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اإلنكلٌزٌةأولى20012397مرسالمحمدناجًمرحطرطوس1170710311824

اإلنكلٌزٌةأولى19992397سهاممونسصابرشاديطرطوس217067756524

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992396مرٌمربٌععدنانرغدانطرطوس317066377572

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002396املمحمدغانمجلنارطرطوس4170649711863

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992395سوسنسلومجورجكلٌمطرطوس517069649392

اإلنكلٌزٌةأولى19992390مٌساءهاللبسامحٌدرهطرطوس617065798462

اإلنكلٌزٌةأولى19992390سهىزغٌبًمحمدهٌاطرطوس7170726211843

اإلنكلٌزٌةأولى19992390الهامعلًمنٌرالعابدٌن زٌنطرطوس817067117422

اإلنكلٌزٌةأولى20002390منىامٌنالرزاق عبد محمدنوراطرطوس9170720812025

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002390ازدهارعطٌهنزٌهعلًطرطوس1017068987946

اإلنكلٌزٌةأولى20002389أمٌرهنجارعلًغفرانطرطوس11170692612708

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992389ابتسامرومٌهلؤيرهامطرطوس12170665611792

اإلنكلٌزٌةأولى20002388روضهصقرسعٌدزٌادطرطوس1317067028507

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992388مٌساءاحمدعديعلًطرطوس1417068737597

الفرنسٌةثانٌة19992387لٌناعلًلؤيرزانطرطوس15170662311788

الفرنسٌةأولى19992387اٌمانطحان بولٌسمرشدعالطرطوس16170683015294

اإلنكلٌزٌةأولى19992387مهىمحمدمجدرلىطرطوس17170663913041

اإلنكلٌزٌةأولى19992387مرٌممعالعلًمحمدطرطوس1817070656556

اإلنكلٌزٌةأولى19992387هدىطجمٌهمصطفىمحمدطرطوس1917070717252

اإلنكلٌزٌةأولى19992387مهىمصطفىٌوسفٌونسطرطوس2017073216496

اإلنكلٌزٌةأولى19992387كلٌنداعلًمحمدعلًطرطوس2117068907295

اإلنكلٌزٌةأولى19992386سهامالدٌن نورطالبآالءطرطوس22170635612995

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992385عالالعباسعباسرودطرطوس23170667612876

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992385سمٌرهمحمدخضرعلًطرطوس2417068528307

اإلنكلٌزٌةأولى20002385مفٌدهابراهٌمشرٌفاٌمانطرطوس25170644512455

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992385نادٌاسلٌمانمنذرٌزنطرطوس2617073026493

اإلنكلٌزٌةأولى20002385نبالعٌسىٌوسفجمٌلطرطوس2717065036452

اإلنكلٌزٌةأولى19992384منىوسوفهٌثمغزلطرطوس28170692412528

اإلنكلٌزٌةأولى20002384ابتسامعكٌزياٌاد احمدعلًطرطوس2917068408700

اإلنكلٌزٌةأولى19992383املحمودعلًرندطرطوس30170664811791
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اإلنكلٌزٌةأولى19992383نبٌلهالكردياحمدنورطرطوس31170719011832

اإلنكلٌزٌةأولى19992383ٌسرارٌهٌاسرشذاطرطوس32170678212403

اإلنكلٌزٌةأولى19992382غادهحسٌنبساماٌاسطرطوس3317064426108

الفرنسٌةأولى19992382تغارٌدعبدهللاتٌسٌرغنىطرطوس34170692914951

الفرنسٌةثانٌة20002382كوكبعٌسىفاديإٌلًطرطوس3517063729529

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002382عبٌروطفهٌوسفماسهطرطوس36170701313444

اإلنكلٌزٌةأولى19992381مرٌمإسبرعلًمحمدطرطوس3717070588560

اإلنكلٌزٌةأولى20002381نسرٌناسوداحمددانٌالطرطوس3817065988351

اإلنكلٌزٌةأولى19992381منىمحمدنصرسالفطرطوس39170675613310

اإلنكلٌزٌةأولى20002381مهادلولمفٌدالعابدٌن زٌنطرطوس4017067106961

اإلنكلٌزٌةأولى20002381هٌاماحمدغالبالحسنطرطوس4117064256447

اإلنكلٌزٌةأولى19992381لمٌانظامٌاسٌنحاتمطرطوس4217065247312

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992381رضٌهحمدانمنٌفبراءهطرطوس43170646911775

اإلنكلٌزٌةأولى20002381فادٌاعبودجمالمجدطرطوس4417070318624

اإلنكلٌزٌةأولى19992381سهٌرٌوسفطاللجودطرطوس4517065136454

الفرنسٌةأولى20002381امثالعٌسىمحمدنورطرطوس46170720011835

اإلنكلٌزٌةأولى19992381مٌسونسلٌماننبٌلٌحٌىطرطوس4717072977653

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992380امٌرهاسعدهٌثمهدٌلطرطوس48170724214622

اإلنكلٌزٌةأولى19992380مناحسنابراهٌمإٌاسطرطوس4917063649122

اإلنكلٌزٌةأولى19992380هالهمصطفىسامرنوراطرطوس50170720511837

اإلنكلٌزٌةأولى19992380مًفرود بومحمودماٌاطرطوس51170702411823

اإلنكلٌزٌةأولى19992380أمٌمهغانمزهٌرجودطرطوس5217065126453

اإلنكلٌزٌةأولى19992380رٌانهٌوسفعبدالكرٌملمكطرطوس5317069909166

اإلنكلٌزٌةأولى20002380مٌادهسعداالٌاسانطانٌوسطرطوس5417064379463

الفرنسٌةثانٌة19992380هالعتومسعٌدروضهطرطوس55170667711795

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992379ادٌبهوطفهبسامنورطرطوس56170719111667

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002379نجوىعٌسىحسنسناءطرطوس57170676412789

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992379نزٌههاحمدحامدعرٌنطرطوس5817068268934

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992379سعادوسوفادٌبسوسنطرطوس59170677314945
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اإلنكلٌزٌةأولى19992378مًرحمونعلًسوسنطرطوس60170677414696

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992378محاسننحاسعطاءحنانطرطوس61170656815261

اإلنكلٌزٌةأولى20002378منىٌوسفاحمدمصطفىطرطوس6217071176486

اإلنكلٌزٌةأولى20002378غصونخلٌلمعنتالةطرطوس63170647613020

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992377مرٌمحسنكمالسناطرطوس64170676214571

اإلنكلٌزٌةأولى19992377مجدولٌنسلٌمانعلًنورطرطوس65170719511833

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992376مٌاطوفانعلًآٌهطرطوس66170638112850

اإلنكلٌزٌةأولى19992376سحرأحمدآصفسارةطرطوس67170673712726

اإلنكلٌزٌةأولى19992375حسٌبهحسٌنطاهرنوفلطرطوس6817072129312

اإلنكلٌزٌةأولى20002375روزهدروٌشعدناناٌهابطرطوس6917064506851

اإلنكلٌزٌةأولى20002375رٌمابراهٌمسالمًكرٌمطرطوس7017069626477

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002374هٌاماالبراهٌمعلًلمٌاءطرطوس71170699512533

اإلنكلٌزٌةأولى19992374سمٌرهعطٌهمدحتشذاطرطوس72170678113402

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002374عفتالكبب حشاشنزارراماطرطوس73170661411930

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992374سٌفاحسننسٌمكرٌمطرطوس7417069638485

اإلنكلٌزٌةأولى20002374وجدانبوحمودالدٌن نورفرحطرطوس75170695211810

اإلنكلٌزٌةأولى19992374وسامهاحمدعلًتٌماءطرطوس76170648412855

اإلنكلٌزٌةأولى20002374ودادعٌسىابراهٌمهزارطرطوس77170724413950

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992374نبٌلهموسىالكرٌم عبداٌلٌنطرطوس78170644415225

اإلنكلٌزٌةأولى19992373دمٌاناسقورحسنمحمدطرطوس7917070478320

اإلنكلٌزٌةأولى19992373سوسنسلومٌاسرعمارطرطوس8017069136690

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992373فادٌهالشٌخاسماعٌلمحمدطرطوس8117070456423

الفرنسٌةأولى19992373ربىمنصورٌونسبتولطرطوس82170646511774

اإلنكلٌزٌةأولى19992373ودادسعاداتحبٌبارٌجطرطوس83170641415085

الفرنسٌةثانٌة19992372سوسنهاللحسانهدٌلطرطوس84170723012391

اإلنكلٌزٌةأولى19992372غادهدٌببهٌجعبٌرطرطوس85170681915203

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002372ناهدةسلٌمانفؤادزٌنبطرطوس86170672513147

اإلنكلٌزٌةأولى19982372لٌلىٌوسفبسامجورجطرطوس8717065159384

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002372انعامسالمهغازيمقدادطرطوس8817071257955
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992372غادهعباسبسٌمعمارطرطوس8917069098272

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992372سعداغانمالدٌن نجمآٌةطرطوس90170637011771

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002371أمٌرهجسرياحمدرشاطرطوس91170662812772

اإلنكلٌزٌةأولى20002371ثناءاسمندرمحمدصباطرطوس92170680212897

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992371منىعلًغالبٌوشعطرطوس9317073179337

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992371سمائرضواٌونسبشرىطرطوس94170647313456

اإلنكلٌزٌةأولى19992370هناءحسٌنعلًمًطرطوس95170714311827

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992370جمانهسلومعدناننوارطرطوس96170718615174

اإلنكلٌزٌةأولى19992370حلٌمهشاهٌنالهادي عبدٌعربطرطوس9717073069188

اإلنكلٌزٌةأولى20002370عبٌرالدٌن حساممعتزالعابدٌن زٌنطرطوس9817067097421

اإلنكلٌزٌةأولى19992370انعامسلٌماننادرصباطرطوس99170680511806

اإلنكلٌزٌةأولى20002370سجىقاسمعلًلؤيطرطوس10017069746478

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992370هندشاهٌنهٌثمهدٌلطرطوس101170724315113

اإلنكلٌزٌةأولى19992370داللمرجانحسٌنحسنطرطوس10217065317314

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992370عنفوانابراهٌمحاتمعلًطرطوس10317068466468

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002370عبٌربدورباسمماٌاطرطوس104170701513914

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992369اسامهالٌاسبسامباسمهطرطوس105170645215304

اإلنكلٌزٌةأولى20002369رزانحسٌنحبٌبرشاطرطوس106170662911789

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992369غادهبٌشانًحٌدرغٌداطرطوس107170693611808

اإلنكلٌزٌةأولى19992369نعمىصالحعاصملٌنطرطوس108170700111818

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992368املحسنسمٌرزٌنهطرطوس109170673014220

اإلنكلٌزٌةأولى19992368رٌناغانمعٌسىحبٌبطرطوس11017065277313

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992368حنانمصطفىاحمدزٌنبطرطوس111170671812359

