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ثالثة و ستونناجح63سمر فرزات حمويه257573

سبعة و أربعونراسب47سمر محمد األبيض25895

أربعة و خمسونناجح54سميحه محمد فرجي259367

أربعة و تسعونناجح94سناء احمد نجوم260328

ثالثة و تسعونناجح93سندس بسام الحزواني261220

تسعة و ستونناجح69سهير محمد سامي غزي262316

خمسة و خمسونناجح55سوسن أحمد الحداد26357

أربعة و ثمانونناجح84سومر محمود محمد264226

خمسة و ثمانونناجح85شاهيناز راغب الحلبيه265447

إثنان و سبعونناجح72شذى عزام فرج266507

خمسة و خمسونناجح55شفق ماجد قبالن267119

سبعة و خمسونناجح57شمس عبد الجبار الكوكو268444

خمسة و ثمانونناجح85شهد ايمن شقفه26946

خمسونناجح50شهد صفوح البرازي270639

خمسة و ثمانونناجح85شهد عبد الرزاق حربه271154

سبعة و سبعونناجح77شوق طالل البارودي272336

إثنان و تسعونناجح92شيماء أحمد جابر273632

أربعة و ستونناجح64شيماء حمزه المحمد274377

أربعة و خمسونناجح54شيماء محمد العكام275497

إثنان و خمسونناجح52شيمه طالل الحميده276427

سبعة و خمسونناجح57صابرين فؤاد رمضان277515

تسعة و ثالثونراسب39صالح عدنان جالود278516

أربعة و سبعونناجح74صبا نسيم الكالس279250

ثمانية و خمسونناجح58صفاء عبد الرزاق البرازي28065

سبعونناجح70صفاء محمد المرعي281337

أربعة و خمسونناجح54صفوان غالب طنيش28220

ثمانية و سبعونناجح78صفيه سليمان إبراهيم283214

سبعة و خمسونناجح57ضحى عبد المجيد النبهان284533

ثمانية و ستونناجح68ضحى محمد كدور28521

ثالثة و ثمانونناجح83ضياء الدين احمد األطرش286127

سبعة و تسعونناجح97طارق إبراهيم يعقوب287124

تسعونناجح90طريف حسن حمشو288128

أربعة و ستونناجح64طالل هاني السيد289241

تسعة و عشرونراسب29طه عبد هللا أبو حالوه290536

إثنان و خمسونناجح52طوني جرجس حنا291310

أربعة و ستونناجح64ظبيه محمد سعيد العلي292343

سبعة و ثمانونناجح87ظالل زهير السراج293258

ثالثة و أربعونراسب43عائشة حسين مصيجة29482

خمسة و سبعونناجح75عائشه محمد رمضان295498



ثمانية و ستونناجح68عاليه حسن الدباغ296425

خمسة و سبعونناجح75عامر محمد ديب السرميني297433

أربعة و ثمانونناجح84عبادة بسام جبور29879

إثنان و ستونناجح62عباده مظهر خرسه299583

ثالثونراسب30عبد الرحمن بكور عجاج300253

تسعة و عشرونراسب29عبد الرحمن عباس فحله301345

إثنان و تسعونناجح92عبد الرحمن عبد االله الحسين302144

خمسة و ثمانونناجح85عبد الرحمن محمد الخطيب303647

سبعة و سبعونناجح77عبد الرحمن مروان البيروتي304320

خمسونناجح50عبد الرحمن موفق العابد305587

ثالثة و ستونناجح63عبد الرحمن نواف العبيد306572

تسعة و ثالثونراسب39عبد الرزاق عبد الحميد عبد الرحمن307403

خمسونناجح50عبد السالم عبد الكريم أقرع308590

خمسة و سبعونناجح75عبد العزيز رضوان المصري309528

تسعة و ثمانونناجح89عبد العزيز هيثم قادر اغا310344

تسعة و ستونناجح69عبد الفتاح محمود مشهراوي311409

أربعة و ستونناجح64عبد الكريم حمدو عيسى312305

سبعة و أربعونراسب47عبد اللطيف محمد جغلي31361

