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دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002366مهاحنٌشضرارتسنٌمالزور دٌر117073939006

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002362نسرٌنحٌزهقصًحورالزور دٌر217074199007

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002359فاطمهالعاروض ابراهٌمشاملاملالزور دٌر317073739005

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002353شذىالخلفخالدفاتنالزور دٌر4170754610123

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992352هناءالمصطفىعلًتسنٌمالزور دٌر5170739411593

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002352نسرٌناللطٌف عبدابراهٌمسراجالزور دٌر617074756103

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992351سناءكاملنضالمعاذالزور دٌر717076276106

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002346ندىشربتجًعبدالسالمرامًالرقة817074416053

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992345رٌمعلً السٌدعامردعاءالزور دٌر9170742610150

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002343شمسهالعلٌانعبودآمنهالحسكة10170733615163

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002343مٌسونمرزوكعبدهللاسالًالزور دٌر1117074739008

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002339وفاءالجاسمابراهٌممنالالزور دٌر12170763110136

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992337أفراحموسى الشٌخعمادمحمودالزور دٌر1317076136063

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992336انعامالشبٌبالمهنداحمدالزور دٌر1417073496002

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002334املاالسعد العلًعبدالستارحذٌفهالزور دٌر1517074106079

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992334مٌادةحمود الحاجعبدالكرٌمعبدهللاالزور دٌر1617075176104

حماة جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002333هٌماءالعبدهللاهشامهبهالرقة17170766512100

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002331مهاالرجبخلٌلاٌمانالحسكة18170738015728

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002327صبرٌهموسىلطٌف محمدعبدهللاالحسكة19170752010425

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992326داللالشاهرزكوانعبدهللاالزور دٌر2017075166026

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002326مٌادةمالصالحعبدالهاديعبدهللاالرقة2117075187159

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002325ناٌفهالذنونمحمدرشٌدابراهٌمالزور دٌر2217073476098

دمشق جامعةالفرنسٌةثانٌة20002323مهامحمدفرمزبهشتالحسكة23170739015732

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002323سمرثالجعاصمٌامنالزور دٌر2417076896076

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002321فلايرالعصلًعصاممرامالحسكة25170761414544

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992318اٌمانعبدالخلفكاملإنعامالزور دٌر26170733810009

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002317عروبالكنعانأٌمناحمدالزور دٌر2717073486004

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002317احالمالحسٌنًخالدبشرىالحسكة28170738715082

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002317غادةالعوادزكرٌاملهمالزور دٌر2917076296068

حلب جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992316جونٌهصومًٌوسفكبرئٌلالحسكة3017075549711

حلب جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992316مقبولهجموفٌصلمصطفىالحسكة3117076249802

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002313مرٌمالسعٌدمطلقسرورالحسكة32170747715559

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002312اتحادعطوانمحمدرٌاضآٌهالزور دٌر33170734410095
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دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002312فادٌةالشحوذي الحسٌندحامسارةالزور دٌر34170747010039

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002312ودادجدوععمادهبةهللاالزور دٌر35170766210076

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002311جهانالصٌاح العلًجودةحنانالزور دٌر36170741710149

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992311فاطمهامٌن سٌدابراهٌمسعادالحسكة37170747816039

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002309نعٌمهالجبانحسٌناحمدالحسكة38170735210251

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992309كفاءالخلٌفهتٌسٌرراماالزور دٌر39170743410108

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002309وضحهالعباسسلٌمانعبدالرحمنالحسكة4017075129978

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992304رٌتاالعاروض الحبٌبأمٌرأحمدالزور دٌر4117073226003

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002304ندىالمجٌد عبدعكٌداٌفاراالحسكة42170737715727

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992304كوثرعبداللطٌفخلٌلتسنٌمالزور دٌر43170739210098

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992302الهامكٌلوخٌر محمدشٌالنالحسكة44170749713928

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002302خالصهالحبٌبٌاسرهٌاالحسكة45170767315600

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992299فاطمهالساٌرمسلمصالحالحسكة46170750110423