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992368رنىرستممحمدهٌاطرطوس112170726114142

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992368ردٌنامحمودهاللبدرطرطوس11317064666449

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992367اسمهانمحمدمحمدٌزنطرطوس11417073018385

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992367فٌروزحسنمحمدزٌنهطرطوس115170673314667

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992367اسمهانٌوسفمدٌناٌمانطرطوس116170644713166

اإلنكلٌزٌةأولى19992366جمٌلهاسماعٌلعمادٌامنطرطوس11717072946792
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اإلنكلٌزٌةأولى19992366رحابٌونسجاسمنغمطرطوس118170717515109

اإلنكلٌزٌةأولى19992366ورودالشلوفغسانسارهطرطوس119170674211968

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992365عائدهسلٌمانكاملآٌهطرطوس120170638511701

اإلنكلٌزٌةأولى20002365وفاءرٌشهمنٌرعلًطرطوس12117068977602

اإلنكلٌزٌةأولى19992365اٌهابحسنمحمدأحمدطرطوس12217063466443

اإلنكلٌزٌةأولى20002365هٌفاءزٌدانأٌمنإٌمانطرطوس123170637313505

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992365نجاةعباساحمدزٌناطرطوس124170671712703

اإلنكلٌزٌةأولى19992365منٌرهحمودحسٌنبتولطرطوس125170645711773

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992365فلايرنوحعدناناحمدطرطوس12617064058976

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002364هندعبدالرحمنحسٌنهدىطرطوس127170722513248

اإلنكلٌزٌةأولى20002364منىمحمدنمرنغمطرطوس128170718211830

اإلنكلٌزٌةأولى19992364حسناابراهٌمحسٌبماٌاطرطوس129170701714230

الفرنسٌةثانٌة19992364ندىحسنمخلصٌوسفطرطوس13017073156495

اإلنكلٌزٌةأولى20002364روضهاسماعٌلابراهٌمهدٌلطرطوس131170722613131

اإلنكلٌزٌةأولى19992364غٌثاءمحمودالحمٌد عبدحٌدرطرطوس13217065766461

اإلنكلٌزٌةأولى20002364هدىحسٌنمحمدابراهٌمطرطوس13317064018040

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002364سعادمعال حاجاحمدسهفطرطوس13417067677197

اإلنكلٌزٌةأولى19992363مارغرٌتانعمهخطارراماطرطوس135170661315230

اإلنكلٌزٌةأولى19992363سمٌرهابراهٌماحمدجنىطرطوس136170650715022

اإلنكلٌزٌةأولى19992363منالسلٌمانظافرشهدطرطوس137170678814946

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002363وفاءحسنجهادحنٌنطرطوس138170657111784

اإلنكلٌزٌةأولى19992363سعاداسماعٌلنزارروانطرطوس139170667311794

اإلنكلٌزٌةأولى19992362سهٌالشعبانحمزههٌاطرطوس140170725614009

اإلنكلٌزٌةأولى19992362رٌمنصٌرعاطفعديطرطوس14117068257680

اإلنكلٌزٌةأولى19992362نبٌههعبدهللاالدٌن عمادآٌةطرطوس142170636814907

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982362ربابأحمدأحمدصباطرطوس143170679315593

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002362ردٌنهابراهٌممعدالٌنطرطوس144170643013835

اإلنكلٌزٌةأولى19992362انعامغانمٌوسفمحمدطرطوس14517070817327

اإلنكلٌزٌةأولى20002361سهامعلًنضالحسٌنطرطوس14617065567554
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اإلنكلٌزٌةأولى20002361دٌانارٌشهاشرفهٌاطرطوس147170725411841

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992361صفٌهعلًبسامأحمدطرطوس14817063427154

اإلنكلٌزٌةأولى19992361مهاكورٌهسهٌلتٌفانًطرطوس149170648115208

اإلنكلٌزٌةأولى19992361ملكهمرتظىمروانٌقٌنطرطوس150170730813253

الفرنسٌةثانٌة19992360أحالمغنامعلًرٌمطرطوس151170668815077

الفرنسٌةأولى20002360مرامالمقدمفوازأرٌجطرطوس152170634914056

اإلنكلٌزٌةأولى19992360لٌناشماسبهجتجورجطرطوس15317065169433

اإلنكلٌزٌةأولى19992360هنادهمحمدنزارحنٌنطرطوس154170657411785

اإلنكلٌزٌةأولى19992360منىحمودشوكتصالحطرطوس15517067918572

اإلنكلٌزٌةأولى19992360هدوءسلطانًمحمدعلًطرطوس15617068887920

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992360فاطمهحسٌنعلًحسٌنطرطوس15717065528335

اإلنكلٌزٌةأولى20002360أمٌرهكاملهحسانندٌمطرطوس15817071689497

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002360فاٌزهخضرعٌسىمرٌمطرطوس159170711211826

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002359داللحساموأبراهٌمنورطرطوس160170718812302

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992359ماٌاحنالبٌباٌّمًطرطوس161170639215191

اإلنكلٌزٌةأولى20002359كرٌمهحسنمٌادزٌنهطرطوس162170673511798

اإلنكلٌزٌةأولى20002359سناءحسنجودتوالءطرطوس163170727413833

اإلنكلٌزٌةأولى19992359مٌساءعباساكثمالعابدٌن زٌنطرطوس16417067047577

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002359رٌتاهندياحمدراماطرطوس165170661114556

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992359اقدسسلٌمانسهٌلمحمدطرطوس16617070526228

اإلنكلٌزٌةأولى20002359فدوىاالحمدمحسنآٌةطرطوس167170636911770

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992359فادٌاابراهٌمعٌسىنوراطرطوس168170720615412

اإلنكلٌزٌةأولى19992359ندىزٌزوننزار محمدروانطرطوس169170667211414

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992359نجاةمصطفىمصطفىأملطرطوس170170636214600

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992358فاتنمحسنرفٌقمحمدطرطوس17117070509175

اإلنكلٌزٌةأولى19992358مهىسمعاننقوالجوٌلطرطوس172170652015309

اإلنكلٌزٌةأولى19992357رجاءحمودبدٌعمرحطرطوس173170710114964

اإلنكلٌزٌةأولى20002357نورهكحلهمحمدمرامطرطوس174170709814165

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992357سعادعلًأسعدعلًطرطوس17517068386467
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992357روٌدهغانممحمدبشرطرطوس17617064728251

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002357لوزٌاناحسنوفٌقسارهطرطوس177170674513058

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992357سوسنحمويعثمانسارهطرطوس178170674013940

اإلنكلٌزٌةأولى19992357ازدهاراالبراهٌمحسنسوزانطرطوس179170677012363

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002357رباباحمدممدوحرامًطرطوس18017066157419

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992357ثناءدغمهالكرٌم عبدجنىطرطوس181170650913168

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992357هندمرهجالكرٌم عبدكنانهطرطوس182170696814835

اإلنكلٌزٌةأولى19992357مٌادهغندورهاحمدهٌاطرطوس183170725312932

اإلنكلٌزٌةأولى19992356سوسنمحمدآصفهٌاطرطوس184170725113342

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992356منٌرهسلٌمانهٌثماٌناسطرطوس185170644913837

اإلنكلٌزٌةأولى19992356نجاحملحمماجدهمامطرطوس18617072508497

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992356رٌمالشٌخسلٌمسامرطرطوس18717067476465

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992356هناديانباشًجماللجٌنطرطوس188170698611899

اإلنكلٌزٌةأولى19992356وعدشحودعلًمحمدطرطوس18917070618277

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992355سعادعلًجابرنورطرطوس190170719211668

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992355نجاةسلمانهٌثمٌوسفطرطوس19117073169190

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002355دٌانهشعبانأمجدحسنطرطوس19217065287285

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992355مٌسونمحسنٌاسرآٌهطرطوس193170639011860

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992355منٌبهالحاٌكرجبعلًطرطوس19417068546900

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992355الٌنبولسفاروقدٌناطرطوس195170660815326

اإلنكلٌزٌةأولى19992355روالدٌبهالكسًامٌلًطرطوس196170643615222

اإلنكلٌزٌةأولى19992355امٌمهاٌوبالدٌن عمادٌاراطرطوس197170728012936

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002355سهٌرعٌسىالٌاسجونًطرطوس19817065199379

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002355لٌزافضهٌوسفجعفرطرطوس19917064947965

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002355وعدحسٌنأدٌبرٌمطرطوس200170668111932

اإلنكلٌزٌةأولى19992355منالمحفوضمحفوضٌزنطرطوس20117073006492

اإلنكلٌزٌةأولى19992355مرٌمدٌبورٌاضلٌثطرطوس20217069989010

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992355ازدهارمحسنالكرٌم عبدزٌنبطرطوس203170672314029

اإلنكلٌزٌةأولى20002355هٌامالمدنًراويسماحطرطوس204170675911884

29/7



أسماء المقبولين في السنة التحضيرية في جامعة طرطوس

2018 - 2017 للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

التفاضل لغةالتفاضل دورةالتفاضل مجموعالميالد تاريخاألم اسمالكنيةاألب اسماالسمالمحافظةاالكتتاب رقماالمتحاني الرقمالتسلسل

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002355أنٌسهشاهٌنسهٌلالجبل بدويطرطوس20517064678782

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002354عائدهاسماعٌلاحمدعلًطرطوس20617068398764

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992354املعباسفراسحالطرطوس207170656112860

اإلنكلٌزٌةأولى19992354اسامهالٌاسبسامسالًطرطوس208170674615310

اإلنكلٌزٌةأولى19992354وفاءالمحمدعمادالدٌنماٌاطرطوس209170702011821

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992354رناحبوسنزٌهخضرطرطوس21017065918465

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992354ٌسرىٌوسفعٌسىرشاطرطوس211170663414151

اإلنكلٌزٌةأولى19992354منىعثمانمحمدعلًطرطوس21217068897987

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002353هندصبحتوفٌقهبهطرطوس213170722113781

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992353غادهعلًعلًمحمدطرطوس21417070639330

اإلنكلٌزٌةأولى19992353عزٌزةٌوسف علًٌوسفخدٌجهطرطوس215170658311395

اإلنكلٌزٌةأولى19992353هناءرقمانًمحمودحسنطرطوس21617065476460

اإلنكلٌزٌةأولى20002353اٌمانعباسعلًنورطرطوس217170719611941

اإلنكلٌزٌةأولى20002352مٌلٌاسلوممنذرالٌسارطرطوس218170642815157

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002352منىٌاسٌنمعنمحمدطرطوس21917070728361

اإلنكلٌزٌةأولى20002352سماحجمعهنعمانرٌمطرطوس220170669613052

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992352صفٌهمحمدغرٌبمٌارطرطوس22117071449182

