
االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
امحد سليمان حممد11253
صبا اديب صاحله21689
أروى انجي عبود31125
مرح بسام املساملة41045
مرمي سلمان سعيد51387
رزان سامل عصفورا61690
رنيم مصطفى خدوج71672
دميا ابراهيم اوالد81766
عالء نزار رضا91760

وجدي سعود معروف101714
عالء امحد اسعد111701
ذو الفقار علي ديب121614
ذو الفقار حسام سلهب131631
سامي خليل العلي141137
ابراهيم حممود ابراهيم151251
حممد اديب االسطى161201
فاديه عمر عاروب171693
فراس امحد حسني181338
نغم حممود يوسف191340
رؤى هاشم عيسى201678
هبه عادل امحد211291
هبه حسن مصطفى221246
هادي هشام حويلة231181
ملك حسن امسندر241066
علي ابراهيم حواط251405
محزه ابراهيم يونس261375
حممد علي عايد271357
فاطمه عزيز شيخو281626
يوسف علي امحد291337
علي معني محاده301344
رهف علي خملوف311474
ليث بسام جديد321521

                 أسماء الناجحين باالمتحان التحريري

  اقتصاد  اإلدارة المركزية



هبه كمال شاليش331756
غدير حممود حممد341774
ساره امحد عيسى351298
مليس حسن ابو عقل361164
امحد رضوان امحد371167
حممد عادل العيسى381073
رامي جهاد كامل391067
حممد علي كابر401599
أمحد حممد علي حداد411342
ثوره جهاد خنيسة421463
غنوه يوسف حسني431564
سليمان ضاحي عباس441495
ابدية مالك يونس45309
حسان غسان قاسم461151
مضر امحد سليمان471332
وهبه نزيه مسعود481397
علي نبيل صبح491645
مصطفى سهيل عساف501445
جعفر مالك حممد511453
سامر حمرز أمحد521304
مهران مجيل خواشقي531169
سهى سليمان حممود541649
يسرى مرهج داود551207
مجال الدين حممد خري خليفه561197
علي مدحت ونوس571394
تيم نزار قريعوش581330
حمسن خليفه اتمر591352
بشرى يوسف حسني601358
حممد فؤاد يوسف611292
حمار رايق ديوب621486
حممد عقيل نصور631595
رشا منري ابراهيم641593
حممد حسني صقر651646
أمحد عبد احلميد املزوق661767
زينب حمسن حسن671628
ايرا امحد عبد هللا681170
رانيا صباح الشيخ حممد691174



ربيع نبيل ديوب701762
سومر حممد محودي711257
أنس اكرم اليقه721224
كرمي بدر منصور731183
منال يونس سعيد741265
ربيع عبد احلليم صبيح751329
افني حممد عبدهللا761369
رميه حممد خري احلليب771381
رنيم صالح الدين ابراهيم781458
اميان عمر سعد الدين791470
نوار برهان ديوب801518
زينب يوسف يونس811475
آيه عبد هللا البودي821473
حممد سعيد اجلردي831425
مقداد كمال حسن841498
حسن حممد حيدر851587
جورجينه اتمر خضر861622
رحاب امساعيل خليل871176
بتول عبد الغين القاضي881182
حممد نور الدين السالمه891576
رهف علي غنام901396
حسام أمحد األبرش911058
يزن قصي مسلم921059
علي كرمي علي931460
روبري سلمان دحدل941516
حسني علي غامن951476
رامي سلمان عبد الرمحن961426
يزن غسان محاد971630
طارق حسن انصر981664
عامر سليم بركات991667

مسر علي درويش1001654
حال حسام انصر1011660
زينه انصر علي1021768
أحالم أمحد محزة1031566
علي حممد علي1041204
حممد نبيل آغي1051163
مها نزار نصور1061135



