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مجموع 

الدرجات

النتيجة 

النهائية

مقبول2161سوري1/9/2003جراح القداررفاه محمود قبقليالقنيطرهج/18273

مقبول2208سوري10/5/2003ريمه عفانحسام هشام كنجدمشقج/219730

مقبول2172سوري1/1/2003حليمه الخلفشام عبداللطيف الصالحريف دمشقج/337627

مقبول2133فلسطينية21/2/2002عائدة حمادةاية فواز عجاجريف دمشقج/437553

مقبول2200سوري1/1/2004نهى حامدمايا محمد جالل التكريتيدمشقج/535988

مقبول2195سوري1/1/2004ملى ابراهيمنغم محمد ابراهيمريف دمشقج/623013

سدرة محمد انس املدنيدمشقج/732479
رشا املنجد الشهير 

باللحام
مقبول2224سوري15/6/2003

مقبول2134سوري1/7/2003ايفان بشارهانجيل جورج النويصرريف دمشقج/835681

مقبول2190سوري4/3/2003هدى كوكدينه عبد الغني علي خوجهدمشقج/933335

مقبول2279سوري28/5/2003نسرين جمعهماريا سمير الحالقدمشقج/1032272

مقبول2175سوري1/1/2004رنا الدعاسنور الهدى علي وطفهحماهج/1123180

مقبول2190سوري31/1/2004رجاء ابو قنصولريم عدنان كحولريف دمشقج/1236175

مقبول2147سوري10/9/2003هالله درويشحنان باسيم سليمانحمصج/1320335

مقبول2197سوري18/7/2003جمانه النبوانيهاله عدنان النبوانيالسويداءج/147164

مقبول2218سوري11/11/2003عبير حيدرحال حسام حسنريف دمشقج/1534099

مقبول2238سوري29/6/2003داليا معتوقجودي فراس ياسينريف دمشقج/1624989

مقبول1440أردنية10/11/2002مريامايه جمال حورانيريف دمشقج/1734325

مقبول2172سوري1/1/2004سالم الخيراتاسراء امين الدهامدمشقج/1832988

مقبول2144سوري7/8/2003ياسمينمنيره عمر زمزمريف دمشقج/1928493

مقبول1925سوري21/6/2003ملى الغبراآية سمير ذو الغنىدمشقج/2032783

مقبول2326سوري20/3/2003علياء عطفهتسنيم رضوان توفيقريف دمشقج/2126807

مقبول2162سوري10/2/2003هيالل فياضزينب آصف حيروقهدمشقج/2233525

مقبول2259سوري18/8/2003انعام الزينحنين مازن قاسمدمشقج/2340646

مقبول2158سوري13/2/2003رنده اللوجيبيان محمد يسار  علواندمشقج/2435501

مقبول2200سوري30/7/2003مليس عطفهشهد حسن شقفهريف دمشقج/2523185

مقبول2156سوري21/8/2003إفلين ابراهيمفاطمه سلمان ابراهيمدمشقج/2632543
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مقبول2194سوري2002بثينه سنوبرأمية سهيل تكروريريف دمشقج/2737445

