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لغة 

التفاضل

مجموع 

الدرجات

النتيجة 

النهائية

مقبول2170انكليزيسوري3/5/2003خولة وجهانيمحمد مظهر محمد مروان سلومدمشقج/120139

مقبول2161انكليزيسوري1/9/2003جراح القداررفاه محمود قبقليالقنيطرهج/28273

مقبول2112انكليزيسوري10/2/2004كلير السالمهسما سييل اوس السلمانريف دمشقج/336292

مقبول2150فرنس يسوري29/4/2003سماهر ابراهيمبتول نادر اسماعيلدمشقج/436128

مقبول2181انكليزيسوري1/1/2004ميسون الرحالعبدو محمد الشحادةدرعاج/514969

مقبول2208فرنس يسوري10/5/2003ريمه عفانحسام هشام كنجدمشقج/619730

مقبول2203انكليزيسوري20/4/2003رانيا الديريعبد الكريم زياد السكراندرعاج/714964

مقبول2261انكليزيسوري1/1/2004هناء السرهيدمريم طارق السرهيدالحسكهج/88974

مقبول2262انكليزيسوري1/1/2004ميليا العبودماريان ميسر العبودحماهج/920085

مقبول2194انكليزيسوري5/1/2003مياده الحاج عليراما محمد الحاج عليدرعاج/1020932

مقبول2217انكليزيسوري28/2/2003نجالءاسراء محمد التمكيالسويداءج/115835

مقبول2071انكليزيسوري2/4/2003فاتن عقادرزان عدنان القصاردمشقج/1234427

مقبول2241انكليزيسوري20/5/2003صفاء القداحعمر احمد العدويدرعاج/1314220

مقبول2251انكليزيسوري1/1/2004عطاف الفراويصبا محمد الحاجالقنيطرهج/149126

مقبول2196انكليزيسوري13/5/2003ايمان الفاكيانيمحمداسامه احمد بطحيشدمشقج/1518708

مقبول2149انكليزيسوري14/1/2004نجاح خالدمحمد عبدالرزاق صالحدمشقج/1627381

مقبول2308انكليزيسوري12/7/2003رنده النورجون ماري نبيل كرمهحمصج/1714426

مقبول2172انكليزيسوري1/1/2003حليمه الخلفشام عبداللطيف الصالحريف دمشقج/1837627

مقبول2195فرنس يسوري1/1/2004ملى ابراهيمنغم محمد ابراهيمريف دمشقج/1923013

مقبول2179فرنس يسوري1/1/2004نجاح هادي الداودنغم علي سباهيالحسكهج/209815

مقبول2134انكليزيسوري1/7/2003ايفان بشارهانجيل جورج النويصرريف دمشقج/2135681

مقبول2164انكليزيسوري1/1/2004منال الخطيبغنى سمير النمردمشقج/2234289

مقبول1944فرنس يسوري1/1/2003صبحية سموربشرى محمد عيد الطرابدمشقج/2338964

مقبول2190انكليزيسوري4/3/2003هدى كوكدينه عبد الغني علي خوجهدمشقج/2433335

مقبول2233انكليزيفلسطيني29/6/2004سناء سليمرغد نضال مهاوشدمشقج/2533349
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مقبول2240انكليزيسوري5/1/2003مياده حبيبغفران وليد كحلوسدمشقج/2636670

