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كتابةمجموعنظريعملي
غيابغياب116016أحمد عبد الرحمن القداح1
فقط إثنان وخمسون844223052أروى يوسف االحمد2
غيابغياب87213آالء محمد أمين نبعه3
غيابغياب114819اليسار أسامة موسى4
فقط أربعون876152540آيات عبد الرحيم المير5
فقط سبع وأربعون8681927.547آيات شريف بلوط6
فقط خمس وسبعون845225375أيهم محمد أبو قاسم7
فقط إحدى وسبعون871215071ابراهيم خالد الصطيف الجاسم8
فقط سبعة عشر925160.517اسامه محمد اآلغا9
فقط ثمان وستون858234568اناس عبد المناف الحسين10
فقط ست وسبعون850195776بشار محمد عليوي11
فقط أربع وثالثون920151934بيالر احمد السلوم12
فقط عشرون75417320جالل زهر الدين جبر13
فقط ثمان وستون883175168جمان غياث فرحه14
فقط أربعة عشر88914014حازم عبد هللا سكماني15
فقط ثالث وتسعون882286593حال حسان شدود16
فقط إثنان وسبعون875225072حنين عبد الكريم الجرف17
فقط إحدى وعشرون1153137.521حنين عدنان السقا18
فقط اربع وثمانون863206484حنين أحمد سلهب19
فقط أربع وثالثون919151934حنين سليم عمقي20
فقط سبع وثالثون1143191837خالد أيمن جرجنازي21
فقط عشرون89620020خلود محمد الكسيح22
فقط إثنان وسبعون849175572ديانا وليد المرعي23
فقط ثمان وثالثون885152338رئام سيف الدين طالب24
فقط ثمانية عشر85312618راما عمار قاسم25
فقط إثنان وثالثون859161632رزان دريد ناصر26
فقط إثنان وخمسون915223052رغد أسامة جبر27
فقط تسع وسبعون862255479رهام محمد ونوس28
فقط تسع وعشرون900141529رهف اسامة الحموي29
فقط ثالث وستون918174663روان اياد حمود30
فقط ثمان وعشرون8801611.528روان علي نعوفي31
غيابغيابمحروم914ريتا اياد جمول32
فقط ثالث وأربعون8901824.543زينب زكريا صبح33
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فقط أربعة عشر90110414ساره بشار الشيحاوي34
فقط ثالثة عشر89913013سراج نايف الحموي35
فقط خمس وسبعون860195675سوزان عبد المحسن العيسى36
فقط إثنان وثمانون924265682شام رائد الشعار37
فقط تسع وثالثون892152439شذى مخلص الحايك38
فقط عشرون88416420شعبان محمد اليوسف39
فقط ثالثون7571019.530صبا عبد الرزاق األحمد40
فقط إثنان وستون1150184462صبا محمد جمول41
فقط سبعون866254570ضياء محمد الديس42
فقط تسعة عشر1164126.519طارق طه الحميد43
فقط سبعة عشر76214317عبدهللا خالد العمر الديري44
فقط إثنان وعشرون72916622عبدهللا بسام المصري45
غيابغيابمحروم1156عمار حسين محفوض46
فقط أربع وستون913224264غدير زياد الدلي47
فقط تسع وستون877195069فلاير منجد الميهوب48
فقط أربع وعشرون887141024كريم نور الدين حيالوي49
غيابغياب115117كمال سامر زريقة50
غيابغياب93114الرا مضر ياغي51
فقط إثنان وثمانون840235982مبارك محمد االبراهيم52
فقط ثمان وسبعون870245478مجد وليد رجب53
فقط تسعة عشر874144.519محمد عمر حمادة54
غيابغياب115412محمد منهل ديبو55
فقط سبع وستون852234467محمد نور غازي العبد هللا56
غيابغيابمحروم1155محمد نور حسن قداح57
فقط إثنان وأربعون1145182442محمد صالح وسوف58
فقط سبع وثمانون847285987مصطفى أنور عبد الرحمن59
غيابغيابمحروم1142منذر عدنان شتيان60
فقط سبعون9021950.570مي كريم الحموي61
غيابغيابمحروم1144مي ابراهيم ديب62
غيابغياب87318ميرنا محمد الزير63
غيابغياب87821ميس سليم عليا64
فقط ثمان وسبعون854285078ميسم رمزي الشعار65
فقط أربع وستون846194564نباهه علي البيور66
فقط ثالث وأربعون1147152843هازار مرهف زين67
فقط ست وثمانون864256186هبه باسم الخدام68
فقط تسع وستون839274269هال محمد ابراهيم69
فقط خمس وسبعون838225375هال محمد الكسيح70
فقط أربع وعشرون85516824يارا غياث الزلمه71



