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اإلنكلٌزٌةأولى20002399مروهفرحات زرٌقكمالزٌنةالالذقٌة1170537614519

اإلنكلٌزٌةأولى19992398كنانهافنديرامًجوديالالذقٌة2170513115355

اإلنكلٌزٌةأولى19992398غادهسلٌمانالعابدٌن زٌننورالالذقٌة3170583815389

اإلنكلٌزٌةأولى20002397سناءعٌسىبساممعٌنالالذقٌة417057719161

اإلنكلٌزٌةأولى19992396زكٌهحالقجورجندٌمالالذقٌة5170581312476

اإلنكلٌزٌةأولى19992396غٌثهزٌنبعادلحنٌنالالذقٌة6170519514827

اإلنكلٌزٌةأولى19992395هناءاسعدبلسمحالالالذقٌة7170517517752

اإلنكلٌزٌةأولى19992395حنانحمودوفٌقزوٌاالالذقٌة8170534115367

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992394مٌادهرٌساحمدلٌناالالذقٌة9170565114643

اإلنكلٌزٌةأولى19992394خولهصالحمطٌعلوتسالالذقٌة10170563515382

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992392مهاءصالحرائدنوارالالذقٌة11170582518168

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002392هالهالحرامً الحسٌنابراهٌمهٌاالالذقٌة12170590019501

اإلنكلٌزٌةأولى19992392حناناسعد حاجعٌسىمحمدالالذقٌة1317057209499

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992392سفٌرهرسالنمازنراماالالذقٌة14170526015359

اإلنكلٌزٌةأولى20002391رحابحمويرامًجورجالالذقٌة15170513612468

اإلنكلٌزٌةأولى19992391رٌممرٌمابراهٌمغٌاالالذقٌة16170557915380

اإلنكلٌزٌةأولى20002390عاٌدهرمضانطاللندىالالذقٌة17170581015388

اإلنكلٌزٌةأولى19992390رٌماعلوحسانوالءالالذقٌة18170591615015

اإلنكلٌزٌةأولى20002390عبٌردرغامجهادجودالالذقٌة1917051299131

اإلنكلٌزٌةأولى20002390ختامدٌب علًمهندتٌماالالذقٌة20170510016463

اإلنكلٌزٌةأولى19992390ندىداودهللا عبدربىالالذقٌة21170526917683

اإلنكلٌزٌةأولى19992389آسٌاالدار ستفراسدعاءالالذقٌة22170522914432

اإلنكلٌزٌةأولى19992389ابتسامصٌوحٌاسرالٌسارالالذقٌة23170505115347

الفرنسٌةأولى19992388لٌنافرحفاديشفٌقالالذقٌة24170543512600

اإلنكلٌزٌةأولى19992388ضحىزٌودكاملزٌنبالالذقٌة25170536915368

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992388امتثالعلًمحمداحمدالالذقٌة26170499711614

اإلنكلٌزٌةأولى19992388رابحهعلًمطٌعمحمدالالذقٌة27170572712457

اإلنكلٌزٌةأولى20002388امتثالزرٌقحسنرٌماالالذقٌة28170533416219

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992388عبٌرعبٌدبشاراٌمانالالذقٌة29170506217993

اإلنكلٌزٌةأولى20002387سمرابراهٌمسمٌرفاديالالذقٌة30170558712471
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اإلنكلٌزٌةأولى20002387فداءدٌوبحسامالٌسارالالذقٌة31170504915346

اإلنكلٌزٌةأولى19992387لماكنجوعمادزٌنهالالذقٌة32170538115371

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992387روٌدهنصرههٌثممجدالالذقٌة3317056829218

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002387غٌثاءفرحانترانٌكبٌٌرالالذقٌة34170509112467

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992386بثٌنهحسوننبٌلحسٌنالالذقٌة35170517110166

اإلنكلٌزٌةأولى19992386لٌلىالمجٌرسهعمادعبدالرحمنالالذقٌة3617054839138

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992386وفاءعجوزعلًمصطفىالالذقٌة3717057639545

اإلنكلٌزٌةأولى19992386سوسنحٌدرسلٌماننورالالذقٌة38170583915806

اإلنكلٌزٌةأولى20002386رحابسلطانمعناحمدالالذقٌة3917050009118

اإلنكلٌزٌةأولى19992385سارٌهمزٌقبشارأمجدالالذقٌة40170492810827

اإلنكلٌزٌةأولى19992384سلوىشٌحاسمٌرمرحالالذقٌة41170574515789

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002383سورٌازحلوطاحمدلبنىالالذقٌة42170561816152