اإلنكلٌزٌةأولى20002352خزامىاحمدفاتحرٌمطرطوس222170669113050

اإلنكلٌزٌةأولى19992352صباحملحمٌاسٌنمٌسطرطوس223170715414971

اإلنكلٌزٌةأولى19992352سمٌهعٌسىرمضاننوراطرطوس224170720411836

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002352خدٌجهعلًعلًلؤيطرطوس22517069736837

اإلنكلٌزٌةأولى19992352سهاالعباسكفاحرٌماطرطوس226170669712884

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002352الهامزغٌبًشفٌقمحمدطرطوس22717070536553

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992352سهىمصطفىمعناحمدطرطوس22817064128748

اإلنكلٌزٌةأولى19992352خولهالدٌن حسامأٌمناحمدطرطوس22917064027392

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992352سناءرسالنشعبانصباطرطوس230170679712774

اإلنكلٌزٌةأولى20002352بشرىابراهٌمكاملمارٌمارطرطوس231170701211820

اإلنكلٌزٌةأولى20002352رضاطوفانسلٌمانابراهٌمطرطوس23217063947390

اإلنكلٌزٌةأولى19992351احالماحمدالدٌن محًماهرطرطوس23317070148486
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992351رلىعٌسىكمال محمدهٌاطرطوس234170726311844

اإلنكلٌزٌةأولى19992351انتصارعباسرٌاضالناطرطوس235170698014669

اإلنكلٌزٌةأولى19992351منىعرابًسلمانعلًطرطوس23617068576471

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002351سمٌهمصطفىشعباناٌمانطرطوس237170644614060

اإلنكلٌزٌةأولى20002351ٌاسمٌنالمصريفاديٌاسمٌنطرطوس238170728811944

اإلنكلٌزٌةأولى20002351لٌناعلًندٌمآٌهطرطوس239170638712511

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002351غانٌاحسٌنمحمدوائلطرطوس24017072708862

اإلنكلٌزٌةأولى20002350سمٌرهاحمدمحسننوراطرطوس241170720714660

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350هناءلطٌفهالدٌن زٌنرشاطرطوس242170663111960

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350الهامحسنعلًمصطفىطرطوس24317071186487

اإلنكلٌزٌةأولى20002350صباحجدٌدصالحمارٌاطرطوس244170701014007

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350ٌسرىعباستوفٌقهدٌلطرطوس245170722714597

اإلنكلٌزٌةأولى20002350سالممنصورسمٌردانهطرطوس246170659713028

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350حنانخطٌبفخرخزامىطرطوس247170658414628

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350سمٌرهزعروراحمدرٌمطرطوس248170668213643

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350وصالاحمدثائركنانهطرطوس249170696611463

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350فداءمحمدلؤيلٌنطرطوس250170700411472

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350ابتسامعلًٌونسمرحطرطوس251170710515036

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002350نهلهسعدمصطفىرزانطرطوس252170662613205

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350انٌسهسلٌمانقصًكندهطرطوس253170697014575

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992349احساناالسعدزٌادرهفطرطوس254170666011877

اإلنكلٌزٌةأولى19992349غادهاسماعٌلاسماعٌلجناطرطوس255170650414915

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002349امٌنةعلًخلٌلفارسطرطوس25617069406691

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992349جوهٌنادٌبمعنحسنطرطوس25717065488824

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992349سهامخداممحمودهدٌلطرطوس258170723813249

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992349سعادحسنغالبروانطرطوس259170666914218

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992349فلايرالحاجكاملماٌاطرطوس260170702111822

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992349افتخارعلًعلًنغمطرطوس261170718015153

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992349هٌاممصطفىحسنٌاناطرطوس262170729612939

اإلنكلٌزٌةأولى19992348فدوىحمامًعادلفارسطرطوس26317069416476

اإلنكلٌزٌةأولى20002348هوٌداالمقدمرشاداحمدطرطوس26417064046442

الفرنسٌةثانٌة19992348سمرمنصورعامرشهنازطرطوس265170678914697
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اإلنكلٌزٌةأولى19992348فادٌااحمدعباسماٌاطرطوس266170701913093

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002348سمرمٌهوبهٌثمآٌهطرطوس267170638915139

اإلنكلٌزٌةأولى20002348نوالعمرأحمدلٌناطرطوس268170700613173

اإلنكلٌزٌةأولى19992348سهٌرحسنشهابمجٌبطرطوس26917070379372

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992348روٌدهٌونسالمنعم عبدعلًطرطوس27017068706318

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992348نوالدالعلًمرٌمطرطوس271170711113479

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992348نهادالظماطًعاطفعلًطرطوس27217068656740

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992348عولٌاٌونسأٌمنعالطرطوس273170682912792

اإلنكلٌزٌةأولى20002348سالمفارسأٌمنسالفطرطوس274170675513062

اإلنكلٌزٌةأولى19992348ثرٌادعكورزهٌرنورطرطوس275170719414464

اإلنكلٌزٌةأولى19992348مهاخطٌبماجدعلًطرطوس27617068838392

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992348غٌثاءعلًمرهفاحمدطرطوس27717064117524

اإلنكلٌزٌةأولى19992347وفاءخضرهعزالدٌنزٌنطرطوس27817067158791

اإلنكلٌزٌةأولى19992347سهىسلٌمانمدٌنماٌاطرطوس279170702611903

الفرنسٌةأولى19992347لبنىحسنعصامصباطرطوس280170679811442

اإلنكلٌزٌةأولى19992347هدىادرٌسعصامأٌاسطرطوس28117063657228

اإلنكلٌزٌةأولى19992347بشرىالشٌخمحمودرهفطرطوس282170666315124

اإلنكلٌزٌةأولى19992347هناءرٌاسلماندٌماطرطوس283170660611787

اإلنكلٌزٌةأولى19992347فاتنوسوفاٌمنمًطرطوس284170714014968

اإلنكلٌزٌةأولى20002347ماجدهعرقاويمصطفىمحمودطرطوس28517070927700

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992347نبٌلهشٌحافٌصلالعابدٌن زٌنطرطوس28617067087581

اإلنكلٌزٌةأولى20002347منىونوسعدنانهزارطرطوس287170724611840

اإلنكلٌزٌةأولى20002347منىهاللطاهررٌمطرطوس288170668512878

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992347فادٌهخضرهٌثم غنوهطرطوس289170692812793

اإلنكلٌزٌةأولى20002346فتاةٌونسعلًٌوسفطرطوس29017073128640

اإلنكلٌزٌةأولى19992346عفافابراهٌمهانًاملطرطوس291170643514681

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992346داللعبدهللاعبداللطٌففارسطرطوس29217069428876

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002346سعداعلًالكرٌم عبدعلًطرطوس29317068697240

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002346امٌمهخلٌلعالءآٌهطرطوس294170638011857

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992346روزعلًغسانغٌثطرطوس29517069356475

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992346سهامالخوريابراهٌممًطرطوس296170713915298

الفرنسٌةثانٌة19992345ألمازٌدانعصامالدٌن زٌنطرطوس29717067036463

اإلنكلٌزٌةأولى20002345منىسلومحسٌنطارقطرطوس29817068086466

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345سهادونوسعلًجنىطرطوس299170651011780

اإلنكلٌزٌةأولى19992345هٌامصالحالدٌن عمادرشاطرطوس300170663314150

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345امالٌزبكالٌاسآرامطرطوس30117063479391

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345سهٌلهعبدهللااٌمنمرامطرطوس302170709413287
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اإلنكلٌزٌةأولى19992345هٌامدكدوكمحمدباسلطرطوس30317064516508

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345هٌفاءتفاحهأٌمنآٌهطرطوس304170637615119

اإلنكلٌزٌةأولى19992345لٌلىمحمودهانًعلًطرطوس30517068998576

اإلنكلٌزٌةأولى20002345هوٌدهطوفانعلًأٌهطرطوس306170638211769

اإلنكلٌزٌةأولى19992344رٌمأحمدعلًبتولطرطوس307170645913454

اإلنكلٌزٌةأولى19992344رحابمحمداحمدصباطرطوس308170679413068

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992344وفاءعلًأمجدنعمىطرطوس309170717212740

اإلنكلٌزٌةأولى19992344هدىمحموداحمدحنانطرطوس310170656712515

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992344لورٌسالخطٌباكرمٌاناطرطوس311170729512443

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992344منٌرهالسكافممدوحجلنارطرطوس312170649914360

اإلنكلٌزٌةأولى20002344زواتعلًاحمدآالءطرطوس313170635412839

الفرنسٌةأولى19992344سوسنٌوسفمنذرعلًطرطوس31417068956473

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002344هدىحبٌبطاللجنىطرطوس315170650813022

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992344هناءعمارعلًآٌهطرطوس316170638312851

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002343حالموسىحسانهبهطرطوس317170722315398

الفرنسٌةثانٌة19992343مرٌمزغبًالرحمن عبدتهامهطرطوس318170648011777

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992343رامٌاحساموجهادمقدادطرطوس31917071237329

اإلنكلٌزٌةأولى19992343سمٌرهعبودعدنانمحمدطرطوس32017070576427

اإلنكلٌزٌةأولى19992343رئٌفهالخلٌلعلًجعفرطرطوس32117064929125

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002343رناكوسىمحمدغفرانطرطوس322170692711888

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992343اسماحسٌنمشهورعلًطرطوس32317068946472

اإلنكلٌزٌةأولى19992342كلثوم أمبدرانعمادتمامطرطوس32417064799074

اإلنكلٌزٌةأولى20002342امالهاللعلًغزلطرطوس325170692313942

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992342سهىعباسجمالزهراءطرطوس326170670011797

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002342زٌنبعسٌلًمصطفىالدٌن مجدطرطوس32717070306548

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002342وفاءحسننصرلمٌاءطرطوس328170699612794

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992341لٌلىمحمودهانًمحمدطرطوس32917070778586

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992341هندمرهجالكرٌم عبدكندهطرطوس330170696914836

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341املسكرٌهسلٌملجٌنطرطوس331170698713403

اإلنكلٌزٌةأولى19992341ٌسرىعاقلعدنانناٌاطرطوس332170715813176

اإلنكلٌزٌةأولى20002341غٌنٌازرٌقهفراسعلًطرطوس33317068797600

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992341جمٌلهمحمدسعدرهفطرطوس334170666114261

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992341غصونجمعهعبدالكرٌمشاديطرطوس33517067769292

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340مًجورٌهماهراسامهطرطوس33617064188779

اإلنكلٌزٌةأولى20002340دٌانااسماعٌلابراهٌممحمدطرطوس33717070427480

اإلنكلٌزٌةأولى19992340ندىخلٌلعٌسىطونًطرطوس33817068129546

اإلنكلٌزٌةأولى19992340رٌمالشٌخمازنمعنطرطوس33917071229415
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اإلنكلٌزٌةأولى19992340ودادابراهٌممحمدفرحطرطوس340170695111809