مقبول2191انكليزيسوري11/1/2004رودينه علياملى وضاح اسماعيلطرطوسج/279042

مقبول2287فرنس يسوري1/6/2003رشا يعقوبشام محمد حسندرعاج/2822558

مقبول2130انكليزيفلسطيني22/7/2003ميادة العاصتسنيم جمال غزاويدمشقج/2937392

مقبول2094فرنس يفلسطيني12/3/2003ليلى داوودفاطمة بسام عليانريف دمشقج/3026589

مقبول2205فرنس يسوري4/1/2004رغده قره حمدنور الدين محمد اللبنيدمشقج/3117401

مقبول2175فرنس يسوري1/1/2004رنا الدعاسنور الهدى علي وطفهحماهج/3223180

مقبول2200انكليزيسوري20/4/2003حميدةبراءة محسن محسنريف دمشقج/3327016

مقبول2245انكليزيسوري1/2/2003مريم الجوابرهبيان غازي الجوابرهدرعاج/3422250

مقبول2147انكليزيسوري10/9/2003هالله درويشحنان باسيم سليمانحمصج/3520335

مقبول2167فرنس يسوري2/1/2004عبير األباظهمها اديب شرف الدين سالمالسويداءج/366161

مقبول2256انكليزيسوري20/1/2003بسمهالنا محمد الخصوانيدرعاج/3730686

مقبول2197انكليزيسوري18/7/2003جمانه النبوانيهاله عدنان النبوانيالسويداءج/387164

مقبول2177انكليزيسوري9/8/2002غاليه حمارنين اياد السماندمشقج/3934158

مقبول2218انكليزيسوري11/11/2003عبير حيدرحال حسام حسنريف دمشقج/4034099

مقبول2214انكليزيسوري15/10/2002عبير محمدنغم رامح كنجوريف دمشقج/4137531

مقبول2218انكليزيسوري8/7/2003فاختاه رجبحسين علي شعبانريف دمشقج/4218893

مقبول2253انكليزيسوري19/6/2003ميساء سرحيلبتول اياد اليوسفريف دمشقج/4323150

مقبول2049انكليزيسوري9/9/2003شذى ابي الشاماتاملى فرسان املحاسبدمشقج/4440508

مقبول2238انكليزيسوري29/6/2003داليا معتوقجودي فراس ياسينريف دمشقج/4524989

مقبول2195فرنس يسوري24/9/2003آالء صالحيالنا محمد خالد البرغليدمشقج/4636085

مقبول2164انكليزيسوري14/4/2003رجاء غانمحال محمود زغيبهطرطوسج/478952

مقبول2326انكليزيسوري20/3/2003علياء عطفهتسنيم رضوان توفيقريف دمشقج/4826807

مقبول2250انكليزيسوري21/2/2003اليسار شبشولحنا فريد سطمهحمصج/4915231

مقبول2158فرنس يسوري13/2/2003رنده اللوجيبيان محمد يسار  علواندمشقج/5035501

مقبول2156انكليزيسوري21/8/2003إفلين ابراهيمفاطمه سلمان ابراهيمدمشقج/5132543

مقبول2171فرنس يسوري7/6/2003فدوى جمالاسماء محمد القزازدمشقج/5234680

مقبول2188فرنس يسوري1/5/2002رنا حب هللاشمس النهار أحمد غبيسريف دمشقج/5323329

مقبول2293انكليزيسوري2003لجينرهف منذر ندافريف دمشقج/5426563



مقبول2194انكليزيسوري2002بثينه سنوبرأمية سهيل تكروريريف دمشقج/5537445

مقبول2231انكليزيسوري2003ايماننور محمد هشام الجراحدمشقج/5635242

أغيد عبد النبي بشيرريف دمشقج/5719023
ميادة الشامي 

عثمان
مقبول1907انكليزيسوري2003

مقبول2248انكليزيسوري2003ايمانسدرة محمد جروانالقنيطرةج/588079

مقبول2210انكليزيسوري2003اسماء نطفجياسامه محمد هالل الشماعدمشقج/5919627

مقبول1921فرنس يسوري2003رندةيمان أيمن املصريريف دمشقج/6028858

مقبول2157انكليزيسوري2003سوسنبتول طالل العكاشالقنيطرةج/618019

مقبول2156فرنس يسوري2003قسمتياسمين محمد البوش يالقنيطرةج/628123

مقبول2182انكليزيسوري2003فاطمةنور الهدى رضوان مباركدرعاج/6324116

مقبول2161انكليزيسوري2004أسماءملا قاسم الشوليدرعاج/6424031

مقبول2227انكليزيسوري2003فاديةبشرى ياسين مخزوميدمشقج/6537901

مقبول2063انكليزيسوري2004ثناءيارا قص ي عوندمشقج/6637224

