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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002400دانٌاعقمٌقفراساسامهدمشق1170027222220

اإلنكلٌزٌةأولى19992400جمٌلةمبدىعدنانندىالقنٌطرة2170281213012

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992400فاتنهاالٌوبًبسامرامادمشق3170096130511

اإلنكلٌزٌةأولى20002400اسماءالمشعلًعدنانتٌمادمشق4170064830466

اإلنكلٌزٌةأولى19992400ماجدهعبودمحمدبشردمشق5170053622278

الفرنسٌةأولى19992400دٌنامرتٌنًالناصر عبد شرٌؾنفٌذهدمشق رٌؾ6170283827200

اإلنكلٌزٌةأولى19992400فاطمهمفتاحنبٌلآٌهدمشق7170017930438

الفرنسٌةأولى19992400مرٌممرٌمكمال أحمدآالءدمشق رٌؾ8170005223915

اإلنكلٌزٌةأولى19992399رٌمالكرٌم عبدالحكمحمزهدمشق9170079022336

اإلنكلٌزٌةأولى19992399نعٌمهالنصٌراتعبدالحمٌدرهؾدرعا10170119513534

اإلنكلٌزٌةأولى19992399سحرعباسابراهٌملؤيدمشق11170208623533

اإلنكلٌزٌةأولى20002399سمرالجوابرةفوازاحمددرعا1217002315120

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002399مٌادهحسنمحمودربادمشق رٌؾ13170102526888

اإلنكلٌزٌةأولى20002398نجوىحمدانمحمدرؼددمشق رٌؾ14170109626911

اإلنكلٌزٌةأولى19992398رٌتااندراوسواصؾوصفًدمشق رٌؾ15170307518977

اإلنكلٌزٌةأولى19992398فاتنخلٌلؼٌاثؼفراندمشق16170190834124

اإلنكلٌزٌةأولى19992397ؼصونالحلومعتز احمدنور محمددمشق17170254422847

اإلنكلٌزٌةأولى19982397داللمطعونعادلنورهدمشق رٌؾ18170293023586

اإلنكلٌزٌةأولى19992397هالهبك خٌرفوازنوردمشق19170289034844

اإلنكلٌزٌةأولى19992397هبهالمصريحسانمناردمشق20170270030784

اإلنكلٌزٌةأولى19992396شادٌةشماسحازملورادمشق21170215534126

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002396نهلهالعزٌز عبدأمٌن محمدمروىدرعا22170265013119

اإلنكلٌزٌةأولى20002396سمرجبلًمٌشٌلدٌمهدمشق رٌؾ23170093426616

اإلنكلٌزٌةأولى20002395مٌساءللحام با الشهٌر المنجدحسام محمدبٌاندمشق24170057830070

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992395سحردحدلنعمهكاترٌندمشق25170202930703

الفرنسٌةأولى20002394فلايرجاسممنصوروسامدمشق26170307222938

اإلنكلٌزٌةأولى20002394وفاءصعب ابوحسانمرحالسوٌداء2717026245353

اإلنكلٌزٌةأولى19992394امنهالموازٌنًاحمدالرحمن عبددمشق رٌؾ28170165317171

اإلنكلٌزٌةأولى19992394لمااللدعهعمادزٌندمشق29170133730620

اإلنكلٌزٌةأولى20002394فاطمهجواشهللا عبدمحمددمشق30170243323536

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992394مجدصالحمازنمجددمشق31170229523535
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اإلنكلٌزٌةأولى20002394كارالاالخرسجورجمٌراحمص32170275015205

اإلنكلٌزٌةأولى19992394ثناءالصوصحكمترٌمدمشق33170129132342

الفرنسٌةأولى20002393مٌسونالشلبًأمٌن محمداحمددمشق34170023322186

اإلنكلٌزٌةأولى19992393لٌنارباحعمادتمامالسوٌداء3517006363534

اإلنكلٌزٌةأولى19992393عناٌهسالمهٌوسؾبٌرقدمشق رٌؾ36170058516422

الفرنسٌةأولى20002392سوسنالعٌشاتمروانلمىدرعا37170214113285

اإلنكلٌزٌةأولى20002392نبٌلهالصفديمحمدصفاءدرعا38170158813113

اإلنكلٌزٌةأولى19992392روٌدهداودعٌسىمٌالددمشق39170277122916

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992392عبٌرٌونسعلًنوردمشق40170288630821

اإلنكلٌزٌةأولى19992392رنامعروؾمروانمًالسوٌداء4117027415354

الفرنسٌةأولى19992392سهامعمرعثمانلٌالسدمشق42170217430731

الفرنسٌةأولى19992392االالجودهابراهٌمسانديدمشق43170143034119

اإلنكلٌزٌةأولى19992392منالحمدالدٌن عالءمرحدمشق رٌؾ44170262827172

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992391رهؾالعجمًفاتحطارقدمشق45170161322402

اإلنكلٌزٌةأولى19992391آمالجعبارهرضاتماضردرعا46170063513096

اإلنكلٌزٌةأولى19992391شٌرٌنخلٌلمحمددٌمنالحسكة47170092615097

اإلنكلٌزٌةأولى19992391أملقرقجٌهأحمدسارهدمشق رٌؾ48170136826984

اإلنكلٌزٌةأولى20002391لمٌهالعاٌدعبدبدردمشق49170050522268

اإلنكلٌزٌةأولى19992391مرٌمبجورنبٌلدٌنادمشق50170093731837

الفرنسٌةثانٌة20002391حٌاهحسنتمام محمدمرٌمدمشق رٌؾ51170266727179

اإلنكلٌزٌةأولى19992391أملالقنطارثائرقتٌبهالسوٌداء5217020103543

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002391هٌامحمشوسعودؼزلدمشق رٌؾ53170189627059

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002391سمٌهالقاويزهٌر محمدسدرهدمشق54170144030641

اإلنكلٌزٌةأولى19992391منٌرهسلٌمفهدوئامدرعا5517030595145

اإلنكلٌزٌةأولى20002391فطمةحسٌنخالدحنٌندمشق56170081334100

اإلنكلٌزٌةأولى20002391نزههسكرٌهسامرجولٌانادمشق رٌؾ57170072426817

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002390منىالشاهٌنعبدهللارٌتادمشق رٌؾ58170127031014

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002390منتهىالٌاسؼسانرٌتادمشق59170127130608

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002390هدىالزٌنناصرأٌهمدمشق رٌؾ60170018416755
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002390ندىحبوباتًهللا عبدعمردمشق61170184620257

اإلنكلٌزٌةأولى19992390مٌسونالعالويبشار محمداسماءدمشق62170030830396

اإلنكلٌزٌةأولى20002390حٌاتابوصالحتوفٌقفاديدمشق63170194023530

الفرنسٌةثانٌة19992390صفٌهعساؾهٌثمعلًدمشق64170180323526

اإلنكلٌزٌةأولى20002390آسٌنخبازةعبدهللاهللا عبددمشق65170169121092

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002390لٌناجاوٌشزاهرنؽمدمشق66170283430812

اإلنكلٌزٌةأولى20002389كامٌلٌاالحلبًٌاسر محمدكرٌمدمشق67170206723532

اإلنكلٌزٌةأولى20002389فاتنحمادمحمودصبادمشق68170157334635

اإلنكلٌزٌةأولى19992389سوسنصقراٌمنعلًدمشق69170177822497

اإلنكلٌزٌةأولى19992389هناءصٌامنعماننور محمددمشق70170254922850

اإلنكلٌزٌةأولى19992389سهٌالالدمشقًمنٌرعديالسوٌداء7117017274186

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992389منالهللا العودهبسامدانهالسوٌداء7217008725361

اإلنكلٌزٌةأولى20002388نسرٌنعبدوعلً محمدمٌدٌاالحسكة73170274913115

اإلنكلٌزٌةأولى19992388آمالالنحاسانطونرٌبالدمشق74170126221156

اإلنكلٌزٌةأولى19992388فلايرحسون ابوسلٌمرٌمدمشق75170129634116

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002388سلوىالشٌخ الناصٌؾانطونرنٌمدمشق76170114134108

اإلنكلٌزٌةأولى19992388اسراءزٌدانولٌدهبةدمشق77170295534078

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992388نوراعٌاشلطٌؾرامادمشق78170098030519

اإلنكلٌزٌةأولى19992388انٌسهعبٌدعبدوخالددمشق رٌؾ79170083817794

اإلنكلٌزٌةأولى20002388عائشهحسنصالحبراءالقنٌطرة80170051310540

اإلنكلٌزٌةأولى19992387سناءالشاشبشار محمدشامدمشق81170153230145

الفرنسٌةأولى20002387اٌمانقطانهانً محمدالدٌن عماددمشق82170180922511

اإلنكلٌزٌةأولى19992387آمنهالشٌخرٌاض محمدروٌدهدمشق83170125330606

اإلنكلٌزٌةأولى19992387لبنىعدواناٌمنلٌلىالسوٌداء8417021795352

اإلنكلٌزٌةأولى19992387حسناءقطٌععبٌدةعباس محمددمشق85170242722777

اإلنكلٌزٌةأولى19992387فاطمهحسٌنأحمدعلًدرعا8617017697059

اإلنكلٌزٌةأولى19992387رجاءحداداحسانسلطانهدمشق رٌؾ87170147727017

اإلنكلٌزٌةأولى20002386جازٌارسولعبدالرزاقعابدالحسكة8817016279907

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992386حنانالمحموداسماعٌلأفناندرعا89170005013090
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اإلنكلٌزٌةأولى19992386منالالخولًاسعدندىدمشق90170280830808

اإلنكلٌزٌةأولى19992386منىالرفاعًنبٌلهالهدمشق91170293932131

اإلنكلٌزٌةأولى19992386رنالولوعمادبشرىدمشق رٌؾ92170054223562

اإلنكلٌزٌةأولى20002386تمارهصعب ابوابراهٌمطارقدمشق93170160622397

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002386حنانالعباراحمدبشاردمشق94170052720206

اإلنكلٌزٌةأولى19992386امٌرهالدبساحمدتسنٌمدمشق رٌؾ95170060431593

اإلنكلٌزٌةأولى19992386وفاءبدرانفوزيهدٌلدمشق رٌؾ96170299923588

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002386نبٌلةالخضراءماهردعاءدمشق97170090230499

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992386دعاءالشرٌفًخٌر محمدسارهدمشق رٌؾ98170140231283

اإلنكلٌزٌةأولى20002385صالحةشرٌؾمحمدرهؾالسوٌداء9917011995337

اإلنكلٌزٌةأولى19992385لٌناارشٌداسماعٌلمناؾالسوٌداء10017027043550

اإلنكلٌزٌةأولى19992385سعادنسٌمنبٌلمرٌمدمشق101170267230778

اإلنكلٌزٌةأولى19992385شرٌفهعصورهجماللٌثدمشق رٌؾ102170217016491

الفرنسٌةأولى20002385امٌهشدٌد ابورفٌقبانهالسوٌداء10317004685333

اإلنكلٌزٌةأولى20002385منىالقبٌلًفاٌزمنالالالذقٌة104170271017909

الفرنسٌةأولى20002385نهادادرٌسمنٌرخالددمشق105170084323518

الفرنسٌةأولى20002384روٌدةقطٌشعدناناٌماندمشق رٌؾ106170042926736

الفرنسٌةثانٌة20002384احالمالحمصًالرزاق عبدبتولدمشق107170047733239

الفرنسٌةأولى19992384منىالمصريٌاسٌنرهؾدمشق رٌؾ108170120826944

اإلنكلٌزٌةأولى19992384مٌساءالتخٌنحسانرانٌادمشق109170101330530

اإلنكلٌزٌةأولى19992384نجاحالحسٌنعبداسعددمشق110170029129051

اإلنكلٌزٌةأولى19992383سوسنابوحمدانبشٌرقتٌبهالسوٌداء11117020093516

اإلنكلٌزٌةأولى19992383ربابالحمورهاحمدشهددرعا112170154914189

اإلنكلٌزٌةأولى19992383صباحبخشبرهانتٌجاندرعا113170064713097

اإلنكلٌزٌةأولى19992383املٌونسنضالجعفردمشق114170066825854

اإلنكلٌزٌةأولى19992383رٌمالعبدهللااٌمنأدٌلحماة115170003330078

اإلنكلٌزٌةأولى19992383فٌروزاحمدنبٌلرواندمشق116170123234115

اإلنكلٌزٌةأولى19992383زٌنبمخلوؾحسنوالءدمشق رٌؾ117170308727315

اإلنكلٌزٌةأولى20002383هادٌهالمعط الصالحانًهشام محمدرؼددمشق رٌؾ118170110326915
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اإلنكلٌزٌةأولى19992383هدىمٌاحذٌفهصبحٌهدمشق رٌؾ119170157826091

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002383ثرٌابكريأحمدمرامدمشق رٌؾ120170261322278

اإلنكلٌزٌةأولى19992383اسماءمرجاندرؼامبٌلساندمشق رٌؾ121170058726369

اإلنكلٌزٌةأولى19992383ٌوالالحالقودٌعحسٌبهدمشق رٌؾ122170077026614

الفرنسٌةأولى19992383اٌمانزٌنهعمربتولدمشق رٌؾ123170048425121

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992383لبٌبةالصالحًولٌدرامادمشق124170099733636

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002383روالالبٌطارمحمدالباسط عبددمشق125170164722422

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002382رٌمالجاوٌشعمادمنار محمددمشق126170253022841

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992382رٌفٌهاحمداحمدٌاراالحسكة127170310015924

اإلنكلٌزٌةأولى19982382علٌاالحسٌنؼازيزٌنبالقنٌطرة128170134513329

اإلنكلٌزٌةأولى20002382امانًقاسمؼسانالنادمشق129170210534832

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992382هبةالحمٌد عبدفوزي محمدرواندمشق رٌؾ130170123026951

الفرنسٌةأولى19992382هداٌهالقطانفراستمامدمشق رٌؾ131170063715998

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982382جمانةحامدماهرمحموددمشق رٌؾ132170260018546

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002382لطٌفهالرٌش ابوؼالبآٌهدمشق رٌؾ133170016123757

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002382هٌفاءحسٌنامٌن محمداٌفاالحسكة134170041216007

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002382نبٌلهالحنشأحمددٌنهدمشق رٌؾ135170093822087

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992382قرٌط سمربشوراوزورٌسمجددمشق136170228422613

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002382نورماوهبهرشٌدكارٌندرعا137170204513982

اإلنكلٌزٌةأولى20002382الهامعلًصدٌق محمدآهٌنالحسكة138170011113101

اإلنكلٌزٌةأولى19992382صالحهالرفاعًخالدندىدمشق رٌؾ139170281026580

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002381وضحهالعسكرعبدالقادرفٌصلالرقة14017020076170

اإلنكلٌزٌةأولى20002381عبٌرحسنباهلل المعتزمحمددمشق رٌؾ141170233218113

اإلنكلٌزٌةأولى19992381لٌناحناماجدمجددمشق رٌؾ142170229423096

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992381منىخبازهدٌابجولًدمشق رٌؾ143170072022476

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992381أملربٌعمدٌنجعفردرعا14417006675728

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992381هٌفاءحسنجمالاسماءدمشق145170030032278

الفرنسٌةثانٌة19992381كفاحالدروٌشموسىسارهدمشق146170140834118

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992381هنادياسعدممدوحالدٌن مجددمشق رٌؾ147170228215094
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اإلنكلٌزٌةأولى19992381عائدهحماٌلمؤٌدأرٌجالسوٌداء14817000365301

اإلنكلٌزٌةأولى19992380مٌادهقصاصخالدرهؾدمشق149170119334112

اإلنكلٌزٌةأولى20002380أملالمالحناصر حمديجوديدمشق150170069930474

اإلنكلٌزٌةأولى20002380رٌماالخالديحسانهللا عبددمشق151170168822460

اإلنكلٌزٌةأولى19992380مٌساءالطهاويمازنحمزهدمشق152170079522338

الفرنسٌةأولى19992380سمٌرهالحسٌنعلًجعفردرعا15317006665727

اإلنكلٌزٌةأولى20002380فلايرمزعلهاٌلاسٌلدمشق154170031230397

الفرنسٌةأولى19992380فوزٌهسلومعبدالعزٌزسمردمشق رٌؾ155170149822949

اإلنكلٌزٌةأولى19992380بثٌنهموصلًفاديرنددمشق156170113430565

اإلنكلٌزٌةأولى20002380مهاالطوابنعٌمرنٌمالزور دٌر157170117011551

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002380رشاالراسًنبٌلرٌتادمشق رٌؾ158170127325340

اإلنكلٌزٌةأولى19992379روبهخطابٌاسرمحمددمشق159170256422692

اإلنكلٌزٌةأولى20002379أمٌنةسبتو زٌنٌحٌى محمدبشرىدمشق رٌؾ160170054826777

اإلنكلٌزٌةأولى19992379روٌدهسلٌمسلٌمسارهالسوٌداء16117013875340

اإلنكلٌزٌةأولى19992379سامٌهابراهٌمعبدوبٌلساندمشق رٌؾ162170058823563

اإلنكلٌزٌةأولى19992379فدوهالشحؾبهجتانؽامالسوٌداء16317004005331

اإلنكلٌزٌةأولى19992379رجاءالزٌرعلًحمزهدمشق164170079323517

اإلنكلٌزٌةأولى19992379نسرٌنشامومحمدرامادمشق165170098630322

اإلنكلٌزٌةأولى20002378قمربالحجار الملقب شارقهنزارآالءدمشق166170007236004

اإلنكلٌزٌةأولى19992378رندهالحورانًعادلامجددمشق167170035922237

اإلنكلٌزٌةأولى19992378خدٌجهشٌاحاٌمنباللدمشق168170055623515

اإلنكلٌزٌةأولى19992378عائشهاورفلًمعتز محمدحساندمشق169170075422321

اإلنكلٌزٌةأولى20002378ؼادةؼازيجهادؼٌداءدمشق رٌؾ170170193531301

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992378مرٌماالختٌاررشٌدرٌمدمشق رٌؾ171170129330241

اإلنكلٌزٌةأولى19992378هبهأؼا شحادهعصامفارس محمددمشق172170247322809

اإلنكلٌزٌةأولى20002377كندهصمالجًسهٌلناتالًدمشق173170277430800

اإلنكلٌزٌةأولى20002377تباركحامدممدوححنٌندمشق174170081931068

اإلنكلٌزٌةأولى20002377فطمهماردٌنًعثمانآٌهدمشق175170015531281

اإلنكلٌزٌةأولى20002377جمانةالمناعخلدونآالءدمشق176170006030400
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اإلنكلٌزٌةأولى19992377نجودالنجادحسامؼزلالسوٌداء17717018945630

الفرنسٌةأولى19992377نجاةحسننظامابراهٌمدمشق178170020023507

الفرنسٌةثانٌة19992377سهٌرنصٌرمحمودشذادرعا179170153713170

اإلنكلٌزٌةأولى20002377نؽمالحسٌنعاٌدمٌسالحسكة180170275914546

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002377منارضاهرمحمودمؤٌددمشق رٌؾ181170223019103

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992377ثناءقانشاومنٌرسارهدمشق رٌؾ182170140727002

الفرنسٌةأولى20002377سلسبٌالحمصًؼٌاثعمردمشق183170184825479

اإلنكلٌزٌةأولى20002377حنانحرٌباسامهمنوردمشق184170271630787

اإلنكلٌزٌةأولى19992377نوفرتالملك عبدجرجسنٌبالدمشق رٌؾ185170293126648

اإلنكلٌزٌةأولى19992376سمراألؼبرصابروالءدمشق186170309033696

اإلنكلٌزٌةأولى19992376منالالربداويمنتصرصفاالقنٌطرة187170158513184

اإلنكلٌزٌةأولى19992376منوررٌحاويماجدكرٌمدمشق188170206522590

اإلنكلٌزٌةأولى19992376مهاٌاؼًهٌثمعماددمشق189170181022510

اإلنكلٌزٌةأولى20002376ندىالمهاٌنًجهادحازم محمددمشق190170236123540

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002376سحرسكاكٌنًهانًلٌادمشق رٌؾ191170216223325

الفرنسٌةأولى19992376مٌسونٌوسؾبدرأسماءدمشق192170003934097

اإلنكلٌزٌةأولى19992376نؽمالنقرينضالنزٌهدمشق رٌؾ193170282518547

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002376سوسنآؼا حسنالدٌن محًحناندمشق رٌؾ194170080626822

الفرنسٌةثانٌة19992376احالمعباسرفعتعاصم محمدطرطوس19517024246485

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992376رٌعانكلٌبسالمزٌنبدمشق رٌؾ196170134026976

اإلنكلٌزٌةأولى19992376نائلهالحلبًؼسانسالمدمشق197170147423522

اإلنكلٌزٌةأولى19992376نبراسالخوريسامرمارالدمشق198170223531828

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992376املحمداناحمدمجدطرطوس19917022806479

الفرنسٌةأولى20002376صباحالهزاعخالدآٌهدمشق200170014933684

اإلنكلٌزٌةأولى19992376سونٌاكحالٌوسؾجوٌلدمشق201170073330478

اإلنكلٌزٌةأولى19992375ناهدهالرفاعًهللا عبدتسنٌمدمشق رٌؾ202170060823564

اإلنكلٌزٌةأولى19992375روالاالخرساسامه محمدالدٌن صالحدمشق203170158923523

اإلنكلٌزٌةأولى19992375ابتسامعوٌضحسنمحمددمشق204170237020724

اإلنكلٌزٌةأولى20002375ؼالٌهالجاجهالدٌن عالءربٌعهدمشق رٌؾ205170103427290
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اإلنكلٌزٌةأولى19992375رؼداءالقصٌر شٌخمرزوقراتبدمشق206170095620220

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992375اسماءالزعبً الحسٌنمنهل محمداحمددمشق207170023822193

اإلنكلٌزٌةأولى20002375امٌرهالصبحرضوانخالددرعا20817008375123

اإلنكلٌزٌةأولى20002375خولةالهاٌساللطٌؾ عبداسراءالقنٌطرة209170028112904

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992375سهامالنوٌرانعادلرؤىدرعا210170094513101

اإلنكلٌزٌةأولى19992375اعتدالعلوانسالمسندسدمشق211170150733073

الفرنسٌةأولى19992375بشرىمكارممروانرعدالسوٌداء21217010633538

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002375عائدهطالبجمٌلمٌسمدمشق رٌؾ213170276522290

اإلنكلٌزٌةأولى20002375ابتسامتنبكجًمحمداٌماندمشق214170043333223

اإلنكلٌزٌةأولى19982375نظمٌهكاتبهمرعًعٌسىدمشق رٌؾ215170187216785

اإلنكلٌزٌةأولى20002375ندىالشرٌؾمازن محمدهللا عبددمشق216170169522465

اإلنكلٌزٌةأولى20002375هٌفاءاللطٌؾ عبدسهٌلمٌاردمشق رٌؾ217170274218125

اإلنكلٌزٌةأولى19992374اٌمانالصبٌحعمادمحمددرعا21817024586005

اإلنكلٌزٌةأولى20002374عائدهالزعبًخالداسامه محمددرعا21917023286006

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992374تؽرٌدالقصٌباتًنادرماسهدمشق220170226134127

اإلنكلٌزٌةأولى19992374حسناءدعبولوائل محمددٌمهدمشق221170093330507

اإلنكلٌزٌةأولى20002374وفاءكردياحمدنوردمشق222170284833469

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992374لمٌسزهرهمحمدأحمددمشق رٌؾ223170002516750

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992374مٌساءكمالًعاصمحسنحماة224170075720175

اإلنكلٌزٌةأولى19992374مهانصريعلً محمدمحمددمشق225170251523132

اإلنكلٌزٌةأولى19992374وفاءالطباخمحمودحسٌندمشق226170077622334

الفرنسٌةأولى19992374نجودنوفلسمٌحسوزاندمشق رٌؾ227170151623250

اإلنكلٌزٌةأولى19992374هدىكنجبرهانرناالسوٌداء22817011235559

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992374مٌساءقولً قبًسامرآٌهدمشق229170015130422

الفرنسٌةثانٌة20002374سمرالمرجه بنً القصاربشار محمدآالءدمشق رٌؾ230170006626714

اإلنكلٌزٌةأولى20002374فاطمهعرٌضهابراهٌمالمنعم عبددمشق رٌؾ231170169716558

اإلنكلٌزٌةأولى19992374لٌنهعرفهبارعنوردمشق232170286930816

اإلنكلٌزٌةأولى19992374أملأبوحالحسامخلدونالسوٌداء23317008553537

اإلنكلٌزٌةأولى19992374منارحٌومحمودجماندمشق رٌؾ234170068126804
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اإلنكلٌزٌةأولى19992374هدىكٌوانمنصوررامٌاالسوٌداء23517010105965

اإلنكلٌزٌةأولى19992373جولٌاناالخلٌلعادلسانديدمشق رٌؾ236170143223242

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992373صوفٌاالصالحاٌاد محمدالدٌن صالحدمشق237170159022395

اإلنكلٌزٌةأولى20002373مجدحمزهجهادفرحدمشق238170198731392

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992373ؼصونالرحمن عبدقاسمخٌر محمددمشق رٌؾ239170239115163

الفرنسٌةثانٌة19992373مجدوردهحسنمرحدمشق240170262634129

الفرنسٌةثانٌة19992373منالاالفؽانًالدٌن جمال محمدٌاسٌندمشق241170313623551

الفرنسٌةأولى19992373ثناءؼرهعامرمالكدمشق242170226322604

اإلنكلٌزٌةأولى20002373ؼادهالخطٌبوفٌقكناندمشق243170207522594

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002373حنانشقٌررائدسماحدمشق رٌؾ244170149331286

الفرنسٌةثانٌة19992373ؼرٌدعلًٌوسؾاحمددمشق245170025122205

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992373سٌلفاالبطحوشاٌمنالٌسادمشق246170034932489

اإلنكلٌزٌةأولى19992373رانٌاشنارحسامأحمددمشق247170001120181

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992373هدىالقوارٌطمحمودبشرىدمشق248170054934782

اإلنكلٌزٌةأولى19992373هندشهٌبعالءناتلًالسوٌداء24917027765355

اإلنكلٌزٌةأولى19992373ندىالحرٌريمحمدشهددرعا250170155213111

اإلنكلٌزٌةأولى19992372مٌساءالحورانًأحمدرؼددمشق رٌؾ251170106425386

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992372بهجهالرداويهٌثمجٌلمدمشق رٌؾ252170073730656

اإلنكلٌزٌةأولى19992372هنادهوهبهوائلخالدالسوٌداء25317008453507

اإلنكلٌزٌةأولى19992372مادلٌندهامالٌاسروجٌهدمشق254170123623520

اإلنكلٌزٌةأولى19992372جمانهالبٌطاربشار محمدمصطفى محمددمشق255170252722837

اإلنكلٌزٌةأولى19992372اناسحمادباللالٌسدمشق رٌؾ256170034826721

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992372حمٌدهدٌوبؼسانكمٌت محمددمشق رٌؾ257170248917478

اإلنكلٌزٌةأولى19992372ربٌحههٌكلتوفٌق محمدامنهدمشق رٌؾ258170037526730

اإلنكلٌزٌةأولى20002372وفاءعثمانعمررزاندمشق259170104332835

اإلنكلٌزٌةأولى19992372رجاءالخطٌبوائلٌاسمٌندمشق رٌؾ260170313523304

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992372لطٌفهكردياسامهآٌةدمشق261170012032285

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002372سحرسلٌماناحمدعبٌدهالقنٌطرة262170171010545

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992372انسامالصباغالدٌن عمادرامادمشق263170097230515

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992372ثرٌاقجوسعٌدبٌارالحسكة264170056611266

اإلنكلٌزٌةأولى19992372عسكرٌهالسل ابوابراهٌماٌهمدرعا26517004556190

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992372هناالطحانالدٌن محًعثمان محمددمشق266170243920151

اإلنكلٌزٌةأولى19992372لٌنداجعفرحكمتهمسةالسوٌداء26717030185359
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الفرنسٌةأولى20002372سوسنمباركٌاسرعماردمشق268170183222519

اإلنكلٌزٌةأولى19992372فاتنجوٌجاتًحسان محمدالدٌن بدردمشق269170050422269

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002372وفاءالشعارأحمدآالءدمشق رٌؾ270170005130007

اإلنكلٌزٌةأولى19992371رزاناللبابٌديخالدتالةدمشق271170059230452

اإلنكلٌزٌةأولى19992371فاطمهطعمهموفقرنٌمدمشق272170116931687

اإلنكلٌزٌةأولى20002371خلودمخلوؾعلًرواندمشق273170122434113

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002371امٌنهالمصطفىابراهٌمعماردمشق رٌؾ274170181218209

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992371جمالهاللنسٌبمرحالسوٌداء27517026356273

الفرنسٌةأولى19992371لٌناالعلًولٌدمحمددرعا27617025605139

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992371مًمكارمحسٌنناٌادمشق رٌؾ277170278931176

اإلنكلٌزٌةأولى20002371ؼادهقدورهاسعد محمدلجٌندمشق278170213134471

اإلنكلٌزٌةأولى19992371مهاسنبلمحمودزٌنبدمشق279170134831123

اإلنكلٌزٌةأولى19992371مٌادهالخراطمازن محمدمحموددمشق280170260723546

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992371هندحالوه ابوعلًاحمددمشق رٌؾ281170022617401

اإلنكلٌزٌةأولى20002371دانٌهكٌالنًمٌسرحمزهدمشق رٌؾ282170079817510

اإلنكلٌزٌةأولى19992371هالدٌبابراهٌمفاٌزدمشق283170197521115

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992371نسرٌنبدرعامر محمدٌسرادمشق رٌؾ284170316027274

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002371هناءالتركاويخالد محمداعتدالدمشق285170031434098

اإلنكلٌزٌةأولى20002371نزٌههنسبعبدهرواندمشق رٌؾ286170122222344

اإلنكلٌزٌةأولى20002371ختامخضرهمعتززٌنهحماة287170135627609

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992371فرٌدهالشرٌؾفاٌزلمٌسدرعا288170214913425

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002371نهادمحمدمحمدرزاندرعا289170104813105

اإلنكلٌزٌةأولى20002371فاطمهعرسانعبدوالمنتهى سدرهالقنٌطرة290170143713614

الفرنسٌةأولى19992371انتصارمرعًمحمدجمٌلهدمشق291170068330468

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992371رفٌدهكرٌمعمادباللدمشق292170055822286

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992371مٌادهرباطهالحمٌد عبدرقٌهدمشق293170112131099

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002370فاتنأتمتٌوسؾسلماندمشق رٌؾ294170148016426

الفرنسٌةأولى20002370رناعربٌنًجورجكارٌندمشق رٌؾ295170204423085

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992370زهارالٌاسٌنمروانكرمدمشق رٌؾ296170205716078

اإلنكلٌزٌةأولى19992370اسمهانالجباويانسامٌندرعا29717003825996

اإلنكلٌزٌةأولى19992370رباابراهٌمنجٌبعلًدرعا29817018005737

اإلنكلٌزٌةأولى20002370رٌماالحاٌكجمعةهللا عبددمشق299170168522457

اإلنكلٌزٌةأولى20002370رشىالصحناويٌحٌىرهؾالسوٌداء30017012095338

اإلنكلٌزٌةأولى19992370زهورشعٌرٌهرٌاضعبدالجلٌلدمشق301170170023524

اإلنكلٌزٌةأولى19992370انتصارالطعانًبسامحمزهدرعا30217007915122

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002370رولههنٌديعصامكرٌمالسوٌداء30317020613545

الفرنسٌةأولى20002370رٌمالزعٌمفواز محمدحمزهدمشق304170079622340

الفرنسٌةأولى19992369نجاهبالنحساممازنالسوٌداء30517022543519
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اإلنكلٌزٌةأولى19992369كوكبخٌر أبوخالدعمردمشق306170183923529

اإلنكلٌزٌةأولى19992369رحابالعٌسمًمنٌرلٌلىالسوٌداء30717021836421

اإلنكلٌزٌةأولى19992369منالالحمدانحازم محمدزٌنهالسوٌداء30817013555314

اإلنكلٌزٌةأولى20002369خٌرةعوضاحمدبٌساندرعا309170058614003

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992369هٌامالطحانالفتاح عبدالرحمن عبددمشق رٌؾ310170166215058

اإلنكلٌزٌةأولى19992369هبةالنادروائلعامردمشق311170163722416

اإلنكلٌزٌةأولى20002369امٌمهقطٌنًمنٌرمجدالسوٌداء31217022993548

اإلنكلٌزٌةأولى19992369مرٌممرادسلٌمداوددمشق313170088922362

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002369لماؼزالهٌثمهٌلٌندمشق رٌؾ314170305731206

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002369ندىاللومازنرنٌمدمشق رٌؾ315170115626929

اإلنكلٌزٌةأولى20002369اٌمانصادقنزارضٌاء محمددمشق316170241623541

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992369املالحورانًصالحاسامةدمشق317170026422217

اإلنكلٌزٌةأولى19992369لمٌاءقوٌدرٌاسرحسامدرعا31817007525506

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002369فاطمهالناصرقاسممرٌمدرعا319170266314357

اإلنكلٌزٌةأولى19992369املالسعديثائرخلدوندمشق320170085423519

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002369فلايرالزؼبًكمالرٌانالسوٌداء32117012603511

اإلنكلٌزٌةأولى19992369هدىعٌدوسامعمرالسوٌداء32217018583541

اإلنكلٌزٌةأولى20002369مٌادهحمدمحمودفاطمهدمشق323170197432374

اإلنكلٌزٌةأولى20002369زكٌهحٌدرممدوحعبٌردمشق رٌؾ324170171826594

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002369حبسهعساؾشامانفاديدمشق325170194423531

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992369ندىحجوسمٌرمحمددرعا32617024095133

الفرنسٌةأولى19992369نسٌبةعمر الشٌخؼازيرحمةدمشق رٌؾ327170103731614

اإلنكلٌزٌةأولى20002369سوسنالخباز الستنزارمحمددمشق328170254122687

اإلنكلٌزٌةأولى19992368رندهالكنعانفاضلٌوسؾدرعا32917031816364

اإلنكلٌزٌةأولى20002368لناالصاٌػوسٌمبٌٌردمشق330170059121082

اإلنكلٌزٌةأولى19992368شعاعالحدادعٌسىمدلٌندمشق رٌؾ331170261223583

اإلنكلٌزٌةأولى19992368سوزانزنتوتعدنانهبهدمشق332170296430835

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992368ردٌنهالمؽربًنصارهبهالسوٌداء33317029795471

اإلنكلٌزٌةأولى19992368جوزفٌنبٌطاربساماٌلًطرطوس33417004189590

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002368هناءالمنجدكمال محمدلونهدمشق335170216131398

اإلنكلٌزٌةأولى20002368رمزٌهضاحًمحمدراٌاندمشق336170101634104

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992368سهامدٌبوبهمنالفادمشق رٌؾ337170209730786

الفرنسٌةأولى19992368مروهالعنزاويمحمدهبهدمشق رٌؾ338170297126190

الفرنسٌةأولى20002368سوسنحسنٌوسؾعلًحماة339170180520412

اإلنكلٌزٌةأولى20002368جاكلٌنالعالنمحمدعلًدمشق340170179422507

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992368رانٌاشنارحسامأنوردمشق341170011020198

اإلنكلٌزٌةأولى19992368امٌمهطراؾمحمدآٌهدمشق342170016930430

اإلنكلٌزٌةأولى20002368سالمالعٌداسعدجورجدمشق343170071022308
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992368فائدهمبروكهخالدٌماندمشق344170317120788

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992368مهاسالمًالحارثكاترٌندمشق345170202533596

اإلنكلٌزٌةأولى20002368لٌلىالحمٌداحمدالرحمن عبددمشق رٌؾ346170165116429

الفرنسٌةأولى20002368هٌفاءعٌسىباسمحٌدردمشق347170082621958

اإلنكلٌزٌةأولى19992367رٌمبدرٌهعصامعقبهالسوٌداء34817017413514

اإلنكلٌزٌةأولى19992367ابتساماحمدبسامعلًدمشق349170177922498

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002367خلودالمصريبشٌردانةدمشق350170087033651

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992367سمرالزهرانأحمدالرحمن عبددمشق351170165026378

اإلنكلٌزٌةأولى19992367ٌاراالذٌبٌوسؾمارسٌلدمشق352170223322600

اإلنكلٌزٌةأولى19992367منالشجاعطارقلجٌندمشق رٌؾ353170212831113

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992367رٌمحامدعمرتمٌمالسوٌداء35417006393535

اإلنكلٌزٌةأولى19992367أٌمانالمؽربًخالدهدٌهدمشق رٌؾ355170300826653

اإلنكلٌزٌةأولى19992367نجوىالنفوريتمٌمماهردمشق رٌؾ356170226818647

اإلنكلٌزٌةأولى19992367رؼدهالبقاعًخالدأالءدمشق357170005930399

اإلنكلٌزٌةأولى20002367ٌاسمٌنالشاهٌنضٌاءمهادمشق358170272630790

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992367منالالنابلسًمحمودعمر محمددمشق359170246622797

الفرنسٌةثانٌة20002367منىمحمودمحمدرؼددمشق رٌؾ360170110126912

اإلنكلٌزٌةأولى19992367سمٌهزٌد ابوشكٌبندىالسوٌداء36117028116422

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002367مٌرفتبركهحسٌنمٌار محمدالقنٌطرة362170253710844

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992367مرٌمكنعانسامرمنالدمشق رٌؾ363170270931695

الفرنسٌةأولى19992367رٌمالرفاعًسامر محمدالكرٌم عبد محمددمشق364170243222780

اإلنكلٌزٌةأولى19992367رانداسرحانعمادرؼددمشق365170108430550

اإلنكلٌزٌةأولى19992367هناءسلٌمان سٌدمالكأنسالزور دٌر36617001076101

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992367جانٌتابراهٌمنصرٌائٌلدمشق367170309822944

