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النهائية

مقبول2162انكليزيسوري16/6/2003فاطمه اليونسعبير علي اليونسدرعاج/123741

مقبول2170انكليزيسوري3/5/2003خولة وجهانيمحمد مظهر محمد مروان سلومدمشقج/220139

مقبول2161انكليزيسوري1/9/2003جراح القداررفاه محمود قبقليالقنيطرهج/38273

مقبول2181انكليزيسوري1/1/2004ميسون الرحالعبدو محمد الشحادةدرعاج/414969

مقبول2221انكليزيسوري1/1/2004أحالمنتالي محمد زيودريف دمشقج/534734

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

مقبول2271انكليزيسوري1/1/2003فاطمهانس عدنان املقداددرعاج/714795

مقبول2203انكليزيسوري20/4/2003رانيا الديريعبد الكريم زياد السكراندرعاج/814964

مقبول2261انكليزيسوري1/1/2004هناء السرهيدمريم طارق السرهيدالحسكهج/98974

مقبول2277انكليزيسوري14/6/2003ناريمان زغيبمايا زكي الحجريف دمشقج/1027805

مقبول2120انكليزيسوري17/7/2003آمنهخليل امجد رشيدالسعوديةسوري غير مقيم11

مقبول2262انكليزيسوري1/1/2004ميليا العبودماريان ميسر العبودحماهج/1220085

مقبول2123انكليزيسوري3/3/2003اكتمالبتول علي يوسفريف دمشقج/1327502

مقبول2233انكليزيسوري3/1/2004توال سمعاناليسا بسام النعمهريف دمشقج/1433427

مقبول2194انكليزيسوري5/1/2003مياده الحاج عليراما محمد الحاج عليدرعاج/1520932

مقبول2217انكليزيسوري28/2/2003نجالءاسراء محمد التمكيالسويداءج/165835

نور الهدى محمد الحسنحلبج/1727015
خوله حسن 

العبدو
مقبول2210انكليزيسوري9/10/2002

مقبول2071انكليزيسوري2/4/2003فاتن عقادرزان عدنان القصاردمشقج/1834427

مقبول2241انكليزيسوري20/5/2003صفاء القداحعمر احمد العدويدرعاج/1914220

مقبول2251انكليزيسوري1/1/2004عطاف الفراويصبا محمد الحاجالقنيطرهج/209126

مقبول2196انكليزيسوري13/5/2003ايمان الفاكيانيمحمداسامه احمد بطحيشدمشقج/2118708

مقبول2192انكليزيسوري14/3/2003ايماناسالم باسل الحمويدرعاج/2223283

مقبول2172انكليزيسوري1/1/2003حليمه الخلفشام عبداللطيف الصالحريف دمشقج/2337627

مقبول2133انكليزيفلسطينية21/2/2002عائدة حمادةاية فواز عجاجريف دمشقج/2437553

مقبول2195فرنس يسوري1/1/2004ملى ابراهيمنغم محمد ابراهيمريف دمشقج/2523013

مقبول2253فرنس يسوري22/8/2003زينه حبالرغد محمد عمار املرابطدمشقج/2636068
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مقبول2134انكليزيسوري1/7/2003ايفان بشارهانجيل جورج النويصرريف دمشقج/2735681

