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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002393رندهالحافظحسانبتولحماة1170600625453

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992393وفاءسلطانٌاسرنجوىحماة2170629525336

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002391امانًابراهٌممحسندٌمهحماة3170606128393

اإلنكلٌزٌةأولى19992390نجوىالباروديعمارضحىحماة4170614126077

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002387بسمهالهزاعمحمودفرححماة5170620425468

الفرنسٌةأولى19992383فاتنالشعرانًمنذرلبنىحماة6170621729619

الفرنسٌةثانٌة19992382نجوىعرفهالمعٌن عبدالٌسارحماة7170599825952

اإلنكلٌزٌةأولى19992381عالحمودخالدشمسحماة8170612929451

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002379امنهزكارزٌاد محمدشهدحماة9170613226687

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002379عهدزٌدانًمحسننورحماة10170630825561

اإلنكلٌزٌةأولى19992379سوزانعمرهماهرحبٌبحماة11170603221654

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992377شروقخلوديضرار محمدنتالٌاحماة12170629329233

اإلنكلٌزٌةأولى19992376حفصهاألعرجعادلفاطمهحماة13170620026199

اإلنكلٌزٌةأولى20002375ضٌاءالكرنازيالدٌن سعدعائشهحماة14170614725466

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002375طموحالحسناحمدعبدالرزاقالرقة1517061587157

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992374شهامةحمشوعمرشهدحماة16170613125624

اإلنكلٌزٌةأولى19992374سهىناصرممدوحبتولحماة17170601029968

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002374اٌمانطواشًنزٌهكنانةحماة18170621525824

اإلنكلٌزٌةأولى20002374هالهالحركًمروانقصًحماة19170620921344

اإلنكلٌزٌةأولى19992373رٌمدبٌاتهماممصعبحماة20170627921233

اإلنكلٌزٌةأولى20002371نهىفرحاتعماد محمدنادرةحماة21170629125470

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992370رٌمهبطرشمحمدغنىحماة22170618926636

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992369خالدهالبرشٌنًبساممحرزحماة23170624321526

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002368كوثرعديالدٌن عالءسارهحماة24170610326629

الفرنسٌةأولى20002366فادٌههوٌساحمدآٌهحماة25170597426763

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002366رشامسٌحًحسانضرغامحماة26170614221675

الفرنسٌةثانٌة20002365ندىعشمهآمرحبٌبحماة27170603021653

اإلنكلٌزٌةأولى19992365سهامصالحبسامكاظمحماة28170621421345

اإلنكلٌزٌةأولى19992364لوتسسماقٌهخالد محمدعلً محمدحماة29170625818634

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002364حسناءالدٌن قمرالرحمن عبدتٌمهحماة30170602125603
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اإلنكلٌزٌةأولى19992363عبٌرالجندياٌادمحمدحماة31170624821206

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992362رلىدبجفادينورحماة32170630621527

اإلنكلٌزٌةأولى20002362رٌمطقماحمدإسماعٌلحماة33170595018650

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992361فاطمهالعمر الخلٌلرفٌقماهرحماة34170623518719

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002359اٌمانالمحمودهٌثموجدادلب3517063289571

اإلنكلٌزٌةأولى19992359نداءفالحهرٌاضرٌماحماة36170609329982

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002358لٌنةشوربامفٌددٌمةحماة37170605925802

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002358ضحوكاالسعدراكانراماحماة38170606726768

اإلنكلٌزٌةأولى19992357إٌمانالشٌخعلًسارةحماة39170610125124

اإلنكلٌزٌةأولى20002356هٌفاءضمانوائلشدنحماة40170612729449

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992356خوالسعٌفانبدٌعرهفحماة41170608230102

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002355عائدةأسودسمٌر محمدفرححماة42170620325539

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992355رفاهالشوافامجدألماحماة43170595826160

اإلنكلٌزٌةثانٌة19962354فاطمةغزاويمحمدعالادلب44170616511565

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002354خانموردهعٌسىنعٌمحماة45170629721241

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002354فاتنالخوامالباسط عبدنور محمدحماة46170626518129