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002299سعٌدهالصالحاحمدفاديالحسكة47170754810296

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992297رغدهالصٌادي الطهجمالمرٌمالزور دٌر48170762010132

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002297سهٌرالعباويعادلنورالزور دٌر49170765710141

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992294سمٌرهالحسنابراهٌمعدنانالحسكة50170752410426

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002294الحٌاة عٌنالعمرجدعاننسرٌنالحسكة51170764615820

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002290خٌرٌهعجونعمانرامانالحسكة5217074409922

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002290رامٌةالخاروفطهسعادالزور دٌر53170747910043

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002290خاتونهمحمدحسٌنضٌاءالدٌنالحسكة5417075069860

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992289امٌنهالورديالحلٌم عبدروانالحسكة55170745817536

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992287سعٌدهرمضانالباقً عبدانسالحسكة56170737510373

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002287اسٌهالحسٌنوعنترسناءالحسكة57170748614543

دمشق جامعةالفرنسٌةثانٌة19992286هٌامالموسىمحمودإلهامالزور دٌر58170733411565

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002285هدىالسالمهرجبآالءالزور دٌر59170733111562

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992285سمٌرةهزاع الحاجماهرلٌالالزور دٌر60170756710064

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992285صبحهالجاسمداوودمحمدالحسكة61170759612135

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002283خولهاألشرمعامرلجٌنالزور دٌر62170756510127

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992282حصهسلٌمانحمودكوثرالحسكة63170755913592

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002282عبٌرعبدهللا الحاجعوٌدمحمدالزور دٌر6417076046055
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دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002280بشرىمحمد الحاجولٌدراماالحسكة65170743813818

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992279صفاءالصعٌوحسنمرعًالزور دٌر6617076156065

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002279منٌفهالرموفٌصلهٌثمالحسكة67170767410320

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002278رحابالشخٌالنجاللاسالمالزور دٌر68170736410087

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992277سناءالسالمعامرهٌلٌنالزور دٌر69170767710146

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002276زركهالخلٌلرضواناراسالحسكة7017073598787

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992276نفٌسهكجلحسنجوانالحسكة71170740010494

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002276عمشهالمحمدحسٌنكنانهالحسكة72170755814771

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992274ندىالعبدون هللا عبدمحمدحالالزور دٌر73170741511545

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19972274نجودالهبالأحمدعديالحسكة74170752610720

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002274نجاةعبدالحمٌدعبدالناصرعمرالزور دٌر7517075396031

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002274حمدهالبطواحمدمؤٌدالحسكة76170757910302

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19982273شمسهطالبرمضانعمرالحسكة77170753612571

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002273عائشهعمرمحمدغسوهالحسكة78170754315661

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992272ساجدهمحمدعبدالسالماحمدالحسكة79170735510483

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992272لوناعلًخلٌلروجالحسكة80170745910354

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002272اٌمانالعبدالحنان المجولحسنعبدهللاالزور دٌر8117075156025

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002272كلستانعبدالكرٌمجواننسرٌنالحسكة82170764815471

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992271سعادكمورمروانجودالزور دٌر83170740610104

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20012271عزٌزهرموشرٌف محمدمحمدالحسكة84170760710532

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992270اٌمانالداالتًصهٌبرحمهالزور دٌر85170744410111

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992270سعادالرموزناررٌبٌنالحسكة86170746315549

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002270نفوسهاسماعٌلخٌر محمدشرٌفهالحسكة87170749214829

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992269شهنازحسنالدٌن قطبمحمدالحسكة8817076059885

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002268نجاحشٌخموسنوري محمدالفٌنالحسكة89170756314167

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002266نجمهالعبودابراهٌمخضرالحسكة90170742110380

حلب جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002266حمٌدهالبطوشرشٌدرشاالحسكة91170744713109

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992266روضهحمادهموفقضحىالحسكة92170750416315

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19982266رشانهري محمداحمدعالءالحسكة93170752812562

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19982265هدىشالشسعٌد محمداسامهالحسكة94170736012517