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002383نجاحعاقلزهٌرزٌنبالالذقٌة43170536018078

اإلنكلٌزٌةأولى19992382رناالغانماوسعلًالالذقٌة4417055169143

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992382كوثرالخرٌشغساندٌمهالالذقٌة45170523818380

اإلنكلٌزٌةأولى19992382نجوداسدرعدزٌنهالالذقٌة46170537816861

اإلنكلٌزٌةأولى20002382ابتسامالحمودغٌاثعالالالذقٌة47170550815740

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002382وفاءمنصورعمادمرحالالذقٌة48170574615386

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992382هنداسماعٌلمحمدٌوسفالالذقٌة49170594210998

اإلنكلٌزٌةأولى20002381نداءتجورسمٌرصباالالذقٌة50170544615417

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002381رامٌاالحبالتًعهد محمدهبهالالذقٌة51170587615824

اإلنكلٌزٌةأولى19992381سوسنسلومصفوانأشرفالالذقٌة52170492012465

اإلنكلٌزٌةأولى20002381ودادحسنمنذرمفٌدالالذقٌة5317057739714

اإلنكلٌزٌةأولى19992380بشرىقزازونوفلرٌمالالذقٌة54170533315366

الفرنسٌةأولى19992380حسنهدرٌباتًالدٌن نوررنٌنالالذقٌة55170528915293

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002380سمٌرهحٌدرٌاسرجوديالالذقٌة56170513415356

اإلنكلٌزٌةأولى19992380لٌنافاضلجهادزٌنبالالذقٌة57170535914877

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992379فتاةرسالننزارماهرالالذقٌة58170566211033

اإلنكلٌزٌةأولى19992379وفٌقةمحمدناجحرٌمالالذقٌة59170533215365
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002379شذىحاتمحاتمأوسالالذقٌة60170493810765

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002379احالمالجالدعلًحٌدرالالذقٌة61170520612415

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992379سمٌحهعربجمالوالءالالذقٌة62170591515847

اإلنكلٌزٌةأولى20002379حنانمهناهٌثمامجدالالذقٌة6317050529125

اإلنكلٌزٌةأولى19992379اٌماناسماعٌلسامًفاديالالذقٌة6417055869152

اإلنكلٌزٌةأولى19992378هالهصالحصقرزٌنبالالذقٌة65170536318290

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992378علٌاءبدورعدنانصفاءالالذقٌة66170544915377

اإلنكلٌزٌةأولى19992378سحرجلعوداصفرغدالالذقٌة67170527615650

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992378وفاءبوبومحمدحٌدرالالذقٌة6817052088963

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002378هناءامونودٌعهالالالذقٌة69170589617606

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002378غادةالصارمبسامحالالالذقٌة70170517315357

اإلنكلٌزٌةأولى19992377هٌامدست ابوغٌاثرهامالالذقٌة71170529215363

اإلنكلٌزٌةأولى19992377براءهالجهنًحكماتدعاءالالذقٌة72170522618282

اإلنكلٌزٌةأولى20002376روضهالعسكرمحمدعبدهللاالالذقٌة7317054879139

اإلنكلٌزٌةأولى19992376ادٌبهورديٌوسفعزٌزهالالذقٌة74170549515308

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992375شامةحمٌشوحسانهدٌلالالذقٌة75170588216282

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002375رٌحاناالعلونًاحمدربابالالذقٌة76170526718284

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992375انتصارشرٌفهعزٌزجوىالالذقٌة77170514614819

اإلنكلٌزٌةأولى19992375فاطمهاالبراهٌم الحمادالرحمن عبدزهرةالالذقٌة78170534015296

اإلنكلٌزٌةأولى19992375هناءدغمانوائلصباالالذقٌة79170544815376

اإلنكلٌزٌةأولى20002375وفاقمغرقونًصالحزٌنهالالذقٌة80170537915370

اإلنكلٌزٌةأولى20002375نادٌاجازهمصطفىمحمدالالذقٌة81170572512083

اإلنكلٌزٌةأولى20002375نهادشٌحاهاللنغمطرطوس82170581913115

اإلنكلٌزٌةأولى20002375فادٌهاسكافبسامهالالالذقٌة83170589418343

الفرنسٌةأولى19992374لمٌسسلوملؤيمرٌمالالذقٌة84170576018342

اإلنكلٌزٌةأولى19992374روٌدهزاهرٌاسرسارهطرطوس85170539713059

اإلنكلٌزٌةأولى19992374مجدٌنعسافعبٌرآٌهالالذقٌة86170495916460

الفرنسٌةأولى19992374مٌسونمسلمنزارحٌدرهالالذقٌة8717052129133

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992374منالطه حاجطهآٌةالالذقٌة88170494214126
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اإلنكلٌزٌةأولى20002374مٌرنامحفوضمٌشالالٌاسالالذقٌة89170504812585