مقبول2197فرنس يسوري1/7/2003مريم منعماسراء حسان ناعورهريف دمشقج/2825522

مقبول2164انكليزيسوري1/1/2004منال الخطيبغنى سمير النمردمشقج/2934289

مقبول1944فرنس يسوري1/1/2003صبحية سموربشرى محمد عيد الطرابدمشقج/3038964

مقبول2190انكليزيسوري4/3/2003هدى كوكدينه عبد الغني علي خوجهدمشقج/3133335

مقبول2320انكليزيسوري24/10/2003هبه قدرهاصاله محمد مقصودريف دمشقج/3222479

مقبول2279انكليزيسوري28/5/2003نسرين جمعهماريا سمير الحالقدمشقج/3332272

مقبول2233انكليزيفلسطيني29/6/2004سناء سليمرغد نضال مهاوشدمشقج/3433349

مقبول2207انكليزيسوري22/4/2003باسمة الحمص يحنين محمد الزياتدمشقج/3534225

مقبول2274فرنس يسوري19/7/2003رفاه حمودهرنيم أحمد حبيدمشقج/3632440

مقبول2240انكليزيسوري5/1/2003مياده حبيبغفران وليد كحلوسدمشقج/3736670

مقبول2284انكليزيسوري21/1/1996هناء الدجفاطمه عدنان الوزيردمشقج/3841356

مقبول2191انكليزيسوري11/1/2004رودينه علياملى وضاح اسماعيلطرطوسج/399042

مقبول2120فرنس يسوري20/3/2002تركيه الغصينهيام ادهم الغصيندرعاج/4030751

مقبول2287فرنس يسوري1/6/2003رشا يعقوبشام محمد حسندرعاج/4122558

مقبول2263انكليزيسوري22/7/2003سميرهبيلسان حسن بيلونهريف دمشقج/4227699

مقبول2130انكليزيفلسطيني22/7/2003ميادة العاصتسنيم جمال غزاويدمشقج/4337392

مقبول2279انكليزيسوري20/5/2003خولهاسماعيل عطا هللا عبوددرعاج/4415302

مقبول2205فرنس يسوري4/1/2004رغده قره حمدنور الدين محمد اللبنيدمشقج/4517401

مقبول2218انكليزيسوري8/7/2003فاختاه رجبحسين علي شعبانريف دمشقج/4618893

مقبول2200انكليزيسوري20/4/2003حميدةبراءة محسن محسنريف دمشقج/4727016

مقبول2198انكليزيسوري15/1/2004تغريد البغداديريم مرزوق البعليدمشقج/4834435

مقبول2252فرنس يسوري22/3/2003نجود الجمالبتول عامر املصريريف دمشقج/4927015

مقبول2245انكليزيسوري1/2/2003مريم الجوابرهبيان غازي الجوابرهدرعاج/5022250

مقبول2147انكليزيسوري10/9/2003هالله درويشحنان باسيم سليمانحمصج/5120335

مقبول2236انكليزيسوري8/4/2003براءهضياء ثابت شاهينريف دمشقج/5218876

مقبول2197انكليزيسوري18/7/2003جمانه النبوانيهاله عدنان النبوانيالسويداءج/537164

مقبول2177انكليزيسوري9/8/2002غاليه حمارنين اياد السماندمشقج/5434158

مقبول2100فرنس يسوري7/1/2004ريم قضمانيسالم محمد مازن املصريدمشقج/5537412

مقبول2054انكليزيسوري12/2/2003فيروزايمان محمد العاقل ابازيددرعاج/5622234



مقبول2123انكليزيسوري11/1/2004هاديه اسعداسراء محمود اسعدريف دمشقج/5732945

مقبول2212فرنس يسوري1/1/2003ميساء درويشالنا عبده يوسفريف دمشقج/5823667

مقبول2195فرنس يسوري24/9/2003آالء صالحيالنا محمد خالد البرغليدمشقج/5936085

مقبول2164انكليزيسوري14/4/2003رجاء غانمحال محمود زغيبهطرطوسج/608952

مقبول2232انكليزيسوري10/5/2003شيرين العليرند سليمان العبوشدمشقج/6137825

جلنار محمد الواديقطرسوري غير مقيم62
سعاد الحاج عبد 

هللا
مقبول1988انكليزيسوري1/1/2004

مقبول2158فرنس يسوري13/2/2003رنده اللوجيبيان محمد يسار  علواندمشقج/6335501

مقبول2156انكليزيسوري21/8/2003إفلين ابراهيمفاطمه سلمان ابراهيمدمشقج/6432543

مقبول2171فرنس يسوري7/6/2003فدوى جمالاسماء محمد القزازدمشقج/6534680

مقبول2188فرنس يسوري1/5/2002رنا حب هللاشمس النهار أحمد غبيسريف دمشقج/6623329

مقبول2314فرنس يسوري1/2/2003فاطمهمها يوسف سيف الدينريف دمشقج/6728322

مقبول2189انكليزيسوري2004ماجده ابراهيماسماء يوسف محرزدمشقج/6832909

مقبول1442انكليزيسوري2003خنساءاحمد  اياد مدوردمشقج/6919427

مقبول2194انكليزيسوري2002بثينه سنوبرأمية سهيل تكروريريف دمشقج/7037445

مقبول2279انكليزيسوري2003جهينهآيه ابراهيم سليمانريف دمشقج/7126721

مقبول2231انكليزيسوري2003ايماننور محمد هشام الجراحدمشقج/7235242

أغيد عبد النبي بشيرريف دمشقج/7319023
ميادة الشامي 

عثمان
مقبول1907انكليزيسوري2003

مقبول2167انكليزيسوري2004صفاءفاطمه محمد نضال شحادهدمشقج/7434292

مقبول2186انكليزيفلسطيني2003امل قاسمفرح محمد نمرريف دمشقج/7536482

مقبول2075انكليزيسوري2002عبيرميس ايمن ابو ركبةدرعاج/7630713

مقبول2248انكليزيسوري2003ايمانسدرة محمد جروانالقنيطرةج/778079

مقبول2150انكليزيسوري2003غادهغريس نصر املهناريف دمشقج/7836422

مقبول2178فرنس يسوري2003منالرؤى مأمون يونسدمشقج/7935565

مقبول2234انكليزيسوري2003ناهدسارة أيمن لطفدمشقج/803458

مقبول2210انكليزيسوري2003اسماء نطفجياسامه محمد هالل الشماعدمشقج/8119627

مقبول1921فرنس يسوري2003رندةيمان أيمن املصريريف دمشقج/8228858

مقبول2157انكليزيسوري2003سوسنبتول طالل العكاشالقنيطرةج/838019

مقبول2156فرنس يسوري2003قسمتياسمين محمد البوش يالقنيطرةج/848123

مقبول2161انكليزيسوري2004أسماءملا قاسم الشوليدرعاج/8524031

مقبول2227انكليزيسوري2003فاديةبشرى ياسين مخزوميدمشقج/8637901



مقبول1670انكليزيسوري2003عفراءحال نضال ديبريف دمشقج/8735914

مقبول2063انكليزيسوري2004ثناءيارا قص ي عوندمشقج/8837224

مقبول22708انكليزيسوري2002رأفتشروق فريد الديريدرعاج/8930651

مقبول2181فرنس يسوري2004تهانيليلى هانىء الشعاردمشقج/9036216

مقبول2149انكليزيسوري2004نسرينراما اياد ابو لبندمشقج/9136859

مقبول2224فرنس يسوري2003نوالكاردينيا ايليا هزيمحمصج/9222587

