
100/50عالمة النجاح   

كتػػػابةرقمًا
 راسبتسع فقط 9غ9احمد صوراني1
حرمان غيػػاب 0حرمانغاسراء الذكره2
حرمان غيػػاب 0حرمانغاسيد شيخ صبح3
 راسباثنتاِن و أربعوَن فقط 182442امير المنصور4
 راسبإحدى عشرة فقط 11غ11انس ورده5
 راسبإحدى عشرة فقط 11غ11ايهم غالييني6
حرمان غيػػاب 0حرمانغحسان المحفوض7
حرمان غيػػاب 0حرمانغحسن سليمان8
حرمان غيػػاب 0حرمانغحسن قطان9

 راسب أربعوَن فقط 103040خالد الدحل10
حرمان غيػػاب 0حرمانغخالد العبود11
 راسبعشر فقط 10غ10خضر ديبو12
ناجح خمسوَن فقط 193150رنا شحود13
ناجحإحدى و ستوَن فقط 144761رىف شاىين14
حرمان غيػػاب 0حرمانغروان خورشيد15
 راسبست عشرة فقط 16غ16روكسان الحمصي16
ناجحاثنتاِن و خمسوَن فقط 143852ريام وسوؼ17
ناجحتسع و خمسوَن فقط 154459ريم الصوراني18
حرمان غيػػاب 0حرمانغسامر الشيخ محمود19
حرمان غيػػاب 0حرمان5سالم الفرخ20
حرمان غيػػاب 0حرمانصفرسلطان الدين قطان21
حرمان غيػػاب 0حرمان1طو ضاىر22
حرمان غيػػاب 0حرمانغعائشة المصري23
حرمان غيػػاب 0حرمانصفرعبد الرزاؽ الزيدي24
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12عبد العزيز زقزوؽ25
حرمان غيػػاب 0حرمانغعبد الكريم الخلوؼ26
 راسبإحدى عشرة فقط 11غ11علي األحمد27
 راسبثالث و أربعوَن فقط 113243علي شيخ محمود28
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12علي عيزوقي29
حرمان غيػػاب 0حرمانغعمران الرمضان30
حرمان غيػػاب 0حرمانغعوض أبو عره31
 راسبثمان و عشروَن فقط 91928غيث عبد الواحد32
حرمان غيػػاب 0حرمان2غيداء طالب33
حرمان غيػػاب 0حرمانغفاطمو ابو اسماعيل34
حرمان غيػػاب 0حرمانغفاطمو العمر35
 راسباثنتاِن و عشروَن فقط 22غ22فاطمو المحمد36
 راسبثالث عشرة فقط 13غ13كريم القصير37
 راسب أربعوَن فقط 103040الرا عبيدو38
 راسبتسع فقط 9غ9ماىر عوض39
حرمان غيػػاب 0حرمان5مايا الجرؼ40
حرمان غيػػاب 0حرمان4محمد السماعيل41
حرمان غيػػاب 0حرمانغمحمد اليوسف42
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حرمان غيػػاب 0حرمان4محمد باسل اآلوا43
حرمان غيػػاب 0حرمان7محمد حسن الشماع44
حرمان غيػػاب 0حرمان5محمد خير الحسن45
حرمان غيػػاب 0حرمان4محمد زريقو46
حرمان غيػػاب 0حرمان3محمد شوكو47
حرمان غيػػاب 0حرمانغمحمود األخرس48
حرمان غيػػاب 0حرمان7مي دالي49
حرمان غيػػاب 0حرمان4ميشيل حنا50
 راسب ثالثوَن فقط 131730ىادي حداد51
 راسبسبع و أربعوَن فقط 143347ياسين الصيرفي52
حرمان غيػػاب 0حرمانغيوسف ابو فضو53
 راسبخمس و عشروَن فقط 25غ25يوسف جمعة الحسن54

