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اإلنكلٌزٌةأولى20002400رندهغلٌونطالل محمدالحفٌظ عبدحمص117044558153

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992396الهدى نورابراهٌموفٌقوالءحمص2170487716052

اإلنكلٌزٌةأولى20002389رجاءهللا عبدعلًدٌاالحمص3170425915835

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992389حسنهالعلًمحمدرقٌهحمص4170430919643

اإلنكلٌزٌةأولى19992387سرمدهللا عبدمعناٌلٌناحمص5170412316690

الفرنسٌةأولى20002387مطٌعهالحلوانًعامرمنارحمص617047668042

اإلنكلٌزٌةأولى19992386رجاءفٌاضغسانحٌدرحمص7170423011619

اإلنكلٌزٌةأولى19992385رندهداغستانً بك بٌرامصاحبشذىحمص8170442314819

اإلنكلٌزٌةأولى20002385حسناءخلوفزٌادزٌنهحمص9170436814918

اإلنكلٌزٌةأولى19992384غانٌهرومٌههانًنسٌمحمص10170480212163

الفرنسٌةثانٌة19992384نهىحمامظهٌر محمدهللا عبدحمص1117044668024

اإلنكلٌزٌةأولى19992384فادٌهالسٌدمحمدفارسنابغهحمص12170479014974

اإلنكلٌزٌةأولى19992383عبٌرهللا عبدممدوحعلًحمص1317045099882

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002383اٌمانالعشابً كاللٌبمنٌبخالدحمص1417042368009

اإلنكلٌزٌةأولى20002383ابتسامشلهوبمنٌفمضرحمص1517047559235

اإلنكلٌزٌةأولى19992383سمردورهجهادإنجًحمص16170406116685

اإلنكلٌزٌةأولى20002383مهاعلًصدوحفرححمص17170455915941

ذكاءأوجاقمحمدرشاحمص18170429315391  ّ  ّ  ّ اإلنكلٌزٌةأولى19992382ّ 

اإلنكلٌزٌةأولى20002382سهامالكنجعبدالناصررغدحمص19170430414894

اإلنكلٌزٌةأولى20002381ازهارالمصريزٌادطارقحمص2017044468014

اإلنكلٌزٌةأولى20002381سمرسوٌداسامهفالً كرٌستٌانحمص21170457510899

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002380ملكالرحمن عبدهشاملٌلىحمص22170461114822

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992380سفٌتالناصالحٌوسفاٌلٌاناحمص23170412218017

اإلنكلٌزٌةأولى19992380رسامالجنٌديمحمدزٌنهحمص24170437016822

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992380شذاالموصلًمختارماجدحمص2517046258031

اإلنكلٌزٌةأولى19992378مٌادهزكرٌازكرٌاعائشهحمص26170445215445

اإلنكلٌزٌةأولى19992378الهامالشحودعٌسىجلنارحمص27170417716733

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992377مٌسونمخولبرهانرندحمص28170431219381

اإلنكلٌزٌةأولى19992376اولٌسجدعونموسىفاديحمص2917045519034

اإلنكلٌزٌةأولى19992376نهىحمامظهٌر محمدحسام محمدحمص3017046758034

اإلنكلٌزٌةأولى19992376فهمٌهآغا صالحاٌمناٌهحمص31170412615217
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992375انعاممخولسلٌمانكلٌرحمص32170457719119

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992375مارٌاالرقمانًعمادعبٌرحمص33170447616861

الفرنسٌةأولى19992375غصونالجوديبشارساريحمص3417043868011

اإلنكلٌزٌةأولى19992374عبٌرمحفوضاحمدخضرحمص3517042388797

اإلنكلٌزٌةأولى20002374زكاءاسعداسعدكلٌمانصحمص36170457816615

اإلنكلٌزٌةأولى20002374عبٌرعلوانتامرطاهرحمص3717044489176

اإلنكلٌزٌةأولى19992374ضحوكحالقزٌاداٌلًحمص3817041209131

اإلنكلٌزٌةأولى19992374لٌنداقباقٌبو شعبانالدٌن حساممهندحمص3917047738475

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992374سمرطهعلًحسٌنحمص4017042029153

اإلنكلٌزٌةأولى19992373ندىالسباعًالرزاق عبدعمرحمص4117045238029

اإلنكلٌزٌةأولى19992373زٌبورحدادهللا رزقرافًحمص4217042758415

اإلنكلٌزٌةأولى19992373رابعهمندواحمددعاءحمص43170425314869

اإلنكلٌزٌةأولى19992372سوزانمرعًاحمدرضوانحمص4417042989749

اإلنكلٌزٌةأولى19992372ابتسامجرجسعطٌهمارٌاحمص45170463619330

اإلنكلٌزٌةأولى19992372احالمالمصالعلًالدٌن مجدحمص4617046579967

اإلنكلٌزٌةأولى19992372نسرٌنالسعٌدبسامدٌمهحمص47170426316323

اإلنكلٌزٌةأولى20002371سلوىعلًعمادنوارحمص48170481316257

الفرنسٌةأولى20002371هٌامالحمٌدكرامً محمدملكحمص49170476216469

اإلنكلٌزٌةأولى19992370لٌنداالخوريبسامكارولحمص50170456819387

اإلنكلٌزٌةأولى20002370رضوهقاروطعطامجدحمص51170465912160

اإلنكلٌزٌةأولى19992370رولهكوجانحسامعلً محمدحمص5217046988037

اإلنكلٌزٌةأولى20002370هالاالحمدزاهرزٌنبحمص53170436415889

اإلنكلٌزٌةأولى19992370صفاءحمٌدأحمدشروقحمص54170442516203

اإلنكلٌزٌةأولى20002369ابتسامنعمهحاتمفاديحمص55170454710897

اإلنكلٌزٌةأولى20002369هٌامكرمجرجسبانهحمص56170413218351

اإلنكلٌزٌةأولى19992369رانٌامسوحرٌاضمارالحمص57170462819329

اإلنكلٌزٌةأولى20002368صفاءبٌطاربدٌععمارحمص58170451710894

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992368لمىالجندلًبشٌر محمدلٌنهحمص59170462315476

اإلنكلٌزٌةأولى19992367لٌنااالبرشموفقرغدحمص60170430714815
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992367ندىجمرانمعتزلٌنحمص61170461814823

اإلنكلٌزٌةأولى19992367مٌساءالكرٌششواخمصطفىحمص62170474711768

اإلنكلٌزٌةأولى20002367اخالصرضوانهانًداللحمص63170425815047

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992367هندفرجطاهرارٌجحمص64170408915582

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002367منىخلٌفهحسٌنعلًحماة65170449620854

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992366أماثلمصطفىسامرٌاراحمص66170488016660

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002366فاتنمندوغزوانماٌاحمص67170464914824

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992366سمرصقرٌوسفزهراءحمص68170435717303

اإلنكلٌزٌةأولى19992366كرجٌهالٌوسفعلًلؤيحمص6917045849947

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992366حنانالسعٌدمحمدحسنحمص7017041999695

اإلنكلٌزٌةأولى19992365منالسماننزار محمدعالحمص71170448314820

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992365سمٌهالنقٌباحمدمحمودحمص7217047228733

اإلنكلٌزٌةأولى19992365دٌماالنقريحسٌنمقدادحمص73170475910039

اإلنكلٌزٌةأولى20002365اسعافخلٌلعزٌزآٌهحمص74170407116494

اإلنكلٌزٌةأولى19992365خالدٌهدٌوباحمدمجدحمص7517046559960

اإلنكلٌزٌةأولى19992365سعادضومطغصوبعٌسىحمص7617045279201

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992364أحالمسعدنزٌهغزلحمص77170453316282

اإلنكلٌزٌةأولى20002364خلودعطٌهالٌانهبهحمص78170485019394

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992364رأفتالحلبٌهتمام محمدهالحمص79170486014833

اإلنكلٌزٌةأولى20002364فاطمهاالبرشسلٌمان محمدفراسحمص8017045569269

اإلنكلٌزٌةأولى20002364الماظهالطٌارعدنانسمرحمص81170440619487

اإلنكلٌزٌةأولى20002363لٌنهالصمد عبدفالحشٌرٌنحمص82170443414944

اإلنكلٌزٌةأولى20002363لٌنانجمراكانٌامنحمص8317048898045

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992363بٌانالسباعًالمنعم عبدمحمدحمص8417046948263

اإلنكلٌزٌةأولى20002362رجاءالعلًمصطفىلمىحمص85170459916903

اإلنكلٌزٌةأولى19992362سعاداالبراهٌمعلً محمدتالهحمص86170415816728

اإلنكلٌزٌةأولى19992361منالالحورانًناصررشادحمص87170429511411

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992361فداءالحسنعلً محمدرهفحمص88170432415868

اإلنكلٌزٌةأولى19992361منىعٌسىسعٌدمحسنحمص8917046629969
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اإلنكلٌزٌةأولى20002361انعامجرجسانورمٌشٌلحمص9017047879274

الفرنسٌةثانٌة19992360سوسنحدٌدقصًرزانحمص91170429015850

اإلنكلٌزٌةأولى20002360غادهغوجلنزارٌامنحمص9217048908046

اإلنكلٌزٌةأولى19992360غفرانالحسٌنوائلمٌسحمص93170478516111

الفرنسٌةأولى19992360أمٌمهأسعدزهٌرمرٌمحمص94170474316242

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002360منالزٌن شٌخالمهٌمن عبدلٌنحمص95170461715125

اإلنكلٌزٌةأولى19992360غصوناالحمدطاللرشاحمص96170429216535

الفرنسٌةأولى19992360كوكبصقرعلًمٌالدحمص97170478810053

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992359سوزانشحودسعدماركحمص98170462711391

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992359ابتهالجوهرهابراهٌمروانحماة99170432929111

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992359دانٌهالبٌطارحساناٌمنحمص10017041248431

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992359شهٌمهالعبدوتوفٌقجٌالنحمص101170419016738