اإلنكلٌزٌةأولى19992340بدٌعهاحمدحٌدرمجدطرطوس34117070328396

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002340رحابسالمًاحمدالناطرطوس342170697911812

اإلنكلٌزٌةأولى20002340رانٌهجً دوهرامًمارٌاطرطوس343170700912912

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340أملٌوسفحسٌنأحمدطرطوس34417063439209

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340اعتدالصقرطاهرأحمدطرطوس34517063458458

اإلنكلٌزٌةأولى20002339جوهٌنهونوسعزٌزهبةطرطوس346170721911839

اإلنكلٌزٌةأولى19992339عبٌرٌونسمحمودماٌاطرطوس347170702514339

الفرنسٌةثانٌة19992339فاتنالرضوانمصطفىرهفطرطوس348170666411793

اإلنكلٌزٌةأولى19992339رجاءهرمزعدنانزٌنبطرطوس349170672413332

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992339وفاءعسافصالحرناطرطوس350170664211406

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002339ابتسامسلٌمانٌوسفعلًطرطوس35117069078478

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992339ندىابراهٌمعلًرناطرطوس352170664314400

اإلنكلٌزٌةأولى19992339اعتدالكتوبمنذراحمدطرطوس35317064136003

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338رابعهحسٌنجمالفاطمهطرطوس354170694413225

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002338مٌادهالعلًبشٌرراماطرطوس355170661213632

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338هدىمحمدمعٌنهدٌلطرطوس356170724112392

اإلنكلٌزٌةأولى19992338ندىرمضانزهٌرزهرةطرطوس357170670112702

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002338مٌادهقاسمحسامٌاسمٌنطرطوس358170728711922

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338انعامٌونسسلمانآٌهطرطوس359170637812848

اإلنكلٌزٌةأولى19992338تماثٌلغنامنزارغنىطرطوس360170693215080

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002338نادٌاحمصٌهرمضانصباطرطوس361170679611805

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338منىعباسأحمدربٌعطرطوس36217066196146

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338فلايرسلٌمانٌاسرهاٌديطرطوس363170721713127

اإلنكلٌزٌةأولى20002337جمٌلهصبحمحمودالراطرطوس364170697613081

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337مارٌهدٌبوالدٌن نورروجٌنطرطوس365170667514760

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002337سمرٌوسفعلًتٌماءطرطوس366170648513931

اإلنكلٌزٌةأولى20002337سماهرقشعورمحمدسهىطرطوس367170676813588

الفرنسٌةأولى20002337فراتشلوفعزامطالبطرطوس36817068117199

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337تغرٌدسلٌمانمحمدرٌمطرطوس369170669314872

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002337هناءحمودالكرٌم عبداورنٌناطرطوس370170644112325

اإلنكلٌزٌةأولى19992337عبٌردعكورنضالرٌتاطرطوس371170667812353

اإلنكلٌزٌةأولى19992337رٌماهاللعدنانانعامطرطوس372170643812607

اإلنكلٌزٌةأولى19992337آمالحسنجمٌلعلًطرطوس37317068459148

اإلنكلٌزٌةأولى19992337املمحمدٌونسفرحطرطوس374170695414123

اإلنكلٌزٌةأولى19992336مدٌحهاسماعٌلوائلعلًطرطوس37517069019205

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992336عبٌرعوادحسنمحمدطرطوس37617070487751
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اإلنكلٌزٌةأولى19992336رٌمامعنابسامهٌلداطرطوس377170726812652

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335رٌمابراهٌمسهٌلابراهٌمطرطوس37817063956497

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002335نجوىبٌشانًعلًنصرطرطوس37917071717216

اإلنكلٌزٌةأولى19992335عائدهابراهٌمغسانسارهطرطوس380170674111799

اإلنكلٌزٌةأولى19992335سماهرعلًعٌسىكنانطرطوس38117069658151

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002335شعٌلهالسلٌمانٌاسر محمدعمارطرطوس38217069116209

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335احالمابراهٌممحمودعلًطرطوس38317068928393

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335مرٌمجنٌديعلًابراهٌمطرطوس38417063988810

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002334سهٌالخلٌلرزقدالٌاطرطوس385170659613714

الفرنسٌةثانٌة20002334جوهٌناعٌسىحسنهٌاطرطوس386170725514008

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334فاتنجاموسمحمدربالطرطوس38717066188467

اإلنكلٌزٌةأولى20002334غادهحسنعمادٌعربطرطوس38817073079189

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002334رائدهسلومحافظعٌسىطرطوس38917069169353

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334هالهزٌدانسهٌلندىطرطوس390170716611984

اإلنكلٌزٌةأولى19992334وداداحمداحمدمنارطرطوس391170712914171

اإلنكلٌزٌةأولى20002334ثمالهمتواريجهادالعابدٌن زٌنطرطوس39217067056150

اإلنكلٌزٌةأولى20002334سحرحناحناغنىطرطوس393170693015255

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002333رحابشمكٌانفاهًماٌكلطرطوس39417070299414

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002333سماهرحمدانفؤادأٌهمطرطوس39517063918460

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992333روزهالفسخهعمادتانٌاطرطوس396170647712489

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002333ودادعمارعلًصالحطرطوس39717067929039

اإلنكلٌزٌةأولى20002333سهىغانممحمدعمارطرطوس39817069106979

الفرنسٌةأولى19992333لٌلىالحمٌد عبدعلًفرحطرطوس399170695013875

اإلنكلٌزٌةأولى19992332سعادعلً ابوعلًابراهٌمطرطوس40017063978038

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332منارحسنمحسنازدشٌرطرطوس40117064158140

اإلنكلٌزٌةأولى19992332نهىغانمعلًهدٌلطرطوس402170723412505

اإلنكلٌزٌةأولى20002332رٌمعلًمعنحنانطرطوس403170657012698

اإلنكلٌزٌةأولى19992332رولهقباعفهٌمآٌهطرطوس404170638412852

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332انطوانٌتعرٌضهنزٌههللا رزقطرطوس40517066279446

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002332مجدوحودالواحد عبدمٌسطرطوس406170714913429

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332نادٌاسلٌمانمالكدٌمهطرطوس407170660715163

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332عبٌرهمحمداٌمنغادهطرطوس408170692015128

اإلنكلٌزٌةأولى20002332تغرٌدمعالنادرنغمطرطوس409170718114707

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332سهامعلًعلًحٌدرطرطوس41017065787559

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332انصافمنصورعدنانجادطرطوس41117064866947

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002331رحابخضرحسٌنهالطرطوس412170724914637

اإلنكلٌزٌةأولى20002331وفاءامامالناصر عبدجوديطرطوس413170651413142
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اإلنكلٌزٌةأولى20002331الهاممصطفىناصرمحمدطرطوس41417070737137

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331سمارههاللحاتمهدٌلطرطوس415170722814141

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331سمٌرهدٌبصالحنجوىطرطوس416170716512249

اإلنكلٌزٌةأولى19992331راغدهكناجاٌمنعلًطرطوس41717068437202

اإلنكلٌزٌةأولى19992331جولٌاغانمٌوسفاسامةطرطوس41817064167530

اإلنكلٌزٌةأولى20002331وساماحمداٌمنآالءطرطوس419170635513296

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331رحابعباسفجرمحمدطرطوس42017070698493

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331بدٌعهداودالفقار ذوروانطرطوس421170666813868

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331املخلوفعلًسماحطرطوس422170676014404

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330امٌرهاحمدغازيجٌهانطرطوس423170652213933

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330سناءعثمانأمٌنخضرطرطوس42417065867564

اإلنكلٌزٌةأولى19992329ابتساماسماعٌلاٌمنخضرطرطوس42517065876134

اإلنكلٌزٌةأولى19992329أمٌرهحسنعلً محمدجمٌلطرطوس42617065028298

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329لٌلىحمادٌوسفعلًطرطوس42717069066903

اإلنكلٌزٌةأولى20002329أمٌرهدغمهنسٌمغوىطرطوس428170693412959

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329رابحةجروسمطانساٌلوناطرطوس429170644315223

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329سوسنعلًابراهٌملجٌنطرطوس430170698511813

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329ندىالحمودخضرمٌسطرطوس431170714811829

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329الهامحمودٌاسٌنهٌاطرطوس432170726613137

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002329بشرىحمدانمعٌنفارسطرطوس43317069438481

اإلنكلٌزٌةأولى19992329لٌلىمصهعلًجعفرطرطوس43417064938888

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002329عفافحٌدرٌوسفمحمدطرطوس43517070807638

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329بشرىغنوملؤيالحسنطرطوس43617064267534

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002328رماحالخطٌبعلًرؤىطرطوس437170661012431

اإلنكلٌزٌةأولى19992328رانٌهموسىرامزعلًطرطوس43817068538268

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328سلمىبٌضونشفٌقعلًطرطوس43917068607831

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002328أملاحمدسلمانعلًطرطوس44017068567433

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002328روضهحرباوفٌقغزلطرطوس441170692512529

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328نارٌمانطرٌفًحسنأٌةطرطوس442170636613006

اإلنكلٌزٌةأولى19972328سهاممصطفىمفٌدٌاسمٌنطرطوس443170728916476

اإلنكلٌزٌةأولى19992327فٌروزحسنالحمٌد عبدجاللطرطوس44417064956451

اإلنكلٌزٌةأولى19992327فٌروزمنصورمنصورعلًطرطوس44517068966688

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327سعادٌوسفحبٌببسمهطرطوس446170647014808

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327امٌرهمحمودفؤادسلٌمانطرطوس44717067588235

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327فاتناسبرمالكحسنطرطوس44817065457825

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002327حسنحسٌنمجداحمدطرطوس44917064097396

اإلنكلٌزٌةأولى19992327فائزهمحمدمحمودحنانطرطوس450170656911864
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327ندىاسبرعلًموسىطرطوس45117071386490

اإلنكلٌزٌةأولى19992327سهامالسودهمحمدحالطرطوس452170656311781

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327عبٌراحمدعٌسىحسنطرطوس45317065426458

اإلنكلٌزٌةأولى20002327أمٌرهأحمدٌاسربتولطرطوس454170646315089

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327سحرخضورعدنانرشاطرطوس455170663214024

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327مدىسلٌمانمحمدعٌسىطرطوس45617069188616

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326عائشهمصطفىلؤيلٌناطرطوس457170700713236

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326سهىبجودمصطفىنهىطرطوس458170718411831

اإلنكلٌزٌةأولى19992326هٌامعٌسىاٌمنرهفطرطوس459170665913582

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326نجوىسالمهعلًمحمودطرطوس46017070887214

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326جوهٌنادٌبمعنحسٌنطرطوس46117065558826

اإلنكلٌزٌةأولى19992326سعادحسٌنصالحجناطرطوس462170650514603

اإلنكلٌزٌةأولى20002326انعامزٌدانعفٌفحسنطرطوس46317065356672

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326رائدهٌوسفعلًنورطرطوس464170719711834