مقبول2279سوري2003جهينهآيه ابراهيم سليمانريف دمشقج/2826721

مقبول2231سوري2003ايماننور محمد هشام الجراحدمشقج/2935242

مقبول2248سوري2003ايمانسدرة محمد جروانالقنيطرةج/308079

مقبول2150سوري2003غادهغريس نصر املهناريف دمشقج/3136422

مقبول2261سوري2004وفاءشهد جهاد ابو بكرالسويداءج/327695

مقبول2149سوري2003صباحايالف رياض الحاج حمودريف دمشقج/3327342

مقبول2178سوري2003منالرؤى مأمون يونسدمشقج/3435565

مقبول2234سوري2003ناهدسارة أيمن لطفدمشقج/353458

مقبول1921سوري2003رندةيمان أيمن املصريريف دمشقج/3628858

مقبول2306سوري2003كلثومديمه محمود مطاوعريف دمشقج/3737563

مقبول2157سوري2003سوسنبتول طالل العكاشالقنيطرةج/388019

مقبول2220سوري2004هالهبتول محمد سالم الجغص يدمشقج/3936705

مقبول2286سوري2003سهامغاليا  رياض سعادهحماهج/4019590

مقبول1670سوري2003عفراءحال نضال ديبريف دمشقج/4135914

مقبول2243سوري2004سحردالل سيف الفاضلالحسكةج/429014

مقبول2063سوري2004ثناءيارا قص ي عوندمشقج/4337224

مقبول22302سوري2004مؤمنهايمان اياد السماندمشقج/4436040

مقبول1983سوري2003اكتمالعلي سامر عبودحماهج/4513306

مقبول2276سوري2003هيفاءشغف عالم قدورحماهج/4622852

مقبول2284سوري2004غادةروان محمد لبابيديحلبج/4720576

مقبول2193سوري2003رانيةغفران محمد حسان تقوىدمشقج/4835686

مقبول2199سوري2002سحرنور الهدى أمير عبد النبيدمشقج/4940992

مقبول2147سوري2003غيداءرويده محمد نعيم وزهدمشقج/5032449

مقبول2183سوري2003منالراما محمود مشرفدمشقج/5137507

مقبول2230سوري2003نوالفرح محسن الشلبيريف دمشقج/5222073

مقبول2168سوري2003هناءايه محمد الشاذليدمشقج/5333676

مقبول2242سوري2003سهيريارا عهد جديدريف دمشقج/5426758

مقبول2115سوري2004منالدلع نمر فرحاتالسويداءج/556949

مقبول2182سوري2004انتصارقمر  جمال الذيابالسويداءج/566432

مقبول2248سوري2003عبيرنور نبيل حربالسويداءج/576417



مقبول2188سوري2002ساريهرناد بشار القاض يريف دمشقج/5837289

مقبول2218سوري2003اناسساره محمد القحفدمشقج/5938322

مقبول2160سوري2003ربانغم محمد خير عيس ىدمشقج/6041455

مقبول2063سوري2003ايمانخديجة محمد الشعاردمشقج/6133763

مقبول2278سوري2003هندسيلفا بسام عيس ىريف دمشقج/6222743

مقبول2232سوري2003هنا طالبحنين عدنان الونريف دمشقج/6324333

مقبول2185سوري2003اناس جمعة زبادنةهال خليل قطاشدمشقج/6440440

مقبول2241سوري2004هال عاشورمروه طارق الزرعريف دمشقج/6522444

مقبول2302سوري2003فداء الفارسمالك يوسف االحمددرعاج/6622993

مقبول96.62سوري2004ثرياجودي احمد القاض يالكويتسوري غير مقيم67

مقبول2157سوري2002منى اليوسفعبد الكريم مصطفى الجبردمشقج/6828689

مقبول1955سوري2003رمزيه حمدانإيناس عدنان البنيالسويداءج/696464

مقبول2078سوري2003نسرين شباطمحمد هادي محمد إبراهيم كولكجيدمشقج/7030383

مقبول2113سوري2003هدى السحليآيه ماجد الباشاريف دمشقج/7124915

مقبول2013سوري2004امل بسمهآالء محمود أسعددمشقج/7234820

مقبول2180سوري2004ثناء الغفريرغد محمد منذر قطريهدمشقج/7332434

مقبول2204سوري2003منى ديابمريم حسن ابو حوشريف دمشقج/7426176

مقبول2130سوري2003نوران الشمعهيمنى طارق الخبازريف دمشقج/7526914

