
 اإلرشاد السیاحي 2009 وما بعد الفرع األدبي والثانویة الشرعیة / حدیثة
 المجموع عام الشھادة الشھادة  اسم األم اسم األب اسم الطالب رقم االكتتاب رقم الطالب تسلسل

 الفرع أمیمھ زیاد نوار السلیمان290 2490 1 
أل

 2016 1847
 الفرع وفاء نضال أنوار الحمید2018 1676 2 

أل
 2018 1765

 الفرع منیره محمد ریم العلي11391 682 3 
أل

 2012 1730
 الفرع نجوى ایمن رضوان عبداللطیف3354 2238 4 

أل
 2013 1672

 الفرع شادیھ احمد امامھ سلیمان10827 1724 5 
أل

 2017 1663
 الفرع اسیا مصطفى عبد الحمید الجمعھ3011 2260 6 

أل
 2013 1631

 الفرع خدیجھ محمد ریم مشرقي20232 1839 7 
أل

 2013 1618
 الفرع ھویدا غازي عدنان العمار630 62 8 

أل
 2014 1602

 الفرع فتاة عیسى یاسمین العلي4134 294 9 
أل

 2017 1600
 الفرع عدلھ حسین محمدنور صالح612 2768 10 

أل
 2010 1600

 الفرع ھیام فؤاد لیلى الحسن23727 1483 11 
أل

 2009 1590
 وضحة عبدالعزیز محمود الحمشو498 747 12 

ل
 الفرع

أل
 2015 1588

 الفرع فلایر محمود مایا موسى3739 728 13 
أل

 2016 1580
 الفرع فاطمة أحمد محمد العبدهللا1979 2742 14 

أل
 2010 1580

 الفرع نوفھ محمد علي نمور532 1503 15 
أل

 2017 1578
 الفرع أمیره ولید عبدهللا المطلق7361 2480 16 

أل
 2014 1571

 الفرع رحیمھ یوسف حیدر المحمد291 1699 17 
أل

 2017 1555
 الفرع ھناء حنا سبع سیف7782 1820 18 

أل
 2013 1555

 الفرع فاطمھ شریف عبدالكریم الجمال2810 2357 19 
أل

 2015 1554
 الفرع خدیجھ لؤي فلایر ملحم فاعوري13467 1146 20 

أل
 2015 1551

 الفرع بدریة أدیب احمد ادریس922 1476 21 
أل

 2012 1550
 الفرع نضال حسین عبد الغفور العلیوي35 995 22 

أل
 2015 1540

 الفرع ھیفاء عبدالكریم نور مرعي8823 1787 23 
أل

 2015 1540
 الفرع علیا خلف آیات الصلیبي4813 1511 24 

أل
 2017 1539

 الفرع سمر عیسى دانیال العرب9488 964 25 
أل

 2014 1532
 الفرع عبال بسام معین خلیل5576 311 26 

أل
 2011 1530

 الفرع ھیام ھشام النا قره3473 2167 27 
أل

 2009 1520
 الفرع یسرى منذر وسیم ربیع856 2435 28 

أل
 2019 1518

 الفرع فاطمھ حسن حال احمد8481 2499 29 
أل

 2019 1516



 الفرع مریم محمد جعفر وسوف1523 2349 30 
أل

 2017 1513
 الفرع سوسن فیصل میس الحسن6159 2240 31 

أل
 2015 1512

 الفرع ھند عمر فارس سلوطھ10875 2185 32 
أل

 2012 1510
 الفرع خدیجھ یونس ذو الفقار الیونس932 1808 33 

أل
 2016 1508

 الفرع ربى نزار حبیب ناعمھ297 902 34 
أل

 2018 1503
 الفرع امنة أحمد بالل القصاب1495 2801 35 

أل
 2012 1500

 الفرع نوال سمیر لیمار العبد هللا10561 447 36 
أل

 2018 1497
 الفرع نوال یونس علي ورده720 374 37 

أل
 2017 1492

 الفرع رفاء عبدالعزیز جعفر شداد681 2566 38 