مقبول2124انكليزيسوري2002حنانآية مرسل شلهوبالسويداءج/936298

مقبول2234فرنس يسوري2003ديماغرام فادي طباخةريف دمشقج/9433480

مقبول2193انكليزيسوري2003رانيةغفران محمد حسان تقوىدمشقج/9535686

مقبول2123انكليزيسوري2004باسمهغنوه سلمان معالريف دمشقج/9636434

مقبول2189فرنس يسوري2004صفيهآيه نبيل الرفاعيدرعاج/9722968

مقبول2141فرنس يسوري2003رغددالين فيصل عكيزيدمشقج/9834418

مقبول2199انكليزيسوري2002سحرنور الهدى أمير عبد النبيدمشقج/9940992

مقبول2147انكليزيسوري2003غيداءرويده محمد نعيم وزهدمشقج/10032449

مقبول2152فرنس يسوري2004سمراالء راتب حمودهريف دمشقج/10134843

مقبول2214انكليزيسوري2003بسمهفاطمه عمار الندافريف دمشقج/10233712

مقبول2242انكليزيسوري2003سهيريارا عهد جديدريف دمشقج/10326758

مقبول2049انكليزيسوري2003نيفينعائده زياد غنومريف دمشقج/10428193

مقبول2295انكليزيسوري2003دارينحنين فرح سيفدمشقج/10536148

مقبول2192انكليزيسوري2003رناآيه عادل عليريف دمشقج/10625533

مقبول2244انكليزيسوري2004سناءديانا حسام هنوندمشقج/10736782

مقبول2182فرنس يسوري2004انتصارقمر  جمال الذيابالسويداءج/1086432

مقبول2248فرنس يسوري2003عبيرنور نبيل حربالسويداءج/1096417

مقبول2164انكليزيسوري2002زهورشروق أيمن بيضةدمشقج/11034273

مقبول2135انكليزيسوري2003ابتسامعالء سليمان السعديدمشقج/11130029

مقبول2188انكليزيسوري2002ساريهرناد بشار القاض يريف دمشقج/11237289

مقبول2194انكليزيسوري1995روضه غباشحنان عادل علي ديبدمشقج/11340637

مقبول2266فرنس يسوري1999روضهشيماء سعيد بدرانريف دمشقج/11437091

مقبول2244فرنس يسوري2003منىمريم بشير عروقريف دمشقج/11529175

مقبول2142فرنس يسوري2003دارينحنين محمود محمدطرطوسج/1169329



مقبول2203انكليزيسوري2003والءثناء نضال الدوبهدرعاج/11723565

مقبول1932انكليزيسوري2003نداءراما باسم الدخل هللادمشقج/11825069

مقبول2208انكليزيسوري2003هيفاءحنين حسان الكركيدرعاج/11923567

مقبول2251انكليزيسوري2004عبيرنور عماد مدغمشدمشقج/12032877

مقبول2250فرنس يسوري2002عفافنغم ابراهيم املصريريف دمشقج/12135198

مقبول2124انكليزيسوري2003سناءيمنى نجم اللبابيديدمشقج/12236946

مقبول2049فرنس يسوري2004تهانيسدره محمد وليد الحمص يدمشقج/12334903

مقبول2269فرنس يسوري2003هيامردينه زياد البايردمشقج/12434880

مقبول2141انكليزيسوري2004نعمهشيماء ماهر الحلقيدرعاج/12524146

مقبول2218انكليزيسوري2003اناسساره محمد القحفدمشقج/12638322

مقبول2197فرنس يسوري2004ازدهارلين حسان قوادريدمشقج/12736530

مقبول2157انكليزيسوري2003روضهترتيل عبد الحفيظ صالحريف دمشقج/12822290

مقبول2140انكليزيسوري2004ميسونالرا منير حمايلالسويداءج/1296591

مقبول2196انكليزيسوري2003ايدهسميرة سمير عرابيريف دمشقج/13029154

مقبول2158انكليزيسوري2003املزبيدة احمد خالددمشقج/13136878

مقبول2194فرنس يسوري2003رائدهنغم اشرف منعمريف دمشقج/13229185

مقبول2233انكليزيسوري2003امينهخليل محمد الخلفدرعاج/13314359

مقبول2228فرنس يسوري2004منالسيدره محمد معتز السيددمشقج/13436902

مقبول1975انكليزيسوري2002جهادعبد الرحمن محمود املقدمدمشقج/13522376

مقبول1974فرنس يسوري2003مهاحنين نمر عليطرطوسج/1369330

مقبول2251انكليزيسوري2003هيفاءريما حسن ناصرطرطوسج/13710883

مقبول2229انكليزيسوري2004شاديهنور الهدى رياض حمدانريف دمشقج/13825634

مقبول2199انكليزيسوري2004شيرينحمزه مزاحم موس ىدمشقج/13928384

مقبول2223انكليزيسوري2004رزانراما تامر مطاوعريف دمشقج/14025071

مقبول2286انكليزيسوري2003سهامغاليا رياض سعادهحماهج/14119590

مقبول2231انكليزيسوري2003سميرهاسماء احمد الشيخريف دمشقج/14226212

مقبول2243انكليزيسوري2002ميسونبيلسان احمد زريعريف دمشقج/14336968

مقبول2275انكليزيسوري2004مي زادنور العين عبد الهادي بقلهدمشقج/14432878

مقبول2326انكليزيسوري2004كنانهآيه عماد زين الدينالسويداءج/1456999

مقبول2100فرنس يسوري2003سهىدلع معضاد الشوفيالسويداءج/1467007



مقبول2173انكليزيسوري2003فهدهنغم مهند ابو شقرهالسويداءج/1477163

مقبول2162فرنس يسوري2003نادينجنى وسيم جمولالسويداءج/1487152

مقبول2194فرنس يسوري2003رندادلع ايمن الفقيهالسويداءج/1496064

مقبول2160انكليزيسوري2003ربانغم محمد خير عيس ىدمشقج/15041455

مقبول1940انكليزيسوري2003ميساءجود نضال جنبكليدمشقج/15133754

مقبول2235انكليزيسوري2003ريماايالف يوسف امانهدمشقج/15234400

مقبول2136انكليزيسوري2003لينارغد جعفر مصطفىحمصج/15320094

مقبول2259انكليزيسوري2003تهانيلين محمد امين السيرواندمشقج/15437372

مقبول2270انكليزيسوري2003دلعغنى موفق منصور الجزايرليدمشقج/15536804

مقبول2165انكليزيسوري2002روضه فضلونآمنه بسام فضلونريف دمشقج/15624321

مقبول2232انكليزيسوري2003هنا طالبحنين عدنان الونريف دمشقج/15724333

هال خليل قطاشدمشقج/15840440
اناس جمعة 

زبادنة
مقبول2185انكليزيسوري2003

مقبول96.62انكليزيسوري2004ثرياجودي احمد القاض يالكويتسوري غير مقيم159

مقبول2157انكليزيسوري2002منى اليوسفعبد الكريم مصطفى الجبردمشقج/16028689

مقبول1955انكليزيسوري2003رمزيه حمدانإيناس عدنان البنيالسويداءج/1616464

مقبول2172انكليزيسوري2003شمهنور علي تركمانريف دمشقج/16226352

مقبول2242فرنس يسوري2004رشا البوش يرؤى مازن سكردمشقج/16332242

