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غٌابغٌابغٌابغٌاب14احمد المحمود1388

ناجحثالث و ستون فقط243963ازهار محمد2391

ناجحسبع و سبعون  فقط284977اسراء حلفاوي3166

ناجحخمس و سبعون  فقط284775امٌره الدبٌات4269

راسبسبع و ثالثون فقط 231437اٌناس عثمان5135

راسبثمان و أربعون فقط 202848أحمد المصطفى662

راسبخمس و خمسون فقط 233255أرٌج المحمد7211

ناجحأربع و ثمانون فقط285684أسماء كرٌدي8138

راسبخمس و خمسون فقط 243155آالء قطٌش9293

ناجحتسع و ستون فقط 244569آالء هدله10414

ناجحثمان و ستون  فقط264268آنا حالق12134

ناجحأربع و ثمانون فقط 275784بانه شٌخ النجارٌن13143

ناجحسبع و سبعون فقط 265177بتول الطوٌل14164

ناجحاثنتان و سبعون فقط264672بتول بري15152

ناجحإحدى و ستون  فقط273461بتول طرشه16163

ناجحخمس و سبعون فقط 264975بتول عرفات17426

ناجحثمان و ستون فقط 274168بتول قصاب18155

ناجحسبع و ثمانون فقط 256287بشرى الشام19147ً

ناجحثمانون فقط فقط 235780بشرى عرفات20127

ناجحاثنتان و سبعون فقط 234972بٌان السرمان21181ً

راسبثمان و ثالثون  فقط162238حسٌن المحمود2278

ناجحاثنتان و ستون  فقط233962حنان السهوان23149

راسبست و أربعون فقط 202646دانٌه حلبٌه24118

راسبخمس و أربعون  فقط153045دعاء سعد25422

ناجحأربع و ستون فقط 214364رزان الزٌدان26207

ناجحإحدى و سبعون فقط 244771رغد الموسى المكسور27142

ناجحثمان و سبعون فقط 265278رهف الحٌدر28208

ناجحسبع و سبعون فقط 284977رهف مردٌخ29160ً

ناجحإحدى و ستون  فقط223961روان مدهلل30423

غٌابغٌابغٌابغٌاب25روان مهنا31157

ناجحثمانون فقط 255580رٌان حسن الدندل32159

ناجحأربع و سبعون  فقط254974زٌنب شاكوش33205

ناجحسبع و سبعون فقط 265177زٌنه عبٌس34190ً

ناجحستون  فقط253560سارة شاكر35179
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ناجحستون فقط 194160ساره سكاف3687

ناجحسبعون  فقط254570ساره ٌعقوب37165

ناجحإحدى و ستون فقط204161سام عل3810ً

ناجحإحدى و ثمانون  فقط275481سحر العل39151ً

ناجحثالث و سبعون  فقط235073سراء السٌد محمد40156

راسبتسع و خمسون فقط 194059سمى االمٌر4174

ناجحست و سبعون  فقط284876سهام النجار42175

راسبسبع و خمسون  فقط243357صفا بالل43192

ناجحواحد وثمانون فقط245781ضحى الحاج ٌوسف45418

ناجحأربع و ستون  فقط224264ضٌاء مرقا46171

ناجحسبع و ستون  فقط254267عاصم الشٌخ عل47153ً

ناجحسبعون فقط 234770عزه االعوج48141

راسبثمان و خمسون  فقط174158عزه العبود49425

ناجحثمانون  فقط255580عال الحكوات50172ً

راسبثمان و خمسون  فقط283058علً الحسون51376

غٌابغٌابغٌابغٌاب22عمار ابو كشتو52379

غٌابغٌابغٌابغٌاب22عمار شٌخ النجارٌن53169

راسباثنتان و عشرون فقط 22022غالٌه الحمدو54396

ناجحست و سبعون فقط 205676فاطمه الزهراء القصٌر55180

ناجحثمان وستون فقط264268فداء الداود56395

راسبخمس وأربعون فقط192645فرات العمر57168

راسبسبع و خمسون فقط 223557فرح المرع58109ً

ناجحاثنتان و ستون فقط 243862كلودا نجار59339

ناجحست و ثمانون فقط 275986كنانه غنوم60189

راسبسبع و خمسون  فقط213657لجٌن دردوره61161

ناجحأربع و ستون  فقط224264لمى عواد62384

ناجحخمس و سبعون فقط 274875لٌان فخري63187

راسبثمان و خمسون فقط 223658لٌزا سواد64167

ناجحثالث و ستون  فقط204363مارٌا نجار65132

راسبإحدى و خمسون فقط 183351مارٌنا سلوم66129

ناجحسبعون فقط 294170مرح مقصود67128

ناجحأربع و ثمانون  فقط275784مروى الحسن68126

ناجحإحدى و ستون  فقط233861مروى المحمد69105

غٌابغٌابغٌابغٌاب12مصطفى القدور70381

ناجحإحدى و ستون فقط 214061مصطفى المصري71351

راسبثالث و خمسون فقط 203353مصطفى حور72154

ناجحتسع و سبعون  فقط255479منى نجار73133

ناجحثمانون  فقط265480نشوة الصٌادي74139

ناجحسبع و سبعون  فقط235477نهى حمشو75136

ناجحخمس و سبعون  فقط225375نهى نجار76398
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ناجحتسع و ستون  فقط234669نور الكسار77428

ناجحثمان و ستون  فقط224668نور شاوي78170

ناجحتسع و سبعون  فقط245579نوران القطرنج79183ً

ناجحست و ستون  فقط244266هبة محمد80209

ناجحاثنتان و سبعون فقط 264672هبه هللا زعتور81148

ناجحثمان و ستون  فقط264268هبه حاوٌده82427

ناجحست و سبعون  فقط235376هال طنبر83137

راسبخمس و خمسون فقط 213455وصال بارودي84182

ناجحإحدى و سبعون فقط 224971والء خطاب85394

ناجحخمس و سبعون  فقط185775وئام شعو86146
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