
كتػػػابةرقمًا
حرمان حرمػػان 0حرمان5ابراىيم ربيع1
حرمان حرمػػان 0حرمان7احمد اسود2
ناجحإحدى و ستوَن فقط 184361احمد الطعان3
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14احمد صوراني4
حرمان حرمػػان 0حرمانغاسراء الذكره5
 راسبسبع و أربعوَن فقط 133447اسيد شيخ صبح6
ناجحإحدى و ستوَن فقط 124961المثنى الشعار7
حرمان حرمػػان 0حرمانغانس ورده8
ناجحثمان و تسعوَن فقط 395998ايو ياسين دالي9

حرمان حرمػػان 0حرمان5ايهم غالييني10
ناجحخمس و سبعوَن فقط 235275بتول ثلجو11
حرمان حرمػػان 0حرمانغحسان المحفوض12
حرمان حرمػػان 0حرمان5حسن سليمان13
حرمان حرمػػان 0حرمانغحسن قطان14
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12خالد الدحل15
حرمان حرمػػان 0حرمانغخالد العبود16
حرمان حرمػػان 0حرمانغخضر ديبو17
 راسبست و عشروَن فقط 26غ26رامي الخضر18
ناجحأربع و ستوَن فقط 234164رنا شحود19
ناجحثمان و ستوَن فقط 244468رىف شاىين20
حرمان حرمػػان 0حرمانغروان خورشيد21
حرمان حرمػػان 0حرمانغروكسان الحمصي22
 راسبست و أربعوَن فقط 232346ريام وسوؼ23
ناجحإحدى و سبعوَن فقط 254671ريم الصوراني24
حرمان حرمػػان 0حرمانغسامر الشيخ محمود25
حرمان حرمػػان 0حرمانغسالم الفرخ26
حرمان حرمػػان 0حرمانغسلطان الدين قطان27
ناجحسبع و سبعوَن فقط 374077صالح الدين كريم28
حرمان حرمػػان 0حرمانغطو ضاىر29
حرمان حرمػػان 0حرمانغعائشة المصري30
حرمان حرمػػان 0حرمانغعبد الرزاؽ الزيدي31
 راسبإحدى و عشروَن فقط 21غ21عبد العزيز زقزوؽ32
حرمان حرمػػان 0حرمانغعبد الكريم الخلوؼ33
حرمان حرمػػان 0حرمانغعلي األحمد34
ناجحاثنتاِن و ستوَن فقط 283462علي الماغوط35
 راسبثالث و خمسوَن فقط 183553علي خليل36
 راسباثنتاِن و خمسوَن فقط 183452علي شيخ محمود37
حرمان حرمػػان 0حرمانغعلي عيزوقي38
حرمان حرمػػان 0حرمانغعمران الرمضان39
حرمان حرمػػان 0حرمانغعوض أبو عره40
 راسب عشروَن فقط 20غ20غيث عبد الواحد41
 راسبثمان و عشروَن فقط 28غ28غيداء طالب42
حرمان حرمػػان 0حرمانغفاطمو ابو اسماعيل43
حرمان حرمػػان 0حرمانغفاطمو العمر44
 راسبثمان و عشروَن فقط 28غ28فاطمو المحمد45
حرمان حرمػػان 0حرمانغكاظم عيسى46
 راسبأربع و عشروَن فقط 24غ24كريم القصير47
حرمان حرمػػان 0حرمانغماىر عوض48
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ناجحثالث و سبعوَن فقط 363773مايا الجرؼ49
حرمان حرمػػان 0حرمانغمحمد السماعيل50
ناجحست و سبعوَن فقط 274976محمد العتر51
حرمان حرمػػان 0حرمانغمحمد محمود المحمد52
حرمان حرمػػان 0حرمانغمحمد اليوسف53
حرمان حرمػػان 0حرمانغمحمد حسن الشماع54
حرمان حرمػػان 0حرمان8محمد خير الحسن55
حرمان حرمػػان 0حرمانغمحمد زريقو56
 راسبست عشرة فقط 16غ16محمد شوكو57
 راسبإحدى و ثالثوَن فقط 31غ31محمد مسعود الملقي58
حرمان حرمػػان 0حرمانغمحمود األخرس59
 راسبثالث و ثالثوَن فقط 33غ33مصطفى النبهان60
حرمان حرمػػان 0حرمانغميشيل حنا61
 راسبسبع و عشروَن فقط 27غ27ىادي حداد62
حرمان حرمػػان 0حرمانغىمام زيدان63
ناجحثمان و سبعوَن فقط 245478والء االسطو64
حرمان حرمػػان 0حرمانغيوسف ابو فضو65
 راسبإحدى و ثالثوَن فقط 31غ31يوسف جمعة الحسن66

