزعتري560117أ

راسب746علً رضا باجوق560118أ

راسب مشروعراسب1,037غنى دمحم علم الدٌن560121أ

ناجح1,242مٌرنا رشٌد مصطفى560123أ
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ناجح1,065رفٌك ٌحً المصري المصري560124أ

ناجح1,111ولاس عمر عبد المادر المصري560125أ

ناجح1,175شبلً كنعان سوٌد560126أ

ناجح1,139مٌرنا سمٌح عالوي570036أ

ناجح1,122زٌنب دمحم ناصر الدٌن570046أ

ناجح1,153علً األكبر حٌدر زعٌتر570057أ

ناجح1,054رٌم محمود محمود570066أ

ناجح1,072سلمان عبد الرسول توب570090ًأ

ناجح1,107زهراء فهد عبدهللا570091أ

ناجح1,084رحاب علً عثمان580027أ

ناجح1,130هانً احمد علوان580042أ

ناجح1,131عماد الدٌن دمحم فرج580053أ

ناجح1,055ٌمنى عبد المطلب المادري580062أ

ناجح1,335مارٌا جان انطون580079أ

ناجح1,129نانسً نبٌه بطرس580084أ

راسب0نور سلٌم بطٌش580096أ

ناجح1,159بٌان دمحم الجوهري580123أ

ناجح1,073دٌما كمال الحمره580126أ

ناجح1,094امتثال دمحم المصري650018أ

ناجح1,064عبد المنعم أحمد الكسار650025أ

راسب923أالء علً المرصٌف650032ًأ

راسب779أمل علً ٌونس650033أ

راسب924بتول عبدهللا موسى650034أ

راسب779حسٌن عدنان المصري650036أ

راسب845حنٌن دمحم الجمال650038أ

راسب960فاطمة لاسم طلٌس650046أ

راسب0دمحم حمزة شمٌر650048أ

ناجح1,028هبة هللا حسن حمادة650055أ

راسب872رانٌا مصطفى غندوره650056أ

ناجح1,044دالٌا علً عٌسى650064أ

راسب988احمد طالل عوال650072ًأ

راسب999دمحم حسٌن احمد فهدا650076أ

راسب957مصطفى حسٌن غضبان650078أ

ناجح1,077بدر دمحم حمد650081أ

راسب694عبد حمٌدي المسطو650090أ

ناجح1,107فاطمه محمود الموسى650093أ

ناجح1,049دمحم محمود الغا650096أ

ناجح1,181مصطفى احمد العتر650097أ

راسب940ندى مصطفى ابو حرب650100أ

راسب883اٌمن دمحم لوٌدر650106أ

راسب831بسام ابراهٌم هاشم650107أ
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راسب974رٌم دمحم كرنب650109ًأ

راسب999فتون حسٌن الممداد650110أ

ناجح1,009مروى ولٌد حماد650112أ

راسب987ابراهٌم علً حرز650115أ

راسب815عبٌر علً عبود650117أ

راسب696سامٌه جمال البٌطار650118أ

راسب931أحمد فجر السلوم650119أ

راسب968كرٌستل الٌاس صعب800006أ

ناجح1,116ندٌم لوٌس ابً خلٌل ابً خلٌل800008أ

ناجح1,422هٌالنه جورج موسى800009أ

ناجح1,252دافٌد الٌاس توتونجٌان810004أ

ناجح1,331فاشا الٌاس توتونجٌان810011أ

ناجح1,197فاهه الٌاس توتونجٌان810015أ

ناجح1,087مٌشال ٌوسف كرم810025أ

راسب927زهراء ٌوسف االغا810030أ

ناجح1,007مٌرنا رجب الدمحم810033أ

راسب990امانً ابراهٌم زرٌمه810035أ

ناجح1,118رحاب علً زرٌمه810039أ

راسب936عبدهللا عبد المادر خضر810041أ

ناجح1,186لوانا رضوان المصري810043أ

ناجح1,167دمحم فواد الراع810044ًأ

ناجح1,147مروه طه الضاضون810046أ

ناجح1,048رستم جمال العٌاص820006أ

ناجح1,069علً ابراهٌم لاووق820009أ

راسب998علً حسن مسره820010أ

ناجح1,122علً مسعد الرمٌم820012أ

راسب942دمحم علً عدنان البٌروت820015ًأ

ناجح1,007ٌوسف علً الخنسا820018أ

ناجح1,202الٌو رزوق بشور820023أ

راسب946شربل مارون جبور820031أ

راسب220كرٌم الٌاس واكٌم820033أ

ناجح1,177اٌلً حنا سابا820037أ

راسب845جورج سٌمون ابو حرب820039أ

راسب837درٌد هٌثم البنا820040أ

راسب970لاسم علً خدر820042أ