مقبول22302انكليزيسوري2004مؤمنهايمان اياد السماندمشقج/6736040

مقبول2224فرنس يسوري2003نوالكاردينيا ايليا هزيمحمصج/6822587

مقبول2147انكليزيسوري2002ودادوفاء عيس ى فطيمهريف دمشقج/6937240

مقبول2193انكليزيسوري2003رانيةغفران محمد حسان تقوىدمشقج/7035686

مقبول2141فرنس يسوري2003رغددالين فيصل عكيزيدمشقج/7134418

مقبول2199انكليزيسوري2002سحرنور الهدى أمير عبد النبيدمشقج/7240992

مقبول2191انكليزيسوري2003املنغم حسان زيتونهدمشقج/7332716

مقبول2230انكليزيسوري2003نوالفرح محسن الشلبيريف دمشقج/7422073

مقبول2295انكليزيسوري2003دارينحنين فرح سيفدمشقج/7536148

اقوتدمشقج/7639726 مقبول2162فرنس يسوري2004سناءآيه ايمن الز

مقبول2225انكليزيسوري2003منالالنا صالح حموشدمشقج/7732565

مقبول2253فرنس يسوري2003نادياتسنيم محمد علي العصريف دمشقج/7823294

مقبول2142فرنس يسوري2003دارينحنين محمود محمدطرطوسج/799329

80
سوري غير 

مقيم
مقبول2027انكليزيسوري2003نهاد غنومعبير احمد غنومالسعودية

مقبول2124انكليزيسوري2003سناءيمنى نجم اللبابيديدمشقج/8136946

مقبول2141انكليزيسوري2004نعمهشيماء ماهر الحلقيدرعاج/8224146

مقبول2197فرنس يسوري2004ازدهارلين حسان قوادريدمشقج/8336530



مقبول2157انكليزيسوري2003روضهترتيل عبد الحفيظ صالحريف دمشقج/8422290

مقبول2140انكليزيسوري2004ميسونالرا منير حمايلالسويداءج/856591

مقبول2186انكليزيسوري2003ملعتراما محمد صديقريف دمشقج/8628296

مقبول2233انكليزيسوري2003امينهخليل محمد الخلفدرعاج/8714359

مقبول1975انكليزيسوري2002جهادعبد الرحمن محمود املقدمدمشقج/8822376

مقبول1974فرنس يسوري2003مهاحنين نمر عليطرطوسج/899330

مقبول2251انكليزيسوري2003هيفاءريما حسن ناصرطرطوسج/9010883

مقبول2199انكليزيسوري2004شيرينحمزه مزاحم موس ىدمشقج/9128384

مقبول2275انكليزيسوري2004مي زادنور العين عبد الهادي بقلهدمشقج/9232878

مقبول2326انكليزيسوري2004كنانهآيه عماد زين الدينالسويداءج/936999

مقبول2100فرنس يسوري2003سهىدلع معضاد الشوفيالسويداءج/947007

مقبول2173انكليزيسوري2003فهدهنغم مهند ابو شقرهالسويداءج/957163

مقبول2162فرنس يسوري2003نادينجنى وسيم جمولالسويداءج/967152

مقبول1985انكليزيسوري2004هبههيفاء فراس الحسندمشقج/9735831

مقبول2243انكليزيسوري2002مهاخليل ابراهيم التبنيدمشقج/9828429

مقبول2158انكليزيسوري2003املزبيده احمد خالددمشقج/9936878

مقبول2063انكليزيسوري2003ايمانخديجة محمد الشعاردمشقج/10033763

101
سوري غير 

مقيم
مقبول1986انكليزيسوري2002مرحهنا ابراهيم عكاماالمارات

مقبول2185انكليزيسوري2003اناس جمعة زبادنةهال خليل قطاشدمشقج/10240440

مقبول2302انكليزيسوري2003فداء الفارسمالك يوسف االحمددرعاج/10322993

مقبول2157انكليزيسوري2002منى اليوسفعبد الكريم مصطفى الجبردمشقج/10428689

مقبول2172انكليزيسوري2003شمهنور علي تركمانريف دمشقج/10526352

مقبول2242فرنس يسوري2004رشا البوش يرؤى مازن سكردمشقج/10632242

مقبول2174فرنس يسوري2004مروه بيرقداردانه محمد ايمن حاج شفيقدمشقج/10735543

مقبول2178فرنس يسوري2003هيام حسنعلي حسن شعباندمشقج/10819244

مقبول2234انكليزيسوري2001نادينآيات محمد حمادهدمشقج/10937641

مقبول2211فرنس يسوري2003نبيله عبيدبيسان ماهر املصريريف دمشقج/11027353

مقبول2263فرنس يسوري2003دارين عبد الحيشهد محمد أبو اذاندمشقج/11132510

