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مالحظات
كتابةمجموعنظريعممي

غيابغيابمحروم1160أحمد عبد الرحمن القداح1
فقط سبع وثمانون844266187أروى ٌوسف االحمد2
فقط ثالث وثمانون872236083آالء محمد أمٌن نبعه3
فقط ثالث وثمانون1148265783الٌسار أسامة موسى4
فقط ست وستون876234366آٌات عبد الرحٌم المٌر5
فقط ثمان وسبعون868245478آٌات شرٌف بلوط6
فقط خمس وثمانون845295685أٌهم محمد أبو قاسم7
فقط إثنان وتسعون871266692ابراهٌم خالد الصطٌف الجاسم8
فقط ثمانون925215980اسامه محمد اآلغا9
فقط اربع وثمانون858275784اناس عبد المناف الحسٌن10
فقط إحدى وثمانون850295281بشار محمد علٌوي11
فقط إثنان وسبعون920244872بٌالر احمد السلوم12
فقط ثمان وستون754214768جالل زهر الدٌن جبر13
فقط إثنان وثمانون883255782جمان غٌاث فرحه14
فقط ثالث وستون889194463حازم عبد هللا سكمان15ً
فقط ثمان وثمانون882305888حال حسان شدود16
فقط ثالث وتسعون875246993حنٌن عبد الكرٌم الجرف17
فقط إثنان وخمسون1153143852حنٌن عدنان السقا18
فقط أربع وتسعون863256994حنٌن أحمد سلهب19
فقط ست وخمسون919164056حنٌن سلٌم عمق20ً
فقط ثمان وخمسون1143154358خالد أٌمن جرجنازي21
فقط ست وثمانون896246286خلود محمد الكسٌح22
فقط ثالث وثمانون849236083دٌانا ولٌد المرع23ً
فقط سبعون885244670رئام سٌف الدٌن طالب24
فقط إحدى وستون853223961راما عمار قاسم25
فقط تسع وستون859214869رزان درٌد ناصر26
فقط إثنان وسبعون915215172رغد أسامة جبر27
فقط ثالث وسبعون862274673رهام محمد ونوس28
فقط أربع وخمسون900233154رهف اسامة الحموي29
فقط سبع وسبعون918235477روان اٌاد حمود30
فقط ثمان وخمسون880174158روان علً نعوف31ً
فقط إحدى وعشرون91418321رٌتا اٌاد جمول32
فقط إحدى وسبعون890205171زٌنب زكرٌا صبح33
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فقط ثمان وسبعون901205878ساره بشار الشٌحاوي34
فقط أربع وخمسون899203454سراج ناٌف الحموي35
فقط إحدى وتسعون860266591سوزان عبد المحسن العٌسى36
فقط ثمان وثمانون924256388شام رائد الشعار37
فقط إثنان وأربعون892231942شذى مخلص الحاٌك38
فقط ست وأربعون884192746شعبان محمد الٌوسف39
فقط ست وخمسون757173956صبا عبد الرزاق األحمد40
فقط ست وسبعون1150265076صبا محمد جمول41
فقط إثنان وسبعون866234972ضٌاء محمد الدٌس42
غيابغيابمحروم1164طارق طه الحمٌد43
فقط سبع وخمسون762164157عبدهللا خالد العمر الدٌري44
فقط أربع وأربعون729222244عبدهللا بسام المصري45
فقط ثالث وخمسون1156193453عمار حسٌن محفوض46
فقط إثنان وثمانون913216182غدٌر زٌاد الدل47ً
فقط أربع وستون877273764فلاير منجد المٌهوب48
فقط ستون887194160كرٌم نور الدٌن حٌالوي49
غيابغيابمحروم1151كمال سامر زرٌقة50
فقط ثمانون931245680الرا مضر ٌاغ51ً
فقط خمسون840242650مبارك محمد االبراهٌم52
فقط ثالث وثمانون870285583مجد ولٌد رجب53
فقط ست وستون874194766محمد عمر حمادة54
فقط ثمان وأربعون1154202848محمد منهل دٌبو55
فقط ست وثمانون852246286محمد نور غازي العبد هللا56
غيابغيابمحروم1155محمد نور حسن قداح57
غيابغيابمحروم1145محمد صالح وسوف58
فقط خمس وسبعون847294675مصطفى أنور عبد الرحمن59
غيابغياب114218منذر عدنان شتٌان60
فقط ثمانون902215980مً كرٌم الحموي61
فقط إحدى وخمسون1144203151مً ابراهٌم دٌب62
فقط تسع وأربعون873163349مٌرنا محمد الزٌر63
فقط ثمانون878235780مٌس سلٌم علٌا64
فقط أربع وسبعون854274774مٌسم رمزي الشعار65
فقط تسع وسبعون846255479نباهه علً البٌور66
فقط سبع وثمانون1147216687هازار مرهف زٌن67
فقط تسعون864286290هبه باسم الخدام68
فقط ثمان وثمانون839276188هال محمد ابراهٌم69
فقط إثنان وثمانون838275582هال محمد الكسٌح70
فقط إحدى وستون855204161ٌارا غٌاث الزلمه71