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002264تهانًالسلٌمانمحمدناصرسلٌمانالزور دٌر9517074855006
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دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002262نورٌهالعبٌداحماديأمانًالحسكة96170733515644

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19982262رٌتاغرٌبوٌعقوببارشاباالحسكة97170738311250

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002262نادٌهالبشعانكمالسعٌدالزور دٌر9817074826021

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992262بشرىمحمد الحاجولٌدشامهالحسكة99170749019058

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992262رحٌمةالحسٌناٌوبالفاالحسكة100170756214653

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002262غادهالمثقالتٌسٌرٌوسفالزور دٌر10117076936077

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992261فاطمهالفنوشمنٌرمعروفاسالمالزور دٌر102170736510088

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992261حلوهحسٌنمحمودزنونالحسكة103170746810338

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002261جمٌلهعلًالدٌن صالحنامسهالحسكة104170764014856

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992261زهرهحسنادرٌسنجبٌرالحسكة105170764314857

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002260نورالخلفأسامهشٌماءالزور دٌر106170749810119

حلب جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002260جمانهالحمود فائقجمالمحمدالرقة10717075936104

حلب جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19982260زكٌهحجً علًحبشمحمدالحسكة108170759411284

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992259عنودالسلمانلطٌفاحمدالزور دٌر10917073578551

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992259رٌمالسعدبشارجودالزور دٌر110170740310100

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002259مٌادهٌعقوباسحقمارغرٌتالحسكة111170758214893

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19982258شمسهالعكلمعٌنحسامالزور دٌر11217074138504

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002257روٌدىالثامرالجبار عبدشٌماءالزور دٌر113170749911624

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992257منالالحمودجمالمؤمنالزور دٌر11417075786040

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002257رانٌةالصالحاسامةٌاسمٌنالزور دٌر115170768610148

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002256خالتهالعبدهللامحمدشهنازالحسكة116170749615955

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002255نتٌجهحاجًعبٌددلوفانالحسكة117170742710381

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992255فاطمهالعٌسىمحمودرقٌةالحسكة118170745114275

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992255منٌفهالعلًاسعدعامرالحسكة119170750910707

البعث جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992255سلوىداودسلٌملٌونالرقة12017075776096

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992254رٌمعلًتوفٌقآالءالزور دٌر121170733010090

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992254لٌندهالصالح العلًعلًابراهٌمالرقة12217073466003

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992253غزوهالمحٌسنً المحٌسنباسماحمدالزور دٌر12317073506005

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002253شٌخهالهصرعبدهللااصالهالحسكة124170736613625

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992253لٌناالضللًالدٌن كمالعائشهالزور دٌر12517075089003

حماة جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992253هناديالعوٌدسعدماجدالرقة12617075806097
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دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19982253سهامالنجرسسٌفوالدهالزور دٌر127170767912532

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992252امٌنهعمراسماعٌلعمرالحسكة12817075348841

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992252بٌازهمرادعبدالرحمنماهرالحسكة12917075849792

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992252كفاءاالبراهٌمعدنانمحمدالحسكة13017076028734

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002251سعدٌهناصوامٌنآلداناالحسكة131170733314737

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992251فادٌةسٌدرجبابراهٌمدعاءالزور دٌر132170742510027

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002250مرٌمالشحاذحمٌداٌادالحسكة13317073769972

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992250هناءالعلًالناصر عبدخلودالحسكة134170742213220

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002250اٌمانالشاهر الحسٌنحسٌننورالحسكة135170765314481

حماة جامعةالفرنسٌةثانٌة19992249شمسهالعٌسىاسعدرؤىالرقة136170743012035

حلب جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19962249عدولهتموشكريسلوىالحسكة137170748317545

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19982249سعادعبٌدطالبعمادالزور دٌر13817075318567

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992249حلٌمهاحمداحمدعمرالحسكة13917075339162

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002249صفاءالٌعقوبخلٌلعمرانالزور دٌر14017075426033

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002249جناناألحمدالمنصورعبدالصمدلٌنالزور دٌر141170757510130