الفرنسٌةأولى19992367مًالخوريجورجمارالدمشق رٌؾ368170223422491

اإلنكلٌزٌةأولى19992367فاٌزهسبسوببشٌر محمدبشرىدمشق369170054430447

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002367حمدةسندمحمدنوردمشق رٌؾ370170289931337

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002367اٌمانسنبلدٌاب محمدادٌبدمشق371170025420885

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992366فلايرعدوانطالبنورالسوٌداء37217028815993

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992366منالصالحالدٌن صالحسالمدمشق رٌؾ373170147124961

اإلنكلٌزٌةأولى19992366عائدهالفحلزٌادوعددمشق رٌؾ374170307827374

الفرنسٌةأولى20002366كوثراالسدياٌادكناندمشق375170207222592

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992366ؼادهسلٌقبشارلمىدمشق376170213632089

اإلنكلٌزٌةأولى20002366ابتسامالمزعلالدٌن بهاءاحمددمشق رٌؾ377170020719691

اإلنكلٌزٌةأولى19992366هٌامجربوعحمودكرٌمالسوٌداء37817020603517

اإلنكلٌزٌةأولى19992366انتصارالرزجسامراحمدالزور دٌر37917002166099

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002366روضهحجازيضٌاءصبادمشق380170157132861

اإلنكلٌزٌةأولى19992366رائدهالظفريعمادؼنىدمشق381170191534826
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992366منالشرباتًالمنعم عبداحمددمشق382170022422168

الفرنسٌةثانٌة20002366دانٌةالسبٌعًمعتصم محمودزكرٌادمشق383170132622374

اإلنكلٌزٌةأولى19982366نهلهالرٌابًموسىمحمددرعا38417025369283

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992366شادٌةالحرٌريأنٌسجماالتدرعا385170067713382

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002366وجٌههعمرعبدالصمدزهراءالحسكة386170132814541

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992366ختامالزعبًاسامهرقٌهدرعا387170111914187

اإلنكلٌزٌةأولى19992365رزانالشعاررضوان محمدؼصوندمشق388170190230688

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002365وردهسلٌمانحوراناسماءدمشق رٌؾ389170030131225

الفرنسٌةأولى20002365زوٌنهالخلٌؾعبودهٌادمشق390170303933825

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002365سهٌرمنصورنزٌراملدمشق رٌؾ391170037126729

اإلنكلٌزٌةأولى19992365هٌامزٌد ابوسعدهالالسوٌداء39217030126423

اإلنكلٌزٌةأولى19992365سالفهالهواريسالم محمدخالددمشق393170084122354

اإلنكلٌزٌةأولى19982365نسٌبهجمعهحسنمارٌادمشق394170224338227

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982365عزٌزهأبوحسنمحمودمحمددمشق رٌؾ395170252119166

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992365نادٌهالشالٌشؼٌاثهللا وعددمشق رٌؾ396170307623843

اإلنكلٌزٌةأولى19992365فاطمهدرؼامقاسمرامادمشق رٌؾ397170097826871

الفرنسٌةثانٌة20002365حٌاةالنابلسًعمرشٌماءدمشق رٌؾ398170156323575

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992365سمرؼرٌبزهٌرؼزلدمشق رٌؾ399170189525532

اإلنكلٌزٌةأولى20002365فٌروزهردوؾخلدونعمردمشق400170184122529

الفرنسٌةثانٌة19992365عائدهحمصسعدهللامٌرايدمشق رٌؾ401170275231166

الفرنسٌةثانٌة20002365حناناألؼبرعلًرؼددمشق رٌؾ402170108122095

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002365رشاهللا العبد العلًاصؾمحمددمشق403170232922634

اإلنكلٌزٌةأولى19992365سوسنمكارمالكرٌم عبدهللا عبدالسوٌداء40417016903539

اإلنكلٌزٌةأولى19992365بندرالشلبًالحفٌظ عبدانسدرعا40517003906335

اإلنكلٌزٌةأولى20002364فاتنالعٌس حوامحمدباهلل معتصمدمشق رٌؾ406170269016727

اإلنكلٌزٌةأولى20002364هدىسمعانعامرؼزلطرطوس407170189715340

اإلنكلٌزٌةأولى19992364لماالخلٌلحسامالٌاسدمشق408170034325546

اإلنكلٌزٌةأولى19992364ملكسنٌطرولٌدالرحمن عبددمشق409170167221960

اإلنكلٌزٌةأولى20002364منىالمشكاويسعٌد محمدمؤٌددمشق410170222926478

اإلنكلٌزٌةأولى19992364رٌمابدرموفقأنس محمددمشق411170231123538

الفرنسٌةأولى19992364مناحمدعمرأٌمندمشق412170013625314

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002364آمنهؼٌالنعمارتسنٌمدمشق رٌؾ413170061122191

اإلنكلٌزٌةأولى19992364عائدهعبٌدهفٌصلالٌساردمشق رٌؾ414170035026723

اإلنكلٌزٌةأولى20002364صباحنقرشقاسممرٌمدمشق رٌؾ415170266422594

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002364اكتمالٌوسؾودٌعحبٌبدمشق416170074425586

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992364باسمهعلًادهمؼنىدمشق417170191430691

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992364علٌاكوشكارمحمدآالءدمشق رٌؾ418170006926713

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002364خدٌجهفرمانعماررؼدالحسكة419170108513110
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اإلنكلٌزٌةأولى19992364صفاءمنذرصالحمهندالسوٌداء42017027303523

اإلنكلٌزٌةأولى20002364اٌمانالسواساحمدرنددمشق421170112930564

اإلنكلٌزٌةأولى19992364ثناءالمصطفىمروانرهامدمشق رٌؾ422170118327334

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002364خٌرٌهخلٌلمحمدالفادمشق423170209830712

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002363امونهالؽنٌمعاٌشرٌمدرعا424170129716059

اإلنكلٌزٌةأولى19982363ملكالشلبًبسامالرحمن عبددمشق425170165422429

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002363هٌفاءنكاشٌحٌىٌسرىدرعا426170316113948

اإلنكلٌزٌةأولى19992363رانٌاعلبًخالد محمدحسام محمددمشق427170236522735

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992363فلايرمرعًناٌؾتٌماءدمشق رٌؾ428170065323954

اإلنكلٌزٌةأولى19992363فطومحٌدرعبدهللاهٌالدمشق رٌؾ429170305326602

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992363ابتساممعتوقمحمودسامدمشق430170142222379

اإلنكلٌزٌةأولى20002363فادٌهشقٌرمعندٌماالسوٌداء43117009256544

اإلنكلٌزٌةأولى19992363رزانالذهبًخالدمحمددمشق432170237922645

اإلنكلٌزٌةأولى19992363مهىالجرمقانًعمادكنانالسوٌداء43317020733546

اإلنكلٌزٌةأولى20002363رناشرؾزٌادسدرهدمشق رٌؾ434170143927007

اإلنكلٌزٌةأولى19992363صفاءعرفهابراهٌمسارهدمشق435170136930622

الفرنسٌةأولى20002363نادٌاأمٌن حسٌنٌوسؾفٌنوسدمشق رٌؾ436170200825188

الفرنسٌةثانٌة20002363عائدهالبٌطارعمادسالًدمشق رٌؾ437170141923320

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992363خلودجعفرنزارنجوىالسوٌداء43817028035356

اإلنكلٌزٌةأولى19992363سناءالحلقًاحمدنجوىدمشق439170280134134

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002363سهامحمدخالدحنٌندرعا440170081413333

اإلنكلٌزٌةأولى19992363املالزٌلعبسامنواردمشق441170284225751

اإلنكلٌزٌةأولى19992363افتكارٌونسماجد محمدضحىدمشق442170159934123

اإلنكلٌزٌةأولى19992363لماالدمشقًهانًجاللالسوٌداء44317006713504

اإلنكلٌزٌةأولى20002363أمٌنهأرطوشأحمدرٌمدمشق444170127930610

الفرنسٌةأولى19992363رؼداءالنصرفرٌدرٌتادمشق رٌؾ445170127223319

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992363مٌساءقبانًممتاز محمدرامًدمشق446170100622367

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002363سحرصهٌوننٌبل محمدلٌندمشق447170220830747

اإلنكلٌزٌةأولى19992363نورهاٌبوٌاسرأٌاتدمشق448170011831452

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002363سمرالبٌطارفٌلٌبعالءدمشق رٌؾ449170176416053

اإلنكلٌزٌةأولى20002363املالدٌن جمالسعٌدحسامدمشق رٌؾ450170074715885

اإلنكلٌزٌةأولى19992363سعادجنٌداحمٌدمحمددمشق451170232621420

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992363لمٌاءعٌروضٌاسرالدٌن عالء محمددمشق452170244722786

اإلنكلٌزٌةأولى19992363ابتسامشعراويزاهر احمدتسنٌمدمشق453170060530455

اإلنكلٌزٌةأولى19992363عبٌرالبساتنه شٌخخٌر محمدكرٌمدمشق رٌؾ454170206618112

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992362ؼفرانالدٌريؼسانمٌسدمشق رٌؾ455170276027191

اإلنكلٌزٌةأولى19992362مجدشحرورسامر محمدولٌد محمددمشق456170256222856

اإلنكلٌزٌةأولى19992362نعٌمهقرقزانمنٌؾمنىدمشق457170272430788
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002362آمنهشحودناصرمجددرعا45817023005600

الفرنسٌةثانٌة19992362ؼانمهالشبلتٌسٌرسوارالسوٌداء45917015125343

اإلنكلٌزٌةأولى20002362هدىعمرولٌدعلً محمدالحسكة46017024579670

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992362اٌمانالمصريفاٌزرؼددمشق461170108730553

اإلنكلٌزٌةأولى19992362اٌمانرواشدةاحمداالءدمشق462170031930047

اإلنكلٌزٌةأولى19992362لٌناشقٌؾفاديندٌمدمشق463170281925747

اإلنكلٌزٌةأولى19992362الٌزابٌتكوزٌان قرهكرابٌتماريدمشق رٌؾ464170223931135

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002362وفاءالعمارالباسط عبداسماءدرعا465170030414491

اإلنكلٌزٌةأولى19972362فرٌزهحنفًحسنمحاردمشق رٌؾ466170230635115

اإلنكلٌزٌةأولى20002362مهاالمصفًتحسٌنالنادمشق رٌؾ467170210231103

اإلنكلٌزٌةأولى20002362حنانسلٌمانمحمودسالؾدمشق468170146033774

اإلنكلٌزٌةأولى20002362رشاالشعالماهر محمدعمار محمددمشق469170246123479

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992362ملٌكهكباشٌاسرنؽمدمشق470170283634484

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992362ؼادهالبرياللطٌؾ عبدوالءدمشق471170309133831

اإلنكلٌزٌةأولى19992362روضهقدورحسانرهؾدمشق472170118932454

الفرنسٌةأولى19992362لٌناابراهٌماحمدٌارادمشق473170309933697

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992362دٌمهفرجأكرمخالدالسوٌداء47417008303506

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002362هدىالبدوياحسانرامادمشق رٌؾ475170096030071

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992362ندىهارونسلٌماحمددمشق476170021722164

اإلنكلٌزٌةأولى19992362ثناءوقاصٌوسؾاٌفادرعا477170041313091

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992361فٌحاءالطحانعارؾآالءدمشق رٌؾ478170006222165

اإلنكلٌزٌةأولى19992361اعتدالالحمصًاحمدعمر محمددمشق479170246325725

الفرنسٌةأولى19992361منىالمعلمهشام محمدمؤٌد محمددمشق480170249422830

اإلنكلٌزٌةأولى19992361سماحالكورمحمددانهدرعا481170087413099

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992361ثناءزاهرٌونسزاهرالقنٌطرة482170132410593

اإلنكلٌزٌةأولى19992361رباالباشاحسٌنروانالسوٌداء48317012175313

اإلنكلٌزٌةأولى19992361هندفرحاتمحمدبشٌررؤىدمشق رٌؾ484170095222209

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002361نورهالعمرالدٌن صالحمنداناالحسكة485170271215301

اإلنكلٌزٌةأولى20002361سحرالزرعًخالدالزهراء فاطمةدمشق486170195433093

اإلنكلٌزٌةأولى20002361ؼادهالحرٌريمحمدمباركدمشق رٌؾ487170227816318

اإلنكلٌزٌةأولى20002361لورٌسصوٌلحنزارنوردرعا488170291313124

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992361كرمجعمورأٌمنربادمشق رٌؾ489170101831611

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992361لوسًاللحاممازنجوٌلدمشق رٌؾ490170073132513

اإلنكلٌزٌةأولى20002361منالالحلوفواز محمدضحىدمشق491170159830676

اإلنكلٌزٌةأولى19992361لطفٌهداودٌوسؾنوردمشق492170292031421

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002361سناءنصراحمدمنالدمشق493170270730786

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992361زهدانهالصلخديمحمداٌمندرعا49417004416337

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992361فراتالنوٌالتًرؼدٌامندمشق رٌؾ495170313717501
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الفرنسٌةأولى19992360روضهالشنبوراحمدٌاسمٌندرعا496170312713127

اإلنكلٌزٌةأولى19992360رشاالحوريسامر محمدرفٌق محمددمشق497170239822756

اإلنكلٌزٌةأولى19992360أروىالجٌروديمعتز محمدمهابدمشق498170272822909

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992360زبٌدهالحرٌريزكرٌاؼٌداءدرعا499170193614240

الفرنسٌةأولى19992360منالالخطٌبلؤي محمدقصً محمددمشق500170248722814

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002360فاطمةدٌابحسامنزاردمشق501170282428119

الفرنسٌةأولى20002360رٌمهللا عبدممدوحبراء محمددمشق502170234522722

اإلنكلٌزٌةأولى19992360شكرٌهالشومريعمادضحىالسوٌداء50317015976357

اإلنكلٌزٌةأولى20002360خلودالمشوطعوضرزاندرعا504170104413104

اإلنكلٌزٌةأولى20002360هدىالمرجه بنًعدنانماسةدمشق رٌؾ505170225627156

اإلنكلٌزٌةأولى19992360سوسنجرٌشخالدالدٌن عالءدمشق رٌؾ506170176016562

اإلنكلٌزٌةأولى19982360مؤمنهعبارعلً محمدوئامدمشق رٌؾ507170306023590

اإلنكلٌزٌةأولى19992360سوزاندعدوشسامرسارهدمشق508170138630627

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002360مؤمنهنكاشرٌاضانعامدمشق رٌؾ509170039823443

اإلنكلٌزٌةأولى20002360سحرطلٌبه السٌدسامر محمدبشرىدمشق510170054631648

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992360داللدقوابراهٌممحمددمشق511170231720717

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992360سندسالعابد المحمدمرعًأمجددمشق512170008622240

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992360رناحبشابراهٌمخلٌلدمشق513170086122358

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992360ارٌجقطانمعتزكناندمشق514170207425689

اإلنكلٌزٌةأولى19992359مناحجازؼسانرؼدالسوٌداء51517010865310

اإلنكلٌزٌةأولى20002359سمرجاوٌشنواؾسارهدمشق رٌؾ516170141222353

اإلنكلٌزٌةأولى19992359علٌااحمد السٌداحمدالرحمن عبددمشق رٌؾ517170165216548

الفرنسٌةأولى19992359نوالمحمدسهٌلعماردمشق518170181821962

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992359وفاءالصواؾفادي محمدبشار محمددمشق519170235121436

اإلنكلٌزٌةأولى19992359رمزٌهصالحموسىنادٌندمشق رٌؾ520170277932595

اإلنكلٌزٌةأولى19992359جورجٌتطنوسناصرجنٌفردمشق521170068930470

اإلنكلٌزٌةأولى19992359ؼصٌنةالبوديمحمدأرٌجدمشق رٌؾ522170003723657

اإلنكلٌزٌةأولى20002359رانٌهطرٌهعمروتسنٌمدمشق523170061431656

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002359لٌناالحجارخالدالرادمشق رٌؾ524170209031102

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992359ذكاءحسن السٌدسعٌد محمدالزهراء فاطمهدمشق رٌؾ525170195924506

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992359انزٌلهالواديمحمدسمردرعا526170149914389

اإلنكلٌزٌةأولى19992359رٌماالمنالمازن محمدآٌهدمشق527170017130436

اإلنكلٌزٌةأولى20002359جلٌلهمعمرزٌادمجددمشق528170228923534

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992359املالمحامٌدعلًتقىدرعا529170062813095

اإلنكلٌزٌةأولى19992359أمٌرهالمصريمصطفىثرٌادرعا530170065913098

اإلنكلٌزٌةأولى20002359سوسنالعٌسمًموفقشذاالسوٌداء53117015385612

الفرنسٌةأولى20002359مٌادهسلٌقاسعدعلًدمشق532170177722496

اإلنكلٌزٌةأولى19992359هندعلًزٌادامٌن محمدالقنٌطرة533170233510821
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992358فاطمهفهده نقرشمحمدهدىدمشق رٌؾ534170298522608

اإلنكلٌزٌةأولى19992358ٌاسمٌنمحفوظمحمدفارسدمشق535170195122563

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002358فاٌزهقاسمسلٌمانآٌاتدمشق536170011633682

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992358فاطمهالفقٌررضوانمحموددرعا53717025915783

اإلنكلٌزٌةأولى20002358هناءشخاشٌرودٌابخٌر محمددمشق538170238822746

اإلنكلٌزٌةأولى19992358حنانطلبعمار محمدعلً محمددمشق539170245422789

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002358وفاءالزهوريفطٌننبراسدمشق رٌؾ540170279426019

اإلنكلٌزٌةأولى20002358هندابراهٌمالكرٌم عبداسامهدمشق541170027023004

اإلنكلٌزٌةأولى19992358اٌمانسراٌجًعزالدٌنرنٌمدمشق542170115038040

اإلنكلٌزٌةأولى20002358امارهبدرانمحمدتنسٌمدمشق543170064133685

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002358ٌسرىرٌحاويبكريأنسامالقنٌطرة544170010812912

اإلنكلٌزٌةأولى20002358هدىشٌبانًعماد محمدمجد محمددمشق545170251023358

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992358الهامالشحادهخالدفاديدمشق546170194122560

اإلنكلٌزٌةأولى20002358حلٌمهالمعانًاالله عبدامجددرعا54717003605198

اإلنكلٌزٌةأولى19992358سوسنالشمالًامٌنآوسدمشق548170011222251

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992358حواالؽنً عبدنهاد احمدمحموددمشق رٌؾ549170258817719

اإلنكلٌزٌةأولى19992358نوالالحاجًالمعٌن عبدمرواندمشق550170264122879

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992358رانٌاملسًسامرٌامندمشق551170313826622

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992358بدٌعهعمار ابوزٌدمصطفىالسوٌداء55217026773739

اإلنكلٌزٌةأولى20002358املالؽوطانًجهادباسلدمشق553170046122265

اإلنكلٌزٌةأولى19992358ربىنعٌملؤيٌاراالسوٌداء55417031125726

اإلنكلٌزٌةأولى19992358نضالالساعاتًماهر محمدآٌهدمشق رٌؾ555170017226757

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002358الهدى نورخضرهالدٌن حسامدعاءدمشق556170089130084

اإلنكلٌزٌةأولى20002358تماضرمحمدرضوانافٌنالحسكة557170031614537

اإلنكلٌزٌةأولى20002358سوارخطٌبماهرعماردمشق558170182423528

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992358كٌندهونوسمحمدلٌندمشق559170221034646

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992358مرٌمالقوٌدراكرمحسامدرعا56017007466311

اإلنكلٌزٌةأولى19992357انتصاربشناقاحمدانسدمشق561170038720074

اإلنكلٌزٌةأولى19992357سعادٌوسؾعدنانوسٌمدمشق562170307421120

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992357نهوندحقوقخالدسعاددمشق رٌؾ563170144926624

اإلنكلٌزٌةأولى20002357ابتسامالهنوسلٌموئامالسوٌداء56417030585923

اإلنكلٌزٌةأولى19992357سوسنالعظم الفردوسمجدأحمددمشق565170002022180

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992357عفاؾبرٌررضوانهناءدمشق رٌؾ566170302531354

اإلنكلٌزٌةأولى19992357دٌانامعروؾمناؾمجدالسوٌداء56717022983520

اإلنكلٌزٌةأولى19992357هنٌدهالقاضًسامر محمدسدرهدمشق568170144130642

اإلنكلٌزٌةأولى19992357ٌمنعلًمحمودؼدٌردمشق رٌؾ569170188516878

اإلنكلٌزٌةأولى20002357ثراءسٌؾرائددلعالسوٌداء57017009125336

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992357الهدى نورحبٌجانعدنانرواندمشق رٌؾ571170122330471

86/17



أسماء المقبولين في السنة التحضيرية في جامعة دمشق

2018 - 2017 للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

التفاضل لغةالتفاضل دورةالتفاضل مجموعالميالد تاريخاألم اسمالكنيةاألب اسماالسمالمحافظةاالكتتاب رقماالمتحاني الرقمالتسلسل

الفرنسٌةثانٌة19992357ندىعلً الحاجبشاروهٌبدمشق رٌؾ572170309716432

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992357ماجدهالرفاعًودٌعسامردرعا57317014255049

الفرنسٌةثانٌة19992357مٌسونالساٌسعمرمحمددمشق574170246422664

اإلنكلٌزٌةأولى20002356الٌسارالبطاحراؼبلٌثدمشق575170217122598

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992356مرٌمحبقهزٌادشذادمشق رٌؾ576170153623783

اإلنكلٌزٌةأولى20002356رٌمالحمٌديجهادكرمدمشق577170205122585

اإلنكلٌزٌةأولى19992356سالمصفوههللا عبدالرحمن عبدحمص57817016648018

اإلنكلٌزٌةأولى19992356هدىعجاجعلًتسنٌمدمشق رٌؾ579170061023952

اإلنكلٌزٌةأولى19992356سحربٌضةمعتزرامةدمشق رٌؾ580170100122340

اإلنكلٌزٌةأولى20002356رانٌامنجدفاٌزدانادمشق581170086833736

اإلنكلٌزٌةأولى19992356اصطبارالصالح السلٌماناحمدسلٌماندمشق582170148622387

الفرنسٌةأولى19992356سرابؼرهمازنماهر محمددمشق رٌؾ583170250416408

الفرنسٌةثانٌة20002356نارٌمانضاهراحمدبتولدمشق584170047230441

اإلنكلٌزٌةأولى20002356مٌادهخوالنًحمديعماردمشق585170181522513

اإلنكلٌزٌةأولى19992356فلحهالعمارعلًٌمان محمددرعا58617025719292

اإلنكلٌزٌةأولى20002356دٌمهالفرٌجاتؼسانزٌاددرعا58717013335764

اإلنكلٌزٌةأولى19992356ندىسنانعمرنماءدمشق رٌؾ588170283927201

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002356نسرٌنابراهٌمولٌدهللا هبةدمشق رٌؾ589170294931349

اإلنكلٌزٌةأولى19992356مرٌمالمصريبدرالدٌنرقٌهدمشق رٌؾ590170112025973

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992356سمٌهطهاويفٌصلمرامدمشق591170261930768

اإلنكلٌزٌةأولى19992356رٌمجبوراحمدعلًدمشق رٌؾ592170177519013

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992356ردٌنهصقرآصؾلٌندمشق رٌؾ593170219027131

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992356رانٌاالصعبؼٌاثمروهدمشق594170264534130

اإلنكلٌزٌةأولى19992356مهادرؼمعمادٌاراالسوٌداء59517031075929

اإلنكلٌزٌةأولى20002356ؼزاالالمصطفىمصطفىبتولدمشق رٌؾ596170049625314

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002356فطٌماحمدمحمداٌاتدمشق رٌؾ597170040431231

اإلنكلٌزٌةأولى20002356كفىسلٌمانعلًبارعهدمشق رٌؾ598170046028038

اإلنكلٌزٌةأولى20002356باسمةالحاٌكالرزاق عبدرهؾدرعا599170119413106

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992356مٌساءخلؾاحمدفاطمةدمشق رٌؾ600170195323579

اإلنكلٌزٌةأولى20002356سماححرارهوفٌقلٌندمشق601170221631741

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992356عفاؾحدٌدمحمدأبراردمشق رٌؾ602170000325945

اإلنكلٌزٌةأولى19992355نزٌههابوفخر الحً عبدعصامدالٌهالسوٌداء60317008665335

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992355ملكدؼٌممحمدمٌاسدمشق رٌؾ604170274624041

اإلنكلٌزٌةأولى19992355عنانمحسنوائلجوديدمشق605170070830308

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002355ملكالشامًبسام احمدرٌمدمشق606170128130611

اإلنكلٌزٌةأولى19992355خلودالسعديحسامؼزلدمشق607170189330685

اإلنكلٌزٌةأولى20002355الفتتقًرضوانالنادمشق رٌؾ608170210327093

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992355املؼزالحمزهجنىدمشق609170068830469
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اإلنكلٌزٌةأولى19992355رنارزوقالواحد عبدمحمددمشق610170243522657

اإلنكلٌزٌةأولى19992355قمرالحالقرضوان محمدآٌةدمشق611170012430434

اإلنكلٌزٌةأولى19992355ابتسامشاهطالب محمدعباس محمددمشق612170242821453

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992355صفٌهحمودهعزتمرٌمدمشق رٌؾ613170266125920

اإلنكلٌزٌةأولى19992355ٌاسمٌنالخولًفؤادهللا فضلدمشق614170200022574

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992355بسمهعبٌدعاطؾأملالسوٌداء61517000906244

اإلنكلٌزٌةأولى19992355لٌالقطاشمحمدرهؾدمشق616170120133339

الفرنسٌةأولى19992355لٌناالمحامٌدمحمدمٌاسهدرعا617170274813120

اإلنكلٌزٌةأولى20002355عبٌرالخضرمصطفىتباركدمشق رٌؾ618170059930646

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992355ختامالحجلحامدنؽمدمشق619170283334664

اإلنكلٌزٌةأولى19992355ربىالعلًٌاسرروزدمشق620170123931694

اإلنكلٌزٌةأولى19992355صباحالعٌدٌوسؾماهردرعا62117022716120

اإلنكلٌزٌةأولى19992355منالعٌروطندٌممروادمشق622170264030773

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002355ٌسرىهللا العبدخالدمحمددمشق رٌؾ623170238117855

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992355اسماءالشربجًبشٌر محمدصفادمشق رٌؾ624170158325503

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002355آمنهعثمانشحادةجناندمشق رٌؾ625170068425264

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992355أطاللمحمدعلًزٌنبدرعا626170134413956

اإلنكلٌزٌةأولى19992355دٌاالالرفاعًعدنان محمدرؤىدمشق رٌؾ627170095126619

اإلنكلٌزٌةأولى19992355جمانهالحمصًسعدعمردمشق628170184322531

اإلنكلٌزٌةأولى19992355منىالسبسبًخٌر محمدنوردمشق629170289830826

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002354لماقبانًمحمودرهؾدمشق630170120630590

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002354اسمهانمنٌرجًعبداالحدجوزٌؾالحسكة63117007188926

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992354أملخلولؤيرٌمدمشق632170130230616

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002354تمامحمودمحمددالٌادمشق رٌؾ633170086522337

اإلنكلٌزٌةأولى19992354سمرؼزالهنضالسارهالسوٌداء63417014105315

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992354عفاؾحرب أبوحساممحمددمشق635170236422642

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002354نادٌاخضر الحاجخالد محمودرهؾدمشق رٌؾ636170120430237

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002354اٌمانبقلهمحروسسعاددمشق637170145030643

اإلنكلٌزٌةأولى19992354نعمهعفاسمٌرعدناندمشق رٌؾ638170172215072

اإلنكلٌزٌةأولى19992354كنانهالمصريطالبالنهدرعا639170211413181

اإلنكلٌزٌةأولى19972354مؤمنهشرقطلًمحمدرؼددمشق640170109936491

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992354ثرٌاعزامهٌثمدانهدمشق رٌؾ641170087630962

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992354خلوداالسديسامرباللدمشق642170055720379

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002354عبٌرالزعبًامجداحمددرعا64317002045195

اإلنكلٌزٌةأولى19992354هادٌاسحلولفاٌز محمدجوديدمشق رٌؾ644170070726815

اإلنكلٌزٌةأولى19992354عائشهسٌجرعلًمحمددمشق645170245222662

اإلنكلٌزٌةأولى19992354لٌنابدرانزاهربدراندمشق رٌؾ646170050615641

الفرنسٌةأولى19992354بثٌنهوزٌت دبسمازنمهنددمشق647170273222912
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اإلنكلٌزٌةأولى20002354ؼالٌهبلوقابراهٌمعالءدمشق648170175721399

الفرنسٌةثانٌة20002354شامٌهالمؽوشثامررشديالسوٌداء64917010616256

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992354عالعبٌدأحمدلٌلوفادمشق650170217832381

اإلنكلٌزٌةأولى19992354مرامطٌفورأحمدرامادمشق رٌؾ651170095826862

اإلنكلٌزٌةأولى19992354سوسنالسؽبٌنًاسامهعمرانالسوٌداء65217018603542

اإلنكلٌزٌةأولى19992354مٌسونالنحالويهٌثم محمدهللا عبددمشق653170169622467

اإلنكلٌزٌةأولى19992353حالالخورينجوانبٌرتادمشق رٌؾ654170058430926

اإلنكلٌزٌةأولى20002353لٌناابراهٌماحمدحسندمشق655170075521957

اإلنكلٌزٌةأولى19992353زاهرهحسنجهادفاطمهدمشق رٌؾ656170196222419

اإلنكلٌزٌةأولى20002353عبٌرالنمٌريعوضمحموددرعا65717025985144

اإلنكلٌزٌةأولى20002353سلمىشاشومحمودحسن محمددمشق658170237122741

اإلنكلٌزٌةأولى20002353رشامٌاجمال محمدٌوسؾدمشق رٌؾ659170318318680

اإلنكلٌزٌةأولى19992353نجاحالسعدٌهوحٌداٌالؾالقنٌطرة660170041713657

اإلنكلٌزٌةأولى19992353ندوىعلًرسالندانٌالدمشق661170087921779

اإلنكلٌزٌةأولى19992353نزٌههعثمانؼسانأملدمشق رٌؾ662170009122170

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992353هناديالتمرابراهٌممجد محمددمشق رٌؾ663170250718122

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002353دٌاناالجومانًهٌثمقصًالسوٌداء66417020153710

اإلنكلٌزٌةأولى19992353مثالالشوفًحازممرهؾالسوٌداء66517026393521

اإلنكلٌزٌةأولى20002353كوثرٌوسؾمحمودتسنٌمالقنٌطرة666170061813047

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002353منالقوره ابورشٌدسارهدمشق667170138433638

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992353اروىحشٌشثائرهدٌلالقنٌطرة668170299115194

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992353اسماءالعوادالعزٌز عبدالهادي نوردرعا66917028546010

اإلنكلٌزٌةأولى19992353لمٌسالواكدفاديامجددرعا67017003616307

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992353امانًابوحسنمحمدعمارالرادمشق رٌؾ671170209622420

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002353عروبهالصالحعمرربىدمشق672170102834257

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992353لطٌفهمطرعلًرؼددمشق رٌؾ673170108230177

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992353هادٌاعلًعالءتٌماءدمشق674170065234581

الفرنسٌةثانٌة19992353بشرىشوٌكًاٌمنمحمددمشق675170233922637

اإلنكلٌزٌةأولى19992353اٌمانحمٌددروٌشباسلدمشق676170046323514

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002352فاتنعسلً ابوهللا عبدنهٌلهدمشق677170284134842

اإلنكلٌزٌةأولى20002352خدٌجهبجقمحمدمصطفىدمشق678170267823547

اإلنكلٌزٌةأولى19992352ؼادهخٌتًحسن محمدجونهدمشق رٌؾ679170072626818

اإلنكلٌزٌةأولى19972352حسناءالنقشبنديأنسآالءدمشق680170005338267

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992352منالالسبٌعًرضوان محمدرامً محمددمشق681170239622751

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992352جواهرالداودجورجطونًدمشق رٌؾ682170161916039

اإلنكلٌزٌةأولى19992352رائدهالشالطٌاسرٌزندمشق رٌؾ683170315815136

اإلنكلٌزٌةأولى19992352رؼداءالحموياللطٌؾ عبدرامادمشق684170096830514

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992352لٌدٌامشوح السٌد المحًعادلحالدمشق685170078130480
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992352مهاالفضل ابوادهمطاللالسوٌداء68617016183934

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992352رهٌفاالجاموسطاللاٌهابدمشق687170045220625

اإلنكلٌزٌةأولى20002352امٌرهالعساودهمحمدعلًهدىدمشق رٌؾ688170298630837

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992352مجدالرفاعًخٌر محمدمرحدمشق689170263230771

اإلنكلٌزٌةأولى20002352صٌتهالعلًموسىمزعلالقنٌطرة690170267310824

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002352رناالخلفهباسملٌندمشق691170219430737

الفرنسٌةأولى19992352فادٌهالجباعًفوزاتنورالسوٌداء69217028915696

اإلنكلٌزٌةأولى20002352ماجدةابراهٌمجمالنوردمشق693170287230817

اإلنكلٌزٌةأولى19992352هٌامحمدعصامتسنٌمدمشق694170060931298

اإلنكلٌزٌةأولى19992351مهىالمعصرانًفائقالٌاس محمددمشق695170233323537

اإلنكلٌزٌةأولى19992351علٌاعٌدحامدبلقٌسدرعا696170055913888

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992351نجاحونوسسهٌلعبٌردمشق697170171333691

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992351رٌماقسامفؤادٌاسمٌندمشق رٌؾ698170313123592

اإلنكلٌزٌةأولى19992351هناءخطارسمٌرانطوندمشق699170039726285

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992351سالمهالعلبًؼسانمرحدمشق700170262931193

اإلنكلٌزٌةأولى19992351نهلهداودنمردانٌالدمشق رٌؾ701170088118617

اإلنكلٌزٌةأولى19992351رزانالعمريولٌدمجددمشق702170230322626

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002351صفاءسرٌولنذٌرمناردمشق رٌؾ703170270327182

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992351ؼصونالفروانواصؾمضردرعا70417026816009

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002351حناناللحامٌاسٌنالرحمن عبددمشق رٌؾ705170167315061

الفرنسٌةثانٌة20002351هناديالحدادأٌمنٌمان محمددمشق706170257022865

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992351فاتنمربٌهسلٌمبناندمشق رٌؾ707170056232506

اإلنكلٌزٌةأولى20002351سمرالسٌدعماد محمداسراءدمشق رٌؾ708170028426697

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002351سارهالخوريانطونكارمندمشق رٌؾ709170203622912

اإلنكلٌزٌةأولى20002351ندىداووديشرٌؾؼالٌهدمشق710170187534825

اإلنكلٌزٌةأولى19992351عطاؾالحكٌموضاحاحمددمشق711170025022204

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992351مكٌهاحدبمازنبسام محمددمشق712170234722723

اإلنكلٌزٌةأولى20002351نوالمصطوجمالستٌرالحسكة713170143615653

اإلنكلٌزٌةأولى20002351رجاءالمسالمهباسلرواندرعا714170121513162

اإلنكلٌزٌةأولى19972351شعاعالدٌن سٌؾحامدشٌماءدمشق رٌؾ715170156127396

اإلنكلٌزٌةأولى19992351داللقاسمنبٌلمحمددمشق716170253922686

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992351ندىصابراسامهرانٌادمشق رٌؾ717170101223569

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992351حنانالعلًحسٌنكنانهالقنٌطرة718170207613589

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992351نهالالقداحجمالرزاندرعا719170104113756

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002351اسٌمهالحرشفاٌزرواندمشق رٌؾ720170122626949

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002351خدٌجهالعالنعالناٌهدمشق رٌؾ721170044925254

اإلنكلٌزٌةأولى20002351سلمهٌوسؾالعزٌز عبدآالءالحسكة722170006315642

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992351مجدبزازهخالدسارهدمشق رٌؾ723170138026989
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002351نبالالنزالمحمدمرحدرعا724170263013068

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992351ثناءقاضًجمالهٌاالقنٌطرة725170302913030

اإلنكلٌزٌةأولى19992351ٌسرىٌحٌىنبٌلعماردمشق726170182722516

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350فاطمةمصطفىعبدالهادياٌمندمشق727170043920076

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002350رؼداءالحلبًبشارماسهدمشق رٌؾ728170225827152

اإلنكلٌزٌةأولى19992350منىالمعلمهشام محمدمؤمن محمددمشق729170249222825

اإلنكلٌزٌةأولى19992350ختاممقدادناصربشارالقنٌطرة730170053310541

اإلنكلٌزٌةأولى19992350سناءالعٌدشاهركنازدمشق731170207030707

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350مٌسونشهاباسامةمرٌمدمشق732170265436588

اإلنكلٌزٌةأولى19992350شذىتوكلالمؤمن عبدرشادمشق733170105833947

اإلنكلٌزٌةأولى20002350رٌماحسونجهادآٌهدمشق رٌؾ734170014526740

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002350أسماءالشرعآٌسرفاطمهدرعا735170195613420

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350سمٌرهالحمورهفرحاناسراءدرعا736170028214180

اإلنكلٌزٌةأولى19992350عبٌرالرحمن العبدخلؾضحىالقنٌطرة737170159613618

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002350مٌساءالكرديبرهانأنس محمددمشق738170231022707

الفرنسٌةثانٌة19982350باسمهتوٌممحمدمحموددمشق رٌؾ739170260616409

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350داللالٌوسؾاحمددٌانادرعا740170091913699

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350رٌمنجارباللهللا هبهدمشق رٌؾ741170295727242

اإلنكلٌزٌةأولى19992350رانٌاادرٌسبشارآٌهدمشق742170014330420

اإلنكلٌزٌةأولى19992350أمانًالعبودعلً محمدزهٌر محمددمشق743170240022757

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350أروىحسنمحسنمحموددمشق744170260223545