مقبول2210انكليزيسوري2003االء املهديروى عمار عبد الحقريف دمشقج/16425128

مقبول2245انكليزيسوري2002قمر ملوحيماسه زهير حالوةريف دمشقج/16526160

مقبول2178فرنس يسوري2003هيام حسنعلي حسن شعباندمشقج/16619244

مقبول2241فرنس يسوري2003فائده شنانسالف فوزي ابومحمودالسويداءج/1676082

مقبول2211فرنس يسوري2003نبيله عبيدبيسان ماهر املصريريف دمشقج/16827353

مقبول2155فرنس يسوري2004مريم عليانرقيه خلف الدنحهدرعاج/16923622

مقبول2125انكليزيسوري2003حنان الحنشرغد توفيق راشدريف دمشقج/17023415

مقبول2315فرنس يسوري2003سوسن الحلبيوفاء مصطفى حمص يدمشقج/17132675

مقبول2258فرنس يسوري2003ناديه السمانتقى محمد نزار املحمددمشقج/17233752

مقبول2135انكليزيسوري2003رشا برغليجودي سامر سميا اطليبيريف دمشقج/17325747

مقبول2156انكليزيسوري2004فاطمه القزازغاليه بشار القزازدمشقج/17434926

مقبول2297انكليزيسوري2003وفاء سكرمروه سمير سكردمشقج/17534477

مقبول2151فرنس يسوري2003هنادي طبانهبيان ياسر طبانهدمشقج/17634208



مقبول2180انكليزيسوري2003نجاح الكريديأيه راشد طبانهدمشقج/17734402

مقبول2212انكليزيسوري2002خلودمها محمد حسندرعاج/17830711

فريال خليل هناديريف دمشقج/17924761
فداء موس ى 

السقا
مقبول2010انكليزيسوري2002

مقبول2113انكليزيسوري2003هدى السحليآيه ماجد الباشاريف دمشقج/18024915

مقبول1945فرنس يسوري2003أزهار الجفانرغد عبد القادر اسكندرانيدمشقج/18132078

مقبول2132انكليزيسوري2003اميرة لقيسياسمين شادي ديابريف دمشقج/18222586

شهد محمدبدوي ناجيريف دمشقج/18322538
منال الشيخ 

حسين
مقبول2242فرنس يسوري2003

مقبول2190فرنس يسوري2002رائدهاحالم خالد دعاسريف دمشقج/18428965

مقبول2252فرنس يسوري2003راميا عبد الرزاقباسمه محمد عبد الرزاقريف دمشقج/18528973

مقبول2232انكليزيسوري2003بدور قاسمرزان جعفر جعفرالالذقيةج/18621983

مقبول2120انكليزيسوري2004سليمه سليماننسرين محمود رمودمشقج/18736312

مقبول2193انكليزيسوري2004خلود ليالرؤى فرحات زينودمشقج/18832426

مقبول2134انكليزيسوري1997هند اسماعيلسعاد عبد الكريم الحمادهريف دمشقج/18937489

مقبول2176انكليزيسوري2004سميره العقبانيحال معن معنريف دمشقج/19035913

مقبول2194انكليزيسوري2002سهام الشحاداتغزالن يوسف غزالندرعاج/19122564

مقبول2133انكليزيسوري2004فاطمه الحلبيرزان فوزي الحلبيالسعوديةسوري غير مقيم192

مقبول2297انكليزيسوري2002ثناءأسماء صالح بكيرهريف دمشقج/19337386

مقبول2226فرنس يسوري2003ريم كسحوتنعيم فايز الطوخيريف دمشقج/19417644

مقبول2256انكليزيسوري2003وفاء الرزسدره جمال حموشدمشقج/19535623

مقبول2234انكليزيسوري2004منال موصلليمارية احمد ماهر قدوريدمشقج/19641396

مقبول2240فرنس يسوري2003فاطمه عرابيالهام احمد عرابيريف دمشقج/19729107

مقبول2198انكليزيسوري2003وفاء اليوسفمحمد زاهر وليد محمددمشقج/19817132

مقبول2144انكليزيسوري2003هناء الصفديلقاء بسام الصالحريف دمشقج/19936536

مقبول2243انكليزيسوري2003فاتنه سريولامان بسام انجيلهريف دمشقج/20032440

مقبول2048انكليزيسوري2003امل السليمانريم غياث املحمددمشقج/20134758

مقبول2049انكليزيسوري2003منار ناصرانشراح طليع الصفديريف دمشقج/20224063

مقبول2081فرنس يسوري2003منالديما بشار بكيرهريف دمشقج/20323302

مقبول2243انكليزيسوري2003هنادي ابوشاهينآيه هاني الحديدريف دمشقج/20435295

مقبول2142انكليزيفلسطيني2003فاطمة الخضاريأنوار فاعور حسيندرعاج/20522229

مقبول2148انكليزيسوري2003رانيا معروفالنا سومر الشائبريف دمشقج/20625317



مقبول1940انكليزيسوري2003وفاء الحمودجوري بسام الصفديالسويداءج/2076608

مقبول2083فرنس يسوري2003سندسلجين محمود مرادالسويداءج/2086433

مقبول2299انكليزيسوري2003عفاف جرعتليبشرى جمال منصورحماهج/20921639

مقبول2300فرنس يسوري2003رشا الزعيمزينه يحيى جميهدمشقج/21036074

مقبول2266انكليزيسوري2004رائده الصيادلجين سعيد سعيدريف دمشقج/21133725

مقبول2193انكليزيسوري2003رانيه الزهنانرؤى عبد الغفور الزهنانريف دمشقج/21237927

مقبول2226انكليزيسوري2003نهله الحسينرغد هاشم الضاهرالقنيطرهج/2138918

مقبول2245انكليزيسوري2004وداد ديابروالنة مازن خير الديندمشقج/21433798

مقبول2248انكليزيفلسطيني2002خولة ديابرغد ابراهيم ديبريف دمشقج/21537621

مقبول2157انكليزيسوري2003ملى امللقيمحمد أنس الصعيديدمشقج/21621873

مقبولسوري2004عفاف سكريمنى عادل الطبانهدمشقج/21734494

مقبول2150انكليزيسوري2004خلود قاسمجنى مازن حبابدمشقج/21832233

مقبول2184فرنس يسوري2004خديجه غراءعبد الرزاق أيمن غراءدمشقج/21924639

مقبول2154فرنس يسوري2003هيفاء كنعانأسماء محمد الالريف دمشقج/22025733

مقبول2109انكليزيسوري2003اميه الصفديلين حسان محمودريف دمشقج/22136555

مقبول2160انكليزيسوري2004اميره العباس يمالك عصمت االوسكانالحسكهج/2229046

مقبول2150انكليزيسوري2003خلود عبارهلوليا محمد رام حمدانيريف دمشقج/22325690

مقبول2215انكليزيسوري2003وجدانرسمي نضال املياركدرعاج/22415950

مقبول2200انكليزيسوري2003سهى مالجودي موفق الكمدانيدمشقج/22532804

مقبول2164انكليزيسوري2004ربى الفاكيانينورالهدى خلدون بطحيشدمشقج/22632139

مقبول2205انكليزيسوري2003نسرين الخبازلين بشار النابلس يدمشقج/22735723

مقبول2189انكليزيسوري2003امل الزالقايه مازن كاتبهدمشقج/22834404