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002359لٌنهتركمانًاٌمنالٌمانحمص10217041108675

اإلنكلٌزٌةأولى19992358وفاءدٌبعمادحبٌب محمدحمص10317046739074

اإلنكلٌزٌةأولى19992358رانٌهالخوجهالرحمن عبدهللا عبدحمص10417044658449

اإلنكلٌزٌةأولى19992358هناءداودعلًاالءحمص105170410017925

اإلنكلٌزٌةأولى20002358غصونعٌسىعباسمحسنحمص10617046639057

اإلنكلٌزٌةأولى20002358رناالسباعًمحمدزٌنحمص107170436114916

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992358فٌروزالحمويعلًرٌمحمص108170434815651

اإلنكلٌزٌةأولى19992358هاللعثمان شٌخمجاهد محمدسٌماحمص109170441714937

اإلنكلٌزٌةأولى20002358سمٌحهالخرفاننصرملكحمص110170476316943

اإلنكلٌزٌةأولى19992358سمٌرهصالحأحمدمهاحمص111170477115716

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992358مٌادهرمضاناحمدرهفحمص112170431918974

اإلنكلٌزٌةأولى20002358عبٌرمحرم ابوفائزعامر محمدحمص11317046918321

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992357فلكالعلًنضالهاشمحمص11417048449243

اإلنكلٌزٌةأولى20002357صفاءحمد ابوالرحمن عبدطارق محمدحمص11517046908036

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992357اناسعلًمصطفىراتب محمدحمص11617046828035

اإلنكلٌزٌةأولى19992357غادهالكرديأٌمنعلًحمص11717044879838

اإلنكلٌزٌةأولى20002357سهٌرٌوسفغٌثٌوسف محمدحمص11817047189231
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002357فادٌااسبرمٌشٌلرٌتاحمص119170434319341

اإلنكلٌزٌةأولى20002357امانًٌونسهشاممروهحمص120170474115306

اإلنكلٌزٌةأولى20002356لٌلىمنصورحٌدررناحمص121170431118972

اإلنكلٌزٌةأولى19992356منالطرابلسًالحسٌب عبدشذاحمص122170442215098

اإلنكلٌزٌةأولى20002356منالسلومنزارجبراطرطوس12317041699567

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002356بسٌمهصالحاسامهحمزهحمص124170421312047

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992356عالدامشلًحسٌنشهدحمص125170442916349

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992356سهامعبودحكمتعلًحمص12617044978996

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002356ابتساممرٌمٌحٌىنوارحمص127170481419613

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992355غادةغوٌنًعماداحمدحمص12817040848001

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002355افتخارسلٌمحسنهللا عبدحمص12917044649183

اإلنكلٌزٌةأولى19992355رالعسافعدنانباترٌسٌاحمص130170413117866

اإلنكلٌزٌةأولى19992355جولٌاناعباسمسلمامثلحمص131170411211592

اإلنكلٌزٌةأولى19992355هاالالعوافٌحٌىماهرحمص13217046449959

اإلنكلٌزٌةأولى19982355فاطمهمشعلمصعبضحىحمص133170444520753

اإلنكلٌزٌةأولى19992355صفاءضاحًعزامرامًحمص13417042849745

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992355انمارالمصطفىحسٌنسارهحمص135170437416184

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002354رابعهخرسانحسانخدٌجهحمص136170423715042

اإلنكلٌزٌةأولى19992354رٌممهراتغانمنورحمص137170482914983

اإلنكلٌزٌةأولى20002354سلمىسلٌمانمحمدحالحمص138170421015826

اإلنكلٌزٌةأولى19992354رحابعباسعلًاوسحمص13917041179614

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002354نهادبٌطارمالكلورحمص140170460216904

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992354امونبراكالكافً عبدٌاسمٌنحمص141170488716479

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002354رٌماشعارجمالعٌسىحمص142170452511578

اإلنكلٌزٌةأولى20002354فرحشماطارق محمدزٌاد محمدحمص14317046858465

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992354ثناءالزمارفؤادمهاحمص144170477216376

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992353هدىمشارقةهللا عبدشاديحمص14517044208013

اإلنكلٌزٌةأولى20002353اٌمانجمٌلعبدالكرٌماعتدالحمص146170409815320

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002353مهاالحلوانًنبٌلرباحمص147170428615385
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اإلنكلٌزٌةأولى19992353فادٌاالعلًمحمدسارهحمص148170438115898

اإلنكلٌزٌةأولى19992353هٌاسمزٌزفونفائقعلًحمص14917045029865

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992353شروقالحسوانًسمٌر محمدشهدحمص150170443215300

اإلنكلٌزٌةأولى20002353جمٌلهسلهبالدٌن نجممحمودحمص151170472710027

اإلنكلٌزٌةأولى19992352تقالالوعريمحموداصالهحمص152170409717260

الفرنسٌةأولى20002352زبٌدهشمهالمعٌن عبدرٌمحمص153170434714816

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002352اٌمانمحرمحسانحنٌنحمص154170421915361

اإلنكلٌزٌةأولى20002352لٌناالمنصورعادلمٌسحمص155170478416251

اإلنكلٌزٌةأولى20002352تغرٌدالعبودصادقعٌسىحمص156170452611661

اإلنكلٌزٌةأولى19992351هٌفاءقسٌسمهٌبنغمحمص157170480818264

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992351صفاءالضاهرزكً محمدمرٌمحمص158170474517472

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992351عٌدهخضورحٌدرفارسحمص159170455211984

اإلنكلٌزٌةأولى19992351هٌامابراهٌممحمودآٌهحمص160170407616709

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002351فرنجٌهالخلٌفاحمدأسامهحمص16117040388003

اإلنكلٌزٌةأولى19992351عزهالبوابهللا عبدنورحمص162170482314827

اإلنكلٌزٌةأولى20002351منىمشعلٌوسفنوراحمص163170483717912

اإلنكلٌزٌةأولى19992351فاطمةزهرهنزٌهالمهٌارحمص16417041048775

اإلنكلٌزٌةأولى19992350مٌساءالسلومفاديعلًحمص16517045039866

اإلنكلٌزٌةأولى20002350فاطمهالحدٌد الجمعهٌحٌىصفاحمص166170444216352

اإلنكلٌزٌةأولى20002350فاطمهابراهٌمحبٌبنرمٌنحمص167170480018730

اإلنكلٌزٌةأولى19992350سوزاناالسودمروانشٌماءحمص168170443615255

اإلنكلٌزٌةأولى20002350هناديحموشحسٌنروانحمص169170433015645

اإلنكلٌزٌةأولى20002350تمامزرٌبًولٌدغٌثحمص17017045409926

الفرنسٌةأولى20002349ابتسامدربولًنسٌمعلًحمص17117045129197

الفرنسٌةأولى19992349رجاءالمحمدحسنأنجًحمص172170406216127

اإلنكلٌزٌةأولى20002349سوسنساباموسىٌاراحمص173170488319396

اإلنكلٌزٌةأولى19992349نجوىٌونسحسنفائزهحمص174170454317338

اإلنكلٌزٌةأولى19992349مهاأحمدمحمدحٌدرحمص17517042319725

اإلنكلٌزٌةأولى19992349مهىالعباسحاتمغٌثحمص17617045379203
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اإلنكلٌزٌةأولى20002349فلايردوريمٌشٌلمرححمص177170473616287

اإلنكلٌزٌةأولى19992349آمالالعالفناجحعلًحمص17817045119015

اإلنكلٌزٌةأولى20002349املعربشالٌاسكرمحمص17917045749205

اإلنكلٌزٌةأولى19992349هالالوعريبهنانرضاحمص180170429710327

اإلنكلٌزٌةأولى20002348وفاءالحسٌنمحمدرغدحمص181170430616539

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992348مرٌمالنعنعجورجنورحمص182170481916023

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002348فداءالٌوسفًحسنبدرحمص18317041418399

اإلنكلٌزٌةأولى19992348غادهرعدرعدمٌساءحمص184170478618517

اإلنكلٌزٌةأولى19992348هوازنسلٌمانمحمدالحمٌد عبدحمص18517044578017

الفرنسٌةأولى19992347سٌرٌنحواالرزاق عبدتمامحمص18617041648007

اإلنكلٌزٌةأولى20002347حورٌةالحسٌنٌونسالدٌن عالءحمص187170448411759

اإلنكلٌزٌةأولى19992346رشاالكردياحمدتسنٌمحمص188170416214809

اإلنكلٌزٌةأولى20002346آسٌاٌوسفٌونسعمارحمص18917045199902

اإلنكلٌزٌةأولى20002346هٌامهابطحسناالءحمص190170409917531

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002346الهاممحمدمالكرهامحمص191170431819256

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002346عبٌرالدالًوحٌدلجٌنحمص192170459317313

اإلنكلٌزٌةأولى20002345هناديالخوريجهادأٌهمحمص193170407910798

اإلنكلٌزٌةأولى19992345شذاسلقٌنًوائلشهدحمص194170443314943

اإلنكلٌزٌةأولى19992345مهاالقدسًالعلٌم عبدٌاسمٌنحمص195170488615000

اإلنكلٌزٌةأولى19992345فداءحسنمحٌىحالحمص196170421218716

اإلنكلٌزٌةأولى19992344حمٌدهخلٌفهالدٌن نجمزٌنبحماة197170436628978

اإلنكلٌزٌةأولى19992344منالنادرنزارماكًحمص198170464219332

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982344روٌدةباكٌرالحمٌد عبدحمزهحمص19917042149405

اإلنكلٌزٌةأولى20002343أملزكرٌاولٌدلمٌسحمص200170460118511

اإلنكلٌزٌةأولى19992343نجاحصفربسامفاديحمص201170454611389

اإلنكلٌزٌةأولى19992343أملالضاهرالكرٌم عبدسوزاناحمص202170441417281

اإلنكلٌزٌةأولى20002343جهانحدادادٌبدانًطرطوس20317042469556

اإلنكلٌزٌةأولى19992343ماريعضومبسامروزحمص204170433617793

اإلنكلٌزٌةأولى19992343بٌداءاالحمدٌاسٌنالهادي عبدحمص20517044709821
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اإلنكلٌزٌةأولى19992343عنودطعمهانوربٌترحمص206170415710874