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002350ختامسوٌدفاٌزسارٌهدمشق745170141626356

اإلنكلٌزٌةأولى19992350امٌرهسلٌمانحكمتعلًدمشق746170178320548

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350هزارثلجةماهرهٌفاءدمشق747170305131787

اإلنكلٌزٌةأولى20002350دٌاناالرٌسحسانفرحدمشق748170198832161

اإلنكلٌزٌةأولى19992350قمرهمٌالهكمالكاتٌادمشق رٌؾ749170203231093

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350حورٌةعلًخالدلمىدمشق رٌؾ750170213825685

اإلنكلٌزٌةأولى19992349رهؾمرادحسانمحمدصبحًدمشق751170257420477

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002349ابتسامالصبححسن محمدفرحدمشق752170199330699

اإلنكلٌزٌةأولى20002349جٌهانمحمداسعدسلمانزاناالحسكة75317013209161

اإلنكلٌزٌةأولى20002349ؼادهالحسٌنقصًمحمددرعا75417024855136

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992349روالناعورهالدٌن محًنوردمشق755170290530829

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992349رونقشاطوحًنعمًهالدمشق756170301430847

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992349جاكلٌنالمسلمفاديكارولٌندمشق رٌؾ757170204331097

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002349اٌمانالعلًحسنتالٌاالقنٌطرة758170059613602

اإلنكلٌزٌةأولى19992349شكرٌهالناصرموسىعلًدرعا75917017999255

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002349اٌمانالبنًاحسانعمرانالسوٌداء76017018594005

اإلنكلٌزٌةأولى19992349سعادالؽوثانًهاٌلعبدهللادرعا76117017075999
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الفرنسٌةثانٌة19992349عناٌتهللا عبداٌاد هللا عبداحمددمشق762170022322167

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992349مًالسمعان الداودسامًالٌاسدمشق763170034522230

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992349هٌلداالكاشًعمادجوٌلدمشق رٌؾ764170072930939

الفرنسٌةثانٌة20002349وفاءالدٌن زٌنمحمدعصامدمشق765170173322485

اإلنكلٌزٌةأولى20002349عفاؾالدٌريثائر محمدمٌسدمشق رٌؾ766170276127193

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002349زٌنبكبولحسٌنهٌاالقنٌطرة767170303113108

اإلنكلٌزٌةأولى19992349نسرٌنالمصريمنٌربناندمشق رٌؾ768170056423948

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002349فاطمهدابلهالسالم عبد محمدرٌمدمشق رٌؾ769170130722450

اإلنكلٌزٌةأولى19992349هناءسعدمحمدرؼددمشق770170109831496

اإلنكلٌزٌةأولى19992349حسٌبهسلٌمان الشٌخمصطفىسارهدمشق رٌؾ771170140525982

اإلنكلٌزٌةأولى20002349نهىالمعلممحمدسارهدمشق رٌؾ772170140126998

اإلنكلٌزٌةأولى19992349فاطمهتركمانرضوانالرحمن عبددمشق رٌؾ773170165916550

اإلنكلٌزٌةأولى20002349رندهطوٌلهخالدلؤي محمددمشق774170249022819

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992349منالحسن الحاجأحمدعدناندمشق775170172122477

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992348زٌنبضاهراٌوبدانٌهدمشق رٌؾ776170088627687

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002348نورهداودرشاد محمدمحمددمشق777170251322675

اإلنكلٌزٌةأولى19992348هادٌهجً قلعهنزار محمدرنٌمدمشق رٌؾ778170116627291

اإلنكلٌزٌةأولى19992348ثناءحالوةكنجالٌساردمشق رٌؾ779170035126724

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002348هبةعابدٌنحسان محمدنوردمشق رٌؾ780170289727222

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992348ابتسامكحٌلمروانهبهدمشق781170297436906

اإلنكلٌزٌةأولى19992348فادٌاالسالمجهاداحالمالقنٌطرة782170020315532

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992348عبٌرسلٌمانأحمدنوردمشق رٌؾ783170284522296

الفرنسٌةثانٌة19992348رشاالمدنًانس محمدٌاسردمشق784170312522947

اإلنكلٌزٌةأولى19992348لٌنااللحامالدٌن محًهدىدمشق785170298734137

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002348احالماحمد السٌدمحمودهبةدمشق رٌؾ786170295324149

الفرنسٌةثانٌة20002348لونارالسرحانالجلٌل عبدرؼددمشق787170107734106

اإلنكلٌزٌةأولى19992348ماٌهالخطٌبهٌثمالهدى نورالسوٌداء78817028676277

اإلنكلٌزٌةأولى19992348مٌادهالصباغاسامهكرمدمشق رٌؾ789170204915869

اإلنكلٌزٌةأولى19992348سمٌرهصباغصخر محمدبٌاندمشق790170057933648

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992348دٌنارانعٌمًبساممحمددمشق رٌؾ791170234817451

اإلنكلٌزٌةأولى20002347كفىسلٌمانعلًآٌهدمشق رٌؾ792170015828039

اإلنكلٌزٌةأولى20002347دارٌناالبراهٌمرٌاضابراهٌمحماة793170019021726

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982347سهٌلهارشٌد ابومحمداٌهابدمشق794170045320201

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002347سناءحوران ابوعصامفاطمهدرعا795170196714192

اإلنكلٌزٌةأولى19992347لٌلىالصعوبمورٌسكارالدمشق رٌؾ796170203523582

اإلنكلٌزٌةأولى19992347دانٌٌالكورٌةعبدالمسٌحتٌبٌلالحسكة797170064614550

اإلنكلٌزٌةأولى20002347نعمةعلًخالدرٌعاندمشق798170127830609

اإلنكلٌزٌةأولى20002347أملأباظةمعن محمدرامًدمشق رٌؾ799170100517511
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اإلنكلٌزٌةأولى19992347فرحهخزمهعلًهبهدمشق رٌؾ800170296626189

اإلنكلٌزٌةأولى20002347دعدٌونسورشٌدقتٌبهدمشق رٌؾ801170201116430

اإلنكلٌزٌةأولى19992347عواطؾخلٌلاسعدمرحدمشق رٌؾ802170262326640

اإلنكلٌزٌةأولى19992347فاطمةحمادةؼساندٌانادمشق803170092134102

اإلنكلٌزٌةأولى19982347رقٌهالعرانطاللمنارالزور دٌر804170270112579

اإلنكلٌزٌةأولى19992347ناهدالجوبرانًناصرسدٌندمشق رٌؾ805170144527297

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992347خلودالعمارجمال محمدمرحدمشق رٌؾ806170263130801

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002347أمٌرهبٌرمقتٌبهنسٌبهدمشق807170282830809

اإلنكلٌزٌةأولى19992347لولوالشامًرضوانهٌادمشق رٌؾ808170303522381

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992347لطٌفهالصماديانورعمردمشق809170183522523

الفرنسٌةأولى20002347خلودالمالحسمٌراحمددمشق810170021923508

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992347ملكؼره ابومصطفىهمام محمددمشق811170255422852

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992347كفاحالخطٌبعدنان محمدابراهٌمدرعا81217001985992

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992347مرٌمالجناديقاسمالدٌن نوردمشق813170285323498

اإلنكلٌزٌةأولى19992347جانٌتملحمنبٌلنٌناردمشق814170293331776

اإلنكلٌزٌةأولى19992347اسماءسبٌعًاحمدرهؾدمشق815170118830587

اإلنكلٌزٌةأولى19992346حلٌمهخالدابراهٌمامانًدمشق رٌؾ816170035423921

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992346سوسنسالممخائٌلعصامدمشق رٌؾ817170173416048

اإلنكلٌزٌةأولى19992346روالاحمدعمارنوردمشق رٌؾ818170288723585

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992346هزاركوكهعٌد محمداحمددمشق819170023722192

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992346بتولالنجديمحسن محمدلجٌندمشق820170213234055

اإلنكلٌزٌةأولى19992346نورهالصالحًٌحٌى محمدالنادمشق821170211030718

اإلنكلٌزٌةأولى19992346سمراألؼبرصابراالءدمشق822170032533681

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992346وجٌهاموسىالكرٌم عبدعالدمشق رٌؾ823170175227049

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992346رفاهشهله ابوفائدفرحدمشق رٌؾ824170199231086

الفرنسٌةثانٌة19992346نادٌهدعبولعماد محمدنوراندمشق825170292434136

اإلنكلٌزٌةأولى19992346نادٌهالمكسور الموسىمحمدٌارادمشق826170311330866

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992346جولٌاراس ابواكرمرؼدالسوٌداء82717010715309

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002346هٌفاءالسعوديمحمودخدٌجهدمشق رٌؾ828170085225743

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992346نجالءالعبدهللا سعدمحمددمشق رٌؾ829170240618582

اإلنكلٌزٌةأولى19992346ؼزلالخطٌبهٌثم محمدمؤٌد محمددمشق830170249522831

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002346عبٌرالصفديشاهرلٌثالسوٌداء83117021724394

اإلنكلٌزٌةأولى19992346نوالهاٌلةممدوحالهامدمشق832170033936742

اإلنكلٌزٌةأولى19992345رؼدهمثلجنزارأٌهمحماة833170018520170

اإلنكلٌزٌةأولى19992345فلايركاملهسمٌرالراطرطوس834170209415393

اإلنكلٌزٌةأولى19992345رناارناؤطاٌمنسارادمشق رٌؾ835170135827296

الفرنسٌةأولى19992345احالمحمادسامًرشادمشق836170105734600

اإلنكلٌزٌةأولى20002345خولهالحلٌبًخالدعلًدمشق837170178425369
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اإلنكلٌزٌةأولى20002345وثاقعطٌفًجهادشامدرعا838170152913108

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345هناءسواحمأمونرنٌمدمشق839170115430579

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345أمٌمهجاموسسلٌم محمدمحسندمشق رٌؾ840170230715095

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002345وفاءعرابً الحمويهاشمرامًدمشق841170100820222

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345زٌنبزرٌقبشارماهردمشق842170226721003

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345مرٌمزٌدانفاٌزرنٌمدمشق رٌؾ843170115323777

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002345تؽرٌدالحنااٌادتٌادمشق844170064530465

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345هٌامنصراحسانصباالسوٌداء84517015675316

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345أملالدٌن سٌؾشوقًوسامدمشق846170307025764

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345خلوداالزهرباهلل معتز احمدرواندمشق847170121330593

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345اٌماندهشانخلٌلمحمددمشق848170238621679

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002345ثورهاللطٌؾعامرأرٌجدمشق رٌؾ849170003422632

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345فاطمةالؽزالًمحمدعٌدألٌندرعا850170007813840

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002345فضٌلهنعسانمصطفىحسندمشق851170076422325

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345سحرعمارمحمدجلناردمشق852170067333686

اإلنكلٌزٌةأولى20002345فاتنالشمالًمحمدٌوسؾدمشق رٌؾ853170318216501

اإلنكلٌزٌةأولى19992345مٌسوننخالسمٌر محمدرنٌمدمشق854170116330581

اإلنكلٌزٌةأولى20002345ربىالرحمن عبدباسمأوسدمشق رٌؾ855170011319059

اإلنكلٌزٌةأولى19992345عبٌرعامرمحمودالشفاء نعمهدرعا856170283113371

اإلنكلٌزٌةأولى19992345مرٌماحمداحمدهللا عبددمشق857170168220242

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345رماحالشبلًهاشملٌالسالقنٌطرة858170217512994

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002345املالقاضًنزٌهسارهدمشق رٌؾ859170140924364

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345وفاءابوطافشوهبًاٌّهالسوٌداء86017001865826

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345جٌهانالفروخعمربثٌنهدرعا861170050114183

اإلنكلٌزٌةأولى19992345عائشهالنجار سمعومصطفىنوردمشق862170290630831

اإلنكلٌزٌةأولى19992345مفٌدهنوٌالتًبسامؼرامدمشق رٌؾ863170188830766

اإلنكلٌزٌةأولى19992344فاطمهرضوانعلًرٌاندمشق رٌؾ864170125826225

اإلنكلٌزٌةأولى19992344مٌسوندوٌعرفراسنورسالسوٌداء86517029273525

اإلنكلٌزٌةأولى19992344رشاالقطانانورسارةدمشق رٌؾ866170135923238

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992344جمٌلهالجمعاتمحموداحمددرعا86717002425994

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002344رٌتهفرحرؤوؾجولًحماة868170072130091

اإلنكلٌزٌةأولى20002344سمرجباوي السعدىمعتصمالرحمن عبددمشق869170167122443

الفرنسٌةأولى20002344منالسامًحسامعلًدمشق870170178022499

الفرنسٌةثانٌة19992344هدىالشٌبانًكفاحناٌادمشق871170279230802

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992344ابتسامالدٌن صالحمروانفاديالسوٌداء87217019463515

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992344هناءشرٌتحجمالمنىدمشق رٌؾ873170272027184

اإلنكلٌزٌةأولى19992344زٌنهالواحد عبدخٌر محمدرامادمشق874170098331674

اإلنكلٌزٌةأولى19992344ندىالعكابراهٌمخلٌلدمشق875170085923033
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اإلنكلٌزٌةأولى19992344رؼدهالحورانًحسانمارٌادرعا876170224213117

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002344رشاالشماعمحمددنٌادمشق877170091330502

اإلنكلٌزٌةأولى19992344منىفوٌتًحسانٌارادمشق878170310433698

اإلنكلٌزٌةأولى19992344سوزاناحمدسامماريدمشق879170223730756

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002344عبٌرصالحنزارجعفر محمددمشق880170235821439

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002344رٌماشٌخوعمار احمدسارهدمشق رٌؾ881170137126985

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002344سوسنالصباغاحمدبتولدمشق882170047030440

اإلنكلٌزٌةأولى19992344عائشهالمصريهللا عبدمٌمونهدرعا883170277314358

اإلنكلٌزٌةأولى19992344وسمهالعبد ابوزكًاٌادالحسكة88417004069905

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992344انعامزٌادهسمٌراالءدمشق رٌؾ885170032430008

اإلنكلٌزٌةأولى20002344ؼادهحٌدرباسملبنىدمشق886170211833416

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992344مقبولهعلًالكرٌم عبدجوانالحسكة887170069410495

اإلنكلٌزٌةأولى20002344ثرٌاالبٌروتًعلًاسامهدمشق888170027122218

الفرنسٌةثانٌة19992344هاجرصالنالدٌن نورجناندمشق889170068732808

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992344مرٌمخلٌلعبدهزاهر محمددمشق890170239926097

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002344فاتنهنفاخأمٌن محمددٌمهدمشق891170093036035

اإلنكلٌزٌةأولى20002344اٌمانالبوشًعمرتسنٌمدمشق892170061231299

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992343هدىقسواتباسل فٌتشٌك لٌهالدٌن عالءدمشق893170176122492

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002343بسمهالبرشهمحمودفاطمهدمشق رٌؾ894170197326243

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992343مرٌمالزرزوراخلٌؾالهدى نوردمشق رٌؾ895170286027228

اإلنكلٌزٌةأولى20002343فاٌزةالطعمةاٌهابفؤاددرعا89617019375434

اإلنكلٌزٌةأولى19992343رؼداءالرفاعًاسامهسلماندمشق رٌؾ897170147815047

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992343فطومهالكلشامٌنآٌاتدرعا898170011514181

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002343هدىبكورهٌثمزهراءدمشق899170133030619

الفرنسٌةأولى19992343نوالالقاقونهانًعمارالسوٌداء90017018283540

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992343عائدهزهرالدٌنفاديرٌانالسوٌداء90117012594458

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002343سناءالحفٌانحسن بتولدمشق رٌؾ902170046926766

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002343نجالءدباالقادر عبدداللدمشق903170091030501

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992343اعتدالالؽزالًمحمدشهددرعا904170155413854

الفرنسٌةأولى19992343جوهرهالذفٌلسالمهارواددرعا905170025614082

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992343خزامهالخطٌببسامدانهالسوٌداء90617008716125

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992343منالزرقاوياسامهسارهدمشق907170137230623

اإلنكلٌزٌةأولى20002343منالالحمودجهادهللا عبددمشق908170168622458

اإلنكلٌزٌةأولى20002343نادٌةدروٌشموفقزكٌةدمشق909170132732548

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992343مٌساءحاتممفٌدأمجدالسوٌداء91017000873531

اإلنكلٌزٌةأولى19992343ٌلٌناالجبل شٌخمحموددٌانادمشق911170092330505

اإلنكلٌزٌةأولى19992343صفاءالمحروسهشامنوردمشق912170291632126

اإلنكلٌزٌةأولى19992343جناناسماعٌلادٌبرٌمدمشق913170128234611
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الفرنسٌةأولى20002342وهٌبهالعقلهطالباسماءدرعا914170030314463

اإلنكلٌزٌةأولى19992342هٌلداسلٌمانتٌسٌرشٌماءدمشق رٌؾ915170156023681

اإلنكلٌزٌةأولى19992342سورٌةابراهٌمحكمهمرٌمالحسكة916170265814557

الفرنسٌةأولى20002342ملدهدٌاباٌادعامردمشق917170163122412

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002342آمنهعوضنبٌلنداءالقنٌطرة918170280613010

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992342زٌنبنوفلمحموداحمددمشق919170024429040

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992342سوسنزٌتونهٌاسررزاندمشق رٌؾ920170105326513

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002342وفاءعٌسىمروانبتولدمشق رٌؾ921170049430641

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992342سهامزعزوععٌسىرؤىدمشق922170094734597

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992342حنانخرٌطهلؤيدعاءدمشق رٌؾ923170090126840

اإلنكلٌزٌةأولى19992342ربااللمعنبٌلكارولدمشق رٌؾ924170204131096

اإلنكلٌزٌةأولى20002342اٌمانالطباعطرٌؾ محمدطارق محمددمشق925170242021965

اإلنكلٌزٌةأولى20002342رٌمالمرجه بنً القصارسمٌر احمدرامً محمددمشق926170239522750

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992342رفٌدهمحروساٌمناحمددمشق927170020622152

اإلنكلٌزٌةأولى19992342سلمىالشحرورفاٌزأحمددمشق928170001722175

اإلنكلٌزٌةأولى20002342ؼادهدٌبرامزسارهدمشق رٌؾ929170138324839

اإلنكلٌزٌةأولى19992342أمٌرهعٌسى ٌاسٌنأحمدرؼددمشق رٌؾ930170106523972

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002342ؼازٌهالمعضمانًعمادمنذردمشق رٌؾ931170271315490

اإلنكلٌزٌةأولى19992342وردالجؽامًمحفوظقصًالسوٌداء93217020133709

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992342رولٌناالحلوحسان محمدرندهدمشق933170113830567

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982342مٌادهنمراٌاداسامهدرعا93417002678925

اإلنكلٌزٌةأولى19992342هدىعبدوهٌثمالهدى نوردرعا935170286813125

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002342هناءاوؼلً الشٌخفؤادبٌاندمشق936170057536437

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992342مونادعبولوجٌهاحمددمشق رٌؾ937170024917108

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002342هاالشنٌارهرٌاضٌارادمشق938170310630865

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992342سهامالصفديمحمداٌناسدرعا939170044414205

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982342عبٌرحمٌدخالدعديدمشق رٌؾ940170172517436

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002342هناءالقضمانًشرٌؾصباالسوٌداء94117015706048

الفرنسٌةأولى20002341رجاءالنداؾعمادلٌاناالسوٌداء94217021695897

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992341ؼادهالشرٌؾرفٌقجماندمشق943170068030467

اإلنكلٌزٌةأولى19992341وفاءالبرؼلًحسانهاجردمشق رٌؾ944170293427313

الفرنسٌةثانٌة19992341اٌمانالباللعفاتآٌهدمشق945170015630423

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341حنانالبعٌنًموفقاكثمالسوٌداء94617003174160

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992341ربافخر ابوسمٌرهمسهالسوٌداء94717030205713

اإلنكلٌزٌةأولى19992341رانٌاحدادفؤادانسدمشق948170039323006

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341سوزانالحمصً الصالحمحمودهٌثم محمددمشق949170255725729

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341كوثرالخطٌبمحمدرٌمالقنٌطرة950170130313611

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992341مرٌمصماديصالحدعاءدمشق رٌؾ951170089823773
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992341عالٌهؼزالنزهٌرربادرعا952170102013103

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992341رانٌاالشعر ابوسمٌررواندمشق953170122030595

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341اٌمانالحمٌداتعلًمناؾدرعا95417027055420

الفرنسٌةثانٌة20002341منىدٌبطاهر محمدمالك محمددمشق955170250322823

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992341فراتاالبراهٌمرٌاضنافذالرقة95617027856132

اإلنكلٌزٌةأولى19992341فاطمهالواويبشٌرمؤمنهدمشق رٌؾ957170222322276

الفرنسٌةأولى19992341نسٌمهالحسٌنهٌثمرٌمالسوٌداء95817013135339

اإلنكلٌزٌةأولى20002341وفاءالجلٌل عبدمنٌرجٌمادمشق959170073831836

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341ناهدالزاملخالداالءدمشق رٌؾ960170032326705

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992341فاطمهعوضعبدواٌماندمشق رٌؾ961170042822861

الفرنسٌةثانٌة20002341وردهالرشٌداترضوانٌاسمٌندرعا962170312813128

اإلنكلٌزٌةأولى20002341خلودالطالبعدنانهللا عبددرعا96317016925129

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992341ربٌعهالمسالمهؼسانرامادرعا964170097413102

اإلنكلٌزٌةأولى20002341مٌادهحسونصٌاحاحمددمشق965170022122166

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992341رائدهالمجارٌشصالحفتوندمشق966170197930697

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341منىالخبلهللا عبدباهلل المعتصمالحسكة96717003369156

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992341هٌامالكناكريجهادٌارادمشق968170310333498

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992341فٌنوسخٌاطهالٌاسكنانطرطوس96917020719548

اإلنكلٌزٌةأولى19992341مًمنصورجهادهللا عبددمشق970170168722459

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341نعٌمههللا العبدنعٌمنهٌلدرعا971170284013079

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992341رٌماضوبعمهندمحمددمشق رٌؾ972170253515108

اإلنكلٌزٌةأولى19992341اسٌهالخلٌل ابراهٌمعبدهللابتولالحسكة973170048017693

الفرنسٌةأولى19992341صباحمازوخؼسانٌزندمشق974170314822956

اإلنكلٌزٌةأولى19992341سناءالملحممالكعديالسوٌداء97517017263824

اإلنكلٌزٌةأولى19982340ٌسرىالشاكوشؼازيصفاءدرعا976170158716358

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002340رٌمهالفرحانسلطانآالءدرعا977170006114252

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340مرٌمالحلبًنبٌلمازن محمددمشق978170250222822

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340رحابمسرابًمحمدآٌهدمشق979170017330431

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340سراءموسىنقوالحالدمشق رٌؾ980170078326820

اإلنكلٌزٌةأولى19992340سوسنالحورانًاسامةمًدمشق981170273934131

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340منالالخالدمحمدفاطمهالقنٌطرة982170196913588

اإلنكلٌزٌةأولى20002340هندضامناٌمنأحمدالقنٌطرة983170000710554

الفرنسٌةثانٌة19992340لٌناحمودمحمدٌمنىدمشق رٌؾ984170317422386

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340رانٌاعٌدسمٌرالرادمشق رٌؾ985170209322913

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340مرحزمرٌقسامر احمدطارق محمددمشق986170241722767

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002340ثناءالبدٌنبٌانٌمامهالسوٌداء98717031656173

اإلنكلٌزٌةأولى20002340هناءاحمدهٌثمعلًدمشق988170180222509

اإلنكلٌزٌةأولى19992340عبٌدهصعبنبٌلعمردمشق989170185722542
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340نبالماردٌنًبشٌر محمدلٌلٌاندمشق990170218834366

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340كسومهقاسمسلٌماناحمدالحسكة99117002189904

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340سمٌهمسالمهأٌمنتسنٌمدمشق992170060336438

اإلنكلٌزٌةأولى19992340كوثرالعرجاانسهدٌلدمشق993170299033146

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340اٌمانبوظوادٌبلمٌسدمشق رٌؾ994170214631314

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340أملٌحٌىعدنانلٌالًدمشق995170216738351

اإلنكلٌزٌةأولى20002340هنادياسبرنزارلوجٌندمشق رٌؾ996170215424843

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340ملكهخوالنًمهديرٌمدمشق رٌؾ997170131023573

اإلنكلٌزٌةأولى19992340هناديجبٌلعادلكاترٌندمشق رٌؾ998170202723321

اإلنكلٌزٌةأولى19992339عائدهالخبًاسامةنورالقنٌطرة999170285013670

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002339رفاالمصري الوزان الطوٌلٌوسؾعالءدمشق1000170176822489

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002339ثناءالشرعنبٌلاٌماندمشق1001170043730417

الفرنسٌةأولى20002339اناسالنحاسخالدولٌد محمددمشق1002170256122855

اإلنكلٌزٌةأولى19992339ندىالٌوسؾمرزوقرامًدمشق1003170100722368

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992339مرسٌلالحاصبانًسريامجدالسوٌداء100417003584448

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002339هناديالحمويرائدهٌادمشق1005170303430916

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992339اٌناسالخطٌببسامأٌهدمشق1006170014134392

اإلنكلٌزٌةأولى19992339رواللطفًنبٌلبٌٌردمشق رٌؾ1007170059017508

اإلنكلٌزٌةأولى19992339بسمهشموطالرزاق عبدفراس محمددمشق رٌؾ1008170247919032

الفرنسٌةأولى20002339ناهدهللا العودهاحمدكندهدرعا1009170207914243

اإلنكلٌزٌةأولى19992339رناالعسكريامٌن محمدكرمدمشق1010170205522587

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982339رائدهشباطابراهٌمخلٌل محمددرعا101117023847322

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002339فلايرتعتوعحسٌنعلًدمشق1012170178229200

اإلنكلٌزٌةأولى19992339اٌمانٌاؼًربٌع محمدبتولدمشق1013170049138281

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002339سمٌرهالعماراحمدآٌهدرعا1014170013914499

الفرنسٌةثانٌة19992339منىمصريعٌسىمرٌمدمشق1015170266234522

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992339حنانالكرٌانقاسماسراءدمشق رٌؾ1016170028325700

اإلنكلٌزٌةأولى19992339ؼادهالساريقسٌمٌزندرعا101717031495146

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992339كاتٌاالنصٌرٌاسرهشامدرعا101817030105621

اإلنكلٌزٌةأولى19992339ؼادهعمرمهنا محمداٌهابدمشق رٌؾ1019170045418093

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992339زكٌهالراشدفاٌقلؤيدمشق رٌؾ1020170208816256

اإلنكلٌزٌةأولى20002339هٌفاءزٌنٌهمحمدمنٌررؼددمشق رٌؾ1021170110422224

الفرنسٌةأولى19982339نجٌبةحسن حاجابراهٌمالسالم عبددمشق1022170167521299

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002339ندىعزٌزٌهولٌدرؤىدمشق1023170095331572

اإلنكلٌزٌةأولى19992339عزهباشً اوطهصادق محمدآٌهدمشق رٌؾ1024170016826755

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992339نارٌنحمٌدمروانتالةدمشق رٌؾ1025170059326789

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992339عائشهاألشقرسعدالدٌناٌالؾدمشق رٌؾ1026170041531579

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002339منالالكٌالعماررامادمشق1027170097330517
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992339هناءالالبسامأمٌردمشق1028170009722241

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002339جمانههمججمال محمدلٌندمشق1029170220230743

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992339سلطانهالباشا داودالدٌن بهاءاسامةدمشق1030170026323245

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002339فاطمهالعبٌدحكمتمحمددرعا103117023739014

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992339ابتسامحسوعمرآٌهالحسكة1032170016014432

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992339رٌمهالزحٌلًعدنانالرحمن عبددمشق رٌؾ1033170166518564

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002339خٌالاحمد ابوخلٌلسارهدمشق رٌؾ1034170138125795

اإلنكلٌزٌةأولى19982338ثناءالطائعمحمددٌاالالقنٌطرة1035170091615536

اإلنكلٌزٌةأولى20002338سمرمحٌسنماهرٌزندمشق1036170315122957

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338اعتدالهزاعناصرٌوسؾدمشق1037170318622974

اإلنكلٌزٌةأولى19992338مٌرناراجحهتامرجوزٌؾدمشق1038170071721147

الفرنسٌةأولى20002338عفراءبركاتموفقنوردمشق1039170291132125

اإلنكلٌزٌةأولى19992338لٌنهالسمٌطعدنانعلًدمشق1040170179121404

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982338فطٌماالحمدٌوسؾنوردمشق1041170291934173

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338ؼالٌةقدورةرشٌدرنادمشق1042170112431101

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338فاتنسعدٌوسؾ محمدرامادمشق رٌؾ1043170098923965

اإلنكلٌزٌةأولى19992338سمردركزلًسمٌربتولدمشق1044170047631042

الفرنسٌةثانٌة20002338منالخالدنزارالنادمشق1045170211230719

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002338نورالبٌرقداروسٌمالدٌن عزدمشق1046170173222483

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338انتصارابوراٌدمشهوربراءهالسوٌداء104717005185334

اإلنكلٌزٌةأولى20002338كندهٌاسمٌنهوفٌق محمدسدرهدمشق رٌؾ1048170144422485

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338زهراءالحمصًخٌرالدٌنندٌمهدمشق رٌؾ1049170282131702

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338فاطمهالكوسانًالرحمن عبدصالح محمددرعا105017024115980

اإلنكلٌزٌةأولى19992338انصاؾعسٌكرٌهبسامحالدمشق رٌؾ1051170078023566

اإلنكلٌزٌةأولى19992338ضٌاءفارسخالداسامهدمشق رٌؾ1052170026918551

اإلنكلٌزٌةأولى20002338سمرالصنادٌقًحسان محمدربىدمشق رٌؾ1053170102926892

اإلنكلٌزٌةأولى19992338زبٌدهالموحدبشار محمدعفاؾدمشق1054170173834290

اإلنكلٌزٌةأولى20002338ندىالمحاسنهأحمدجوديدمشق1055170069630471

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002338حنانالسٌدمحمدرٌمدمشق1056170130430617

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338زٌنبسرٌولعلًمنىدمشق رٌؾ1057170272230144

اإلنكلٌزٌةأولى20002338ثناءهللا عبدتحسٌناسماءالقنٌطرة1058170029813437

اإلنكلٌزٌةأولى20002338انعامهللا العبدمحمدنوردمشق رٌؾ1059170289427219

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002338اٌمانسحلولنزار محمدمؤمناتدمشق1060170222233438

اإلنكلٌزٌةأولى19992338فاتنعدسنوارآٌةدمشق رٌؾ1061170012731584

الفرنسٌةأولى19992338رائدهحسونزٌادلبنىدمشق رٌؾ1062170211931107

الفرنسٌةأولى19992338هنادهراٌد ابوهشامأوسالسوٌداء106317001143533

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002338نادرهالشقهحسنرنددمشق1064170113032537

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002338ملكالحموياحمدروضهدمشق1065170124430603
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338رٌمالحوريبشارحسان محمددمشق1066170236622737

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338مزٌنهدلهماجدهللا عبددمشق رٌؾ1067170169316773

اإلنكلٌزٌةأولى19992338املالدٌن صالحناصراسامهالسوٌداء106817002753530

اإلنكلٌزٌةأولى19992337ناهدالٌاسٌنعامرجمال محمددمشق رٌؾ1069170235915580

اإلنكلٌزٌةأولى20002337سرٌاالعلًهللا عبدعلًدمشق1070170179022503

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337روالحلباويسامرالرادمشق1071170209130711

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337رابعهحٌدرمحمدؼٌثدمشق رٌؾ1072170192919567

اإلنكلٌزٌةأولى19992337مشاعلالموسىصالحعمرالقنٌطرة1073170184510546

الفرنسٌةثانٌة19992337سحراشتًحمودمحمودالسوٌداء107417025903734

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337صباحمطراحمدصفادمشق رٌؾ1075170158030758

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002337جٌهانعمرماجدجوديدمشق رٌؾ1076170070223194

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002337مناراسماعٌل ابوبٌانآٌهالسوٌداء107717001446425

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337سائدةحمدانعماداوسدمشق1078170040322253

اإلنكلٌزٌةأولى19992337عائدهالمحٌثاويتركًروانالسوٌداء107917012165312

اإلنكلٌزٌةأولى20002337مهاهللا العبدناهًمجدالسوٌداء108017023013729

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002337منارسبٌناتًمامونآٌهدمشق رٌؾ1081170016426751

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337هندعباسصبحًمضردمشق1082170268022889

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002337عواطؾخداجفاديبتولدمشق1083170048734093

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002337نضالالخمٌصنواؾبلقٌسدرعا1084170056013093

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337سلوىالمصطفىموفق محمدالنادمشق1085170210930716

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002337رٌماهللا النصرولٌمتمارهدرعا1086170063413868

اإلنكلٌزٌةأولى19992337سمٌحهداودعدنانابراهٌمدمشق1087170019421956

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337لٌلىخٌرعصاملٌالدمشق رٌؾ1088170216431117

اإلنكلٌزٌةأولى19992337لٌناعوٌدٌانبوؼوسسارودمشق رٌؾ1089170141516488

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337بسٌماصوفانأحمدصبادمشق رٌؾ1090170156623548

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337ٌسرىالسالمهمحمدمرٌمدمشق1091170266630197

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982337مرٌمالعضمكاملبٌاندمشق رٌؾ1092170057625731

الفرنسٌةثانٌة19992337صفاءالجورانًمالكارٌجدمشق1093170025934096

اإلنكلٌزٌةأولى19992337مٌساءعمر ابوتٌسٌرفهدالسوٌداء109417020044009

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002337سحرالصالحبدرانلجٌندمشق رٌؾ1095170212427106

اإلنكلٌزٌةأولى20002337هدٌهالكرٌم عبدجمالروزرالحسكة1096170124115101

اإلنكلٌزٌةأولى20002337سناءحاللمازناٌهدمشق1097170045131644

اإلنكلٌزٌةأولى19992337حنانٌوسؾمٌشالرامادمشق رٌؾ1098170099330979

اإلنكلٌزٌةأولى19992337بدٌعهموسىؼٌاثٌارادمشق رٌؾ1099170311025538

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002337عبٌرسوٌدرضوانقصً محمددمشق1100170248622813

اإلنكلٌزٌةأولى19992337انعامهاللوسٌمربٌعالسوٌداء110117010334179

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337عائدهخلٌلعالءمحمددمشق1102170244822661

اإلنكلٌزٌةأولى19992336مٌسركرٌمٌدجمٌلعدنان محمددمشق1103170244126112
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002336سوسنحمدانفوازلٌندمشق رٌؾ1104170220131318

اإلنكلٌزٌةأولى19992336روالداٌهمٌالدنتالً أماندادمشق رٌؾ1105170008223646

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992336بشٌرهطالبجمالرنٌمدمشق رٌؾ1106170114531621

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002336روز ماريالفرنانحناهزارالسوٌداء110717030095362

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992336هالهمحمودأدٌبمٌسدمشق1108170275730795

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992336صبحهالموسىفوزي محمدٌوسؾدمشق1109170318520589

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992336حلٌمهالرحمن العبدتٌسٌرروالدرعا1110170124913596

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992336ماجدةخٌر ابوجهادلٌندمشق رٌؾ1111170219625288

اإلنكلٌزٌةأولى19992336دٌاناالتلًفاديجورجدمشق1112170071521105

اإلنكلٌزٌةأولى19992336حكٌمةحسٌنقاسممحمودالقنٌطرة1113170259912643

اإلنكلٌزٌةأولى19992336زهورالعمريمحمدؼٌثدمشق1114170192822553

اإلنكلٌزٌةأولى20002336مٌادهجهٌمخلٌلنوردمشق رٌؾ1115170287625645

اإلنكلٌزٌةأولى19992336مٌسرسعٌفان ابومحمودمٌسدرعا1116170276213572

اإلنكلٌزٌةأولى20002336رؼدةؼرٌبالبٌرجورجدمشق1117170071121142

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002336زٌنبالشربجً الباقً عبداٌمن محمداملدمشق1118170036930408

الفرنسٌةثانٌة19992336وهٌبههاللحكماترشاالسوٌداء111917010556255

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002336فاتنالخبازنبٌل محمدرؼددمشق1120170110232451

اإلنكلٌزٌةأولى20002336نورابسوٌاسرعبادةدمشق1121170163923422

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982336هٌامالداخولأنورمناردرعا112217026997189

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992336رشاالموصللًفهداحمددمشق1123170023022176

اإلنكلٌزٌةأولى19992336اٌمانالنحالويسعٌد محمدرامادمشق1124170098533303

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992336نسرٌنعرفاتسمٌرطارقدمشق رٌؾ1125170161216768

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992336عائدةجرديسلٌمانموسىدمشق رٌؾ1126170273716266

اإلنكلٌزٌةأولى19982336نورابراهٌمٌحٌىاٌاددمشق1127170040825017

اإلنكلٌزٌةأولى20002336اسمهطلٌعهطاللثراءالقنٌطرة1128170065513768

اإلنكلٌزٌةأولى19992336امنهالنزٌهًعدناناصالهالقنٌطرة1129170031313567

اإلنكلٌزٌةأولى19992336منالالعزقًنزارلٌلىالسوٌداء113017021846638

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002336مروةاللبابٌديعزالدٌنآٌةدمشق1131170012136428

اإلنكلٌزٌةأولى20002336كنانالنجمفؤادرفاهدمشق1132170111334107

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992336وفاءالفرخكمال محمدأسماءدمشق رٌؾ1133170004530005

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335عائدهتركٌهجمال محمدٌاسمٌندمشق1134170313333500

اإلنكلٌزٌةأولى20002335زبٌدهالملبنجًالدٌن محًمودهدمشق1135170273631199

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335رؼدىرحمونلؤيأمٌندمشق1136170010022242

