
100/60عالمة النجاح   

كتػػػابةرقمًا
ناجحتسع و ستوَن فقط 254469احمد الطعان1
حرمان حرمػػان 0حرمانغاسراء الذكره2
حرمان حرمػػان 0حرمان2اسيد شيخ صبح3
 راسبسبع و خمسوَن فقط 253257المثنى الشعار4
 راسبإحدى و عشروَن فقط 21غ21انس ورده5
حرمان حرمػػان 0حرمانغحسان المحفوض6
حرمان حرمػػان 0حرمانغحسن سليمان7
حرمان حرمػػان 0حرمان2حسن قطان8
 راسبسبع و أربعوَن فقط 262147خالد الدحل9

حرمان حرمػػان 0حرمان2خالد العبود10
 راسبثمان عشرة فقط 18غ18خضر ديبو11
حرمان حرمػػان 0حرمانغروان خورشيد12
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14روكسان الحمصي13
حرمان حرمػػان 0حرمانغسامر الشيخ محمود14
 راسبثمان و عشروَن فقط 28غ28سالم الفرخ15
 راسبسبع عشرة فقط 17غ17سلطان الدين قطان16
حرمان حرمػػان 0حرمانغطو ضاىر17
حرمان حرمػػان 0حرمانغعائشة المصري18
 راسبخمس عشرة فقط 15غ15عبد الرزاؽ الزيدي19
حرمان حرمػػان 0حرمان4عبد العزيز زقزوؽ20
حرمان حرمػػان 0حرمانغعبد الكريم الخلوؼ21
 راسبخمس و عشروَن فقط 25غ25علي األحمد22
 راسبست و خمسوَن فقط 292756علي الماغوط23
 راسب أربعوَن فقط 251540علي شيخ محمود24
 راسبأربع و عشروَن فقط 24غ24علي عيزوقي25
حرمان حرمػػان 0حرمانغعمران الرمضان26
حرمان حرمػػان 0حرمانغعوض أبو عره27
 راسبست و عشروَن فقط 26غ26غيداء طالب28
حرمان حرمػػان 0حرمانغفاطمو ابو اسماعيل29
حرمان حرمػػان 0حرمانغفاطمو العمر30
 راسبتسع و عشروَن فقط 29غ29فاطمو المحمد31
 راسبتسع و عشروَن فقط 29غ29محمد السماعيل32
 راسبأربع و عشروَن فقط 24غ24محمد محمود المحمد33
حرمان حرمػػان 0حرمانغمحمد اليوسف34
حرمان حرمػػان 0حرمانغمحمد حسن الشماع35
 راسبخمس و عشروَن فقط 25غ25محمد خير الحسن36
 راسبست و عشروَن فقط 26غ26محمد زريقو37
حرمان حرمػػان 0حرمانغمحمود األخرس38
 راسبست و عشروَن فقط 26غ26مي دالي39
 راسبأربع و عشروَن فقط 24غ24ميشيل حنا40
 راسباثنتاِن و عشروَن فقط 22غ22ىادي حداد41
حرمان حرمػػان 0حرمان2يوسف ابو فضو42
 راسبأربع و عشروَن فقط 24غ24يوسف جمعة الحسن43

 راسبخمس و أربعوَن فقط 242145رواد رحمو1
 راسبخمس و أربعوَن فقط 202545كرم رحمو2
 راسبأربع و خمسوَن فقط 243054محمد النبهان3
 راسبأربع و خمسوَن فقط 213354مرىف الشيخ ياسين4
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ناجحثالث و ستوَن فقط 253863مصطفى ابو دمعو5
حرمان حرمػػان 0حرمان1ميسم الجرؼ6

حرمان حرمػػان 0حرمانغالياس حنا1
حرمان حرمػػان 0حرمان3ايات الشيحاوي2
 راسب أربعوَن فقط 251540ايهم الخليل3
 راسبثالث و عشروَن فقط 23غ23بالل العيوش4
حرمان حرمػػان 0حرمان8ثائر خليل5
 راسبخمس عشرة فقط 15غ15حسين العلوش6
 راسبأربع و خمسوَن فقط 282654خالد قندقجي7
حرمان حرمػػان 0حرمانغرأفت السليمان8
 راسبسبع و عشروَن فقط 27غ27زاىر الحاج احمد9

 راسبتسع و عشروَن فقط 29غ29سليمان السخري10
 راسبست و عشروَن فقط 26غ26عبد الحميد عدي11
 راسبخمس و عشروَن فقط 25غ25علي المير12
 راسبسبع و ثالثوَن فقط 162137فاروؽ اليوسف13
حرمان حرمػػان 0حرمان3مجد الحاج احمد14
ناجحخمس و ستوَن فقط 224365محمد العيسى15
 راسبثالث و عشروَن فقط 23غ23محمد بكور16
 راسبثالث و أربعوَن فقط 271643محمد يسوؼ17
 راسبسبع و عشروَن فقط 27غ27محمود سالمو18
 راسبثمان و أربعوَن فقط 311748محمود مرزا19
 راسب عشروَن فقط 20غ20نور الوسوؼ20
 راسبست و أربعوَن فقط 163046ىمام الدبيات21
حرمان حرمػػان 0حرمان3وائل الدياب22
حرمان حرمػػان 0حرمان2يامن حمودي23

 راسبخمس و أربعوَن فقط 242145براء علي الصالحو1
 راسبأربع و خمسوَن فقط 292554حمزه العبد اهلل2

 راسبست عشرة فقط 16غ16امجد دبيات1
 راسبست عشرة فقط 16غ16اياد ديب2
حرمان حرمػػان 0حرمانغشهاب الشهاب3
 راسبتسع و أربعوَن فقط 262349عبد اهلل العبد اهلل 4
حرمان حرمػػان 0حرمانغعمار السيد5
حرمان حرمػػان 0حرمانغماجد نصره6
حرمان حرمػػان 0حرمانغمجد ديب7
 راسبخمس و عشروَن فقط 25غ25مجد صليبي8
 راسبست و عشروَن فقط 26غ26مهتدي ديب9

 راسبثمان و عشروَن فقط 28غ28يامن الحاج10

حرمان حرمػػان 0حرمانغنوار خلوؼ1

ناجحأربع و سبعوَن فقط 245074والء العبد اهلل 1
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