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002248خولهالجلٌبرمضانآٌاتالزور دٌر142170734011586

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992248رٌمالمغٌر الحمودالفتاح عبداسراءالزور دٌر14317073629004

حماة جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992248خدٌجهالحسٌنحسٌنباهلل المعتصمالرقة14417073716027

حماة جامعةالفرنسٌةثانٌة20002248مرٌمعسكرمحمدمروهالرقة145170761711083

حماة جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19982247فاطمالخلٌفمحمداناغٌمالرقة146170737411017

حماة جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992247شرٌفهالعلًعبدالعزٌزمحمدالرقة14717075996112

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992247منىسعدونعمرهدٌلالحسكة148170766715314

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002247بهٌهتترالدٌن فخرهلزالحسكة149170767115923

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19972246زركهكوبوعبدهللارضوانالحسكة150170744811725

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992246غزالهمحمدامٌنمحمدماجدالحسكة151170758111037

حماة جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002245فلايرالعلًعاٌدبشرىالحسكة152170738815844

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002245فطٌمالسالمعٌسىعبدهللاالحسكة15317075198832

حماة جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002244اسماءالعلٌصحبٌبراماالرقة154170743511038

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002244طرفهالفراسعبدالحمٌدراٌهالحسكة155170744215244

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19982244خدٌجهالصلفٌجاحمدمرٌمالحسكة156170761816624

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992243نوفالعلًعبدالرحمنمحمدرضاالحسكة15717076119099
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دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992243اسماءحسباتفوزيٌاسمٌنالزور دٌر158170768812580

تشرٌن جامعةالفرنسٌةأولى19992242ثناءالحسٌنجاسممسكالحسكة159170762213400

حماة جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002242نجاحبٌرماسماعٌلهدٌلالرقة160170766611099

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992241بشرىاالحمدفائزاالءالزور دٌر161170736711595

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992241دعدالعٌادةرٌاضرجاءالزور دٌر162170744310035

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002241كفاحعٌسىعزالدٌنسعٌدالحسكة163170748110569

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002241خدٌجهالدروٌشالجبار عبدعمارالحسكة16417075329930

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002240شٌرٌنحسنمحمدسعٌدآفًالحسكة16517073289155

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992240فهٌمهاالوسًفوازجانالحسكة16617073979746

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992240نادٌهالشبلًٌاسررابعةالزور دٌر167170743110029

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992240صبحهالنزالسعودرهفالحسكة168170745713569

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002240ابتسامعثمانحمزهالعزٌز عبدالحسكة16917075109613

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992240فداءالحاجامٌنمٌرناالحسكة170170763817573

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002239فلايركلشسعٌدآراسالحسكة171170732410549

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002239نوالشاكرنضالآالءالحسكة172170733214427

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19982239ابتسامالدوشنورياالءالحسكة173170736816347

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992239عبٌرالزغٌرحسٌنراماالزور دٌر174170743611598

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002239آنسهسلطانعبدالوهابمحمدالحسكة175170760110170

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992239سورٌاحسٌنصالحٌاراالحسكة176170768213859

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992239سهامالبربنديعمارٌاسرالحسكة177170768512609

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992238زبٌدهاحمدسعدونجٌهانالحسكة178170740815741

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19982237زكٌهحسٌنمحمدمصطفىالحسكة179170762512595

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002237همرٌنرشٌدعبدالسالممٌرافالحسكة180170763714545

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002237نزههحمًخالدهبهالحسكة181170766315198

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002236ابتسامكركمحمددالٌاالزور دٌر182170742311516

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19982236سمٌرهالبصرياحمدنورالزور دٌر183170765112529

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002236مهاالحنٌدي ملحمبدٌعهٌاالزور دٌر184170767210143

البعث جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002235انتصارمالمحمدمحمدتسنٌمالزور دٌر185170739510021

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002235مرٌمالطراد بدويمحمدراضًالزور دٌر18617074326018