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335لٌناالمصريمازنأنور محمددمشق1137170231222710

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335منالرومٌه ابواحمداٌماندرعا1138170042215099

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335رٌماالشٌخمروان محمدألٌندمشق رٌؾ1139170007725170

الفرنسٌةثانٌة19992335نهىٌوسؾمصعبرامةدمشق1140170100034103

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002335أروىسودانٌوسؾرؤىدمشق رٌؾ1141170095426860
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اإلنكلٌزٌةأولى19992335تمارهجموخهسامرلمىدمشق رٌؾ1142170213924713

اإلنكلٌزٌةأولى19992335هناديالعبودعصامعمارالزور دٌر114317018226105

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335لٌناالٌوسؾٌوسؾمرواندمشق1144170264222880

الفرنسٌةثانٌة19992335فلايركبولسلٌمانلجٌندمشق رٌؾ1145170212731111

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002335وفاءماهررأفتوسامدرعا114617030685769

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002335فاٌزهالزعٌمثائر محمدوعددمشق1147170308122942

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002335هٌله الكحٌط احمد ؼٌثالقنٌطرة1148170192410682

اإلنكلٌزٌةأولى19992335خلودالشمعهوسٌمطارقدمشق1149170161522405

اإلنكلٌزٌةأولى20002335رٌمابراهٌممحسنعلًدمشق1150170179322506

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002335وجدانالموصللًباللرنٌمدمشق رٌؾ1151170114326923

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002335هدٌلالساسهفهد محمدمرامدمشق1152170262032735

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002335عبٌرعثمانمحمدأمجددمشق1153170008522238

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335ذٌبهسعدمحمدنعمهدمشق1154170283230989

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335ؼادهخبازهمٌشٌلنوردمشق1155170291231831

اإلنكلٌزٌةأولى19992335اٌمانالمزرعانًرافعمنالدمشق1156170270832387

اإلنكلٌزٌةأولى20002335سلوىالبوشخالدسدرهدمشق رٌؾ1157170143827006

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002335ابتسامالسعديعوضحٌاةدرعا1158170082014035

اإلنكلٌزٌةأولى19992335اٌمانبقلةسامر محمدالرؤوؾ عبددمشق1159170164922423

اإلنكلٌزٌةأولى20002335سمٌهالحسنً الكٌالنًباهلل معتزالهدى نوردمشق1160170286532129

اإلنكلٌزٌةأولى19992335هٌامؼنٌمبسامتوفٌقدمشق رٌؾ1161170064216642

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335مٌساءالصؽٌرباللمالكدمشق1162170226222603

اإلنكلٌزٌةأولى20002335سلٌمىبوظومنصورحٌدر محمددمشق1163170237722742

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335خولهعلًحسنؼدٌردمشق رٌؾ1164170188323577

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002334انٌسهسرحٌلاحمدرٌتادمشق رٌؾ1165170126523571

اإلنكلٌزٌةأولى19992334دٌمانصريمرهؾ محمدبكردمشق1166170055522282

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334سماحأحمدتامرنٌناردمشق رٌؾ1167170293227235

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002334شذىالحالنًمحمدنوردمشق1168170289330823

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334سحرهللا العبدخلؾقٌسدمشق1169170202222582

اإلنكلٌزٌةأولى19982334روٌدهكوسهمحمدؼٌاثاسراءدمشق1170170028538111

اإلنكلٌزٌةأولى19992334سناءموسىعلًمحمددمشق رٌؾ1171170245619529

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334اٌمانكسراويجمالمجد محمددمشق1172170250922832

اإلنكلٌزٌةأولى19992334منالعدناننسٌبآمالالسوٌداء117317000815948

اإلنكلٌزٌةأولى20002334أمٌرهشالشصالحفاديالحسكة117417019459163

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334جمانهاسحقجوجمارٌادمشق1175170224130757

اإلنكلٌزٌةأولى19992334خلودعلً السٌدعلً محمدطالبدمشق1176170161622406

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982334ؼصونالملٌصالمجٌد عبدرامادمشق رٌؾ1177170096926219

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002334هٌفاءالشاعراٌمن محمدسارةدمشق رٌؾ1178170136624698

اإلنكلٌزٌةأولى19992334روٌدهالقطامًانوررمزيالسوٌداء117917011223510
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اإلنكلٌزٌةأولى19992334بشرىالقدهحسانعبادهدمشق1180170164123268

اإلنكلٌزٌةأولى19992334روضهالشٌخهمحمدمنىدمشق رٌؾ1181170272324038

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334اٌفاسٌمونهمبارسومرٌتاالحسكة1182170127514551

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334سوسنأنٌسمنذرنسرٌندمشق رٌؾ1183170282627199

اإلنكلٌزٌةأولى20002334حبٌبهالضبعاسامه احمدالتقى زٌندمشق رٌؾ1184170133530484

اإلنكلٌزٌةأولى20002333كلستانبشارجمعهسارةالحسكة1185170136015259

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002333انتصارابازٌد الرشٌدهشاموعددرعا1186170308213126

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002333مرٌمنوحهدوانروعهدمشق رٌؾ1187170124726570

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002333رٌماعلوشمحمودعائشةدمشق1188170162330677

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992333سوسنالشحاداتؼسانرٌمدرعا1189170130013413

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992333فلايرالمسعودعادلمحموددمشق1190170259326578

الفرنسٌةثانٌة19992333ابتسامحٌدرعبدهفاطمهدمشق رٌؾ1191170196625944

الفرنسٌةثانٌة19992333سهٌرعزامماهرمٌالدالسوٌداء119217027723524

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992333فدوىقرقوطصالحكرمالسوٌداء119317020534196

اإلنكلٌزٌةأولى20002333ملكًصقرفراسأنسدمشق1194170010620359

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992333فلايرعامرحسنقمرالسوٌداء119517020175351

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002333فاطمهالمصريمحمودلبنىدمشق رٌؾ1196170212026008

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002333حنانالشٌخهعالء محمدتسنٌمدمشق1197170061530458

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992333ٌسرىاسماعٌلعصامالهدى نوردمشق رٌؾ1198170286324051

اإلنكلٌزٌةأولى19992333ندىاللحامأحمدهالدمشق1199170301130846

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002333منالمهراتمحمدسامروائل محمددمشق رٌؾ1200170255915953

اإلنكلٌزٌةأولى19992333لبنىمٌهوبعلًربادمشق رٌؾ1201170102222741

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002332نوالعطاٌامحمودعلًدمشق رٌؾ1202170179619394

اإلنكلٌزٌةأولى20002332هالةشملة ابوعمادلجٌندمشق رٌؾ1203170212927110

اإلنكلٌزٌةأولى19992332مٌاسجنٌدحذٌفهٌماندمشق1204170316822963

اإلنكلٌزٌةأولى19992332مهاالعجالنًسامر محمدفراس محمددمشق رٌؾ1205170248118119

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002332نورالهدىؼنٌمسمٌررٌاندمشق1206170125722371

الفرنسٌةأولى19992332فتونالشعاربسامفاديدمشق1207170193922559

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332فاطمةرٌحانماجدنذٌردمشق رٌؾ1208170282216732

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332روعهالصفديشاهرٌحٌى محمددمشق1209170256522860

الفرنسٌةثانٌة19992332املالجمالربٌع محمدؼنىدمشق رٌؾ1210170191727071

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002332هالالحسٌنً العبدهللاماهرعلٌادمشق رٌؾ1211170180730765

اإلنكلٌزٌةأولى19992332هناءالسلٌمانأٌسررحمهدمشق1212170103830539

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332فاطمهزٌد ابوركانرؤىدرعا1213170094213152

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332فادٌاصٌدناويخلدونؼرٌتادمشق1214170189032160

اإلنكلٌزٌةأولى19992332شذاالملقًنزار محمدرهؾدمشق1215170120230115

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002332لمىلونتشعمادسهردمشق1216170151030653

اإلنكلٌزٌةأولى19992332ؼادهعزامسالملٌندمشق1217170219831739
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اإلنكلٌزٌةأولى19982332وردهالجنديمحمدالدٌن ضٌاءدرعا121817016027229

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332مهٌبهالخطٌبولٌدكمالالسوٌداء121917020684126

اإلنكلٌزٌةأولى19992332فادٌانخلهنقوالرٌمدمشق رٌؾ1220170131225341

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332مٌادةموسىصفوانسمردمشق رٌؾ1221170149627024

اإلنكلٌزٌةأولى20002332عبٌرسلٌمانسمٌرجٌسىدمشق رٌؾ1222170073630945

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002332فاطمهعثماناٌمنمازندمشق1223170225322602

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332مقبولهالدٌن نجمعلًآٌهدمشق رٌؾ1224170015925312

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332لماالدمشقًماهرمجددمشق1225170229622618

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002331شهنازحسنالحلٌم عبدهٌلٌنالحسكة1226170305614485

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331زٌنبسلٌالتًعمرصفادمشق رٌؾ1227170158227039

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331انتصارعطوان ابومازنمحمددمشق1228170249926512

الفرنسٌةأولى19992331مهااسماعٌلعلًحسٌندمشق رٌؾ1229170077315646

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331ملكهرفاعهٌحٌىحالدمشق رٌؾ1230170078430659

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002331عبٌرفاكهانًعمرتقىدمشق1231170062930461

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331هدىالحمدانمحمدمجددرعا1232170229714072

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331مٌسونالسقعانمنوؾرزاندمشق رٌؾ1233170105030985

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331روعهالحلوانًمنصوربتولدمشق رٌؾ1234170049926770

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331جمٌلةكسٌريسهٌلبشاردمشق رٌؾ1235170053017680

اإلنكلٌزٌةأولى19992331خلودامٌنً سقابشارٌماندمشق1236170316722962

اإلنكلٌزٌةأولى19982331ربٌعةطٌبمحمدمنٌاردمشق رٌؾ1237170272518666

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002331سوزانالصوٌتًالٌاسجوزٌؾدمشق1238170071622311

اإلنكلٌزٌةأولى19992331وفٌقهحمزهمحمودجبرانالسوٌداء123917006633503

اإلنكلٌزٌةأولى19992331عبٌرخربوطلًنائل محمدٌزن محمددمشق1240170256722862

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331ضحىخوالنًموفقفرحدمشق1241170199530701

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331صونٌادروبًاٌوبمارٌٌتدمشق رٌؾ1242170225223328

اإلنكلٌزٌةأولى19992331ؼروبهللا عبد ابوخالدرهؾدمشق رٌؾ1243170119225780

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331هناءالرجبالسالم عبدمحمددرعا124417024296004

اإلنكلٌزٌةأولى19992331سحرفضولخرٌستوجاندمشق1245170066225574

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331انٌسهعربًعاصمهانًالسوٌداء124617029424147

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331جمٌلهالرفاعًخالدالقادر عبددمشق رٌؾ1247170167718905

اإلنكلٌزٌةأولى19992331علىالطرابٌشًفاديفادٌهدمشق رٌؾ1248170195027075

اإلنكلٌزٌةأولى19992331دٌمهالرحمورانًنتالًدمشق رٌؾ1249170279823655

الفرنسٌةثانٌة19992330هدىهللا عبدمحمدهدٌلدمشق رٌؾ1250170300326260

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002330شادنربوعاحمدعالادلب125117017439052

الفرنسٌةثانٌة20002330ابتسامحسنحسنمحمددمشق1252170236822643

اإلنكلٌزٌةأولى19992330فراتالزعبًفاٌزهدىدمشق1253170298333144

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002330أمٌهالشعرانً الدٌن فخرعمادهبهدمشق رٌؾ1254170296727240

الفرنسٌةثانٌة19992330بثٌنهسالمناصرآٌهدرعا1255170017813650
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002330ندوهالرفاعًٌاسرولٌددرعا125617030966257

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330روضهخلٌؾحمودنور محمددمشق رٌؾ1257170254616106

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330صباحبكرجهاد محمدٌمان أحمددمشق1258170002922209

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002330نهىعطفهاحمداٌاسدمشق1259170040922259

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002330عائدهحمصًأحمدزاهردمشق1260170132225879

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330رجاءطعمهحمدي محمدسارٌهدمشق1261170141722377

اإلنكلٌزٌةأولى20002330فاطمهبكرمحمدسفانهدمشق رٌؾ1262170145631643

اإلنكلٌزٌةأولى19992330سوزانالحموينضالرٌتادمشق رٌؾ1263170127424890

اإلنكلٌزٌةأولى20002330ٌاسمٌنالطرشان العٌسىحسنعلًدرعا126417017815590

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330سعدٌهمهرهزٌاد محمدرنٌمدمشق رٌؾ1265170116224359

اإلنكلٌزٌةأولى19992330جهٌنهجرٌرهفؤادآٌه السوٌداء126617000016516

الفرنسٌةأولى20002330هناقاسممازن محمدالرحمن عبددمشق1267170167023281

اإلنكلٌزٌةأولى19982330لٌناالخالدصائبٌزنادلب126817031466040

اإلنكلٌزٌةأولى19972330ندىالجزماتًمرواناسماءدمشق1269170030938636

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330لٌنابعاجولٌدإلمادمشق1270170007431017

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002330نجٌهالصوٌتًسالمبراءالسوٌداء127117005124451

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982330رندهشاكرالدٌن حسامفؤاددمشق1272170193820914

الفرنسٌةثانٌة19992330مًالقبانًسامرمنىدمشق1273170272130909

اإلنكلٌزٌةأولى19992330آمنهالشرٌؾعلًعبدهللادمشق1274170170422059

اإلنكلٌزٌةأولى19992330مهاالعجلونًهشام محمدمحمددمشق1275170251722681

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330ؼنومحبٌبسعٌدختامدمشق رٌؾ1276170084923373

اإلنكلٌزٌةأولى19992330آسٌةحجازيمحمدأحمدالقنٌطرة1277170002210869

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002330كرمهالؽزالًعلًلمٌسدرعا1278170214813859

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330املالسعدياسامةاالءدمشق رٌؾ1279170032031226

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330انسامالدهنهفٌصلرٌمدرعا1280170130113049

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329سارهالمحمداحمدسعددمشق1281170145122383

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329شذاالعال عبدسبٌعدٌمهدمشق رٌؾ1282170092924313

اإلنكلٌزٌةأولى19992329هالههللا لطؾجورججمٌلدمشق رٌؾ1283170068216423

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329هٌفاءفاكهانًابراهٌم محمدنوردمشق1284170289234374

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002329فاطمهالطوٌلراتباٌماندمشق1285170042531637

اإلنكلٌزٌةأولى19992329لٌناخلٌل حاجاللطٌؾ عبدآحمددمشق رٌؾ1286170001516621

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002329ؼادةالعمحسامسارةدمشق1287170136130625

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329زٌنبخٌربكالمطلب عبدزٌنهدمشق رٌؾ1288170135426981

اإلنكلٌزٌةأولى19992329رشاحامدباهلل المعتزتالهدمشق1289170059431295

اإلنكلٌزٌةأولى19992329روعهحمٌديالدٌن بدرلٌلىدمشق رٌؾ1290170218024024

الفرنسٌةثانٌة20002329سمٌرهرمضانٌاسر محمدنبٌلدمشق1291170279726186

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329ؼادهحبٌبنزٌهرٌمدمشق رٌؾ1292170131126971

الفرنسٌةثانٌة19992329جهٌنهابوسرحانصابرلمٌسالسوٌداء129317021475319
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002329اٌمانالضوٌحً الحامدباهلل الواثقوجلدمشق رٌؾ1294170306424384

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002329ؼازٌهشحادهحسٌنلمىدمشق رٌؾ1295170213725357

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329ندىالنون ذياحمدانسدمشق1296170038822243

الفرنسٌةأولى19982329رٌمعبدالجلٌلرٌاضنادردمشق1297170277828117

اإلنكلٌزٌةأولى20002329أمانًشكوٌزنهللا هبهدمشق1298170295930840

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002329رجاءشقفههٌثم محمدمٌار محمددمشق1299170253823361

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329سناءعنٌزاننذٌربكر محمددرعا130017023535140

الفرنسٌةثانٌة19992329سوسنالخطٌبطرٌؾمحمددمشق1301170242122654

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329بٌانصافًٌاسٌن محمدمرٌمدمشق1302170267030034

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329سمٌرهمحمودرٌاضبتولدمشق رٌؾ1303170047430640

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329ندىشلبًعمارٌزن محمددمشق1304170256620773

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329وفاءماردٌنًعربً محمدآٌهدمشق رٌؾ1305170017026756

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329ودادالرفاعًنضالٌزندمشق1306170315723552

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329مرٌمالشوباشهللا فضلشٌرٌندمشق رٌؾ1307170155927037

اإلنكلٌزٌةأولى20002329نهالاالخرساٌمنورددمشق1308170306622934

الفرنسٌةثانٌة19992329وفاءمرشدٌوسؾفرحالسوٌداء130917019985985

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329نادٌةزٌوانًابراهٌممرٌمدرعا1310170265214025

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329هٌامالناصرالمولى جادشفاءدرعا1311170154614524

اإلنكلٌزٌةأولى19992329منالالمفتًهشامفرحدمشق رٌؾ1312170199727079

الفرنسٌةثانٌة19992329ثرٌاذٌابعلًحسٌنالرقة131317007747147

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329لٌالرعدالمجٌد عبدعالدمشق رٌؾ1314170175325998

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002328هندتركمانًمحمدماجدامجددمشق1315170036321721

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002328سوسنعقل أبونزارجولًدمشق رٌؾ1316170072225323

اإلنكلٌزٌةأولى20002328صفاءالدومانًاحمدمرحالقنٌطرة1317170262213652

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002328حنانالهبولعبدهللاقمرالزماندمشق1318170202036278

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328داللشاهٌنحبٌبمحمددمشق1319170236321817

اإلنكلٌزٌةأولى19982328هناعمار ابومرسلقمرالسوٌداء132017020197634

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002328بطٌخ اٌمانمارٌناوائلسلٌماندمشق1321170148925462

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328حسٌبهسلٌمان الشٌخمصطفىصبادمشق رٌؾ1322170157425992

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328سحرالهراٌسًمحمودنجالءدمشق1323170279932115

اإلنكلٌزٌةأولى20002328مزنةالمجذوبٌاسٌن محمدعامردمشق1324170163423052

اإلنكلٌزٌةأولى19982328زٌنبضاهراٌوباٌهدمشق رٌؾ1325170044727672

اإلنكلٌزٌةأولى20002328الهامخضورأحمدعلًحماة1326170177020798

اإلنكلٌزٌةأولى19992328احالمرسالنعاطؾآٌهالسوٌداء132717001545304

الفرنسٌةثانٌة19992328نوالعودةامٌنمحمددمشق1328170233726495

الفرنسٌةثانٌة20002328لمىالكرديرضواناسامة محمددمشق1329170232722698

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982328بشرىخطابالدٌن محًاسراءدمشق رٌؾ1330170028632486

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328فلكاوسكانمحمدسلٌمزاناالحسكة133117013219771
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اإلنكلٌزٌةأولى19992328دوٌرٌهالحسٌنعبدهللاٌوسؾالحسكة133217031809965

اإلنكلٌزٌةأولى20002328هناديزرلًاٌمندانادمشق رٌؾ1333170086726827

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002328وفاءحجازيعاطؾعلًدمشق1334170178922502

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002328لٌناالحارياحمدتقىدرعا1335170062613094

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002328صفاءالدقرأٌمنمحمددمشق رٌؾ1336170231515096

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328سناءالدٌن سرايخالدكرٌستٌنا داناالسوٌداء133717008695855

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002328منىعباسنزار محمدبشرىالقنٌطرة1338170054713307

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328باسمهالشحاداتمحمدرامادرعا1339170098113408

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328زابٌناالحفٌظ عبدمحمدجهاددمشق1340170069234806

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328هالةعللوهاحمدعلٌادمشق1341170180630157

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328لٌناعسلً ابورٌاضمٌشٌلدمشق1342170276826606

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328مرحراعًسعٌدهاشم محمددمشق1343170255221464

اإلنكلٌزٌةأولى19992328لمىمصرياحمدحمزة محمددمشق1344170237423337

الفرنسٌةثانٌة20002328ثناءالقبانًمحمودٌحٌىدمشق1345170314222952

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328نبٌلةشحادةرضوانٌاسمٌندمشق رٌؾ1346170312923591

الفرنسٌةثانٌة19992328رجاءالحلبًفهدرؼددمشق رٌؾ1347170108830991

اإلنكلٌزٌةأولى19972328أدٌبهالٌوسؾمحمدرٌمدمشق1348170130638186

اإلنكلٌزٌةأولى19992327سٌناعلًاسماعٌلحنٌندمشق1349170080830484

اإلنكلٌزٌةأولى19992327اٌمانبتكالهادي عبدمجددمشق1350170229121963

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327دٌناالحجارمعٌنلمٌسالسوٌداء135117021526368

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327نهاالهاديؼسانٌاراالسوٌداء135217031095329

اإلنكلٌزٌةأولى19992327رٌمفاعوراحمدمضر محمددمشق رٌؾ1353170252819678

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002327سمرالوٌسراؼبناٌادمشق رٌؾ1354170279023332

اإلنكلٌزٌةأولى20002327مرٌمؼنافرزٌاداٌماندمشق رٌؾ1355170042622073

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982327هندأبوحوشعلًرٌمدمشق رٌؾ1356170129831633

اإلنكلٌزٌةأولى20002327كنانةنبوزيالمجٌد عبدزٌنبدمشق رٌؾ1357170134225055

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327نجاحالسمرةعمادالهدى نوردمشق1358170286430280

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982327اٌماناعقٌلموسىنوردرعا1359170291016037

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327مقبولهعثمانمحمداحمددمشق1360170023525796

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002327بشرىالقاسمجاسملبانهالحسكة1361170211514467

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327مٌساءالمطرمعٌنٌاراالسوٌداء136217031176030

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327مٌساءعقٌدعمر محمدرٌمدمشق1363170130832042

اإلنكلٌزٌةأولى20002327سوزانالموصللًعثمانسارهدمشق رٌؾ1364170139226995

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002327عائشهؼنٌمفوازعثماندمشق رٌؾ1365170172016947

اإلنكلٌزٌةأولى19992327هالهعلً الحاجاكرممحمددرعا136617023305074

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327فاٌزهقاسمتحسٌنرشادمشق رٌؾ1367170105426075

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002327أدٌبهحمودهفٌاضمحمددمشق رٌؾ1368170248219115

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002327خلودالفرا قوٌدرمٌسرعبٌردمشق1369170171933387
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327مٌسونصخرفاٌزبسمهدمشق رٌؾ1370170052631588

اإلنكلٌزٌةأولى19992327سمرحمصًعمرتسنٌمدمشق1371170061331058

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327داللرحالعلًإٌنالدمشق رٌؾ1372170013823661

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002327ازدهارفرححسٌنرامادمشق رٌؾ1373170096326393

اإلنكلٌزٌةأولى19992327كرمهشوكمحمدقصًهبهدمشق رٌؾ1374170297326033

اإلنكلٌزٌةأولى20002326جوزفٌندافٌدٌعقوبمٌرٌامالحسكة1375170275614559

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326سحراللحاممعتزتؽرٌددمشق رٌؾ1376170062325263

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326خدٌجهطوٌلهمهندعلً محمددمشق1377170245523350

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326سحاباألحمرعمارٌارادمشق رٌؾ1378170310827271

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326آمنهحمودعلًبتولدمشق رٌؾ1379170048331585

الفرنسٌةثانٌة19992326روضهمحمد الشٌخطارقسالمدمشق رٌؾ1380170147232554

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326نهٌدهصوفانالؽفور عبدرؼددمشق1381170107832334

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326اسعاؾاسماعٌل ابواكرمعمرانالسوٌداء138217018614363

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326خلودحامد ابوفاديهدٌلدمشق رٌؾ1383170299827248

اإلنكلٌزٌةأولى19992326تهانًجبرمحمودبرلنتدمشق رٌؾ1384170052026772

الفرنسٌةأولى19992326هنداحمدجمالاسماءدمشق1385170029938634

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326ؼادهالدٌريعمرانمحمددرعا138617024675649

اإلنكلٌزٌةأولى20002326فلايرالعجقخٌر محمدخدٌجهدمشق1387170085133272

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326فاطمهالضمٌريخالداسامهدمشق1388170026822216

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326داللزهوهعلًالحسٌندرعا138917003325878

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326حسناءملكًجرجسمارٌاالحسكة1390170224014555

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326عائشهموسىاسماعٌلالٌاناالحسكة1391170034714539

اإلنكلٌزٌةأولى19982326لٌنارحٌبانًنعمانالدٌن مجددمشق1392170228326483

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326هالهطهسعٌد محمدصبحً محمددمشق1393170241322764

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326انتصارسرحٌلعادلمٌاردمشق1394170274331757

اإلنكلٌزٌةأولى20002326خلودالذٌابوائلمٌسدرعا1395170276313121

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326سمٌرهحبٌبعلًدعاءدمشق رٌؾ1396170090025267

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326حلٌمهالحجًصبحًدعاءدمشق رٌؾ1397170089726215

الفرنسٌةثانٌة20002326شذىمرعًخٌر محمدمعاذدمشق1398170268822901

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326كفاٌهالٌونسمحمودهٌامدرعا1399170304913712

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326هناءالجلٌل عبدبساممحمددرعا140017023465601

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326وفاءسارهبسامابراهٌمدمشق1401170018925528

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326نهاشدٌد ابوعفٌؾسفٌانالسوٌداء140217014573929

اإلنكلٌزٌةأولى19992326اٌمانقطاشنصوحرامادمشق1403170099433939

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325نهادحالوههللا جادفاطمهدمشق رٌؾ1404170196030321

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002325املجدورابراهٌمرؼددمشق رٌؾ1405170106723970

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325منىرستمشالٌشسارهالسوٌداء140617013895581

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002325مرٌمالشحتربٌعفاطمهدمشق رٌؾ1407170196426002
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اإلنكلٌزٌةأولى19992325آمالالصلخديؼالباٌماندرعا1408170043114498

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325سوسنالسماويمعمرنوردمشق رٌؾ1409170290831338

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325رهجهالرمضانمحمدالرحمن عبددمشق رٌؾ1410170166715329

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325رزانالحلبً فاروقنبٌل محمدكنانهدمشق1411170207730708

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002325ملكالعمارٌنٌحٌىاٌناسدرعا1412170044614206

اإلنكلٌزٌةأولى19992325عائشهندهبرهانرؼددمشق رٌؾ1413170107231617

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982325عائشةعٌدعدنانبشرىدمشق1414170054130445

اإلنكلٌزٌةأولى19992325اٌمانالحكٌمكامل محمدهللا عبددمشق1415170169422464

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325منىعمر شٌخعلًمروىدمشق رٌؾ1416170264924033

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325منالالزعبًٌاسرمحمددرعا141717025635225

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002325ابتسامالمصريفاٌزأملدمشق رٌؾ1418170009223560

اإلنكلٌزٌةأولى19992325حورٌهالحالقصفوحآحمددمشق رٌؾ1419170001416620

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325هٌفاءالقابونًمحمدمنذردمشق1420170271423496

اإلنكلٌزٌةأولى20002325رؼداءدٌوبمدٌنعلًدمشق1421170179720550

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325نبالهاللوساملمىدرعا1422170214314193

اإلنكلٌزٌةأولى19962325امنةخالدولٌدمرحدمشق رٌؾ1423170263631989

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325نسرٌنالنقشبنديمحموددانهدمشق1424170087534735

الفرنسٌةأولى19992325نادٌامحمداحمدانؽامدمشق1425170039938121

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325نمرٌهزؼبًمحمدتمارادمشق رٌؾ1426170063326566

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002325منىصهٌوناحمدفراس محمددمشق1427170247722811

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002325أملالشعبًقحطانعبادهدمشق1428170164320093

اإلنكلٌزٌةأولى19992325سامٌهاللحاممحمودنوردمشق1429170290234074

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325نورسمحمدفراسماٌادمشق رٌؾ1430170227732585

اإلنكلٌزٌةأولى19992325عواطؾالسمورمحمداحمدالقنٌطرة1431170023410735

اإلنكلٌزٌةأولى19992325ابتسامالنٌسانًسهٌلعالدمشق1432170174734755

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002325صبحٌهخلوصًحٌدرهٌادمشق1433170303331227

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002325مفٌدهالرمانالدٌن نصرلٌث محمددرعا143417024916007

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002325جٌهاناسعدطالببدرٌهالحسكة1435170050715431

اإلنكلٌزٌةأولى20002325سندسعكاشنبٌهندٌمدمشق1436170282022920

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325لٌنابرنجكجًحسانرؼددمشق1437170107533950

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324ربٌعهضاهرنزٌرمحمددمشق1438170254225494

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324نسرٌنجبراحمدرانٌادرعا1439170101115433

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324مٌساءحذٌفهخٌر محمددعاءدمشق1440170090430500

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324عروبةعوادخالدرنٌندمشق1441170117330585

الفرنسٌةأولى19972324هناديشمسمحمدعمادمحمدٌاسٌندمشق1442170258328094

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002324مهاعثمانخالدٌماندمشق رٌؾ1443170317023416

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002324ابتسامالصالحفؤادروٌددمشق1444170125226348

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324عالالبرؼلًمعنرنٌمدمشق1445170116830582
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اإلنكلٌزٌةأولى19982324نورٌهالحمدالعزٌز عبدفدوىالزور دٌر1446170198112569

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002324اٌمانشبلًماهرسلمىدمشق رٌؾ1447170148222355

اإلنكلٌزٌةأولى19992324التلً رٌمالزهربسامناٌادمشق1448170278832177

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324امتٌازعسكرمعتزندىدرعا1449170281713370

اإلنكلٌزٌةأولى19992324رٌمالخورياٌادمٌريدمشق1450170275430793

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324فاطمةشٌخهجمال محمدرهؾدمشق رٌؾ1451170119826942

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324سعدٌهؼزالمحمدهٌادمشق1452170304530853

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002324انعامعاصً ابوهاٌلنسٌمالسوٌداء145317028294376

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324هناءالمسلمانًعوضرواندرعا1454170122513760

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002324فرحهعمرمحمودسالفاالحسكة1455170146215884

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324منالشامٌهبسامخلٌل محمددرعا145617023855141

اإلنكلٌزٌةأولى19992324كفاحمسعودحمودعالالسوٌداء145717017465625

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324رباحالحاٌكاحمدشهددمشق رٌؾ1458170154824001

اإلنكلٌزٌةأولى19982324رقٌهالخطٌبمحمدمحموددمشق رٌؾ1459170260317259

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002324زبٌدهالحنونفٌصلمعاذدمشق1460170268522899

الفرنسٌةثانٌة19992323سوسنحدبه ابومروانوائلدمشق1461170306222932

اإلنكلٌزٌةأولى19992323سمرحمدانأٌمنماٌادمشق رٌؾ1462170227225291

اإلنكلٌزٌةأولى20002323عالهللا فتحهللا فتحعائشهدمشق رٌؾ1463170162426626

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323تٌماءالضحاكاٌمنرواندمشق رٌؾ1464170121431277

اإلنكلٌزٌةأولى20002323سوسنؼاوجًمحمدالنادمشق1465170210830714

اإلنكلٌزٌةأولى19992323رٌماالخالديحسانالرحمن عبددمشق1466170165522431

اإلنكلٌزٌةثانٌة19962323صباحالساعورنادركوثردمشق رٌؾ1467170208431498

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002323ؼصونالمذٌباحمدالهدى نوردرعا1468170285714332

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002323مٌسرهابوحوىاحمدسلٌماندرعا146917014855998

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323علٌاءالحالقسامر محمدمرحدمشق1470170263330772

اإلنكلٌزٌةأولى20002323نسرٌنؼانمأدهمخلودالسوٌداء147117008566575

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323مٌساءاألصفرهشامماهردمشق1472170227025072

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323ؼادهعٌاشفوزيهدٌلدمشق1473170300030845

اإلنكلٌزٌةأولى19992323هانٌهخاطر ابواٌادفراسدمشق رٌؾ1474170198216509

اإلنكلٌزٌةأولى19992323كوثرجمعهعبدالحكٌمبناندمشق1475170056338137

اإلنكلٌزٌةأولى19992323جمانهراجحه داودتامرسٌدوالدمشق1476170151930657

اإلنكلٌزٌةأولى19992323هوٌدهصوفاناتًرضوان محمدفادي محمددمشق1477170247122808

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323هناديالؽبرهحسن محمدعبادةدمشق1478170163823272

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323منالناجًسمٌح محمدعبادهدمشق1479170164422420

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323اٌمانجمعهفاروقلؤيدمشق1480170208723309

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323ظرافهالدٌن فخرصبحًهبهدمشق رٌؾ1481170296326187

الفرنسٌةثانٌة19992323هوٌدىالرحٌم عبدمٌمونعالءدمشق1482170176722488

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323هٌفاءعسلً ابوادهمنورالسوٌداء148317028495325
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323آمنهحوى ابوالكرٌم عبدفاطمهدرعا1484170196514191

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322روالعبٌدتوفٌق محمدطارق محمددمشق1485170241922770

اإلنكلٌزٌةأولى20002322سمرالنابلسًولٌدمحموددرعا148617026095092

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322مٌسونحالقٌاسرمٌسدمشق1487170276430798

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322رٌمااألكرمًسمٌرمرحدمشق1488170262730769

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322مٌادهالحسٌنًصفوانآٌهالقنٌطرة1489170015212918

اإلنكلٌزٌةأولى20002322حورٌهحوٌتبشٌراٌادالحسكة149017004059157

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322سمرسلٌمكامللمٌسالسوٌداء149117021505656

الفرنسٌةثانٌة20002322أملقصٌصاللطٌؾ عبدأنسدمشق1492170010522248

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322وفاءٌوسؾاحمدنداءالقنٌطرة1493170280413190

اإلنكلٌزٌةأولى19992322خلودالبظناخالد محمدكمال محمددمشق1494170248822818

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982322سمٌهالعترالرزاق عبدحسامدمشق1495170074825858

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322ختامالفروحرزقاحمددمشق1496170021422161

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322نادٌابالعرجا الشهٌر الزبدانًعلً محمدحازمدمشق1497170074225022

اإلنكلٌزٌةأولى19992322آمالعبٌدعلًكرٌمالسوٌداء149817020623518

اإلنكلٌزٌةأولى19992322كرٌمهالرٌشانًهللا جادعهدالسوٌداء149917018663702

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322اٌمانالسنٌحنبٌلاملالسوٌداء150017003705330

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322منىاللبابٌديقاسمرؼددمشق1501170108933314

الفرنسٌةأولى20002322ندىحورانٌهباسم محمدسالمدمشق رٌؾ1502170147527016

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322مرٌمالعماراٌمنالهادي عبددرعا150317016986219

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322عفاؾالسعديمحمدندىدرعا1504170281414196

اإلنكلٌزٌةأولى19992322املالخطٌبٌاسٌنمحموددمشق1505170261026583

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322حنانالزؼٌرسامرعبٌرالسوٌداء150617017126402

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322امٌمهنوفل الظاهرفرٌدهاديالسوٌداء150717029373552

اإلنكلٌزٌةأولى19992322فادٌاالقسٌسفاديعودهدمشق1508170186821113

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322سائرهابونجمرفٌقمرامالسوٌداء150917026156272

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322رائدهالموسىحسنهمام محمددمشق1510170255322851

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322نسرٌنالمنجدلؤيرامادمشق رٌؾ1511170097925382

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321هدىالهبريٌحٌىجوديدمشق1512170070930477

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992321بسمهاألسودهشاملٌلىدمشق1513170218532093

اإلنكلٌزٌةأولى20002321بٌروزهعمرفائقأمانًالحسكة1514170008315714

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321فادٌاالزٌنمحمودعطاءدمشق رٌؾ1515170173730253

اإلنكلٌزٌةأولى19992321منىزؼموتمحمدلٌندمشق1516170220330741

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992321فاتنؼزاوياحمدكوثردمشق رٌؾ1517170208327087

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321سنٌهمحمدصالحجمالنورالزور دٌر1518170287310152

اإلنكلٌزٌةأولى20002321رلىالتونسً المهديمحمدتواليدمشق رٌؾ1519170064326801

اإلنكلٌزٌةأولى19992321رنانقاوهعرفان محمدبدر محمددمشق1520170234222718

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992321رداحجنادمحمدحسندمشق1521170076121916
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992321رٌمالسهويبشارهكابًدمشق رٌؾ1522170202416153

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321باسمههٌكلعدنان محمدربادمشق1523170102430537

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321كبرىقنبر حججالل احمدشوكت محموددمشق1524170259222876

اإلنكلٌزٌةأولى20002321وردةبربورٌوسؾحسندمشق رٌؾ1525170076817624

اإلنكلٌزٌةأولى19992321رٌمالدؼلًمازنانسدمشق رٌؾ1526170039417409

اإلنكلٌزٌةأولى20002321عبٌرطنطهصفوانأنسدمشق رٌؾ1527170010416420

اإلنكلٌزٌةأولى19992321منىالخطٌبمحمدعالدمشق1528170175530681

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321نورهجوندرٌانبت قرهوانسدمشق رٌؾ1529170306316120

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992321سمٌرهعزام النجماٌادراٌهالسوٌداء153017010175390

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321سماحمحمدحسامٌماندمشق1531170316926632

اإلنكلٌزٌةأولى20002321جمانهالنابلسًمنٌر محمدلٌلىدمشق رٌؾ1532170218230263

اإلنكلٌزٌةأولى19992321ؼادهسالمهانطونمارٌاندمشق1533170224730758

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321رندهدٌبزهٌر محمدرامادمشق1534170098433300

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321رؼداءصدٌقهعدنانباهلل معتزدمشق1535170268922903

اإلنكلٌزٌةأولى20002321سمرعلً حاجؼسانرامادمشق1536170097630320

الفرنسٌةثانٌة19992321اٌماننقاوهعمر محمدوائلدمشق1537170306122931

اإلنكلٌزٌةأولى19992321منتهىصبحلؤيؼفاردمشق1538170190326933

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992321لوسٌاحشٌشوسعٌدمارٌوالحسكة153917022509165