ناجحثالث و سبعوَن فقط 264773احمد الجسري1
ناجحتسع و ستوَن فقط 244569احمد الدوش2
ناجحثمان و ستوَن فقط 125668احمد زينو3
 راسبسبع و أربعوَن فقط 173047اسماعيل عروانة4
ناجحخمس و ستوَن فقط 224365اياد الصالح جوخدار5
ناجحإحدى و ستوَن فقط 194261حمزه ديب6
ناجحسبع و ستوَن فقط 254267دايانا رستم7
 راسبأربع و ثالثوَن فقط 171734رواد رحمو8
ناجحخمس و ستوَن فقط 214465ريم ورده9

 راسبإحدى و خمسوَن فقط 222951عامر الحلبي10
ناجحإحدى و سبعوَن فقط 264571عبد اهلل السبع11
 راسبتسع و ثالثوَن فقط 162339عبيد المذري12
ناجحاثنتاِن و ستوَن فقط 125062فؤاد عليا13
 راسبثمان و عشروَن فقط 161228كرم رحمو14
 راسبثالث و أربعوَن فقط 162743محمد رضوان الخلوؼ15
ناجحأربع و سبعوَن فقط 284674محمد الشهاب16
 راسباثنتاِن و ثالثوَن فقط 131932محمد النبهان17
حرمان حرمػػان 0حرمانغمرح قنزع18
 راسبتسع و أربعوَن فقط 272249مرىف الشيخ ياسين19
 راسبثالث و أربعوَن فقط 212243مصطفى ابو دمعو20
حرمان حرمػػان 0حرمان8ميسم الجرؼ21
 راسبست عشرة فقط 16غ16نور الهدى الوسمي22
ناجحخمس و ستوَن فقط 174865ىناء الشيخ عمر23

ناجحاثنتاِن و ثمانوَن فقط 305282حسن الحاج زين1
 راسب ثالثوَن فقط 30غ30محمد غازي صمصام2

دورة استثنائية
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راسب حرمػػان 0حرمان5اريج ديب1
 راسبخمس عشرة فقط 15غ15اليسار عثمان2
 راسبخمس عشرة فقط 15غ15بالل فروج3
 راسبإحدى و عشروَن فقط 21غ21حمزه زريعة4
 راسبسبع و عشروَن فقط 27غ27زيد الحاج زين5
حرمان حرمػػان 0حرمان8سلمى عثمان6
 راسبثمان عشرة فقط 18غ18سنان حربا7
 راسبثالث و ثالثوَن فقط 33غ33عباده الحاج زين8
 راسباثنتاِن و عشروَن فقط 22غ22عبيده بزنكو9

ناجحست و سبعوَن فقط 215576علي السح10
 راسبخمس و عشروَن فقط 25غ25عمر الروبة11
 راسبخمس و خمسوَن فقط 213455محمد البندون12
 راسبثمان عشرة فقط 18غ18محمد النوفي13
حرمان حرمػػان 0حرمانغمحمد امين سعد الدين14
 راسبسبع عشرة فقط 17غ17محمد رمضان قراميط15
ناجحأربع و ستوَن فقط 174764محمود عبد القادر16
 راسبسبع و خمسوَن فقط 273057مصطفى المبيض17
 راسبإحدى و عشروَن فقط 21غ21مهند الحسين بن أحمد18
حرمان حرمػػان 0حرمانغنوار ديب19
ناجحإحدى و ثمانوَن فقط 315081ىبو الطالب20
 راسباثنتاِن و خمسوَن فقط 124052ىيثم عيد21
ناجحخمس و ستوَن فقط 224365يزن زودة22

 راسبخمس عشرة فقط 15غ15محي الدين الواوي1
 راسبتسع و خمسوَن فقط 164359مصطفى محيو2

حرمان حرمػػان 0حرمانغنوار خلوؼ1

 راسبست و خمسوَن فقط 223456والء العبد اهلل 1

ناجحخمس و سبعوَن فقط 294675ىاني مروش1

 راسبست و عشروَن فقط 26غ26ابراىيم الهندي1
حرمان حرمػػان 0حرمانغالياس حنا2
حرمان حرمػػان 0حرمانغايات الشيحاوي3
 راسبسبع و أربعوَن فقط 262147ايهم الخليل4
حرمان حرمػػان 0حرمانغبالل العيوش5
حرمان حرمػػان 0حرمانغثائر خليل6
ناجحخمس و ستوَن فقط 184765حذيفو شيخ صبح7
حرمان حرمػػان 0حرمان6حسين العلوش8
ناجحاثنتاِن و سبعوَن فقط 284472خالد عريان9