أل

 2019 1485
 الفرع فلایر عادل دالل محب الدین5068 1097 39 

أل
 2016 1482

 الفرع أمیره نزیھ محمد األخرس3479 1611 40 
أل

 2016 1482
 الفرع اسماء محمد فھد البني130 2578 41 

أل
 2011 1480

 الفرع مي احمد علي میھوب7869 2631 42 
أل

 2011 1470
 الفرع شامیھ عبد الكریم الحسن عابدي1282 305 43 

أل
 2018 1468

 الفرع نایفھ محمود دالین دوبا12631 1005 44 
أل

 2013 1468
 الفرع دعد محمود رحال خلیل1887 1323 45 

أل
 2016 1466

 الفرع سمیره مدین لمى حسن3482 2652 46 
أل

 2016 1466
 الفرع مھى محمد دالیا الحساني32101 2249 47 

أل
 2014 1465

 الفرع ھیام بسام رواد خضر1125 1486 48 
أل

 2013 1464
 عبدالكریم العلي4325 2068 49 

ل
 الفرع نایلة صالح

أل
 2011 1460

 الفرع ربى سعد هللا علي ناصر144 535 50 
أل

 2018 1457
 الفرع أدیبھ سمیر سالیمار العلي8752 235 51 

أل
 2021 1446

 الفرع أماني محمد علي لجین الحموي7501 124 52 
أل

 2019 1443
 الفرع دوالت سلمان یوسف الحسن2410 143 53 

أل
 2015 1441

 الفرع منى نبیل عامر الملوحي2017 958 54 
أل

 2019 1427
 الفرع یسرى مصطفى محمود الخالد6421 1999 55 

أل
 2014 1422

 الفرع رجاء صالح محمد سركل2707 1234 56 
أل

 2010 1420
 الفرع اعتماد عبدالمعین بشار الجوراني2845 2217 57 

أل
 2011 1420

 الفرع سمیحھ محفوض عبیر ھندي3948 407 58 
أل

 2019 1416
 الفرع وفاء احمد رئام الزعزوع11268 1604 59 

أل
 2015 1410

 الفرع ھند یوسف قصي الدربولي8400 1860 60 
أل

 2009 1410
 الفرع رویده علي رھف الحمد16138 2515 61 

أل
 2014 1410



 الفرع حاجي مصطفى حسین الحمود433 719 62 
أل

 2019 1407
 الفرع ضیا یونس رائق عیسى2378 1959 63 

أل
 2021 1407

 الفرع فیكتوریا صدیق جورج محفوض484 1833 64 
أل

 2018 1406
 الفرع بدیعھ حاتم نوار سالمھ4200 70 65 

أل
 2017 1405

 الفرع میاده أسد آماني ابراھیم6440 1296 66 
أل

 2018 1404
 الفرع ھدى محمود نور دعبول16036 1696 67 

أل
 2013 1404

 الفرع منار احمد زین العابدین علي3449 2796 68 
أل

 2020 1402
 الفرع زكیة بركات احمد العسكر603 1806 69 

أل
 2018 1400

 الفرع خضره ابراھیم حسنھ العلوبة10490 2331 70 
أل

 2011 1400
 الفرع مریم رستم حال كلثوم20125 63 71 

أل
 2014 1399

 الفرع یسرى منصور زینب منصور13998 1139 72 
أل

 2013 1399
 الفرع زكیھ عدنان عمار الھمھ332 1913 73 

أل
 2018 1399

 الفرع أمل عمر رانیھ البخیت5827 1027 74 
أل

 2018 1398
 الفرع لمیس أیمن زینب تركیھ11200 1718 75 

أل
 2016 1397

 الفرع ھدى سامر محمد االحمد243 2728 76 
أل

 2018 1397
 الفرع كلود برازي نور ابراھیم2677 2545 77 

أل
 2018 1394

 الفرع فریده صقر ریم الحسن12888 1267 78 