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992321نجوىالجهمانًعلًنوردرعا1540170288413122

اإلنكلٌزٌةأولى20002321اٌمانعبدهللا ابوطارقنورالقنٌطرة1541170288013631

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992321حنانسرٌهماجدمحمددمشق1542170249821428

الفرنسٌةأولى20002321رٌماصالح ابوخالدمٌالددمشق1543170276922915

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992321منالعمارسامرالرحمن عبددمشق1544170166021332

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992321آمالالرحٌم عبدممدوح محمدجٌهاندمشق رٌؾ1545170074025326

اإلنكلٌزٌةأولى19992321مٌساءاالٌتونًالدٌن عمادفاروقدمشق1546170195222566

اإلنكلٌزٌةأولى20002321بدرٌههٌشانابراهٌمبٌاندمشق رٌؾ1547170056822525

الفرنسٌةثانٌة19992321أمٌرهوطفه أبورٌاضسلماندمشق1548170147922385

الفرنسٌةثانٌة19992320هتونالحرٌريابراهٌمسالمدمشق1549170146434120

الفرنسٌةأولى19992320سماهرالبريقاسماحمددرعا155017002326098

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320امالادهمٌاسر محمدمزنهدمشق رٌؾ1551170267427180

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320مهاسرحاناٌمنرزاندمشق رٌؾ1552170104026894

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320نورهانشحادهخالدانتظاردرعا1553170038613841

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320املهوٌنفادياالءدمشق رٌؾ1554170032730381

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320خلودقوٌدرالحسٌن محمدأمٌرةدمشق1555170009833634

اإلنكلٌزٌةأولى19992320ودادالكوربشٌرأسٌلدرعا1556170004613088

اإلنكلٌزٌةأولى19992320سلمىسقبانًٌاسٌنرواندمشق رٌؾ1557170123526955

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320فرٌدهقنبرمحمودرفاهدرعا1558170111513410

اإلنكلٌزٌةأولى19992320سمرهجمالعادلتٌماءالسوٌداء155917006516385
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320نجودابراهٌممنذراحمددمشق رٌؾ1560170024618385

اإلنكلٌزٌةأولى19992320مهاحسٌن حاججمٌلاللطٌؾ عبددمشق رٌؾ1561170168018629

اإلنكلٌزٌةأولى19992320شفاءنوفلٌهحسن محمدمحمددمشق1562170251222674

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320جمٌلهقوبانبٌلجولٌادمشق رٌؾ1563170072323308

اإلنكلٌزٌةأولى19992320ؼادهكشكٌهبساماٌهمدمشق1564170045620970

اإلنكلٌزٌةأولى20002320لٌناالحارياحمدضحىدرعا1565170159313114

الفرنسٌةثانٌة19992320سهامابوحجٌلًاحسانؼٌداءالسوٌداء156617019345350

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320خباتابراهٌمابراهٌمدٌارالحسكة156717009149758

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320منىحنفًمحمدمؤٌددمشق1568170222822608

الفرنسٌةثانٌة19992320باسمهالرفاعًاحمدروشاندمشق رٌؾ1569170124227292

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320رانٌهالحفارفواز محمدسنادمشق1570170150430652

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320مجدمنورحسٌنرامادمشق رٌؾ1571170096430437

اإلنكلٌزٌةأولى20002320منالالسروجًعصام محمدهٌفاءدمشق رٌؾ1572170305227263

اإلنكلٌزٌةأولى19992320نجوىالبقاعًقاسمعمرالقنٌطرة1573170185110638

اإلنكلٌزٌةأولى19992319فتحٌهجملخالدبشاردمشق رٌؾ1574170052915995

اإلنكلٌزٌةأولى19992319ابتسامرمضانراتبسالمدمشق1575170146730644

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319شهنازعرارخالد محمدرواندمشق1576170122830598

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319ندىمنصورمورٌسخلٌلدمشق1577170086221042

اإلنكلٌزٌةأولى19992319نوالؼصنحسنخالددمشق رٌؾ1578170083616990

الفرنسٌةثانٌة19992319ماريعمارينفٌرفٌرادمشق1579170200632162

اإلنكلٌزٌةأولى19992319بتولنظامعلًلٌنهدمشق1580170222031401

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319وسامالحرحنبٌلاسراءدمشق رٌؾ1581170028730610

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319مارٌنابورنزسٌانسركٌسارازدمشق1582170025530394

اإلنكلٌزٌةأولى19992319فهٌمهمرعًمحمدرهامالقنٌطرة1583170118215537

اإلنكلٌزٌةأولى19992319هوالالنبً عبدبدٌعأحمدالقنٌطرة1584170000812103

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319ؼادهاالحمدهللا عبدالنادمشق1585170210430713

الفرنسٌةثانٌة19992319فاطمهالحاٌكمحمدرواندرعا1586170122714235

اإلنكلٌزٌةأولى19992319داللالدٌن تقًمصطفىفرحدمشق رٌؾ1587170199423581

اإلنكلٌزٌةأولى19992319ؼزوهباظكرٌمعمردمشق رٌؾ1588170185218104

اإلنكلٌزٌةأولى19992319هناءالمالحمحمدنوردمشق1589170289639039

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319ؼالٌهعابدٌن ابراهٌمسمٌرعمرو محمددمشق رٌؾ1590170246817527

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319هوٌدهحقًسامر محمدرأفت محمددمشق1591170239222749

اإلنكلٌزٌةأولى19992319بدرهالطحانخالدٌزندرعا159217031457248

الفرنسٌةثانٌة19992319املحسن شٌخحسانشهرزاددمشق1593170155630351

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319خالدٌهالمحمودمحمدالدٌن بهاءدرعا159417005655295

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319نسرٌنرسالنٌوسؾشهدالسوٌداء159517015555344

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319ثناءالبنًعٌدأمٌرهدمشق رٌؾ1596170009922174

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319اٌرٌناالمقدادبشارالٌمامهدمشق رٌؾ1597170035226727
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اإلنكلٌزٌةأولى19992319لمٌسهزٌمهمحمدلٌندمشق1598170220930742

اإلنكلٌزٌةأولى19992319سمٌرهحامدهمحمدتقىدمشق رٌؾ1599170063225203

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319فطومحمزهعلًراماالسوٌداء160017009705387

اإلنكلٌزٌةأولى19992319مرٌمخوالنًمامونمحمدعٌددمشق رٌؾ1601170257716407

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319مٌساءدرباعاحمدوسٌمدمشق رٌؾ1602170307318975

اإلنكلٌزٌةأولى19982319هالهقوٌدراحمدشادٌهدمشق رٌؾ1603170152635168

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318لٌناعازرمروانكندهدمشق رٌؾ1604170208124752

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318ربىمطرمحموداحمددمشق1605170024322194

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318سماحخلٌفهمحمدالدٌن سعددمشق رٌؾ1606170145217425

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002318ناٌفهمحسنالدٌن بدرصبادمشق1607170156930673

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318امٌرهالمؽربًناهد محمددٌمهدمشق رٌؾ1608170093126849

اإلنكلٌزٌةأولى19992318خٌرٌةزٌنمحمدرواندمشق1609170122932340

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002318امالالنقريعلًالربابدمشق رٌؾ1610170033326719

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318سمٌةالخطٌبسلٌمانابراهٌمدمشق1611170019226215

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002318مؤمنهحموشولٌدلٌنادمشق1612170221930754

اإلنكلٌزٌةأولى19992318فادٌهفرحاتسعدنوردمشق رٌؾ1613170287827214

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318صباحالحاجًمنٌراٌماندمشق رٌؾ1614170043526565

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002318عائشهخلٌفههللا عبدالهدى نوردمشق رٌؾ1615170286227230

اإلنكلٌزٌةأولى19992318والءؼصونمازنبتولدمشق1616170048930442

اإلنكلٌزٌةأولى19992318نجاححمزهٌحٌىنؽمالسوٌداء161717028375323

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318بثٌنهابوطافشنبٌللمىالسوٌداء161817021426636

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318لٌناشرؾعمادرنٌمالسوٌداء161917011516257

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002318كوثرالصالحالعزٌز عبداحمدالحسكة162017002229171

اإلنكلٌزٌةأولى19992318رانٌهرٌحانوائلعمرودمشق1621170186522546

اإلنكلٌزٌةأولى19992318هدىالسلكامحمدمحموددمشق1622170260425138

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318منىعوكرعدنانبشرىدمشق رٌؾ1623170054022937

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318املالبوشًٌوسؾاالءدمشق1624170033032771

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002318سالمالعمارٌنانورسماحدمشق1625170149234459

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002318عفاؾالسوٌدانًحسٌننوردرعا1626170287414246

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318فاطمةعمشة ابوفٌاضاٌاسدمشق1627170041026291

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002318فاٌزهكردي علًؼالب محمدنوردمشق1628170290130827

اإلنكلٌزٌةأولى20002318روٌدةحسٌن الحاجمأمونبتولدمشق رٌؾ1629170048823942

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002318هناءالناٌؾبسامأٌهمدمشق1630170018222261

اإلنكلٌزٌةأولى19992318زبٌدهدلبٌقرشٌد محمدعماردمشق1631170182522515

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317نهىزبادنهعامرطالل محمددمشق1632170242223475

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317نجاةعلًاحمدعلًدمشق1633170177622495

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317رودحصريادٌب محمدؼٌثدمشق رٌؾ1634170192719017

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317روضةالمنٌرالدٌن عمادربىدمشق1635170102730538
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اإلنكلٌزٌةأولى20002317منىآؼا محموداكرمنورالقنٌطرة1636170285113014

الفرنسٌةثانٌة19992317فوزٌهالمسعودالرزاق عبدهللا عبددمشق1637170168922461

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317سمٌهعثماندٌب محمداسامهالقنٌطرة1638170027410786

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317راؼدهاألقرعفٌاضزهراءدمشق رٌؾ1639170132926975

الفرنسٌةثانٌة20002317ؼٌداءسباغخالدلونادمشق1640170215930725

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317مٌساءحلوانًنهٌلالسالم نجوانةدمشق1641170280030379

اإلنكلٌزٌةأولى19992317داللعلًنعماناالءالقنٌطرة1642170032915546

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317ؼادهاللواحمحمداٌماندمشق رٌؾ1643170043226296

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317امٌهاالحمدانورهللا آٌهالقنٌطرة1644170014013599

اإلنكلٌزٌةأولى19992317هدىالخطٌببشٌربراء محمددمشق1645170234322719

اإلنكلٌزٌةأولى19992317فاتنحسنفرجحسندمشق1646170075922322

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317عبٌرنادربشارمجديالسوٌداء164717023053549

الفرنسٌةثانٌة20002317فاتنوزانعارؾمحموددمشق1648170259423544

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317اسمهانارشٌدعلًرهؾدرعا1649170119713161

اإلنكلٌزٌةأولى19992317سمٌهعلوشاحمداسماعٌلدمشق1650170031020072

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317هدىالشمصزكرٌا محمدمارٌادمشق رٌؾ1651170224527148

اإلنكلٌزٌةأولى20002317فاطمهالعٌاشاحمدؼٌث محمددرعا165217024705368

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982317علٌاالكنعانمأمونعالءدرعا165317017657176

اإلنكلٌزٌةأولى19992317سحرجمولتامرحٌاندمشق رٌؾ1654170082216010

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317مٌسونالخطٌبعلًاسماءدمشق رٌؾ1655170030627822

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317عدوٌةالمجٌد عبدؼسانسلمىدمشق1656170148130648

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317سوسنعماٌريالمنعم عبدمحمددمشق1657170243422656

اإلنكلٌزٌةأولى19992317لٌنازاهدهناظم محمدمرٌمدمشق رٌؾ1658170266924515

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317منىكوركٌسسعٌدهٌاالحسكة1659170303813183

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317فلايرحسٌنخالدولٌددمشق رٌؾ1660170309518752

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317حربٌهابوعونثائرسارهدرعا1661170137713386

اإلنكلٌزٌةأولى20002317سونهالدٌن سعدادٌبطارقدمشق رٌؾ1662170160719011

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317هناءالؽوثانًاٌمنحنٌندمشق رٌؾ1663170080930663

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317نجاحالحموداالسودبشاررامادمشق رٌؾ1664170096226864

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317محاسنحجازموفقلٌالالسوٌداء166517021655659

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317فاٌزةكشورمحمدرامادمشق1666170098730522

اإلنكلٌزٌةأولى20002317ترٌزعرٌجطارقشهدالسوٌداء166717015506077

اإلنكلٌزٌةثانٌة19972317مٌساءعزيبسامسانديالسوٌداء166817014317339

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317رضابفاضلٌاسرعماردمشق1669170183121407

اإلنكلٌزٌةأولى19992317حٌاةالنعنًخالد محمدسمٌحهدمشق1670170150130650

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317انعامالحمداناحمدمحمدعمراندمشق رٌؾ1671170257618263

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316حورٌهخلٌفهخالدرامادمشق رٌؾ1672170096522535

اإلنكلٌزٌةأولى20002316مناالسٌدناصرربىالقنٌطرة1673170103113607
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992316حمدهعساؾالدٌن محًسهادمشق1674170150932361

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992316جمٌلهقاسماحمدهبهدمشق1675170295633694

اإلنكلٌزٌةأولى19992316سهٌرالزاملمحمدآٌاتدرعا1676170011714905

اإلنكلٌزٌةأولى19992316انعامبٌاضاحمدزٌنةدمشق رٌؾ1677170135124110

الفرنسٌةثانٌة19982316تمٌم فاٌزةسلٌماحمدمصطفىدمشق1678170267626586

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316فاطمهالشبالقمحمدهبهدرعا1679170297013790

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992316رٌمحٌدرمحمودسامر محمددمشق1680170240526102

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316مرفتالنحاسالفتاح عبدسٌمادمشق1681170152130659

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316رجاءمدهللمحمودآٌهدمشق1682170017533234

اإلنكلٌزٌةأولى19982316فاتنالكرٌمموسىعبدالمولىدرعا168317017099247

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316نعٌمهزرزورهٌثمعائشهدمشق1684170162636320

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992316بشرىاسماعٌلادٌبحسنحماة1685170075620822

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316عبٌرالرفاعًمحمدٌاسردمشق1686170312420583

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992316سمرٌبرودي فتالبشار محمدمحمدمظهردمشق1687170258123187

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316سهامالعلًسرحانرنددمشق1688170113233753

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992316عبٌرالمحنًمحمدالدٌن صالح محمددمشق1689170241422766

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982316نهادالشرٌؾاسماعٌلامٌندرعا169017003817169

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992316حسناءخضورمفٌدزٌنبدمشق رٌؾ1691170134926980

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992316مهانصر بومرادمروانمرامالسوٌداء169217026215322

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316نورهاألبرصعمربراءهدمشق رٌؾ1693170051726117

الفرنسٌةأولى19992316مهامسعودٌحٌىسمردمشق1694170150030141

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316رسمٌهالبدرهٌثممحمددمشق رٌؾ1695170255518253

الفرنسٌةثانٌة19992316منٌرهنمرنزٌهحازمدمشق رٌؾ1696170074316424

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316ظاللاحمدبشارلجٌندمشق رٌؾ1697170212527107

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992316سنٌةسوٌدخلٌلهناديدمشق رٌؾ1698170302630845

اإلنكلٌزٌةأولى20002316منىمطاوعنبٌلمحمددرعا169917025406326

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992316مدٌحةالمدنًفٌصلرؤىدمشق1700170094830535

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316رهؾشبٌبمحمدسارهدمشق1701170140330633

اإلنكلٌزٌةأولى19992316رناالصؽٌربسامرنٌمدمشق1702170114230569

اإلنكلٌزٌةأولى20002316مٌسونالداالتًأسامهرؼددمشق رٌؾ1703170106623973

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316نهلهمحسنرؼٌدسارهدمشق رٌؾ1704170138526990

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992316نجالءالسمانمروانعبٌردمشق رٌؾ1705170171622668

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315خلودالدٌن زهرمفٌدٌاراالسوٌداء170617031185360

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315اعتدالالسقرمحمددٌبمحمددمشق رٌؾ1707170251919779

اإلنكلٌزٌةأولى19992315انتصار الشوفً صخر أملالسوٌداء170817000886327

الفرنسٌةأولى19992315ثروىمحمداحمدسامدمشق رٌؾ1709170142119560

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315الهامهزاعحسٌناٌهدمشق رٌؾ1710170044826744

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315شٌماءالفحاممحمدآالءدمشق رٌؾ1711170006526711
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اإلنكلٌزٌةأولى20002315ربافرجونصارفرجالحسكة171217019859915

اإلنكلٌزٌةأولى20002315وفاءالقطانسمٌر محمدؼٌثدمشق1713170193022556

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315خزنهعلًخلٌلعواطؾدمشق رٌؾ1714170186725565

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315فادٌازٌنٌةمٌشٌلناتالًدمشق1715170277532176

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315عفاؾدروٌشفائزؼفراندمشق رٌؾ1716170190922879

اإلنكلٌزٌةأولى19992315رزٌناالنمٌربسامعماردرعا171717018145063

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315نورقنارهسلٌمصبحً محمددمشق1718170241220148

الفرنسٌةثانٌة19992315هدٌهعبدواحمدسالمدمشق رٌؾ1719170146526589

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315اسمهانالعمريمصطفىعبدالجباردرعا172017016995636

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315منىعلًفهددانٌالدمشق1721170088023869

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315عائشةاحمدهاٌلباهلل المعتصمدمشق رٌؾ1722170033717407

الفرنسٌةأولى20002315فدوىالمصطفىأحمدبشار محمددمشق1723170234923539

الفرنسٌةثانٌة19992315سامٌهالكرديطاللٌاسمٌندمشق رٌؾ1724170313031554

اإلنكلٌزٌةأولى20002315آالءهللا نورسامر محمدآٌهدمشق1725170016730435

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315سماحعوضمحمدرنٌمدمشق1726170116430580

اإلنكلٌزٌةأولى19992315حنانعرابًوفٌقحلٌمهدمشق رٌؾ1727170078526615

اإلنكلٌزٌةأولى19992315نزٌههفخر ابو عبدالحًعصامماهرالسوٌداء172817022693725

اإلنكلٌزٌةأولى19992315سوزاندعدوشسامررانٌهدمشق1729170101530531

اإلنكلٌزٌةأولى20002315نورهانموسىبٌال بناالءدمشق رٌؾ1730170032232027

اإلنكلٌزٌةأولى20002315هالهللا خٌرهٌثماسامةدمشق1731170026622223

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315سمٌرهرزقؼٌاثهبهدمشق1732170296931551

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315رؼداءعبودحسنرنددمشق رٌؾ1733170113124544

اإلنكلٌزٌةأولى20002315كوثرابوعساؾإٌهابمجدالسوٌداء173417022794507

الفرنسٌةثانٌة20002315هنادهالمأمونطالللونادمشق1735170216030726

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315سهٌرسعدبشٌروالءدمشق رٌؾ1736170308624071

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982315اٌمانالجواد عبدعدنانعماردمشق رٌؾ1737170182115083

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982315سلوىنجٌبهدروٌشامنهدمشق1738170037239079

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315فادٌهشاملبٌبرسنارٌنادمشق رٌؾ1739170278330813

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315دانهدعبولٌمانلٌندمشق رٌؾ1740170221727146

اإلنكلٌزٌةأولى20002315ربٌعهالعقٌلنعٌمفرحدمشق رٌؾ1741170199623476

الفرنسٌةثانٌة20002315فلايرمخولنظٌرطونًدمشق1742170162125632

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315بشرىمعالٌوسؾؼدٌردمشق1743170188623804

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315رحابجعفرناصربشرىالسوٌداء174417005526117

اإلنكلٌزٌةأولى19992314مٌادهعسكرزكرٌاهانًدمشق رٌؾ1745170294017496

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314فاتنطهعصاممهنددمشق1746170273122911

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314فلايرحجارموفقأحمددمشق1747170002722995

اإلنكلٌزٌةأولى19992314فاطمهعبٌداحمدمحمدمازندمشق1748170257920321

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314رنابللٌشاحمدمحمددمشق1749170232222628
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002314كٌندامنصورجورجمرٌمدمشق رٌؾ1750170265627178

اإلنكلٌزٌةأولى19992314فلايرالشفونًعمرحمزة محمددمشق1751170237525720

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314مرٌمالرفاعًاحمدرٌمدمشق رٌؾ1752170128026571

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314ثروتخلٌلظافررنددمشق رٌؾ1753170113325337

اإلنكلٌزٌةأولى20002314سامٌهاالطرشولٌدخالددمشق رٌؾ1754170084717630

اإلنكلٌزٌةأولى19992314ٌسرىالجهمانًمأمونمحمددرعا175517024939278

الفرنسٌةثانٌة20002314انعاممرعًخالدهبهدمشق رٌؾ1756170296124520

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002314فاطمهمحمدعبدالرحمنسلوىالحسكة1757170148414542

اإلنكلٌزٌةأولى19992314رٌمهاالسطهمرعًعامردمشق رٌؾ1758170163519444

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002314قمرالدٌن بدرالدٌن عمادهٌادمشق1759170304134851

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314درةجوٌداحمدمروةدمشق رٌؾ1760170264324031

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314اخالصعساؾ ابومحمدهدٌلالسوٌداء176117030015473

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314باسمهالمبخرسمٌرسارهدمشق1762170138830628

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314سعادملحممالكٌزندمشق1763170315026627

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982314الهدى نورالمصريابراهٌممنىدمشق1764170271831590

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002314هدىالبراضعًاحسانمهديالسوٌداء176517027293551

اإلنكلٌزٌةأولى19992314احالمقدورهامجدابراهٌم محمدرجاءدمشق1766170103634813

الفرنسٌةأولى19992314مرٌمهاللرواؾنورادمشق رٌؾ1767170292124183

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314خطاب ناٌفةخطاباحمدمحمددمشق1768170232426489

اإلنكلٌزٌةأولى19992314بتولالكرمٌوسؾ محمدآٌةدمشق1769170012632288

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314عفاؾالشدٌديؼسانمٌسمدرعا1770170276614195

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002314ثناءوزانبسامنوردمشق1771170287034072

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314سمٌرهالعامرمازنسارهدمشق رٌؾ1772170139931281

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313رؼدتوبان حمصًمحمدٌوسؾدمشق1773170318422970

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313الندى قطرحطابفهدأٌهمدمشق1774170018323251

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313صفاءالنوٌصرسلمانرٌتاالسوٌداء177517012695734

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313لٌنافلوحوضاحشامدمشق1776170153430665

اإلنكلٌزٌةأولى19992313حٌاهبسٌطزعلبتولالقنٌطرة1777170047515521

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313امٌرهالدعاسابراهٌمدٌمهدمشق1778170092733285

الفرنسٌةثانٌة19992313زهرالحناويبٌانآالءالسوٌداء177917000565496

اإلنكلٌزٌةأولى19992313رانٌهحنٌنهمازنرنٌمدمشق رٌؾ1780170115726930

اإلنكلٌزٌةأولى19992313صفاءكدٌمًماهر محمدمهابدمشق رٌؾ1781170272717494

اإلنكلٌزٌةأولى19992313وفاءالقابونًاللطٌؾ عبدأمجددمشق1782170008420073

اإلنكلٌزٌةأولى19992313روٌدهالجاسمنورالدٌنمحمدالقنٌطرة1783170255010906

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313ملكهعرعاشبدويأجوددمشق1784170000422151

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313هدٌهالزوكانًهاشماسامهدرعا178517002765926

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313ربىالصباغبشارسهٌلدمشق1786170151121112

اإلنكلٌزٌةأولى19992313خولهفرهودناٌؾصبادمشق رٌؾ1787170157531662
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313سمٌرهالحمدانخالدتؽرٌدالقنٌطرة1788170062013572

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313سهرهالخطٌبمحمدابراهٌمدمشق1789170019622145

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313الهامطحطحمحمدؼانمدمشق رٌؾ1790170187816569

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313سهامكرٌزمصطفى محمدمحمددمشق رٌؾ1791170251617455

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002313هالهالفرٌحتٌسٌرسارهدمشق1792170137630897

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313هٌفاءالعالناحمدأدهمدمشق1793170003126260

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002313هبهالحمويعامر محمدهٌادمشق1794170304430855

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313بثٌنهشاكرابراهٌمآالءدمشق رٌؾ1795170005424462

الفرنسٌةأولى19992313اٌماننصرأٌمنلجٌندمشق رٌؾ1796170212223091

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002313هندزٌد ابوعمادرامادرعا1797170097113384

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313منالموسىٌاسٌنؼنىدمشق1798170192135096

اإلنكلٌزٌةأولى20002313روٌدةسوٌدمحمودعٌسىالقنٌطرة1799170187110600

اإلنكلٌزٌةأولى20002313داللادلبًمصطفىبراءةدمشق1800170051530444

اإلنكلٌزٌةأولى19982313رابٌةمحمدمحمدخالدالزور دٌر180117008428596

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002313سهٌردبوسمحمدمهنددمشق رٌؾ1802170273315126

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313ازدهارحسنمحسنفراس محمددمشق رٌؾ1803170248017087

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313منىحوش أبوحسنالهدى نوردمشق رٌؾ1804170286124050

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002313فادٌاشلؽٌناشرؾكاتٌاالسوٌداء180517020316217

اإلنكلٌزٌةأولى19982313امالسرحانمحمودزٌنبدمشق رٌؾ1806170134726415

الفرنسٌةثانٌة19982313لٌلىمحمودٌاسررنٌمالقنٌطرة1807170117114512

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313آمنهطحٌنةعلًوعددمشق رٌؾ1808170308024161

اإلنكلٌزٌةأولى19982313درهالخطٌبعٌد محمدصفادمشق رٌؾ1809170158435150

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312الهامكنجوٌاسرسوزاندمشق1810170151830654

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312هالهبٌطارماهرٌاسردمشق رٌؾ1811170312317499

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312بتولالسٌدرمضاننبٌلاٌمندمشق1812170044229698

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312دٌانانكدمٌخائٌلفراسدمشق1813170198422571

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312اٌمانالزٌنسامرمحمددمشق1814170240426048

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312لورٌسفرهودأٌمنرٌتادمشق رٌؾ1815170126431010

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312مصطفى فاتنمصطفىنزار محمدلٌندمشق1816170220736573

اإلنكلٌزٌةأولى19992312هنادهالدٌن ؼرزموفقؼزلالسوٌداء181717019017633

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312علىمقلدهاٌلامانًالسوٌداء181817003565503

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312تؽرٌدنفٌسةمعروؾ محمدٌامندمشق1819170313922949

اإلنكلٌزٌةأولى19992312مرٌمابوهدبةانورالدٌن بدردمشق1820170050323016

اإلنكلٌزٌةأولى20002312صباحفٌاضاحمدنوردمشق1821170284734665

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312سحرالرحمن عبداحمدتٌماءدمشق رٌؾ1822170064923666

اإلنكلٌزٌةأولى20002312لمىاصفهانًأمٌنلٌندمشق رٌؾ1823170219125396

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312لبنىضوفاديٌمامدمشق رٌؾ1824170316331217

اإلنكلٌزٌةأولى19992312وجٌههابوزٌدانجمالؼدٌرالسوٌداء182517018825345
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312زهرهالرفاعًخالدأٌهدرعا1826170014814182

اإلنكلٌزٌةأولى19982312سلمىالنشواتًمحمدمطاعمحمددمشق1827170252029521

اإلنكلٌزٌةأولى19992312دٌناالشماسنواؾكاتٌاالسوٌداء182817020336507

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002312ندىحبالبسام محمدرنٌمالقنٌطرة1829170116012947

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982312هندباصٌل الداالتًعبدالعزٌزنواردمشق1830170284326609

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312ازدهارالعالنهللا عبدانسدمشق1831170039222249

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312حناننصريالفتحجماندمشق1832170067833728

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312مؤمنهالشٌخنذٌرضحادمشق رٌؾ1833170159227799

اإلنكلٌزٌةأولى20002312وردهالنظامًٌوسؾعمراندرعا183417018636116

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312روالعامرسامرالرادمشق رٌؾ1835170209223271

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312مهاالخطٌبٌاسرروز ماريطرطوس1836170223611819

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312كوثرفلوحصفوحدٌنادمشق1837170093630508

اإلنكلٌزٌةأولى19992312اٌمانسبعولٌدهدٌلدمشق رٌؾ1838170300723496

اإلنكلٌزٌةأولى19992311ؼادةالحبالمحمدٌمنادمشق1839170317330879

اإلنكلٌزٌةأولى20002311فداءراشد ابوعدنانرنادمشق رٌؾ1840170112526918

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311اٌمانعٌدمحمودامجددمشق1841170036422239

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311رؼداءاالمٌرسامرعمردمشق1842170184222530

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311رٌمارحمهاحمدعامردمشق1843170163022411

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311هدىالقداحودٌعرواندمشق رٌؾ1844170123426515

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311اٌمانالشامًاحمدعالء محمددمشق1845170244622783

اإلنكلٌزٌةأولى19982311مهاالدٌن عززٌادمًالسوٌداء184617027407641

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002311خلودالدٌن زهرمفٌدسارهالسوٌداء184717014065585

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311مٌساءجرزوباللدٌمهدمشق1848170092833286

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311سناءالدٌن نصرمروانسلمىالسوٌداء184917014835976

الفرنسٌةثانٌة19992311ثمرعفانعبدالحكٌمخلوددمشق1850170085731069

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311نادرههاللمصطفىشذىدمشق رٌؾ1851170154131658

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311روٌدهؼنامصالحعالدمشق رٌؾ1852170174824010

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311نهالءعودههاديمحمددمشق1853170255120288

اإلنكلٌزٌةأولى20002311اٌناسهٌكلماهررنٌمدمشق رٌؾ1854170115826931

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002311هدىالسمانعٌد محمدربىدمشق رٌؾ1855170103023605

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002311مانٌاقصقصنضالمارٌادمشق1856170224631843

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311نادٌاشٌلوكًولٌدآٌةدمشق1857170012834185

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002311الٌفهابشعدنانبتولالقنٌطرة1858170048113571

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311مًالعبدهللامحمدعباسدمشق رٌؾ1859170164616428

اإلنكلٌزٌةأولى20002311وداعالعكلهطارقمحمدالحسكة186017024189657

الفرنسٌةثانٌة19992311رحابؼبرههٌثمنورالسوٌداء186117029175358

اإلنكلٌزٌةأولى20002311لطفٌهالجبانامٌن محمدبراء محمددمشق1862170234422721

اإلنكلٌزٌةأولى19992311ندىالرمحٌنفرنسواكرٌمالسوٌداء186317020634402
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002311لٌناالمرجه بنًباسممحمددمشق1864170234122638

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002311نداءكٌوانمعمربتولدرعا1865170049813326

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982310مهااهدٌرسفوازامٌردرعا186617003787120

الفرنسٌةثانٌة19992310هدٌهفتٌنهنادرعمار محمددمشق1867170246222794

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982310مدٌحهالرمضانمحمدباسلدمشق1868170046627886

18691702168
عصاملٌاندمشق رٌؾ25395

 الشهٌر حسن علً

اإلنكلٌزٌةأولى19992310روالبشرعب

اإلنكلٌزٌةأولى19992310وفاءبدرٌهنورالدٌنسارةالقنٌطرة1870170136713681

اإلنكلٌزٌةأولى20002310صافٌهالرفاعًخالدمجددمشق رٌؾ1871170228718911

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310فاطمهمهديٌوسؾدانهدمشق1872170087732318

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310ابتسامنوٌرانمحمدتسنٌمدرعا1873170061613591

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310رٌماشاكراسامهسارهدمشق1874170137330624

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310نهادرٌدانشوقًانسالسوٌداء187517003893501

اإلنكلٌزٌةأولى19992310وفاءالطوالبهخالدمحمدالقنٌطرة1876170238010547

اإلنكلٌزٌةأولى19982310سعدهابراهٌماكرمعصماءالقنٌطرة1877170173515530

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310لٌنداالرباطبكري محمدالدٌن عالءدمشق رٌؾ1878170176217437

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310ؼادهنصرنصرخالدالسوٌداء187917008444108

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982310امللبابٌديؼٌاثمؤٌددمشق رٌؾ1880170222615092

اإلنكلٌزٌةأولى19992310بٌنهحجازيعٌد محمدجوديدمشق رٌؾ1881170070626814

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002310رناالحمزاويحسنحمزه محمددمشق1882170237620142

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310سحرقاسم ابوسعٌدوسامالقنٌطرة1883170306913033

الفرنسٌةثانٌة20002310رحمةجزارعمرمحموددمشق1884170259622871

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310املمعروؾناصرلٌالالسوٌداء188517021665660

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310هالهطهمحمدخٌردمشق1886170086430486

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310فدوىهٌكلبشاررٌمدمشق1887170128730612

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310ابتسامالجباويجودهاسراءدمشق رٌؾ1888170027930603

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310هناءفندياسامهكاتٌادمشق1889170203031532

اإلنكلٌزٌةأولى20002310سماحالنقطهؼزوان محمدعلٌاءدمشق1890170180830158

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310فاطمهعلٌانعلًسفانهدمشق رٌؾ1891170145524117

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002310مؤمنهالظاظاالدٌن جمالأسماءدمشق رٌؾ1892170004030197

اإلنكلٌزٌةأولى19992310ردٌنهالعشعوشنضالنورالسوٌداء189317029155698

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002310ماريواكٌمناصٌؾؼرٌسدمشق1894170189131823

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002310سمرملحمكمالحسندمشق1895170076022323

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002310عرٌفهاجعارهمنصورحناندرعا1896170080713274

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002310شفاءالخطٌبسندهمامالسوٌداء189717030173874

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002310عبٌرالتلًمسلمرٌمادمشق رٌؾ1898170131430243

اإلنكلٌزٌةأولى19992310الهامالبعٌنًوائلصباالسوٌداء189917015776145

اإلنكلٌزٌةأولى19992310هزارنجٌب شٌخمازنمحمددمشق1900170250122668
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الفرنسٌةأولى19992310فادٌهالطوٌلاٌمنعماردمشق1901170181322512

اإلنكلٌزٌةأولى19992310امٌرهالبقاعًزهٌرهانًدمشق1902170294122929

اإلنكلٌزٌةأولى20002309روالالحمصًنضال محمدٌارادمشق1903170311634140

اإلنكلٌزٌةأولى20002309حمدهمواسمحمداحمددمشق1904170023922184

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309نسرٌنسعٌدأحمدمحموددمشق رٌؾ1905170258616720

الفرنسٌةأولى19992309آمالالطوٌلولٌدلٌلىالسوٌداء190617021865321

اإلنكلٌزٌةأولى19992309مٌساءعبٌدشكريكرمالسوٌداء190717020523715

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309سمٌرهدقماقمحمدأحمددمشق1908170002425534

اإلنكلٌزٌةأولى20002309سمٌرهبلعوصزٌادهللا هبةدمشق رٌؾ1909170294623838

الفرنسٌةثانٌة19992309وفاءشعبانمروانلٌندمشق1910170221130749

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309نرمٌزالنمٌريابراهٌمخلٌلدمشق1911170086022357

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309فاٌزهادرٌسمحمددعاءدمشق رٌؾ1912170090327785

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309ناٌفهمظفرعامرعبٌردمشق رٌؾ1913170171422830

اإلنكلٌزٌةأولى19992309مناالكهٌدوحسٌنسالمالقنٌطرة1914170146615524

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309نؽمربه عبدمعتزآٌهدمشق رٌؾ1915170017726759

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309لمٌاالحاٌكجمالرٌمدمشق1916170128933351

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309هناءالسوٌسالحمٌد عبدؼالٌهدمشق رٌؾ1917170187627054

اإلنكلٌزٌةأولى20002309رشافاكوشهماممجددمشق1918170230222624

الفرنسٌةأولى20002309وفاءالكفريٌحٌىامجدالسوٌداء191917003653609

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309سالؾرمضانوائلحمزةدمشق رٌؾ1920170078818094

اإلنكلٌزٌةأولى19992309سمٌرهسلٌمأحمدبٌاندمشق رٌؾ1921170056723510

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309سمٌهالدباسعلً محمداحمددمشق1922170023622190

اإلنكلٌزٌةأولى19992309هناديالعامرالناصر عبدرؼددمشق1923170108030549

اإلنكلٌزٌةأولى19992309كوثرعلًمحمدبشٌرالحسكة192417005549158

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309نادٌاالمحسنعلًشعٌبدمشق رٌؾ1925170154416239

اإلنكلٌزٌةأولى20002309هدىالجشًالدٌن محًمحمددمشق رٌؾ1926170252416327

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309زٌنبالدروٌشعبدالفتاحتقىدمشق رٌؾ1927170062722197

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309منارالشرعفارسمحمددرعا192817024726199

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308ندٌمهالصفديجمٌلنداءالسوٌداء192917028056564

اإلنكلٌزٌةأولى20002308امنةحسٌن السٌدحسٌننارٌمانادلب193017027819138

الفرنسٌةثانٌة19992308سمٌحهالحالقصالحامٌن محمدالقنٌطرة1931170233610793

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308داللسوارامٌنؼدٌردمشق رٌؾ1932170188122570

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308ؼزالهنعٌممحمودامٌرهالسوٌداء193317003805302

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308سمٌرهجرٌرهندٌمصباالسوٌداء193417015765424

الفرنسٌةثانٌة19992308هدىالبلعوساحسانثراءالسوٌداء193517006546543

اإلنكلٌزٌةأولى20002308احالمدٌابسامرأحمددمشق1936170001323391

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308هٌلدااألنوؾسامًمٌريدمشق1937170275533693

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002308منىعلًهشامٌارادمشق1938170312031812
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الفرنسٌةأولى19992308سمرعجاويمروانمحمددمشق1939170252622685

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002308لٌلىاالحمدؼسانسانديدمشق1940170143332550