البعث جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992235غصوناحمدشفٌقرٌاضعدنانالزور دٌر18717075256028

حماة جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992235نصرةالحمودحجًنورالرقة188170765212090
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دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992234مهامزهربرجسقٌسالحسكة18917075539910

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992234سورٌهمشعلحواسكوثرالحسكة190170756015126

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992234فاتنالصالح الموسىاحمدمحمدالزور دٌر19117075917519

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992234سمرالعباسًرمضانمحمدالحسكة192170759710583

حلب جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19982234خالدةنبً شٌخمحمودنبوالحسكة193170764211241

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992233منىالشرٌفمرواناٌمانالحسكة194170738214430

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992233نسٌمهموسىأسودروديالحسكة195170746012543

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19982233فراتالبربنديعبدهللامحمدالحسكة196170760012588

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992232غادهعبودعامرجودالحسكة197170740416355

البعث جامعةالفرنسٌةثانٌة19992232رٌانهالدٌبوحسٌنعمرالحسكة198170753511550

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992232داللالخضرجمعهمجدالدٌنالحسكة199170758812577

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002231فدوىالعلوخالدنورالحسكة200170765414527

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992231أمٌرهالخلفرجبنورالزور دٌر201170765510139

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002230فاطمهعبدهللاعثمانحسامالحسكة202170741210376

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002230اسراءالمهلهلماجدسدرهالزور دٌر203170747411525

حلب جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19982230منىكرموجوزٌفطونًالحسكة204170750712556

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992230زهٌهالحمٌدوابراهٌمهشامالحسكة205170766910451

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992229ٌسرىسلٌمانعبداللطٌفعبدالرحمنالحسكة206170751310574

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992228فاطمهمحمدفوازآهٌنالرقة207170733911018

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002228رٌماشكرومروانرنٌوالحسكة20817074549913

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992228نارٌمانجرجسعٌسىنورالحسكة209170765813182

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992227حناندباغالحلٌم عبدالعابدٌن زٌنالحسكة21017074699949

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002227ملكهعوٌدفوازٌاسمٌنالحسكة211170768713623

دمشق جامعةالفرنسٌةأولى20002226شٌخهالراويعبدالرزاقسارةالحسكة212170747115446

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992225غادهاسٌوكمٌلسوٌمالحسكة213170748813177

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002224هناءالعزاوينذٌرعمرالزور دٌر21417075416032

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992224كوثرالتالويعدنانمحمدالحسكة21517076039660

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002223منٌرهخلفمحمدنذٌراحمدالحسكة21617073589733

دمشق جامعةالفرنسٌةثانٌة20002223رشاالسباهًعبداللطٌفسارهالزور دٌر217170747210114

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002223روضهالعبدهللاقدورصهباءالزور دٌر218170750210051

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19982223فاطمهابراهٌمكاملمحمدالحسكة219170760612589
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دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002222جمانةالحمد العبدمحمودآٌهالحسكة220170734513202

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992222هٌفاءالمحمدحسٌنسروةالزور دٌر221170747610116

حلب جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002222نهادهللا رزقجرجسسلٌمالحسكة22217074848932

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992222خولهالتمرخالدمحمدالحسكة22317075958573

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992222وضحهالحسنمحمدمنٌرالحسكة224170763310467

حلب جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992222رٌنٌوسفمنٌرٌعقوبالحسكة22517076929917

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002221سمٌرهمرادصدٌق محمدمروهالحسكة226170761614659

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002221رٌمالمشرف المحٌمدصفواننسٌمالحسكة227170765013116

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002220كوثرالقاسمسعٌدإسالمالرقة228170732612005

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002220وضحهالحسنعبدهللاالدٌن ضٌاءالحسكة22917075058542

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19982219نوفهاألحمدأحمدأمٌنةالحسكة230170733714924

حلب جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992219بركهشدوسهٌلبارٌنالرقة231170738410008

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19982219هندالحنٌفمحمدنورالحسكة232170765916207

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002218كندهالحدٌد عجانٌاسرمحمدالرقة23317076106120