أل

 2013 1392
 الفرع معاني عطیھ یوسف وسوف901 345 79 

أل
 2019 1390

 الفرع لوزا فیصل مجدي الحمود3949 1399 80 
أل

 2012 1390
 الفرع ھدى وفیق حنین الشعار20964 320 81 

أل
 2014 1385

 الفرع مرضیھ محمد اسراء االسماعیل479 82 
أل

 2018 1385
 الفرع سلوى طالل ھدیل الصالح9755 2309 83 

أل
 2018 1385

 الفرع لوده ابراھیم محمد حسن941 2808 84 
أل

 2017 1384
 الفرع كوثر رفعت میالد السلیم2177 4 85 

أل
 2011 1380

 الفرع عیده مرعي نوره المصري16384 1107 86 
أل

 2010 1380
 الفرع رسمیھ عدنان مصطفى اسبر801 1109 87 

أل
 2011 1380

 الفرع رغیبھ علي نسرین یوسف17415 1150 88 
أل

 2012 1380
 الفرع سھام ناجي یزن حسن1557 1405 89 

أل
 2013 1380

 الفرع رغداء یونس سومر علي904 1778 90 
أل

 2010 1380
 الفرع لیلھ عماد الدین حسام الشیخ727 2067 91 

أل
 2013 1378

 الفرع ھند عبد المعین عبد هللا الرجب374 2634 92 
أل

 2016 1373
 الفرع فاطمھ احمد محمد مرعي415 1798 93 

أل
 2016 1372



 الفرع لیلى فیصل فراس فطوم1510 27 94 
أل

 2011 1370
 الفرع لوال احمد شریف زیتون7620 2623 95 

أل
 2019 1367

 الفرع منال محمد نور الھدى ربعوني4776 1438 96 
أل

 2019 1366
 الفرع میسر اسماعیل امل قوصاد12507 2792 97 

أل
 2015 1365

 الفرع ابتسام ابراھیم أحمد علي749 2086 98 
أل

 2019 1364
 الفرع لیلى رفعت رھف ابراھیم3016 1780 99 

أل
 2019 1363

 الفرع نزھھ عباس فاطمھ الخضر13520 2187 100 
أل

 2017 1363
 الفرع بھاء حاتم غنى قیسون6418 1506 101 

أل
 2016 1362

 الفرع جمیلھ اسماعیل رغد دیب13685 2429 102 
أل

 2015 1361
 الفرع منتھا محمد ریم ربیع17661 1942 103 

أل
 2011 1360

 الفرع كوكب احمد سناء شدود12723 2236 104 
أل

 2010 1360
 الفرع وفاء عباس ملك حربا18146 2673 105 

أل
 2011 1360

 الفرع الھام علي لیالي علي14062 72 106 
أل

 2014 1359
 الفرع رنا ریاض عمار یوسف202 2000 107 

أل
 2016 1359

 الفرع ورده نزار كرم تقلھ860 965 108 
أل

 2018 1356
 الفرع فاطمھ یونس راما الخضر19272 2486 109 

أل
 2013 1354

 الفرع ثوره عدنان نغم عمران21007 1902 110 
أل

 2014 1352
 الفرع رمزیھ كاسر ریم الحكیم9779 1451 111 

أل
 2009 1350

 الثانویة سراب احمد محمد عوده95 2351 112 
ل

 2019 1350
 الفرع امل لؤي ساره الشلبي6255 1310 113 

أل
 2016 1349

 الفرع عتاب خالد مایا رحال7383 2660 114 
أل

 2019 1349
 الفرع امنھ احمد براءه حمدان4444 1514 115 

أل
 2016 1348

 الفرع فینوس بسام رنین شحود6169 1441 116 
أل

 2014 1347
 الفرع اتحاد محمد آیھ ثلجھ6668 139 117 

أل
 2019 1346

 الفرع سحر عقلھ أسد العثمان591 2589 118 
أل

 2019 1346
 الفرع ھنادي عدنان حمزه الطربوش1264 365 119 

