
100/50عالمة النجاح   

كتػػػابةرقمًا
ناجحثالث و ستوَف فقط 263763احمد الطعاف1
 راسبخمس و عشروَف فقط 91625احمد صوراني2
حرماف غيػػاب 0حرمافغاسراء الذكره3
حرماف غيػػاب 0حرمافغاسيد شيخ صبح4
ناجحخمس و خمسوَف فقط 114455المثنى الشعار5
 راسبتسع و أربعوَف فقط 183149امير المنصور6
 راسبإحدى عشرة فقط 11غ11انس ورده7
 راسبإحدى عشرة فقط 11غ11ايهم غالييني8
ناجحخمس و ستوَف فقط 254065بتوؿ ثلجو9

ناجحإحدى و ستوَف فقط 115061بالؿ خورشيد10
حرماف غيػػاب 0حرمافغحساف المحفوض11
حرماف غيػػاب 0حرمافغحسن سليماف12
حرماف غيػػاب 0حرمافغحسن قطاف13
 راسبتسع و عشروَف فقط 101929خالد الدحل14
حرماف غيػػاب 0حرمافغخالد العبود15
 راسبعشر فقط 10غ10خضر ديبو16
 راسبتسع و أربعوَف فقط 193049رنا شحود17
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14رىف شاىين18
حرماف غيػػاب 0حرمافغرواف خورشيد19
 راسبست عشرة فقط 16غ16روكساف الحمصي20
ناجحست و خمسوَف فقط 114556رياض الجاسم21
 راسبثماف و أربعوَف فقط 143448رياـ وسوؼ22
 راسبخمس و أربعوَف فقط 153045ريم الصوراني23
حرماف غيػػاب 0حرمافغسامر الشيخ محمود24
حرماف غيػػاب 0حرماف5سالـ الفرخ25
حرماف غيػػاب 0حرمافصفرسلطاف الدين قطاف26
ناجحست و سبعوَف فقط 175976صبحيو فرحات27
حرماف غيػػاب 0حرماف1طو ضاىر28
حرماف غيػػاب 0حرمافغعائشة المصري29
حرماف غيػػاب 0حرمافصفرعبد الرزاؽ الزيدي30
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12عبد العزيز زقزوؽ31
حرماف غيػػاب 0حرمافغعبد الكريم الخلوؼ32
 راسبإحدى عشرة فقط 11غ11علي األحمد33
ناجحست و خمسوَف فقط 154156علي الماغوط34
ناجحثالث و ستوَف فقط 224163علي خليل35
ناجحإحدى و ستوَف فقط 214061علي سيفو36
 راسبأربع و ثالثوَف فقط 112334علي شيخ محمود37
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12علي عيزوقي38
حرماف غيػػاب 0حرمافغعمراف الرمضاف39
حرماف غيػػاب 0حرمافغعوض أبو عره40
 راسبخمس و أربعوَف فقط 93645غيث عبد الواحد41
حرماف غيػػاب 0حرماف2غيداء طالب42
حرماف غيػػاب 0حرمافغفاطمو ابو اسماعيل43
حرماف غيػػاب 0حرمافغفاطمو العمر44
 راسباثنتاِف و عشروَف فقط 22غ22فاطمو المحمد45
 راسبست و أربعوَف فقط 133346كريم القصير46
 راسبسبع و أربعوَف فقط 103747الرا عبيدو47
 راسبتسع فقط 9غ9ماىر عوض48
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حرماف غيػػاب 0حرماف5مايا الجرؼ49
حرماف غيػػاب 0حرماف4محمد السماعيل50
ناجحأربع و خمسوَف فقط 243054محمد العتر51
حرماف غيػػاب 0حرمافغمحمد اليوسف52
حرماف غيػػاب 0حرماف4محمد باسل اآلوا53
حرماف غيػػاب 0حرماف7محمد حسن الشماع54
حرماف غيػػاب 0حرماف5محمد خير الحسن55
حرماف غيػػاب 0حرماف4محمد زريقو56
حرماف غيػػاب 0حرماف3محمد شوكو57
حرماف غيػػاب 0حرماف2محمد عمراف عساني58
حرماف غيػػاب 0حرمافغمحمود األخرس59
حرماف غيػػاب 0حرماف7مي دالي60
حرماف غيػػاب 0حرماف4ميشيل حنا61
 راسبأربع و ثالثوَف فقط 132134ىادي حداد62
 راسبخمس و أربعوَف فقط 143145ياسين الصيرفي63
حرماف غيػػاب 0حرمافغيوسف ابو فضو64
 راسبخمس و عشروَف فقط 25غ25يوسف جمعة الحسن65

ناجحإحدى و ستوَف فقط 95261احمد الدوش1
 راسبإحدى و عشروَف فقط 21غ21احمد القصير2
 راسبتسع و أربعوَف فقط 143549احمد سفاؼ3
ناجحاثنتاِف و سبعوَف فقط 254772احمد كناكر4
حرماف غيػػاب 0حرمافغاغيد حيدر5
 راسبتسع فقط 9غ9امجد مير محمد مصطفى6
 راسب عشروَف فقط 20غ20امير الحيالوي7
 راسب عشروَف فقط 20غ20انور الغاوي8
حرماف غيػػاب 0حرمافغحساـ شحود9