خمسونناجح50عبد هللا جابر العلي314259

سبعة و ثمانونناجح87عبد هللا صخر األحمد31545

أربعونراسب40عبد هللا عبد الغني قوجه316554

ثالثة و خمسونناجح53عبد هللا علي المحمود العمر317309

ثالثة و أربعونراسب43عبد المجيد خالد رسالن318361

خمسة و سبعونناجح75عبد الملك بهجت الخلوف319270

أربعة و ثالثونراسب34عبد المنعم قدري بنشي320268

سبعة و أربعونراسب47عبدو سعيد العثمان32183

ستونناجح60عبيده أحمد نصر المصري322219

تسعة و ثالثونراسب39عبيده جمال بزبوز323391

سبعة و ستونناجح67عبير صفوان األمين324335

تسعة و عشرونراسب29عدنان محمد الجيجاوي325186

خمسة و سبعونناجح75عزه محمد زهير الكرم32671

ثالثة و ثالثونراسب33عصام طه عجاج327542

سبعة و عشرونراسب27عكرمه محمد المصطفى32873

أربعة و سبعونناجح74عال عبد الحميد المخلف329446

تسعة و ثالثونراسب39عال محمود غناج330441

أربعة و خمسونناجح54عالء الدين محمد األحمد331508

إثنان و خمسونناجح52عالء توفيق العلي332247

خمسة و خمسونناجح55عالء صدوح حبيب333399

أربعونراسب40عالء ممدوح حجازي334136

تسعة و أربعونراسب49علوان عبد اللطيف الجميلي335277

ثمانية و ستونناجح68علي أكرم خليف33686

تسعة و خمسونناجح59علي غياث حيدر337290

سبعة و عشرونراسب27علي محسن محمد338545

خمسة و خمسونناجح55علي محمود اسعد339201

تسعة و ثمانونناجح89علي ياسر جوهره340476

تسعة و سبعونناجح79عماد محمد المصري341364

تسعة و خمسونناجح59عمار احمد المحمد34210

تسعة و ثالثونراسب39عمار عبد الهادي الحسين343319

خمسة و ثالثونراسب35عمار محمد الجمال344506

سبعة و ثالثونراسب37عمار منذر المسلماني الشعار345206



أربعة و أربعونراسب44عمار منير أبو حالوه346535

إثنان و أربعونراسب42عمر أحمد القدور34781

خمسة و ثالثونراسب35عمر حامد محنايه348617

خمسة و خمسونناجح55عمر عبد الباقي العفاره349468

ثالثة و ستونناجح63عمر محمد النجار350387

ثمانية و ستونناجح68عمر محمد حاج إبراهيم351156

أربعة و ثمانونناجح84عهد منير زكار352207

إثنان و أربعونراسب42عوني إبراهيم علي قنا353623

سبعة و سبعونناجح77غاليه غسان الصيدلي35472

إثنان و خمسونناجح52غفران علي الترك355183

أربعة و خمسونناجح54غفران غياث االسعد356274

إثنان و ستونناجح62فاتن احمد العبد هللا357296

سبعة و سبعونناجح77فاتنه فاروق عزكور358103

إثنان و تسعونناجح92فادي جمال الضاهر359452

إثنان و تسعونناجح92فاطمة توفيق العمري360656

إثنان و سبعونناجح72فاطمه إبراهيم جعمور361327

خمسة و ثمانونناجح85فاطمه الزهراء احمد نشتر362151

خمسة و خمسونناجح55فاطمه بسام الجزار363421

خمسة و أربعونراسب45فاطمه جهاد السليمان364510

أربعة و خمسونناجح54فاطمه حامد زوزه365330

تسعة و ثمانونناجح89فاطمه حسين الشحاده366135

تسعة و سبعونناجح79فاطمه غازي العلي367248

ثمانية و ستونناجح68فاطمه مصطفى إسماعيل368451

ثمانية و سبعونناجح78فايز سمير يوسف369170

تسعة و ستونناجح69فداء فادي منجد370419