فقط ستون895154560يمار نزار علي طاهر72
االستضافة

فقط ثمان وسبعون215778ادلبدانيا شمس الدين الريم1
فقط ثمان وستون185068ادلبسالي فهمي حبوش2
فقط تسع وعشرون191029الحسكةالمجد ماهر عليا3
فقط سبع وستون165167الحسكةإنارة معد عدره4
فقط ثمان وعشرون181028الحسكةأريج قاسم فطوم5
فقط سبع وخمسون144357الحسكةبتول عامر اللبابيدي6
فقط أربع وعشرون141024الحسكةرغد وليد فحله7
فقط أربع وسبعون245074الحسكةرقية حسين الخليل8
فقط سبعون155570الحسكةرنيم محمود المصطفى9
فقط ثمان وستون185068الحسكةسالم نزار كحيل10
غيابغياب20الحسكةعلي حاتم الحسن11
فقط ست وأربعون202646الحسكةعلي مرهف القطريب12
فقط ثمان وخمسون154358الحسكةمايا عدنان المحرز13
فقط أربع وعشرون185.524الحسكةمحمد أحمد خلوف14
غيابغياب18الحسكةمحمد خلدون الجمل15
غيابغياب15الحسكةمالك أحمد المزعل16
فقط سبعة عشر15217الحسكةمهيار قاسم ديوب17
فقط أربعون112940الحسكةنور حسين حوريه18
فقط سبع وخمسون1442.557الحسكةيارا خالد حمود19
فقط ثمان وثالثون172138الحسكةيارا عبد العزيز تلجة20
فقط إثنان وعشرون19322الحسكةيمار أسامة وطفة21
فقط خمس وعشرون1014.525الرقةراما خليل العوض22
فقط عشرة10010الرقةعلي غياث جاكيش23
فقط ثالثة عشر11213الرقةفواز محمد االبراهيم24
فقط أربع وأربعون202444الرقةمحمد حسين ابراهيم25
غيابغياب10الرقةنجوى كريم شاويش26

الراسبين
اعادة عمليغيابغياب59017احمد فايز داود
فقط إحدى وثالثون619171431احمد محمد كفا

فقط إثنان وعشرون77916622اسعاف محمد حسام الطباع
اعادة عمليغيابغياب74515امجد خالد زعرور
فقط إحدى وعشرون62117421ايمان محمد شاهين

اعادة عمليفقط ثمانية عشر728170.518أحمد عبد الباسط المصري
فقط ستة عشر939150.516أغيد غياث أحمد

فقط إثنان وثالثون974211132آيات بهزات الجرعتلي
فقط إثنان وثالثون790201232آية محمد ماهر الخولي



فقط ست وعشرون978151126بانة عبد الجبار ابراهيم
اعادة عمليغيابغياب77014بشار هجيج الشهاب

فقط خمس وستون550224365بشرى حسين الحمدو الحسن الخليف
غيابغياب96015بشرى هيثم سفر

فقط أربع وأربعون986172744تمام ابراهيم حبيب
فقط إثنان وستون615125062تميم ثابت الحاج

غيابغياب99117حسن محمد علي كيالني
اعادة عمليفقط تسع وخمسون751174259حال تامر شبيب

فقط أربع وستون634115364خولة احمد العلي
اعادة عمليفقط سبع وعشرون830121527دانيا محمود االبراهيم

فقط سبع وعشرون77221627دعاء علي كاكور
فقط عشرون59718220رزان احمد الدراج

اعادة عمليفقط ثمان وخمسون552154358رغد امين عدرة
فقط ستون966144660ريام سامي عدرة

غيابغياب78313ريتا خجادور موسيس
اعادة عمليغيابغيابمحروم599سعاد شيخ ابراهيم

فقط ثمانية عشر768152.518سليمان عبد الفتاح ابو كشتو
اعادة عمليغيابغياب56415سليمان منذر خليل

فقط ثالث وأربعون773152843صبا أكرم معال
اعادة عمليفقط خمس وسبعون952185775طارق زياد عفيفة

اعادة عمليفقط ثالثة عشر69513013عبد الكريم عزام عفوف
فقط ثالث وعشرون602175.523عثمان غياث الفارس
فقط ثالثة عشر94712113عالء غسان علوش
فقط ثالث وعشرون93318523علي حيدر شحادة
فقط سبع وستون940155267علي محمد العلي

غيابغياب59811علي محمد ياسر العبد هللا
غيابغياب98318عهد اسماعيل سلوم

غيابغياب76517غياث محمد ديب سليم
فقط إثنان وخمسون951173552فاتن عرفان أسعد
فقط إحدى وستون964154661فدوى علي حمود

فقط إثنان وعشرون775121022كرم غسان الشامي
اعادة عمليفقط ستون968174360كريم محمد خليل
فقط أربع وعشرون97216824ماريا فريد رزوق