حرماف غيػػاب 0حرمافغحسن خلف10
حرماف غيػػاب 0حرمافغحسن زىره11
حرماف غيػػاب 0حرمافغحسين الخليل12
 راسبإحدى و عشروَف فقط 21غ21حسين جعمور13
 راسبتسع فقط 9غ9حنين السقا14
 راسباثنتاِف و أربعوَف فقط 103242حنين العتر15
 راسبخمس عشرة فقط 15غ15حنين عبيدو16
حرماف غيػػاب 0حرماف1خضر عبدو17
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14رائد الشعار18
حرماف غيػػاب 0حرماف3رزاف الخبازي19
حرماف غيػػاب 0حرمافصفررشا درويش20
حرماف غيػػاب 0حرمافصفررغداء مزيد21
 راسبثماف و ثالثوَف فقط 112738رواد رحمو22
ناجحإحدى و خمسوَف فقط 193251ريم ورده23
 راسبثالث عشرة فقط 13غ13ساري العبد اهلل24
 راسبسبع و عشروَف فقط 131427سامر ديوب25
حرماف غيػػاب 0حرمافغشادي البعريني26
 راسبأربع و أربعوَف فقط 93544عامر الحلبي27
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14عامر جنيد28
حرماف غيػػاب 0حرمافغعبد اهلل خضر الشيخ29
 راسباثنتاِف و أربعوَف فقط 202242عبيد المذري30

الراسبوف
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حرماف غيػػاب 0حرمافغعالء مقداد31
حرماف غيػػاب 0حرمافغعلي منال32
 راسبتسع فقط 9غ9عمار الجندي33
حرماف غيػػاب 0حرمافغغالب القصير34
حرماف غيػػاب 0حرماف1غيث فياض35
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14فادي ىاشم36
 راسب ثالثوَف فقط 181230كـر رحمو37
ناجحإحدى و خمسوَف فقط 203151لمى القصير38
 راسبعشر فقط 10غ10لمى صقر39
حرماف غيػػاب 0حرمافغمحمد الحسن الحلبي40
ناجحإحدى و خمسوَف فقط 203151محمد رضواف الخلوؼ41
 راسب عشروَف فقط 20غ20محمد السح42
 راسبسبع عشرة فقط 17غ17محمد السعد43
حرماف غيػػاب 0حرمافغمحمد الفيل44
 راسبعشر فقط 10غ10محمد النبهاف45
حرماف غيػػاب 0حرمافغمحمد حمزه46
 راسبتسع فقط 9غ9محمد حيدر بن ابراىيم47
حرماف غيػػاب 0حرمافغمحمد حيدر بن مصطفى48
ناجحتسع و ستوَف فقط 264369محمد زعيزع49
حرماف غيػػاب 0حرماف1محمد ظافر الحسينو50
حرماف غيػػاب 0حرمافغمحمد عطيو51
حرماف غيػػاب 0حرمافغمحمد ونوس52
حرماف غيػػاب 0حرمافغمحمود عاشور53
 راسب أربعوَف فقط 162440مرىف الشيخ ياسين54
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14مصطفى الحرؾ55
 راسبسبع و عشروَف فقط 27غ27مؤيد الدوري56
حرماف غيػػاب 0حرمافغميسم الجرؼ57
 راسبتسع فقط 9غ9ميالد شاىين58
 راسبتسع عشرة فقط 19غ19نزار كحلو59
 راسبتسع و ثالثوَف فقط 102939ىناء الشيخ عمر60
حرماف غيػػاب 0حرماف2ىيثم حيدر61
حرماف غيػػاب 0حرمافغيارا الهبيط62

حرماف غيػػاب 0حرمافصفرأسامة الحصري1
 راسبإحدى عشرة فقط 11غ11علي غازي2
ناجحأربع و ستوَف فقط 204464محمد غازي الصمصاـ3

 راسبثالث عشرة فقط 13غ13اليسار عثماف1
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14زيد الحاج زين2
ناجحأربع و خمسوَف فقط 144054عبد الرحمن التمر البرازي3
راسب غيػػاب 0حرمافغعلي فطـو4
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12علي ىبره5
 راسبأربع و أربعوَف فقط 162844عماد زيد6
ناجحتسع و ستوَف فقط 135669كرامو سلـو7

 راسبخمس و أربعوَف فقط 212445صالح الصالح1
حرماف غيػػاب 0حرمافغغيث زعرور2

الرقة

تخػػػػلف

دورة استثنائية
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حرماف غيػػاب 0حرمافغفيصل قطريب3
ناجحثالث و خمسوَف فقط 213253مأموف زكدوحو4
حرماف غيػػاب 0حرمافغمحمد البارودي5
 راسبسبع عشرة فقط 17غ17مصطفى تقال6
 راسبتسع فقط 9غ9مهند تلجو7