الفرنسٌةأولى19982343زٌنبحسنسهٌلإرمحمص207170403621002

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002343نهاالعلًرجبمٌمونهحماة208170478928011

اإلنكلٌزٌةأولى19992342ناٌالجروجمفٌدكارولحمص209170457116284

اإلنكلٌزٌةأولى19992342فادٌاالحسٌناٌادمرححمص210170473215707

اإلنكلٌزٌةأولى20002342عائشهعودهعودهمصطفىحمص211170474911471

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002342ملكالرفاعًالسالم عبدالرحمن عبدحمص21217044598162

اإلنكلٌزٌةأولى20002342عبٌرزٌن شٌختامرراماحمص213170427814878

اإلنكلٌزٌةأولى19992342سمرحالوسامرعمرو محمدحمص21417047018038

اإلنكلٌزٌةأولى20002342رئٌفهالعلًنزٌرروانحمص215170433316803

اإلنكلٌزٌةأولى19992342هناءحلوانًنزارهٌاحمص216170487015210

اإلنكلٌزٌةأولى20002341هدىعبدالكرٌماحمدلٌناحمص217170462117987

اإلنكلٌزٌةأولى20002341مرامسطمهالٌاسسامرحمص21817043909170

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341امٌنهسلطاناكرمنسمهحمص219170480116379

اإلنكلٌزٌةأولى19992341امٌرهقردوحعادللٌالحمص220170460718694

اإلنكلٌزٌةأولى19992341فلايرجموعاسعدخضرحمص22117042399731

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341فٌروزدله ابووفٌقمحمدحمص22217047159226

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992341لمٌاءاالخرسنبٌلدانهحمص223170424514811

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341جمٌلهمندوالمعٌن عبدالمالك عبدحمص22417044678025

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341سمرالموسىبسام محمدغزلحمص225170453215453

اإلنكلٌزٌةأولى19992341نجٌحهونوسٌوسفمحمدحمص226170471911683

اإلنكلٌزٌةأولى19992340رانٌادٌوببسامهٌاحمص227170486417914

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002340ثناءالمحمد معروفسلٌمانرهفحمص228170432116170

الفرنسٌةثانٌة19992340فاطمهزنطحرشٌدمحمدحمص22917046838558

اإلنكلٌزٌةأولى20002340مرٌمدربولًنزارماريحمص230170463016229

الفرنسٌةثانٌة19992340شهرزانالسلماناحمدهبهحمص231170484816260

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002340شعٌلهعودهولٌدالرحمن عبدحمص232170446111458

اإلنكلٌزٌةأولى19992340عائشهالمصريالدٌن ضٌاءأمنةحمص233170405816423

اإلنكلٌزٌةأولى19992339سهٌرمسوحهللا سعدكارولحمص234170456915946
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اإلنكلٌزٌةأولى19992339منالالبٌطارحبٌبمجدحمص235170465812159

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002339سهااالبرشتركً محمدٌمنحمص236170490015005

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992339زهورصالحصالحروانحمص237170433118951

اإلنكلٌزٌةأولى19992339سناءمحفوضولٌدنورماحمص238170483916259

اإلنكلٌزٌةأولى19992339ساهرهعباسعلًفاخمحمص239170454411665

اإلنكلٌزٌةأولى20002339داللعازارحبٌبقٌصرحمص240170456511149

اإلنكلٌزٌةأولى19992339وردهالسالمهفاروقزٌنهحمص241170436917366

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992339سفٌرةالخضورفرزاتصالححماة242170443819094

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002338مرٌمطعمهغسانفاديحمص24317045498030

اإلنكلٌزٌةأولى19992338فٌحاءطاهرعلًروانحمص244170433216172

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338لٌنهالدنٌاهللا خٌرحالحمص245170420615824

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338سمٌهسوٌدرٌاضرؤىحمص246170426915538

اإلنكلٌزٌةأولى19992338ابتسامالمصريانورندىحمص247170479818450

اإلنكلٌزٌةأولى20002338ابتسامالعترالدٌن بهاءرٌماحمص248170435018493

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002338نسرٌنالسباعًتامر محمدلبنىحمص249170458715122

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338سمرسلٌماناحمدرٌمحمص250170434418591

اإلنكلٌزٌةأولى20002338لٌنداالعٌسىحجًنور محمدحمص251170471111767

اإلنكلٌزٌةأولى19992338لودهبدوروفٌقنجٌبحمص25217047979238

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002337مٌسونالحسامًفارس محمدعالحمص253170448215108

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337نجالءالٌاس الشٌخالٌاسنجمهحمص254170479618160

اإلنكلٌزٌةأولى19992337انعامالشمالًجودتصباحمص255170443917821

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002337فداءالكابريمحمدبهٌةحمص256170415215612

اإلنكلٌزٌةأولى20002337فادٌهالحمويحسٌنوالءدمشق رٌف257170487423706

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002337عائشهحمامًابراهٌمصفٌهحمص258170444315441

اإلنكلٌزٌةأولى20002337ذاهٌهادنوففوازغٌثحمص259170453912261

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002337سحراالبراهٌمعمرهٌاحمص260170486516392

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337هٌامعشًعصامماٌاحمص261170464716286

اإلنكلٌزٌةأولى19992336اسماءالدٌن محبمحمدحنانحمص262170421718482

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992336درهالساعاتًاحمدٌامنحمص26317048888044

اإلنكلٌزٌةأولى19992336مٌساءمسعودعدناننورحمص264170482717143

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002336مٌدااالتاسًصفاصائبحمص26517044378437

الفرنسٌةأولى19992336أسمهانالكرديمنجدلٌنحمص266170461916619

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002335سهىحسونالهادي عبدنورحمص267170482514981
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اإلنكلٌزٌةأولى19992335رداحالمحمدمحمدهندحمص268170486318530

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335نادٌاحمدونالرحٌم عبداٌهحمص269170412714854

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335رائدهاالبراهٌمفداءحالحمص270170420915617

الفرنسٌةثانٌة20002335أملحمشومدٌنندىحمص271170479916378

اإلنكلٌزٌةأولى19992335هندالنبً عبدعدنانمحمدحمص272170469611487

الفرنسٌةأولى19992335لماكرٌديمنذرنتالًحمص273170479416015

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982335تماضرملوكعمار محمدرفٌفحمص274170430819866

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335سوسنموسىنضالماٌاحمص275170465215202

اإلنكلٌزٌةأولى20002335جورجٌتاختٌاراسامهسٌراجحمص276170441610888

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002335سهىمنصورالدٌن جمالفرححمص277170455816097

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335سهاوسوفاٌلٌاجعفرحمص27817041709640

الفرنسٌةأولى19992335ندىالحسامًمهندحمزهحمص27917042158110

الفرنسٌةثانٌة19992334مهازحالوينزاررشاحمص280170429414814

اإلنكلٌزٌةأولى19992334نسرٌنفزعمطانسنورحمص281170483219335

اإلنكلٌزٌةأولى19992334حبسهدحوشموفقٌاراحمص282170488418265

اإلنكلٌزٌةأولى19992334سعادزغبًالحلٌم عبداشرفحمص283170409611590

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334فاتنعباسمحمودعلًحمص28417045089195

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982334عائشهاسماعٌلعبدالغفارأمانًحمص285170405217450

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992333سوسنضاهرعلًألمىحمص286170404916673

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002333غنهالحمويمحمودنوراحمص287170483614987

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992333فاتنمحمدعلًلورٌنحمص288170460317560

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002333فلكقلوبكاحمدبٌانحمص289170415315807

اإلنكلٌزٌةأولى20002333دٌاناسالمًوائلدٌمهحمص290170426515841

اإلنكلٌزٌةأولى20002333فاتنالرستمحسٌنعلًحمص29117044958995

اإلنكلٌزٌةأولى20002333منالالسلٌمانعٌسىآٌهحمص292170407216703

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002333نوراالقصابزٌاددانٌهحمص293170425115045

اإلنكلٌزٌةأولى19992333لٌلىالسكافلؤيغدٌرحمص29417045309027

اإلنكلٌزٌةأولى20002332شهامهالوسوفٌونسمحمدحمص295170472010012

اإلنكلٌزٌةأولى19992332جنٌنهتكرونًاحمدٌزنحمص296170489110077

اإلنكلٌزٌةأولى19992332نوالوهبًبرهانسانديحمص297170439319110

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332وفاءالقاسمالغفار عبدنورحمص298170482116475

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332فٌروزباللمنذرعلٌاءحمص299170451519017

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002331سلوىاالبرشفٌصلسامٌهحمص300170439114817

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331اتحادخضرحسنحسٌنحمص30117042018008

اإلنكلٌزٌةأولى19992331فلايرالحسٌنحسٌنشعٌبحمص30217044279785

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331الهدى نورابراهٌموفٌقآالءحمص303170404815771

اإلنكلٌزٌةأولى19992331غادهخلٌلنهادٌزنحمص304170489410083

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331وفاءاسماعٌلهاشماحمدحمص305170408611587
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اإلنكلٌزٌةأولى19992331عائدهعامرناصٌفمارٌاحمص306170463818252

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002331بدوهشاهٌنعمارسارهحمص307170437915088

اإلنكلٌزٌةأولى20002330رودٌنهالحسنبسامتٌماءحمص308170416616729

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330صولهاشقرظرٌفجلنارحمص309170417619309