فقط تسع وسبعون895275279ٌمار نزار علً طاهر72
االستضافة

فقط خمس وثمانون236285ادلبدانٌا شمس الدٌن الرٌم1
فقط ست وسبعون205676ادلبسالً فهمً حبوش2
فقط ثالث وسبعون244973الحسكةالمجد ماهر علٌا3
فقط ثمان وستون204868الحسكةإنارة معد عدره4
فقط أربع وستون174764الحسكةأرٌج قاسم فطوم5
فقط إحدى وثمانون225981الحسكةبتول عامر اللبابٌدي6
فقط ستون194160الحسكةرغد ولٌد فحله7
فقط ست وستون254166الحسكةرقٌة حسٌن الخلٌل8
فقط تسع وسبعون205979الحسكةرنٌم محمود المصطفى9
فقط ثمان وثمانون226688الحسكةسالم نزار كحٌل10
فقط ثالث وسبعون205373الحسكةعلً حاتم الحسن11
فقط ثمانون225880الحسكةعلً مرهف القطرٌب12
فقط تسع وسبعون225779الحسكةماٌا عدنان المحرز13
فقط ثالث وخمسون203353الحسكةمحمد أحمد خلوف14
فقط خمس وخمسون183755الحسكةمحمد خلدون الجمل15
فقط ثالث وتسعون266793الحسكةمالك أحمد المزعل16
فقط ستون194160الحسكةمهٌار قاسم دٌوب17
غيابغيابمحرومالحسكةنور حسٌن حورٌه18
فقط أربع وستون194564الحسكةٌارا خالد حمود19
فقط ست وثمانون266086الحسكةٌارا عبد العزٌز تلجة20
فقط سبع وسبعون225577الحسكةٌمار أسامة وطفة21
فقط أربع وثالثون191534الرقةراما خلٌل العوض22
فقط ثمان وعشرون151328الرقةعلً غٌاث جاكٌش23
فقط أربع وأربعون182644الرقةفواز محمد االبراهٌم24
فقط تسع وسبعون196079الرقةمحمد حسٌن ابراهٌم25
فقط ست وخمسون183856الرقةنجوى كرٌم شاوٌش26

الراسبين
فقط ثالث وستون745204363امجد خالد زعرور

فقط إثنان وستون590214162احمد فاٌز داود
غيابغياب62121ايمان محمد شاهين

فقط ست وسبعون779215576اسعاف محمد حسام الطباع
فقط ست وخمسون728173956أحمد عبد الباسط المصري

فقط إثنان وستون561194362جنان عبد اهلل الجندي
اعادة عمميفقط إحدى وثمانون770216081بشار هجٌج الشهاب

فقط أربعون597152540رزان احمد الدراج
اعادة عمميفقط ست وخمسون808203656رغد أسامة الجرعتلً



اعادة عمميفقط أربع وخمسون599213354سعاد شٌخ ابراهٌم
فقط إحدى وسبعون768165571سلٌمان عبد الفتاح ابو كشتو

فقط خمس وستون622244165مجد محمد ورد
فقط إثنان وخمسون695203252عبد الكرٌم عزام عفوف

فقط ثالثون568191130نوار محمد اشتيان
فقط إحدى وخمسون602203151عثمان غٌاث الفارس
فقط ست وخمسون947183856عالء غسان عموش

فقط ست وخمسون958173956عمي أحمد زيد
فقط خمس وخمسون933213455عمي حيدر شحادة

اعادة عمميفقط ثالث وستون598184563علً محمد ٌاسر العبد هللا
فقط ست وأربعون973192746مجد حسام حمشو

فقط تسع وخمسون976184159مرح عبد الرزاق الشيخ يوسف
فقط خمس وخمسون817183755آالء رزوق رزوق

فقط ست وستون726194766مصطفى احمد عبد الكرٌم
فقط ثمان وخمسون830213758دانيا محمود األبراهيم

اعادة عمميفقط أربع وستون698224264وفاء محمد رحمة
اعادة عمميفقط إحدى وستون835164561أديبة عبد الحميد البرازي

غيابغيابمحرومايمان المضحي
راسبين استضافة

فقط إثنان وخمسون213152ادلبأمٌنة عبد اللطٌف ضعضع8
غيابغياب18ادلبصائب عناد عوض9
اعادة عمميفقط تسع وخمسون263359ادلبماٌا صخر العثمان10
فقط ست وخمسون134356ادلبٌوسف حكمت قرب11ً
فقط سبع وسبعون205777الحسكةرامً نزار علوش12
فقط خمس وخمسون154055الحسكةعبد الجلٌل داود كركور13
فقط ثالث وستون164763الحسكةعلً محمد االبراهٌم14
فقط ثالث وخمسون153853الحسكةعلً وجٌه حمدان15
فقط خمسون203050الحسكةعلً حسن حوٌجه16
فقط سبع وأربعون222547الحسكةمرام ثاٌت امٌن17
غيابغياب12الحسكةحسٌن ٌحٌى حشٌش18
غيابغياب19الرقةعروه رمزي الخطٌب19
فقط ثالث وستون184563الرقةمراد حسن ابو اسماعٌل20
فقط إثنان وستون194362الرقةنجاح عبد العزٌز العبد21
غيابغياب19دير الزوركامل عمر الماجد الفرج24
فقط تسع وستون214869الرقةهزار خالد حجي عمي25
فقط إحدى وستون204161الحسكةروان حسان جمول26
غيابغياب13الرقةعلً وافد محفوض27
فقط ثمانون196180الرقةمهران أحمد الحموي28



فقط أربع وخمسون114354دير الزورزٌنب غسان مٌر مصطفى29
حممة المقرر من السنة الثالثة30
فقط إحدى وسبعون432195271هدى ماهر السقا31
فقط إثنان وستون836134962زهراء رياض الحاج عمي32
فقط إحدى وستون174461ادلب زيتونهالل محمد السلٌمان33
فقط إحدى وخمسون606193251حنين رائد الحسن34
فقط إثنان وثمانون559196382هدى نزار ونوس35
غيابغياب80116هيا حسام الحزواني36
غيابغياب94914رنيم اسماعيل عدرة37
غيابغياب26ادلب زيتونعال محمد غسان معراوي38
حممة المقرر من السنة الرابعة39
غيابغياب60517نور بشار فطوم40
اعادة عمميغيابغياب80929رهف موفق السيد41