أل
 2018 1345

 الفرع فاطمة أنس جونیھ غویش20128 1532 120 
أل

 2014 1345
 الفرع زینب ضاحي صقور دلھ1926 2488 121 

أل
 2017 1345

 الفرع ھبا احمد امنة الطحلھ3333 1201 122 
أل

 2016 1344
 الفرع نسرین طاھر ھیا المرعي4693 2006 123 

أل
 2019 1343

 الفرع سجا اسامة ایلي عازار3014 1270 124 
أل

 2014 1342
 الفرع عندلیب زامل ریم العلیوي6052 1799 125 

أل
 2019 1341



 الفرع ھیام ھایل ساره العرنجي17346 1136 126 
أل

 2012 1340
 الفرع نھیده محسن غزل الحسن17908 1523 127 

أل
 2011 1340

 الفرع فطومة احمد حمیدة الشحاذه10633 1837 128 
أل

 2009 1340
 الفرع امیره نزیھ مرح العامودي4688 2127 129 

أل
 2019 1339

 الفرع منى محمد علي سقور197 2481 130 
أل

 2013 1339
 الفرع ناریمان غیاث لیث بالل2454 2444 131 

أل
 2017 1338

 الفرع انتصار احمد كنان الحسین1134 2636 132 
أل

 2014 1337
 الثانویة فاطمھ سلیمان ایھم عوده85 2356 133 

ل
 2019 1336

 الفرع محاسن ثائر مایا الحموي10114 2676 134 
أل

 2019 1336
 الفرع اسماء ماجد سھیر بھادر19143 1308 135 

أل
 2013 1335

 الفرع مفیده أیوب نھیده ضاھر9671 1774 136 
أل

 2018 1335
 الفرع عبیر حسین ھبھ عنوش4662 1580 137 

أل
 2018 1334

 الفرع ختام طالل وضاح طویل1066 2324 138 
أل

 2018 1333
 الفرع بانیھ عمران فاطمھ اسماعیل7249 1480 139 

أل
 2019 1332

 الفرع فاطمھ عباس علي أنسام تجور8178 582 140 
أل

 2019 1331
 الفرع سھام طراد علي البردان33 163 141 

أل
 2018 1330

 الفرع محبھ غزوان لینھ الباشا13476 1106 142 
أل

 2010 1330
 الفرع وفاء عبد المعین روان ملحم4720 1455 143 

أل
 2019 1330

 الفرع مریش موسى عالء عباس4293 1556 144 
أل

 2016 1330
 الفرع دولھ ناصر خلود االبراھیم10437 2498 145 

أل
 2011 1330

 الفرع نجاة عبد الكریم ھبھ حرفوش6148 168 146 
أل

 2019 1329
 الفرع منى محمد یاسمین دیوب5703 1229 147 

أل
 2019 1328

 الفرع وفاء عبد السالم عال قجعھ8924 1785 148 
أل

 2021 1328
 الفرع سوسن نضال براءة فھود11465 1215 149 

أل
 2013 1327

 الفرع فاطمھ محمد عدنان الرفاعي2313 1945 150 
أل

 2018 1326
 الفرع صفاء فادي محمد الخلیل490 543 151 

أل
 2019 1325

 الفرع ھدى عھد أمل زعیر8719 24 152 
أل

 2019 1323
 الفرع میسون سلیمان كارول دیوب6617 2023 153 

أل
 2018 1323

 الفرع نسرین اسد الحارث حسن1722 954 154 
أل

 2019 1321
 الفرع سناء غسان ریم حبیب10664 975 155 

أل
 2012 1320

 الفرع فتاة عبدهللا شھیره تركیھ10976 2206 156 
أل

 2011 1320
 الفرع سماھر فراس خضر عیسى679 349 157 

أل
 2019 1318



 الفرع ایفون موسى عبیر عیسى7431 2452 158 
أل

 2020 1316