اإلنكلٌزٌةأولى20002330نارٌمانواضوحالمهٌمن عبدزكرٌاحمص31017043568130

اإلنكلٌزٌةأولى20002330انتصارمحمدهٌثمابراهٌمحمص31117040818864

اإلنكلٌزٌةأولى19992330حكٌمهسلٌممحمودعالءحمص31217044859830

اإلنكلٌزٌةأولى19992330نورعلوانمجتبى محمدرٌاضحمص31317043418127

اإلنكلٌزٌةأولى19992330غادهالدٌبنبٌهعالءحمص31417044869831

اإلنكلٌزٌةأولى20002329غادهعٌسىجابرعلًحمص315170449010972

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002329اٌمانقمحٌهالرحٌم عبدرغدحمص316170430315392

اإلنكلٌزٌةأولى19992329اوٌدامحمودمحمدنمرحمص317170481014198

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002329حنانحوريعمادبشرىحمص318170415016146

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002329سهٌلهفرحرونغٌثحمص319170453811879

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329دانارضوانهداٌه محمدهٌاحمص320170486814993

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002329لٌناعمراغاحساناسماءحمص321170409415318

اإلنكلٌزٌةأولى20002329أمالالعٌسىالدٌن محًمحمدحمص322170470810004

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329زهرهالغٌثعلًرزانحمص323170428916446

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002329غنوهالهاشمًالسمٌع عبدملكةحمص324170476415135

الفرنسٌةثانٌة19992329هدىغنومالسالم عبدآٌةحمص325170406615338

اإلنكلٌزٌةأولى20002328هناديدٌوبمحمدهناديحمص326170486219030

اإلنكلٌزٌةأولى19992328منالمنصورحسنماسهحمص327170464015701

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328دعدمحرزنصربسمهحمص328170414716719

اإلنكلٌزٌةأولى20002328فاٌزهالجورانًدٌبٌوشعحمص32917049058860

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002328شذىالمصريمعتزغصونحمص330170453515454

اإلنكلٌزٌةأولى20002328سامٌةالبٌطارالرحٌم عبدانس محمدحمص33117046708033

اإلنكلٌزٌةأولى20002328مهاخلوفالحمٌد عبدلطٌفهحمص332170459514959

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328خالدٌهخولًطارقالسوسنحمص333170410116422

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328سامٌهشعبانعٌسىمرححمص334170473516635

اإلنكلٌزٌةأولى20002328نغمخلٌللمكتامرحمص335170415911751

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002327نورهعبدهللافؤاددانهحمص336170424319009

اإلنكلٌزٌةأولى20002327هناديالمحمدنبٌلعامرحمص33717044539805

اإلنكلٌزٌةأولى19992327نبٌالالسلٌمبسامأملحمص338170405618710

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327هدىٌوسفاحمدشغفحمص339170442818606

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326ربىٌوسفأٌمنلٌنالسوٌداء34017046135665

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326لماالخلٌلًابراهٌمرغدحمص341170429915226

اإلنكلٌزٌةأولى19992326رحابعسافغسانجٌماحمص342170419216509

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326جوزفٌنجرٌجماهرأملحمص343170405717835

26/11



أسماء المقبولين في السنة التحضيرية في جامعة البعث

2018 - 2017 للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

التفاضل لغةالتفاضل دورةالتفاضل مجموعالميالد تاريخاألم اسمالكنيةاألب اسماالسمالمحافظةاالكتتاب رقماالمتحاني الرقمالتسلسل

اإلنكلٌزٌةأولى19992326الهامونوسمحمددرغامحمص344170425211624

الفرنسٌةأولى20002326غادهالسلٌمانوفٌقنجالءحمص345170479516016

اإلنكلٌزٌةأولى19992326فٌولٌتهزٌمغسانحالحمص346170420819312

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326امٌرهمثالسٌمونمارٌاحمص347170463419123

اإلنكلٌزٌةأولى20002326وعدحسنكمالطارقحمص34817044479798

اإلنكلٌزٌةأولى19992326ثناءلٌوسبسامجورجٌناحمص349170418818684

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325حنانحمودعلًدعاءحمص350170425616321

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002325منالسوٌدانمرادعمرو محمدحمص35117047038331

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325سوسنالسقاغسانعلًحمص35217045009863

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325غازٌهفاضلعلًنورحمص353170482818004

اإلنكلٌزٌةأولى19992325تاتٌاناالحسنراتبدارٌاحمص354170424215832

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325فرٌدهفارس عٌسىأحمدمضرحمص355170475211988

اإلنكلٌزٌةأولى19992325رناواٌوقعدنانامٌرحمص356170411511512

الفرنسٌةثانٌة20002325أسماءالبشٌرالحكٌم عبدبتولحمص357170413416302

الفرنسٌةثانٌة19992325امٌنهدٌبناصربتولحمص358170414015796

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325كوكبدٌبعٌسىلمىحمص359170459815692

اإلنكلٌزٌةثانٌة19972325فرحالفٌنمنصور محمدداللحمص360170425720004

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324نادٌاالرٌحاويأحمداسماءحمص361170409315281

اإلنكلٌزٌةأولى20002324ابتهالالعمراحمدلمىحمص362170459718728

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324سوسانسلوممنذرجلنارحمص363170417816734

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324هناءالدالًعاصمكندهحمص364170458316465

الفرنسٌةثانٌة19992324نهالعٌسىٌاسرعٌسىحمص36517045289024

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982324نهالبورمافسعاديعمرحمص36617045228454

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323هوٌدةعثمانالمؤمن عبدرؤىحمص367170427014812

اإلنكلٌزٌةأولى20002323هاالنصورعبدالكرٌمبتولحمص368170413518018

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323غادهجبورغسانكارولحمص369170457015199

اإلنكلٌزٌةأولى20002323رٌمالحبٌبعلًحٌدرحمص37017042289157

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323سمرمثالبسامنورحمص371170481819133

اإلنكلٌزٌةأولى19992323فاطمهالسعد العبٌدالرزاق عبدعبٌرحمص372170447418365

اإلنكلٌزٌةأولى20002323انٌسهحسنعٌسىبتولحمص373170413718560

الفرنسٌةأولى19992323هٌفاءجمعهحسٌنحٌانحمص37417042238112

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002323كلٌمهالعلًعبدونورحمص375170482616976

اإلنكلٌزٌةأولى19992323غصونعودهمصلحٌمنهحمص376170490117295

اإلنكلٌزٌةأولى19982322فاطمههللا العبدحساناحمدحمص37717040828670

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322رولهالساحلًغسانرغدحمص378170430519380

اإلنكلٌزٌةأولى19992322دنٌاالسباعًغضنفرسناحمص379170440715430

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322سمرمقصودسعٌدمارٌاحمص380170463317907

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322مناطاهرمحمدعلًحمص38117045079194
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اإلنكلٌزٌةأولى19992322مانٌاطلبسٌمونعديحمص382170447810892

اإلنكلٌزٌةأولى20002322غادهخسوكمحمودغٌدحمص38317045419927

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322خدٌجهالمرعًعبدالمجٌداسراءحماة384170409226156

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322سمٌرةبدويمصطفىمنٌرةادلب38517047709195

اإلنكلٌزٌةأولى20002322سهٌروسوفحافظعلًحمص38617044919842

اإلنكلٌزٌةأولى19992322هٌامفتٌانالعزٌز عبدأبًحمص38717040309564

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321ندىدعاسفهمً محمدمحمودحمص38817047268040

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321ختامالخضاريمحمودمحمدحمص38917047078565

الفرنسٌةأولى20002321نعمتعواركالظاهر عبدحسامحمص39017041948098

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321لٌلىنقولنافذطونًحمص391170444910891

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321اسعافالحصنًهشام محمدلوناحمص392170460415475

اإلنكلٌزٌةأولى19992321حٌاةالناصرٌحٌىحٌدرحمص39317042339729

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992321غادهحمودحبٌبحنٌنحمص394170421818570

اإلنكلٌزٌةأولى19992321مٌساءمشوعلبهمجددانًحمص395170424710829

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320رونٌتسبعنزارنغمحمص396170480918847

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320ثمرسلمانعلًقٌسحمص39717045649041

اإلنكلٌزٌةأولى20002320فطومالدٌريسعٌد محمدامانًحمص398170411118465

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320لٌناكنعانشعٌبنعمتحمص399170480416647

اإلنكلٌزٌةأولى20002320غادهجرديعلًجعفرحمص400170417110944

اإلنكلٌزٌةأولى20002320جاكلٌنالعلًدٌابسوارحمص401170441217976

اإلنكلٌزٌةأولى19992320امٌرهالغربًمٌخائٌلمٌريحمص402170478318704

اإلنكلٌزٌةأولى19992320ربىسلٌمانسلٌمانأرٌجحمص403170403715581

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319وفاءاالحمدرضالٌالحمص404170460615693

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319جمانهصافتلًعلًسارهحمص405170437815897

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319اٌمانالعدويالمؤمن عبدعدنانحمص40617044778214

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319روكسانعلًرئٌفرغدحمص407170430218581

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319لٌنهعزرونعمارنوراحمص408170483514829

اإلنكلٌزٌةأولى19992319سمرالمحمدعدنانٌسرحمص409170489510084

اإلنكلٌزٌةأولى20002319عبٌرالفٌنفاٌزلجٌنحمص410170459118447

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319اٌمانالعبودصالحمضرحماة411170475321514

اإلنكلٌزٌةأولى19992318فاتنأحمداحمدمحمدحمص41217046658641

اإلنكلٌزٌةأولى20002318سحرالجمعهحسٌنعلًحمص41317044948636

الفرنسٌةأولى19992318سجىالحلوظهٌرماغًحمص414170464116623

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318سالمالصوٌصزٌادمحمدحمص41517046848255

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002318عائشهالصوفًابراهٌممجد محمدحمص41617047068592

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002318ظاللهللا العبدعلًسدرهحمص417170439514926

اإلنكلٌزٌةأولى20002318مادلٌنسطاحنمرفهدحمص418170456111390

اإلنكلٌزٌةأولى20002318فائزهفزعالسالم عبداسراءحمص419170409116665
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002318رناٌحٌىمحمدآالءحمص420170404714803