فقط ثمان وعشرون973171128مجد حسام حمشو
اعادة عمليغيابغياب95010محمد سامر الزير

اعادة عمليغيابغياب97610مرح عبد الرزاق الشيخ يوسف
فقط ثالثون977201030مي خلدون الضحاك

فقط ثالث وثالثون568221133نوار محمد اشتيان



فقط إحدى وأربعون766192241نوار ياسر ضوا
اعادة عمليغيابغيابمحروم624نور ايمن شاكر

فقط سبعة عشر82012517نيرمين مروان الماغوط
اعادة عمليغيابغياب63715هند األشتر نصره
فقط تسعة عشر56718119وسام علي الحواط

اعادة عمليفقط ست وعشرون96119726وفاء محمود أورفلي
اعادة عمليفقط أربعة عشر77610414يارا حسن ياغي
اعادة عمليفقط خمس وستون614155065يارا علي الكرع
اعادة عمليغيابغياب98118ياس محمد حربا

اعادة عمليغيابغياب73014يوسف خالد المصري
اعادة عمليغيابغياب83510أديبة عبد الحميد البرازي

اعادة عمليفقط تسع وعشرون69820929وفاء محمد رحمة
راسبين استضافة

غيابغياب16ادلبأمينة عبد اللطيف ضعضع
غيابغياب15ادلبرامه سمير الخدام
غيابغياب15ادلبصائب عناد عوض
اعادة عمليفقط إحدى وستون233861ادلبمايا صخر العثمان

غيابغياب16ادلبمحمود عبد الجبار العلي
اعادة عمليفقط خمس وعشرون151025ادلبيوسف حكمت قربي
فقط أربع وثالثون191534الحسكةاليسار علي القصير
اعادة عمليغيابغيابمحرومالحسكةحسين يحيى حشيش

فقط إحدى وعشرون16521الحسكةسها حسن زيد
غيابغياب22الحسكةصفاء محمود العبيد

غيابغياب18الحسكةعبد الجليل داود كركور
اعادة عمليغيابغياب10الحسكةعلي محمد االبراهيم
غيابغياب25الحسكةعلي هيثم الرحال
اعادة عمليغيابغياب19الحسكةعلي وجيه حمدان
اعادة عمليفقط إثنا عشر10212الحسكةعلي حسن حويجه
غيابغياب14الحسكةعلي ثابت مني

اعادة عمليغيابغيابمحرومالرقةعلي وافد محفوض
فقط خمس وثالثون1915.535الحسكةغالي محمد الحلو

فقط ثالث وستون2042.563الحسكةفرح علي الشيخ خضر
غيابغياب14الرقةمحمد منصف العيزوقي

غيابغياب11الحسكةمرام ثابت امين
فقط ست وثالثون152136الحسكةهيا علي الوند

فقط ثمان وثالثون1522.538الحسكةيزن سليمان عسكور
اعادة عمليفقط ستة عشر14216الرقةآمنه احمد الحمادة

غيابغياب16الرقةحال اسماعيل العسكري



غيابغياب16الرقةرشا احمد الخضر
فقط تسع وثالثون172239الرقةعلي حسن مجر

فقط خمسة عشر15015الرقةمراد حسن ابو اسماعيل
فقط ثمانية عشر14418الرقةنجاح عبد العزيز العبد
غيابغياب16دير الزوركامل عمر الماجد الفرج

فقط تسع وثالثون142539دير الزورهديل رحيل العلي
غيابغيابمحرومايمان المضحي

حملة المقرر من السنة الثالثة
غيابغياب96718أحمد جهاد االبراهيم

غيابغياب76014بتول غزوان أسعد البكري
فقط أربع وخمسون9442033.554رهام عبد الرحمن عاشور

غيابغياب75921سارة ميسره آفة
فقط ثمانية عشر76418018محمد عبد الرحمن بكور

اعادة عمليفقط أربعة عشر95310414هالة علي ابراهيم
فقط تسعة عشر99319019هديل ناصر مقصود
غيابغياب97023يزن أسعد خضور
غيابغياب15الحسكةعمار محمد خلوف
غيابغياب26الحسكةمحمد علي كحيل

غيابغياب23الحسكةمحمد شوكات محمد
غيابغياب63219سكارليت علي ديوب
غيابغياب46117غيث فراس صيوم
فقط ثمان وثالثون585182038نور محمد الياسين

فقط تسع وعشرون6831810.529يزن عماد الدين رزوق
غيابغياب22ادلبنيرمين محمد عماد جباس

غيابغياب11الرقةآالء أحمد العلي
فقط خمس وعشرون42316925ماهر بالل جمول

فقط إثنان وثالثون593191332يارا عماد الصهيوني
حملة المقرر من السنة الرابعة

غيابغياب29922الرا أحمد سفر
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