مقبول2155فرنس يسوري2004مريم عليانرقيه خلف الدنحهدرعاج/11223622



مقبول2125انكليزيسوري2003حنان الحنشرغد توفيق راشدريف دمشقج/11323415

مقبول2258فرنس يسوري2003ناديه السمانتقى محمد نزار املحمددمشقج/11433752

مقبول2212انكليزيسوري2002خلودمها محمد حسندرعاج/11530711

116
سوري غير 

مقيم
مقبول2103انكليزيسوري2004صفاءبتول حسام الواليالسعودية

مقبول2010انكليزيسوري2002فداء موس ى السقافريال خليل هناديريف دمشقج/11724761

مقبول2113انكليزيسوري2003هدى السحليآيه ماجد الباشاريف دمشقج/11824915

مقبولسوري2003ربابزين سلطان العذبهدمشقج/11918637

مقبول2196انكليزيسوري2003غاده يوسفبشرى ايمن األحمدحماهج/12020174

مقبول2255انكليزيسوري2003ميساء الدوجانفاطمه ياسر االبراهيمحماهج/12120205

مقبولسوري2004رشا علويهملا محمود جرموشريف دمشقج/12225794

مقبول2232انكليزيسوري2003بدور قاسمرزان جعفر جعفرالالذقيةج/12321983

مقبول2120انكليزيسوري2004سليمه سليماننسرين محمود رمودمشقج/12436312

مقبول2005فرنس يسوري2004آالء الحالقساره محمد بشار الخنريف دمشقج/12525767

مقبول2204انكليزيسوري2003منى ديابمريم حسن ابو حوشريف دمشقج/12626176

مقبول2134انكليزيسوري1997هند اسماعيلسعاد عبد الكريم الحمادهريف دمشقج/12737489

مقبول2162انكليزيسوري2004نهاد صالنالنا عبد الرحيم ساميزريف دمشقج/12825319

مقبول2176انكليزيسوري2004سميره العقبانيحال معن معنريف دمشقج/12935913

130
سوري غير 

مقيم
مقبول2133انكليزيسوري2004فاطمه الحلبيرزان فوزي الحلبيالسعودية

مقبول2226فرنس يسوري2003ريم كسحوتنعيم فايز الطوخيريف دمشقج/13117644

مقبول2240فرنس يسوري2003فاطمه عرابيالهام احمد عرابيريف دمشقج/13229107

مقبول2170انكليزيسوري2003رويده العسافراما عمار الفرخدمشقج/13334871

مقبول2198انكليزيسوري2003وفاء اليوسفمحمد زاهر وليد محمددمشقج/13417132

مقبول2144انكليزيسوري2003هناء الصفديلقاء بسام الصالحريف دمشقج/13536536

مقبول2263انكليزيسوري2003فاديا النمرسلمى عبدالحميد الطسهدمشقج/13634907

مقبول2243انكليزيسوري2003فاتنه سريولامان بسام انجيلهريف دمشقج/13732440

مقبول2048انكليزيسوري2003امل السليمانريم غياث املحمددمشقج/13834758

مقبول2049انكليزيسوري2003منار ناصرانشراح طليع الصفديريف دمشقج/13924063

مقبول2243انكليزيسوري2003هنادي ابوشاهينآيه هاني الحديدريف دمشقج/14035295

مقبول2142انكليزيفلسطيني2003فاطمة الخضاريأنوار فاعور حسيندرعاج/14122229



مقبول1940انكليزيسوري2003وفاء الحمودجوري بسام الصفديالسويداءج/1426608

مقبول2299انكليزيسوري2003عفاف جرعتليبشرى جمال منصورحماهج/14321639

مقبول2248انكليزيفلسطيني2002خولة ديابرغد ابراهيم ديبريف دمشقج/14437621

مقبول2233انكليزيسوري2003سميه بوفهديمة يوسف العبودحمصج/14520705

مقبول2157انكليزيسوري2003ملى امللقيمحمد أنس الصعيديدمشقج/14621873

مقبول2152فرنس يسوري2003رشا العبهولرغد محمد الحسينالقنيطرهج/1478055

مقبول2150انكليزيسوري2004خلود قاسمجنى مازن حبابدمشقج/14832233

مقبول2160انكليزيسوري2004اميره العباس يمالك عصمت االوسكانالحسكهج/1499046

مقبول2175فرنس يسوري2002ايمان يغمورإسراء محمد مأمون جمعهدمشقج/15039640

مقبول2150انكليزيسوري2003خلود عبارهلوليا محمد رام حمدانيريف دمشقج/15125690