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002217حجٌهالصالحمحمدفاطمهالحسكة234170755015572

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992216ودادخالديخالدآسٌكالحسكة235170732717188

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002216روضهحمادهموفقرنٌمالحسكة236170745313749

دمشق جامعةالفرنسٌةأولى20002216سعدهالنعومداودرهامالحسكة237170745515247

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002216فطٌمسلٌمانمحمدوفاءالحسكة238170767813620

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19982216الهامالصومعًاحمدٌاراالزور دٌر239170768012576

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992215رٌمهنٌازيمحمدزكًبٌانالزور دٌر240170739110096

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002215غادهالرجاجاسمدٌماالزور دٌر241170742910107

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002215نوالحطاب الحاجأحمدراماالزور دٌر242170743310030

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002215رفعهالعلٌويخالدمجدالحسكة24317075878856

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002214مٌسونالحسٌنمنافخالدالزور دٌر24417074206016

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19982214هٌفاءالعبدهللاعبدالرحمندانٌهالزور دٌر245170742412553

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002214جمٌلهمخلفحمٌدرناالحسكة246170745214363

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19982214غادهالرزهمروانلٌماالحسكة247170757419070

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992214وهبٌهاحمدعبدالحكٌممحمدالحسكة24817075989796

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992213جولٌتالعدهمروانحبٌبالحسكة24917074099906

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19982213زكٌهابراهٌممحمدسلٌمكلشاهالحسكة250170755718177

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002213جاهدهحسٌنعبدالرحمنمالفاالحسكة251170758314848
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دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992212براءةسلٌمانجمالاحمدالزور دٌر25217073518602

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992212جمٌلهالذٌابولٌدلٌنالزور دٌر253170757610131

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19982212عطٌهمحمدفاٌزندٌمالحسكة254170764411292

حماة جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992212ٌسرىبهلومحمدهبةالرقة255170766112099

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002211هٌفاءجدٌدزهٌرمحمود الحمزةالزور دٌر25617073697533

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992211حزنهسلٌمانطاهرجمشٌدالحسكة257170739812529

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002211أملروٌلًرٌاضحسامالزور دٌر25817074116080

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992211سامٌهعلًمحمودحسنالحسكة259170741412534

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002211داللالمحمودحسانفاتنالزور دٌر260170754510122

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002210غصونمحمدالمصطفىجمالفاطمهالزور دٌر261170754910060

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19982210عنودالعٌسىعمارمنٌفهالحسكة262170763417039

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992210نهىعلٌوي حاجحازمنسرٌنالزور دٌر263170764911504

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992209غرهالكلشمحمدعمرالحسكة264170754012572

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992209شاههالجمعهمحمودهٌفاءالحسكة265170767515060

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19982208خلودالراغبأٌمنآالءالحسكة266170732919006

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002207رشابشارعامراسراءالحسكة267170736113724

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992207زٌنهالمحٌمداحمدنور محمدالحسكة268170760912591

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992206ثناءالدروٌشدروٌشرغدالحسكة269170744917531

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002206فارعهشكٌر ابواسماعٌلرهفالزور دٌر270170745611581

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19982206غادهالسلٌمانجمالشذىالزور دٌر271170749112581

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992206نجوىالعكلناصرشكرالٌنالزور دٌر272170749310118

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992206نجاحمحمدفنرلٌالفالحسكة273170757114844

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19982205مهابادعٌسىمصطفىرزكارالحسكة274170744610865

حماة جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002204سناءاألحمدمحمدباللالرقة27517073896039

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992204منالالسٌدطهسعدحمزةالزور دٌر27617074166015

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992203وردهالعلًعبدالعزٌزآٌهالحسكة277170734313443

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19982203شرٌفهسلٌمانصالحجوانالحسكة278170740111615

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002203انتصارخلفسلٌمراماالحسكة279170743715368

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002203كٌفٌهالرجامحمدمعدالزور دٌر28017076286067

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992203تماضرخلٌفةعبدالسالممنصورالزور دٌر28117076326069