 الفرع روعھ محمد لوسینا االبراھیم4947 1352 159 

أل
 2019 1314

 الفرع فطیم فیصل میامي ونوس11094 2150 160 
أل

 2018 1313
 الفرع نوال تركي حال رمضان9598 2186 161 

أل
 2017 1313

 الفرع یسرى رضا ابراھیم محمد علي426 863 162 
أل

 2019 1311
 الفرع بسیمھ محمود یعرب الخضر986 1058 163 

أل
 2019 1311

 الفرع ھدى محمدزیاد ایمان ابوسمره9450 2292 164 
أل

 2010 1310
 الفرع سھام فائز مایا الصالح16191 2691 165 

أل
 2010 1310

 الفرع اسراء محمود مرح الدیب4278 1047 166 
أل

 2016 1309
 الفرع ھیالنا اسامة مصطفى موسى1835 1575 167 

أل
 2013 1309

 الفرع فردوس عبد العزیز زینھ القبوي4847 375 168 
أل

 2018 1308
 الفرع فاطمھ احمد لینا الرفاعي5765 1989 169 

أل
 2018 1308

 الفرع انتصار عبدالقادر لمى السوقي6696 2178 170 
أل

 2021 1308
 الفرع غصون أغید نور العباس4864 116 171 

أل
 2019 1307

 الفرع سوسن محمود مایا ابراھیم4112 414 172 
أل

 2019 1307
 الفرع روعھ سالم مرام العز الدین8702 674 173 

أل
 2019 1307

 الفرع خدیجھ عبد المنعم فاطمھ االشقر5233 325 174 
أل

 2019 1305
 الفرع ھدى مالك عالء الصباغ6205 585 175 

أل
 2017 1305

 الفرع تفاحھ عبد هللا ھیا مستو6069 884 176 
أل

 2019 1305
 الفرع فادیھ محمد مرح الصالح6355 1161 177 

أل
 2017 1305

 الفرع نرجس ابراھیم كارال عوض الحالق6177 660 178 
أل

 2019 1304
 الفرع ایفون سلیم ھبا زیدان9416 1828 179 

أل
 2021 1304

 الفرع زھور محمود بتول غنوم8865 150 180 
أل

 2019 1303
 الفرع خطیره محمد محمود االشقر864 711 181 

أل
 2017 1303

 الفرع فاطمھ غسان ھیا دبرھا4761 1935 182 
أل

 2019 1303
 الفرع نجاح حمدان علي غالھ2712 1029 183 

أل
 2019 1302

 الفرع خدیجھ زكریا أیھم بوظان2179 2397 184 
أل

 2019 1302
 الفرع رویده محمد أمیر تقال477 2154 185 

أل
 2018 1301

 الفرع مریم سلیمان فاطمھ الدیاب5778 53 186 
أل

 2019 1297
 الفرع امیھ عدنان غفران الطحان8965 916 187 

أل
 2021 1297

 الفرع شامیھ غیث ھبھ خضور8220 1220 188 
أل

 2019 1297
 الفرع علیا فائز إسراء سلیمان13993 1731 189 

أل
 2013 1297



 الفرع حباب یاسر سالم السوس16 319 190 
أل

 2018 1296
 الفرع مارلین ربیع معال سلمان1587 2028 191 

أل
 2019 1296

 الفرع زینب نادر صائب الجندي9818 1766 192 
أل

 2013 1295
 الفرع سوسن فیصل شھاب الحسن2146 2522 193 

أل
 2017 1295

 الفرع حنان كفاح آالء العثمان5184 2533 194 
أل

 2019 1295
 الفرع ھدى احمد علي احمد1926 1534 195 

أل
 2019 1292

 الفرع ھاال محمد منیر احمد الحلو1471 1551 196 
أل

 2018 1292
 الفرع خدوج مروان محمد حكم الجابر4004 2093 197 

أل
 2019 1292

 الفرع غازیھ قطیش بیان الحمد6729 278 198 