مقبول2215انكليزيسوري2003وجدانرسمي نضال املياركدرعاج/15215950

مقبول2197انكليزيسوري2004ايمان عثمانسدره إياد عيددمشقج/15332477

مقبول2164انكليزيسوري2004ربى الفاكيانينورالهدى خلدون بطحيشدمشقج/15432139

مقبول2189انكليزيسوري2003سميهاسراء زياد العكلهريف دمشقج/15527329

مقبول2205انكليزيسوري2003نسرين الخبازلين بشار النابلس يدمشقج/15635723

مقبول2189انكليزيسوري2003امل الزالقايه مازن كاتبهدمشقج/15734404

مقبول2248انكليزيسوري2003مرح عمررند بالل املصريريف دمشقج/15827733

مقبول2214انكليزيسوري2003سعده النجارميسم ايمن البرادعيريف دمشقج/15924442

مقبول2236انكليزيسوري2003لينا مجركشايه محمد سامر أبو التوتدمشقج/16036045

مقبول2157انكليزيسوري2004نعيمه عبيدسجى فاضل الشيخوريف دمشقج/16135048

مقبول2172انكليزيسوري2003انعام راجحآيات نزار راجحريف دمشقج/16227135

مقبول2247فرنس يفلسطيني2003ازدهار خليلساجدة خالد شحادةريف دمشقج/16324506

مقبول2263انكليزيسوري2004أمانيرغد محمد علي العبوددمشقج/16433785

مقبول2185انكليزيسوري2003انتصار شناتاحيدر حافظ جليسدمشقج/16519110

مقبول2278فرنس يسوري2004منال البنيغنى هيثم حالبدمشقج/16633856

مقبول2072انكليزيفلسطيني2003سهير حسينسجود عمر حمدريف دمشقج/16736251

مقبول2163انكليزيسوري2003وفاء الرجلهدعاء محمد هيثم األسوددمشقج/16841178

مقبول2233فرنس يسوري2002نسيبه عبيدجيما سامي حديددمشقج/16939847

مقبول2237انكليزيسوري2003أمل القزقريماس محمد التالريف دمشقج/17028438



مقبول2285انكليزيسوري2004روز ونوسغدير نسيم زرقهريف دمشقج/17117344

مقبول2132انكليزيسوري2003ايمان الشماليعرين عبد السالم شلشريف دمشقج/17223609

مقبول2195انكليزيسوري2003سوسن الحمص يهادي محمد الحمص يدرعاج/17314366

مقبول2165انكليزيسوري2003ليال حسينمحمد جهاد سلومريف دمشقج/17418903

مقبول2183انكليزيسوري2004نسرين حمودماري نزار سليمانريف دمشقج/17527175

مقبول2143انكليزيسوري2004اميره محمدسدره رضوان ديبريف دمشقج/17627803

مقبول2066انكليزيسوري2004سمر العانيجاسم محمد العكلهدير الزورج/1779331

مقبول2169انكليزيسوري2003لبنى السمانمحمد بشير محمد نادر موالديدمشقج/17820372

مقبول2183فرنس يسوري2003ميسون العابرابراهيم ناصر شربجيدمشقج/17926416

مقبول2254انكليزيسوري2002خولهمروه حسن السوقيريف دمشقج/18035218

مقبول2236انكليزيسوري2004ملك أبو حمزةدعاء محمد الحواجدمشقج/18125035

مقبول2295انكليزيسوري2003فاطمه كمونحليمه خالد كمونريف دمشقج/18235917

مقبول2256فرنس يسوري2002ليناالهام مالك غازي الوقافريف دمشقج/18332438

مقبول2119انكليزيسوري2003عليامريم علي يوسفريف دمشقج/18424286

مقبول2193انكليزيسوري2003فاطمه الصاغرجيلجين طه الشاميدمشقج/18536918

مقبول2223انكليزيسوري2003هدى سليمانزينه بسام عبد هللادمشقج/18637866

مقبول2154انكليزيسوري2003اتحادفاطمة ناظم خطيبدمشقج/18739159

مقبول2164انكليزيفلسطيني2003فاطمة ابو حمدةروان عصام طالبدمشقج/18832445

مقبول2305انكليزيسوري2004رلى الظواهرهميرا فرحان املرتض ىريف دمشقج/18934725

مقبول2192فرنس يسوري2004نها غرزالدينأصالة اسامه نصرالسويداءج/1906289

مقبول2168انكليزيسوري2003ابتسام أحمداليسار ايمن ديوبريف دمشقج/19126518

مقبول1712انكليزيسوري2002ثريا عيدسماح حسين قالوشهريف دمشقج/19228985