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318لمٌامحمودحسنسنابلحمص421170440917417

اإلنكلٌزٌةأولى19992318املجروسمنٌبشاديحمص422170442112144

الفرنسٌةثانٌة20002318سناءخضورمنٌرعفراءحمص423170447915929

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318زهورالكرٌم عبدالحمٌد عبدنوارحمص424170481116256

اإلنكلٌزٌةأولى19982317محاسنحسنرائداحمدحمص425170408314507

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317منىاالحمدخضرسارهحمص426170437615666

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317سلوىالحلبٌهموفقوسام محمدحمص42717047148346

اإلنكلٌزٌةأولى19992317أمنهالمصريعٌسىراماحمص428170428018485

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982316عوفهاالحمددٌابنور محمدحمص429170471211468

اإلنكلٌزٌةأولى19992316بسمهالشعاراكرم محمددٌماحمص430170426215050

الفرنسٌةأولى19992316عهدالخرازراجحرمضانحمص43117043109750

اإلنكلٌزٌةأولى19992316لٌناشماسغسانابراهٌمحمص432170408010862

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992316سمٌرهدباسهللا رزقسهامحمص433170441115912

اإلنكلٌزٌةأولى20002316فلايرالعباسفهدماهرحمص43417046439517

الفرنسٌةثانٌة20002316هناءاسبرادٌبزٌنبحمص435170436215888

اإلنكلٌزٌةأولى19992316نبالفانوسفوزيعلًحمص43617045049871

اإلنكلٌزٌةأولى20002316نجوىسالمهجمالفاطرحمص43717045539929

الفرنسٌةثانٌة19992315لونةمحمدٌةمازنزاهرحمص43817043548128

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315سعدهجابرعلًمحمدحمص439170469712669

اإلنكلٌزٌةأولى19992315فادٌاملحمسلٌمانأسامهحمص440170403910281

اإلنكلٌزٌةأولى19992315فٌرانادررودلفتاٌالحمص441170416117839

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315صباحالنجارنزاراٌادحمص44217041188006

اإلنكلٌزٌةأولى20002315رٌمالٌوسفبشٌرٌائلحمص44317048789102

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315سهاممعماريشوكاتمارٌاحمص444170463519390

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315أوسٌنانوحعلًالغٌثحمص44517041029604

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315عبٌرحمراويحسانجهادحمص44617041828088

اإلنكلٌزٌةأولى19992315هللا رامالقشاٌمنغدٌرحمص44717045299909

اإلنكلٌزٌةأولى19992314حزامهالسٌدوحساممحمدحمص448170467410900

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002314آمالسلٌمإٌادحالحمص449170420418970

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314هٌفاءحصرٌهحسامرائدحمص45017042728117

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314سوزانالخلٌل اسماعٌلحٌانٌوسفحمص45117049029116

اإلنكلٌزٌةأولى19992314نادٌهمحمداحمدرٌمحمص452170434516807

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314الهامالمحمدحسانهبهحمص453170485116991

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002314سوسنالكرديعمادمحمدحمص45417047009995

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002313البنٌن امالحسٌننظٌرمرححمص455170473716240

اإلنكلٌزٌةأولى19992313رٌمابراهٌمنضالجوٌلحمص456170418918356

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313سحربالًهائلماٌاحمص457170465314825
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313سهامالعلًاحمدعلًحمص458170448810444

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313جمٌلهباللٌاسٌنعلًحمص45917045139891

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002313حمٌدهالسلٌمانحسٌنمنىحمص460170476816639

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313حنانحالقنضالٌاراحمص461170488519352

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002313روالحاكمًجهاد محمدزبٌدهحمص462170435515082

اإلنكلٌزٌةأولى20002312مهاوسوفنزٌهدانٌالحمص46317042509161

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002312غٌداءعلًنبٌلٌوشعحمص46417049069257

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002312شهنازالخلٌفهعمرأمجدحمص46517040558882

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002312آمنهحبابهصالحعلًحمص46617044999001

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312مهاءاسماعٌلأحمدلٌالحمص467170460515960

اإلنكلٌزٌةأولى19992312الهامجرادنسٌمرهفحمص468170432617967

اإلنكلٌزٌةأولى19992312فٌرناالموعًحسنرشاطرطوس469170429112617

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312رناحمدونباسلعمرحمص47017045208028

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002312رحابسكافحسنرهفحمص471170432017302

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312فطمهحسونغسان محمدالرافع عبدحمص47217044589178

اإلنكلٌزٌةأولى19992312ناٌفهعازارجرجسنغمحمص473170480618161

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002312عطافالسعديفؤادشهدحمص474170443116207

اإلنكلٌزٌةأولى20002312عفافاالبراهٌمابراهٌمإلٌساحمص475170405016675

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311سناءالدٌن سعدفاديوحٌدحمص47617048738745

اإلنكلٌزٌةأولى19992311سمرزلمهموسىمجدحمص47717046609964

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311زٌناحجومجاهدجوديحمص478170418615035

اإلنكلٌزٌةأولى19992311سٌلفاحبشحسانجودحمص47917041839141

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002311شرٌفهالملعبدهللانوارحمص480170481217777

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002311وصالتقالجهادمًحمص481170477719126

اإلنكلٌزٌةأولى19992311سالمسبلهعٌسىهبهحمص482170485216653

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311نوالحسنعٌسىحسٌنحمص48317042039154

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311سوزاندٌبماهرلمٌسحمص484170460019262

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002310امٌمهزٌدانموسىسارهحمص485170438415669

اإلنكلٌزٌةأولى19992310رٌمحمودخالدمحمدحمص486170467910745

اإلنكلٌزٌةأولى20002310سعاداالسعدسالمكنانحمص48717045809945

اإلنكلٌزٌةأولى20002310روعهاالبرشالكرٌم عبدكنانةحمص488170458118510

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002310سمٌهالعجٌهاحمدحكمت محمدحمص48917046788295

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310فاطمهورق الشٌخاكرمعائشهحمص490170445115104

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310سمررمضانأسدسانديحمص491170439218977

اإلنكلٌزٌةأولى20002310سوسناسماعٌلحٌدرحسنحمص492170419710352

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002310سامٌهالسكافابراهٌمٌاراحمص493170487916054

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310سمرالنصارهٌثمرهفحمص494170432715404

اإلنكلٌزٌةأولى19992310روزهالحجهمالكمارٌاحمص495170463719331
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002310لمٌسعمرانمحمودحالحمص496170421117929

اإلنكلٌزٌةأولى19992309عزٌزهالعٌسىنضالمعتزحمص497170475710037

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309رفاهالهاشمًعصامالودود عبدحمص49817044728451

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309غادهاسبرحسنظرٌفهحمص499170445016859

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309نغرادخضورسلٌمانبشرىحمص500170414816144

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309مٌادههللا العبدصالحماٌاحمص501170464616924

اإلنكلٌزٌةأولى20002309بثٌنهرجبحسٌنسارهحمص502170437516826

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309زلٌخةرنةخالدلٌنحمص503170461514965

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309عفافاللوزراتب محمدٌاراحمص504170488217187

اإلنكلٌزٌةأولى19992309كلودٌاسوٌدراتبفاديحمص505170454812542

اإلنكلٌزٌةأولى19992309سعادرنجوسمحسنمحمودحمص506170472410024

الفرنسٌةثانٌة19992309هناءوانسعادلتمارهحمص507170416318352

اإلنكلٌزٌةأولى19992308رغدهاالبرشحكمعمرحمص50817045218230

اإلنكلٌزٌةأولى20002308هدىبالًعصاممصعبحمص50917047518359

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308ودٌعهعلً محمدالدٌن نظامسارهحمص510170438516836

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308منىالدروٌشٌوسفآمنهحمص511170406019082

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308فردوسعباسبرهانهدٌلحمص512170485616040

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308مٌالالحسامًباسل محمدسناحمص513170440814934

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308وفاءجحمهٌثممحمدحمص51417047138570

اإلنكلٌزٌةأولى19992307برتقردوحعطٌهمرححمص515170473418697

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307مٌساءبلولمحسنرهفحماة516170432328970

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002307فضهمحفوضنوفلدٌمهحمص517170426416522

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307سالماللبابٌدياحمدهللا هبهحمص518170484914831

اإلنكلٌزٌةأولى20002307محاسنسلٌمانمحمدهٌاحمص519170486618733

اإلنكلٌزٌةأولى20002307الهاممندوظهٌرمصطفىحمص52017047488356

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002307أسماءادرٌسعبدوهاجردمشق رٌف521170484226030

اإلنكلٌزٌةأولى20002307سمرالصالحانًٌوسفهناءحمص522170486118529

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307مٌادهتوماالٌاسرونًحمص523170433812529

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306لوندهاالبراهٌمخضرأحمدحمص52417040328868

اإلنكلٌزٌةأولى19992306هٌاماالشقرٌونسعلًحمص52517045149892

اإلنكلٌزٌةأولى19992306سمٌرهسلٌمانمحمدجعفرحمص52617041728780

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306لٌناقوٌوسعٌدتاٌاحمص527170416019452

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306فاتنالقٌمنشوانفراسحمص52817045578716

اإلنكلٌزٌةأولى20002306داللسلمونغٌاثعلًحمص529170450111577

اإلنكلٌزٌةأولى19992306امتثالنوفلٌوسفجودحمص530170418516735

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306هٌامبعٌتًابراهٌمآالءحمص531170404115764

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306رشاالسباعًسعٌد محمددانهحمص532170424415044

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306ثوبٌهالخالداللطٌف عبدملكحمص533170476116245
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اإلنكلٌزٌةأولى20002306ابتسامالزٌرعادلجودادلب534170418410007

اإلنكلٌزٌةأولى19992306شادٌهالحسنحسنسارهحمص535170437316825

اإلنكلٌزٌةأولى19992306منالالعلًعبدالكرٌممحمدالحسكة536170469510443

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002305أملشرعوط عبدهللا احمدالملك عبدحمص53717044688635