اإلنكلٌزٌةأولى19992354نضالهٌفهصالحعامرحماة47170614919873

الفرنسٌةأولى19992354غالٌةحناويأحمدمصطفىادلب4817062785020

اإلنكلٌزٌةأولى20002353رٌمهوٌشمصطفىلٌناحماة49170622526784

اإلنكلٌزٌةأولى20002353خٌرٌهزكارمنٌرسمرحماة50170611525888

الفرنسٌةثانٌة20002353هٌفاءصدرانرسالننورحماة51170630329634

اإلنكلٌزٌةأولى19992352مادجهنونسعٌدسمعانحماة52170611621671

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002352هدىالقاسمعبدهللامٌسحماة53170628626365

اإلنكلٌزٌةأولى19992350ندىالكبرٌتًزٌاد محمداحمدحماة54170599018610

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350وصالوردهحناماريحماة55170623130142

اإلنكلٌزٌةأولى19992349منالالحٌدرأٌمنضٌاء محمدحماة56170625618654

اإلنكلٌزٌةأولى19992349بصٌرهشهٌرهشهدتحنٌنحماة57170604627803

اإلنكلٌزٌةأولى19992349نسرٌنخوريبسامسامرحماة58170610621663

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002349فداءالحسٌنمأمونمحمودحماة59170626817232
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992349تسنٌمالباقً عبدالسالم عبدنجٌب محمدحماة60170626218636

اإلنكلٌزٌةأولى20002348لمٌاءالسٌبانحسانمحمدادلب6117062526353

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992347سلوىجمعهالٌاسمحفوضحماة62170624421700

اإلنكلٌزٌةأولى19992346نجاحهابٌلسلّومجٌماحماة63170602530045

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002346سماحعمرانمحمدبتولحماة64170600929219

الفرنسٌةأولى20002346رفٌدهاالبراهٌماحمدأشرفحماة65170595217023

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002345عبٌرعبدالكرٌمحسٌنسارهحماة66170610228302

اإلنكلٌزٌةأولى19992345هٌفاءدمٌرالرحمن عبدطارقحماة67170614318620

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345لٌلىوسوفمازنالٌسارحماة68170599929653

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345شهلهسلومحسانالٌسارحماة69170599728360

اإلنكلٌزٌةأولى19992345حنانضاهرعدنانرناحماة70170607930101

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992344انصافقناصابراهٌمنورحماة71170630025339

اإلنكلٌزٌةأولى20002344رزانحسن الشٌخمحمودنجاةحماة72170629428336

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992344نادٌاضوامعروفأشرفحماة73170595320304

اإلنكلٌزٌةأولى20002344ذرىالفٌلمحمدحمزةحماة74170604121084

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992344هناءوردةمحمدأسامةحماة75170594820362

اإلنكلٌزٌةأولى19992344سجاعفورحبٌبمحفوضحماة76170624521702

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992343سلوىنعوفعدنانهمامحماة77170632321247

الفرنسٌةثانٌة19992343ضٌاءفحلةعدنانمؤمنهحماة78170622826541

الفرنسٌةأولى19992343أدٌلموسىأدٌبمارٌاحماة79170623230145

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002342ندىسعٌدتمٌمرٌمحماة80170608727946

اإلنكلٌزٌةأولى19992341الهامدومطبسامآنًحماة81170596729967

اإلنكلٌزٌةأولى19992341لٌناحورالقادر عبدمرححماة82170627126114

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341امٌنةالمحٌمٌدابراهٌمحاتمحماة83170602619609

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341منىالصلٌبرٌاضأٌهمحماة84170598021278

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002340ندىجبركنانآٌهحماة85170597829656

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340وسامالتوماابراهٌمحبٌبحماة86170603121651

اإلنكلٌزٌةأولى19992340مجٌدهاسماعٌلمحمدحامدحماة87170602920252

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002340لٌلىأخرسصفوان محمدعمادحماة88170617518630
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002339جوماناالشربعًسمٌرتسنٌمحماة89170601825791

اإلنكلٌزٌةأولى19992339نجاحالمنصورعلًمروهحماة90170627627479

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002339رحابالحسنصالحبسامحماة91170601119062