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326نعمىسلٌمانعلًفرحطرطوس465170694914121

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326عدالمحمدسامرسانديطرطوس466170675112052

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326شٌرٌنمحمودسلمانحالطرطوس467170655912195

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326سناءمحمدابراهٌمكرٌمطرطوس46817069617835

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325امٌرهمندواٌاداسكندرطرطوس46917064206445

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325سمٌحهخضرمدحاترهامطرطوس470170665714563

اإلنكلٌزٌةأولى19992325هندصهٌونًالحلٌم عبدٌامنطرطوس47117072937708

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002325ابتسامحسنعدنانمحمدطرطوس47217070566426

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324سمراصالنغالبرغدطرطوس473170663514449

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002324منٌرهٌوسفمحمدعبادهطرطوس47417068167291

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324مهابغداديكمالطارقطرطوس47517068106164

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324سمراسبرعٌسىعلٌاطرطوس476170690815329

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002324نجوىسلٌمانسلٌمانرناطرطوس477170664112784

اإلنكلٌزٌةأولى20002324انعامٌازجًجورجالكسندرطرطوس47817064279426

الفرنسٌةثانٌة19992324مدٌحهعلًسمٌردٌاالطرطوس479170660215122

اإلنكلٌزٌةأولى20002324هناديعدبامحمدخلٌلطرطوس48017065946142

اإلنكلٌزٌةأولى19992324هناالضاٌعكفاحٌوسفطرطوس48117073136494

اإلنكلٌزٌةأولى19992324لٌناعٌزوقًمحمدعلًطرطوس48217068916040

اإلنكلٌزٌةأولى19992324ربابعاصًحسنلٌنطرطوس483170700011817

اإلنكلٌزٌةأولى19992324ربابطعمهساطعوائلطرطوس48417072699389

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002323منالمحمدرجبنورطرطوس485170719314824

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002323مرٌممصطفىجوادأوسطرطوس48617063638292

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002323زٌنبابراهٌماسماعٌلمرٌمطرطوس487170710912917
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اإلنكلٌزٌةأولى19992323مٌساءعٌسىماجدحالطرطوس488170656212036

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002323نانٌتبطرسوجديعٌسىطرطوس48917069199532

اإلنكلٌزٌةأولى20002323رٌمعٌسىنوريجسًطرطوس490170648715186

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002323هناديٌوسفطالبعلًطرطوس49117068628475

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322ابتهاجباللفؤاداسماعٌلطرطوس49217064217531

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322عبٌرغانمجهادجعفرطرطوس49317064899283

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982322حٌاةحسنٌوسفخلودطرطوس494170659315676

الفرنسٌةثانٌة19992322ربابالشٌخعصامحسنطرطوس49517065346014

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322غالٌهسكافمالكمحمدطرطوس49617070708433

الفرنسٌةثانٌة20002322هناءسلٌمانعلًمحمدطرطوس49717070606484

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322دٌماالجنديزٌادطارقطرطوس49817068096163

اإلنكلٌزٌةأولى19992322ندىابراهٌممازنهٌاطرطوس499170725711842

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322مٌرفتقٌصراسعدبولٌنطرطوس500170647415270

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322هٌامعلًمحمودجلنارطرطوس501170649813021

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322سمٌحهعباسعلًمحمدطرطوس50217070628491

اإلنكلٌزٌةأولى19992322هوٌدامحمدمعروفرناطرطوس503170664414213

اإلنكلٌزٌةأولى19992322هناءخلوفعٌسىرهفطرطوس504170666214401

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322مواهبمصطفىمحمدماٌاطرطوس505170702313150

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322نهىمعوضمعوضكارولطرطوس506170695715274

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322كفىباللابراهٌمعامرطرطوس50717068146968

اإلنكلٌزٌةأولى20002321غادهحسٌننبٌلدانٌالطرطوس50817065998760

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321آدالاحمدوجٌهرندطرطوس509170665012289

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992321عناٌهالقدوس عبدهللا سعدٌاسٌنطرطوس51017072908366

اإلنكلٌزٌةأولى19992321تغارٌبوسوفندٌممجدطرطوس51117070368667

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321خولهمنصورعلًدٌاناطرطوس512170660411786

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320انتصارسالمةهٌثمفاتنطرطوس513170693813372

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320ثناءعسافمحمدمٌسطرطوس514170715214879

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320نادٌاابراهٌمعلًٌاسٌنطرطوس51517072919356

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320عزٌزهأحمدعلًرؤىطرطوس516170660912868

اإلنكلٌزٌةأولى19992320سكٌنهعلًغسانبتولطرطوس517170646113579

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320هدىخضرمحمدصباطرطوس518170680312775

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320هٌامدٌوبوفٌقروانطرطوس519170667413688

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320مٌاداعوٌجانعٌسىفاديطرطوس52017069399470

الفرنسٌةأولى20002320منالبرهوممحمدمٌسطرطوس521170715114585

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320كفاحعمرانحٌدرلمىطرطوس522170699214648

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320عبٌرعطفهتمامنوارطرطوس52317071857649

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319هٌامشاهٌنغسانحسنطرطوس52417065437671
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اإلنكلٌزٌةأولى19992319منالبازوعٌسىاملطرطوس525170643412657

اإلنكلٌزٌةثانٌة19972319كرٌمهاصطٌفزكرٌااالءطرطوس526170642316505

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319نداءاسعدحسنمرامطرطوس527170709514288

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319سحرعٌزوقًمنٌررهامطرطوس528170665811876

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319رٌماعلًعلًالعابدٌن زٌنطرطوس52917067076464

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319احالمحسٌنمحمدلبانهطرطوس530170698311644

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319منارالشٌخعمادالحسنطرطوس53117064246446

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319اٌمانهركلاحمدتسنٌمطرطوس532170647811927

اإلنكلٌزٌةأولى20002319مٌادهمحموداحمدبتولطرطوس533170645313578

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319نادٌاسلٌمانسلٌمانرجاءطرطوس534170662012490

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319خدٌجهسلٌمانعلًإباءطرطوس535170634014895

اإلنكلٌزٌةأولى19992319ساهٌرٌوسفبدرعلًطرطوس53617068446970

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319انعامالشبقًمالكعلًطرطوس53717068856537

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318فاتنابراهٌمناظماسعدطرطوس53817064199534

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318وسامسالمًمحمدرٌمطرطوس539170669214693

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318عهدخضرعلًرندطرطوس540170664913895

اإلنكلٌزٌةأولى19992318هٌامجدٌداحمدمحمدطرطوس54117070446483

اإلنكلٌزٌةأولى20002318ختامشعبانبدررٌمطرطوس542170668312672

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318مٌادهسلٌمانعلًملهمطرطوس54317071276489

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318تغرٌدسلمانماجدعلًطرطوس54417068846902

الفرنسٌةثانٌة20002317التماسصالحصالحعلًطرطوس54517068619084

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317لٌندامحمدعلًهبةطرطوس546170722014049

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317نجوىأحمدأحمدرٌمطرطوس547170668011417

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317سمٌرهعٌزوقًحسنعلًطرطوس54817068496469

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317وصالحسٌنمعٌننورطرطوس549170720113435

اإلنكلٌزٌةأولى20002317رندهعٌسىٌاسرفدوىطرطوس550170694713695

اإلنكلٌزٌةأولى19982317غادةملصالرزاق عبدعلًطرطوس55117068676932

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317هوٌدارستمعلًاحمدطرطوس55217064066941

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317نبٌلهمحمدمحمودزٌنهطرطوس553170673414267

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317محاسنزاهرعمادرزانطرطوس554170662214871

اإلنكلٌزٌةأولى20002317مٌسونغانممحمودهدٌلطرطوس555170723913133

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317عبٌرمحمدسلمانٌزنطرطوس55617072986491

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317ختامصطوفمحمدٌاراطرطوس557170728213679

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316انصافسعودطاللعلًطرطوس55817068638424

اإلنكلٌزٌةأولى19992316غدٌرسلٌمانفاديالراطرطوس559170697511811

اإلنكلٌزٌةأولى20002316سمرجدٌدعلًحسنطرطوس56017065367823

اإلنكلٌزٌةأولى19992316سرابحمودٌاسرهزارطرطوس561170724815114
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316فلايردلٌلةاسكندرمحمودطرطوس56217070837999

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315خلودمصطفىنزٌهمحمدطرطوس56317070756062

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315ابتسامٌوسفالدٌن عمادرٌمطرطوس564170668914567

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315نهىعباسمظهرمهندطرطوس56517071377347

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315وسامالجنديوائلنتالًطرطوس566170716112691

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982315سناءعٌروطمصطفىمروةطرطوس567170710613238

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315هندعمرانعلًجاللطرطوس56817064969244

اإلنكلٌزٌةأولى19992315رٌماهاشمحسننغمطرطوس569170717612440

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315زٌنبأحمدكاملخدٌجهطرطوس570170658214988

الفرنسٌةأولى20002315رحابرمضانٌاسرعلًطرطوس57117069037438

اإلنكلٌزٌةأولى19992315نوراسلمانغسانابراهٌمطرطوس57217063996267

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315عائدهعلًبسامحالطرطوس573170655813934

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315هٌفاءمحمدمحمددنٌاطرطوس574170660111958

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314سوزانجحجاحاسبر محمدجٌسٌكاطرطوس575170652114552

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314سحابعلًٌوسففرحطرطوس576170695314873

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002314املحمصٌهعٌسىخضرطرطوس57717065887499

اإلنكلٌزٌةأولى19992314كلورٌاملوحًجورجماٌكلطرطوس57817070289441

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314املحسنفوازسناطرطوس579170676114223

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002314سهٌلهالمعماربشارنغمطرطوس580170717413671

اإلنكلٌزٌةأولى20002313غادهٌوسفعلًمحمودطرطوس58117070898327

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313مٌادهٌونسٌاسٌنٌوالطرطوس582170731912941

الفرنسٌةثانٌة19992313ندىشموسخلٌلمحمودطرطوس58317070858326

اإلنكلٌزٌةأولى19992312كفاحكناجابراهٌمملهمطرطوس58417071266488

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002312سندسمحمدعلًنتالٌاطرطوس585170716213112

اإلنكلٌزٌةأولى19992312بثٌنهمحسننزٌهطٌفطرطوس586170681312526

الفرنسٌةثانٌة20002312فدوىهاللسامرمرامطرطوس587170709614129

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312غادهمحمدزٌدانحسٌنطرطوس58817065518825

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312مٌساءمصلحنصرنورمانطرطوس589170721114661

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002312نهادشمالًمحمدالٌنطرطوس590170642914358

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002312عهودجنٌكهحبٌبزٌنبطرطوس591170672113273

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002312زٌنهدٌوباحمدجعفرطرطوس59217064888295