تسعة و خمسونناجح59فداء نهاد السليمان371117

أربعة و تسعونناجح94فدى أكرم توما372455

سبعة و سبعونناجح77فراس صالح عبد الرحمن373111

إثنان و سبعونناجح72فرح جهاد محمجي374505

ستونناجح60فرح خالد سعد375400

ثالثة و ثمانونناجح83قاسم احمد جدوع37628

إثنان و أربعونراسب42قاسم حسن الحسن37774

ثالثونراسب30قلب األسد خالد الشيخ3782

تسعة و ثالثونراسب39قمر الزمان ماهر السعدي379374

تسعة و ستونناجح69كارولين مرهف شهيد380252

خمسة و خمسونناجح55كرم حسن شيخ الزور381313

ثمانية و ثالثونراسب38كرم حسين الحموي382518

إثنان و ثمانونناجح82كفاء جمال البغدادي383167

أربعة و ثالثونراسب34كالل محمود خضر384509

سبعونناجح70كوثر بسام غزال385424

ثمانونناجح80كوثر فيصل الكردي386436

إثنان و ستونناجح62كوثر موسى جمعه387359

ثالثة و أربعونراسب43لؤي أحمد مصيني388368

إثنان و ثمانونناجح82النا درغام الياس الضاهر389188

أربعة و تسعونناجح94لبنى رياض يعقوب اغا390145

تسعة و ستونناجح69لجين عبد العزيز الحسن391246

ثالثة و ستونناجح63لجين مغوار حويجه39276

سبعونناجح70لجينه توفيق منصور393538

أربعة و سبعونناجح74لما محمد القدور394267

سبعونناجح70لولو غالب شعيره395101



إثنان و أربعونراسب42ليث مصطفى نابلسي396114

أربعة و ثمانونناجح84ليلى خلدون شقفه397249

ثمانية و سبعونناجح78ليليان بولص اسعد398517

أربعة و تسعونناجح94لين محمود مشعان399166

تسعة و أربعونراسب49لينه مصطفى النجار400512

سبعة و سبعونناجح77لينه موفق الخطيب401210

إثنان و سبعونناجح72مؤمنه إبراهيم الشعار402190

ثالثة و أربعونراسب43ماجد نعسان الخالد403501

تسعة و ثالثونراسب39ماجده عبد هللا شيخ النجارين404437

تسعة و ثمانونناجح89ماري فيليب السلوم405189

إثنان و سبعونناجح72ماريا خالد اللحام406353

إثنان و خمسونناجح52ماريا سعيد زقزوق407496

خمسة و ستونناجح65ماريا محمد اسعد دريعي40893

إثنان و تسعونناجح92مارينا حسن سالمه409307

سبعة و أربعونراسب47ماريه توفيق رقيه410477

تسعة و سبعونناجح79ماهر عبد الحسيب العجمي41158

ثمانية و خمسونناجح58ماهر عبد هللا المحمد412191

إثنان و تسعونناجح92مجد احمد المصري413202

تسعة و ستونناجح69مجد نبيل عبد اللطيف414618

تسعة و ثالثونراسب39محمد أحمد الحسين415380

إثنان و ثالثونراسب32محمد أحمد الديبو النجار416651

أربعة و سبعونناجح74محمد أمين رضوان القدور417356

ثالثونراسب30محمد احمد الجيجاوي418105

ستونناجح60محمد احمد الخليل419204

سبعة و خمسونناجح57محمد احمد الدريس420292

أربعة و خمسونناجح54محمد احمد الشريف421312

أربعة و ثالثونراسب34محمد اكرم كردي422315

سبعة و سبعونناجح77محمد امين رامي الهربش423470

تسعة و ستونناجح69محمد باهر وائل شقفه424371

ثمانونناجح80محمد بدر حاويده42522

إثنان و سبعونناجح72محمد براء قاسم صخري426256

ثمانية و أربعونراسب48محمد بسام الشامي427665

ثمانونناجح80محمد بكر أمجد شاكر428158

خمسة و خمسونناجح55محمد جمال المهنى429237

سبعة و ثمانونناجح87محمد جمال مأمون عمار43032