اإلنكلٌزٌةأولى19992339اٌمانالدرٌسنضالطارقحماة92170614518042

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992339أسمهانبريمحمدعلًحماة93170617320408

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002339لمىالعاهًٌوسفرٌمحماة94170609225393

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992339باسمهعلً شٌخعلًرغدحماة95170607729415

الفرنسٌةثانٌة19992338خدٌجهالحسنهابراهٌمهمامحماة96170632220576

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338مٌساءالشٌحاويالكرٌم عبدحسنحماة97170603621287

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337أسٌمهغٌبورهزاعهدٌلحماة98170632029539

اإلنكلٌزٌةأولى20002337روانالبٌروتًسامًاحمدحماة99170598418648

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002336وفاءكرزونمرهفزاهٌهحماة100170609626315

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992336غناالشباب شٌخشاديداودحماة101170605721658

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335غٌداءالراسفراسالزهراء فاطمهحماة102170619726640

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002334عائشهطقطقعدنانهدىحماة103170631526696

اإلنكلٌزٌةأولى19992334فٌحاءقاسمهٌثماملحماة104170600129354

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002334نجاحعابدٌنطلعتنورحماة105170630429635

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334رابعةنجارالعزٌز عبدالغنً عبدحماة106170615218324

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992333ناجهالقروانًالمنعم عبدرٌماحماة107170609425885

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992333هناءعشمهفراسباسلحماة108170600421641

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002333فادٌهالعزومحمودوالءحماة109170633126400

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002333ندىاالبراهٌمقٌسزٌنهحماة110170610028121

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332سعدهدروٌشسامرلٌنداحماة111170622627538

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332مٌساءبلولمصطفىوردحماة112170632928484

اإلنكلٌزٌةأولى19992331منىحالقمحمودرامًحماة113170607017362

اإلنكلٌزٌةأولى20002330منالحمودٌوسفمحمدحماة114170626720806

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002329ثراءبكري شٌخهللا عهداحمدحماة115170598818658

اإلنكلٌزٌةأولى19992329ثائرهملوحًممتازآٌهحماة116170597928268

اإلنكلٌزٌةأولى20002329الهامدرباسعلًرٌمحماة117170609027947
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002329الماظهالطنوسمهدهمسهحماة118170632429890

اإلنكلٌزٌةأولى19992329املمنصورغزوانآٌهحماة119170597728265

الفرنسٌةأولى20002329مارلٌنحسنأدٌبحمزهحماة120170604219821

اإلنكلٌزٌةأولى19992329نجوىالحلبٌهموفقهدٌلحماة121170631826145

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002328طلهالوتارمصعبهللا عبدحماة122170615718714

اإلنكلٌزٌةأولى19992328هناءالقطلبًمصطفىغٌثحماة123170619121175

اإلنكلٌزٌةأولى20002327سمٌهقاسمأحمدخٌر محمدادلب12417062556344

الفرنسٌةثانٌة19992327أمنهسلٌمانمحمدرئامحماة125170606427943

اإلنكلٌزٌةأولى19992327سعادشعٌبمحمدسعددٌمةادلب12617060589569

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327ثناءجاجهعدنانالكرٌم عبدحماة127170615418624

اإلنكلٌزٌةأولى19992327فاطمهالقصٌرحسٌناٌهمحماة128170600321057

اإلنكلٌزٌةأولى20002327رجاءشاهٌنمازنمجدحماة129170624121199

اإلنكلٌزٌةأولى19992327ثناءالحمويالمحسن عبدمٌرناحماة130170628429499

اإلنكلٌزٌةأولى19982327اٌمانعبٌدعباسسناءادلب131170612210179

الفرنسٌةثانٌة19992327غدٌرحامضه ابوطونًنورحماة132170630530162

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326منالبريأنسمؤمنةحماة133170622725546

اإلنكلٌزٌةأولى19992326داللمحسنحسنسحرحماة134170610725737

الفرنسٌةثانٌة19992326نادٌاسالمةصالحاسراءحماة135170599325448

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326نادٌانوفلبهٌجحازمحماة136170602721522

اإلنكلٌزٌةأولى20002325مطٌعهباشاغازيالبتولحماة137170599528069

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325هناءرشوانًموسىامنهحماة138170600225172