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992374ملكرجبقحطانآٌهالالذقٌة90170496516461

اإلنكلٌزٌةأولى20002374عبٌرفرحات زرٌقرامًمحمدالالذقٌة9117056999478

اإلنكلٌزٌةأولى19992374عبٌراسعدعقٌلرٌمالالذقٌة92170532616598

اإلنكلٌزٌةأولى19992373وفاءابراهٌممأمونسارهالالذقٌة93170539018095

اإلنكلٌزٌةأولى19992373نجوىدروٌشغسانعالالالذقٌة94170550717354

اإلنكلٌزٌةأولى20002373راوٌهبٌرقداراحمدرٌانالالذقٌة95170531514503

اإلنكلٌزٌةأولى19992373هولندهمحمدهٌثمحٌدرالالذقٌة96170520912237

اإلنكلٌزٌةأولى19992372دٌمابكباشًخلٌلهندالالذقٌة97170589814745

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992372بدرهٌوسففٌصلالعباسالالذقٌة9817050379124

اإلنكلٌزٌةأولى20002372منتهىعبٌداحمدالربٌعالالذقٌة99170503112205

اإلنكلٌزٌةأولى20002371فدوهبلوطحمزهرهفالالذقٌة100170529915466

اإلنكلٌزٌةأولى20002371الذابشورنزارسٌلٌنالالذقٌة101170542918438

اإلنكلٌزٌةأولى19992371جمانهصقورنظٌرنوراالالذقٌة102170585718176

اإلنكلٌزٌةأولى19992370سهٌرعثمانسامًمرٌمالالذقٌة103170575717908

اإلنكلٌزٌةأولى20002370هالجغنونهللا رزقجويالالذقٌة104170514518357

اإلنكلٌزٌةأولى19992370لورٌتحناأمٌنمٌريالالذقٌة105170579518337

اإلنكلٌزٌةأولى19992370فتحٌهالشاطررفٌقعلًالالذقٌة10617055249818

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992370روعهفهدزٌادوجدالالذقٌة107170591112478

الفرنسٌةأولى19992369منىفضولالٌاسجوزفٌنالالذقٌة108170513818340

اإلنكلٌزٌةأولى20002369ٌوالٌوسفنمٌرالعابدٌن زٌنالالذقٌة10917053519135

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002369سكٌنهسناحسندعاءالالذقٌة110170522515358

اإلنكلٌزٌةأولى20002369هباشاقولسائرمارٌةالالذقٌة111170565815997

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002369ابتسامجبارهلؤيبشارالالذقٌة11217050859127

اإلنكلٌزٌةأولى19992369سوسنعباسحسٌنزٌادالالذقٌة11317053439134

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002369مرفتدٌبهجهادعلًالالذقٌة114170552011751

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992369بشرىغنوممحمدجنىالالذقٌة115170512518281

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992368مرٌمخلٌفحسٌناحمدالحسكة11617049869153

اإلنكلٌزٌةأولى19992368اروىمحمودمحمدكندهالالذقٌة117170561218123
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992368رفٌقهدوٌرعلًهدٌلالالذقٌة118170588615391

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992368صباٌوسفعٌسىحٌدرالالذقٌة119170520710002

اإلنكلٌزٌةأولى19992368حسناءفواخرجًسلٌممعتزالالذقٌة120170577010360

اإلنكلٌزٌةأولى19992368نسٌبهادرٌسالخالق عبدمحمدالالذقٌة12117057129489

اإلنكلٌزٌةأولى20002368رنامرٌشهسامردٌمهالالذقٌة122170523715636

اإلنكلٌزٌةأولى19992368سوزانشرٌقًمحمدرزانالالذقٌة123170527414019

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992368مارٌنجرجًرامًرٌتاالالذقٌة124170531718405

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002367مٌمًابراهٌمسمٌرسارهالالذقٌة125170538618341

اإلنكلٌزٌةأولى19992367ادٌبةقنادٌلالرزاق عبدادٌب محمدالالذقٌة126170569012087

اإلنكلٌزٌةأولى19992367ازدهاررٌامحمدضحىالالذقٌة127170545316452

اإلنكلٌزٌةأولى19992367سمرجابراٌمنرقٌةالالذقٌة128170528116112

اإلنكلٌزٌةأولى20002366هناءعسٌكرٌهالدٌن سعدكرمالالذقٌة12917056029686

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992366هندابراهٌمثابتٌازدالالذقٌة130170592611147