مقبول2115انكليزيسوري2003خلود الخبازاسراء زهير النابلس يدمشقج/22936813

مقبول2235انكليزيسوري2003لينا زينبلين يزن الحمص يدمشقج/23034023

مقبول2248انكليزيسوري2003مرح عمررند بالل املصريريف دمشقج/23127733

مقبول2149انكليزيسوري2003نور املبيضنهى حسان رضاريف دمشقج/23225640

مقبول2220انكليزيسوري2004عبيرشام طاهر الحيدرريف دمشقج/23326140

مقبول2214انكليزيسوري2003سعده النجارميسم ايمن البرادعيريف دمشقج/23424442

مقبول2157انكليزيسوري2004نعيمه عبيدسجى فاضل الشيخوريف دمشقج/23535048

مقبول2200انكليزيسوري2003كفاح الفياضمحمد بسام منير الصالحالقنيطرهج/2365261



مقبول2307انكليزيسوري2004بدور غفيرآالء شحاده العسراويريف دمشقج/23734845

مقبول2172انكليزيسوري2003انعام راجحآيات نزار راجحريف دمشقج/23827135

مقبول2247فرنس يفلسطيني2003ازدهار خليلساجدة خالد شحادةريف دمشقج/23924506

مقبول2256فرنس يسوري2002عائشه كسحوتفاطمه محمدعبيد عثمانريف دمشقج/24035130

مقبول2263انكليزيسوري2004أمانيرغد محمد علي العبوددمشقج/24133785

مقبول2185انكليزيسوري2003انتصار شناتاحيدر حافظ جليسدمشقج/24219110

مقبول2278فرنس يسوري2004منال البنيغنى هيثم حالبدمشقج/24333856

مقبول2184فرنس يسوري2003امينة أبو عرابيدعاء محي الدين السخنيريف دمشقج/24424408

مقبول2114انكليزيسوري2003انعاممالك احمد الزاملدرعاج/24524222

مقبول2207انكليزيسوري2003منى سعيدغدير نزار النجارريف دمشقج/24633701

مقبول2163انكليزيسوري2003وفاء الرجلهدعاء محمد هيثم األسوددمشقج/24741178

مقبول2196انكليزيسوري2003أحالم سليميمامه امجد الشاطرالسويداءج/2486037

مقبول2237انكليزيسوري2003أمل القزقريماس محمد التالريف دمشقج/24928438

مقبول2217فرنس يسوري2004ناهد املجذوبلين محمد مازن شموطدمشقج/25036089

مقبول2141انكليزيسوري2002نسرينخديجة زهر الدين مصطوريف دمشقج/25137723

مقبول2132انكليزيسوري2003ايمان الشماليعرين عبد السالم شلشريف دمشقج/25223609

مقبول2182انكليزيسوري2003لورين محمدميرا محمد صياح نويدرريف دمشقج/25326899

مقبول2262انكليزيسوري2003نظيره أبو عاص يمعتز نشأت سالمالسويداءج/2543479

مقبول2309انكليزيسوري2003صفاءوئام معين العلوانيريف دمشقج/25524386

مقبول2149انكليزيسوري2004نجاح خالدمحمد عبدالرزاق صالحدمشقج/25627381

مقبول2183انكليزيسوري2004نسرين حمودماري نزار سليمانريف دمشقج/25727175

مقبول2188انكليزيسوري2003نهاد الجباويوئام محمود الصعيديدرعاج/25830753

مقبول2229فرنس يسوري2002فاطمه غفيرآمنه زكي الغفيرريف دمشقج/25941072

مقبول2137انكليزيسوري2002رؤى عليدانيال وجدي عليطرطوسج/2608165

مقبول2169انكليزيسوري2003لبنى السمانمحمد بشير محمد نادر موالديدمشقج/26120372

مقبول2183فرنس يسوري2003ميسون العابرابراهيم ناصر شربجيدمشقج/26226416

مقبول2159انكليزيسوري2004عتاب الحلبيجودي محمد نبيل الحمويدمشقج/26333058

مقبول2119انكليزيسوري2004كوثر القادريروان محمد مصري حمادهريف دمشقج/26425579

مقبول2178انكليزيسوري2003براءه اسبرإيالف ايهم عيس ىحماهج/26522606

مقبول2254انكليزيسوري2002خولهمروه حسن السوقيريف دمشقج/26635218



مقبول2226انكليزيسوري2003خلود صياحنغم ناجي طعمهالقنيطرهج/2678592

مقبول2295انكليزيسوري2003فاطمه كمونحليمه خالد كمونريف دمشقج/26835917

مقبول2119انكليزيسوري2003عليامريم علي يوسفريف دمشقج/26924286

مقبول2198فرنس يسوري2004مزهديه ديابسعده ربيع ديابدمشقج/27034904

لجين طه الشاميدمشقج/27136918
فاطمه 

الصاغرجي
مقبول2193انكليزيسوري2003

مقبول2246انكليزيفلسطيني2003جومانة عبدالغنيخديجة سمير نصارريف دمشقج/27224205

اشراق علي الشعيبدمشقج/27334987
فاديه دعيه 

الجاسم
مقبول2105انكليزيسوري2002

مقبول2223انكليزيسوري2003هدى سليمانزينه بسام عبد هللادمشقج/27437866

مقبول2169انكليزيسوري2003منال بركاتآالء محمود الزرعيدمشقج/27535163

مقبول2154انكليزيسوري2003اتحادفاطمة ناظم خطيبدمشقج/27639159

مقبول2164انكليزيفلسطيني2003فاطمة ابو حمدةروان عصام طالبدمشقج/27732445

مقبول2305انكليزيسوري2004رلى الظواهرهميرا فرحان املرتض ىريف دمشقج/27834725

مقبول2192فرنس يسوري2004نها غرزالدينأصالة اسامه نصرالسويداءج/2796289

مقبول2168انكليزيسوري2003ابتسام أحمداليسار ايمن ديوبريف دمشقج/28026518

مقبول1712انكليزيسوري2002ثريا عيدسماح حسين قالوشهريف دمشقج/28128985

مقبول2110انكليزيسوري2004يسرى القراعزهرزان ياسر الشحروردرعاج/28223810

مقبول2169فرنس يسوري2004سلمى االبراهيمحمزه محمد حمدحمصج/28312108

مقبول2203انكليزيسوري2003رجاء شروفسوار سالم جريرهالسويداءج/2847158

مقبول2205انكليزيسوري2004سوزان العجالنيحنان محمد بشار خانكانريف دمشقج/28526675

مقبول2233انكليزيسوري2003سوسنلبنى سامر اللبابيديدمشقج/28640257

مقبول2179انكليزيسوري2003هنادي بلوشعبدالرحمن سليم ابوالبرغلدمشقج/28719476

مقبول2226انكليزيفلسطيني2002رانية محمودلبانة خالد مطاوعدرعاج/28830688

مقبول2178فرنس يسوري2003ثناء صافيهباسل حيان عباسريف دمشقج/28915814

مقبول2139انكليزيسوري2003خديجه ابراهيماالء زياد االبراهيمدمشقج/29033286

مقبول2200فرنس يسوري2003اماني البيطارهيام عبد الرحمن بركاتدمشقج/29117881

مقبول2213انكليزيسوري2004منال القصبليجودي عماد بعيرهدمشقج/29233756