ثمانية و عشرونراسب28محمد جهاد الضامن43197

تسعة و ستونناجح69محمد حسن إبراهيم432199

ثمانية و ثالثونراسب38محمد حسن حجازي433354

تسعونناجح90محمد حمزه محمد فهد شقفه434100

ثمانية و ثالثونراسب38محمد خالد  علي هي435311

سبعونناجح70محمد خالد الصطوف436271

ثالثة و أربعونراسب43محمد خالد معتوق437671

ثمانية و عشرونراسب28محمد خير محمد صفوح لطفي438325

سبعة و أربعونراسب47محمد ديب اشرف زعرور439530

ثمانية عشرراسب18محمد رضوان الشقره440439

خمسة و سبعونناجح75محمد رمزي مصطفى حاتم441473

تسعة و أربعونراسب49محمد زهير الكوكو442625

سبعة و ستونناجح67محمد زياد حسن بغدادي443272

سبعة و سبعونناجح77محمد سليم محمد مسعف قطرنجي444107

ثمانية و أربعونراسب48محمد سليمان جوخدار445642



إثنان و خمسونناجح52محمد صفوان المحمد44688

أربعة و ثمانونناجح84محمد صالح قجاوي447580

تسعة و سبعونناجح79محمد طه رياض ياسين دالي448571

تسعونناجح90محمد عامر الدباغ449351

ثالثة و خمسونناجح53محمد عبد الحسيب سبسبي450461

تسعة و سبعونناجح79محمد عبد الحميد حربه45192

إثنان و أربعونراسب42محمد عبد الرزاق السعيد452607

ثالثة و ثالثونراسب33محمد عبد الستار قناص453438

تسعة و خمسونناجح59محمد عبد السالم محمد مخلص الباشوري454459

خمسة و سبعونناجح75محمد عبد هللا العبيدالعز الدين المحمد45537

سبعة و خمسونناجح57محمد عبدو عبد المعين المبيض456646

أربعة و تسعونناجح94محمد عالء الدين اسامه الحمدان457180

أربعونراسب40محمد علي ابو زيد458278

ثالثونراسب30محمد عمار زياد عدي459608

ثالثة و ثالثونراسب33محمد عمار ياسين الكيال460576

أربعة و ثالثونراسب34محمد عواد  العلي46168

خمسة و تسعونناجح95محمد عيسى األحمد46254

إثنان و أربعونراسب42محمد غسان برهوم463640

تسعة و أربعونراسب49محمد غياث عبد الكريم المبيض464286

خمسة و خمسونناجح55محمد غيث ايمن مصري465217

ثالثة و ثالثونراسب33محمد فهد النصر4665

سبعة و سبعونناجح77محمد فوزي أحمد العلي467620

ثالثة و أربعونراسب43محمد مؤيد محمد الحسن468595

خمسة و ستونناجح65محمد ماهر ملهم بطرش46990

ثالثونراسب30محمد محسن محمد470544

سبعة و سبعونناجح77محمد محمد زهير حسون الشهير بالحمصي471629

تسعة و ثالثونراسب39محمد محمد هاني شيخ طه47233

خمسة و أربعونراسب45محمد محمود الحسن473308

تسعة و ثالثونراسب39محمد محمود الشحود474407

خمسة و تسعونناجح95محمد محمود برازي475242

ثالثة و أربعونراسب43محمد محمود ريحان476440

خمسة و ثالثونراسب35محمد مصطفى أبو طوق477363

ثالثة و ثمانونناجح83محمد منذر محمد مصطفى االحدب47860

ثالثة و تسعونناجح93محمد منير محمد الهواري479224

ثمانية و خمسونناجح58محمد نايف توفيق رقيع480235

تسعة و أربعونراسب49محمد نبيل حلبيه481540

إثنان و ستونناجح62محمد نهاد محمد سليم الخطيب482641

خمسة و أربعونراسب45محمد نوار نضال الحسن الشيخ تركاوي48340

خمسة و خمسونناجح55محمد نور احمد عرفه484405

خمسة و عشرونراسب25محمد نور بدر المنصور485295