اإلنكلٌزٌةأولى19992325سرابالخطٌبالكرٌم عبدعمارحماة139170617621163

الفرنسٌةثانٌة20002325أمنهالخلٌلمحمدمحمودالرقة14017062696126

اإلنكلٌزٌةأولى19992324رنادقاقخلٌلدانٌهحماة141170605625458

اإلنكلٌزٌةأولى19992324مهىٌعقوببدٌعإٌلًحماة142170597021632

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002324نوفهالصٌاديالدٌن بهاءسالمحماة143170610927582

اإلنكلٌزٌةأولى19982324إٌمانشوٌشعبدالرحمنسناادلب144170611910226

الفرنسٌةثانٌة20002324عهدسٌدعٌسىخالدوجدادلب14517063279082

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324وضحهالعطرالرزاق عبدبتولحماة146170600725100
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اإلنكلٌزٌةأولى20002324جٌداءعٌسىٌاسرنٌروزحماة147170631028471

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324هدىالبازوالناصر عبدهدٌلحماة148170631725836

اإلنكلٌزٌةأولى19992323براءهقاسمالكرٌم عبدعمرحماة149170617721167

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323خولهالمحمودجمٌلعلًحماة150170616920056

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323رٌمعطريحمزةنور محمدحماة151170626418503

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322ملكمدنٌةطارقمروةحماة152170627226787

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322سوزانرزوقخلدوننزارحماة153170629621239

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322غادةالجديسمٌرمٌسلونحماة154170628728335

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322براءهالمواسمحمدأوسحماة155170596817330

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322دٌاناعبدوخلدونفالحماة156170620530000

اإلنكلٌزٌةأولى20002321دٌانازٌدانقاسممحمدحماة157170625918633

اإلنكلٌزٌةأولى19992321ندىزٌناكرمرغدحماة158170607529411

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321رناشقفهالحمٌد عبداحمدحماة159170598617286

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320راسٌلمحمودأٌهمماريحماة160170623028005

اإلنكلٌزٌةأولى19992320شرودمجرندٌمالمهدي علًحماة161170616821160

اإلنكلٌزٌةأولى20002320رانٌهامصدرهللا عبدعمرحماة162170617818073

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320حورٌهالعلًخضرحالحماة163170603828384

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319سوسنعرابًنذٌر محمدمٌسمحماة164170628826652

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002318عبٌرالهدلههللا عبداحمدحماة165170598718649

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318ثناءزٌنهاٌادهالحماة166170632128348

اإلنكلٌزٌةأولى19992318تغرٌدمحمدنورالدٌنسماححماة167170611328501

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002318سارهالموسىمحمدماهرحماة168170623719212

اإلنكلٌزٌةأولى20002318تهانالحامٌشمحمدلٌلىادلب16917062229283

اإلنكلٌزٌةأولى19992318سوسنكنٌنعلوانمحمدحماة170170625717951

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317مهاالمعصرانًأٌمنرضاحماة171170607421101

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317هٌامعاقلحكماتماٌةحماة172170624028448

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316رولىلبابٌديعزامابتسامحماة173170598125695

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315قمرزوٌنالكرٌم عبدرهفحماة174170608325728

اإلنكلٌزٌةأولى20002315رفٌدةسالمةأسامةروٌدةحماة175170608428408
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اإلنكلٌزٌةأولى20002315صفاءكلبونمرشدخالدحماة176170605118030

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315سمٌرهخلٌلثرواتٌوسفحماة177170633919901

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315ضحىالرفاعًحسانرانٌاحماة178170607126621

اإلنكلٌزٌةأولى19992315سمراألحمدعٌدومارٌاحماة179170623328648

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315غادهكربجهاسامرأٌمنحماة180170597117331

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315هزارالشمالًعزامٌمنهحماة181170633726154

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315إعتدالصفتلًسمٌررفٌفحماة182170607829786

اإلنكلٌزٌةأولى19992315عبلهعبودمٌمونغٌدقحماة183170619220023

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314اٌمانالقرٌعخالدمحمدحماة184170625418937

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314أملالنشارأٌمنالغنً عبدحماة185170615122605