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002312رٌماحمودٌوسفشعٌبطرطوس59317067859293

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312اٌماناحمدٌوسفمرٌاناطرطوس594170710811825

اإلنكلٌزٌةأولى19992311وداددٌوبمحمدٌاراطرطوس595170728111688

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311سمٌرهسلٌمسلمانهدٌلطرطوس596170723115003

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311تغرٌدحربانزارحسنطرطوس59717065498461

اإلنكلٌزٌةأولى19992311خدٌجهسلٌمانغسانحالطرطوس598170656013624
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311مٌساءمهناعهدحازمطرطوس59917065256456

اإلنكلٌزٌةأولى19982311منىحسناسامهٌاراطرطوس600170727816474

اإلنكلٌزٌةأولى19992311احالمدٌبوعادلٌزنطرطوس60117072999016

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311سحردرغامعٌسىعالمطرطوس60217068378265

اإلنكلٌزٌةأولى20002311انعاممصطفىغسانهباطرطوس603170721813995

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311انتصارابراهٌممحمدآٌهطرطوس604170638611858

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311لمىسلٌمانبسامحاتمطرطوس60517065236455

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310كوثرزهرهنظٌرحالطرطوس606170656513357

الفرنسٌةثانٌة19992310لٌلىمحمدرمضانرٌمطرطوس607170668411796

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310منالسلٌمانظافررندطرطوس608170664714928

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310الهامابراهٌمعلًعالءطرطوس60917068357057

اإلنكلٌزٌةأولى19992310عولىاسماعٌلعلًمجدطرطوس61017070336480

اإلنكلٌزٌةأولى19992310نهالدٌرانًولٌدبٌٌرطرطوس61117064759432

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002310مًالرحمن عبدحسنأسامهطرطوس61217063506103

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309ربىالصالحرائدلٌلٌانطرطوس613170699911746

اإلنكلٌزٌةأولى19992309عبٌرشعبانعلًحمزهطرطوس61417065668541

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309ٌسرمحمدعمادالدٌنعبدالغفارطرطوس61517068188573

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309منىابراهٌمعلًلجٌنطرطوس616170698814821

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309رٌمامحمدرمضانرنٌمطرطوس617170665314523

اإلنكلٌزٌةأولى19992309حٌاةحنطاٌهنضالحازمطرطوس61817065267336

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309هٌامحسونعلًحنٌنطرطوس619170657213511

اإلنكلٌزٌةأولى19992309مٌساءعثمانالدٌن خٌروجٌههطرطوس620170727211918

اإلنكلٌزٌةأولى19992309احالمالحسنوائلدانٌالطرطوس62117066006144

اإلنكلٌزٌةأولى19992309آمنهاسماعٌلمحمداسماعٌلطرطوس62217064226579

اإلنكلٌزٌةأولى19972308أمٌمهحمودبسامروانطرطوس623170666716425

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002308اكتمالاحمدمحمدلمٌسطرطوس624170699711816

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002308ثناءدروٌشاٌمنٌاسمٌنطرطوس625170728513140

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308نهادقاسممحمودعلًطرطوس62617068936325

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002308مٌساءشماعلًصباطرطوس627170679911733

الفرنسٌةأولى19992308فردوسمحمدابراهٌماملطرطوس628170643314209

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002308ودادسلٌمانحافظوالءطرطوس629170727514638

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308رؤىبدوراسامهابراهٌمطرطوس63017063936441

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308وداددرسنلًسمٌرعلًطرطوس63117068586188

اإلنكلٌزٌةأولى19992307الهامٌوسفثابتاحمدطرطوس63217064036092

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307سمرحلومباللرٌدانطرطوس63317066796583

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307سوالنجعلًمحمدندىطرطوس634170716712215

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307فاطمهرزوقٌاسرزٌنبطرطوس635170672611615
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اإلنكلٌزٌةأولى20002307مزٌنمرتضى علًملهمالناطرطوس636170698211467

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307ثناءٌوسفحسنمقدادطرطوس63717071249238

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307سمٌرهمحمدابراهٌممرحطرطوس638170710015062

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307سمٌرهالشقٌفمحمدسارهطرطوس639170674311430

اإلنكلٌزٌةأولى19992307رجاءداودمنذرسوزانطرطوس640170677212731

اإلنكلٌزٌةأولى19992307سعاداحمداحمدهٌاطرطوس641170725214674

اإلنكلٌزٌةأولى20002307غنوهالشٌخعبدالكرٌمابراهٌمطرطوس64217063966610

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002307هٌامشدودكمالعلًطرطوس64317068818686

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307وفاءالخطٌبمحسنٌونسطرطوس64417073209275

اإلنكلٌزٌةأولى19992307الهامعلًاحمدعلًطرطوس64517068428097

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307هناءٌوسفاحمدعامرطرطوس64617068156165

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306بدٌعهخضورصفوانزٌنبطرطوس647170672213146

اإلنكلٌزٌةأولى19992306سمٌرهسلوممصطفىخلودطرطوس648170659215160

اإلنكلٌزٌةأولى19992306جٌهانمحمدأحمدرمضانطرطوس649170664010407

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306منىالشٌخحساموجديطرطوس65017072719444

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306فاطمهعدراعدرامحمدطرطوس65117070556555

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306اسٌاحرفوشكاملاسامهطرطوس65217064177283

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306ٌسٌرهزهرهمحمودخضرطرطوس65317065907859

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306روزاصفٌهنبٌلمحمدطرطوس65417070747277

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306ندوىحٌدرهٌثمآٌهطرطوس655170638811772

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306ٌسرىسلومفهدعلًطرطوس65617068809361

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305أرٌجعبدهللاصالحشذىطرطوس657170678314418

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002305ظهٌرهسلٌماناحمدحسٌنطرطوس65817065509202

اإلنكلٌزٌةأولى19992304وفاءسلٌممورٌسرامًطرطوس65917066167571

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304الهامدٌبغسانرٌمطرطوس660170669013049

الفرنسٌةثانٌة19992304سوسنالصارمٌوسفآالءطرطوس661170635913844

اإلنكلٌزٌةأولى19992304لٌنداسلٌمانٌوسفمحسنطرطوس66217070408581

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304رزانالجهنًمحمدهٌاطرطوس663170726013598

الفرنسٌةأولى19992304لٌنداحسٌنمحمدهدٌلطرطوس664170723614355

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304سعادخدامخلٌلمحمودطرطوس66517070847455

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304شادٌهخوريمنذرسامرطرطوس66617067489469

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303هٌامزمامالرزاق عبدحسنطرطوس66717065338591

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303نجوىصالحمحمدحنٌنطرطوس668170657313025

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303امٌنهحرفوشبساممنىطرطوس669170713113727

اإلنكلٌزٌةأولى20002303رنامعنازهٌروردهطرطوس670170727312653

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303مسٌرهسلمانعبدالمجٌدإٌناسطرطوس671170637514682

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002303نورةهاللعالء محمدرٌمطرطوس672170669414431
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303مانٌاضاحًندٌمحالطرطوس673170656413356

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303روجٌنااحمدحسٌنزٌنطرطوس67417067138259

اإلنكلٌزٌةأولى19992303سفٌرهمحمودعلًحسنطرطوس67517065406291

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303رشااسماعٌلاسماعٌلسارهطرطوس676170673912887

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302بدٌعهسلٌمانمحمودرندهطرطوس677170665114184

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302نهلهاسماعٌللؤيعلًطرطوس67817068826409

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302حنانالرحمن عبدعلًحسنطرطوس67917065397157

اإلنكلٌزٌةأولى20002302مٌساءعلوشعمادمحسنطرطوس68017070396482

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002302ندىباللجهادزٌنهطرطوس681170672912753

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302سمٌرهحمودعلًأالءطرطوس682170635713707

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002302دارٌنرٌاعدنانعلًطرطوس68317068727435

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302جمٌلةتلٌجهاسكندررهامطرطوس684170665514524

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302لٌناصالحمجدهٌاطرطوس685170725914882

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002302نبٌلهدالًحسنرشاطرطوس686170663014558

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002302سعادطعمهكمالحسٌنطرطوس68717065538680

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302عائدهكاملهمهرانكارولطرطوس688170695815285

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302وفاءمنصورمصطفىهالةطرطوس689170721611549

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002302ادٌبهحسنمحمدروانطرطوس690170667114158

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301مًسلٌمانطونًماٌاطرطوس691170701815312

اإلنكلٌزٌةأولى20002301لٌلىجدٌدٌونسبتولطرطوس692170646412192

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002301لٌمونهشحودجوداتٌافعطرطوس69317072929062

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301احالمخلٌلخلٌلنغمطرطوس694170717812964

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301انتصارفطومنزارنورطرطوس695170720313780

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301عفافداودغٌاثعلًطرطوس69617068786193

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301طٌفغانممحمودحسٌنطرطوس69717065548255

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002301ثناءغانمعصاممحسنطرطوس69817070388109

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301سالمابراهٌممحسنرزانطرطوس699170662414064

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002301وئامعلًأٌمننغمطرطوس700170717312766

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301ابتساممنصورجالللمىطرطوس701170699112986

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300نزٌههعٌسىامٌلكرستٌناطرطوس702170695915197

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300بدٌعهوردهمحسنصباطرطوس703170680114031

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300هاالمحمودعلًمضرطرطوس70417071206245

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002300سلوىابراهٌمعلًنتالًطرطوس705170716012592

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300فراتحسامومحمدمعتزطرطوس70617071217328

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300وداددٌبمحمدنورطرطوس707170719912068

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300لوناشهدابساممدلٌنطرطوس708170709315396

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300سمٌرهداغرهٌثمجورجطرطوس70917065189434
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اإلنكلٌزٌةأولى20002299فاٌزهأحمدشفٌقمرتضىطرطوس71017070999368

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299عبٌرعٌسىعبدالوهابعلًطرطوس71117068719196

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299سهامعسكورعارفٌمامةطرطوس712170730914983

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299عائدهجوهرهغالبإٌمانطرطوس713170637412283

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299غٌداءعلًمحمدمرٌمطرطوس714170711314233

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299بعثٌهدٌوبمحمدصباطرطوس715170680414225

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299رجاءالشمالًعلًضحىطرطوس716170680614226

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299غٌنٌاداودمنصورٌوشعطرطوس71717073187960

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002298فردوسداؤدخطاركنانهطرطوس718170696714874

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298نجوىمرعًٌوسفمٌرٌهطرطوس719170714612920

اإلنكلٌزٌةأولى19992298اعتدالدٌوبنزارربابطرطوس720170661711719

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298هالهاحمدٌاسٌنعنابهطرطوس721170691414120

اإلنكلٌزٌةأولى19992298مثالبٌطارابراهٌممنارطرطوس722170712815250

الفرنسٌةثانٌة19992298ابتسامعلًمحمدضٌاءطرطوس72317068079143

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298عائدهصالحفارسصباطرطوس724170680014730