سبعة و عشرونراسب27محمد نور سمير السلوم48613

إثنان و خمسونناجح52محمد نور عمر المحمد4878

خمسة و أربعونراسب45محمد نور مأمون عيان488264

ثمانية و سبعونناجح78محمد هاشم العمر48947

ثمانية و أربعونراسب48محمد وليد موعاني490386

إثنان و أربعونراسب42محمد يوسف عبد المعين حاتم491323

خمسة و سبعونناجح75محمدحمزه عبد الناصر الخليل492539

خمسة و سبعونناجح75محمدنبيل عبد القادر شفيع493482

أربعة و أربعونراسب44محمود أحمد األحمد العبد هللا494360

ثمانية و سبعونناجح78محمود درويش الصبيح495408



أربعونراسب40محمود عبد الناصر كعيد496266

تسعة و عشرونراسب29محمود عزام عبد الرحمن497553

أربعة و ستونناجح64محمود محمد الياسين498287

ثمانية و ثالثونراسب38محمود محمد حداد49918

ثالثة و خمسونناجح53محمود محمد عجاج500396

سبعة و ستونناجح67مرح بطرس جبور501466

سبعة و ثمانونناجح87مرح جمال الدرويش502211

سبعة و أربعونراسب47مرح جهاد محمجي503566

إثنان و تسعونناجح92مرهف اسامه عكاري504157

سبعة و عشرونراسب27مروان طليع الحمود505660

تسعة و أربعونراسب49مروه عطيه ميلص506485

أربعة و أربعونراسب44مصطفى الطيب الحوراني507321

ثالثة و ثمانونناجح83مصطفى فواز الحمصي508163

عشرونراسب20مصطفى محمد شيحان509324

أربعة و ثالثونراسب34مصطفى محمد موسى دلو51026

أربعونراسب40مصطفى منذر الشيخ علي511556

سبعة و ثمانونناجح87مصطفى نايف قبش512139

تسعة و سبعونناجح79مصعب بسام ابي عيشه51391

إثنان و تسعونناجح92مصعب يوسف عالوي514138

أربعة و سبعونناجح74معاذ عبد الرحمن كعيد515624

ثالثة و خمسونناجح53معاويه عبد الرحمن عروب516392

ثمانية و أربعونراسب48معتز محمد طلحه االحمدي517606

تسعة و خمسونناجح59معد حسين الكدور518600

خمسة و خمسونناجح55مكيه منير سفاف519375

ثمانية و خمسونناجح58منار بسام صليبي520221

ثالثة و عشرونراسب23منذر محمد كالح521619

ثالثة و سبعونناجح73منهل معروف العتال522112

خمسونناجح50مها ماهر منقش523478

ثمانية و ستونناجح68مهدي فواز الشعار524294

ثمانية و أربعونراسب48مهند  محمد صهيب حجازي525393

إثنان و أربعونراسب42موسى محمد امين ديب526445

ثمانية و سبعونناجح78مي مصطفى الخطيب527251

خمسة و سبعونناجح75ميرنا مخلص الياس528203

خمسونناجح50ميس رائد ياغي52969

سبعة و ثمانونناجح87ميس رياض الخالد530132

ثمانية و ثمانونناجح88ميس مؤيد الباكير البرازي53196

خمسة و ثمانونناجح85ميساء حسن الشعار532602

خمسة و سبعونناجح75ميساء عبد الحميد الصطوف533193

ثمانية و ثالثونراسب38ميساء وليد دهلل534558

تسعة و أربعونراسب49ميسر سامر العلي535597

ثمانونناجح80ميشيل اكرم سرور536148

خمسة و تسعونناجح95ميلر أيمن العبد هللا537418

سبعة و ثمانونناجح87ميمونه محمد  الراكان الحسين538129

ثمانية و أربعونراسب48نبهان عبد الحكيم النبهان539605

تسعة و خمسونناجح59نجاح وائل الشبيب540205

ثالثة و سبعونناجح73نجوى أشرف زعرور541531

تسعونناجح90ندى اكرم زحلوق542448

إثنان و ستونناجح62نسرين خالد فنار543495