راسب غيػػاب0حرمافغمحمود دياب1

حرماف غيػػاب 0حرمافغنوار خلوؼ1

حرماف غيػػاب 0حرمافغناصر جموؿ1

 راسبعشر فقط 10غ10امجد دبيات1
راسب غيػػاب 0حرمافصفراياد ديب2
 راسبست عشرة فقط 16غ16رياـ داؤد3
راسب غيػػاب 0حرمافغشهاب الشهاب4
ناجحأربع و خمسوَف فقط 193554عبد اهلل العبد اهلل 5
راسب غيػػاب 0حرماف4عمار الزرزوري6
راسب غيػػاب 0حرمافغعمار السيد7
راسب غيػػاب 0حرمافغماجد نصره8
راسب غيػػاب 0حرمافغمجد ديب9

 راسبتسع عشرة فقط 19غ19مجد صليبي10
راسب غيػػاب 0حرماف2مهتدي ديب11
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12يامن الحاج12
 راسبتسع فقط 9غ9نورا عبيدو13

ناجحست و ستوَف فقط 204666حسن علواني1
 راسبتسع فقط 9غ9خالد حمزة2

 راسبخمس عشرة فقط 15غ15ابراىيم الهندي1
حرماف غيػػاب 0حرمافغالياس حنا2
حرماف غيػػاب 0حرمافغايات الشيحاوي3
 راسبثالث و ثالثوَف فقط 102333ايهم الخليل4
 راسباثنتاِف و أربعوَف فقط 241842بالؿ العيوش5
حرماف غيػػاب 0حرماف2ثائر خليل6
ناجحإحدى و خمسوَف فقط 183351حذيفو شيخ صبح7
حرماف غيػػاب 0حرماف5حسين العلوش8
 راسبثماف و أربعوَف فقط 173148خالد عرياف9

 راسبسبع و أربعوَف فقط 163147خالد قندقجي10
حرماف غيػػاب 0حرمافغرأفت السليماف11
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14رضواف الرمضاف12
 راسبثماف عشرة فقط 18غ18زاىر الحاج احمد13
 راسبثماف و أربعوَف فقط 202848سليماف السخري14
ناجحسبع و ستوَف فقط 214667شريف مصطفى15
 راسبإحدى و أربعوَف فقط 103141طو قدوره16
ناجحأربع و سبعوَف فقط 165874عامر سرميني17
 راسبتسع فقط 9غ9عبد الحميد عدي18
ناجحثماف و ستوَف فقط 194968عبد الرحمن الشيخ مرعي19

إدلب

حسكة

الراسبوف

الراسبوف

  دير الزور

تخػػلف
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 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12علي المير20
ناجحإحدى و سبعوَف فقط 224971فاروؽ اليوسف21
 راسبإحدى عشرة فقط 11غ11كـر خدوج22
حرماف غيػػاب 0حرماف4مجد الحاج احمد23
حرماف غيػػاب 0حرماف3محمد عبد الحميد المحمود24
حرماف غيػػاب 0حرماف5محمد بكور25
 راسبثالث و أربعوَف فقط 142943محمد طارؽ الكردي26
ناجحثالث و خمسوَف فقط 213253محمد يسوؼ27
حرماف غيػػاب 0حرماف3محمود سالمو28
 راسبسبع و عشروَف فقط 111627محمود مرزا29
ناجح سبعوَف فقط 195170منقذ الدياب30
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12نور الوسوؼ31
ناجحإحدى و خمسوَف فقط 213051ىدى اللبابيدي32
حرماف غيػػاب 0حرماف2ىماـ الدبيات33
حرماف غيػػاب 0حرمافغوائل الدياب34
 راسبثالث و أربعوَف فقط 93443وداد داوود35
حرماف غيػػاب 0حرمافغيامن حمودي36
 راسبسبع و ثالثوَف فقط 122537يوسف معجوف37

حرماف غيػػاب 0حرماف4أحمد زغيره1
حرماف غيػػاب 0حرمافغأسامو رزوؽ2
 راسب أربعوَف فقط 142640براء علي الصالحو3
 راسب أربعوَف فقط 202040حمزه العبد اهلل4
حرماف غيػػاب 0حرماف2سعد الدين قراجو5
ناجحثماف و خمسوَف فقط 302858عبد الرزاؽ الحسن6
حرماف غيػػاب 0حرمافغعبد السالـ وتاره7
 راسبتسع و أربعوَف فقط 163349عبد الهادي التمر البرازي8
 راسبإحدى و ثالثوَف فقط 112031عبيده حمصي سختوره9

حرماف غيػػاب 0حرماف2محمد نور زعيزع10
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12محمد نور زقزوؽ11
حرماف غيػػاب 0حرمافغمنير حموية12

 راسب أربعوَف فقط 221840محسن موعاني1
 راسبثماف و ثالثوَف فقط 132538محمود اآلمين2

راسب غيػػاب 0حرماف1اسامة مغربل1
 راسبعشر فقط 10غ10حكم خرفاف2

الراسبوف
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