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002305روٌدهالستانطونفاديحمص53817045459030

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305لمىغندوراٌلًهبةحمص539170484716290

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305منالزٌودنضاللبنىحمص540170458816897

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305امٌنهونوسٌعرباحمدحمص54117040879124

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002305سكٌنهنوحعمارماٌاحمص542170464816238

الفرنسٌةثانٌة19992305مجدهرٌامحمودأبًحمص543170403112039

اإلنكلٌزٌةأولى19992305سمرخلٌلعمادرهفحمص544170432218232

اإلنكلٌزٌةأولى20002305منٌرهدنٌاحسنعلًحمص545170449312626

الفرنسٌةثانٌة19992305انتصارعٌداسامهمرححمص546170473116936

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002304هٌاماسعدعمادرامحمص547170427710591

الفرنسٌةثانٌة20002304منىطنوسجرجسمرسٌلحمص548170473817853

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002304مارلٌنزٌنةفؤادألٌسارحمص549170405119560

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304غادهظروفالمنعم عبدعمادحمص55017045168222

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002304أمٌمهحنابدريجٌماحمص551170419119358

اإلنكلٌزٌةأولى20002304رائدهقاروطالسالم عبدأنفالحمص552170406416424

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002304اخالصالعامودياسعدنورحمص553170481616258

اإلنكلٌزٌةأولى19992304سلمهالحسٌنٌاسرلٌنحمص554170462016913

اإلنكلٌزٌةأولى19992304املالدروٌشمحمدسعٌدحمص55517043969768

اإلنكلٌزٌةأولى19992304فداءالخضرمحمدالهامحمص556170410617296

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002304شرٌفهالملهللا عبدنورحمص557170482417778

الفرنسٌةثانٌة20002304هنابٌرقدارسبٌعراغبحمص55817042748010

اإلنكلٌزٌةأولى20002304فٌولٌتسمعانبسامجورجحمص559170418710799

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303روعهدٌبمشهورشربلحمص560170442410832

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002303رامٌابدورمخائٌلرٌتاحمص561170434219317

الفرنسٌةثانٌة20002303فاطمهالطالبالكرٌم عبدلٌنهحمص562170462218126

اإلنكلٌزٌةأولى20002303سهٌلهاالسعدشعباندانٌالحمص563170424810957

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302سحرجمعهمصطفىمعتصمحمص564170475811769

الفرنسٌةأولى19992302حنانجبرٌلعلًنغمحمص565170480716648

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302سهامالروٌشديمحمدتٌماءحمص566170416719050

اإلنكلٌزٌةأولى20002302سمرالنمرهنوفلخالد محمدحمص56717046819075

اإلنكلٌزٌةأولى20002302سهامنقوالجاهدماركحمص56817046269951

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002302لورٌسصالحصالححسنحماة569170419820580

الفرنسٌةثانٌة20002302هناجعفرحسانمروهحمص570170473915481

الفرنسٌةثانٌة19992302خالدٌهالسلٌمانسلٌمانمنارحمص571170476516470
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302انصافدامسنزٌهمحمودحمص57217047288846

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002302رٌماحنانزٌهانسحمص57317041169612

اإلنكلٌزٌةأولى19992301ٌسرىقاسمصالحمرححمص574170473315709

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301نداالعمرراسمزٌنهحمص575170436715415

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301هندالعبٌدالعزٌز عبدرزانحمص576170428817491

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301اٌمانالحجًفرحان محمدالرحمن عبدحمص57717044608019

الفرنسٌةثانٌة19992301هناءالسلٌمانماجدهدىحمص578170485516038

اإلنكلٌزٌةأولى19992301غٌاثعٌدمحمدٌعربحمص579170489910088

اإلنكلٌزٌةأولى20002301حضٌنالعموديحسناملحمص580170411417949

اإلنكلٌزٌةأولى19992301هوٌداٌوسفتٌسٌرشاديحمص581170441910559

اإلنكلٌزٌةأولى20002301نجوىسلومباسلهانًحمص58217048469097

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002301عبٌرالمصطفىبشارلٌنحمص583170461415261

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002301روالحسننضالأحمدحمص58417040359592

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301املسعدمخولرنٌمحمص585170431719106

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301ماٌسهالشمالًمحمودبانهحمص586170413315790

الفرنسٌةثانٌة19992300رؤىالعباسمحمدحٌدرحماة587170423220380

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300سمٌرهالهادي عبدمرعًغنىحمص588170453615936

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300فاتنسلٌمونكمالآٌهحمص589170407416135

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002300صباالعبدماهرمٌريحمص590170478215208

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300سمرالمحمدحسٌنصباحمص591170444015922

اإلنكلٌزٌةأولى20002299حسنهالخضريجهادجاللحمص592170417512079

اإلنكلٌزٌةأولى19992299ملكههللا العبدحسٌنمحمدحمص59317046779981

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299تغرٌدالدروٌشسامًٌوسفحمص594170490312090

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299هٌامالعٌسىعٌسىرٌماحمص595170435115883

الفرنسٌةثانٌة19992299داللالقاسمفاٌزهبهحمص596170485416386

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299مٌرفتسحلولحٌانثناءحمص597170416814866

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299وفاءعٌسىعٌسىحٌدرحماة598170422920998

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299سوزاناالحمدحسٌنمحمدحمص59917046769215

اإلنكلٌزٌةأولى20002298بٌرهفرححبٌبرٌنٌهحمص600170435316563

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298سعادوسوفنزارهٌاحمص601170487117162

اإلنكلٌزٌةأولى19992298ابتسامالمحمدموسىغرامحمص602170453117309

اإلنكلٌزٌةأولى19992298آسٌاهللا العبدمحمدبشرىحمص603170415117514

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298فٌٌنافرحطلعتاٌنغرٌد مارٌاحمص604170463116230

اإلنكلٌزٌةأولى20002298رهفنقشوسامراكرم محمدحمص60517046698462

اإلنكلٌزٌةثانٌة20012298سمرعمٌشعبدالحكٌمبٌانحمص606170415515352

اإلنكلٌزٌةأولى20002297سحرالحسٌناحمدنصرحمص607170480310057

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297روالخٌارىالخالد محمدسارهحمص608170438014921

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297مهاطلٌماتغانمسالًحمص609170438814923
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002297اسٌمهحنافهدنانسًحمص610170479216961

اإلنكلٌزٌةأولى20002297هانديالتالويحسنارٌجحمص611170408816663

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297هناءسلٌمونفراسالعابدٌن زٌنحمص61217043608946

اإلنكلٌزٌةأولى20002297روضهزٌاده الحنابسامأنسحمص613170406312360

اإلنكلٌزٌةأولى20002297سوسنالغزولٌوسفآٌهحمص614170407816496

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297سلٌماملحماحمدكارولٌنحمص615170457215948

اإلنكلٌزٌةأولى19992297نادرةبكور حاجمحمدأحمدحمص616170403411503

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002296منىعنترسمٌرلٌثحماة617170460921512

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296سماهرمحمدعلًضحىحمص618170444416856

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296رمزهالخطٌبعبدالكرٌمالهامحمص619170410515772

اإلنكلٌزٌةأولى19992296مجدلٌنالشاهٌناسماعٌلكارولحمص620170456716886

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002296هدىصبوحابراهٌملمىحمص621170459615123

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296املفرحموفقمنىحمص622170476918515

اإلنكلٌزٌةأولى19992296ذكاءالعلًالمؤٌدالمهندحمص62317041038879

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295نجوىدٌبهابراهٌمروجٌهحمص62417043349754

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295لٌنااالحمدعصامهدٌلحمص625170485719577

الفرنسٌةأولى19992295تماضرالخلٌلالدٌن عمادكندةحمص626170458218726

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295منٌرهالنٌسانًنزٌهسوزانحمص627170441316592

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295فٌروزمصطفىٌوسفأمانًحماة628170405328718

اإلنكلٌزٌةأولى19992295اٌفلٌنعثمانعٌسىروالحمص629170433717794

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002295هٌامنوىسلٌمانصباحمص630170444119259

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294ابتسامالمصطفىمحمدٌاراحمص631170488117433

اإلنكلٌزٌةأولى19992294نسرٌنربه عبدالؤمن عبدلٌانحمص632170460814963

اإلنكلٌزٌةأولى19992294حنانداغرجوزٌفبدٌعحمص633170414312334

اإلنكلٌزٌةأولى20002294ابتسامالمرعًمحمودلٌلٌانحمص634170461217986

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982294سهامفرزاتمصطفىمرٌمحمص635170474617512

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294هناءالمعصرانًغزوان محمدهٌاحمص636170486715510

اإلنكلٌزٌةأولى20002294وفاءفرزاتغساننتالًحمص637170479318519

الفرنسٌةأولى20002294خضرهالسقاٌحٌىخضرحمص63817042409736

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294سهٌلةعبودنادرسٌنتاحمص639170441815919

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294مٌساءعباسسمٌرحنٌنحمص640170422017623

اإلنكلٌزٌةأولى19992294اٌفونسطاحجورجفؤادحمص641170454211387

اإلنكلٌزٌةأولى19992294ازدهارالسلٌمانفهداحمدحمص642170408510937

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294منىزعرورعلًعالحمص643170448018998

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294حكٌماعثمانمٌموننورحماة644170483328995

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293هزارالشعارالدٌن صالحمحمدحمص64517046898560

اإلنكلٌزٌةأولى20002293بدرٌهالعمرٌونسماٌاحمص646170465417991

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293منىناٌفالرؤوف عبدرزانحمص647170428718578
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293تركٌهالمنصورنهادرٌمحمص648170434914911

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293منىالعجنجً لحمالرحمن عبدبراءهحمص649170414615285

اإلنكلٌزٌةأولى19992293غٌداءالدباغتٌسٌر محمدمعتز محمدحمص65017047108039

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293رانٌاسطمهحسانهاديحمص651170484310061