اإلنكلٌزٌةأولى20002366بلقٌسحسننسمرشاالالذقٌة131170527518044

الفرنسٌةثانٌة20002366هالهغزالبهجتالمهندالالذقٌة132170504310968

اإلنكلٌزٌةأولى20002366آسٌاحسنمحمدلجٌنالالذقٌة133170562314941

الفرنسٌةثانٌة20002366مهاشٌحامحمدٌوشعالالذقٌة13417059459163

اإلنكلٌزٌةأولى20002366امٌمهمهنامعٌنحالالالذقٌة135170518115616

اإلنكلٌزٌةأولى20002365جمانهحسنشفٌقأسامهالالذقٌة13617049189120

اإلنكلٌزٌةأولى19992365غٌداءسلمانهاللعلًالالذقٌة137170555011643

اإلنكلٌزٌةأولى19992365غراممعالٌحٌىمرامالالذقٌة138170574017443

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002365لبٌنهحمدانعلًصالحالالذقٌة139170544412399

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992365وطفهزوانغٌاثلجٌنالالذقٌة140170562215990

اإلنكلٌزٌةأولى19992365اٌفونالعلًعلًتاالالالذقٌة141170509318280

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992365هدىبوراسنزٌهمتٌاديالالذقٌة142170567612594

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002365غادهحسنسامررٌمالالذقٌة143170532316045

اإلنكلٌزٌةأولى20002365الهامربٌبسهٌلخضرالالذقٌة144170521512249

اإلنكلٌزٌةأولى20002364صبامعراويبدر احمدشهدالالذقٌة145170544115059

اإلنكلٌزٌةأولى19992364دٌماعلًٌوسفجعفرجوسفالالذقٌة14617051199130
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992364فاطمهصهٌونًولٌد محمدٌاسمٌنالالذقٌة147170592814076

اإلنكلٌزٌةأولى19992364ندٌمهزٌنًعلًبتولالالذقٌة148170507415027

اإلنكلٌزٌةأولى19992364مهاءمحمدنضالزٌنبطرطوس149170537513274

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992364هناءالجانًٌوسفنورالالذقٌة150170585415529

اإلنكلٌزٌةأولى19992364خدٌجهالشٌخصالحدعاءالالذقٌة151170522814834

اإلنكلٌزٌةأولى19992364نهاددٌوبمحمدتهانًالالذقٌة152170509715353

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002364سحرمنزلجًعمرعبٌرالالذقٌة153170549014578

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992364فاتنمؤٌدجمالسعٌد محمدالالذقٌة15417057019517

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002364غادهجورٌهفٌصلحسنالالذقٌة155170516112411

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992364سحرالٌقهولٌدٌزنالالذقٌة156170593310536

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992363مٌساءشعبانًهاشمرهفالالذقٌة157170530815364

اإلنكلٌزٌةأولى20002363لمٌاءطٌبامحمدالدٌن زٌنالالذقٌة15817053459347

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992363ٌسرىاحمداحمدمٌارالالذقٌة159170578717658

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002363لمٌسٌونسفراسسمٌاالالذقٌة160170541515486

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992363نسرٌنغالونجًسعدآٌهالالذقٌة161170495818000

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992363سهامالزٌتًابراهٌمبراءةالالذقٌة162170508014802

الفرنسٌةثانٌة20002363ثروىدوبادٌاببانةالالذقٌة163170506916406

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992363اٌمانعباسلؤينورالالذقٌة164170584817416

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992363ملكزهٌرةسهٌلحٌدرالالذقٌة16517052039625

اإلنكلٌزٌةأولى19992363هالهزاهرغسانزٌنبالالذقٌة166170536816320

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992363وفاءوردهمحمدعبدالكرٌمالالذقٌة167170548612418

الفرنسٌةثانٌة19992363سهٌرصقرمحمودعالءالالذقٌة168170551012453

اإلنكلٌزٌةأولى20002362نسرٌنالبٌشٌنًمصطفىحالالالذقٌة169170518014824

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002362مٌساءسلوممحمودغمارالالذقٌة170170557615309

اإلنكلٌزٌةأولى20002362كٌنداالنور عبدفوازكابًالالذقٌة171170560012576

اإلنكلٌزٌةأولى19992362ٌسرىملحمفؤاداحمدالالذقٌة17217049939586

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992362غادهشبلمحمودنغمالالذقٌة173170581718165