اإلنكلٌزٌةأولى20002308ماجدهرٌشًعصاممحمددمشق رٌؾ1941170244316096

اإلنكلٌزٌةأولى19992308فاتنمرٌمابراهٌمؼادهدمشق رٌؾ1942170187324011

الفرنسٌةثانٌة19992308عائشهنجٌبالدٌن محًمرٌمدمشق رٌؾ1943170267124450

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982308هناديخلٌل شٌخٌاسٌنتباركدمشق رٌؾ1944170060023188

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002308سناءحافظبرهان محمدأوٌس محمددمشق1945170231322713

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002308منىالموسىموسىمطٌعهالقنٌطرة1946170268213627

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002308مٌرناقندلفتسمٌرسامٌادمشق1947170142832159

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308ندىعماراحسانمحمددمشق1948170232022627

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002308منىسلومنعٌمسانديدمشق1949170143531821

الفرنسٌةثانٌة19992308علٌهالقاسمابراهٌمرهامالقنٌطرة1950170117413665

اإلنكلٌزٌةأولى19992308نجلهالجاعونًمصعبآٌهدرعا1951170017616320

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308اسٌاالشبالقمصطفىآالءدرعا1952170007013838

الفرنسٌةثانٌة20002308سوسنخروب ابومحمودبتولدرعا1953170049214210

الفرنسٌةثانٌة19982308زٌنبالؽنمنذٌرٌاسمٌندمشق رٌؾ1954170313423530

اإلنكلٌزٌةأولى20002308خٌرٌهالمرعًحافظالٌمامهدرعا1955170035314549

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982308حٌاةعربٌنٌهموفقنسرٌندمشق رٌؾ1956170282730153

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002308سهٌلهالعنازخلٌلعمارالحسكة195717018168690

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002308ثناءنعٌمسامردعاءدمشق1958170089630497

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002308مٌساءشماعبسام محمدؼٌددمشق1959170193230693

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308هدىالعال عبدحسنندىدمشق رٌؾ1960170280927855

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308فاطمهالجلٌل عبدمحمودمحمدأنسدمشق رٌؾ1961170257215109

اإلنكلٌزٌةأولى19992307مانٌهعبدالكرٌمرمضانرٌمدمشق رٌؾ1962170129426963

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307هٌفاءمحمودابراهٌمعلًدمشق1963170177422494

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307وردهخشٌنًعبدهللااسماءدمشق رٌؾ1964170030523435

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307مهاالصالحٌاسٌنمالكالزور دٌر1965170269411543

اإلنكلٌزٌةأولى20002307سوسنالٌونسأنسسنادمشق1966170150330651

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002307آمنهالزحٌلًمسعودهدٌلدمشق رٌؾ1967170300526039

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307هٌامالؽفٌرالفاروقعالدمشق1968170174436859

الفرنسٌةثانٌة20002307ترٌاقاحمدعلًألٌسارحماة1969170007528361

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307خدٌجهالمقدادٌمانمروهالسوٌداء197017026476607

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307سعادالكاكامحمدسعٌدجهاددمشق1971170069327900

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002307رسمٌهحجازيحسنرهؾدمشق1972170119032541

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307منىكحلوسعمرإٌاددمشق1973170011923512

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307وفٌقهعٌونسلٌموفاءدمشق رٌؾ1974170308431547

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307سمرالدٌن سٌؾزٌادهٌلٌندمشق رٌؾ1975170305531205

اإلنكلٌزٌةأولى19992307بثٌنةدسوقًبسامرؼددمشق رٌؾ1976170107326902
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اإلنكلٌزٌةأولى19992307رحابملٌكًسمٌرعلًدمشق1977170178623788

اإلنكلٌزٌةأولى19982307اٌمانؼزالهولٌدمرحدرعا1978170263716372

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307هٌفاءسكرناصربشاردمشق رٌؾ1979170053215027

اإلنكلٌزٌةأولى20002307نافلهوسوؾمحمدالوفاءدمشق1980170034134506

اإلنكلٌزٌةثانٌة19952307سمرالهرباوياحسانحناندمشق1981170080238149

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307نجاحخضورنمرسوزاندمشق رٌؾ1982170151724704

اإلنكلٌزٌةأولى20002307حلٌمهالحجهسعٌدأسماءدمشق رٌؾ1983170004122857

اإلنكلٌزٌةأولى19992307رندهشعبانمختارمعٌندمشق رٌؾ1984170269115788

الفرنسٌةثانٌة19992307اٌمانقضمانًؼالباٌمندمشق رٌؾ1985170044015208

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002307زٌنبالدعفٌسزٌادآٌهالسوٌداء198617001506283

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982307هٌامعبدهللابسامرهامدمشق رٌؾ1987170117731437

الفرنسٌةثانٌة19992307عائشةشحادةحسٌنهناءدمشق رٌؾ1988170302423497

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307فداءمنصورشحادهكرٌسدمشق1989170205830706

الفرنسٌةأولى19992307رنااحمدحسنعمردمشق1990170183822528

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307ملكٌوسؾفٌروزأحمددمشق رٌؾ1991170001817106

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002307اٌمانالنابلسًعٌسىمروهدرعا1992170264413367

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307عطاؾالربداويمروانبتولدرعا1993170049313092

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002307عبٌرالعتمهاحمدلمٌسدمشق رٌؾ1994170214530790

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307سهامسلٌمانمحمدأحمددمشق1995170002622183

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002307مرٌمالجرادزاهروالءدرعا1996170308814485

اإلنكلٌزٌةأولى19992307فاطمةطحطحفاٌزمحمددمشق رٌؾ1997170247616594

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307رؼداالؽبرامهندلٌندمشق1998170221230751

اإلنكلٌزٌةأولى19992307نهلهملحمهٌثمرشادمشق رٌؾ1999170106022743

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307هدٌهجاسمٌوسؾبدوردمشق رٌؾ2000170050830035

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307فاتنعلٌطفوازالكرٌم عبددمشق2001170167922452

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306زٌنبسعٌدحسٌنخٌر محمددمشق رٌؾ2002170238717394

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306فاطمهحسنودٌعوفاءدمشق رٌؾ2003170308524851

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982306املؼٌاضعٌسىؼفراندمشق2004170190738577

اإلنكلٌزٌةأولى19992306اٌمانالنابلسًصفاالؽنً عبددمشق2005170167622450

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306فاتنالصفديفراسعبٌدهالسوٌداء200617017113512

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306ملكهالٌوسؾولٌدٌحٌىدمشق2007170314322953

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306نجاحالضمادحمديشٌرٌندرعا2008170155813538

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306منىالبردانجمالرفٌؾدرعا2009170111713045

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306بانهحمويحسام محمدجوديدمشق2010170070330078

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306ؼالٌهالمالحأنسالهدى نوردمشق2011170285530385

الفرنسٌةثانٌة19992306حٌاةبرتاويأحمدمحمددمشق رٌؾ2012170230815232

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306رانٌااالفٌونًولٌدالنادمشق2013170211331177

اإلنكلٌزٌةأولى19992306روضهالشعارخالدزهرٌهدمشق رٌؾ2014170133223236
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306ناهدةحرارهخلدونمحمددمشق رٌؾ2015170238319112

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306حمدهعٌداحمدصبادمشق رٌؾ2016170156822556

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306سماحالنوريمحمدعٌدرامادمشق2017170099032195

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306لٌناالخطٌبندٌمبراءهالسوٌداء201817005196034

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306مناالولً عبدسلٌمانسالمالسوٌداء201917014705342

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306داللدبوراسامةنانسًدمشق2020170278631759

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306عبٌرزوٌهدعاكؾرٌمانالسوٌداء202117013166419

اإلنكلٌزٌةأولى20002306ؼادهالدٌن عالءعلًمودهدمشق رٌؾ2022170273526326

اإلنكلٌزٌةأولى19992306فاطمهنظامظافرنور زٌنبدمشق رٌؾ2023170135027294

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306مٌادهالنمٌريمنصوررنادمشق رٌؾ2024170112730705

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306صالحهالعبدهللاحمدباسلالسوٌداء202517004623502

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306هدىزرٌفهاجودحسانالسوٌداء202617007534040

اإلنكلٌزٌةأولى19992306نسرٌنخنزادهمحمدأحمددمشق رٌؾ2027170002315415

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306هدٌةدحبورنواؾرؼددمشق رٌؾ2028170110924624

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306فاطمهحورٌهمحمدحسامدمشق2029170075125859

اإلنكلٌزٌةأولى19992306بشرىالشحادهمحمدشهددمشق رٌؾ2030170155335169

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306منافهالحمٌديخالدرواندمشق رٌؾ2031170121823228

الفرنسٌةثانٌة19992306سناءقرٌشًاٌمنالناالسوٌداء203217021015441

اإلنكلٌزٌةأولى19992306سمراللبابٌديجمال محمدمؤٌددمشق2033170222722609

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306سعادفرحاترٌاضرشادمشق رٌؾ2034170105626900

اإلنكلٌزٌةأولى19992305جوماناجبورعاطؾأؼٌددمشق2035170004821901

اإلنكلٌزٌةأولى19992305روالالحمويسامً محمدآٌةدمشق رٌؾ2036170012525931

الفرنسٌةثانٌة19992305عبٌرالتمرباسلاٌالؾدرعا2037170041414370

اإلنكلٌزٌةأولى19992305ٌمنهكسحوتزٌاددعاءدمشق رٌؾ2038170089430429

اإلنكلٌزٌةأولى20002305شهنازاسعدسعٌدجومردالحسكة203917007259159

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982305مٌرفتعرٌضهقاسممحمدٌزندمشق2040170258428942

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305هٌاماللطٌؾ عبدالحلٌم عبدرؤىدمشق رٌؾ2041170094626618

الفرنسٌةثانٌة19992305رفاءالنجمفٌصلحسامالسوٌداء204217007504425

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982305ؼٌثاءالدقًهللا عبدتسنٌمدمشق2043170060731471

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305رشادٌروانباسلٌارادمشق2044170310130878

اإلنكلٌزٌةأولى19992305ابتسامالشاهر الحسٌنمحمودتركًدمشق2045170060122292

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002305صفاءعطاٌاعلً محمدزٌنبدمشق رٌؾ2046170134622665

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002305اسماءٌحٌىحسٌنإناسدمشق رٌؾ2047170010224417

اإلنكلٌزٌةأولى19982305رحابالشماعسمٌر محمداحسان محمددمشق رٌؾ2048170232117457

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002305فٌروزابورٌشمعٌنهبهدمشق2049170297533891

الفرنسٌةثانٌة19992305دٌناالدٌن صالحالناصر عبدنورمانالسوٌداء205017029295994

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305فادٌهخبازالدٌن نورسارهدمشق2051170141333364

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305خزامهعماربسامعالءالسوٌداء205217017633688
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002305رندهعوٌرةمحمدصبحًمروهدمشق2053170264639018

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305رٌمكبولشرٌؾروزدمشق2054170123830602

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305رٌماالزعبًحكم محمدالبتولدمشق رٌؾ2055170033125899

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305همسةمعلمنورالدٌن محمدبٌاندمشق رٌؾ2056170058331242

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002305هناديعلً الحاجراكانسارهدمشق رٌؾ2057170138230736

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002305عفاؾالسلفٌتًاحمدهبادرعا2058170294513435

اإلنكلٌزٌةأولى19992305اقبالنصر حسونمنٌررهؾدمشق رٌؾ2059170120723225

اإلنكلٌزٌةأولى19992305ناهدهصالحهالدٌن نجم محمدٌامندمشق رٌؾ2060170314017212

اإلنكلٌزٌةأولى20002305آمنهالسعديٌوسؾإٌماندمشق رٌؾ2061170013430630

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002305براءهحسون ابوزٌدانهدٌلالسوٌداء206217029946028

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305رجاءحماٌلجاللسوزانالسوٌداء206317015155608

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305فٌحاءالسرمانًوائللٌنالسوٌداء206417022155666

اإلنكلٌزٌةأولى20002305صفاءالخلٌلنضالماهر محمددمشق2065170250622829

اإلنكلٌزٌةأولى19992305نجودحجارمنٌرجوٌلدمشق رٌؾ2066170073230942

الفرنسٌةثانٌة19992305هناءذٌابمحمدالرحمن عبدالقنٌطرة2067170166910897

اإلنكلٌزٌةأولى20002305رناعلبًنعٌمٌوسؾدمشق رٌؾ2068170318716417

اإلنكلٌزٌةأولى19992305رؼداءالٌوسؾعمرهبهدمشق2069170296838841

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002305ضٌاءالسوٌدانٌاسراسالمدرعا2070170029613018

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305منىالؽزالًفضلسالؾدرعا2071170145913850

الفرنسٌةثانٌة19992305حسناحنتٌتهفاٌزاسالمدمشق2072170029333680

الفرنسٌةأولى19992304هناديصقورنبٌلبدٌعدمشق2073170050921914

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002304فاٌزهجبلمحمودانسدمشق رٌؾ2074170039517610

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304املالمرابعحساناحمددمشق2075170020821910

اإلنكلٌزٌةأولى19992304دٌمازٌتونمتىكبرٌٌالالحسكة2076170204814553

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002304رحابالخطٌباؼٌدآالءدمشق2077170005531633

الفرنسٌةأولى20002304مٌادهنصروسٌمهنادمشق2078170302232761

اإلنكلٌزٌةأولى19992304عبٌرالسرحانبسامشاديدمشق2079170152325626

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304رنادعمشتٌسٌررنٌمطرطوس2080170114415389

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304نادٌهنوريمحمدزكًابراهٌم محمددمشق2081170231921337

الفرنسٌةأولى19992304هدلهالصماديابراهٌمؼفراندمشق رٌؾ2082170190423790

اإلنكلٌزٌةأولى19992304سمٌرهالبكرامٌنعبادهالقنٌطرة2083170164010409

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304صفاءحسٌن السٌدأحمدتسنٌمدمشق2084170060232312

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304ابتسامالشحاداتزكرٌاحٌاندرعا208517008235260

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304هٌاماالحمدنادررزاندمشق2086170105133749

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304اٌمانالبزورٌه شٌخ نصريمحمودعصام محمددمشق2087170244422782

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304ترٌزنصٌؾخطاركٌندادمشق2088170208531863

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304حنانموسىفارسمحمددرعا208917024746322

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002304امٌنهحٌربفارسعبٌردمشق رٌؾ2090170171523887
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304هاجررضاهللا عبدبتولدمشق2091170047932291

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304رؼدالشالحخالد محمدهٌادمشق2092170304330918

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304لٌنامقصوصهباسلماٌادمشق رٌؾ2093170227427309

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304منتهىالقداحعلً محمدحنٌندمشق رٌؾ2094170081730665

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304رزانفلٌونعربً محمدتامردمشق2095170059722291

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304سلمىاالوتانًمحمدآمالدمشق رٌؾ2096170008022327

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304امنهالدروٌشعٌدفاطمهدمشق رٌؾ2097170196825830

اإلنكلٌزٌةأولى19992304اكتبارالصالحالدٌن حسامامجددمشق2098170035722234

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002304مٌساءسلٌمانٌاسٌنرنٌمالقنٌطرة2099170117213469

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303رٌفاحجهمٌشالرٌمونطرطوس210017013199578

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303نجمٌهالفنديهشامهبهالقنٌطرة2101170298013671

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303رانٌهحربناصررؼددرعا2102170110814227

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303امنةؼجارناصردعاءدمشق رٌؾ2103170090523377

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002303كوثرباشا بكرياحمدهللا عبددمشق رٌؾ2104170168317240

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303سوزانالسالخ احمدٌاسرسارٌهدمشق2105170141822378

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002303فادٌااالبراهٌممحمدبتولدمشق رٌؾ2106170049024941

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303سمٌرهمٌالنةٌوسؾدانٌٌلدمشق2107170088821088

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303سهٌلهالزاقوتكمالكمًالسوٌداء210817020694436

اإلنكلٌزٌةأولى19992303لٌناالحفارعادل محمدملهمدمشق رٌؾ2109170269819037

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303نورجٌان اوتخاشٌرمارٌادمشق رٌؾ2110170224423094

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303باسمهكوكجهمحمدرؼددرعا2111170110014186

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002303سهاالرهونجًالقادر عبدسمادمشق رٌؾ2112170149027298

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303وضحهالرحٌلخلٌلاحمدالحسكة2113170021210253

اإلنكلٌزٌةأولى19992303هندراجحه داودانورفجردمشق2114170198022567

اإلنكلٌزٌةأولى20002303باسمهالمرجه بنًزهٌر محمددٌاالدمشق2115170091730086

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303الديمطر الطرابلسًماهرمنار محمددمشق2116170253125507

اإلنكلٌزٌةأولى19992303ناجٌهحمٌديؼازيرٌمدمشق2117170129931118

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303مهاركابحمدآٌهالقنٌطرة2118170014713674

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002303فاتنهبركهمنٌبؼزلدمشق رٌؾ2119170190031075

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303املنقشهمحمدسواردمشق رٌؾ2120170151426090

اإلنكلٌزٌةأولى19992303رؼداءأحمد السٌدالرحمن عبددعاءدمشق رٌؾ2121170089931602

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303عائشهالدٌن محبمحمدمرٌمدمشق رٌؾ2122170266823822

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303املاالظنسامراحمددمشق2123170021520182

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303كندارباححافظجولًالسوٌداء212417007195530

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002303رٌنٌهالٌوسؾولٌدثرىدمشق2125170065731835

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303هدىاحمداسماعٌلآمالدمشق2126170007934565

الفرنسٌةثانٌة19992303جهانلبابٌديمحمدنذٌردمشق2127170282322921

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303كوثرناعورهزكرٌالٌالؾدمشق2128170217630732
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002303عبٌرالدروٌشمحسنمحموددمشق2129170260128945

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303فاطمةزٌد ابوالفتاح عبدسمردمشق رٌؾ2130170149730247

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002303دانٌهالسكري الركابًاٌاد محمداسامهدمشق2131170027322222

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303هٌفاءالمصريالناصر عبدالدٌن نوردمشق2132170285222926

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002303صفاءقصاباٌادأؼٌددمشق رٌؾ2133170004718927

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002303اسالمؼفرجًناصر محمدؼزلدمشق رٌؾ2134170189927062

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303لوناحمدانرٌاضالكمٌتالقنٌطرة2135170033512315

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303منىحموٌهالدٌن حسامرٌمدمشق2136170129034275

الفرنسٌةثانٌة19992303فاطمهالمصطفىعلًامٌرهدمشق رٌؾ2137170037925487

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303مٌسونقطلٌشفٌصلشهددرعا2138170155113416

اإلنكلٌزٌةأولى20002302الٌسسفراالحد عبدتقالدمشق2139170062530460

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002302رحابحمودانٌسجعفردمشق2140170066520634

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982302اٌمانخشفهلؤي محمدرامادمشق رٌؾ2141170098831265

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302نورههللا سعدابراهٌمهدىدمشق رٌؾ2142170298124058

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302سوسنالحٌدرعٌسىرنٌمدمشق2143170115234109

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002302جمٌلهحسٌنراشد محمدروشنالحسكة2144170124315251

اإلنكلٌزٌةأولى19992302الهامالخراطجاللجمالدمشق2145170067420636

اإلنكلٌزٌةأولى19992302دارٌنالعال عبدٌاسرفاديدمشق2146170194826447

اإلنكلٌزٌةأولى19992302سمرحٌدراحمدمحمددمشق رٌؾ2147170232318914

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002302فاٌزهعبٌد السٌدجمالبشار محمددمشق2148170235022724

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302اسماءؼجؽوجمحمدفاطمهدمشق رٌؾ2149170197126093

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302فاطمهؼرٌبشاديكارولدمشق رٌؾ2150170203827085

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302رٌممخلوؾفاطرعلًدمشق2151170179221932

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302املحٌمودحسناحمدالقنٌطرة2152170021010865

اإلنكلٌزٌةأولى19992302وفاءالقبانًمعنرؼددمشق2153170110630106

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302مرٌمالعوابدهجادهللاهناءالسوٌداء215417030236497

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002302سورٌهاحمدالرحمن عبدابراهٌمالقنٌطرة2155170019310962

اإلنكلٌزٌةأولى20002302لٌانالكوٌدرمحمدآٌهدمشق2156170016630428

اإلنكلٌزٌةأولى19982302شقحهالعوضمحمدابراهٌمدرعا215717001979203

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002302محاسنحبٌبحمادهماسهدمشق2158170225930759

اإلنكلٌزٌةأولى20002302رؼداءالشلقالدٌن عالءعبادهدمشق2159170164223269

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302فادٌهالؽندوركمالهللا هبهدمشق رٌؾ2160170295827243

اإلنكلٌزٌةأولى20002302جمٌلهالرحمن العبدالرزاق عبدنوردمشق2161170288230820

الفرنسٌةأولى19992302رداححسنوحٌدعلًدمشق2162170180421807

اإلنكلٌزٌةأولى19992302رحابالعثمانعلًاسماءدرعا2163170030716306

اإلنكلٌزٌةأولى19992302سمٌهبركاتفراسحسندمشق2164170075823748

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002302علٌاالقبانًعدنانوعددمشق رٌؾ2165170307927848

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982302نعمةعتمةمحمدمناردرعا2166170270215068
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302ؼصنابوفخرعامراوسالسوٌداء216717004023532

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302سهٌرالنعاج ابوطاللاسامةدمشق2168170026525813

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302صباحالشرعجدعانآالءدرعا2169170005713317

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302لماالدٌن ناصررامزماسهدمشق2170170226030761

اإلنكلٌزٌةأولى19992302عهدسلطانحٌانروعهدمشق رٌؾ2171170124630723

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002302فاطمةعباسمنذررنددمشق رٌؾ2172170113523570

اإلنكلٌزٌةأولى19982302هدىسرٌهعلًاٌماندمشق رٌؾ2173170043023021

اإلنكلٌزٌةأولى20002301نسرٌنكوكشاٌمنالدٌن نور محمددمشق2174170254521950

اإلنكلٌزٌةأولى19992301صباحجاوٌشمحمداٌادرنٌمدمشق2175170116736176

الفرنسٌةثانٌة20002301لٌناقناٌهاحسانرؼددمشق2176170106831093

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301الندى عطرالبالوشجمعهحناندمشق2177170080330483

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982301خٌرٌهدروٌشراكانشذادمشق رٌؾ2178170153527490

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982301داللالعلدونًعصامهٌثمدمشق رٌؾ2179170305018598

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301مرٌمرعدنزاربشار محمددمشق رٌؾ2180170235218587

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301لٌلىقطٌنًحسامقٌسالسوٌداء218117020213712

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002301نسٌبهلمٌافؤادبحردمشق2182170050222267

الفرنسٌةثانٌة19992301صبحٌههندٌهعلًادهمدمشق2183170025322213

الفرنسٌةثانٌة20002301مٌساءموسىلؤيمجددمشق2184170229221938

الفرنسٌةثانٌة19992301فطمةالكرديالعزٌز عبدٌاسردمشق2185170312220173

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002301بسٌمهالخطٌبالمنعم عبداٌماندمشق رٌؾ2186170042723928

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301رولىابراهٌممحمدزكرٌادمشق2187170132522373

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002301رهؾاألشقرسعٌد محمدٌزندمشق2188170315421037

اإلنكلٌزٌةأولى19992301ٌاسمٌنشرٌدهمحمودهدٌلدمشق رٌؾ2189170300424154

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301رٌماالصعوبماجدمجددمشق2190170229321093

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301جمٌلهابوسنامٌراسماءدمشق رٌؾ2191170029726103

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002301اٌمانقاروطحٌدرفاطمهدمشق رٌؾ2192170196323797

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301رلىمرادمحمدطارقالسوٌداء219317016144290

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002301اٌمانالحالقٌاسررامادمشق2194170099930527

اإلنكلٌزٌةأولى20002301بٌداءؼٌبورأشرؾشامدمشق2195170152831710

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301نجودالحلبًباسللٌندمشق2196170219330736

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301منالالموعدالسالم عبدانسالقنٌطرة2197170039110539

اإلنكلٌزٌةأولى19992301آمنهالبكريالدٌن سٌؾبشرىدرعا2198170053916325

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002301رانٌاحسنهٌثمجعفردمشق2199170066925020

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002301وفاءالشحاداتاسماعٌلالنادرعا2200170210013422

اإلنكلٌزٌةأولى19992301رشاالقطٌنًالقادر عبد احمدشذىدمشق رٌؾ2201170153923636

اإلنكلٌزٌةأولى19992301مزناالملقًاٌاد احمدؼنىدمشق رٌؾ2202170191324709

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002301لطٌفهسنجاببدراالءدمشق رٌؾ2203170032122164

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002301ٌمنىمنصورعدنانبٌاندمشق2204170057430449
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002301افتكارالسعديقاسمنور محمددرعا220517025485981

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002301سمٌهكنفانًخالدالرحمن عبددمشق2206170165722433

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301زبٌدهحبٌبصفوحخٌر محمددمشق2207170238922747

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301املخالدعمادالدٌنعبدالرحمندمشق2208170170325467

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301سناءٌوسؾ الحاجعبدالمعٌنمنورادلب220917027175367

اإلنكلٌزٌةأولى19992300امٌرهدٌوبمحسنرؼددمشق2210170109333751

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300امٌرهمعمًولٌدزٌرٌنالحسكة2211170133414452

اإلنكلٌزٌةأولى19992300سمٌهسعدحسنبشاردمشق رٌؾ2212170052815430

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300لٌناضاهرجمٌلخالددمشق رٌؾ2213170083515183

اإلنكلٌزٌةأولى19982300ملكاحمدعبدالموجودمحمددمشق رٌؾ2214170243819195

الفرنسٌةأولى19992300انعامالمذٌبولٌدبشاردرعا221517005349223

اإلنكلٌزٌةأولى20002300مروةالؽورانًنادراٌالؾدمشق2216170041630414

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300صالحهكنشمعتزرجادمشق2217170103522369

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002300نعٌمهسفرتامربٌاندمشق2218170057225567

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300منالالحنبرجًاٌمنمنىدمشق2219170271933453

اإلنكلٌزٌةأولى20002300تٌودورهعبدوامٌلكبرئٌلالحسكة222017020479916

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002300رجاءحافظعمرنور محمددمشق2221170254722849

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300حنٌفةالدٌن سعدأٌمنروالدمشق رٌؾ2222170124831628

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300رائدهالخوريحسامؼٌثدمشق رٌؾ2223170192519098

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300مرٌمالعقلهاسماعٌلطاهردرعا222417016175935

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300سوالؾالصفديفٌصلشذىالسوٌداء222517015406400

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300فاطمةالبكورجمٌلخالددمشق2226170083428372

اإلنكلٌزٌةأولى20002300رٌماٌوسؾرفعتجورجطرطوس222717007129570

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002300جورجٌناموسىسامًرٌتادمشق رٌؾ2228170126826960

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002300حٌاةقطن ابومحمدسارةدمشق رٌؾ2229170136431034

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300الناالمصريهللا عبدلولٌادمشق2230170215830876

اإلنكلٌزٌةأولى20002300كلودالخوريحسانعديدمشق رٌؾ2231170172417514

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300نجاحالعٌسىمحمدرامادمشق رٌؾ2232170098222537

اإلنكلٌزٌةأولى20002300نرجسكنعانمحمودشاديدمشق رٌؾ2233170152516652

اإلنكلٌزٌةأولى20002300الهدى نوربندقدارعلً محمدبٌاندمشق2234170058030450

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002300نجواسالمزكرٌارؼددمشق رٌؾ2235170107630988

اإلنكلٌزٌةأولى19992300رانٌاالعوادسلٌمسارةدمشق رٌؾ2236170136231031

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982300منالاالحمدزكرٌاوالءدمشق رٌؾ2237170308924808

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300مٌسون رفٌؾالحمٌدهللا عبدخٌر محمددمشق رٌؾ2238170239017464

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300اٌمانٌزبكابراهٌمجابردمشق2239170066022297

الفرنسٌةثانٌة19992300نادٌاجبارهحسٌناٌناسدمشق رٌؾ2240170044323933

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982300امٌرهالمرعشلًأسامههدٌلدمشق2241170298934723

اإلنكلٌزٌةأولى19992300صفاءدلٌلهزرٌؾلبانهدمشق رٌؾ2242170211623686
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الفرنسٌةثانٌة20002300فاتنالمعريسلطانجورجدمشق2243170071421104

اإلنكلٌزٌةأولى20002299انشراحالسرٌعتٌسٌرٌوسؾالقنٌطرة2244170317810849

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299فاطمهدقهاللطٌؾ عبدباسلدمشق رٌؾ2245170046515021

اإلنكلٌزٌةأولى20002299آمنهالحرٌريعلًلٌنادرعا2246170221813542

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299مهاهٌفهوفٌقبتولدمشق2247170050033721

اإلنكلٌزٌةأولى20002299داللالؽراويابراهٌمفهدالرقة224817020037164

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299سهٌراالسدينبٌلحمزهدمشق2249170079920644

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299امٌهنوفلبسامزٌنهدمشق رٌؾ2250170135231025

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299ٌسرىالعاسمًناصرمالكدرعا225117022665246

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299مرٌمالفهادولٌدعماددمشق رٌؾ2252170181119709

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982299فاتنهالحاجبشار محمدعمار محمددمشق2253170246022793

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299ماريهارونرامزجونًدمشق رٌؾ2254170072716004

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299منالسحلولٌاسٌن محمدسالم محمددمشق2255170240322761

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299مندرهسلٌماناٌمنمرٌمدمشق رٌؾ2256170265522764

اإلنكلٌزٌةأولى19992299شمسهقزازومسلمرامادمشق رٌؾ2257170099224887

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299سناءصافًاٌمنمجدالسوٌداء225817022854012

اإلنكلٌزٌةأولى19992299نجاهعمرتركًرٌمدمشق رٌؾ2259170128822639

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299انعاممحمودحافظاٌماندرعا2260170042413647

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299لٌلىصالنحسٌنسارهالقنٌطرة2261170137813648

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299هدىالموسىأحمدرهؾالقنٌطرة2262170118612952

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982299هندالصٌدناويعدنان محمدارٌجدمشق2263170026031258

اإلنكلٌزٌةأولى20002299زٌنبالحجً ٌوسؾحسنشفاالحسكة2264170154515386

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299مٌسونعامرمالكمنصورالسوٌداء226517027154139

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299نادٌاادلبًجهاد محمدأحمددمشق2266170002123396

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299وفٌقهالراشد العبدهللاحسندانٌةدمشق رٌؾ2267170088322205

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299سمٌهالزنٌقهمنهلاٌهمدرعا226817004585121

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299ٌمامالباشاسامرمرٌمدمشق رٌؾ2269170266024721

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299هالهاٌوبًمصطفىأالءدمشق2270170007130931

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299صافٌنازالعامر الحسنعٌسىنوردمشق رٌؾ2271170288827216

الفرنسٌةثانٌة19992299صفاءالمصطفىاحمدحسامدمشق2272170074522316

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298فٌروزمحفوضسامًفاديحماة2273170194321771

الفرنسٌةثانٌة19992298ناٌفهرعدالكرٌم عبدسالفادمشق رٌؾ2274170146123884

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298وفاءابراهٌماحمدلمىدمشق رٌؾ2275170213524555

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002298لماقنوتعالء احمداملدمشق2276170036630406

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298فادٌاسعدسمٌررواندمشق2277170122130596

الفرنسٌةأولى19992298اعتدالنصرأٌمننورالسوٌداء227817028465693

اإلنكلٌزٌةأولى19992298لٌناكوكًؼساناوراسالحسكة2279170040114549

اإلنكلٌزٌةأولى19992298بدٌعهعٌد ابووائلمحمددمشق2280170255821941
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298رٌمعصٌدهمازنمعاذدمشق2281170268622900

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298روٌداالشهابًعمرسالًدمشق رٌؾ2282170142027003

اإلنكلٌزٌةأولى19992298ؼفرانشواكابراهٌمرزاندمشق رٌؾ2283170103926893

الفرنسٌةأولى19992298ملكحمٌدوشعبدالكرٌمحسامدمشق2284170074923516

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298ؼالٌةمرادماهررؤىدمشق2285170094930536

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982298هالهرمضانسعٌدٌوسؾدمشق2286170317928136

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298نداءسلٌمانمعنحسندمشق2287170076522326

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298سمرالبٌطاراحمدكوثردمشق2288170208230709

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002298ؼصوندهانالدٌن صالحعماردمشق2289170181925968

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002298منىالخٌاطبرهان محمدرنٌمدمشق رٌؾ2290170115926933

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002298فاطمهٌوسفانخٌر محمدرزاندمشق رٌؾ2291170104726897

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298كوثرمحفوضمحمدرنٌمدمشق2292170116533756

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002298ماجدهالصٌدناويابراهٌمهللا عبددمشق2293170168125353

اإلنكلٌزٌةأولى19992298فاتنالدقرمازن محمدعمرودمشق2294170186422545

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298هندالؽزالًعلًأسماءدرعا2295170004213837

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298ربىالبهنسًهٌثم محمدتسنٌمدمشق رٌؾ2296170061726800

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982298ؼادهمحمود السٌدالرحمن عبداٌاددمشق2297170040722255

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298آسٌاالفروانقاسمهٌامدرعا2298170304814443

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002298وعدعقٌلعدنانبراءهدمشق رٌؾ2299170051626612

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002298اسراءالواديناظمٌارادمشق2300170311932928

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298صفاالدروٌشجمالسارٌه محمددمشق2301170240123472

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298خلودالبلٌلًمنذرمحمددرعا230217025326325

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002298سمبرهقاقنوفل محمدمداددمشق2303170261134128

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002298هندالنقشهزهٌرنوردمشق رٌؾ2304170287727212

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297رٌمشرؾهٌثم احمدلٌالسدمشق2305170217331399

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297نعماتاالنكلٌزياٌمنتاج محمددمشق2306170235720750

اإلنكلٌزٌةأولى19992297وفاءزؼٌبمازنجناندمشق رٌؾ2307170068530930

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002297ردٌنهكحلالقادر عبدإباءدمشق رٌؾ2308170000216274

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002297الهنا دامصدٌقعٌسىبتولدمشق رٌؾ2309170048626048

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297رومٌةمنصورامجددٌنادمشق رٌؾ2310170093526851

الفرنسٌةثانٌة19992297نهامنذرناٌؾرهامالسوٌداء231117011856135

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297حنانآؼا ولًبشار محمدالرحمن عبددمشق2312170166823277

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297منالالزٌنالرزاق عبدبتولدمشق2313170047832290

اإلنكلٌزٌةأولى19992297مروهالدباغخالدرؤىدمشق2314170094138431

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297انعامقبالنعادلرٌموندمشق2315170131825609

اإلنكلٌزٌةأولى19992297منٌرةاحمدصفوانسامًدمشق2316170142625614

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297منىبندقمحمدلبنهالسوٌداء231717021176635

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297دعدأسعدمحمدهناديالسوٌداء231817030275821
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297فٌروزدوباابراهٌمحسٌندمشق2319170077121917

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297نسرٌنعبٌدٌوسؾاسراءالقنٌطرة2320170028913638

اإلنكلٌزٌةأولى19992297عبٌرابراهٌمعلًالرادمشق رٌؾ2321170209527091

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297نسٌمهعباساكرمرهامدمشق رٌؾ2322170117531750

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297عبٌرقاسماحمدمارٌهالقنٌطرة2323170224913623

اإلنكلٌزٌةأولى19992297امٌرهالطباخبشٌرؼٌاثدمشق رٌؾ2324170192217244

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297اسراءالمحمدالعكلبسامحنٌنالزور دٌر2325170081010106

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297بثٌنهالسمانمنصورعلًالسوٌداء232617017984230

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297دعداألٌوبًزٌاد محمدلٌندمشق2327170220430744

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297رلىنصربشارجوٌلدمشق رٌؾ2328170072830938

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297لمٌاءالعلًٌوسؾقٌسدمشق2329170202322583

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297مٌادهسعودقصًناٌادمشق رٌؾ2330170279127196

اإلنكلٌزٌةأولى19992297وفاءمنصوردٌابآمنهدمشق2331170009531980

اإلنكلٌزٌةأولى19992297ودادملصنزارمارٌودمشق2332170225122601

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297روالٌوسؾرٌاضرهامدمشق رٌؾ2333170118026403

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002297مٌادهالوكاعابراهٌمالهدى نوردمشق رٌؾ2334170285624381

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002297مارينخلهابراهٌمشاكردمشق2335170152726365

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002296فرٌدةمحمودجمالمٌاسدمشق رٌؾ2336170274523483

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002296نهالالهاديمنصوررؼدالسوٌداء233717011075556

اإلنكلٌزٌةأولى19992296مٌسوناألطرشثائركرٌمالسوٌداء233817020593544

اإلنكلٌزٌةأولى20002296اسٌاحسنعادلعلًدمشق2339170178822501

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296هناءابوزٌداٌمنضٌاء محمددرعا234017024155251

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002296حسناءالنحالويمجدمحمددمشق2341170250822672

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002296صفاءسودانٌاسٌن محمدؼنىدمشق2342170191830692

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296منىؼنٌممزٌداٌماندمشق رٌؾ2343170043423931

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296لماجلٌالتًٌاسر محمدهبهدمشق2344170297230839

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296كوثرنصريمنصورعالء محمددمشق رٌؾ2345170244915950

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296بسٌمهمحمدعلًزٌنبدمشق2346170134333581

اإلنكلٌزٌةأولى19992296سمٌرهطلبمحمدرهؾدمشق2347170120033659

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296مونٌرهالشومريحساناسٌلالسوٌداء234817003116325

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982296هٌفاءؼرٌبمنصورؼنوىدرعا2349170191215044

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002296نهادحٌدرمحمدذٌباحمددمشق رٌؾ2350170024016985

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296فاطمهالعقلهعقلهمالكدرعا2351170269314535

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296لبابهمكٌةبسامعامردمشق2352170163222413