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298خولهعبدوسهٌلقصًطرطوس72517069558554

اإلنكلٌزٌةأولى19992298سحرعثمانغساناحمدطرطوس72617064088045

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298مدٌحهقاسمٌاسٌنمحمدطرطوس72717070799355

اإلنكلٌزٌةأولى19992297رٌمقطٌنهخالدهللا عبدطرطوس72817068176170

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297سحراحمدطاللالعابدٌن زٌنطرطوس72917067068834

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002297هدٌهعاصًرٌاضٌاراطرطوس730170727913294

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297انشراححٌدرطاهرفرحطرطوس731170694811635

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297سهامرستممحمدماٌاطرطوس732170702214128

اإلنكلٌزٌةأولى20002297سهىعبودنبٌلجلنارطرطوس733170650112261

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002297سفٌرهحلوحسٌننغمطرطوس734170717714539

اإلنكلٌزٌةأولى19992297سمرالسلومحسانبتولطرطوس735170645612512

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296رٌمادٌوبعلًحسنطرطوس73617065378913

اإلنكلٌزٌةأولى19992296وفاءالشٌخعلًمرامطرطوس737170709712737

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296رٌماعباسسلمانغنىطرطوس738170693112150

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296رندابشورسمٌرنانسًطرطوس739170715715300

اإلنكلٌزٌةأولى19992295منىحماداٌهابانٌسطرطوس74017064406617

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295روبامصطفىنزارهزارطرطوس741170724714202

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295ٌاسمٌنعثمانرعدفاتنطرطوس742170693712436

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295سالفهنصرالدٌن حسامحسنطرطوس74317065306721

اإلنكلٌزٌةأولى19992295فتاتخطٌبعدنانعالءطرطوس74417068338390

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295منىخضروسٌمانغامطرطوس745170643912659

اإلنكلٌزٌةأولى19992295مرغرٌتسمرجًجوزٌفٌزٌكطرطوس74617073059390
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اإلنكلٌزٌةأولى19992295امالتدمريحسان محمدمحمودطرطوس74717070906242

اإلنكلٌزٌةأولى20002295سمٌراابراهٌماحمدآالءطرطوس748170635211693

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294نورمهالزٌهعابدالمٌتاطرطوس749170697815394

الفرنسٌةثانٌة19992294مدٌحهأحمدعٌسىمحمدطرطوس75017070668775

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294صباحضاهرالدٌن محًٌوسفطرطوس75117073148345

اإلنكلٌزٌةأولى20002294رابٌهدٌبهٌثمرغدطرطوس752170663614522

اإلنكلٌزٌةأولى20002294سلوىرجبٌاسرنوراطرطوس753170720913595

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294هدىاحمدحسٌنعلًطرطوس75417068509113

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294مهىسلٌمانمقدادمروىطرطوس755170710713946

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294منالحسنباسمٌاسمٌنطرطوس756170728614054

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294مٌساءٌوسفحبٌبشذاطرطوس757170678015079

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294فاتنحسنبسامألٌسارطرطوس758170636012942

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294آسٌاالعاتكًعصامسلٌمانطرطوس75917067577585

اإلنكلٌزٌةأولى20002294لٌلىعلًسلمانمرٌمطرطوس760170711011752

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294مٌادهمعوضودٌعمرٌمطرطوس761170711515287

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294سوزيمعوضعمادنجالءطرطوس762170716315289

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293فاطمةعلًمحمددٌاناطرطوس763170660512865

اإلنكلٌزٌةأولى19982293غادهمعروفابراهٌمٌاراطرطوس764170727715563

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293نبٌالاسماعٌلعلًحٌدرهطرطوس76517065817075

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293زهورجورٌةعبدالكرٌممٌالدطرطوس76617071568906

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293رٌمابجودطارقمحمودطرطوس76717070867255

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293عبٌرمحمدعهدهدٌلطرطوس768170723511913

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293عتابشاهٌنالدٌن حسامشاهٌنطرطوس76917067798418

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293نسرٌنابراهٌمعدنانلٌنطرطوس770170700213090

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293سحراسماعٌل حمدرجبمٌالدطرطوس77117071556252

اإلنكلٌزٌةأولى19992293عزهدٌبمحمدسرارطرطوس77217067546153

اإلنكلٌزٌةأولى19992293سمٌرهرٌاعبدوزٌنطرطوس77317067147574

اإلنكلٌزٌةأولى19992292لٌنااحمدحسامعلًطرطوس77417068478267

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292ربابسلٌمانرفعاتمهاطرطوس775170713414078

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292صفاءمرهجحسنسهٌلطرطوس77617067698917

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292لمٌسعٌسىباسلزٌنبطرطوس777170671911933

الفرنسٌةأولى19982292فتاةسلمانعدنانحٌدرطرطوس778170657710402

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292رحابابراهٌمفوازبتولطرطوس779170646213815

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292وسٌلهاحمدنظٌرهادرطرطوس78017072147090

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292كفامعالاحمدنتالًطرطوس781170715914347

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292غزوىالمرتٌنًمحمدعبٌرطرطوس782170682212018

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291ختامخطٌبعلًمحمدطرطوس78317070596993
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291غنوهمعوضانطانٌوسسامًطرطوس78417067499489

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291رودٌناسمعانادونٌسجواناطرطوس785170651115259

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291نوالاسماعٌلعصاممارٌاطرطوس786170701111475

اإلنكلٌزٌةأولى19992291عزٌزهالصائغبدٌعمٌراطرطوس787170714515198

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291بتولخلٌلزهٌرأحمدطرطوس78817063446270

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291زٌنامحمدحسنحٌدرهطرطوس78917065807416

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291سعادالخمٌرنصرهٌاطرطوس790170726512966

اإلنكلٌزٌةأولى19992291مهاعبودوسٌمالٌنطرطوس791170643113298

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291سوسنصهٌونًخالدسانديطرطوس792170675015266

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291غادهاٌوبفوازسانديطرطوس793170675312294

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291احالمحربوقًمصطفىفاطمهطرطوس794170694611633

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290سوسنعثمانٌاسرمرٌمطرطوس795170711613239

اإلنكلٌزٌةأولى19992290وفاءتلجهمحمدمهاطرطوس796170713613105

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290اورٌنهٌوسفمنٌفلمىطرطوس797170699413475

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002290سالمسلٌمانمالكعلًطرطوس79817068867204

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290مٌاداالبهلولالرحمن عبدآٌةطرطوس799170636711768

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290ابتسامكاملهخلٌلعنقاءطرطوس800170691515392

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002290هبهالزلمًنذارالعابدٌن زٌنطرطوس80117067128088

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290مهىعباسعلًسانديطرطوس802170675211801

الفرنسٌةأولى19992289غٌثاءمعروفشعبانعلًطرطوس80317068597865

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289رلىبرهومبساممًطرطوس804170714111483

اإلنكلٌزٌةأولى20002289مجٌدهٌونسماجدلمىطرطوس805170699314775

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289عالمقدادعمارلٌنحمص806170700319609

اإلنكلٌزٌةأولى20002289صفاءشرفعادلحسنطرطوس80717065326951

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002289عائدهابراهٌمهٌثمنغمطرطوس808170718314137

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289سمٌرةونوساسماعٌلرنٌمطرطوس809170665214666

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002289كمٌلٌاغادلً ٌوزعلًفاطر محمدطرطوس81017070686999

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289هرمٌنبطرسسمٌرجورجطرطوس81117065179385

اإلنكلٌزٌةأولى20002289بشرىحسنجهادشامطرطوس812170677811999

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289سحرسلمانغانمبتولطرطوس813170646011579

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289هالهعثمانعبدهللامحمدطرطوس81417070547756

الفرنسٌةثانٌة19992289رحابسلٌمانعلًمٌسطرطوس815170715014970

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289نجوىحسنصالحمًطرطوس816170714214172

اإلنكلٌزٌةأولى19992289املمحمدٌونسمنىطرطوس817170713214133

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002288مٌساءخلوفرجبعبٌرطرطوس818170682014406

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288وطفاٌونسمحسنحسنطرطوس81917065467413

اإلنكلٌزٌةأولى20002288روباحمادمازنهٌاطرطوس820170725812651
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002288سامٌةابراهٌمالهادي عبدشهنازطرطوس821170679014767

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002288سلمىٌوسفاحمدبتولطرطوس822170645414683

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002288وفاءنبهانٌعربعلًطرطوس82317069056331

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288فادٌاابراهٌمبسامزٌنةطرطوس824170672815078

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288عبٌرشحادهعصامعالءطرطوس82517068346683

الفرنسٌةثانٌة19992287منىابراهٌمحسنرنددمشق رٌف826170664623977

اإلنكلٌزٌةأولى19992287رحابمصطفىطالبتٌماطرطوس827170648214627

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287دٌمهحسونٌونسهٌاطرطوس828170726713924

اإلنكلٌزٌةأولى20002287سمٌرهاحمدبشارسهرطرطوس829170676611331

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287رانٌاعباساٌمنحالطرطوس830170655715073

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287ثناءمحفوضسالمٌمانطرطوس831170731014624

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287فدوىحمدمؤٌدابراهٌمطرطوس83217064007464

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287جناندٌبفهدأسامهطرطوس83317063516717

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002286مٌادهدٌبازدشٌرحسنطرطوس83417065296771

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286نسرٌنمخٌبرغسانمحمدطرطوس83517070676659

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002286نائفهمحمدعبدالكرٌمأبًطرطوس83617063418777

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002286مٌادهشعبانمحموداحمدطرطوس83717064106850

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286تشرٌنالعلًحٌدرجعفرطرطوس83817064906382

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286نداغانممحمدٌاراطرطوس839170728311921

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286لبٌنهابراهٌمٌعربآالءطرطوس840170635812998

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286وسامحلوهٌوسفٌاراطرطوس841170728413139

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286كفاحعلًآصفلؤيطرطوس84217069728342

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286صبرٌهرستمابراهٌمرزانطرطوس843170662114107

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002286خدٌجهشٌخهمحمودسارهطرطوس844170674413217

الفرنسٌةثانٌة19992286غصٌنىعلًعلًفاطمهطرطوس845170694515130

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286سناءهوالمنذرعبٌرطرطوس846170682312707

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002286غٌثاءمحمدحاتمزٌنبطرطوس847170672013306

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285عهدصارمآصفشغفطرطوس848170678611804

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285بسٌمةبرهومنضالمحمدطرطوس84917070768853

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285اٌمانزهرهمحمدهدٌلطرطوس850170723711914

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285لحظهدٌابنضالمٌسطرطوس851170715311908

الفرنسٌةثانٌة20002285رتٌبهخلٌلعبداللطٌفزٌنهطرطوس852170673112293

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285رندهٌونسجابربتولطرطوس853170645514850

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002285وساممقصودجمٌلآٌهطرطوس854170637714308