مقبول2150سوري2003هناء الحلورهف عمار شاالتيدمشقج/7636419

مقبول2178سوري2002لينا باظهمارال باسم خليفهدمشقج/7739202

مقبول2234سوري2004منال موصلليمارية احمد ماهر قدوريدمشقج/7841396

مقبول2213سوري2003ندوى عاليهندى محمود غنوم شويشدمشقج/7940370

مقبول2198سوري2003وفاء اليوسفمحمد زاهر وليد محمددمشقج/8017132

مقبول2141سوري2004جومانه نوفليهدانا محمد انس نوفليهريف دمشقج/8125560

مقبول2232سوري2004نوره رسولسيدرا محمدسهيل ميرزهريف دمشقج/8227082

مقبول2142فلسطيني2003فاطمة الخضاريأنوار فاعور حسيندرعاج/8322229

مقبول1940سوري2003وفاء الحمودجوري بسام الصفديالسويداءج/846608

مقبول2299سوري2003عفاف جرعتليبشرى جمال منصورحماهج/8521639

مقبول2212سوري2004رويده ضاهر التلأمل يوسف املصريريف دمشقج/8632957

مقبول2175سوري2002ايمان يغمورإسراء محمد مأمون جمعهدمشقج/8739640

مقبول2216سوري2001فايزه املصريايمان عمر النشوقاتيريف دمشقج/8835728



مقبول2150سوري2003خلود عبارهلوليا محمد رام حمدانيريف دمشقج/8925690

مقبول2189سوري2003سميهاسراء زياد العكلهريف دمشقج/9027329

مقبول1944سوري2004سميره مصطفىغزل عبد االمين حيدرريف دمشقج/9123188

مقبول2231سوري2003سميه صالحتغريد خالد عزيزهريف دمشقج/9222298

مقبول2222سوري2003ايمان عبودمريم عمر سعيدريف دمشقج/9327458

مقبول2199سوري2003امينهسندس حسن الريسريف دمشقج/9422389

مقبول2185سوري2004عبير املجذوبآية لؤي رواسدمشقج/9534829

مقبول2149سوري2003نور املبيضنهى حسان رضاريف دمشقج/9625640

مقبول2214سوري2003سعده النجارميسم ايمن البرادعيريف دمشقج/9724442

مقبول2220سوري2003غاليه الطحانساره محمد بسام الحورانيدمشقج/9839101

مقبول2233سوري2002نسيبه عبيدجيما سامي حديددمشقج/9939847

مقبول2217سوري2004ناهد املجذوبلين محمد مازن شموطدمشقج/10036089

مقبول2183سوري2004نسرين حمودماري نزار سليمانريف دمشقج/10127175

مقبول2183سوري2003ميسون العابرابراهيم ناصر شربجيدمشقج/10226416

مقبول2125سوري2003رانيا سواحرغد ياسر املليحدمشقج/10336726

مقبول2070سوري2003ندى عبودساره عبد هللا طبيخدمشقج/10436427

مقبول2211فلسطيني2003فاتنبتول محمد رضوان الشريفدمشقج/10536397

مقبول2002سوري2003منال نطفجيمرام محمد زياد خورشيددمشقج/10641406

مقبول2148سوري2003اميمه زينراما فيصل علوشريف دمشقج/10724341

مقبول2133سوري2003ميس محفوضرند محمود جمال الدينريف دمشقج/10837751

مقبول2163سوري2003خديجه مطرهايل عدنان املفلحالقنيطرهج/1095497

مقبول2172سوري2002مريم بيرقدارختام احمد مطرريف دمشقج/11035332

مقبول2091سوري2002باسمه سالمهغنى محسن كركيريف دمشقج/11137502

مقبول2130سوري2004ملىراما محمدرشاد الكيالدمشقج/11232814

مقبول2160سوري2003منىريم عبد الحكيم الصماديدمشقج/11332453

مقبول2137سوري2003منىراما محمود الصوصودمشقج/11435030

مقبول2120سوري2003انديره محفوضجواد ياسر محفوضريف دمشقج/11516945

مقبول2220سوري2003سعاد العياشسالم محمد العياشدرعاج/11622721

مقبول2278سوري2003رناجيسيكا جهاد الخوريريف دمشقج/11722740

حنان محمد جمال شهبندردمشقج/11836059
نور سوار الشهير  

بالشريف
مقبول2211سوري2004

مقبول2260سوري2002فلك الخطيبهبه هللا علي عواطهدمشقج/11934336