متام انصر الدرويش1071280
ملى امحد عجيب1081455
لقمان انور ونوس1091349
علي مجال ابو عباس1101673
نور اهلدى حممد فياض1111707
جياان توفيق سعود1121709
رماح حممود مجعه1131619
مليس حبيب حسن1141553
ابسل ابراهيم ضاهر1151680
وسيم امحد الكعدي1161683
كنانه حممود عباس1171730
هبة وليد االسدي1181098
اريج جهاد بلطه1191108
رحاب ايسني وسوف1201653
علي طالب احملمود1211625
فيوليت جريس حنا1221580
راب عبد الكرمي ابراهيم1231694
اميمه يوسف حممد1241735
لوريس اثبت جحجاح1251794
رمي حممد حمفوض1261676
نرباس مؤيد علي1271772
مروه حممد علي1281550
عبري طالل طليعه1291662
ابسل خليل معروف1301633
لبانه ايسر امحد1311747
جوليا داوود امحد1321520
روعه عصام جحا1331467
وعد علي كابر1341348
جلني امحد يوسف1351343
علي يوسف يوسف1361308
علي امحد مشايل1371306
ندى يوسف يوسف1381334
طارق هبجت اتمر1391351
علي اديب حممود1401376
مي حسن امساعيل1411322
علي حمسن درويب1421287
حممد ميسر احلاج امحد قنرب1431276



مها رزق هويدي1441237
ايناس امحد موسى1451234
دانيه حممد عصام موسى1461209
مىن عباهلل شحاده1471195
سليمان حممد بدر1481134
إيهاب كمال حسون1491131
امينه هشام غنيم1501156
بشار انيس محد1511705
حسام سليمان شاهني1521807
رىب عدانن العلواين1531674
جمد امحد فاضل1541295
روان يونس يوسف1551734
علي أصف الغاشي1561356
أجمد علي ابراهيم1571703
رؤى عبد القادر احلمصي1581214
شروق عز الدين جنيد1591063
سامر كامل يوسف1601392
سوزان عيسى حسن1611698
مااي بسام حممد1621359
أمل حممود عمار1631323
دميا اسامه صايف1641497
اايد جابر شريف1651409
مهند حكمت طراف1661499
هنادي آصف مهنا1671283
نرمني يوسف العيسى السليمان1681556
والء مصطفى الدايل1691230
والء عقبة عجاوي1701225
لينا انور فتاله1711594
فداء لطيف محيشه1721572
احسان حممد نداف1731472
هايدي مهند مشسني1741462
مروان حممد اجلاسم1751190
حممد طارق حسن املرعشلي1761642
علي محد طالب1771043
كارولني يوسف امساعيل1781611
هائل يوسف الشيخ1791613
حممد منري ضاهي1801150



نغم توفيق اخلطيب عبيد1811341

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
حيدر امحد حوريه11823

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
بثينة محد السطام11857
رمي حممد نصور21829
وسيم نزار سليمان31851

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
أمحد شحود حرح11866
حممد يوسف حممد زكراي شوا21904
نور الدين فراس فاعور31861
زايد عمر شامي41922
اريج مجال منون جنار51863
عامر عبد القادر صباغ61901
غدير سلمان حداد71898
هناد مجيل احلاج كوزي81864
حسام سليمان امحد91891

زها خلف الغازي101869
قدور حممد اسكيف111885
دايان وهيب كنعان121890
دميه حممد انظم دنو131907
فاطمة علي الشحود141963
معني امحد سعد151934
حممد فهد اجلمعة161860
لينا حممد صالح الدين أمريي171903
روعة ابراهيم رجوب181918
مىن يوسف مسان191914
مساره قيس ابوتك201935
امحد علي اخليال211873
نورشان عصام ماردنلي221876
اسراء معن سعد231932
امحد حممد اخلصيم241946
أيج عمر محودي251870

 اقتصاد   محافظة دمشق

اقتصاد   محافظة ريف دمشق

اقتصاد   محافظة حلب



حممد شواخ العباس261872
نسرين حممد رشيد271960
حممد مجال امحد االمحد281900

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
سوزان ابراهيم سليمان11967
ميالد جنم الدين احلمود21988
بسام منصور نصار32007
امين فائز يوسف41972
عامر حممد اخلضور52016
عيسى علي حسني62021
ماهر سليمان القباقلي71970
امل عبد احلليم علوش81989
سناء عدانن الطرشة92000

حسن صاحل التاسع101969
آسيه حممد اخلالد برييين111982
عال نبيل أمحد121997

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
امحد ابراهيم شاهني12066
رايم امحد موسى22063
ثراء قاسم فطوم32033
رمي عبد الكرمي النجار42026
حممد حسني البارودي52030

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
امحد رشاد احلسن12087
حسن حممود احملمد22071

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
دعاء خالد اخلالد12103
أمل حسن املدين22098
حسن عادل حسون32126
حسام مهنا عرفان42110
سريين حممد الوادي52094