مقبول2169فرنس يسوري2004سلمى االبراهيمحمزه محمد حمدحمصج/19312108

مقبول2203انكليزيسوري2003رجاء شروفسوار سالم جريرهالسويداءج/1947158

مقبول2233انكليزيسوري2003سوسنلبنى سامر اللبابيديدمشقج/19540257

مقبول2139انكليزيسوري2003خديجه ابراهيماالء زياد االبراهيمدمشقج/19633286

مقبول2232انكليزيسوري2004سمر سليمانماسه مدين عزيزريف دمشقج/19723875

مقبول2258انكليزيسوري2000سبته قاسمهيام عبد الرحمن بركاتريف دمشقج/19827039

مقبول2213انكليزيسوري2004منال القصبليجودي عماد بعيرهدمشقج/19933756



مقبول2184انكليزيسوري2004ربابمحمد براء احمد حجلهريف دمشقج/20015923

مقبول2179فرنس يسوري2002منى الرزرضوان عمر السيد حسندمشقج/20123213

مقبول1825انكليزيسوري2003حسناء اقدحمحمود احمد ديابدمشقج/20229446

مقبول2143فرنس يسوري2003أمل شبيبمحمد صهيب نبيل صبورةريف دمشقج/20319130

مقبول2084فرنس يسوري2003آالء الخطيبأمل محمد خبازدمشقج/20434399

مقبول2220انكليزيسوري2004منى عواظهسدره بسام بوز الجديدمشقج/20532183

رهف زياد الزياتدمشقج/20634144
فاديا الشيخ محي 

الدين
مقبول2176انكليزيسوري2002

مقبول2161فرنس يسوري2002منال عبدالهاديأمل سالم يونسريف دمشقج/20734050

مقبول2144انكليزيسوري2002سهام عليازار غسان الصالحدمشقج/20833786

مقبول2099انكليزيسوري2003غاده العرلبنى اسماعيل عبد النبيريف دمشقج/20923670

مقبول2294انكليزيسوري2003فوزيه الرحيلعدنان عادل البرخوالحسكهج/2108448

مقبول2162انكليزيسوري2001سهام البقدونس ييمامه ياسين التركريف دمشقج/21137129

ريف دمشقج/21234860
مقبول2312انكليزيسوري2003منى ريحهااناس دياب سليمان

مقبول2265انكليزيسوري2003بديعه بياندعاء عبد املاجد عدلهريف دمشقج/21322510

مقبول2237انكليزيسوري2004الهام يوسفرنيم محمود يوسفالقنيطرهج/2148829

مقبول2287فرنس يسوري2004غنوه مصطفىساندي محمد مطاوعالسويداءج/2155936

مقبول1994انكليزيسوري2003روسيتا ابو العزطارق وسيم ابو العزالسويداءج/2163931

مقبول1449انكليزيسوري1998ابتسام حمودرائده خليل البيطارريف دمشقج/21732585

مقبول2070انكليزيسوري2003ندى عبودساره عبد هللا طبيخدمشقج/21836427

مقبول2050فرنس يسوري2003منال العقادحال كامل املصريدمشقج/21932068

مقبول2148انكليزيسوري2003اميمه زينراما فيصل علوشريف دمشقج/22024341

مقبول2188انكليزيسوري2003هاله العبد املحسنأمين محي الدين الحميريدمشقج/22119662

مقبول2163انكليزيسوري2003خديجه مطرهايل عدنان املفلحالقنيطرهج/2225497

مقبول2139انكليزيسوري2002كلثوم بكرسندس منير الديكدمشقج/22340111

مقبول2217فرنس يسوري2003شفاءرغد ايمن الطيبريف دمشقج/22422344

مقبول2160فرنس يسوري2003منىريم عبد الحكيم الصماديدمشقج/22532453

مقبول2120انكليزيسوري2003انديره محفوضجواد ياسر محفوضريف دمشقج/22616945

مقبول2278انكليزيسوري2003رناجيسيكا جهاد الخوريريف دمشقج/22722740

مقبول2309فرنس يسوري2003مانيا سعدمريانا سيمون عبد لكيدمشقج/22834803



مقبول2147انكليزيسوري2003ميريه داوداليمار دياب طعمهريف دمشقج/22925304

مقبول1994انكليزيسوري2003سها نصورعلي زين العابدين سامر نصورريف دمشقج/23018218

مقبول2125انكليزيسوري2002عائشه زرزراسرار خالد ديشريف دمشقج/23137166

مقبول2174انكليزيسوري2002فاتنانجي نزار سلومدمشقج/23237639

233
سوري غير 

مقيم
مقبول%83.80انكليزيسوري2003فاطمهرائده أحمد العليسلطنة ُعمان