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296رٌمانطفجًخٌر محمدرنٌمدمشق2353170116131575

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982296خدٌجةفخروالدٌن جمالآالءدمشق رٌؾ2354170005826703

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002296سوسنعٌسىماجدرزاندمشق2355170104530326

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296لٌناعسلً ابورٌاضمٌرنادمشق رٌؾ2356170275331325
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296هدٌهسلٌمانولٌدرنادمشق رٌؾ2357170112822397

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002296مٌمونهالحسٌنناصرٌزندمشق رٌؾ2358170315617504

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002296منالهاللنبٌلسالمالسوٌداء235917014766203

اإلنكلٌزٌةأولى19982296فطمالخطٌبجمٌلرنٌمدمشق2360170114638936

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982296مٌساءحجازيمحمدماهرعماردمشق2361170182626427

الفرنسٌةثانٌة19992296فاطمةمرعًحسنٌاراالقنٌطرة2362170310513764

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002296ملكًهاجرجمٌلؼفراندمشق رٌؾ2363170190627066

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296مٌساءطٌبٌوسؾهاجردمشق رٌؾ2364170293626186

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002296منالخطابالؽنً عبدسارهدمشق2365170139130629

اإلنكلٌزٌةأولى20002296ٌوالالصٌفًبهجتنانسًدمشق رٌؾ2366170278725365

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002296فهٌمهمرعًمحمداسالمالقنٌطرة2367170029413757

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295زٌنبناصٌؾبشاررهامدمشق رٌؾ2368170117830713

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295سمٌحاالقاسمنجٌب محمدسهادرعا2369170150814326

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295حسناءشربجًفارسبشاردمشق2370170053122275

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002295أمانًشماعاٌمنؼالٌهدمشق2371170187434683

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295بارعهالضحٌكحازممٌاسهدمشق رٌؾ2372170274722287

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982295تركٌهالحفرياركانفاطمهالقنٌطرة2373170195813187

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002295امٌنهرحالابراهٌمسماحدمشق2374170149131708

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295رانٌهالخطٌباٌمنقمردمشق رٌؾ2375170201627083

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295مهذبحناويسمٌررؼدهدمشق رٌؾ2376170111127332

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295امنهالعمارفؤاد محمدأسماءدرعا2377170004414334

اإلنكلٌزٌةأولى19992295دانٌههاشمعثمانؼزلدمشق رٌؾ2378170189823578

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295بسماالبطرسفاديرامادمشق2379170097732526

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002295منالضاهرخضراسعددمشق رٌؾ2380170029015179

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295نارٌمانخالد سلٌمانناٌؾاٌماندمشق2381170043631559

الفرنسٌةثانٌة19992295بدٌعهبدٌويسامركارٌندمشق2382170204634125

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982295مطٌعهالمجٌد عبدنذٌرهدىدمشق رٌؾ2383170298823841

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295تؽرٌدالفالحبسامآٌهدمشق رٌؾ2384170014227636

اإلنكلٌزٌةأولى19992295هالهمنكشرٌاضعمراندمشق رٌؾ2385170186217124

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295ربٌعهالعٌسىعمرمالكالقنٌطرة2386170226410877

الفرنسٌةأولى20002295بشرىشنورمحمدطٌؾدمشق رٌؾ2387170162226150

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295كوثرالقادريالقادر عبدعالدمشق2388170175134164

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002295جانٌتانطكلًموسىهبهدمشق رٌؾ2389170297631196

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295حنٌفهٌاسٌنفاٌز محمدلمٌاءدمشق2390170214434472

اإلنكلٌزٌةأولى19992295رٌممحمودمحمودنوردمشق رٌؾ2391170290424849

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295حسنةبدويصالحعفراءدمشق رٌؾ2392170174026573

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295اسٌهالحجًخالدرٌمهالقنٌطرة2393170131713737

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295هناشناق ابومامونحفٌظهدمشق رٌؾ2394170077924788
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002295رزانلً بوسنهمصطفىٌزن محمددمشق2395170256922864

اإلنكلٌزٌةأولى19992295مٌادهلطٌفهمورٌسبشرىدمشق2396170055131816

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295العرب عزهبوظوباسمفراس محمددمشق رٌؾ2397170247817475

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002295باسمهالنعمهزهٌرلٌندمشق رٌؾ2398170219731124

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295ؼادهابواللبنرٌاضسالمدمشق رٌؾ2399170146930107

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294مدىنصراكرمسالؾالسوٌداء240017014586436

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294ملكالنحاسخالدالحكٌم عبددمشق رٌؾ2401170164817429

اإلنكلٌزٌةأولى20002294شهنازالجدعانجهادجوديدمشق2402170069730472

الفرنسٌةثانٌة20002294مٌساءالعوضناظملٌندمشق رٌؾ2403170221323274

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294هناءالعبدالرجبسفٌانلٌنالزور دٌر2404170219910129

اإلنكلٌزٌةأولى19992294جمٌلهشوٌكانًمحمدٌاسرعبدهللادمشق2405170170621726

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294اٌمانؼضٌهسامًنازالورددمشق رٌؾ2406170278431701

اإلنكلٌزٌةأولى19982294مرٌمحمادهنبٌل محمدعالءدمشق2407170176622487

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294لمىصندوقعزترشادمشق2408170105932333

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294رزانالدٌريماهر محمدخٌالدرعا2409170086313751

اإلنكلٌزٌةأولى19992294وهٌبهزخم ابوابراهٌمساندرادمشق2410170142930638

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294سمرالؽزالًناجًلجٌندرعا2411170213313858

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294شكرانشبلًبشارسارهدمشق رٌؾ2412170137522350

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294انسامذٌبمهديحسنالسوٌداء241317007663913

اإلنكلٌزٌةأولى19982294صبرهضاهرضاهرعالدمشق رٌؾ2414170174935071

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294منالحدٌدةامٌرمحمددمشق رٌؾ2415170233416320

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294مهاشبٌبخالدانس محمددمشق2416170233820291

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294خالدٌهالمفعالنًعبداللطٌؾصفادرعا2417170158115996

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294رٌمالسعديحساموسامالسوٌداء241817030674306

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294صفاءالسعديحسنرزاندمشق2419170104230541

اإلنكلٌزٌةأولى20002294مًهنا ابوحسنً راتبرٌمدمشق2420170129230122

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294هوٌداملحمدباحكارولٌندمشق2421170204230704

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294عفاؾالقناطريجهادرؤىدمشق2422170094034432

اإلنكلٌزٌةأولى19992294فرٌزهحاكمه ابومنٌرزٌنهدمشق2423170135731124

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294فاٌزهالسلٌمانمحمدلورادرعا2424170215613826

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294منىطالباسماعٌلفرحدمشق2425170198630698

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294سحراالٌوبًسامرأحمددمشق2426170001222982

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294اٌمانعٌسىمروانعبٌردرعا2427170171713115

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294انعاماالوتانًاحمدزاهردمشق2428170132322372

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294لمٌاقانشاوناوزتاٌناسالقنٌطرة2429170044513640

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294منىالعلًدحامامٌردمشق2430170037723594

اإلنكلٌزٌةأولى19982294جٌهانالمطلقٌاسرعماردرعا243117018307233

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294ماريرحمهرفٌقجورجدمشق2432170071325456
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294سهٌالعباسٌحٌىاٌماندمشق رٌؾ2433170043824336

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294لٌنامحٌسننواؾلٌندمشق رٌؾ2434170221422370

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294فلايرالمصريمحمدهدٌلدرعا2435170300213710

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294هدٌهالوٌساحمدحٌدردمشق2436170082522343

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293بشرىالمحمدحسنالدٌن جاللدمشق2437170067022300

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293اٌمانمعانًسامر محمدماجدهدمشق2438170223230755

اإلنكلٌزٌةأولى19982293مٌسونالساباعمادكارولدمشق2439170203938458

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293خٌرٌهالعسلًمحمودمحمددمشق رٌؾ2440170252315481

اإلنكلٌزٌةأولى19982293سمرالصباغاٌمنعبدالحمٌددمشق2441170170128752

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293هٌلداسلمونسامرلٌلٌاندمشق2442170218731866

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293كوثرؼنٌمالباسط عبد محمدرفاهدمشق رٌؾ2443170111432532

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293انعامشهابمحروسوسامدمشق رٌؾ2444170307122384

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293وفاءحواطجهاد محمدازدهاردمشق رٌؾ2445170026231366

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293وفاءسمورفؤادٌاراالسوٌداء244617031116382

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293مهاشعارسلٌمانرواندمشق رٌؾ2447170121926946

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293عائشهالعقاٌلهؼسانوالءدرعا2448170309313229

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293سهامابراهٌمالجبار عبدتؽرٌددرعا2449170062114004

الفرنسٌةأولى20002293وسٌمةساريرٌاضمرامالقنٌطرة2450170261613344

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293سهٌلهالمصريحسانرندهدمشق رٌؾ2451170113726663

اإلنكلٌزٌةأولى19992293سٌلفاالمهناأوسلوسًدرعا2452170215713985

اإلنكلٌزٌةأولى20002293زهورخٌتأحمدالنادمشق2453170209936873

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293مناراللٌلمهندصالحةدمشق رٌؾ2454170156424004

اإلنكلٌزٌةأولى19992293عائشهجزارموفقحسناءدمشق2455170076932007

اإلنكلٌزٌةأولى19992293ؼٌداءالمحامٌدوحٌدرامادمشق رٌؾ2456170099624687

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293مائسهاالسعدنجدتصفادرعا2457170158613824

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982293فلايرصادقلًمجابرضواندمشق2458170106223037

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293ماريحدادمٌشٌلنؽمدمشق2459170283530813

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293اٌمانالقاضًعصمتموفقدمشق رٌؾ2460170273818282

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293تباركبربرمصطفىنوراندمشق رٌؾ2461170292522303

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982293امٌرهعلوشعصامسالمدمشق رٌؾ2462170147331966

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293زكٌهالعدويهاشمهبةدمشق رٌؾ2463170295423587

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293هناديالقصٌؾالدٌن عالءبتولدمشق رٌؾ2464170048226364

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293امٌماطهوفٌقرقٌةدمشق رٌؾ2465170111826917

اإلنكلٌزٌةأولى19992293هزارتاجو الشٌخخالدسارهدمشق2466170137930626

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293مٌسناجًمحمدفتحٌهدمشق رٌؾ2467170197826159

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293رحاباسماعٌلهاديٌونسدمشق رٌؾ2468170318818682

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293منىالشماعمحمدموفقبشردمشق2469170053725843

الفرنسٌةثانٌة19982292رمزٌهمسلممحمدحسنالقنٌطرة2470170076210744
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اإلنكلٌزٌةأولى19982292هٌامالؽوثانًفؤاداحمددرعا247117002299207

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292رناالشٌخراشدامنهدمشق2472170037331981

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292انتصارأٌوبمحمدٌزندمشق رٌؾ2473170315217861

الفرنسٌةأولى19982292مرٌمالصالحعبدالمطلبمحمددمشق2474170243728845

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292سهامالشداٌدهعٌسىكارولدمشق2475170204031949

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292لماالخطٌبلؤي محمدعمردمشق2476170185421934

اإلنكلٌزٌةأولى19992292امٌرةراشد ابواحمدرانٌةدمشق رٌؾ2477170101426887

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292روعهبرهومزهٌرتالهحمص2478170059519375

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292ودادموسىنعٌمسارهدمشق رٌؾ2479170141130485

اإلنكلٌزٌةأولى19992292سوزانالجعفري ٌوزباشًسامرسلٌماندمشق رٌؾ2480170148818098

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292فادٌهمعلولهرولونسعدهدمشق رٌؾ2481170145324878

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292رٌمالمخلالتًزٌاد محمدعصماءدمشق رٌؾ2482170173627047

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292ماريزكالطٌؾامجددمشق رٌؾ2483170036218928

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292رجاءالحجلسامًعٌسىدمشق2484170187023871

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292سمٌةأصطٌفًمحمدكرمدمشق2485170205426740

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292نورهحسنالدٌن عالءآختًالحسكة248617000309154

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292سوسنالصبحنصوحبٌان محمددمشق2487170235622730

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982292سحرالنصرنعمانحنادمشق رٌؾ2488170080119209

اإلنكلٌزٌةأولى19992292أملجورٌهمحمدبراءدمشق رٌؾ2489170051416535

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292جمانهالسعديوسٌمرامًدمشق2490170100921959

اإلنكلٌزٌةأولى19992292عائدهمبٌضرشدي محمدهبةدمشق2491170295133141

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292هٌامالدٌن نورمحمدحسندمشق رٌؾ2492170076315645

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292تباركطالببشٌررؼددمشق رٌؾ2493170107426088

الفرنسٌةثانٌة20002292روضهعلً المالقاسمعبدهللادمشق2494170170520439

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292زٌنبموسىفائقروديالحسكة2495170123710505

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292لٌنازٌدانمحمودمناؾدمشق رٌؾ2496170270618596

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292نبالالسبطرٌاضفاديالسوٌداء249717019423703

الفرنسٌةثانٌة19992292ندىالخٌمًبشارأحمددمشق2498170000922154

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292هناديحمدانابراهٌمرنٌمدمشق2499170113934814

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292مٌسرقدسٌةاحمددانٌةدرعا2500170088213036

اإلنكلٌزٌةأولى19992292وسامنونوسمٌرادهمدمشق2501170025222211

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292نادٌهببٌلًعالءجوديدمشق رٌؾ2502170070130417

اإلنكلٌزٌةأولى20002292نبٌلهٌوسؾٌوسؾرٌتادمشق رٌؾ2503170127727337

اإلنكلٌزٌةثانٌة19802292سمٌرهالخٌمًفاروقنوردمشق رٌؾ2504170288935119

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292زٌنبخضرمحمدٌارادمشق رٌؾ2505170311424456

اإلنكلٌزٌةأولى20002292سمٌرهالخلؾٌعقوبضٌاءالدٌندرعا250617016056109

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291روالزٌنٌهالٌاسرٌبالدمشق2507170126121110

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291عبٌرالسعدفائزآٌةادلب250817001229020
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اإلنكلٌزٌةأولى20002291خلودعمر علًٌوسؾدعاءدمشق رٌؾ2509170090730068

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291ختامدخانبدرضراردمشق رٌؾ2510170160015051

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291منىالرهواناللطٌؾ عبدعماردمشق2511170182020255

اإلنكلٌزٌةأولى19992291منالسرحانسامررامادمشق2512170096634788

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291خولهرمضانابراهٌمزٌنبدمشق رٌؾ2513170133926414

اإلنكلٌزٌةأولى19992291هالهالحسٌكًمأمونشامدمشق2514170153130662

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291ؼالٌهخلٌفهباللٌارادمشق2515170310234139

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291اٌمانالحمصًعمادفاروق محمددمشق2516170247522810

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291صالحةكرٌمعبدالحمٌداملالقنٌطرة2517170036813639

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291منىالصفديبولسماٌادمشق رٌؾ2518170227531140

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291رانٌاالحراكًمنصورمحمدشاهردمشق2519170257323165

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291فاطمهاحدبسعٌد محمدامٌنهدمشق2520170038436747

اإلنكلٌزٌةأولى19992291هالهالحسٌكًمأمونهٌادمشق2521170304230852

اإلنكلٌزٌةأولى20002291الهامحمودةعمادمحمددمشق2522170245921964

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291منارتمرؼسانراماالقنٌطرة2523170097512936

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291زهرٌهشٌاحاحمدهللا عبددمشق2524170168422454

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291مٌادةزٌتونهحمودنورالسوٌداء252517028755326

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291خولةمفلحماجدداللدرعا2526170091113250

الفرنسٌةأولى19972291مرٌمالفروحعدناناالسالم سٌؾدرعا252717015208957

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291سهٌرالؽزالًاحمدسارهدمشق رٌؾ2528170137030734

اإلنكلٌزٌةأولى19992291مٌساءعٌدمازنرؼددمشق رٌؾ2529170109126910

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291مهاالمصريحسامبتولدمشق رٌؾ2530170047326765

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291شهنازالحدادعدناننوردمشق2531170288332120

اإلنكلٌزٌةثانٌة19972291رانٌهالؽبرهاحمدٌحٌىبٌاندمشق2532170057038894

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291زهورالربداويكارمندىدرعا2533170281313369

اإلنكلٌزٌةأولى19992291إٌمانطالبالمحسن عبدربادمشق رٌؾ2534170102131612

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291أملجرٌشأحمداسالمدمشق رٌؾ2535170029224077

اإلنكلٌزٌةأولى20002291منىالحفٌظ عبدمحمدهبةدمشق2536170295230215

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291منىعماشهعصامأدهمالسوٌداء253717000323528

الفرنسٌةثانٌة20002291كوثرالمحمدعطٌهابتهالالقنٌطرة2538170018813565

اإلنكلٌزٌةأولى19992291مٌسرالسالماتمصطفىرهامدرعا2539170118416343

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291رزانالترجمانرامز محمدبرٌهاندمشق رٌؾ2540170052327281

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291مرٌمالٌوسؾندٌمكاترٌندرعا2541170202813222

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291سوسنالخنالفتاح عبدتسنٌمدمشق2542170060630457

اإلنكلٌزٌةأولى20002291خالدهراجحه داودابراهٌمجرجًدمشق2543170066421139

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291سحابالحمويفراساٌهدمشق2544170045031236

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291نجوىموسىوجديآٌهدمشق رٌؾ2545170018123179

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291نوالالؽالٌٌنًابراهٌممرٌمدمشق رٌؾ2546170265130141

86/69



أسماء المقبولين في السنة التحضيرية في جامعة دمشق

2018 - 2017 للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

التفاضل لغةالتفاضل دورةالتفاضل مجموعالميالد تاريخاألم اسمالكنيةاألب اسماالسمالمحافظةاالكتتاب رقماالمتحاني الرقمالتسلسل

اإلنكلٌزٌةأولى19982291ؼصونالحمدعلً محمدأنؽامدمشق رٌؾ2547170010923755

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290ؼادهجزاٌرلًنوارؼنىدمشق رٌؾ2548170192027304

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290آمنةبشٌرمنٌرإٌماندمشق رٌؾ2549170013322074

اإلنكلٌزٌةأولى20002290مرٌمناعمهٌاسٌنسارهدمشق2550170141433365

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290نبالالرزحساندانهدمشق رٌؾ2551170087330424

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290هدىصوانحمزهمعاذدمشق2552170268322895

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002290سلٌمهالؽصٌنٌونسلمٌسدرعا2553170215314092

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290نواللبادمأمونسارهدمشق رٌؾ2554170139724115

الفرنسٌةثانٌة20002290ودادالدٌن خٌرمازنمحمددمشق2555170250022667

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290فاطمهالكرٌم عبدابراهٌمملهمحماة2556170269619731

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002290فاطمهمقصودمحمدمصطفىدمشق رٌؾ2557170267916724

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982290رقٌهالرفاعًؼساناحمددرعا255817002287168

اإلنكلٌزٌةأولى20002290مهادٌبٌاسرسامًدمشق رٌؾ2559170142718097

الفرنسٌةثانٌة19992290ودادالعاقلهٌسمكاتٌاالسوٌداء256017020346079

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290عبٌرنصٌرخالدجماندمشق رٌؾ2561170067924096

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290املظاظاعماد محمدسدرهدمشق2562170144333367

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290ازدهارعوضخالدتباركدمشق رٌؾ2563170059830927

اإلنكلٌزٌةأولى19992290هدٌهكسرأحمدعمردمشق رٌؾ2564170183315469

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290فاتنفاخوريحافظمجددمشق رٌؾ2565170228616086

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290وسامطحٌنهسامر محمداٌمن محمددمشق2566170234022715

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290نسرٌنالحمٌرقاسمابراهٌمدرعا256717001955501

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290سمرخلٌلاحمدبٌان محمددمشق2568170235521437

اإلنكلٌزٌةأولى19982290اخالصالعاسمًعلًمودهدرعا2569170273416379

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002290انعاماللوجًلطفً محمدبٌاندمشق رٌؾ2570170058230644

اإلنكلٌزٌةأولى20002290خنساءٌونسباسم محمددانًدمشق2571170087822360

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290هناءهللا العودهالدٌن سٌؾ ولٌدرامادرعا2572170099814220

الفرنسٌةثانٌة19982290آسٌاخضرهزهٌررؤىدمشق رٌؾ2573170094326857

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002290علٌاءالوتارولٌد محمدجهاد محمددمشق2574170236022732

اإلنكلٌزٌةأولى20002290سناءبرهوممحمدعلًدمشق رٌؾ2575170179515661

الفرنسٌةثانٌة20002290جمٌلهالفٌاضمحمدرٌمالقنٌطرة2576170130513581

الفرنسٌةثانٌة19992289نهالالقضمانًصالحاحمددمشق2577170022021911

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289منالالخطٌباسامهندوىدمشق2578170280730807

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289نوىحسٌنأمٌنأحمدحماة2579170000620353

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289فوزهالرفاعًرضامحمددرعا258017023976250

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002289وهٌبهعباسمحمودرهؾدمشق رٌؾ2581170120526943

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289اناسالقبانًكمالمحمدنوردمشق رٌؾ2582170258217592

اإلنكلٌزٌةثانٌة19972289خدٌجةقٌشانًجمٌلحمزةادلب258317007866022

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289باسمهنصارالدٌن عالءهبهدمشق2584170296530836

86/70



أسماء المقبولين في السنة التحضيرية في جامعة دمشق

2018 - 2017 للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

التفاضل لغةالتفاضل دورةالتفاضل مجموعالميالد تاريخاألم اسمالكنيةاألب اسماالسمالمحافظةاالكتتاب رقماالمتحاني الرقمالتسلسل

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002289اٌمانكعدانبشار محمدمعاذدمشق2585170268720168

اإلنكلٌزٌةأولى20002289منىعرابًبشار محمدرؼددمشق رٌؾ2586170109426913

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289سلمىالزهررٌاضارٌجدمشق رٌؾ2587170025822472

اإلنكلٌزٌةأولى20002289جمٌلةبال قرهزٌادرنٌمدمشق2588170114830573

الفرنسٌةثانٌة20002289لٌناالبادياحمدروانالقنٌطرة2589170121213756

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289رونازالرزاق عبدعلًمرامدمشق رٌؾ2590170261824447

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289عائدهالهنديبسام محمدٌزندمشق2591170315321077

اإلنكلٌزٌةأولى20002289رباحالقادريمأمونآٌهدمشق رٌؾ2592170016325255

الفرنسٌةثانٌة19992289صالح داللصالحهاحمدحمزهدمشق2593170078925591

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289بشرىؼضباننبٌلافناندمشق رٌؾ2594170031522163

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289نوالالرفاعًمحمدمحفوظفاطمهدمشق رٌؾ2595170197222262

اإلنكلٌزٌةأولى19992289سوزاندعدوشسامرعماردمشق2596170181722514

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002289رنابلديالٌاسربادمشق2597170101931798

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002289وفاءالمواسموسىالهدى نوردمشق رٌؾ2598170286624052

اإلنكلٌزٌةأولى20012289ماجدهحامدماجدمحمددمشق2599170249622666

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289آمالسرورمحمدمالكدمشق2600170226522605

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289كلودٌهكشورمحمدحنٌنالسوٌداء260117008185383

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289وسٌلهالحبوسمنٌؾمحمددرعا260217025345781

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002289خدٌجهالؽزالًابراهٌمٌوسؾدرعا260317031765700

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289رسٌلهالطوٌلعادلآٌهالسوٌداء260417001536111

اإلنكلٌزٌةأولى19992288فاتنهالمصريناهد محمدعامر محمددمشق2605170242522774

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002288سمٌرةأعرجكمالمازندمشق2606170225520703

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288سرابعلًعلًمقداددمشق رٌؾ2607170269217860

اإلنكلٌزٌةأولى19982288بسمهالعنزياحمدعوضدمشق2608170186929504

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002288صباحمكانسًمحمدآٌهالحسكة2609170017414540

اإلنكلٌزٌةأولى20002288ابتسامالعبدابراهٌمخلٌلالحسكة261017008588652

الفرنسٌةأولى20002288مهااالبراهٌمبسامفٌصل محمددمشق2611170248322812

الفرنسٌةثانٌة20002288رناالحورياحمدرٌاضدمشق2612170125423260

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288ابتسامزٌنهأحمدعلًدمشق رٌؾ2613170177217439

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288ندىخٌاطولٌدشروقدمشق2614170154231144

اإلنكلٌزٌةأولى19992288نعماتخنشورعمر محمدبٌاندمشق2615170058130451

اإلنكلٌزٌةأولى19992288عائدهخلوؾجهادحمزهدمشق2616170079220973

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002288فاطمهاحمدامجدرٌتادمشق رٌؾ2617170126622748

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288عبٌرمحمدوائلأؼٌددرعا261817000496443

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288مهاهاشمعاطؾرامادمشق2619170096734248

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002288رٌعانالخطٌبرضا محمدرؼددمشق2620170109730556

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288صلحٌهحمًاحمدشٌخًالحسكة262117015579776

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002288هٌامالشرعحسامصالحدرعا262217015915386
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اإلنكلٌزٌةأولى19982288نهاركابجمٌلنورسدمشق2623170292628620

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002288صالحهنصارثانًلجٌنالسوٌداء262417021266153

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288حنانكولوالدٌن نور محمدسارهدمشق2625170140430634

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002288كوثرؼازي محمدشوقًعلًدمشق رٌؾ2626170178717242

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288جهانالذٌبماجدكرٌمدمشق رٌؾ2627170206416079

اإلنكلٌزٌةأولى19992288هدىالؽنً عبدمجديعمردمشق2628170185322536

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002288امونعلً سٌدمحمدآالءدمشق2629170006732968

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982288اّمنهمؤذنخٌر محمدبسامدمشق رٌؾ2630170052416371

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288خدٌجهالسماوياحمدهللا نصردمشق رٌؾ2631170283019137

اإلنكلٌزٌةأولى19992288منىحسنالرحمن عبدناٌؾدمشق رٌؾ2632170279316498

اإلنكلٌزٌةثانٌة19972288رٌمدٌابمعتزسامردمشق2633170142429476

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288رحابمعروؾحمدهٌادمشق رٌؾ2634170303231204

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287نورحجازيعصام محمدابراهٌمدمشق2635170019922148

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287نهلىالشاهٌنمحمودمحمددمشق2636170252222682

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287مهاالطعانًعدنانسارهدرعا2637170139414583

الفرنسٌةثانٌة19992287حنانخلوؾدٌبالرحمن عبددمشق رٌؾ2638170165818943

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287مالكشربجًمحمدعدناناحمددمشق2639170024125009

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287نهادعمرعمرمحموددمشق2640170259726155

اإلنكلٌزٌةأولى20002287دٌماالسلٌمانهللا فتحعمرالزور دٌر264117018505003

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287رزانابوسلوكمالؼٌاثدمشق2642170192323303

اإلنكلٌزٌةأولى19982287ابتسامالحرٌبصالحانتصاردمشق2643170038538648

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287منىملصؼٌاثزٌندمشق رٌؾ2644170133825388

الفرنسٌةأولى19992287منىضاهرمحمدقصًالقنٌطرة2645170201412113

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287اٌمانكحلوسابراهٌممحمددمشق رٌؾ2646170231816092

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287سوسنبٌطاراسامهالرادمشق رٌؾ2647170208931101

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287فاٌزهبكرالمجٌد عبدمحموددمشق رٌؾ2648170259516814

اإلنكلٌزٌةأولى20002287لونارهللا العبدماجدالرزاق عبددمشق2649170167422445

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287حسنهالحسٌنخالدمحمدالقنٌطرة2650170237810819

اإلنكلٌزٌةأولى19992287سمٌرهالعرسالًالفتاح عبدمحمددمشق رٌؾ2651170243018657

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287فاطمةالحسنٌوسؾدعاءدمشق2652170090634591

اإلنكلٌزٌةثانٌة19972287نعمهالقبالنمحمدمحموددرعا265317026057186

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287لٌناجدوعمصطفىبتولدمشق رٌؾ2654170049726769

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287مجدبركٌلٌوسؾفاديدمشق رٌؾ2655170194916152

الفرنسٌةأولى20002287فطمهالمهاٌنًسمٌر محمدالدٌن عزدمشق2656170173122481

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287ختامصالحهأٌمنرامادمشق رٌؾ2657170095927900

الفرنسٌةأولى19992287لٌناالمنجدزهٌر محمدحسٌندمشق2658170077522333

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287جوهٌنهالشمنديقاسمتمامالسوٌداء265917006384339

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287ضٌاءمحضرسعٌدرنٌمدمشق2660170114936263
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287أهالدعبولأمٌنلجٌندمشق رٌؾ2661170212126010

اإلنكلٌزٌةأولى19962287نوالشعٌبعبدهللافاطمةالقنٌطرة2662170195515531

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287مرٌمالقرطهحسٌنآمنهدمشق رٌؾ2663170009423747

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287ربٌعهالدٌن ؼرزلورنسصباالسوٌداء266417015726524

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287ندىشعباناحمدالهدى نوردمشق رٌؾ2665170285924613

الفرنسٌةأولى20002287سمرشعبانعمرفرحدمشق2666170199133788

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287مرٌمالدعاسمحمودرزانالقنٌطرة2667170104913662

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287رجاءالصٌادعلًمحمددمشق رٌؾ2668170245119542

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287مرٌمالٌاسٌنجودتاسراءدرعا2669170027814363

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287اٌماالبرازيعامربرٌشاندمشق رٌؾ2670170052223629

اإلنكلٌزٌةأولى19992287نادٌاالعٌسمًطاللفرحالسوٌداء267117019895889

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287سمرعدرهوفًنوردمشق2672170291832614

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287خالدهالجباعًمحمدملهمالسوٌداء267317026974202

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982287ربااالبراهٌمعٌسىبتولدمشق2674170048535218

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287سهامعباسمحمدؼفراندمشق رٌؾ2675170191025508

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286سلواالقالشطاهررٌاضدمشق رٌؾ2676170125515892

اإلنكلٌزٌةأولى20002286شفٌقهالجابرندٌمهالالسوٌداء267717030136514

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286هوٌدةمحمودبٌبرساٌفادمشق2678170041130937

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002286هٌفاءابوكرمطاللرؤىالسوٌداء267917009446251

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982286ٌازياالحمدعبدالحمٌدخالصهالحسكة2680170084814380

اإلنكلٌزٌةأولى19982286منالالمهاٌنًاباءلمىدمشق2681170213438464

اإلنكلٌزٌةأولى20002286جمانهالحبالالدٌن حسامعالٌهدمشق2682170162833386

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286ؼازٌهالعماريمحمودكنانهدرعا2683170207813669

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286اٌماندبوس عبٌدنصٌرنوردمشق2684170291425753

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286سارهالمنصورعمرخدٌجهدمشق رٌؾ2685170085030666

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002286أمٌرهالخالديعٌد عدنانآالءدمشق2686170006434779

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286احسانعمارسمٌرحمزةدمشق2687170078723411

اإلنكلٌزٌةأولى20002286سمرالعشعمراحمددمشق2688170022722987

الفرنسٌةأولى20002286ابتسامنعمهسبعكاترٌندمشق2689170202631946

اإلنكلٌزٌةأولى20002286جاكلٌنفرحفاديبٌٌردمشق2690170058921137

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286عبٌرالشوٌكًعدنانهدٌلدمشق2691170299630844

اإلنكلٌزٌةأولى19982286هوٌدهالمتنًسمٌرهبهدمشق رٌؾ2692170296232463

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286مٌسونؼنامفاروقهانًدمشق2693170294321711

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286منىدٌبمحمدبشرىدمشق2694170054530446

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286هدىالحسكًالدٌن محًٌاسرالسوٌداء269517031264922

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286فلايرصالحٌوسؾرٌمادمشق رٌؾ2696170131525032

اإلنكلٌزٌةأولى19992286رٌمحجارداودألٌنطرطوس2697170007615335

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286روزٌنحنونشحادههدىدمشق رٌؾ2698170298223334
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002286ابتسامبكورسعٌدرٌمدمشق2699170129534815

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285كرامةالشٌخ المحمدعدنانشٌماءالزور دٌر2700170156212556

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285منىالمذٌبحسنًرهؾدرعا2701170119114232

الفرنسٌةثانٌة20002285نارمانابراهٌم سهٌلمٌالددمشق رٌؾ2702170277015522

اإلنكلٌزٌةأولى19992285هٌفاءدخٌلمازنلٌلىدمشق رٌؾ2703170218127128

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285شموط اٌمانعصفورعدنان محمدمحمددمشق2704170251426065

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002285وفاءكٌواننور محمدجمالدرعا270517006765202

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002285صافٌهابراهٌمسامرابراهٌمدمشق2706170019122144

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285هالهالزاٌدنبٌلروالدمشق2707170125030119

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285اسماءالشولًقاسمربادرعا2708170102314222

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285هدىالعماطوريبشاررٌانالسوٌداء270917012563807

اإلنكلٌزٌةأولى19992285صالحهالصالل منفًعلًعمردمشق2710170184722534

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285رٌتاالموسىعٌسىمارٌماردمشق2711170224831871

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285ابتسامالسالمقدروعماردرعا271217018235893

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285وفاءاالرض شٌخسامًهللا هبةدمشق2713170294734079

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002285تالهًهاللطارقسارهالقنٌطرة2714170139013612

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002285صباحالنزالصالحمجدولٌنالسوٌداء271517023046457

اإلنكلٌزٌةأولى19992285خضرهنقرشحسنهبهدمشق رٌؾ2716170296022605

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002285وساماألصفرحسامآٌهدمشق رٌؾ2717170014626741

اإلنكلٌزٌةأولى19982285زاهرهالؽضبانمحمودرامادمشق2718170099138032

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285نجوىالستبسام محمدتقىدمشق2719170063133265

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002285بثٌنةجٌعانبسامبشرىدمشق2720170053831564

اإلنكلٌزٌةأولى19992285ملكراس ابوخالدسرىدرعا2721170144816350

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285هٌفامحمدبسامنبٌلدمشق2722170279621274

اإلنكلٌزٌةأولى20002285سوزانالشامًاحمدؼٌث محمددمشق رٌؾ2723170246919031

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285نوالفرحاتحسانهدٌلالسوٌداء272417029935818

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002285هناءالبٌطارمحمدٌسردمشق رٌؾ2725170315926274

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285خضرهؼبشٌوسؾثراءالقنٌطرة2726170065613644

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285وسٌلهاالحمدعلًمحمددرعا272717024505905

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285صباقاروطنزٌهسمارهدمشق2728170149532557

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285لماالشامات ابوسامراكرم محمددمشق2729170233122701

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285امٌنهالحمدانعطاهللاجمالالسوٌداء273017006754380

اإلنكلٌزٌةأولى19992285مهاالٌحٌىبسامهمسهالسوٌداء273117030196029

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285دٌناحامدمرهؾالنادمشق رٌؾ2732170211127101

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002285وفاءالجلمرمزيسالمدرعا2733170146814522

اإلنكلٌزٌةأولى19992285اكارمخٌر أبوعلًآٌهالسوٌداء273417001575519

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285فاطمهحٌدرخالدالقادر عبددمشق رٌؾ2735170167818906

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002284رٌمهفرمندسعٌدمجددمشق2736170229023111
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اإلنكلٌزٌةأولى19992284شمهالدعاسعدنانسارهالقنٌطرة2737170139313649

اإلنكلٌزٌةأولى19992284وجداندرباعدٌبرنٌمدمشق رٌؾ2738170114726664

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002284اسعاؾالعقبانًحسٌنلٌالالسوٌداء273917021636051

اإلنكلٌزٌةأولى19992284نارٌمانشحادهامٌرعمردمشق2740170183422522

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992284رٌمفرهوداٌسرسٌموندمشق2741170152221295

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002284اٌماندبلرٌاض محمدحسان محمددمشق2742170236722738

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992284أملهنونؼسانبرهاندمشق2743170052120890

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992284عبٌرالمواسرفٌقزٌنهحماة2744170135330111

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002284ابتسامسالموجٌهرامادمشق2745170099534595

اإلنكلٌزٌةأولى20002284هوٌدهشروؾالكرٌم عبدؼدٌرالسوٌداء274617018845346

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992284سمرهندٌهعمر محمداحساندمشق2747170020223235

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992284لٌلىباشً اوطهمحمدخٌرمحمدؼٌثدمشق2748170257823177

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992284فوزٌهعلًخالدحسٌندمشق رٌؾ2749170077219641

الفرنسٌةثانٌة19992284منىحجازيٌوسؾابراهٌمدمشق2750170020122149

الفرنسٌةثانٌة19992284نجوىجابرمحمدربوعالسوٌداء275117010266545

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002284املبرؼلعمادحمزهدمشق رٌؾ2752170079418156

الفرنسٌةأولى20002284هالهالخوريحسانجٌزٌلدمشق رٌؾ2753170073423313

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002284ودٌعهالخلٌلسامرالٌاسدمشق2754170034421100

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992284نجلهدٌب الشٌخخالدؼرامدمشق رٌؾ2755170188926267

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992284صفاءالسمنةموسىاحمدالقنٌطرة2756170024710536

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002284حنانالحً عبدعلً محمدقمردمشق2757170201830702

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992284رؼداءخضرمازنرؼددمشق2758170109025605

الفرنسٌةثانٌة20002284سهٌرالصوفًمازنملدادمشق رٌؾ2759170269527181

الفرنسٌةثانٌة19992283رندةسكريدٌبجهاددمشق رٌؾ2760170069015213

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283اٌمانالباباسمٌرسرابدمشق2761170144731940

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002283محسنهالخطٌبزهٌرهٌادمشق2762170303733151

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283فاطمةٌوسؾاحمدمحمددمشق2763170232526493

الفرنسٌةثانٌة19992283فردوسعلً الحاججودتعمردمشق2764170183722526

اإلنكلٌزٌةأولى19992283منالاخرساٌمن محمدكرمدمشق2765170205623101

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002283سهٌرالقٌمهشامرواندمشق2766170123333049