مقبول2292سوري2002رنا عيد كاترينامجدولين عصام الكبهريف دمشقج/12037015

مقبول2147سوري2003ميريه داوداليمار دياب طعمهريف دمشقج/12125304

مقبول2276سوري2003سمررغد محمد حسام مجركشدمشقج/12239064

مقبول2125سوري2002عائشه زرزراسرار خالد ديشريف دمشقج/12337166

مقبول2104سوري2004غيداء اململوكبشرى معاويه شهاب الديندمشقج/12436830

مقبول2186سوري2002عبير املكاويسندس عبد الرحمن أجنيددمشقج/12538715

مقبول2167سوري2004رويدة رجبهبة خالد الخطيبريف دمشقج/12629192

مقبول2175سوري2003ايمان محضرحسام سامر محضرريف دمشقج/12715452

مقبول2182سوري2003فيروز ناعمهبيسان محمد حبشريف دمشقج/12835308

مقبول2177سوري2003لينا اسعيدتسنيم بسام الشعارريف دمشقج/12922291

مقبول2173سوري2004هناء تبابحنين سامر صوفيهدمشقج/13040642

مقبول2034سوري2003رغيده وسوفيارا ميمون أيوبدمشقج/13136464

مقبول2141سوري2004ظريفه كناكريرنيم باسم الشلبيريف دمشقج/13232181

مقبول2152سوري2002عزيزه الخطيبتمارا خالد الخطيبريف دمشقج/13336970

مقبول2167سوري2003امل شقيررزان محمد علي سويدريف دمشقج/13427729

مقبول2252سوري2004خلود طيلونيسنا مصطفى يعقوبدمشقج/13536900

مقبول1963سوري2004خالصه العليحال محمود اآللوس يدير الزورج/13614266

مقبول2274سوري2004هنا العاقلآيه محمد انس قدحدمشقج/13732328

مقبول209سوري2003ملى القائدكارين فرحان الحلوادرعاج/13823779

مقبول2118سوري2004ميشلين ميالنهجانيت فادي شاهيندمشقج/13934848

مقبول2273سوري2004أمللجين سليمان رمضاندمشقج/14032859

مقبول2235سوري2003منال الدرويشالنا خالد اسعدريف دمشقج/14125314

مقبول2192سوري2002ندى كرنبهاسامه محمدراتب كرنبهدمشقج/14224503

مقبول2212سوري2003سميره الحدادنور جورج حداددمشقج/14334811

مقبول2198سوري2003جمانه النابلس يقص ي محمد منير النابلس يريف دمشقج/14418479

مقبول2257سوري2003كامله فلوحكمال عبد املسيح النصردمشقج/14518308

مقبول2293سوري2003شذا املصريسيما محمد عمار ابي الشاماتريف دمشقج/14625219

مقبول2327سوري2003سعاد يونسفرح مروان كببيريف دمشقج/14725290

مقبول2150سوري2003نعيمه خير هللاأحمد علي الطويلدمشقج/14820708

مقبول2253سوري2003نور هاشمليان باسل البوش ي الدباغدمشقج/14932581

مقبول2164سوري2003مجد عربمحمود عبد الرحمن ملحمدرعاج/15014111



مقبول2281سوري2003منى الطبجيرغد عماد آدمريف دمشقج/15132625

مقبول2097سوري2004رنده حاج احمدفاطمه عدنان كيالرريف دمشقج/15233711

مقبول2196اردنية2003رندةيافا عصام الكياليريف دمشقج/15328101

مقبول1929سوري2003مايا الحمص يهدى محمد انس امللقيريف دمشقج/15425487

مقبول1971سوري2003وفاء عربشآيه محمد زهير الخجادمشقج/15535908

مقبول2184سوري2002رابعة درويشالنا محمد وحيد درويشدمشقج/15640252

مقبول2216سوري2003ملاءسبال نبيل الدويريدمشقج/15733529

مقبول2227سوري2003ندى سقبانيرغد عاصم الصوافريف دمشقج/15825097

مقبول2255سوري2003روعه فوازجودي عبد هللا االيوبيدمشقج/15935953

مقبول2221سوري2003غفران دباسلين حسان النقرشريف دمشقج/16022884

مقبول2310سوري2003ميسون حجازيهشهد قاسم الحمص يدمشقج/16135658

مقبول2238سوري2003دينه زورومنور سعيد بايسالندمشقج/16236582

مقبول2143سوريهدىبراءة  تبع شبيبالقنيطرة8641/ج163


