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الطالب الىافدوىشــعبت االهتحاًاث

كتابترقوا

فقط ثمانية وثالثون 38ابراهيم البرهوم1

فقط ثمانية وأربعون 48اسراء حاج صطيف2

فقط ستة وثالثون 36إسماعيل محسن3

ثالثون30إياس المعروف4

فقط ستة وثالثون 36إيمان جفال5

فقط ستة وعشرون 26أديب الحلبية6

غياب غأسماء الدمحم7

غياب غأسيمه المحيميد8

فقط أربعة وأربعون 44بتول جنباز9

فقط أربعة وأربعون 44بشرى الطويش10

فقط أربعة وثالثون 34روان عتيق11

فقط ستة وثالثون36روضة مصطفى12

فقط أربعة وعشرون 24رؤى طكو13

فقط أربعة وعشرون 24زينه الدور14

غياب غشهد طماع15

غياب غعبد الكريم القدور16

غياب غعمر نعمان17

فقط ستة وأربعون 46فاطمة الشبيب18

فقط اثنان وثالثون 32فضة العلوش19

فقط اثنان وأربعون 42مروة األسود20

فقط ثمانية وعشرون 28مرٌم دندل21

غياب غمها  القدور22

فقط ثمانية وأربعون 48ياسمين الحمروش23

فقط اثنان وأربعون 42انعام خالد الحاج إبراهٌم24

غياب غبراءه تركً الشٌخ25

فقط ثمانية وثالثون 38دٌمة أسامة البداغ26

فقط ثالثون 30رانٌة سعٌد السهو27

فقط ثمانية وأربعون 48رهف فؤاد األحمد28

غياب غروال احمد العساف29

فقط أربعة وأربعون 44سعاد عماد شعبان30

فقط ستون 60سمٌه احمد االبراهٌم31

فقط ثمانية وخمسون 58عال قاسم سجناوي32

فقط أربعة وثالثون 34غفران طرٌن عبد العال33
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فقط اثنان وثالثون 32غنى مدٌن البرهو34

فقط اثنان وأربعون 42فاطمة عبد القادرالشٌخو35

فقط اثنان وعشرون 22فاطمة عزت زعبه36

فقط أربعة وثالثون 34لٌلٌان علً الموسى37

فقط اثنان وأربعون 42ماوٌه سلٌمان الخلف38

فقط ستة وثالثون 36مرٌم مصطفى حلوم39

غياب غهبة دمحم حسٌن40

فقط ستة وعشرون 26وئام خلٌل الخلف41

غياب غدعاء مكٌة42

فقط أربعة وثالثون 34نور جامو س

فقط اثنان وثالثون 32محمود الدمحم الحسٌن43

فقط اثنان وثالثون 32نور الهدى المراد 44
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