234
سوري غير 

مقيم
مقبول%94.60انكليزيسوري2003مريم رمضانعبدالرحمن غانم السليمانالكويت

مقبول2276انكليزيسوري2004وفاء سالمهبةهللا هيثم حشيشالقنيطرهج/2358117

مقبول2119فرنس يسوري2003أمينهرهف بسام الحورانيدمشقج/23624238

مقبول2186فرنس يسوري2002عبير املكاويسندس عبد الرحمن أجنيددمشقج/23738715

مقبول2250انكليزيسوري2004فاتن الطباعمايا ايمن ميدهدمشقج/23836225

مقبول2231فرنس يسوري2003بدريه الدقيسندس منذر ضبياندمشقج/23934264

مقبول2188انكليزيسوري2002الهامرهف يحيى عودهريف دمشقج/24028276

مقبول2187انكليزيسوري2004مريم العليمحمد عيس ى االبراهيمدمشقج/24121911

مقبول2307فرنس يسوري2003فاطمه الحبشانصاف ماجد االورفه لىدمشقج/24236538

مقبول2161انكليزيسوري2002قادرية الحلبونيعاصم حسن الحلبونيدمشقج/24328574

مقبول2182انكليزيسوري2003فيروز ناعمهبيسان محمد حبشريف دمشقج/24435308

مقبول2177انكليزيسوري2003لينا اسعيدتسنيم بسام الشعارريف دمشقج/24522291

مقبول2162فرنس يسوري2003فاطمه موس ىعماد عدنان موس ىالقنيطرهج/2465311

مقبول2217فرنس يسوري2003ابتسام سنكريسماء عادل املعانيدمشقج/24736297

مقبول2218فرنس يسوري2003رانيا الحالقعائشه ياسر قريعهريف دمشقج/24823995

مقبول2216انكليزيسوري2002ندى شخاشيروراما ياسر يوسفدمشقج/24939935

مقبول2120فرنس يسوري2003ايمان صيبعهرنيم محمد عنقاريف دمشقج/25029232

مقبول2275فرنس يسوري2003منال بزبوزسالم سامر قاض ي اميندمشقج/25140090

مقبول2177فرنس يسوري2003منىتسنيم اسماعيل الحطابريف دمشقج/25233576

مقبول2125انكليزيسوري2003مجيدة أسودفريسة أحمد فارس اسودحلبج/25327267

مقبول2294انكليزيسوري2003صفاء األعورأسيل اسامه الحجالسويداءج/2546735

مقبول2167انكليزيسوري2003امل شقيررزان محمد علي سويدريف دمشقج/25527729

مقبول2236انكليزيسوري2003مها قاسمملكه مهند الزعيمدمشقج/25632636

مقبول2296انكليزيسوري2003حليمهعال محمد مرادريف دمشقج/25722546



مقبول2148انكليزيسوري2003وفاءفايزه محمد الحمص يدمشقج/25836747

مقبول2125انكليزيسوري2004هاله عطاياأسماء خلدون الخرده جيدمشقج/25934394

مقبول2118فرنس يسوري2004ميشلين ميالنهجانيت فادي شاهيندمشقج/26034848

مقبول2257انكليزيسوري2003كامله فلوحكمال عبد املسيح النصردمشقج/26118308

مقبول2209فرنس يسوري2003هدى خليفهنور احمد املغربيدمشقج/26232653

مقبول2032فرنس يسوري2004عبير موس ى باشاتسنيم محمد حسين الطيردمشقج/26332797

مقبول2150انكليزيسوري2003نعيمه خير هللاأحمد علي الطويلدمشقج/26420708

مقبول2184انكليزيسوري2002رابعة درويشالنا محمد وحيد درويشدمشقج/26540252

مقبول2216انكليزيسوري2005ملاءسبال نبيل الدويريدمشقج/26633529

مقبول2255فرنس يسوري2003روعه فوازجودي عبد هللا االيوبيدمشقج/26735953

مقبول2238انكليزيسوري2003دينه زورومنور سعيد بايسالندمشقج/26836582

مقبول2234انكليزيسوري2003ليندا درويشآيه باسل البوشريف دمشقج/26937277

مقبول2233انكليزيسوري2003أروى الصوافماريه عمار الدقرريف دمشقج/27026957

ردينه مرض ي العمردمشقج/27138667
جودت الحامد 

الحسين
مقبول2111انكليزيسوري2000

مقبول2192انكليزيفلسطيني2004عبير املالحمحمد غيث رامز السوس يريف دمشقج/27218021

مقبول2238انكليزيسوري2004مريم خضيرروند محمد سمير عودهدمشقج/27336422

مقبول2321فرنس يسوري2003فاديه عسافشفاء خليل هزاعريف دمشقج/27433676