ناجحاثنتاِن و ستوَن فقط 313162خالد قندقجي10
حرمان حرمػػان 0حرمانغرأفت السليمان11
حرمان حرمػػان 0حرمان5رضوان الرمضان12
حرمان حرمػػان 0حرمانغزاىر الحاج احمد13
 راسب ثالثوَن فقط 30غ30سليمان السخري14

الحسكة

الرقة
تخػػلف

تخػػػلف

الراسبون

تخػػلف

إدلب
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ناجحأربع و ستوَن فقط 224264شريف مصطفى15
 راسبخمس و أربعوَن فقط 182745طو قدوره16
حرمان حرمػػان 0حرمانغعبد الحميد عدي17
حرمان حرمػػان 0حرمان5علي المير18
ناجحتسع و سبعوَن فقط 275279فاروؽ اليوسف19
 راسبثمان و عشروَن فقط 28غ28كرم خدوج20
ناجحثالث و سبعوَن فقط 294473لمى المعراوي21
 راسبست و عشروَن فقط 26غ26مجد الحاج احمد22
ناجحخمس و سبعوَن فقط 304575محمد العيسى23
 راسبثالث و عشروَن فقط 23غ23محمد عبد الحميد المحمود24
حرمان حرمػػان 0حرمانغمحمد بكور25
ناجحست و ستوَن فقط 254166محمد طارؽ الكردي26
ناجحست و ستوَن فقط 313566محمد يسوؼ27
 راسبثمان عشرة فقط 18غ18محمود سالمو28
 راسباثنتاِن و أربعوَن فقط 142842محمود مرزا29
حرمان حرمػػان 0حرمان5نور الوسوؼ30
 راسبثمان و خمسوَن فقط 253358ىادي الداحول31
ناجحست و ستوَن فقط 234366ىدى اللبابيدي32
حرمان حرمػػان 0حرمانغىمام الدبيات33
حرمان حرمػػان 0حرمانغوائل الدياب34
 راسبثالث و خمسوَن فقط 193453وداد داوود35
حرمان حرمػػان 0حرمانغيامن حمودي36
 راسبإحدى و ثالثوَن فقط 25631يوسف معجون37

 راسب أربعوَن فقط 281240براء علي الصالحو1
 راسبتسع و ثالثوَن فقط 211839حمزه العبد اهلل2
ناجحست و سبعوَن فقط 265076عبد الغني الجمال3
 راسبتسع و خمسوَن فقط 134659عبد الهادي التمر البرازي4
حرمان حرمػػان 0حرمان8عبيده حمصي سختوره5
ناجحاثنتاِن و ستوَن فقط 303262عز الدين عرواني6

 راسبأربع عشرة فقط 14غ14حسان الصباغ1
 راسبإحدى و عشروَن فقط 21غ21عبد الكريم فران2
ناجحاثنتاِن و سبعوَن فقط 195372عبد اهلل الحسيان3
 راسبخمس و خمسوَن فقط 124355محمود الخليفة4
راسبفقط خمسون232750أسامة مغربل5

حرمان حرمػػان 0حرمانغامجد دبيات1
حرمان حرمػػان 0حرمانغاياد ديب2
حرمان حرمػػان 0حرمان7ريام داؤد3
حرمان حرمػػان 0حرمانغشهاب الشهاب4
 راسباثنتاِن و خمسوَن فقط 242852عبد اهلل العبد اهلل 5
 راسبخمس و عشروَن فقط 25غ25عمار الزرزوري6
حرمان حرمػػان 0حرمانغعمار السيد7
حرمان حرمػػان 0حرمانغماجد نصره8
حرمان حرمػػان 0حرمانغمجد ديب9

حرمان حرمػػان 0حرمانغمجد صليبي10
حرمان حرمػػان 0حرمانغمهتدي ديب11

الراسبون

دير الزور

تخػػلف ادلب
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 راسبأربع و ثالثوَن فقط 142034يامن الحاج12
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