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العلم98.2ًلٌان شحادة عبدالرحمن العرموط1ً

العلم97.5ًتمارا ٌعقوب امٌن عوٌس2

األدب96.5ًسجى فؤاد ادهم قطان3

األدب96.4ًإدبٌان غسان ادٌب الشراٌحه4

العلم96.2ًلجٌن ثابت صبحً ماض5ً

األدب96.0ًساره محمد خالد بٌب6ً

العلم95.9ًمجد ولٌد محمد ابو عجمٌه7

األدب95.7ًآٌه وضاح فاٌز ابو الغنم8

األدب95.5ًدانا جهاد ابراهٌم دحابره9

العلم95.2ًنور ماجد حسٌن العفٌف10

األدب95.2ًلٌالن آرى رحٌم مٌرزا غفور11

األدب94.8ًرنا محمد عبد الرزاق قطٌش12

العلم94.8ًدنٌا قصً سلٌم ابو الدلو13

العلم94.8ًهٌا امٌن فهمً ابو بكر14

األدب94.7ًسٌلٌنا رائد عٌسى جبر15

العلم94.7ًرؤى حسام امٌل الٌعقوب16

األدب94.3ًانجً سلٌم ماجد لطف17ً

العلم94.3ًفرح فراس صقر الحمود18

األدب94.1ًرهف احسان سالمه الحناوي19

العلم94.1ًدٌنا عبدهللا سعٌد الزواٌده20
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العلم94.1ًدعاء ناٌف سلٌمان القهٌوي21

العلم94.1ًهنادي معتز احمد الجٌرودي22

األدب94.0ًلٌنا ولٌد جمٌل حجازٌن23

العلم93.9ًلونا فوزي محسن الزٌود24

العلم93.8ًلٌنا محمد صالح الطراونه25

العلم93.6ًمٌس معتز عٌسى العاروري26

العلم93.6ًندى عادل حكمت ٌاسٌن27

األدب93.5ًدٌمه ابراهٌم علً الزعب28ً

العلم93.4ًفرح محمد روحً القتاب29ً

العلم93.3ًجود ماجد فتحً الغالٌٌن30ً

العلم92.8ًفرح سفٌان سامً عبٌد31

العلم92.6ًفرح حسام توفٌق عفانه32

العلم92.6ًكاترٌن احمد حسن صالح33

العلم92.6ًلٌان امجد محمد ابو سٌف34

العلم92.5ًعال عمر ٌعقوب حداد35

األدب91.9ًجٌالن عاكف حمد نجم36

العلم91.8ًاستٌر عونً غالب حداد37

العلم91.8ًمارٌا فرحان سالم شحاتٌت38

العلم91.6ًسالى غسان ٌوسف دغلس39

العلم91.5ًغزل محمد عادل ٌوسف الحمام40ً

العلم91.5ًنانسً بسام محمد حجرات41

األدب91.1ًمرح خلدون عواد العدٌل42ً

العلم91.0ًسالٌن سالم صلٌبا حبش43

العلم90.3ًنعم عبد الرزاق عبد النبً حسٌن44



األدب90.0ًدٌانا نهاد غسان السمٌرات45

األدب90.0ًلٌلى عماد ابراهٌم صبح46ً

العلم89.8ًرٌم رائد محمود حماد47

األدب89.7ًسالً محمد فوزي الشبل48ً

العلم89.5ًدانٌه رائد سامً هاشم49

العلم89.5ًزٌنة محمد عبدهللا ابو غابش50

األدب89.0ًساره محمد عمر عثمان51

العلم89.0ًمارٌا صائل رضوان المعاٌطه52

األدب88.7ًلٌن نبٌل احمد ابونعمة53

العلم88.7ًنرمٌن سمٌح موسى صوفان54

األدب88.3ًشهد وفا عٌسى عكروش55

العلم88.2ًالكٌالً" محمد عمر"دانٌه هشام 56

العلم88.2ًسدن أسامة محمد الذوٌب57

العلم87.8ًكرٌستً امٌل انطون أبو نفاع58

األدب87.6ًسالً فاروق نعٌم بنى عبده59

األدب87.5ًلٌن احمد علً منصور60

األدب87.3ًاٌه عصام محمد المصري61

العلم87.2ًتاله عمر نوري اسماعٌل62

األدب87.1ًرانٌا عماد علً منصور63

األدب87.0ًتاال خلدون بطرس العكشة64

األدب87.0ًدانا رمزي عٌسى القسٌس65

العلم86.9ًمنى تركً نورس حدادٌن66

األدب86.8ًنتالً سمٌر خلف شقور67

العلم86.2ًساره أمجد مفلح سعٌد68



العلم86.1ًجولٌا نقوال أصٌل69ً

األدب85.9ًمها حسٌن كاظم الكرد70

األدب85.7ًزٌنه عٌسى منٌر الجدع71

العلم85.4ًاٌه محمد خلٌل ابو زٌد72

العلم85.1ًراما عامر فوزي الشافع73ً

العلم83.9ًرحاب نضال مصطفى البواب74

األدب83.2ًشهب احمد شاكر عبد العزٌز75

العلم83.1ًساره بسام غازي كعوش76

األدب83.0ًلٌلٌان منٌر فرح خلف77

العلم83.0ًلجٌن رضوان عادل شموط78

األدب82.8ًدانٌا اٌاد الٌاس الحواتمه79

األدب82.3ًتاال عٌسى فرٌد الحلته80

األدب82.2ًورد رامً محمد علً السلعوس81

األدب81.9ًاٌمان احمد روحً القتاب82ً

العلم81.8ًجوانا رجائً اسبٌر المدانات83

العلم81.4ًلورٌن سطام جمٌل العوابده84

األدب81.3ًلٌن وائل سحبان خلٌفات85

العلم81.0ًنور ماجد اكثم سمٌرات86

األدب80.6ًتاله عامر فوزي الشافع87ً

األدب80.3ًمرٌم ظافر طلعت عقل88

األدب79.8ًرنٌن عبد موسى الزٌر89

األدب79.8ًٌارا احمد جمٌل العبدالالت90

العلم79.0ًدانه ابراهٌم كاظم علقم91

العلم79.0ًهزار حسن امٌن المغاربة92



العلم78.7ًدانٌا شوقً رفعت الرفاع93ً

األدب78.7ًدانا ماهر ناٌل الخزوز94

العلم78.3ًمارٌا اٌاد فؤاد دحابرة95

األدب77.6ًداود حمو" محمد هانً"امٌره 96

األدب77.1ًغدٌر عمر خالد الدبوب97ً

األدب76.5ًجود مصطفى غٌاث سعد الدٌن98

األدب76.2ًٌاسمٌن عالء مظفر الوكٌل99

العلم75.5ًمارٌا امجد فرٌد حبٌب100

العلم74.6ًجود هزاع عبد العزٌز المجال101ً

األدب74.0ًسٌرٌنا رجائً سالمة صوالحة102

األدب73.2ًٌاسمٌن رمزي أنٌس الكٌالن103ً

العلم73.0ًساره سمٌح موسى صوفان104

األدب72.4ًجروح العوض" محمد ولٌد"جود 105

األدب72.1ًإنعام ماهر هانً معاٌعة106

العلم72.0ًرند رائد بولس حداد107

األدب71.0ًاٌه حسام محمد شاهٌن108
