 راسبأربع و أربعوَن فقط 143044احمد سفاؼ1
ناجحإحدى و خمسوَن فقط 104151حنين العتر2
 راسبثالث و أربعوَن فقط 113243رواد رحمو3
 راسباثنتاِن و أربعوَن فقط 93342عامر الحلبي4
 راسبخمس و أربعوَن فقط 202545عبيد المذري5
 راسباثنتاِن و أربعوَن فقط 182442كرم رحمو6
 راسب ثالثوَن فقط 102030محمد النبهان7
 راسباثنتاِن و أربعوَن فقط 162642مرىف الشيخ ياسين8
حرمان غيػػاب 0حرمانغميسم الجرؼ9

 راسبتسع و ثالثوَن فقط 102939ىناء الشيخ عمر10

 راسبثالث عشرة فقط 13غ13اليسار عثمان1
ناجح خمسوَن فقط 143650زيد الحاج زين2
 راسبأربع و أربعوَن فقط 123244علي ىبره3
ناجح ستوَن فقط 164460عماد زيد4

حرمان غيػػاب 0حرمانغنوار خلوؼ1

 راسبعشر فقط 10غ10امجد دبيات1
راسب غيػػاب 0حرمانصفراياد ديب2
 راسبست عشرة فقط 16غ16ريام داؤد3
راسب غيػػاب 0حرمانغشهاب الشهاب4
راسب غيػػاب 0حرمان4عمار الزرزوري5
راسب غيػػاب 0حرمانغعمار السيد6
راسب غيػػاب 0حرمانغماجد نصره7
راسب غيػػاب 0حرمانغمجد ديب8
 راسبتسع عشرة فقط 19غ19مجد صليبي9

راسب غيػػاب 0حرمان2مهتدي ديب10
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12يامن الحاج11

  دير الزور

حسكة

تخػػػػلف
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 راسبخمس عشرة فقط 15غ15ابراىيم الهندي1
حرمان غيػػاب 0حرمانغالياس حنا2
حرمان غيػػاب 0حرمانغايات الشيحاوي3
 راسبأربع و ثالثوَن فقط 102434ايهم الخليل4
 راسبأربع و عشروَن فقط 24غ24بالل العيوش5
حرمان غيػػاب 0حرمان2ثائر خليل6
حرمان غيػػاب 0حرمان5حسين العلوش7
 راسبسبع عشرة فقط 17غ17خالد عريان8
 راسبست عشرة فقط 16غ16خالد قندقجي9

حرمان غيػػاب 0حرمانغرأفت السليمان10
 راسبخمس و أربعوَن فقط 143145رضوان الرمضان11
 راسبثمان عشرة فقط 18غ18زاىر الحاج احمد12
 راسب عشروَن فقط 20غ20سليمان السخري13
 راسبعشر فقط 10غ10طو قدوره14
 راسبتسع فقط 9غ9عبد الحميد عدي15
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12علي المير16
 راسبإحدى عشرة فقط 11غ11كرم خدوج17
حرمان غيػػاب 0حرمان4مجد الحاج احمد18
حرمان غيػػاب 0حرمان3محمد عبد الحميد المحمود19
حرمان غيػػاب 0حرمان5محمد بكور20
 راسبست و أربعوَن فقط 143246محمد طارؽ الكردي21
حرمان غيػػاب 0حرمان3محمود سالمو22
 راسبست و ثالثوَن فقط 112536محمود مرزا23
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12نور الوسوؼ24
حرمان غيػػاب 0حرمان2ىمام الدبيات25
حرمان غيػػاب 0حرمانغوائل الدياب26
ناجحأربع و خمسوَن فقط 94554وداد داوود27
حرمان غيػػاب 0حرمانغيامن حمودي28
 راسبأربع و أربعوَن فقط 123244يوسف معجون29

 راسبأربع عشرة فقط 14غ14براء علي الصالحو1
 راسبتسع و أربعوَن فقط 202949حمزه العبد اهلل2
 راسبثمان و أربعوَن فقط 163248عبد الهادي التمر البرازي3
 راسبست و أربعوَن فقط 113546عبيده حمصي سختوره4

ناجحإحدى و خمسوَن فقط 222951محسن موعاني1
دورة استثنائية

الراسبون

إدلب
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