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002202حسناءالعبدحسٌنرٌمالحسكة282170746613672

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002202شمسهدروٌشعثمانكفاءالحسكة283170755615290

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002201مٌادهالعصٌدهصالحعبٌدهالزور دٌر28417075236027

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002201عمشهالعللومحمودعالءالحسكة28517075299623

دمشق جامعةالفرنسٌةأولى19982201عموشهبازوعبدهللاعلًالحسكة286170753012564

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002201فوزهدوكوجمشٌدنسرٌنالحسكة287170764715139

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992201ربٌعهحصافبدرانٌعقوبالحسكة28817076919695

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002200امٌنهعمر سٌدعلًاٌمانالحسكة289170738115729

حلب جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19982200حمٌدهالحمد المصطفىعبدالرحمنفاتنالحسكة290170754717559

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002199نسرٌنمحمدبنكٌنلٌلوزالحسكة291170757315801

حماة جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002199روالالعرٌانانورمحمدالرقة29217075927100
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حلب جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992199امٌنهالمحموداحمدمرٌمالحسكة293170761915908

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992198داللالحمادهسلمانآٌاتالحسكة294170734119014

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992198نورسالهاشماحمدرٌاضشمسالزور دٌر295170749410048

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002198رٌمخلفمحمدضحىالحسكة296170750313137

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002198ٌازيعلًحاتمغصونالحسكة297170754414456

حلب جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992198جونٌهصومًٌوسفمرٌمالحسكة298170762115069

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992198ثرٌاشحاذعاكوبهبهالحسكة299170766414530

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992197نسرٌنصالححسٌناحمدالحسكة300170735311808

حماة جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002197كفاحالحمودالخدلًمحمداسراءالرقة301170736311005

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992197عمشهمعموحامدالراالحسكة302170756114579

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002197قدرٌهخلفمحمدامٌنلٌالفالحسكة303170757216068

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002197فاطمهخلفرضواننرمٌنالحسكة304170764515470

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992197الحمزه دٌماالنجرسمحمودهدٌلالزور دٌر305170766811527

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002196عفرهالحمدممتازشمسالزور دٌر306170749511002

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002195منىالمحمدخٌرالنعٌمًٌوسفاٌالفالزور دٌر307170737910014

دمشق جامعةالفرنسٌةثانٌة19992195هندهالرزجعمريشٌماءالحسكة308170750013252

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002195فاطمهمجٌدمجٌدلورانتٌناالحسكة309170756615903

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002194بهارعموكهخلٌلتنكزارالحسكة310170739610414

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992194شٌخهبركاتابراهٌممحمدالحسكة311170758912578

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002193وطنٌهالبلوسلٌمانروعهالحسكة312170746115847

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002193امٌرهالمحمد رمضانرٌاضنورالزور دٌر313170765610140

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002192شوافهرمومحمدفلكالحسكة314170755216059

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992191عطٌهحسٌنطاللرامانالحسكة315170743912540

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19862191فتحٌهالعمورصالحرزقالزور دٌر31617074458022

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002191فاطمهالموسىاحمدرٌمالحسكة317170746515762

تشرٌن جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002191جهٌدهالكاملجمٌلعبدالوهابالرقة31817075216072

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19982191سمٌرهالحسٌنعامرلٌثالحسكة319170756912096

دمشق جامعةالفرنسٌةثانٌة20002191اكرامحداداكرملٌالسالزور دٌر320170757010128

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002190هدٌهعثمان مالغالبجوانالحسكة321170740210349

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002190شاه دلخلفحسٌنجٌهانالحسكة322170740713450

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002190سناءحسباتسفٌانسنمارالزور دٌر323170748710117

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002190هٌفٌنحسٌنمحمدعبدالحمٌدالحسكة324170751110573

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002190جٌنامرٌكًمكرمالفٌنٌاالحسكة325170756413145

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992190هدىعبدهللامحمودمحمدالحسكة326170760811285

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002190جلٌلهداوودالدٌن نجمٌحٌىالحسكة32717076908998