أل

 2019 1290
 الفرع اسمھان حسام عفراء سلمان8366 642 199 

أل
 2019 1290

 الفرع ھند حسن فاطمة الیاسین8799 2097 200 
أل

 2012 1290
 الفرع وفاء ایاد عبد الرحمن محمد544 2290 201 

أل
 2019 1289

 الفرع زینب محمد أحمد طھ1649 178 202 
أل

 2019 1288
 الفرع میاده ناصر مي دیوب7882 997 203 

أل
 2014 1287

 الفرع رنا علي عالء علي162 402 204 
أل

 2019 1286
 الثانویة مقبولھ حسین إیالف بكر207 814 205 

ل
 2017 1286

 الفرع رئیفھ سلیمان نغم اسماعیل2632 1021 206 
أل

 2017 1286
 الفرع لواحظ علي ألین الجردي2619 1558 207 

أل
 2019 1286

 الفرع خوال علي عبدو الریاني2637 169 208 
أل

 2019 1285
 الفرع نھلھ فرحان زینب جحا7032 1102 209 

أل
 2019 1285

 الفرع ملك معن آالء جعفر6561 1025 210 
أل

 2019 1283

 وداد رضوان ابراھیم ابراھیم1920 1011 211 
 الفرع
1282 2019 األدبي

 حسنھ محمد خدیجھ الحكیم8380 540 212 
 الفرع
1281 2021 األدبي

 روسیھ علي خلدون العبید1622 1114 213 
 الفرع
1281 2019 األدبي

 وجیھھ محمود موسى حمد416 481 214 
 الفرع
1280 2019 األدبي

 ابتسام أحمد رزان االبراھیم12159 967 215 
 الفرع
1280 2010 األدبي

 محاسن محمود منى عقول8544 1737 216 
 الفرع
1280 2012 األدبي



 ھیام سمیر حسین سخیھ2143 2237 217 
 الفرع
1280 2009 األدبي

 فطوم احمد ریم االسماعیل13916 2465 218 
 الفرع
1280 2011 األدبي

 مطیره خلیل جواھر الكبیش7172 2619 219 
 الفرع
1280 2020 األدبي

 شادیھ ولید حسان الحلبي1175 2663 220 
 الفرع
1280 2010 األدبي

 شیراز یاسر ریم بربر8883 751 221 
 الفرع
1279 2019 األدبي

 لمیا ایمن علي عباس318 880 222 
 الفرع
1279 2018 األدبي

 علیا خلف ملك الصلیبي4549 2033 223 
 الفرع
1279 2019 األدبي

 سمیره محمود عبیر جاكوك9729 2130 224 
 الفرع
1279 2018 األدبي

 ھیفاء غیاث حنین العیسى4893 2348 225 
 الفرع
1279 2019 األدبي

 عنایھ خالد عبد الرحمن ملحم593 257 226 
 الفرع
1278 2019 األدبي

 منار اكرم سالي الرضوان5429 423 227 
 الفرع
1278 2018 األدبي

 سوریھ مصطفى ندى الضحیك9308 1930 228 
 الفرع
1278 2021 األدبي

 لبنھ طالب غنى قاسم4677 2511 229 
 الفرع
1278 2019 األدبي

 فلایر حسان الرا السالمة10030 1491 230 
 الفرع
1277 2018 األدبي

 ضحوى محمد سالف العلي6334 2470 231 
 الفرع
1276 2019 األدبي

 اسیا نبیھ ریم غنام6218 800 232 
 الفرع
1273 2016 األدبي

 لیلى حسین ماجده مصطفى9136 2735 233 
 الفرع
1272 2021 األدبي

 مثال نبیھ بدر العاقل78 219 234 
 الفرع
1271 2018 األدبي

 مھدیھ عبد الكریم محمد القطیش1597 242 235 
 الفرع
1271 2019 األدبي



 رنا أیمن ھبھ دعاس10653 2013 236 
 الفرع
1271 2021 األدبي