مقبول2273انكليزيسوري2003انتصار حبشيهرنيم احمد فايز السيددمشقج/27533512

مقبول1934فرنس يسوري2001روزانه املكبتلرانيه موس ى املكبتلريف دمشقج/27637066

مقبول2212انكليزيسوري2003باسمة فرهودعبد الرحمن ابراهيم نبعةدمشقج/27728606

مقبول2240انكليزيسوري2004نور الهدىلين ماهر  ايوب اغاريف دمشقج/27834664

مقبول2184انكليزيسوري2003مريم القادريزهره بكر القادريريف دمشقج/27927533

مقبول2320انكليزيسوري2003سوزان قطيطعابده عماد الدين خير هللاريف دمشقج/28026694

مقبول2178انكليزيسوري2004ميساء الشيخهرؤى محمد بشار شيخهريف دمشقج/28125061

مقبول2125فرنس يسوري2002هديه خنشورظالل محمد كمال خنشورريف دمشقج/28237092

مقبول2185انكليزيسوري2002رغدا الجملديمة ماجد هاشمريف دمشق28323952

مقبول2223انكليزيسوري2002منى قرطومهحسناء محمد الزغلولدمشقج/28438233

مقبول2198فرنس يسوري2003وصال منصوربتول سليم السيد أحمدريف دمشقج/28527696

مقبول1911انكليزيسوري2003احالم حسينمحمد موس ى السويدانيدرعاج/28615746



مقبول2264انكليزيسوري2002احالم الشيخهسدره املنتهى عبدالعزيز جميلهريف دمشقج/28737294

مقبول2173فرنس يسوري2003هيفاء احدبمحمد براء عاصم احدبدمشقج/28830265

مقبول2178انكليزيسوري2002اميرهرغد عبد الحي الغضباندمشقج/28937817

مقبول2173انكليزيسوري2003الناغيث بسام محمددمشقج/29019928

مقبول2172انكليزيسوري2003دره مفلحغاليه مصطفى مسعودريف دمشقج/29128205

مقبول2095انكليزيسوري2003نور جمعهعبيدة خالد الصيادريف دمشقج/29228047

مقبول2018انكليزيسوري2003نور جمعهفاطمه خالد الصيادريف دمشقج/29328056

مقبول2396انكليزيسوري2002سوسنروز  علي منصورطرطوسج/29411211

مقبول2242انكليزيسوري2003منتهارند وحيد الزعلالقنيطرهج/2958328

مقبول2215انكليزيسوري2003سهامغسان اسماعيل عسافالالذقيهج/29611782

مقبول2068انكليزيسوري2004لينالين فادي وانليدمشقج/29732863

مقبول2212انكليزيسوري2003ميساءمرح مأمون قمردمشقج/29839219

مقبول1567انكليزيسوري2003مريممليس وليد الرفاعيدمشقج/29936369

مقبول2166فرنس يفلسطيني2003مهاعمر علي حمداندمشقج/30028881

مقبول2256فرنس يسوري2003حسنهتسنيم قاسم الجاموسدرعاج/30122544

مقبول2158انكليزيسوري2003لولىزينب ملحم شحادةريف دمشقج/30237199

مقبول1974فرنس يسوري2003براءه زكيهساره حازم الحزوانيالقنيطرهج/3038070

مقبول2204انكليزيسوري2003هيامتسنيم حسين عرفاتدمشقج/30435881

مقبول2237انكليزيسوري2001ثناءبتول خالد الخوليدمشقج/30541108

مقبول2088فرنس يسوري2003رزان طربينالنا ماهر قدحدمشقج/30633183

مقبول2199انكليزيسوري2004سماح املدنيتسنيم ابراهيم الحورانيدمشقج/30732230

مقبول2209انكليزي20032209اميهحسام علي حمودةريف دمشقج/30817544

مقبول2042انكليزيسوري2003ليلىرؤى محمد الخطيبريف دمشقج/30922334

مقبول2191انكليزيسوري2001رودينهخديجه عبد الحميد شموطريف دمشقج/31037909

مقبول2132انكليزيسوري2002هيام دلوانشفاء محمود دلوانريف دمشقج/31123445

مقبول2226انكليزيفلسطيني2003نوخة عليمروة عياش ابراهيمريف دمشقج/31234532

هبه محمود السيد عمردمشقج/31336461
باسمه سيد 

سليمان
مقبول2161انكليزيسوري2003

مقبول2204فرنس يسوري2003رفيقه اسمندرنورا امين احمددمشقج/31437214

مقبول2147انكليزيسوري2003احسان البستانيهاجر اياد كنعانريف دمشقج/31526908