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285مٌادهشعبانعلًرٌمطرطوس855170668714188

اإلنكلٌزٌةأولى19992284سهٌالمعالجابرماٌاطرطوس856170701611478

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992284هبهعباسمحمدهاديطرطوس85717072157461
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002284الهامحٌدرحٌدرأملطرطوس858170636114058

اإلنكلٌزٌةأولى19992284جناةالحارهمنٌبجلنارطرطوس859170650012429

اإلنكلٌزٌةأولى19992284اسعافاالشقر مرادناصرلجٌنطرطوس860170698912499

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002284مجٌدهعلًقاسمنجودطرطوس861170716415151

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283غٌداءرزقٌاسرماٌاطرطوس862170702711904

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283رؤىعمرانمحمدرٌمطرطوس863170669511419

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002283سناءمقدادابراهٌمنورطرطوس864170718911491

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002283سالمغنوجعزتعلًطرطوس86517068748061

اإلنكلٌزٌةأولى19992283دعدحسنحسنعٌسىطرطوس86617069177609

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283زٌناٌوسفوحٌدعالءطرطوس86717068369080

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002283لٌناالصموعهثائركولبطرطوس86817069717616

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002283نرجسٌوسفمحمدندٌمطرطوس86917071697104

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283ابتسامابراهٌمبسٌممحمدطرطوس87017070467625

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282نهادحسٌنمحسنروانطرطوس871170667012815

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282كفاحعٌسىعٌسىعلًطرطوس872170687610334

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282منالسوٌدٌهمحمدمحمودطرطوس87317070916562

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282سعادمحمودعلًمحمدطرطوس87417070648432

اإلنكلٌزٌةأولى20002282مفٌدهرجببساملبنىطرطوس875170698413082

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282منالصالحوائلعلًطرطوس87617069028753

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282لٌنانجمووسٌممحمدطرطوس87717070787816

اإلنكلٌزٌةأولى19982281بهٌرهعلًحسنعلًطرطوس87817068487018

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002281نهادندهالحمٌد عبددٌاناطرطوس879170660312041

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281ندىكناجٌوسفاٌمانطرطوس880170644812553

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002281علٌاءمصطفىالرحمن عبدعلًطرطوس88117068669008

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281ودادعلًناجًٌزنطرطوس88217073037958

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281ٌسرىعمرانٌاسٌنزٌنهطرطوس883170673614991

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281احالمسلٌمانفؤادحسنطرطوس88417065447159

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281هناءحزورياحمدمحمودطرطوس88517070826357

اإلنكلٌزٌةأولى19992280سلوىهللا عبدالدٌن زٌنهزارطرطوس886170724512742

اإلنكلٌزٌةأولى19992280رندىوسوفٌوسفعالطرطوس887170683113743

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992280هنابدورحافظهبهطرطوس888170722213177

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279رائدهحسٌنالفتاح عبدهدٌلطرطوس889170723312426

اإلنكلٌزٌةأولى19992279طروبشرباعمارمرحطرطوس890170710212685

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279فٌروزاسماعٌلابراهٌممٌسطرطوس891170714711828

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279ٌسرىنجوممحمدهٌاطرطوس892170726414203

اإلنكلٌزٌةأولى19992279مهامنصورولٌدامانًطرطوس893170643211519

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279نجاةشعبانعلًزٌنهطرطوس894170673214830
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279عبٌرمعروفعاصمٌوسفطرطوس89517073116574

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278ٌاناوهبًطونًشربلطرطوس89617067849380

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278رٌممرهجحٌدرعلًطرطوس89717068516470

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278نجوىمعالسامًمحمدطرطوس89817070519055

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278ماٌدهحٌدرٌاسرغدٌرطرطوس89917069218799

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278ابتسامعلً ابو محمدعقلتٌماءطرطوس900170648311312

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278ثناءالجهنًكمالنوالطرطوس901170718712005

اإلنكلٌزٌةأولى19992278سلمىندهعدنانبشارطرطوس90217064716011

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278فداءسالمهمحمدعلًطرطوس90317068877318

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278امٌرهحسنٌاسرشاديطرطوس90417067776854

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278مٌساءزٌنهالكرٌم عبدعلًطرطوس90517068686974

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277انصافدٌبٌاسرالراطرطوس906170697712210

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277سماهرالمحمدابراهٌمٌاراطرطوس907170727612934

اإلنكلٌزٌةأولى19992277ٌسرىدٌوبمحمودخضرحمص908170658912643

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277سوسنحسنحسانهدٌلطرطوس909170722912390

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277زكٌهٌونسهٌثمعلًطرطوس91017069006977

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277امٌرهابراهٌمعلًبراءهطرطوس911170646812611

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277رجاءسلومعارفعلًطرطوس91217068646191

اإلنكلٌزٌةأولى20002277لٌنادٌوبجابررندطرطوس913170664511790

اإلنكلٌزٌةأولى20002276نبٌالشحودهٌثملٌنطرطوس914170700512500

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276خلودمعروفمحمدخلٌلطرطوس91517065957569

اإلنكلٌزٌةأولى20002276فادٌهصالحٌعربرنٌمطرطوس916170665414215

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002276أملجمولنصرٌزنطرطوس91717073046261

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276موهانجاسرغسانعلًطرطوس91817068779936

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276منالبكارأٌمنمحمدطرطوس91917070416598

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276رتٌبهصفاعلًحسنطرطوس92017065388197

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276سلوىخضورمعنهدٌلطرطوس921170724013134

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276سناءشدودٌاسرعلًطرطوس92217069046328

اإلنكلٌزٌةأولى20002276عائدهبٌضونعلًمحمودطرطوس92317070877641

اإلنكلٌزٌةأولى19992276هٌفاءحسانرجبعزٌزطرطوس92417068286779

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276سعدارومٌهزهٌرعلًطرطوس92517068557942

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276أمٌرهبدرانسعدعبٌرطرطوس926170682114833

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276نسرٌناحمدعٌسىعلًطرطوس92717068758447

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276عفراءموسىحسنمحمدطرطوس92817070496055

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275غادهمحمودطاللغزلطرطوس929170692211807

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275هدىحدادمخائٌلكابًطرطوس93017069569471

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275ملكهابراهٌمعٌسىحسندمشق رٌف931170654116838
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اإلنكلٌزٌةأولى19992275حفٌظهبورستمعطابتولطرطوس932170645811310

اإلنكلٌزٌةأولى20002275حنانوسوفٌوسفزٌنبطرطوس933170672714266

اإلنكلٌزٌةأولى19992275سعادسقورمحمدالناطرطوس934170698111466

اإلنكلٌزٌةأولى20002275مٌساءمحمدعمادمهاطرطوس935170713514234

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275سعادجنودخلٌلصباطرطوس936170679512956

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275غٌفاربدورمحمدنورماطرطوس937170721013125

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275كنارابراهٌمعامرعالءطرطوس93817068328763

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002274زٌنهغانمعدنانمنٌرطرطوس93917071338001

الفرنسٌةأولى20002274نهالعٌسىجرجسجنانطرطوس940170650615353

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274وصالمصطفىسامًغوىطرطوس941170693312958

اإلنكلٌزٌةأولى19992274إخالصحناعديزاهًطرطوس94217066999409

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274منتهىابراهٌمٌحٌىسارةطرطوس943170673815178

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274شٌمسرورالمجٌد عبدكرمطرطوس94417069606633

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002274ثراءصالحصالحآٌهطرطوس945170637913928

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273سامٌهبشارهغسانرٌنطرطوس946170669815243

الفرنسٌةثانٌة19992273فاطمهحمدعبدالرحمنرٌمطرطوس947170668613210

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273امٌرازغٌبهعمارنورطرطوس948170719813120

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273وضحهمحفوضمعروفسوزانطرطوس949170677113568

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002273منهلابراهٌموفٌقرهفطرطوس950170666614564

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273رلىحسنمحمدرزانطرطوس951170662511601

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273مهااالحمدتامرأرٌجطرطوس952170634811690

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273فاتنعبودخلٌلحٌدرطرطوس95317065756015

اإلنكلٌزٌةأولى19992273غاداعلوشعهداحمدطرطوس954170640710377

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002273حنانعصفورامورٌسمجدطرطوس95517070359493

اإلنكلٌزٌةأولى19992273حلٌمهٌوسفمحمودخزامىطرطوس956170658513748

اإلنكلٌزٌةأولى19992272سامٌهوسوفٌوسفمرحطرطوس957170710411655

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272ابتسامعلًاحمدعلًطرطوس95817068418512

اإلنكلٌزٌةأولى19992272مهاجمالهمنذرمرٌمطرطوس959170711412410

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272فداءالشاعراحمدمحمدطرطوس96017070436550

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272عبٌراسماعٌلاسماعٌلنٌفٌنطرطوس961170721311673

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272محاسنسعٌدمفٌدنورطرطوس962170720214592

اإلنكلٌزٌةأولى19992271ازدهارعثمانفائززٌنطرطوس96317067167575

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271فاطمهعدلمازن محمدالدٌن شهابطرطوس96417067876160

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271ندىزهرهعدنانمنتجبطرطوس96517071309369

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271ختامملحمنذٌرعبٌرطرطوس966170682413741

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271نجوددٌبكاسرمجدطرطوس96717070347953

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271منىرخامٌهمحمودمصطفىطرطوس96817071197702

29/28



أسماء المقبولين في السنة التحضيرية في جامعة طرطوس

2018 - 2017 للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

التفاضل لغةالتفاضل دورةالتفاضل مجموعالميالد تاريخاألم اسمالكنيةاألب اسماالسمالمحافظةاالكتتاب رقماالمتحاني الرقمالتسلسل

اإلنكلٌزٌةأولى19992271انتصارعلًاحمدآالءطرطوس969170635313295

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271سمٌرهعلًسلٌمانجعفرطرطوس97017064918221

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271إحسانالحارهأحمدرغٌدطرطوس97117066386022

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271وفاءرٌساحمدلٌنداطرطوس972170700811545

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270زبٌدهرمضانوعدالدٌن عزطرطوس97317068276531

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002270احالمحسٌنغسانسنابلطرطوس974170676514117

اإلنكلٌزٌةأولى19992270سعادسلٌمانمحمدسناطرطوس975170676312728

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002270سمرعٌسىسلٌماننغمطرطوس976170717914200

اإلنكلٌزٌةأولى19992270بشرىموسىطاللهدٌلطرطوس977170723215383

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270غادهعلًٌاسرآٌةطرطوس978170637111575

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270روسمنصورهناصررهفطرطوس979170666512045

اإلنكلٌزٌةأولى19992270سعادجً دوهٌاسرعمارطرطوس98017069126648

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002270انغامالخلٌل اسماعٌلطاهرهبهطرطوس981170722411676

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270حنانصالححٌدرنسرٌنطرطوس982170717015596
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