
100 /50عالمة النجاح    

مالحظػػػات
كتػػػابةرقمًا

ناجحخمس و خمسوَن فقط 5555احمد الطعان1
غيابغياب0غ-احمد سلهب2
غيابغياب0غ-احمد صوراني3
غيابغياب0غ-اسراء الذكره4
غيابغياب0غ-اسيد شيخ صبح5
 راسبإحدى و ثالثوَن فقط 3131-امير المنصور6
غيابغياب0غ-انس ورده7
غيابغياب0غ-ايهم غالييني8
غيابغياب0غ-حسن السليمان9

غيابغياب0غ-حسان المحفوض10
غيابغياب0غ-حسن قطان11
 راسبثالث و ثالثوَن فقط 3333-خالد الدحل12
غيابغياب0غ-خالد العبود13
غيابغياب0غ-خضر ديبو14
غيابغياب0غ-روان خورشيد15
غيابغياب0غ-روكسان الحمصي16
ناجحإحدى و خمسوَن فقط 5151-ريام وسوؼ17
غيابغياب0غ-سامر الشيخ محمود18
غيابغياب0غ-سالم الفرخ19
غيابغياب0غ-سلطان الدين قطان20
غيابغياب0غ-طو ضاىر21
غيابغياب0غ-عائشة المصري22
غيابغياب0غ-عبد الرزاؽ الزيدي23
غيابغياب0غ-عبد العزيز زقزوؽ24
غيابغياب0غ-عبد الكريم الخلوؼ25
غيابغياب0غ-علي األحمد26
 راسبتسع و عشروَن فقط 2929-علي خليل27
ناجحاثنتاِن و خمسوَن فقط 5252-علي سيفو28
غيابغياب0غ-علي شيخ محمود29
غيابغياب0غ-علي عيزوقي30
غيابغياب0غ-عمران الرمضان31
غيابغياب0غ-عوض أبو عره32
غيابغياب0غ-غيث عبد الواحد33
غيابغياب0غ-فاطمو ابو اسماعيل34
غيابغياب0غ-فاطمو العمر35
غيابغياب0غ-فاطمو المحمد36
غيابغياب0غ-كاظم عيسى37
غيابغياب0غ-كريم القصير38
غيابغياب0غ-ماىر عوض39
 راسبسبع فقط 77-محمد الخطيب40
غيابغياب0غ-محمد السماعيل41
 راسباثنتاِن و أربعوَن فقط 4242-محمد العتر42
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ناجح خمسوَن فقط 5050-محمد محمود المحمد43
غيابغياب0غ-محمد اليوسف44
غيابغياب0غ-محمد حسن الشماع45
غيابغياب0غ-محمد خير الحسن46
غيابغياب0غ-محمد زريقو47
غيابغياب0غ-محمود األخرس48
غيابغياب0غ-ميشيل حنا49
غيابغياب0غ-ىادي حداد50
غيابغياب0غ-يوسف ابو فضو51

 راسبإحدى و أربعوَن فقط 4141احمد الجسري1
ناجحأربع و خمسوَن فقط 5454-احمد زينو2
 راسب فقط صفر الغير 0--احمد كناكر3
 راسبخمس و ثالثوَن فقط 3535-رواد رحمو4
 راسبإحدى و ثالثوَن فقط 3131-ريم ورده5
ناجحاثنتاِن و خمسوَن فقط 5252-سومر زيدان6
ناجح خمسوَن فقط 5050-عامر الحلبي7
غيابغياب0غ-عبيد المذري8
 راسباثنتاِن و ثالثوَن فقط 3232-كرم رحمو9

ناجحثالث و خمسوَن فقط 5353-محمد رضوان الخلوؼ10
 راسبسبع و عشروَن فقط 2727-محمد الشهاب11
 راسب عشروَن فقط 2020-محمد حمدو السفاؼ12
ناجح خمسوَن فقط 5050-مرىف الشيخ ياسين13
ناجحإحدى و خمسوَن فقط 5151-مرىف الصغير14
ناجحاثنتاِن و خمسوَن فقط 5252-ميسم الجرؼ15
ناجحإحدى و خمسوَن فقط 5151-ىناء الشيخ عمر16
ناجحثالث و خمسوَن فقط 5353-وليد بصو17

 راسب فقط صفر الغير 0صفر-محمد أمير جنيد1
غيابغياب16غ16محمد غازي الصمصام2

ناجحست و ستوَن فقط 6666-علي السح1

غيابغياب0غ-ابراىيم الهندي1
غيابغياب0غ-الياس حنا2
غيابغياب0غ-ايات الشيحاوي3
 راسبخمس و عشروَن فقط 2525-ايهم الخليل4
غيابغياب0غ-بالل العيوش5
غيابغياب0غ-ثائر خليل6
 راسبست و ثالثوَن فقط 3636-خالد قندقجي7
غيابغياب0غ-رأفت السليمان8
 راسبست عشرة فقط 1616-رضوان الرمضان9
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إدلب

دورة استثنائية
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غيابغياب0غ-زاىر الحاج احمد10
غيابغياب0غ-سليمان السخري11
غيابغياب0غ-عبد الحميد عدي12
غيابغياب0غ-علي المير13
غيابغياب0غ-كرم خدوج14
غيابغياب0غ-محمد المحمود15
غيابغياب0غ-محمد بكور16
 راسبتسع و عشروَن فقط 2929-محمد طارؽ الكردي17
ناجحإحدى و خمسوَن فقط 5151-محمد يسوؼ18
 راسبأربع و عشروَن فقط 2424-محمود سالمو19
ناجحإحدى و خمسوَن فقط 5151-محمود مرزا20
غيابغياب0غ-نور الوسوؼ21
غيابغياب0غ-ىمام الدبيات22
غيابغياب0غ-وائل الدياب23
غيابغياب0غ-يامن حمودي24
 راسبسبع و عشروَن فقط 2727-يوسف معجون25

 راسبتسع و عشروَن فقط 2929-براء علي الصالحو1
ناجح خمسوَن فقط 5050-عبد الهادي التمر البرازي2

غيابغياب0غ-نوار خلوؼ1

غيابغياب0غ-امجد دبيات1
غيابغياب0غ-اياد ديب2
غيابغياب0غ-ريام داؤد3
غيابغياب0غ-شهاب الشهاب4
 راسبأربع و ثالثوَن فقط 3434-عبد اهلل العبد اهلل 5
 راسبخمس و ثالثوَن فقط 3535-عمار الزرزوري6
غيابغياب0غ-عمار السيد7
غيابغياب0غ-ماجد نصره8
غيابغياب0غ-مجد ديب9

غيابغياب0غ-مجد صليبي10
غيابغياب0غ-مهتدي ديب11
ناجحإحدى و خمسوَن فقط 5151-يامن الحاج12

دير الزور

الحسػػكة

الراسبون
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