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002283هناديسنبلٌاسٌنؼٌددمشق رٌؾ2767170193327073

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283سهٌلةقرنفلهٌثم محمدمحمددمشق2768170251820922

الفرنسٌةثانٌة19992283باسمهالهادي عبدالعزٌز عبدأٌمندمشق رٌؾ2769170013515207

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283نسٌبهالشوفًبسامرٌمالسوٌداء277017012855778

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283لمٌسالدٌن نصرسهٌلحٌاندمشق2771170082422342

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283سالمالسٌدامٌنبٌانالقنٌطرة2772170057113658

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283هٌفاءعرمانأٌمن محمدالنادمشق2773170210730361

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002283نهلهابراهٌمخالدرافعدمشق2774170095721920
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002283روعهالمعلمماهرالرحمن عبددمشق2775170166623058

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002283هٌامجرٌشأٌمنمحمدحماة2776170231620210

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283باسمهسعدٌهالمالك عبدمروىدمشق2777170264830775

اإلنكلٌزٌةأولى19992283فلايرحمداناسامههمامدمشق2778170301620499

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283منالحسنحسٌنمحمددمشق رٌؾ2779170237216692

الفرنسٌةثانٌة19992283نعٌمهسعد الشٌخندٌمأمٌندمشق رٌؾ2780170010118554

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283ؼفرانبازرباشًعمارحازم محمددمشق رٌؾ2781170236219029

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283هدىالقرحمحمدأسماءدمشق رٌؾ2782170004323436

الفرنسٌةثانٌة19992283أملالعكاويمحمدعالدمشق رٌؾ2783170175631069

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283خدٌجةعماٌريعدنانجهاددمشق2784170069122304

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283سعادالخطٌباكرماٌماندرعا2785170042313265

اإلنكلٌزٌةأولى20002283مٌسونالحجازيولٌد محمدرواندمشق رٌؾ2786170123126953

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283فاتنٌاسٌنعادلمحمددمشق2787170242320281

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002283جهٌنهاسماعٌلفاٌزخالددمشق2788170083925868

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283رجاءبكارأحمدباهلل مؤٌددمشق2789170222520709

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283نسرٌنوروراسامهكرمدمشق2790170205025682

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002283جمانةشدٌدأدٌبٌوسؾدمشق2791170317520963

اإلنكلٌزٌةأولى19992283خدٌجهمحمدالحاضرمحمدباقرالحسكة279217004678626

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283امٌرهعٌسىكمالالناحماة2793170210628126

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283سمٌرهالمقدادهشامأحمددمشق رٌؾ2794170002817540

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282رٌماقسامهشامآٌهدمشق رٌؾ2795170018023178

اإلنكلٌزٌةأولى19992282نادٌنالحدادجورجؼزلدمشق رٌؾ2796170189223260

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282علٌاءشباطالحكٌم عبدزٌنبدرعا2797170134114352

اإلنكلٌزٌةأولى19992282سهامسالمههٌثممحمددمشق2798170255622690

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282الستصمادياحمدٌزندمشق رٌؾ2799170314416979

اإلنكلٌزٌةثانٌة19962282ؼادهزٌبقمحمدسعٌدرؼداءدمشق2800170111038167

اإلنكلٌزٌةأولى19992282عفاؾزٌدانمروانٌزنالقنٌطرة2801170315510923

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282نسرٌنالمصرياحمدفلكدمشق رٌؾ2802170200222114

اإلنكلٌزٌةأولى19972282عطاؾالمؽوشباسلحاتمالسوٌداء280317007415161

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282سمٌهؼنممعتزعامردمشق2804170163621331

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282ماجدولٌنؼلٌلالٌاسمٌرايدمشق رٌؾ2805170275122494

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282حلٌمهحمرهٌوسؾهٌادمشق رٌؾ2806170304723842

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282ربابكناكرٌهمسلمؼنىدمشق2807170191932372

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282سناءمسعودخالدإناسالسوٌداء280817001035507

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282رٌمؼزالاحمدؼفراندمشق رٌؾ2809170190522571

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282داللذٌبفوزيٌاسمٌنالسوٌداء281017031325488

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282عاٌدهالسعدياحمدرؼددرعا2811170107014185

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282رقٌهحمٌدفٌصلخضردمشق رٌؾ2812170085318022
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282لٌلىحمامًماهررؼددمشق2813170109230554

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282عبٌدهحسناحمداستبرقدمشق رٌؾ2814170027730602

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282اٌمانحٌدورعلوانمنذر محمددمشق2815170253322842

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282ابتسامالقرححسٌناسراءدمشق رٌؾ2816170028025237

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982282فاطمهالعوٌدصالحنوردمشق2817170287936122

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282رندىطعمهمٌسرالدٌن ضٌاءدمشق2818170160322396

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282مٌسونالحمصًقاسمخالددمشق2819170084021531

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282سمٌرهالخالديأحمدأملدمشق2820170008933207

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282عائدهسلٌمانناصرهبهدرعا2821170297713082

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282ربٌعهعرٌجعاطؾودٌانالسوٌداء282217030655481

الفرنسٌةثانٌة20002282سمٌرهالعاسمًعدنانمحمددرعا282317024405278

اإلنكلٌزٌةأولى19992282مٌسونٌعسوؾجمٌلرهامالقنٌطرة2824170117913678

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282لمىصالح ابوعمادرؼدهالسوٌداء282517011125558

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282رانٌاالهواسمٌرالرحمن عبددمشق رٌؾ2826170166118944

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282هندجمالهرجباحمددمشق2827170021323720

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282ربىراجحهعٌسىجاددمشق رٌؾ2828170066116483

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281براءهالدٌن زٌنثائررٌتاالسوٌداء282917012675567

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281قمرخرفانخٌر محمدرؤىدمشق2830170095030101

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281انتصارمحمدفؤادسارهدرعا2831170139613765

اإلنكلٌزٌةأولى20002281ؼادهشقٌرفوزاتؼديالسوٌداء283217018804430

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281حمامهحمده أبوقاسمأحمددمشق2833170001926241

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002281رٌمسودانرضوان محمدشامدمشق رٌؾ2834170153327033

اإلنكلٌزٌةأولى20002281هالالزالق الطحاناحمدعرفتدمشق2835170172821961

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281عائشهشحادهكمال احمدفاطمهدمشق رٌؾ2836170195724015

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281روٌدهاالرض شٌخؼٌاثدٌانادمشق2837170092230503

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281صباحالحوٌشمحمدٌثربدمشق رٌؾ2838170314130855

اإلنكلٌزٌةأولى19992281عائشهجحاعثمانتؽرٌددمشق رٌؾ2839170062235034

الفرنسٌةثانٌة19992281هٌفاءالعلًعقابمحمدالقنٌطرة2840170244510883

اإلنكلٌزٌةأولى19992281هٌامالزٌنالدٌن بهاءناجًدمشق2841170277722917

الفرنسٌةأولى19992281مٌساءقاسمبسامخالددمشق رٌؾ2842170083317417

اإلنكلٌزٌةأولى19992281برلنتهملصعصام احمدخالددمشق رٌؾ2843170083119006

اإلنكلٌزٌةأولى19992281سمرالحق عبدحسانمرحدرعا2844170262516371

اإلنكلٌزٌةأولى19992281سمرمرتاجرجسالٌاسدمشق2845170034221126

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281اخالصرافعانورٌعربالسوٌداء284617031623769

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281سٌلفاناخاروؾلطفًسانديدمشق رٌؾ2847170143424746

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281رناالؽنامالدٌن حسامربٌعدمشق2848170103220223

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002281هٌاراونداٌمنرٌمالسوٌداء284917012836502

اإلنكلٌزٌةأولى19992281هادٌاالحالقعدنانلٌندمشق2850170220031740
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281فاتنهالخنباسمطارقدمشق2851170160922399

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002281املالشناعهمنٌرالٌاسدمشق2852170034622231

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281ٌسرىحسٌنحسانهٌلٌندمشق2853170305434138

اإلنكلٌزٌةأولى19992281صفاءرباحبشارنوردمشق رٌؾ2854170287119040

اإلنكلٌزٌةأولى19992281رجاءالخشنأٌمنمحمددمشق رٌؾ2855170231416789

الفرنسٌةثانٌة19992281مٌساءالسعٌدنضالمجد محمددمشق2856170251122835

اإلنكلٌزٌةأولى19992281فٌروزالشوفًماهرطونًدمشق رٌؾ2857170162016427

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281فاطمهقاسمخالدعمردمشق رٌؾ2858170184016951

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281منالزٌنوزاهر محمدسماحدمشق2859170149434285

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002281املالشٌخعلًمٌسوندمشق رٌؾ2860170276727906

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281سمرعلوشاحمدسلٌماندمشق رٌؾ2861170148716859

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281جهانعمرحسٌندٌاردمشق2862170091522364

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002281عائشهالسهمزهٌرماجد محمددمشق2863170249723484

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281رانٌةسٌلهعمادأحمددمشق2864170001622171

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992280سوسنناصٌؾصاٌلحنانالسوٌداء286517008055535

اإلنكلٌزٌةأولى20002280خلودالونًمأمونرامًدمشق2866170100423036

اإلنكلٌزٌةثانٌة19972280ابتسامعطاٌااحسانعبدالرحمندمشق2867170170228182

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002280علٌاحتوقسلطانعمرالقنٌطرة2868170184410598

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992280سمٌرهعزالرجالأحمدبسمهدمشق رٌؾ2869170052530213

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992280هنادهالجمالادٌبجٌناالسوٌداء287017007395759

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002280امالالجرمانًعمادحنٌنالسوٌداء287117008155537

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992280ؼفرانالضعضًأٌمنرواندمشق2872170121133342

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992280هناءالعقادالدٌن محًرؼددمشق رٌؾ2873170110524435

اإلنكلٌزٌةأولى20002280منالنمنومعلًماريدمشق رٌؾ2874170223824560

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002280سهامعلًنصراحمددمشق2875170024822997

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992280ماريخزعلحسامهدٌلدمشق رٌؾ2876170299223495

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992280اململٌكٌانمٌشٌلباترٌسٌادمشق رٌؾ2877170045930918

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002280لٌلىالفاعوريباسمدرٌددمشق2878170089021222

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992280باسمهالتونسًاحمدٌوسؾدمشق2879170317722965

الفرنسٌةثانٌة20002280فاتنونوسوهبآالءدمشق2880170007334727

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992280هدٌهماجدرشٌددعاءالسوٌداء288117008936387

اإلنكلٌزٌةأولى19982280أملالحمدانحمدانسامرالقنٌطرة2882170142311688

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002280ؼادهسالمٌائلحسٌندمشق رٌؾ2883170077718387

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982280ؼادهالكرديعلًضٌاءالدٌندمشق2884170160427948

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992280نزٌرهالحسنٌهسمٌرباسلالسوٌداء288517004644165

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279ابتسامحامدعصمتعالٌهالسوٌداء288617016295623

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279ماريطبٌقًجرجسهاٌديدمشق2887170294432617

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279هالههٌطالنًالدٌن عمادرؼددمشق رٌؾ2888170108326908
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279فاطمهرستمسعٌد احمدالهدى نوردمشق رٌؾ2889170285830160

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279رفٌؾالحفارعماد محمدسدرهدمشق2890170144230133

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279سمرتركمانعلًهللا هبةدمشق رٌؾ2891170294824150

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279امٌرهبكرجمالماجددمشق2892170223121308

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982279مرفتالحجازيمعروؾؼالٌهدرعا2893170187713704

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279نورابراهٌماٌمنمدٌن محمدالقنٌطرة2894170252510976

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279عائشهالخرفاننذٌر محمدعامر محمددمشق2895170242620314

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279هناءالحصنًعاطؾ محمدنواردمشق رٌؾ2896170284427203

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279فاطمةالحاجًعمرسناءدمشق رٌؾ2897170150526591

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279مٌساءٌونسحسٌنحٌدردمشق رٌؾ2898170082718389

اإلنكلٌزٌةأولى20002279زبٌدهالجنديخالدالدٌن عالءدرعا289917017595589

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279نعٌمهمنذر ابومزٌدرٌمالسوٌداء290017013095572

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279عفرىالسخنًمنٌرعمردرعا290117018568026

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279ردٌنهاسماعٌلتٌسٌرلٌندمشق رٌؾ2902170219527132

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279بعثٌهؼانماحمدسالفةالسوٌداء290317014636067

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279مٌسهبعمرو الشهٌر الزهٌريمحمدسارةدمشق2904170136530632

اإلنكلٌزٌةأولى19992279ردٌنهقرٌطرٌاضاٌهمدمشق2905170045722262

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279اٌمانابوالنصرمرواننورسدمشق2906170292823223

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279هنادهؼنمهالرحمن عبدسمٌهدمشق رٌؾ2907170150227026

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279تهانًاالنكشاري سباعًفارسشرٌؾدمشق رٌؾ2908170154317022

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279سوسنعلٌامحمدآالءدمشق رٌؾ2909170006827918

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279هدىالتلًابراهٌمارٌجدمشق2910170025731008

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279مٌساءالشمصمحمددانٌةدمشق2911170088430494

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279زٌنبسعدهفؤادهدٌلدمشق رٌؾ2912170299724454

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279روزهالدٌن محبمصطفىنوردمشق رٌؾ2913170290723832

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279عفاؾشهٌرهرامزحٌدرهدمشق رٌؾ2914170082917297

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279منارشحادةفاٌزهبةدمشق رٌؾ2915170295030579

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279عبٌرسارهسامرجٌزٌلدمشق رٌؾ2916170073530944

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279إكرامحمزهخالدمحمددمشق رٌؾ2917170238218709

الفرنسٌةثانٌة20002279منالنخلهسالمالزادمشق رٌؾ2918170033432489

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279هاجرحسنهٌاسربشرىدمشق رٌؾ2919170055325315

اإلنكلٌزٌةأولى19992279سمرالداٌهمحمدآٌةدمشق2920170012338005

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279نسرٌنالشاهرحسٌنعالالحسكة2921170174513386

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279روزحاتمالكمٌتمٌسدمشق رٌؾ2922170275822766

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982279ماٌهالسالم العبدمحمودآمنةدمشق رٌؾ2923170009324783

اإلنكلٌزٌةأولى19992278شٌرٌنالموسىالدٌن نور محمدرهؾدمشق رٌؾ2924170120327870

اإلنكلٌزٌةأولى19992278انعاممفضًعبدواالءدرعا2925170032613586

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982278نسرٌنالقادريحسناحمددمشق رٌؾ2926170020918781
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278كرمجعمورأٌمنرندةدمشق رٌؾ2927170113631620

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278لٌنامسلمانًخالدمجددمشق2928170228822614

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002278لٌناحدٌفهفاديسوارالسوٌداء292917015135979

اإلنكلٌزٌةأولى20002278زٌنبحجهأٌمندانٌهدمشق رٌؾ2930170088526833

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278لمعهسلٌمانشفاء محمدروزاالحسكة2931170124015759

اإلنكلٌزٌةأولى19982278فائزهالسعديفؤادعمردرعا293217018499258

اإلنكلٌزٌةأولى19992278لٌناهللا نصررانًاٌلًالحسكة2933170041911646

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278ناٌلةمحمودبصٌراملدمشق2934170036731267

الفرنسٌةثانٌة20002278آمنةضامناكرماكرامدمشق رٌؾ2935170031824167

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278مٌسونقاسمحسٌنحنٌندمشق2936170081131066

اإلنكلٌزٌةأولى19992278ؼفرانالمجذوبالفتاح عبدعالدمشق2937170175030680

اإلنكلٌزٌةأولى20002278فاطمهمخلوؾنورثالهٌثمدمشق2938170034023510

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002278اٌمانالجنديمنذرعبادهدرعا293917016455583

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278ؼٌثاءعلًمحمدإٌالؾدمشق2940170012933709

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002278ؼفرانعثمانأنسوفاءدمشق رٌؾ2941170308327267

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002278رهؾالدٌن صالحعابدجوديدمشق رٌؾ2942170070026809

اإلنكلٌزٌةأولى19992278جهٌنةسلٌمانبسامضحىالقنٌطرة2943170159413336

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002278عالالولً عبدعمادرٌبالدمشق2944170126325607

الفرنسٌةثانٌة20002278نجواالشعبًاٌهابعمر محمددمشق2945170246523542

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278حناناحمدسلمانمحمددمشق رٌؾ2946170240719558

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277فاتنسلمانادٌبرنٌمدمشق2947170114034604

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277عبٌرٌونسحسندعاءدمشق2948170089233738

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277فلىزرٌقمخلصجناندمشق رٌؾ2949170068626806

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277ادالدقة ابونبٌلهدٌلالسوٌداء295017030066492

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277رجاءضمٌرٌهمحمدنوردمشق رٌؾ2951170290022300

اإلنكلٌزٌةأولى19992277سمٌرةبٌرقدارتحسٌنعمردمشق رٌؾ2952170183615085

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277هادٌهالدٌن عزحسنمحمددمشق2953170236922644

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277مٌسونكناكريبالل محمدفراسدمشق2954170198325067

اإلنكلٌزٌةأولى19992277بارعهسكررضوان محمدجوديدمشق رٌؾ2955170070426812

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277ؼدٌربعبرمحمدخالداالءدمشق رٌؾ2956170032830616

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277ابتسامأحمدجمالأحمددمشق2957170001022158

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277نبالالمحمودالرحمن عبدمٌاردمشق رٌؾ2958170274426525

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277جهٌنهسابقاكرمرامًالسوٌداء295917010033998

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277فاطمهالمفلحمحمدنوردرعا2960170289513634

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277سمرهنعٌم فرهوديضامنقصًالسوٌداء296117020123707

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277نجوىدحروجمنٌرامانًدمشق رٌؾ2962170035524221

اإلنكلٌزٌةأولى20002277كفاٌهالزوبانًمنذرندىدرعا2963170281813240

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277نورالعكالدٌن بهاءطارقدمشق2964170161022400
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277لٌناالزعبًقاسمهنددرعا2965170302813372

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277انتصارداؤوداحمدإٌلٌندمشق رٌؾ2966170013123619

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277مهاحمٌدةرٌاضهٌادمشق2967170303630849

اإلنكلٌزٌةأولى20002277سهامالنادرؼازيانسامدمشق رٌؾ2968170039625171

اإلنكلٌزٌةأولى19992277هٌامالطوٌلمازنسارهالسوٌداء296917013985341

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277رانٌهرمضانخالد محمدبالل محمددمشق2970170235422728

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277آمنهتقًمحروسوالءدمشق2971170309433496

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277سماحعكاشمحمدلٌندمشق2972170220533430

اإلنكلٌزٌةأولى19992277لٌناالحالقأٌمنلٌندمشق2973170219230735

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982277سلوىحموشابراهٌمأسماءدمشق رٌؾ2974170003823501

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277نوراٌوسؾماهرسارهالالذقٌة2975170140015969

اإلنكلٌزٌةأولى19992277منىالنصارالحكٌم عبدهدٌلدرعا2976170299514360

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277هانٌالً ٌانٌهماهر محمدإٌماندمشق2977170013230058

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277مهاعوضسامًمرامالقنٌطرة2978170261713752

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277هٌلةاللبادحسنبناندرعا2979170056115056

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277حنانالشاطروسٌمنبراسالسوٌداء298017027953972

اإلنكلٌزٌةأولى19982277شهرزادعلًعصامرهؾالقنٌطرة2981170119615538

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277إلهاممداحكمالدٌماالسوٌداء298217009246518

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277رقٌهحسنكمالسعٌددمشق رٌؾ2983170145415517

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276اٌتانحمصًلطفًشامدمشق2984170153033378

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002276ؼادهبخورهالدٌن محًمزٌندمشق2985170267530780

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276هٌفاءمؤمنماهررزاندمشق2986170104630542

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276عرفاتالرفاعًالقادر عبدمحمددمشق رٌؾ2987170243118915

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002276سمٌرهالترزيسمٌرعلًدمشق2988170178525059

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276نورهجوهرالمحمدصالحعبدالمنعمدمشق رٌؾ2989170170818199

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002276هادٌةالوتارنبٌه محمدعمردمشق2990170185523302

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276هالهعبٌدحسٌنمرٌمدمشق رٌؾ2991170265725363

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276رواللطاشاٌلًاٌلٌانادمشق2992170042132143

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276سمرعٌسىعمشًمعدحمزهدمشق2993170079725029

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276منىعثمانعلًمحمددمشق رٌؾ2994170245317710

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982276وفٌقهبعٌتًطاللداللدمشق رٌؾ2995170090927375

اإلنكلٌزٌةأولى20002276تؽرٌدعثمانعثماناحمددمشق2996170022522169

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276اٌمانقادريسلٌمالدٌن محمدمحًدمشق2997170258023185

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002276زاهرهنصرجمالؼديالسوٌداء299817018793947

اإلنكلٌزٌةأولى20002276وفاءادهمعمادماٌادمشق2999170227631586

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276آمالسوقٌهمازن محمدمرحدمشق3000170263433642

اإلنكلٌزٌةأولى19992276ناهدهرضاوهٌبإٌلٌاالسوٌداء300117001303902

اإلنكلٌزٌةأولى19992276مؤمنةرنكوسًحسام محمدرؼددمشق3002170109530555
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276بدرٌهالعشاحمدبتولدمشق3003170047133238

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276فٌفٌانالرمحٌنكمالاٌلٌادمشق3004170042020844

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002276دانٌامنقارلؤيفلايردمشق3005170199934296

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276شذىحامدمحمدامٌندمشق3006170038325819

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276منىالصماديالحكٌم عبدعامردمشق3007170163322414

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276لٌناكٌواننعٌمؼنوةالسوٌداء300817019116630

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276بركهخلؾعلًجلناردمشق رٌؾ3009170067222527

اإلنكلٌزٌةأولى19992276مرٌمسلٌمانأحمدرهؾدمشق رٌؾ3010170118724105

اإلنكلٌزٌةأولى20002276حنانابوسمرهسمٌررهامدمشق رٌؾ3011170118126935

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982275عائشةاؼاكمالتقىدمشق3012170063031888

اإلنكلٌزٌةأولى19992275دٌمةالخضراءحسانهٌادمشق رٌؾ3013170303025407

اإلنكلٌزٌةأولى19992275سحرؼانمنبٌلرئبالدمشق رٌؾ3014170093916291

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275فطومهالكلشامٌناحمددرعا301517002056014

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275هدىشروؾسمٌر احمدبراءدمشق3016170051022271

اإلنكلٌزٌةأولى20002275تؽرٌدالسعديالدٌن حسامجوديدمشق3017170069830473

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275جمٌلهحسٌناكرملٌلوزالحسكة3018170217714845

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275ابتسامالكوسانًمحمدندىدرعا3019170281514028

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982275سعادشنبور حسناحمدمرٌمدمشق رٌؾ3020170265325635

اإلنكلٌزٌةأولى19982275فاطمهالشٌخخالداحمددمشق3021170021126230

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275اٌمانبدويماجد محمدلٌندمشق3022170220636211

اإلنكلٌزٌةأولى19992275سوسنحسنحسنعفراءدمشق3023170173934637

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275رابعهالؽنً عبدمحمدؼٌثاءدمشق رٌؾ3024170193124203

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275صالحهالرفاعًمحمودندىدمشق رٌؾ3025170281626581

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275فاتندروبًعلًهٌادمشق رٌؾ3026170304027259

اإلنكلٌزٌةأولى19982275حنانعلٌانخالدنوراندمشق رٌؾ3027170292335051

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275مرٌمبٌشلًمسلمبتولدمشق3028170049532302

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275انعامجروجانطونٌوسرهامدمشق رٌؾ3029170117630998

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275ؼصٌنهعباسمحمودلٌلٌاندمشق رٌؾ3030170218927130

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275مؤمنهالدركزنلًنذٌر محمدكندهدمشق3031170208032078

اإلنكلٌزٌةأولى19992275هندالشلبًالقادر عبدرؼددمشق رٌؾ3032170107932625

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275رندعبودسامردعاءدمشق رٌؾ3033170089525964

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275ردٌنهفخر ابوأسامهحٌانالسوٌداء303417008213558

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275مهامهناحمدحنٌنالسوٌداء303517008126061

الفرنسٌةثانٌة19992275أسماءحٌمودموسىرائؾ محمدالقنٌطرة3036170239310886

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274فٌروزشاهٌنمحمدٌارادمشق3037170311534680

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274لٌناعبدالباقًفرحانرامزالسوٌداء303817010023650

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002274ٌسرىمدادهخالدمرامدمشق رٌؾ3039170261423891

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274وفاءالمفعالنًٌحٌىاسراءدرعا3040170028813731
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274بٌانالعلًنجدوهبهالسوٌداء304117029785701

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274ودادمصلحبسام محمدتمٌمدمشق رٌؾ3042170064016641

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274منالالطهرانًرأفتفاٌزهدمشق3043170197734210

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274سحرسالمجمالعديالسوٌداء304417017233937

اإلنكلٌزٌةأولى20002274خولهصباغعصامبشردمشق3045170053521915

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274رباعساؾشحادهفاٌزدمشق3046170197621116

اإلنكلٌزٌةأولى19992274رناجبانعصامماسةدمشق3047170225733669

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274منىادرٌسجمالنارٌمانالسوٌداء304817027805688

اإلنكلٌزٌةأولى19992274لٌلىالطوٌلسلٌمانلمىالقنٌطرة3049170214013686

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982274اسٌاالجمعهمحمدبٌانالقنٌطرة3050170057715102

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274حنانلٌالسلٌمزهرهدمشق3051170133131122

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274فدوىالقطرٌباسماعٌلطارقدمشق رٌؾ3052170160815651

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274لٌلىحسنشحادهنجوىالقنٌطرة3053170280214492

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274رندهزرٌقأكرمرفعتدمشق3054170111623259

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274مرٌمالشبالقنهارعرٌندرعا3055170173013856

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274مهاسحلولسمٌربٌاندمشق3056170057333252

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002274هناءالفهدعلًنوردرعا3057170288513123

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274فاطمهالسبٌناتًمحمدبشرىدمشق رٌؾ3058170054326775

اإلنكلٌزٌةأولى19992274سمرؼزالهشامشادي محمددمشق3059170241025108

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002274امانًالضمادمرعًاحمددرعا306017002455340

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274سوزانالمؽربًالقادر عبدالرحمن عبددمشق3061170166322435

الفرنسٌةثانٌة19992274نصرهالعلًحمادهالرحمن عبددمشق رٌؾ3062170165616983

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002274لبابهعلً الحاجأحمدمحموددمشق3063170258522868

الفرنسٌةثانٌة19982274زٌنبالقالشمنٌرنوردمشق رٌؾ3064170290932458

اإلنكلٌزٌةأولى19982274عائشهالالاسماعٌلبراءدمشق3065170051128693

الفرنسٌةأولى19992274رجاءلحلحخٌر محمدحنٌندمشق رٌؾ3066170081623957

اإلنكلٌزٌةأولى19992274اسماءالعٌدهٌثمآمنهدرعا3067170009616314

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002274سمرحلبًدٌابثرٌادمشق3068170065831062

الفرنسٌةثانٌة19992274فاطمةعلًحسنعرٌندمشق رٌؾ3069170172930761

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273هٌفاءامقٌدحنورسارٌجدرعا3070170026114361

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002273حنانعتاباابراهٌمعلًدمشق رٌؾ3071170177319085

اإلنكلٌزٌةأولى20002273منٌرهؼوشفٌصلالدٌن مجددمشق رٌؾ3072170228118912

الفرنسٌةثانٌة19992273مٌسونالحنونمٌشالضراردمشق رٌؾ3073170160119070

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273امتثالالهادي عبدبسامرامز محمددمشق3074170239420572

اإلنكلٌزٌةأولى20002273سمٌرهخلؾعباسٌمامهالحسكة3075170316613532

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273جمانهالكرادمروانهاجردرعا3076170293513201

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273هٌفاءالمطرسامًتٌماءدمشق3077170065032806

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273هنازرزالناصر عبدنورادمشق3078170292234308
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002273طٌؾؼزالصالح محمدجوديدمشق رٌؾ3079170070526813

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273نائلهالمٌدانًمروانٌزن محمددمشق3080170256822863

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273الهامالؽزالًهللا عبدفوازدمشق3081170200522575

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273ثناءالشومقاسممحمددمشق3082170248424093

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273فاٌزهعبدالسالمأمٌرحفٌظهدمشق3083170077832517

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273صفاءأٌوبًنبٌلماهر محمددمشق3084170250522828

اإلنكلٌزٌةأولى19992273سمرالحجهممتازمنالدمشق3085170271136889

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002273ؼادهالباسطعمادفرحالسوٌداء308617019906441

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002273فداءحٌدرسامرحٌدردمشق3087170082822344

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002273مهاسوٌد ابواحمدبٌاندرعا3088170056914212

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273سعادمهديبسامرٌمدرعا3089170128613701

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002273ندىبودهعلًعالدمشق3090170175433390

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273مرٌمرعدأحمدعلًدمشق رٌؾ3091170177118571

اإلنكلٌزٌةأولى20002273عفراءعدرهقصًؼٌثدمشق رٌؾ3092170192618107

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273سهاماالتاسًعصامفكريحمص309317020018456

اإلنكلٌزٌةأولى20002273رٌمااوزنٌانفرٌدجوٌلدمشق رٌؾ3094170073030941

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273ماريكنهوشعمادكارمندرعا3095170203713116

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982273وفاءالمشهورمظهر محمدهاديدمشق رٌؾ3096170293817727

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002273ؼادةصقرفٌصللجٌندمشق رٌؾ3097170213025033

اإلنكلٌزٌةأولى19992273مٌادهاالحمدمرعًصدامدمشق3098170157928413

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273داللالبصارسامًمأمونالقنٌطرة3099170222410919

الفرنسٌةثانٌة19992273عبٌرعكاريوجٌهفاديدمشق3100170194720554

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273فاطمهالدٌن عزمحمدعائشهدمشق رٌؾ3101170162522453

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273ؼفرانالجوابرهتركًضحىدرعا3102170159513175

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002273مٌادةالحمويصفوانرواددمشق رٌؾ3103170121017840

الفرنسٌةثانٌة19992272باسمهحمودهاٌمن محمدروضهدمشق3104170124530604

اإلنكلٌزٌةأولى20002272ؼادهالدلًٌاسرعماردمشق3105170182922517

اإلنكلٌزٌةأولى19982272مٌساءؼانمزٌادطارقالسوٌداء310617016115171

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002272امٌنهسلعساحمدمحموددمشق رٌؾ3107170258715118

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272هنادياسعدٌحٌىحسندمشق3108170076720642

اإلنكلٌزٌةأولى19992272مرٌمدبوخالدوعددمشق رٌؾ3109170307726291

الفرنسٌةأولى19992272هناءزنٌقهعمادسارهدمشق رٌؾ3110170139523239

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272منىاالسديمحمدآٌهدمشق3111170016531282

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272سهٌرالجراحنبٌل محمددٌمهدمشق رٌؾ3112170093226850

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002272روعهالحاجاحمدؼرامدمشق3113170188731156

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272فاتنمطرحسٌن محمدامنهدمشق رٌؾ3114170037625939

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002272رناؼازيالدٌن نور احمدماٌادمشق رٌؾ3115170227323642

الفرنسٌةثانٌة19992272رناالداٌهاحمدرؼددمشق3116170106934105
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اإلنكلٌزٌةأولى20002272شهنازحسنالحلٌم عبدنارٌنالحسكة3117170278214478

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002272ؼرٌدالحبالؼسانٌزندمشق3118170314722955

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272مًكٌوانفٌاضآٌهالسوٌداء311917001626569

اإلنكلٌزٌةأولى19992272سهامسنجاببسامصالحهدمشق رٌؾ3120170156531473

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272حنانشعبانبشارٌمامهدمشق3121170316430393

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272سعادالعٌسىٌوسؾحمزهدمشق رٌؾ3122170080017163

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272اسمهانكرماناكثمخالددرعا312317008325886

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002272بتولعاروضماهرمرٌمدمشق3124170266530777

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002272ؼنوهحسٌنابراهٌملجٌندمشق3125170212332729

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002272رٌمازٌد أبوطارقداللدمشق3126170090833011

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272ندىالحرفًأٌمنأنس محمددمشق3127170230922706

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272خلودالبظنافاٌزسارةدمشق3128170136330631

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272سمٌةالدٌكعلًمعاذدمشق3129170268422897

الفرنسٌةثانٌة19992271حلٌمهعرابًنزٌهعلًدمشق رٌؾ3130170180116565

اإلنكلٌزٌةأولى19992271فاتنعجكمصطفىساالر محمددمشق3131170240222760

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002271انصاؾالرواشدهنعٌممحمددرعا313217025435224

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002271عالالزرعًسامرعدنان محمددمشق3133170244223349

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271انصاؾالمصريعلًوالءدمشق رٌؾ3134170309225654

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271فتحٌهحمودهٌثمتسنٌمدمشق رٌؾ3135170061931926

اإلنكلٌزٌةأولى19992271رندةمحمودناصرتؽرٌددمشق رٌؾ3136170062430648

اإلنكلٌزٌةأولى19992271بارعهدٌاباحمدمحمدعلًدمشق3137170257527609

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271انعامابراهٌمبركاترٌمدمشق رٌؾ3138170128424546

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002271صفاءالمحمدعبدالكرٌممحمدالزور دٌر313917024366051

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271داللزرزرخالدمرٌمدمشق رٌؾ3140170265925293

الفرنسٌةثانٌة20002271سوسنالدعاساٌمنسارهالقنٌطرة3141170137413702

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982271هناءالدٌريمروانمحمودالقنٌطرة3142170260811609

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982271شعوانةقصابعلًشاديدمشق3143170152428405

الفرنسٌةثانٌة19992271ؼصوناللبنًموفقرائددمشق3144170095526883

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002271مرٌمالواديعلً محمدفاطمهدرعا3145170197014433

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271ملكالدٌن تقًمحمدمرٌم بشرىدمشق3146170055031291

اإلنكلٌزٌةأولى19992271أملشعر أبواسامةالدٌن عالءدمشق3147170175820991

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271اسماءالرواشدهموسىرونقدرعا3148170125113342

اإلنكلٌزٌةأولى19992271اسٌمةالكسموسٌمتولٌندمشق3149170064430464

الفرنسٌةثانٌة19992271مٌادهبكٌرهحسٌنٌاسردمشق رٌؾ3150170312115133

اإلنكلٌزٌةأولى19992271رحابالدٌن زٌنتٌسٌرمرهؾالسوٌداء315117026384053

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271سهامصافًؼانمدٌانادمشق3152170092033688

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271رنارسالنحسانسنابلدمشق رٌؾ3153170150623635

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271وردهابراهٌماحمدعالحماة3154170174229118
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اإلنكلٌزٌةأولى20002271فٌحاءبربنديعدنانجودالحسكة3155170069513104

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271مرٌمرٌحانعاطؾامنهدمشق رٌؾ3156170037428009

اإلنكلٌزٌةثانٌة19972271امونهالحمودحمدابتسامدمشق3157170018733998

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002271هناديعالويعلً محمدرنادمشق3158170112630563

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270انتصارالشٌخنضالدٌاالدمشق رٌؾ3159170091824836

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002270مًبركاتٌحٌىهالدمشق رٌؾ3160170301522771

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270نهلهشرٌدهمعروؾهٌادمشق رٌؾ3161170304624157

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270انعامحجازيمحمدهدىدمشق رٌؾ3162170298422607

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002270حنانصادق حاججعفرفاطمهادلب316317019619126

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270دانٌههباالدٌن عماد محمدهنادمشق3164170302134498

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002270عٌدةالهوارٌنمرعًاسالمالسوٌداء316517002956175

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270مٌساءالشماطعلًأرٌجدمشق رٌؾ3166170003522794

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270رٌمجوالنبرهانسرابدمشق3167170144632553

اإلنكلٌزٌةأولى19992270وسامدومانًعصامالعابدٌن زٌندمشق3168170133623415

اإلنكلٌزٌةأولى19992270هناالدٌن بدرخٌر محمدؼنىدمشق3169170191631385

اإلنكلٌزٌةأولى19992270نعاٌمركابمحمودنورالقنٌطرة3170170290313692

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270حنانقرقوطمعضادلمٌسدمشق رٌؾ3171170215130791

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270أمٌرهالجملنورياإلسالم شمسدمشق رٌؾ3172170154727344

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002270سناءخمٌسخالداسماءدمشق رٌؾ3173170030223912

اإلنكلٌزٌةأولى19992270دٌماؼزالكمالدانٌهدمشق3174170088733653

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002270أسٌمهالخطٌبنبٌلرزانالسوٌداء317517010525554

اإلنكلٌزٌةأولى19992270جمٌلهالحفٌريابراهٌمإحساندمشق رٌؾ3176170000516615

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002270منىالؽزولًسمٌرمحمددمشق3177170240823320

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002270القصار ملكطهقاسممعاذ محمددمشق3178170252926134

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270ؼادةالدوشعمرالمهندالزور دٌر317917003388586

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002270مهاابومحمودولٌدخالدالسوٌداء318017008463508

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270بدرىالؽنً عبدمازنٌماندمشق رٌؾ3181170317216744

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982270صباحالطحانزٌادحناندمشق رٌؾ3182170080432517

الفرنسٌةثانٌة19992270أملالجهمانًزٌادإٌناسدرعا3183170013714204

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270منصورةعرابًاٌمنمحموددمشق3184170258925136

اإلنكلٌزٌةأولى19992270نجوىحمدانٌوسؾرٌتاالقنٌطرة3185170127613679

اإلنكلٌزٌةأولى19992270آمنهجبريهشاملٌنهدمشق3186170222130368

اإلنكلٌزٌةأولى19992270علٌاءالزٌنمازنرنٌمدمشق3187170115530330

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270تماسٌلعٌسىعلًحالدمشق3188170078233848
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