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292رموزالخطٌبمصطفىهٌاحمص652170486917431

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292نارٌمانسلومحافظاٌلًحمص653170411910852

اإلنكلٌزٌةأولى19992292رانٌاعثمانٌوسفلجٌنحمص654170459419665

الفرنسٌةثانٌة19992292نجاححمصًتٌسٌرمحمدحمص65517046728718

اإلنكلٌزٌةأولى19992292انعامعباسغساندانٌالحمص65617042499742

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292رناالحالقعامرراماحمص657170427914880

اإلنكلٌزٌةأولى19992292ٌسرىاالبراهٌمعمادعمارحمص65817045189897

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291فاطمهالخطٌباحمدحالحمص659170420520645

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291نسرٌنالحافظطاللنورحمص660170482015269

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291رٌمافرحٌوسفاٌهمحمص661170412911869

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291املعاصًعاصمهالهحمص662170484518644

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291لٌلىظفرورٌاسرجمانحمص663170418017958

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291مٌساءاالبراهٌمجابرمًحمص664170477617997

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291مٌرفتالشلٌلالحمٌد عبدمًحمص665170477816642

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291آمالشمالًحاتم محمدنورحمص666170483114984

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291الهامدٌبزٌادلجٌنحماة667170458930206

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291هٌامالمنصورهاشمسندسحمص668170441018190

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290شمهصطوفجمالآمنهحمص669170405918466

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002290تمامعباسسهٌلسالمحمص670170439918538

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290آمنهسالماحمدرصٌنحمص671170429611628

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002290غادهتنورةعدنانشهدحمص672170443014942

اإلنكلٌزٌةأولى19992290كوثرالمحمدجمالالرحٌم عبدحمص67317044628020

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002290امتثالالخضورمحمدعلًحمص67417045059009

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290دعدباكٌرالمجٌد عبدهشامحمص67517048598600

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290شذىالوفائًعمادٌسرحمص676170489614835

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289فتحٌهرٌاتمٌمرغدحمص677170430019010

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002289عطوربلولحسنماٌاحمص678170464515970

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289امتثالالحسنفٌاضآالءحمص679170404515769

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289ماريمخلوفغسانهبهحمص680170485318385

اإلنكلٌزٌةأولى20002289منىادرٌسهٌثمشرٌفحمص68117044268972

اإلنكلٌزٌةأولى19992288نهىالشعاروحٌدالحلٌم عبد حمص68217040298016

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288حنانالكرديعبدوسارهحمص683170437715234

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288مٌسونتقالقصًجناحمص684170418116503

اإلنكلٌزٌةأولى19982288صباحهنداويالقادر عبدمحمدحمص68517046938723
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288ختامصوقار عثمان حاجاحمدمحمدحمص686170466712503

الفرنسٌةثانٌة20002288مجدرموخالدسلوىحمص687170440216195

اإلنكلٌزٌةأولى19992288فكتورٌاسالمًحسنرؤىحمص688170426815843

اإلنكلٌزٌةأولى19992288دٌمابلولاكسمحسنحمص68917041969149

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288جولهخضورسلٌمسلمىحمص690170440118856

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288علٌاءعباسمعروفخلٌلحمص691170424110588

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288عبٌرالسراجعصمتالقادر عبدحمص69217044638023

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002288خدٌجهحبكمأمونآالءحمص693170404615770

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287امٌرهقصاباحمدمحمدحمص69417046689975

اإلنكلٌزٌةأولى19992287مارٌاناوهبًلبٌبسالفهحمص695170439819112

اإلنكلٌزٌةأولى20002287لمااالخوانالحلٌم عبدحٌانحمص69617042248113

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287رجاءحالقاحمدحسنحمص69717041958911

اإلنكلٌزٌةأولى19992287مارلٌنالضاهرسامركلودٌاحمص698170457616891

اإلنكلٌزٌةأولى20002287منصورهالخضورمروانمحمدحمص699170470910005

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287محاسنالٌوسفٌاسرمجدحمص70017046619966

الفرنسٌةأولى19992287بٌداءدٌوبغٌاثحنٌنحمص701170422115830

اإلنكلٌزٌةأولى19992287غادهالمصطفىطاللالعابدٌن زٌنحمص70217043599762

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287سناالهاشمًحازمرؤىحمص703170426714874

اإلنكلٌزٌةأولى20002287بسمهاالسعدسامًرامًحمص70417042839163

اإلنكلٌزٌةأولى19992287رجاءالٌوسفهللا عبدٌعربحمص705170489810087

اإلنكلٌزٌةأولى19992286أملمحمدغٌاثلجٌنحمص706170459018727

اإلنكلٌزٌةأولى20002286رحابالسعٌدثائرسالفةحمص707170439718499

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286سهٌلهلٌوسزٌادمٌريحمص708170478116951

اإلنكلٌزٌةأولى19992286هالهباكٌرٌحٌىمحمودحمص709170473011470

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982286مرٌمالسرمٌنًموفقحنٌنحمص710170422220174

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286أملحبوبغانموالءحمص711170487619002

اإلنكلٌزٌةأولى19982286شمسهمحمدولٌدمحمودحمص71217047299419

اإلنكلٌزٌةأولى20002286ماجدهحسنمالكمحمدحمص71317047059069

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002286سهامالجورانًخضررنٌمحمص714170431516083

اإلنكلٌزٌةأولى19992286منٌرهالغربًلٌانراماحمص715170428116166

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002286شٌرازالدٌريطارقبراءهحمص716170414516140

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002286اٌمانالمدنًعامرعمرو محمدحمص71717047028409

اإلنكلٌزٌةأولى19992286سحرعٌسىعلًمحمدحمص71817046999992

اإلنكلٌزٌةأولى19992285سناءبركاتبسامكارالحمص719170456618371

اإلنكلٌزٌةأولى19982285فاطمهحسٌنالحفٌظ عبددٌناحمص720170426621036

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002285ثناءوسوفأحمدنغمحمص721170480518731

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285حنانجحاابراهٌممحمدحمص72217046649212

اإلنكلٌزٌةأولى19992285رندهالخلفمحمدكمالحمص723170457910473
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285تماضرعٌشهطاللهاجرحمص724170484116115

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285عابدهالعثمانزاهرالحمٌد عبدحمص725170445610780

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002285رقٌةالٌاسٌنعلًفاطمةادلب72617045549190

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285اٌماناالٌوبًبشار محمدسالمحمص727170440015241

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002284حٌاهدربولًالدٌن محًهٌفاءحمص728170487216657

اإلنكلٌزٌةأولى19992284ٌسرىالعسساسبرأالءحمص729170404216487

اإلنكلٌزٌةأولى19992284عبٌرمصطفىغسانبتولحمص730170413817044

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002284صفاءالزعبًمصطفىاٌهحمص731170412818473

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992284وفاءعباسمساعف محمدرهفحمص732170432514900

اإلنكلٌزٌةأولى19992284هدٌلاألسعدحسامسارهحمص733170437215892

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992284سمٌرهالعمرعدنانعبٌرحمص734170447516459

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002284ماجدهحسونغطفان محمدعالحمص735170448115557

اإلنكلٌزٌةأولى19992284سلٌمىفقٌرأٌمنمحمودحمص736170472113084

اإلنكلٌزٌةأولى20002284هوٌدههللا عبدعلًٌوسفحمص737170490410098

اإلنكلٌزٌةأولى19992283غادهاحمدمالكحٌدرهحمص738170423511755

اإلنكلٌزٌةأولى19992283رفٌدهالسلٌمانعٌسىآٌهحمص739170407316495

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283دعدسالمهمنذرراماحمص740170428216766

اإلنكلٌزٌةأولى20002283هناءالنعسانعبدالحكٌمبشرىحمص741170414918411

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002283غنىحاكمًالقادر عبدنورحمص742170482215493

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283رابعهأٌوبفٌصلمهندحمص743170477410507

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002283رٌمطالبطالبسلٌمانحمص744170440411952

اإلنكلٌزٌةأولى19992283سهامالمحمدغازياٌوبحمص745170413010941

اإلنكلٌزٌةأولى19992282فالنتٌناالشنورسعٌدمٌارحمص746170478010049

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282رٌمهللا العبدفاٌزرندحمص747170431316786

اإلنكلٌزٌةأولى19992282منىسلٌمانأغٌدحٌدرحمص748170422611617

الفرنسٌةأولى20002282كلودٌاكدررفعتأمجدحمص74917040549609

اإلنكلٌزٌةأولى19992282عفافالغانماسامهمجدحمص75017046569520

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282وفاءفٌاضزهٌرمالذحمص75117047608041

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282سهامجروجبدٌعسلٌمحمص752170440311575

الفرنسٌةثانٌة19992282جٌهانالمهٌنًالدٌن نورعهدحمص753170452414821

اإلنكلٌزٌةأولى19982282نٌبالقرهالمسٌح عبدالناحمص754170458521083

اإلنكلٌزٌةأولى19992282ندىرحالفارسمحمدحمص755170470414593

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282هندالروٌشدياحمدآٌهحمص756170406818746

اإلنكلٌزٌةأولى19992281نبٌلهالحمودٌوسفرهفحمص757170432817968

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002281ماجدهالحالقرٌاضزٌنبحمص758170436314917

الفرنسٌةثانٌة19992281بسمةمحمدالكرٌم عبدٌزنحمص759170489311971

اإلنكلٌزٌةأولى20002281منالالعال عبدخالد محمدبراءحمص76017041449135

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002280رٌمسلٌممحمدسالًحمص761170438918976
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002280شذىالسٌدعزامرنٌمحمص762170431615396

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002280رجاءأمٌنٌاسرمحمدحمص763170471612699

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002280امنهخنصرخالداسراءدمشق رٌف764170409026196

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002280جمانهحبابهبدٌعنورحمص765170481719229