اقتصاد    محافظة حمص

اقتصاد    محافظة حماه

 اقتصاد    محافظة الحسكة

اقتصاد   محافظة درعا



االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
ممدوح تركي الذايب12127
بشري ذيب فرج22128
مليس ندمي الدبيسي32133

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
فراس مجال حممد12145
شادي علي الغزي22142
اجمد حممود بكر32149

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
سامر حممد يوسف12206
معاوية خالد بيوض22196
سامر نزار احملمد32195

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
عروه غازي علي12208
ابراهيم عبد الكرمي قنان22209

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
فداءالدين حممد احلسني12211

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
احلسن حممد عباس1405
يعقوب علي شحرور2577
فداء حممد حسن3167
علي طالل حممد4179
غدير منذر مسره5272
راما حمسن معال6197
عالء سعادة احلكيم7207

 ذوي الشهداء  اقتصاد  اإلدارة المركزية

  ذوي الشهداء  اقتصاد  حمافظة حلب 

 ذوي الشهداء  اقتصاد   حمافظة محاة 

أسماء الناجحين باالمتحان التحريري

                   الحقوق   اإلدارة المركزية

    

اقتصاد   محافظة السويداء

اقتصاد   محافظة القنيطرة



ماهر مزيد زهره8203
عامر امري رزق9613

رواد هبجت معال10316
عليا عيسى السعدي11361
ربيع منري امساعيل1258
غادة حممد جدوع1332
ميسم ابراهيم معروف14640
حسن حممد متوارى15517
سراج عبد الوهاب الكشة16576
هشام حممود يوسف17135
اندين حرب ابراهيم1888
عبيدة ابراهيم العلوش العجيلي19208
علي حممد علي20177
علي ذو الفقار هناد امحد21335
حممد علي ميهوب22669
عبري حممد شعبان23433
نور عبد الرزاق دادا24373
جمد بصري عديره25530
فادي سفري سليمان26609
سلمى حسن سقر27283
سومر امحد امحد28124
رهف سعيد خضور2995
عالء بسام خرما30160
نغم مجيل سبيقي31580
عبري علي عباس32279
خوله عقل دردر33303
امل جدعان العلي34332
أيسر حيدر اسعيد35360
رهان سامل العلي3685
أمحد عبد الكرمي غازي37653
جفرا علي يونس38274
حسني حممد دايب39140
علي انيس حممد40142
هدى رشيد اليونس41144
فريده الياس اخلويل42180
عزام حسن عمران43186
مرهف ابراهيم دايب44270



وسام نزير حمرز45278
حسان رايض خضور46456
عالء علي صاحل47412
ميعاد ابراهيم معال48434
نغم انظم خونده49545
شادي غسان صاحل50528
علي حسن انصر51544
سامر عزيز عباس52591
علي حممد امحد53111
فاتن حممد حممود5461
عامر حممود رحيان55660
ليندا فوزي اجلهماين56129
فرحية ابسل املهايين5749
خوله محاد ديب58260
صاحل درويش زيفة59258
ابتسام ممدوح نصر6028
رمي ندمي احلسني6129
عبد السالم حممد حالوه6242
فيصل عبد الرحيم اليوسف63243
هال أمني حسن64238
امل حممد خري خليفة65176
حممد وجيه ديوب66185
مالك هيثم كيوان6710
مجانة عبد الرمحن عبد احلميد6813
نور الدين انصر النجار6914
مراد نبيل حيدر70511
غدير ابراهيم مشوط71512
فراس علي غنام72377
جعفر سليمان عبود73417
موسى حممد سلمان74416
حكيم مسري معافا75555
حممد صاحل صيوح76355
مسر نبيل طييب77533
بسام خليف العبد78605
حيدر سامر خضر79607
علي حممد مرحبا80117
اويس سليم امساعيل8186



سهري حيدر حكيم82694
هيفاء غسان الرهوجني8346
ايمن اتمر ساطور8463
حممد جودات مصة85178
حسني حممود علي86190
أميمة عدانن سلمان87191
مرمي علي حبقه88275
حممد عرفان حممد89202
بشار عيد الشيخ90288
أسامة اديب محود91300
امحد حممد علي92457
سلمان شحاده زهدي93381
رزان عبد الكرمي سليمان94435
عالء غسان سلطان95479
صاحل عبد احلق صاحل96603
والده سليم جوالق97105
جمد انيف البيور98118
يعرب علي علي99688