اإلنكلٌزٌةأولى19992314سالمسٌدعامر محمدامٌن محمدحماة186170624717492

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314ٌمنامخلوفأحمدحسنحماة187170603520370

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002314غزوهإبراهٌممسعدفاطمهحماة188170620227828

اإلنكلٌزٌةأولى20002314عهدابراهٌم الحاجمحمدهٌاحماة189170632528350

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313ندىشموطوسامسٌلٌنحماة190170612629994

اإلنكلٌزٌةأولى19992313مٌساءالشاهٌنعمادألٌنحماة191170596030044

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312عبٌراالمامالحكمرٌاضحماة192170608518033

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312حسناءجنٌداٌمنراماحماة193170606525610

اإلنكلٌزٌةأولى19992312لٌناناٌفٌوسفآناحماة194170596629966

الفرنسٌةثانٌة20002312خدٌجةمحمد قرهسعٌد محمدآٌةحماة195170596926165

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002312جمٌلهحسونمزدهرأسٌلحماة196170595127793

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311فادٌاالخطٌبمحمدهبهحماة197170631329533

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311جورجٌنهمصطفىفاٌزخزامهحماة198170605329000

اإلنكلٌزٌةأولى19992311غٌثهجبرفراسرامًحماة199170606921095

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311منىالحمدانحمزهسلٌمانحماة200170611121002

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002311جالءالدرباسناٌفعبدالملكادلب20117061605389

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002311بتولالعبدالرحمنحسانسعدحماة202170610819186

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002311عرفهحنٌظلمصعبزٌنبحماة203170609926485

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311سحرحمشوالمحسن عبدغنىحماة204170618827587
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310صبحٌهعقادمسلمهدىحماة205170631626665

اإلنكلٌزٌةأولى19992310نورالصدٌرندٌمسارهحماة206170610429985

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002310لٌناربٌعاٌمن محمدنادرحماة207170629017557

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310مروىالشرٌقًمنٌرأملحماة208170596428546

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002310كوثرالمحمدالرحمن عبدمهاحماة209170628225413

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002310وصالالٌوسفأحمدمحمدحماة210170624617852

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309ثناءالحمويالمحسن عبدمهاحماة211170628329494

اإلنكلٌزٌةأولى19992309كرٌمهالسلٌمانباسمجونحماة212170602321644

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309فرٌدةرسالنبسامعبدالمنعمادلب21317061616057

اإلنكلٌزٌةأولى20002309نٌصافبناويمحمودعالحماة214170616627953

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309نزٌههابراهٌممحمدعلًحماة215170617220814

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309ازدهارالحمودحسنعالءحماة216170616720055

اإلنكلٌزٌةأولى20002309فاطمهاحمد الشٌخمباركعمرحماة217170618019740

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308نجاححمدزهديفاطمهحماة218170619928564

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308بثٌنهاالحمدمحمدسلمىحماة219170611025516

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308رهٌفرجب عمار محمدتسنٌمحماة220170601925374

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308سحرالنعٌمالكرٌم عبدرزانحماة221170607325804

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002307هناالحفٌانعزتقصًحماة222170620818416

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307قمرحجازيساهرالصمد عبدحماة223170615018652

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307أنٌسهدٌوبسامرلٌلىحماة224170622128442

اإلنكلٌزٌةأولى20002307صبحٌةالصطٌفمحمدعمرحماة225170618119741

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306منىملحمبساملمىحماة226170621927618

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306رحابكرديخالددٌناحماة227170606225461

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306سلطانهالشاوٌشسلطانسناءحماة228170612127613

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306عالعشمهاكرمٌوسفحماة229170633821717

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002305رزانعبدونادر محمدراماحماة230170606826301

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305غٌدهعٌسىسلٌماندالٌاحماة231170605527143

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002305خلودالعفرٌتهاشمبنانحماة232170601525979

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002305هاجردناورخالدبشرىحماة233170601427580
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اإلنكلٌزٌةأولى20002304مسرهعجانرامًحالحماة234170603925995

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304هالهالنجارموفق محمدمنذرحماة235170628117253

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304منىالبكورمهندهٌامحماة236170632626666