تسعة و خمسونناجح59نسرين سمير يوسف544169

أربعة و خمسونناجح54نسرين علي مغربل545645



إثنان و ثالثونراسب32نسرين محمود كوجان546197

إثنان و أربعونراسب42نغم محمد فاعور547415

أربعة و أربعونراسب44نهلة خالد المحمد548662

تسعة و خمسونناجح59نوار حسين ناصر549429

ثالثة و سبعونناجح73نوار محمد العيسى550227

أربعة و ستونناجح64نوال مصطفى الحمويه551153

أربعة و خمسونناجح54نور احمد نصر المصري552659

ستونناجح60نور الدين إبراهيم االبراهيم553613

سبعونناجح70نور الدين محمد المحمد554137

ثالثة و تسعونناجح93نور حسان قنوت555489

سبعة و ستونناجح67نور داوود مرعي556159

تسعة و سبعونناجح79نور سعد الدين السبع557261

ثالثونراسب30نور سمير المصطفى55870

أربعة و ستونناجح64نور سمير مصري55935

خمسة و خمسونناجح55نور عبد الجبار الكوكو560326

تسعة و أربعونراسب49نور عبيد السالم561104

ثالثة و ثالثونراسب33نور عماد المديوب562110

ثمانية و ثمانونناجح88نور غسان الشيخ خليل563143

ثمانونناجح80نور ممدوح المحمد56419

ثالثة و ستونناجح63نورا فواز المحمد565431

تسعة و سبعونناجح79نوره احمد محمد علي566434

أربعة و ستونناجح64نيرمين بشير رقيه567648

تسعة و سبعونناجح79هادي معروف العتال56889

خمسة و سبعونناجح75هاديه عبد الرحمن نداف569142

تسعة و ستونناجح69هاديه محمد حمامه570655

تسعة و سبعونناجح79هالة جروج صليبي571550

إثنان و سبعونناجح72هبا عمر الحمود572520

ثمانية و ستونناجح68هبة طالل عدي573500

تسعة و أربعونراسب49هبه إبراهيم الخليل العمر574570

أربعة و ثمانونناجح84هبه فواز سفاف575355

خمسة و ثمانونناجح85هبه محمد عوني المصري576263

إثنان و تسعونناجح92هبه وليد شعاع577458

خمسة و سبعونناجح75هدى نزار قنبر578282

سبعة و خمسونناجح57هديل زياد الشمالي579610

أربعة و ثالثونراسب34هزار عزام العبدالبو عريب580663

سبعة و ستونناجح67هزار ماجد الكل581174

ستونناجح60هزار محمد تليالت582238

إثنان و تسعونناجح92هال حسان اوضه باشي583225

إثنان و خمسونناجح52هال مأمون األنطكلي584404

إثنان و خمسونناجح52هال نصر خليف585627

إثنان و ستونناجح62هنادي نزار قاسم اغا586657

إثنان و ستونناجح62هنوف عبد هللا كزكز587179

خمسة و ستونناجح65هيا عبد هللا الشامي58864

سبعة و سبعونناجح77هيى محسن عدره589491

إثنان و تسعونناجح92وائل لؤي النجار5906

تسعة و ستونناجح69وسام ماجد قصاب591563

تسعة و خمسونناجح59وسام محمد نور الدين عسكر592526

خمسة و سبعونناجح75وسام محمود جوخدار593673

تسعة و سبعونناجح79وضاح وفيق حمود594397

ثمانية و ثالثونراسب38وضحة محمد الخضر595636



إثنان و أربعونراسب42وعد مبارك المبارك596547

ثالثة و ثالثونراسب33وفاء محمد بريمو597574

سبعة و خمسونناجح57والء خلف الخليف598483

سبعة و سبعونناجح77والء صفوان جعلوك599102

تسعة و سبعونناجح79والء عبد القادر السمان600164

سبعونناجح70والء عبد القادر منصور601232

ثمانية و ثمانونناجح88والء غازي الخطيب602322

تسعة و ثمانونناجح89والء فارس االسعد603417