مقبول2209فرنس يسوري2003هاديه خزعهرغد وليد شعباندمشقج/29333098

مقبول2141فرنس يسوري2004اكتمال الحجازيمرح عبد الباسط املحمدالقنيطرهج/2948542

مقبول2184انكليزيسوري2004ربابمحمد براء احمد حجلهريف دمشقج/29515923

مقبول2179فرنس يسوري2002منى الرزرضوان عمر السيد حسندمشقج/29623213



مقبول2155انكليزيسوري2004خديجهايالف زياد السعوددرعاج/29722823

هبه يحيى ابو العيالدمشقج/29835814
نور الهدى 

الحصري
مقبول2192فرنس يسوري2003

مقبول2084فرنس يسوري2003آالء الخطيبأمل محمد خبازدمشقج/29934399

مقبول2220انكليزيسوري2004منى عواظهسدره بسام بوز الجديدمشقج/30032183

مقبول2272فرنس يسوري2003مها املحمدتسنيم حسين املنورريف دمشقج/30134940

مقبول2249انكليزيسوري2002اعتدال البقاعيأميره محمد نبيل سنانريف دمشقج/30224393

مقبول2143فرنس يسوريوالءايناس ماهر الخضردمشق37289/ج303

مقبول2195انكليزيسوري2004والء مزاويحسام محمدهيثم مزاويريف دمشقج/30417315

مقبول2226انكليزيسوري2003مرفت شاهينآيه محمد سعدحماهج/30522767

مقبول2274انكليزيسوري2003سوزان بالللين حسين البكاردمشقج/30633570

مقبول2186انكليزيفلسطيني2003فوزيه اليوسفعهد نبيل قاسمدمشقج/30734286

مقبول2159انكليزيسوري2003مكسيم محرزحال باسيم عليريف دمشقج/30825551

مقبول2308فرنس يسوري2003هيفاء محمودأريج محمد اسعدريف دمشقج/30932937

مقبول2245انكليزيسوري2003سناءدعاء محمد جمعه سعديهدمشقج/31041177

مقبول2113انكليزيسوري2004تهاني الدباسوالء زهير زريقدمشقج/31137346

مقبول2160فرنس يسوري2001خديجه األحمدنداء علي االحمد الخلفدير الزورج/31214693

مريم محمد نهاد شيخ عوضدمشقج/31341523
سيما الحكيم 

الهندي
مقبول2250انكليزيسوري2003

مقبول2333فرنس ي سوري2003رانيه جمولهزار فادي جمولالسويداءج/3146728

مقبول2258انكليزيسوري2002ناديا الحلقيلبابه انور الدبيسدرعاج/31530687

مقبول2183فرنس يفلسطيني2003بثينة الظواهريعبيده رائد خلفدمشقج/31628746

مقبول2300انكليزيسوري2002وصفيه خربوطلياحمد مطر محمدالحسكهج/3177072

مقبول2239انكليزيسوري2003عائشه اسماعيلبشرى عدنان ابراهيمالقنيطرهج/3188903

مقبول2255انكليزيسوري2002خميسه اليونسسما اكرم يونسالحسكهج/31911739

مقبول2208انكليزيسوري2003براءه كوارهقاسم عمار ادريسريف دمشقج/32018159

مقبول2153انكليزيسوري2003رنا الصغيرعالء الدين محمد راتب الصغيردمشقج/32123495

مقبول2144انكليزيسوري2002سهام عليازار غسان الصالحدمشقج/32233786

مقبول2099انكليزيسوري2003غاده العرلبنى اسماعيل عبد النبيريف دمشقج/32323670

مقبول2294انكليزيسوري2003فوزيه الرحيلعدنان عادل البرخوالحسكهج/3248448

مقبول2162انكليزيسوري2001سهام البقدونس ييمامه ياسين التركريف دمشقج/32537129

مقبول1972انكليزيسوري2003سحر حسنيمان رغيد حسندمشقج/32620239



ريف دمشقج/32734860
مقبول2312انكليزيسوري2003منى ريحهااناس دياب سليمان

مقبول2125فرنس يسوري2003رانيا سواحرغد ياسر املليحدمشقج/32836726

مقبول2070انكليزيسوري2003فرحه مرادفاطمه حاجي حموالقنيطرهج/3298626

مقبول2250فرنس يسوري2003اسماء الحريريراما جهاد املباركدمشقج/33041183

مقبول2195انكليزيسوري2004نوره الصحندعاء عدنان الفارسالحسكهج/3319565

مقبول2217روس يسوري2003نهادمهند نضال دريباتيالالذقيهج/33213841

مقبول1994انكليزيسوري2003روسيتا ابو العزطارق وسيم ابو العزالسويداءج/3333931

مقبول2261انكليزيسوري2001مياده االجوهرهام محمد رشيد خنشورريف دمشقج/33433507

مقبول2180انكليزيسوري2002اسماء الحريريساره احمد الشحاداتدمشقج/33532585

مقبول2211انكليزيفلسطيني2003فاتنبتول محمد رضوان الشريفدمشقج/33636397

مقبول2066انكليزيسوري2003غصينه العقبانيليمار جهاد الصفديالسويداءج/3377045

مقبول2010انكليزيسوري2003سلمىرغداء بيان القلعانيالسويداءج/3385910

مقبول2163انكليزيسوري2003خديجه مطرهايل عدنان املفلحالقنيطرهج/3395497

مقبول2249انكليزيفلسطيني2003لبنىرنا احمد عزامدمشقج/34038297

مقبول2172انكليزيسوري2002مريم بيرقدارختام احمد مطرريف دمشقج/34135332

مقبول2130انكليزيسوري2004ملىراما محمدرشاد الكيالدمشقج/34232814

مقبول2217فرنس يسوري2003شفاءرغد ايمن الطيبريف دمشقج/34322344

مقبول2137فرنس يسوري2003منىراما محمود الصوصودمشقج/34435030

مقبول2220انكليزيسوري2003سعاد العياشسالم محمد العياشدرعاج/34522721

مقبول2278انكليزيسوري2003رناجيسيكا جهاد الخوريريف دمشقج/34622740

مقبول2289انكليزيسوري2003رنداجودي غسان خلوفطرطوسج/34711980

مقبول2309فرنس يسوري2003مانيا سعدمريانا سيمون عبد لكيدمشقج/34834803

مقبول2172انكليزيسوري2003مليسجنى بسام الشاعرطرطوسج/34912957

مقبول2000فرنس يسوري2003رزان الخبيرمحمد غيث بسام الشامي عثماندمشقج/35017366

مقبول2276فرنس يسوري2003سمررغد محمد حسام مجركشدمشقج/35139064

مقبول2285انكليزيسوري2004فضيلهزينه صقر إبراهيمريف دمشقج/35225142

مقبول2160انكليزيسوري2003رنا الرشيدتسنيم حسن الحسنريف دمشقج/35332098

مقبول2144انكليزيفلسطيني2003شتوة املحمدميساء ماهر محسنالقنيطرهج/3548591

مقبول2174انكليزيسوري2002فاتنانجي نزار سلومدمشقج/35537639

مقبول%83.80انكليزيسوري2003فاطمهرائده أحمد العليسلطنة ُعمانسوري غير مقيم356



مقبول%94.60انكليزيسوري2003مريم رمضانعبدالرحمن غانم السليمانالكويتسوري غير مقيم357