مرمي عمران علي1002
رمي عثمان املصطفى10134
غىن حممد بشري املنقل10245
موسى حممد شعبان103286
امحد حممد صبح104273
ايسني حسن سقر105282
طالب سليمان سليمان106330
جعفر حمسن غنام107443
فردوس غسان جوين108421
ايهاب حممود عمار109622
حنان صالح الدين حيدر110556
سليمان عبد اللطيف نوح111600
مرح توفيق رحال112646
حسن وكيم انصر113663
غياث وفيق رجب114665
مضر بدر زليخه115670
مهند حسن ميهوب116731
عبد األحد علي علي117734
بيان حسني ضوا118739



أمل انصيف منصور11990
سوزان مالك الرتك120122
فادي حممد حيي121735
فايز حممد علوش12282
امساعيل ابراهيم امساعيل12387
علي نبيل جديد124104
خلود خالد اجلريودي125196
حنني امني الشحاده126152
لينه حممد هاشم عرموش127247
ايهم هبجات محودي128169
حممد علي حممود129344
رمي صقر عبدهللا130357
لينا سلمان وريدي13111
حسن حممد حممد132315
صخر علي بدور133301
وسام عارف حسن134513
زين العابدين علي امحد135473
حسام علي ابراهيم136414
علي وجيه علي137431
علي هيثم حسني138524
علي وائل ديب139563
والء قاسم الزرعد140366
علي حممد شاهني141404
رزان عبد النافع محام14276
نسرين مناف االفندي14356
مرهف ابراهيم احملمد144672
علي علم الدين سليمان145103
مريفا وليد قره ابش1461
آالء حسني اليوسف147257
فياض فياض ابكري14817
سهري عدانن حممد14930
مسر حممد امحد150156
اكرم امحد بدور151210
شروق نواف احللح152170
رايض رمضان السامل153174
عهد مجيل دايب154287
هاله عيسى العبود155338



امحد مجيل ابراهيم156498
إايس حممود سليمان157471
وسن طارق العبدهللا الكردوش158382
مروه رفيق امحد159432
والء ابراهيم سعيد160547
جعفر صاحل العباس161549
رمي ضاحي خضور162560
دنيا زهري اللؤلؤ اللبابيدي163706
زهور مصطفى العيق164699
زهره حممد سليمان165632
عال شريف االمحد166712
علي وسام محاد167648
لورين حمي الدين احلسن168664
حسام حسان ونوس169123
أنس مدحت علي17067
مناره اكرم مراد17152
جمد شهاب ابوحيدر17260
البتول عادل واضي173121
حبيب عيد سليمان174125
حيدره امحد حسن175127
عبري يعقوب اجلديل17666
صاحل غسان عيسى177113
انئلة مروان عقلة178225
شفيقه ايسر جنح179263
غالب سليم سعيد180262
نور حممود احلمصي1813
حممد هبجت نصور18221
عالء غسان حسني18322
أسيل جناح شرف الدين أبوفخر184193
فادية حممود السيد أمحد18538
عالء حممود غامن18644
ايهم امحد وسوف187147
دريد سلمان سويد188151
علي حممد سعود189216
مؤيد وفيق الزهنون190242
صاحل حممد امساعيل191240
زينب جابر منصور192290



شريفه حممود دوكان193347
سنان علي العلي1946
عفراء أمحد الديب19512
امحد ايسني شعبان196293
صاحل علي يوسف197508
حسني مجيل ابراهيم198395
جنان حممد حممد199449
ظافر نورس امساعيل200475
نور حممد طه201221
اوصاان داوود مصراين202372
شوكت عبد اللطيف امللحم203364
علي منري محاد204598
رهام حممد محزات205602
رنيم عيسى امحد206586
عالء يوسف حسون207589
علي عدانن غاليه208715
منهل حممد العلي209635
جرب عقل شاويش210661
هاداي حممود كمال الدين211738
حيدر علي امحد212693

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
بتول حممد غالب البظنا1756
رائد رايض امساعيل2753

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
علي يوسف سلهب1762
مادلني نصوح الديب2777
ميساء نصوح الديب3778
ميسون حسني حسن4760
رجاء حممد هدله5771
رمي اصف امساعيل6761
خدجيه انيف اليوانين7780
رمي ماجد جوهره8781
أروى سلمان عيسى9787