أربعة و ستونناجح64ياسر احمد الخطيب60436

سبعة و عشرونراسب27ياسر محمد المحمد المحمود605596

سبعة و ستونناجح67ياسر محمد حسون606381

ثمانونناجح80يمام شهم ورده607529

ثمانية و ثمانونناجح88يمان بشار العاشور608634

ثالثة و تسعونناجح93يمان رامز ديوب60915

تسعة و ثالثونراسب39يوسف سامر عرفه610481

العالمة كتابةالنتيجةالعالمة النهائيةاالسمالرقم االمتحانيم

سبعة و سبعونناجح77آالء حسن القاسم1195

ثالثة و ثمانونناجح83أمجد حسين شحود214

ثالثة و ستونناجح63أمين عبد هللا اليوسف3376

إثنان و ثمانونناجح82أمين محمد عرار4275

سبعة و أربعونراسب47اماني ياسر الحقبه523

خمسة و ستونناجح65اميره محمد يحيى جنيد642

ثمانية و سبعونناجح78بشرى محمد بشار سفاف7209

تسعة و ثمانونناجح89رباب عبد القادر عبد الحنان8579

سبعة و ثمانونناجح87سعد يحيى باشوري917

ثمانية و أربعونراسب48شهيزار محمد ياسر عدي1016

ثمانية و سبعونناجح78عامر عطيه الحسين11612

تسعة و ستونناجح69عبد هللا خير الدين  األحمد1299

تسعة و ثمانونناجح89عبير محمد نور هدله13213

ثمانونناجح80عالء ماهر الفارس1412

تسعة و ثمانونناجح89علي ظهير قبالن15106

ثالثة و أربعونراسب43عمر عبد الفتاح شهاب16523

ثمانية و سبعونناجح78غدير محمد ديب قصاص17521

سبعة و ثمانونناجح87غزل غسان شيخ طه18385

ستونناجح60غفران مرعي الخليف19631

تسعونناجح90فاديه خالد الربيع20194

ثمانونناجح80فرح عبد المعطي كزكز21628

ثمانية و عشرونراسب28قتيبه احمد سوتل22555

ثالثة و ثمانونناجح83لميس عبد القادر عبد الحنان23578

تسعة و ثمانونناجح89محمد فادي عبد الرحمن المنجد2411

ثمانية و ثمانونناجح88مكيه عدنان جاجه25140

ثالثة و ستونناجح63نجوى زهير الزبدي26255

تسعة و سبعونناجح79نور غياث جابر27562

إثنان و سبعونناجح72نوره خالد الشاوي28302

تسعة و ثمانونناجح89هبه مفيد قاموع2985

ثالثة و خمسونراسب53هال سمير حمزه30146

اإلنكليزية للمختصين



العالمة كتابةالنتيجةالعالمة النهائيةاالسمالرقم االمتحانيم

إثنان و خمسونراسب52ايناس احمد الشيخ1288

إثنان و ثالثونراسب32جيانا محمد اساما مفتاح2406

ثمانية و ثالثونراسب38دانيا موفق فاخوري3480

سبعونناجح70روعه شحادة الهواري4120

سبعة و ثالثونراسب37عمار غسان الرمضان5116

سبعونناجح70قمر حسان مغمومة6426

ثالثة و أربعونراسب43ليليان جبرا جرجس7389

تسعة و خمسونراسب59مريم محمود الخطيب8513

خمسة و أربعونراسب45نور كالل خضر9347

خمسة و أربعونراسب45هبه عبد المنعم عبد الرحمن10273

العالمة كتابةالنتيجةالعالمة النهائيةاالسمالرقم االمتحانيم

إثنان و ثالثونراسب32أغيد سليم عبد الرحمن1649

خمسة و عشرونراسب25جاكلين وائل برهوم2198

سبعة و عشرونراسب27ربى احمد المصري3147

ثمانية و أربعونراسب48فاطمه محمد خالد سماقيه4519

تسعة و عشرونراسب29هبه اديب الخطيب531
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الفرنسية للمختصين

الفرنسية  لغير المختصين
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