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304عبٌرالمحمودعامرفاطمهحماة237170620125309

اإلنكلٌزٌةأولى19992303دعدصالححسنمحمدحماة238170625320941

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303فالدٌابوملحمٌاراحماة239170633430041

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302ضحىحالقموفقعمروحماة240170618317154

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002302صباقوندراقفراسسناحماة241170612030124

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301ماجدهنصرتامرغرامحماة242170618629733

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301ماجدةعونفخريصباحماة243170613828777

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301هوازنزكٌهأنسمالكحماة244170623418631

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002301وعددٌوبزٌادلجٌنحماة245170621829678

اإلنكلٌزٌةأولى20002301غفرانجبوربهجتمٌسحماة246170628528010

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301مٌادهاالسماعٌلعدنانأغٌدحماة247170595421273

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002300ابتسامالمصطفىٌحٌىبٌانحماة248170601726283

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002300مٌادهقومقلًالدٌن عز محمداالءحماة249170599425451

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299كواكبعلًٌاسرسالًحماة250170610529032

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299وصالرجبولٌدهانًحماة251170631119228

الفرنسٌةثانٌة20002299حمٌدةالٌوسفالمنعم عبدعالادلب25217061649539

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982299اسماءالمٌزنازيالكرٌم عبدمروهحماة253170627525411

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299سحرالشٌحاويكاملأٌمنحماة254170597221055

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299ابتسامالنجماحمدعهدحماة255170618420329

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002298ابتسامحمدانندٌممحمدحماة256170626320607

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002298بسٌماعباسمنٌرمحمدحماة257170626120879

اإلنكلٌزٌةأولى20002298امٌمهالعٌسىحسناحمدحماة258170598319056

اإلنكلٌزٌةأولى19992298سالفهآغا عثمانماهرسٌفحماة259170612518619

الفرنسٌةأولى20002298علٌانصورراقًعلًحماة260170617119992

الفرنسٌةثانٌة20002298فاطمهحٌدرمحمدبتولحماة261170600829376

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298رٌمحاصودعامرصباحماة262170613729997

الفرنسٌةثانٌة19992298سهامسلمانأٌمنإٌناسحماة263170597328366

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297ملكالصالحعبدالكرٌمبٌانحماة264170601626953

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002297منورالمصولسعٌدبالل محمدحماة265170624917201
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002297صبرٌهالتالويغسانغٌثحماة266170619021338

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002297رزاندٌريحسانخالدحماة267170605017733

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002297رشاءٌوسفجمٌلمحمدحماة268170625118632

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002297حناننصرالمعزحنٌنحماة269170604529577

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002297مهاحواحسونفاطمهحماة270170619826638

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296فاطمةالعموريصطاممرٌمادلب271170627710182

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296ٌسرىخطٌبالمعٌن عبدخزامهحماة272170605228552

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296صفاءالدقاقاحمدرٌمحماة273170608631027

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296فادٌهٌازجًمنٌرمادلٌنحماة274170622929871

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295منىقٌمرحافظرغدحماة275170607628401

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002295فادٌهصبح شٌخعزامأغٌدحماة276170595518612

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002295سامٌهالهوٌسعزامعمرحماة277170617919395

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295فائدهالحً عبداحمدحسامحماة278170603317346

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295رٌنًابراهٌمحناربٌعحماة279170607221542

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002295وفاءالشبٌبفضلفاطمةحماة280170619625214

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294مٌساءسلٌمانماجدماٌاحماة281170623828237

اإلنكلٌزٌةأولى20002294مرٌمعباسعباسعهدحماة282170618520945

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294سامٌهونوسنضالبشارحماة283170601221063

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294رٌممحمد السٌدتٌسٌرراماحماة284170606626458

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294سهاموهوبهٌثمنورانادلب28517063099076

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293صفٌهالحمويالدٌن جمالنورحماة286170630229516

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293غادهفٌاضعادلالٌاسحماة287170599621567

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292أمالعبودغضبانحكٌمحماة288170603720002

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292نادٌاالخطٌبمحمدٌاراحماة289170633329551

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292همسهدومطماهرعزٌزحماة290170616321681