وفاء حممد سلمان10786
علي حممد زاهدة11767

 احلقوق حمافظة ريف دمشق

 احلقوق حمافظة دمشق



هالة عماد أبو رافع12763
حممود حسن صيبعه13774
هيلدا اتمر منصور14765
عدانن حممد الرفاعي15757

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
عالء مجال قريوي1832
يوسف امين سليمان2794
حممد عدانن االسود3831
سوسن هبجت رشيد4819
وليد حممد مصباح داده5827
علي حممد امساعيل6805
علي بسام حسن7793
مهران حممود نداف8809
عبد هللا جان دايل9802

صباح امحد شاوي10837
بسام مسري سقور11813
هناء علي اصطيف12799
امحد حممد فريد شيخ موسى13841
سعيد عمري عمري14850
فانيا انرتانيك كريكوراين15836
ابسل حممد خلوف16842
مصطفى أسامة اخلطيب17795
مها حممد عجميه18849
منار امحد االمحد الدخيل19826
حسن عبدهللا امحد العلي20828
علي طاهر حيدر21814
نوران ماهر كربوج22853
قصي سلمان اخلوري23796
راما عمر قجه24851

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
ايهم حممد ادنوف1886
أسامه غازي الشعبان2910
ليال يوسف علي3860
علي يوسف ديوب4866
رمي صاحل حممد5863

 احلقوق  حمافظة حلب

 احلقوق   حمافظة محص



والء عبد الرمحن حسن6914
عالء خضر الضاهر7870
وسام منري خليفه8874
مضر مالك الدايل9937

حممد حممود احملمود10912
فؤاد فاضل اخلطيب11924
وفاء رشيد االبراهيم12949
حممد عقل جراد13932
سائر حممود بدران14882
فداء سلمان سلوم15940
فاطر حسني اخلالد16909
عمار ايسر سقرجه17930
راما حيدر عباس18935
هدى عبد الناصر احلصين19872
دوريد كامل الصاحل20911
قمر فؤاد النقري21942
علي مالك اسود22900
غدير أمحد حسن23867

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
امحد مالك قاسم1989
آصف أمحد عديره2958
راسم غسان عديره3968
وائل خلوف العبيد السعيد4966
اسامه حسني البستاين5977
ساره منذر حيدر6978
عالء حبيب خيزران7979
بثينه سليمان حمسن8973
نزار غازي صطوف9988

ميس علي اسعد10975
مراد فايز فياض11990

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
مهند عنرت فيوض1993
حممد سعيد سرسوح احلمداين2994
لينا حيىي عباس31006
عبد الرزاق امحد االمحد4995

  احلقوق  حمافظة محاه

   احلقوق   حمافظة احلسكة



امساء حسين صاحل51001
حمار عواد عبد هللا61004
مناف امحد الرسلي71010

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
عبد الرمحن أمحد طلب11011
عدي برهان الزعيب21028
جنالء عقله الدرعان31013
علي رايض ابو جيش41023
شذا حممد سلطان51024
رزان فواز النابلسي61029
ادهم حممد غسان االكراد71027
حممد مصلح احملمد81017
خالد عبد الكرمي النصر هللا السعدي91014

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
ايسر منصور زين الدين11031
لوان نسيب محزه21032

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
حممد جاسم سعد11035
مرح حسن جربان21033

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
حممد هيثم حامد12155
عال سامل امساعيل22173
بشار شحادة البودي32158
راين جواد حسن42168
هبا العلي علي52178
جمدلني عكرمة الدايل62157
حممد جميب حسن72169
فراس حممد جرب82171
حسام أمحد أمحد92164

إيهاب ابراهيم عيسى102161
ران حامت حسن112163

 احلقوق  حمافظة السويداء

 احلقوق    حمافظة القنيطرة

الحقوق   ذوي الشهداء   اإلدارة المركزية

   احلقوق   حمافظة درعا



عالء كرمي سكيف122165
معتز نورس امساعيل132167
علي نبيل بشالوي142166
ميساء سليمان حممود152156

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
حممد مجال حسن12185
هبة عالء الدين عبد هللا22181
امحد انصر مطر32191
مليس علي يوسف42189
حسن فضل هللا طه52182

االسم الثالثيالرقم االمتحاينمتسلسل
رمي نيصاف رستم12193
أمحد علي زعرت22192

  احلقوق   ذوي الشهداء   حمافظة محص

 احلقوق   ذوي الشهداء   حمافظة محاة