مقبول2104انكليزيسوري2004غيداء اململوكبشرى معاويه شهاب الديندمشقج/35836830

مقبول2288انكليزيسوري2003نديمه ديابرند نديم بيروتيريف دمشقج/35922522

مقبول2300فرنس يسوري2003امتسالسيدره جهاد الغوشدمشقج/36039125

مقبول2170انكليزيسوري2003سناء بالنشيماء محمد بسام القادريالقنيطرهج/3618582

مقبول2175انكليزيسوري2003زبيدهسدره محمد عيد الخوليدمشقج/36240081

مقبول2167فرنس يسوري2004رويدة رجبهبة خالد الخطيبريف دمشقج/36329192

مقبول2217انكليزيسوري2003فداء صيوحآداد علي صيوحدمشقج/36432286

مقبول2175انكليزيسوري2003ايمان محضرحسام سامر محضرريف دمشقج/36515452

مقبول2214انكليزيسوري2003سهاموجد خالد جمعةالقنيطرهج/3668600

مقبول2257انكليزيسوري2003ايمان معتوقشهد صالح كوانينيريف دمشقج/36722398

مقبول2198انكليزيسوري2003مياده جرجورمايا باسل جرجوردمشقج/36834025

مقبول2200انكليزيسوري2003سمرصفاء احمد الحمودريف دمشقج/36922855

مقبول2177انكليزيسوري2003لينا اسعيدتسنيم بسام الشعارريف دمشقج/37022291

مقبول2162فرنس يسوري2003فاطمه موس ىعماد عدنان موس ىالقنيطرهج/3715311

مقبول2217فرنس يسوري2003ابتسام سنكريسماء عادل املعانيدمشقج/37236297

مقبول2218فرنس يسوري2003رانيا الحالقعائشه ياسر قريعهريف دمشقج/37323995

مقبول2216انكليزيسوري2002ندى شخاشيروراما ياسر يوسفدمشقج/37439935

مقبول2220انكليزيسوري2003آمنهعال فايز سليمانريف دمشقج/37526490

مقبول2275فرنس يسوري2003منال بزبوزسالم سامر قاض ي اميندمشقج/37640090

مقبول2151انكليزيسوري2003ريماعفاف مصطفى الصيداويالسعودية3771203190

مقبول2177فرنس يسوري2003منىتسنيم اسماعيل الحطابريف دمشقج/37833576

مقبول2294انكليزيسوري2003صفاء األعورأسيل اسامه الحجالسويداءج/3796735

مقبول2170فرنس يسوري2004سعاددعاء عقل الطايعريف دمشقج/38034979

مقبول2157فرنس يسوري2003هيام حبيبةحال احمد حبيبةريف دمشقج/38125004

مقبول2195انكليزيسوري2001منىفاطمه محمد بسام الخرقيريف دمشقج/38234206

مقبول2185فرنس يسوري2001سحر البريديمحمد سامي البريديدرعاج/38319253

مقبول2167انكليزيسوري2003امل شقيررزان محمد علي سويدريف دمشقج/38427729

مقبول2236انكليزيسوري2003مها قاسمملكه مهند الزعيمدمشقج/38532636

مقبول2259فرنس يسوري2003رزانالنا محمدماهر خشفهدمشقج/38640251



مقبول2296انكليزيسوري2003حليمهعال محمد مرادريف دمشقج/38722546

مقبول2162فرنس يفلسطيني2003سمر عيس ىضحى عدنان ابو حسانريف دمشقج/38823073

مقبول1963فرنس يسوري2004خالصه العليحال محمود اآللوس يدير الزورج/38914266

مقبول2274انكليزيسوري2004هنا العاقلآيه محمد انس قدحدمشقج/39032328

مقبول2271انكليزيسوري2003سميرهسارة فؤاد عاليادمشقج/39132832

مقبول2273انكليزيسوري2004أمللجين سليمان رمضاندمشقج/39232859

مقبول2192فرنس يسوري2002ندى كرنبهاسامه محمدراتب كرنبهدمشقج/39324503

مقبول2178فرنس يسوري2003فادياهديل عدنان العلي الرفاعيالقنيطرهج/3948598

مقبول2327انكليزيسوري2003سعاد يونسفرح مروان كببيريف دمشقج/39525290

مقبول2177انكليزيسوري2003رابعه الحناويهيا مهيب حسنريف دمشقج/39626454

مقبول1971انكليزيسوري2003وفاء عربشآيه محمد زهير الخجادمشقج/39735908

مقبول2184انكليزيسوري2002رابعة درويشالنا محمد وحيد درويشدمشقج/39840252

مقبول2126انكليزيلبناني2003نسرين خضريجودي زاهر البدوي النجارريف دمشقج/39927618

راما تركي الحموددير الزورج/40014831
بتول حسون 

العلى
مقبول2008انكليزيسوري2003

مقبول2238انكليزيسوري2003دينه زورومنور سعيد بايسالندمشقج/40136582

تسنيم محمد سامر بزازيريف دمشقج/40224958
امل السيد 

املصري
مقبول2163انكليزيسوري2003

مقبول2190انكليزيسوري2004ملى العمريسالم أحمد القوادريريف دمشقج/40325190

مقبول2236انكليزيسوري2004آسية حاج حسنبيان طاهر حاج حسنريف دمشقج/40424936

ردينه مرض ي العمردمشقج/40538667
جودت الحامد 

الحسين
مقبول2111انكليزيسوري2000

مقبول2337انكليزيسوري2002يمانسدره ماجد األطرشدمشقج/40637892

مقبول2320انكليزيسوري2002نسرين البهنس ياسراء حسام عوضدمشقج/40741047

مقبول2149انكليزيسوري2002فتحيه الحسنروان سمير اللجيدمشقج/40835888

مقبول2040انكليزيسوري2003مياده تركمانيملك هيثم انصيردمشقج/40935896

مقبول2303انكليزيسوري2004رغيدهجلنار  سلمان سليمةحماهج/41021287

مقبول2178انكليزيسوري2004ميساء الشيخهرؤى محمد بشار شيخهريف دمشقج/41125061

مقبول2273فرنس يسوري2004منالحال ياسر أبو عدلةدمشقج/41235017

مقبول2160فرنس يسوري2003عبير شحادهمتيلدا بشار العوادريف دمشقج/41327773

مقبول2176فرنس يسوري2003منى محمدجودي حسام الدين ابراهيمالالذقيهج/41419609

مقبول2185انكليزيسوري2002رغدا الجملديمة ماجد هاشمريف دمشق41523952

مقبول2223انكليزيسوري2002منى قرطومهحسناء محمد الزغلولدمشقج/41638233



مقبول1911انكليزيسوري2003احالم حسينمحمد موس ى السويدانيدرعاج/41715746

مقبول2173فرنس يسوري2003هيفاء احدبمحمد براء عاصم احدبدمشقج/41830265

مقبول2178انكليزيسوري2002اميرهرغد عبد الحي الغضباندمشقج/41937817

مقبول2173انكليزيسوري2003الناغيث بسام محمددمشقج/42019928

مقبول2396انكليزيسوري2002سوسنروز  علي منصورطرطوسج/42111211

مقبول2242انكليزيسوري2003منتهارند وحيد الزعلالقنيطرهج/4228328

مقبول2068انكليزيسوري2004لينالين فادي وانليدمشقج/42332863

مقبول2212انكليزيسوري2003ميساءمرح مأمون قمردمشقج/42439219

مقبول1567انكليزيسوري2003مريممليس وليد الرفاعيدمشقج/42536369