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292فادٌاقندقجًٌاسٌنمحمودحماة291170627018726

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292مهاشحادهغٌثحنٌنحماة292170604728278

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292منالحٌدرالدٌن حسامعلًحماة293170617021142

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292غادةالنجممأمونآالءحماة294170595726411

اإلنكلٌزٌةأولى19992291عبٌرعوشمنهلفالحماة295170620630056

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291حلٌمهعلً ابوالرحمن عبدنبٌلحماة296170629217808

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291ماجدهبٌطارٌاسرصفاءحماة297170614025056

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291زٌنالقصٌرمأمونفاتنهحماة298170619326637

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002290فداءاالبرشمحمودالقادر عبدحماة299170615318329

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002290نجودالحمودخالدمروهحماة300170627425070

اإلنكلٌزٌةأولى19992290اٌمانالبٌطارباسلكارالحماة301170621230003

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290سهامالمقدسًنورسرٌمحماة302170609129858

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290سمرالخضرمحمدأحمدحماة303170594719422
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اإلنكلٌزٌةأولى19992289لبنىالراضًتٌسٌرمحمدحماة304170625021030

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289الهامتمركنعانآالءالرقة305170595611008

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289نعمتكوجانخالدأسماءحماة306170594926599

الفرنسٌةثانٌة19992288منىنٌوفنصارحنٌنحماة307170604829256

اإلنكلٌزٌةأولى19992288داللداؤدعلًآٌهحماة308170597628264

اإلنكلٌزٌةأولى19982288منىالشعبانمحمودعائشهحماة309170614827122

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287عزهالزعبًبشار محمدآمنهحماة310170596526224

اإلنكلٌزٌةأولى19992287أملسنكريرفٌقجٌماحماة311170602430095

اإلنكلٌزٌةثانٌة19972287فخرٌهالصالحالباقً عبدكوثرحماة312170621631659

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287نجاححسننبٌلهدٌلحماة313170631927973

اإلنكلٌزٌةأولى20002287منتهىدرباسصاحًماهرحماة314170623620028

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287رجاءاالزونهشامٌاراحماة315170633529913

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286هالهعبدومحمدطارقحماة316170614421308

اإلنكلٌزٌةأولى20002286لٌنهالقوسرشادٌمانحماة317170633618647

اإلنكلٌزٌةأولى19992286مٌساءزٌنوغفارباسمحماة318170600521282

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286محاسنالصباغمصعبرٌماحماة319170609526039

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285لٌلىاحمدعلًحنانحماة320170604328625

اإلنكلٌزٌةأولى19992285ماٌارسوقرفٌقرنٌمحماة321170608128406

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285نسرٌنزعرورحسام محمدجاللحماة322170602217721

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285فاطمةالمولى عبدماهردٌمهحماة323170606026456

اإلنكلٌزٌةأولى19982284ندٌمهالمواسعبدالرزاقسمٌحةحماة324170611732533

اإلنكلٌزٌةأولى19992284هناءمخٌبراسكندرمروهحماة325170627329193

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283ندىسفلوطالب محمدسماححماة326170611225464

اإلنكلٌزٌةأولى19992283املالخضرخضررٌمحماة327170608827152

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283صباحالمحمودمحمودعبدهللاحماة328170615919095

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283أدٌبهالمنصورأحمدنورحماة329170629929820

اإلنكلٌزٌةأولى19992283شٌرٌنالفاخوريالقادر عبدحامدحماة330170602817054

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002283خدٌجةهللا العبدطاللصباحماة331170613625054

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282ٌمنكزكزٌحٌى محمدزٌنبحماة332170609825617

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282رناعطارحساملٌنحماة333170622326644

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282مٌسونحاتمٌحٌى محمداحمدحماة334170599118611

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282منالعراضمرهجإلٌساحماة335170595930079

اإلنكلٌزٌةأولى19992282نزٌههعشمهشحوددٌناحماة336170606329977

الفرنسٌةثانٌة19992282آمالنجارفاٌزفادٌهحماة337170619529999

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282صباقاقاتمصطفىعلًحماة338170617418629

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282عواطفحمودفائزحٌدرحماة339170604920587