اإلنكلٌزٌةأولى20002279مٌساءهللا عبدبسامسالًحمص766170438719383

اإلنكلٌزٌةأولى19992279سمرعٌسىمحمدجعفرحمص767170417310945

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279رندةشناتًمحمودهللا منةحمص768170476716247

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279امالحمودسلٌماناسماءحمص769170409518015

اإلنكلٌزٌةأولى19992279مايالنجار غسانمرٌمحمص770170474418699

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279لٌلىسلوممروانرونًحمص77117043409756

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279حنانالزهراويهللا عبدزهورحمص772170435815231

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279اٌمانالدائم عبدهشامالهامحمص773170410715012

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279تفاحهاسدعلًحٌدرحمص774170422710353

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982279نجاحرسالنعزمً محمدماجدحمص775170462412458

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279الهامحسٌوابراهٌملٌلىطرطوس776170461014485

اإلنكلٌزٌةأولى20002278منىحسٌنخالددٌاناحمص777170426018574

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278فكتورٌاالحسنمحمودنورهحمص778170484015736

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002278ثناءحسواالحلٌم عبداٌناسحمص779170412514846

اإلنكلٌزٌةأولى20002278منىالخلٌلعٌسىحٌانحمص78017042259718

اإلنكلٌزٌةأولى20002278دٌانادبورهبسامرانٌاحمص781170428519379

اإلنكلٌزٌةأولى19992278سلوىحسٌنونضالآٌهحمص782170407716713

اإلنكلٌزٌةأولى19992278الجٌداءٌازجً هللا عبدزاهرالٌساحمص783170410819368

الفرنسٌةثانٌة20002278دانٌهدوامهغازي محمدآٌهحمص784170407515340

اإلنكلٌزٌةأولى20002278لٌلىسالمهسلٌمانحازمحمص78517041939675

الفرنسٌةأولى20002278ودادفانوسبدٌعمحمدحمص78617046719060

اإلنكلٌزٌةأولى20002278الٌزاشاهٌنممدوحبتولحمص787170413916076

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002278نسرٌنالدروبًٌوسفحٌدرحمص788170423410587

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278خدٌجهالسلٌمخضروالءحمص789170487518010

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278ظاللالعلًرامزآٌةحمص790170406518178

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278ازدهارمحفوضصالحمحمدحمص791170468812005

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277فتاةبلولعلًأحمدحمص79217040339577

اإلنكلٌزٌةأولى19992277فرٌزهخنسهمنذرعلًحمص793170451011760

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277وفاءالٌوسفدروٌشلٌنحمص794170461615695

اإلنكلٌزٌةأولى20002277تماضراحمدغسانمضرحمص795170475410034

اإلنكلٌزٌةأولى20002277وفاءبشٌشحنامارٌاحمص796170463218695

اإلنكلٌزٌةأولى20002277اسٌههللا العبدناصرماٌاحمص797170465016631

الفرنسٌةثانٌة20002277روعهالصوفًمحمودامجدحمص79817041138429

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277هالغطاسمٌشٌلاٌلٌاحمص79917041218410
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اإلنكلٌزٌةأولى19992277نبٌالالرستمحسنمحمودحمص80017047239536

اإلنكلٌزٌةأولى19992277فرٌزهخنسهمنذرجعفرحمص801170417411752

اإلنكلٌزٌةأولى19992277فاطمهموسىمحمدسارهحمص802170438318600

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276هناديالبرٌجاويفوازالدٌن شمس محمدحمص80317046878317

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276سعادشربوطلًفرٌدنادرحمص80417047918741

الفرنسٌةأولى20002276مناللكالحسٌب عبدٌاسر محمدحمص80517047178472

اإلنكلٌزٌةأولى19992276مهابركاتمرهف محمدمهندحمص80617047758368

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002276رناالحداد شرٌفسهٌلمحمدحمص80717046868257

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002276جولٌٌتالعجًشوقًبٌانكاحماة808170415630189

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275وفاءمقصودفٌاضلجٌنحمص809170459218247

اإلنكلٌزٌةأولى19992275فاتنجامعدانٌالرغدحمص810170430116777

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275فاطمهحمودالحمٌد عبدآٌهحمص811170407017695

الفرنسٌةثانٌة19992275رباحاالبراهٌممحمدحنانحمص812170421615619

الفرنسٌةأولى19992275اٌمانالدروبًنوافعامر محمدحمص81317046928322

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275لمٌسهنديسمٌرعلًحمص81417044988810

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982275رقٌهالموسىأسامهالوارث عبدحمص815170447110471

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275عفٌفهخزامًمحمودمروهحمص816170474017616

اإلنكلٌزٌةأولى20002275نجوىالغربًمفلحسوسانحمص817170441518690

اإلنكلٌزٌةأولى19992275منالطلبنزٌهجلنارحمص818170417917880

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275نجوىالحلوانًالمالك عبددعاءحمص819170425415288

اإلنكلٌزٌةأولى20002274زهرهالحنشاحمدكاسرالحسكة82017045738848

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274رحابجبروفٌقغزلحمص821170453415934

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274فداءالسبعسلٌمانرافًحمص822170427612337

اإلنكلٌزٌةأولى19992274سوسندادهحسٌنٌزنحمص823170489210079

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002274لٌلىخلٌفةغٌاثنورحمص824170483016027

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274ثناءنعمهفاديرونًحمص825170433911574

اإلنكلٌزٌةأولى19992274نادٌاشلهوبحسنرٌمحمص826170434617969

اإلنكلٌزٌةأولى19992274هٌامحسنغٌثآالءحمص827170404416668

اإلنكلٌزٌةأولى19992274امٌنهشاهٌنعدناندعاءحمص828170425518572

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274مجدلٌنبدورمحمدعلًحمص829170450611053

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274تغرٌدسوٌدانجهاد محمدٌسرىحمص830170489715311

اإلنكلٌزٌةأولى19992274فائزةالقصابمحمودرؤىحمص831170427115375

اإلنكلٌزٌةأولى19992273غصونالمصطفىعٌسىبتولحمص832170413617952

اإلنكلٌزٌةأولى19992273زهرٌهعودهخالدمحمدحمص833170468011464

اإلنكلٌزٌةأولى19992273وجٌهافٌاضنبٌلماٌاحمص834170465118729

اإلنكلٌزٌةأولى19992273بشرىصالحمحمدمحمودحمص835170472510025

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273لٌلىالعٌسىٌوسفمازنحمص83617046399954

الفرنسٌةثانٌة20002273دعدالبابااحمدمحمدحمص83717046668252
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273روٌدهالفطامهاحمدحسٌنحمص83817042008378

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273هٌلداخبازمطانسإٌلٌاطرطوس83917040679378

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273ملكالغدٌرمرسلعبدالكرٌمحماة840170447320773

اإلنكلٌزٌةأولى19992273اسماءزكرٌامحمدسارهحمص841170438218496

الفرنسٌةأولى19992272اسٌاسكوناحمدفداءحمص842170455518509

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002272فاطمةالحمقعلًزٌنبادلب84317043659181

الفرنسٌةثانٌة19992272سعادالرحمونمحمودمصطفىحمص84417047508358

اإلنكلٌزٌةأولى20002272نهلهجنادبدرعلًحمص84517044899189

اإلنكلٌزٌةأولى19992272ماريالخوريكمالفاديحمص846170455011422

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002272مٌسزنطحزٌادسدرهحمص847170439415297

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272رٌمهحبٌبلقمانلبانهحماة848170458628727

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002272مركزاندردررستمبدرحمص849170414211720

اإلنكلٌزٌةأولى19992271اسعافالجورانًحسامالٌسارحمص850170410917028

اإلنكلٌزٌةأولى19992271رانٌاالزورعمادحالحمص851170420716514

الفرنسٌةثانٌة20002271سوسنالخبازسمٌرآٌهحمص852170406915522

اإلنكلٌزٌةأولى19992271الهامشنانًموسىمضرحمص853170475610035

اإلنكلٌزٌةأولى20002271سهامالعلًابراهٌمنورحمص854170481516650

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002271امالصبحاٌمنسماءحمص855170440515907

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002271رندهالداغستانًنائلتواليحمص856170416516435

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271رحابالروٌشديمحمدشٌماءحمص857170443519062

اإلنكلٌزٌةأولى19992271سناءاسبررفعترٌناحمص858170435219342

اإلنكلٌزٌةأولى20002271هندالدٌوبحسنعلًحمص85917044929846

اإلنكلٌزٌةأولى20002271سناءاالسبربسٌمسارهحمص860170437118537

اإلنكلٌزٌةأولى19992271مجدنصاراكرمرنٌمحمص861170431418393

الفرنسٌةثانٌة19992271فاطمهزمامحسٌننورشانحمص862170483816984

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271فاطمهدغمانبسامالهادي عبدحمص86317044699818

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271رامٌاالعباسمحرزمًحمص864170477917998

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270شذاالقصاصٌاسرنورحمص865170483414828

الفرنسٌةثانٌة19992270فاتنالجحوانًصفوانقمرحمص866170456215259

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270سامٌهالمصريهٌثمراتبحمص86717042738121

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270مٌادهحمدانلؤيعباسحمص86817044549483

اإلنكلٌزٌةأولى20002270انعامالمحمدصالحقٌسحمص86917045639040

الفرنسٌةثانٌة19992270امٌنهالبٌرٌنًزاهرهزارحمص870170485814832

اإلنكلٌزٌةأولى20002270انتصارغدٌرهللا عبدماريحمص871170462918512

اإلنكلٌزٌةأولى20002270ماريالمعازاٌمنمرٌمحمص872170474218153

اإلنكلٌزٌةأولى19992270رتاشلٌلبسامروجٌهحمص873170433512142

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270رنداالحورانًوجٌهدٌاناحمص874170426115839

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002270وارفهدادهالمنعم عبدفرححمص875170456015464
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270لٌزاشلهوبعمادآالءحمص876170404315767

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270مناعلًصادقأصٌدحمص877170404012041

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982270حلٌمهالطوٌلطاللبٌانحمص878170415420313
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