حلب جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992189اسٌهالعبدطاللمعاذالحسكة32817076269685

تشرٌن جامعةالفرنسٌةثانٌة20002188ندٌمهاالبراهٌمدٌب محمدآٌةالحسكة329170734213103

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002188فاطمهموسىرضواندٌالنالحسكة330170742814622

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002188بهارياسماعٌلحسنسٌبانالحسكة331170748916046

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002188سوسنالعلًعلً محمدعبقالزور دٌر332170752211602

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992188هناءعلوانجمالفرحالزور دٌر333170755111556
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دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002188جٌاناعثمان مالفؤادماٌاالحسكة334170758516071

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002188سماحالحسٌنثامرهالالحسكة335170767013421

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002187ثرٌارسولابراهٌممحمدالحسكة33617075909877

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002187طرفهحسنبحريٌاراالحسكة337170768115146

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002186سناءالحسنفاضلجودالزور دٌر338170740510023

حلب جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19982186بسواسماعٌلاحمدنالٌنالحسكة339170763914721

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002185نهادقصابسمٌرسعٌدالحسكة34017074809914

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002185زبٌدهعبدهللاصالحمحمودالزور دٌر34117076126095

حماة جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992185مشاعلاالبراهٌمولٌدمنارالرقة342170763011089

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002185نجوىالحمٌدانولٌدناهدالزور دٌر343170764110137

حلب جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19972185نائلهاالٌوبمحمدٌارهالحسكة344170768418220

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19982184كٌنازالحمادهاحمدرفعهالحسكة345170745019044

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002184ابتسامحمنديزٌدعمرالحسكة346170753710039

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992184ماجدهالعلًسباحعمرالحسكة34717075388694

حماة جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992184شمسهشحاذهعبدالباسطكفاءالرقة348170755512074

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19982184جٌانامالعثمانفؤادمصطفىالحسكة349170762312594

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19982184نعٌمهالكروحمٌدمهٌوبالحسكة350170763612599

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002184روشٌنابراهٌمفاضلهٌفًالحسكة351170767613120

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992183امٌرهاسماعٌل العلًتحسٌنبراءهالحسكة352170738614409

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992183زٌنبخلٌلمحمدرونًالحسكة35317074629845

حماة جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002183حورٌةالحمودالفاضلابراهٌمرٌمالرقة354170746411052

البعث جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992183اسراءالحدو علًمروانعديالزور دٌر35517075276029

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002182لٌلىمصطفى حاجسامًجمٌلهالحسكة356170739915226

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992181خدٌجهسعٌد محمدعٌسى محمدآراسالحسكة35717073259570

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002181بٌروزهمحمودبهاءالدٌنامكٌانالحسكة358170737215426

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002181خدٌجهعمرالدٌن صالحنورهانالحسكة359170766016078

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002180امٌرهالحسٌنخالدمجدالحسكة36017075868711

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى19992179نجوىالمزٌدغنامالعباسالزور دٌر36117073706010

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992178بشرىخلفسلمانأحمدالحسكة36217073239558

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002178جورجٌتعٌسىمٌالدحنانالحسكة363170741814884

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19982178بلسمبك االحمدمحمدمهندالزور دٌر36417076358591

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002178سلمىرسولكمالٌاراالحسكة365170768314547

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةأولى20002176شذىالخلفخالداحمدالزور دٌر36617073546006

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002176منىمحمدالحسٌنالحجاجاٌالفالزور دٌر367170737810013

دمشق جامعةالفرنسٌةثانٌة19992176سارهعلً حاجمحمدباسلالحسكة36817073858950

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002176ترفهالمخلفاحمدعبدهللاالحسكة36917075149616

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992176كوريعثماننهادلٌانالحسكة370170756813945

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة20002175غادهالعرفًعصاماحمدالزور دٌر37117073566100

دمشق جامعةاإلنكلٌزٌةثانٌة19992175سعدهالسمٌحانعزورٌمالحسكة372170746713829
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