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282منىالهزاعاحمدحسانادلب34017060346327

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002281ترٌاقالبٌرقٌاسرخلٌلحماة341170605419866
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002281امتثالالٌازجًوائلبشارحماة342170601321064

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281منىالخورينبٌلفاديحماة343170619421690

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281سماحالسقاخالدهدىحماة344170631426143

اإلنكلٌزٌةأولى19992281مهاضواسعٌدآٌهحماة345170597528261

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281سوسنالصالحاحمدنورحماة346170630129514

اإلنكلٌزٌةأولى20002280نسبالغضبانعبدوشٌماءحماة347170613527583

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002280أسماءالسلومجهادتٌماءحماة348170602025988

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992280بسٌمهملحمرسالنرٌمحماة349170608927606

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279شهامهتلٌالتحسامشهدحماة350170613026503

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279جنٌتغانممحمدزٌنبحماة351170609728531

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279خدٌجهصالحسالمةسهاحماة352170612329225

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279صفاءقوافحٌانهللا عبدحماة353170615518626

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279امتثالعروانًمحمودأمجدحماة354170596118701

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002278رانٌةالمعمارأنس محمدنوالحماة355170629825831

الفرنسٌةثانٌة19992278مفٌدةالمرعًعادلشذىادلب356170612810301

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278مائلهضاهرزهرالدٌنقمرحماة357170621026782

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278عالاالحمدفٌصلنورحماة358170630725077

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002278هندحسنسمٌرسمرحماة359170611428908

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002278ضٌاءالعمرفهد محمدشهدحماة360170613325520

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277منىعٌدعلًحنانحماة361170604429254

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277هٌلدىعفورحبٌبهبهحماة362170631230034

الفرنسٌةثانٌة20002277زهورقرفولمحمودلٌنحماة363170622427163

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277خالدٌةالخالدسرواتأملادلب364170596310282

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276فاطمةعكرةصبحًحمزةحماة365170604018233

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276امٌهالطوٌلكمالكارٌسحماة366170621329466

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002276ردٌنهسلومابراهٌمرنٌمحماة367170608029170

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276اسماءالٌاسٌن أحمد الشٌخأٌمنلمٌاءحماة368170622030540

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982276فاطمةالحمودمسعوداحمدادلب36917059926271

اإلنكلٌزٌةأولى19992275لقاءأحمدقادمكاتٌاحماة370170621128086

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275هالالطهزهديسمٌرةحماة371170611825618

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275صفٌهالسلومناٌفعائشةحماة372170614626938

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274بهاءعبٌسًامجدوسٌمحماة373170633018688

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982274ناهدهدٌوبٌوسفماٌاحماة374170623928452

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274علٌاءالفزعمحمدصباحماة375170613925296

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273مرحكزكزمصعبعمرحماة376170618217150

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273عبادهالشوباصًمعدمحمدحماة377170626021031

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273هٌفاءالدعٌمسخالدٌاراحماة378170633226667

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002272حلوهفاعورحسٌنأملحماة379170596229148
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272غصونالمحسنٌوسفمنتجبحماة380170628021235

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272فاطمهالعثمانغزواناحمدحماة381170598919507

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002272مروهالسمانعمرهللا عبدحماة382170615617754

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272إٌمانأسودغازي محمدغزوةحماة383170618726518

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272بشرىالبكورالدٌن صالح محمدفٌروزحماة384170620725408

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002272رشاءحاتمزٌاد احمدعثمانحماة385170616217433

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271سحرزقزوقهٌثموحٌد محمدحماة386170626618639

اإلنكلٌزٌةأولى19992271نسرٌنعزووائلمجدحماة387170624221201

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271روالالعسافعمادسوزانحماة388170612429860

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271كارمنكوسىعمادابراهٌمحماة389170598221831

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002271منىالنادرمرهجمٌشلٌنحماة390170628930156

اإلنكلٌزٌةأولى20002270منىشحودالنجماحمدامجدادلب39117060005356

الفرنسٌةثانٌة19992270بدٌعهابراهٌمسلٌماحمدحماة392170598520448

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002270هاللالسباعً اتمازموفقشهدحماة393170613425199
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