مقبول2166فرنس يفلسطيني2003مهاعمر علي حمداندمشقج/42628881

مقبول2256فرنس يسوري2003حسنهتسنيم قاسم الجاموسدرعاج/42722544

مقبول2158انكليزيسوري2003لولىزينب ملحم شحادةريف دمشقج/42837199

مقبول2237انكليزيسوري2001ثناءبتول خالد الخوليدمشقج/42941108

مقبول2209انكليزي20032209اميهحسام علي حمودةريف دمشقج/43017544

مقبول2191انكليزيسوري2001رودينهخديجه عبد الحميد شموطريف دمشقج/43137909

مقبول2044انكليزيسوري2003لينامحمد احمد كوردمشقج/43217283

مقبول2235انكليزيسوري2002رفاهمحمد خليل ابراهيم جمعهدمشقج/43330291

مقبول2200انكليزيعراقي2004ايمانحوراء سمير ابراهيم الشمرتيدمشقج/43434668

مقبول2243انكليزيسوري2003مزينمايا محمد حمداشدمشقج/43535108

مقبول2136انكليزيسوري2003املبيان ابراهيم دحروجدمشقج/43634051

مقبول2193انكليزيسوري2003معينهيارا حارس وسوفالالذقيهج/43719236

مقبول2201انكليزيسوري2002منالغزل محمد سريولريف دمشقج/43823095

مقبول2009فرنس يسوري2004امنهرغد ساطع الفروانريف دمشقج/43925095

مقبول2211انكليزيسوري2003رشا حسنيرغد رسمي سعيد رسالندمشقج/44035037

مقبول2217انكليزيسوري2002هندسندس محمد جهاد الخطيبدمشقج/44137905

مقبول2251انكليزيسوري2002وفاءأيات ابراهيم سميطهريف دمشقج/44236975

مقبول2228فرنس يسوري2003سوسنوصال أيمن شطودمشقج/44339291

مقبول2000انكليزيسوري2003روضهامتثال احمد تالويدمشقج/44439683

مقبول2140انكليزيفلسطيني2003املتبارك فادي هوينريف دمشقج/44534375

مقبول2308انكليزيسوري2003نداليان عارف ريحانيريف دمشقج/44637109



مقبول2168فرنس يسوري2003ميساءيارا سامح جرادهريف دمشقج/44732917

مقبول2248فرنس يسوري2004سميرهرسيمه محمود البيطارريف دمشقج/44825084

مقبول2045انكليزيسوري2004منالقتيبه خالد الفيلحماهج/44914081

صبحي ماهر مخلالتيدمشقج/45025442
بثينه خورشيد 

العبد هللا
مقبول2298فرنس يسوري2003

مقبول2148انكليزيسوري2003اميمه زينراما فيصل علوشريف دمشقج/45124341

مقبول1939انكليزيسوري2003زيفه شلفوندالل انطون كاسوحةدمشقج/45234868

مقبول2144انكليزيفلسطيني2003شتوة املحمدميساء ماهر محسنالقنيطرهج/4538591

مقبول2186فرنس يسوري2002عبير املكاويسندس عبد الرحمن أجنيددمشقج/45438715

مقبول2148انكليزيسوري1999ربيعه كريمنجاح محمد شفونيريف دمشقج/45537120

مقبول2222انكليزيسوري2003لجين ديروانمؤيد محمد امير الشعاردمشقج/45618679

مقبول2148انكليزيسوري2003وفاءفايزه محمد الحمص يدمشقج/45736747

مقبول2092انكليزيسوري2003ملى القائدكارين فرحان الحلوادرعاج/45823779

مقبول2327انكليزيسوري2003سعاد يونسفرح مروان كببيريف دمشقج/45925290

مقبول2150انكليزيسوري2003نعيمه خير هللاأحمد علي الطويلدمشقج/46020708

مقبول2164فرنس يفلسطيني2003مجد عربمحمود عبد الرحمن ملحمدرعاج/46114111

مقبول2281انكليزيسوري2003منى الطبجيرغد عماد آدمريف دمشقج/46232625

مقبول2233فرنس يسوري2003عليه ياغيالرا علي الحلوريف دمشقج/46336513

مقبول2047انكليزيسوري2003حنان الزعبيداليا محمود الكسوانيريف دمشقج/46427586

مقبول2246انكليزيسوري2004امينه الرضازهراء نظير االبراهيمريف دمشق46524502

مقبول2257انكليزيسوري2003ملك الكوشرايمان عبدالستار حبيبريف دمشقج/46633542

مقبول2218انكليزيسوري2003روضه معتوقايمان بديع قويدردمشقج/46740528

مقبول2181انكليزيسوري2002دالل رسالنمروه محمد بشار الشيخدمشقج/46838051

مقبول1905انكليزيسوري2003روعه الدوشاسماء عبد الكافي الخبازريف دمشقج/46922242

مقبول2288انكليزيسوري2003اناس عمروغنى محمد خير بريزدمشقج/47032851

مقبول2320انكليزيسوري2003سوزان قطيطعابده عماد الدين خير هللاريف دمشقج/47126694

مقبول2305فرنس يسوري2003وردهفاطمه ايمن سعيدريف دمشقج/47226588

مقبول2128فرنس يسوري2002سميره العرحنان محمد كمال الدينريف دمشقج/47337141

مقبول2199انكليزيسوري2004سماح املدنيتسنيم ابراهيم الحورانيدمشقج/47432230

مقبول2226انكليزيفلسطيني2003نوخة عليمروة عياش ابراهيمريف دمشقج/47524532

هبه محمود السيد عمردمشقج/47636461
باسمه سيد 

سليمان
مقبول2161انكليزيسوري2003



مقبول2136انكليزيسوري2003املبيان ابراهيم دحروجدمشقج/47734051

مقبول2228فرنس يسوري2003سوسنوصال أيمن شطودمشقج/47839291

مقبول2150فرنس يسوري2004ريم العبد هللاياسمين اياد العبد هللادمشقج/47939617

مقبول2276انكليزيسوري2004سعاد عبد الكريمبسمه عبد القادر اليوسفيدمشقج/48033309

مقبول2130انكليزيسوري2003ريم كاملمحمد نور محمد عدنان البغداديدمشقج/48120667

مقبول2314انكليزيسوري2004كوثرمجد محمد فائز كراكشةحلبج/48211271

مقبول2061سوري2002وسامفاديه محمد طارق خشفهريف دمشقج/48327759

مقبول2292انكليزيسوري2003شيرين الفياضلين مهند املرعيريف دمشقج/48425798

مقبول2203فرنس يسوري2004ثماء املوصلليرنيم إسماعيل اللحامريف دمشقج/48525759

مقبول2202انكليزيسوري2002روضه دلوانيوسف حسن طفورريف دمشقج/48615543

مقبول2205انكليزيسوري2003هديل ابو ارشيدناديا مأمون شنانهدمشقج/48736808

مقبول2152فرنس يسوري2002غصون قط اللبنصفاء احمد قط اللبنريف دمشقج/48833690

مقبول2253انكليزيسوري2002هدىمالك سمير السحليريف دمشقج/48925431

مقبول2150انكليزيسوري2004سوزان اشتينغم حسام قماشالسويداءج/4905726

مقبول2225انكليزيسوري2003سيناء البدويلجين عبد الكريم العمياندرعاج/49122064

مقبول2241انكليزيسوري2003منى سعدكرام باسم نعيمدمشقج/49232555

مقبول2056انكليزيسوري2004اسماء السقرآية وائل مباركدمشقج/49334833