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992362رٌمجونًعمرآٌهالالذقٌة174170496114370

اإلنكلٌزٌةأولى19992362لٌلىالجبٌلًمحمدلٌنالالذقٌة175170564714953
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اإلنكلٌزٌةأولى19992362صدٌقهمدنٌهرٌاضدٌمهالالذقٌة176170523618036

اإلنكلٌزٌةأولى20002362ردٌنهالعجًجودتجوٌلالالذقٌة177170515018360

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992362ثانٌهعكوزٌادرندالالذقٌة178170528417688

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992362فاطمةالحسنمحمودهبهالالذقٌة179170587718296

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992361منىاسبررٌمونعٌسىالالذقٌة180170556712574

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002361هاالشاهٌنابًأوسالالذقٌة181170493610685

اإلنكلٌزٌةأولى19992361هٌامبدوراحمدنغمالالذقٌة182170581614985

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002361تمامكنعانمحمدٌاراالالذقٌة183170592417025

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992361سمٌرهٌاسٌنالقادر عبداالءالالذقٌة184170502113984

اإلنكلٌزٌةأولى19992361رانٌاربوعوهٌباسكندرالالذقٌة18517050149121

اإلنكلٌزٌةأولى19992361فرٌدهحدادفاديهلل الحامدالالذقٌة186170502510224

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992360فٌروزحماددٌبالعابدٌن زٌنالالذقٌة187170534610463

اإلنكلٌزٌةأولى19992360سوسنشٌبانعلًهللا عبدالالذقٌة188170548010038

الفرنسٌةأولى19992360مهىالقاضًٌاسرعمارالالذقٌة18917055639148

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992360فدوىزمزمرفعتطارقالالذقٌة19017054559361

الفرنسٌةثانٌة19992360رفٌقهمصطفىنبٌلبشرىالالذقٌة191170508715265

اإلنكلٌزٌةأولى19992360مٌساءجونًفؤادأمجدالالذقٌة192170492910228

اإلنكلٌزٌةأولى20002359امٌمهدروٌشانورصالحالالذقٌة193170544310470

الفرنسٌةثانٌة19992359اسعافنجمكاسرحاتمالالذقٌة19417051519018

اإلنكلٌزٌةأولى19992359ظوفٌكدروسهراشاكتامارالالذقٌة195170509418356

اإلنكلٌزٌةأولى19992359رانٌازٌداناسعدحذٌفهالالذقٌة196170515310802

اإلنكلٌزٌةأولى20002359وفاءبٌطارلوسٌاناٌلٌساالالذقٌة197170506118437

اإلنكلٌزٌةأولى19992359دٌاناالشٌخمحمدسهاالالذقٌة198170542115909

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002359انتصارتلٌلًماهرالدٌن تاجالالذقٌة19917050928954

اإلنكلٌزٌةأولى20002359ربابسماقٌسحالالالذقٌة200170517714822

اإلنكلٌزٌةأولى20002358ظاللبزماويفارسسالمالالذقٌة201170540710258

اإلنكلٌزٌةأولى20002358نعٌمهابراهٌممحمداحمدالالذقٌة202170499613205

اإلنكلٌزٌةأولى19992357حفصهارشوكٌهاحمدنور محمدحماة203170573318637

اإلنكلٌزٌةأولى19992357سالمازهريمحمدرغد الشرٌفهالالذقٌة204170503514344
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الفرنسٌةثانٌة20002357منىجبارههٌثماحمدالالذقٌة20517050019119

اإلنكلٌزٌةأولى19992357فلايرعلًنضالاٌاسالالذقٌة206170505812446

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992357رجاءفالح قرهمحمدسارهالالذقٌة207170539215373

اإلنكلٌزٌةأولى19992357فداءعلٌانسٌفعبٌرالالذقٌة208170548818111

اإلنكلٌزٌةأولى20002357بدرهقنجراويمحمودمحمدالالذقٌة209170572410518

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992357هٌامالٌغنامٌرهٌاالالذقٌة210170590315837

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002357منىشرفكمال محمدحالالالذقٌة211170517815906

الفرنسٌةثانٌة20002357وحٌدهنجارعلً محمداحمدالالذقٌة21217049989947

اإلنكلٌزٌةأولى20002357لٌنامحفوضعماداحمدالالذقٌة213170499211952

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002357سناءاسماعٌلعلًنوراالالذقٌة214170585517372

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992357مٌساءهلوالواحد عبدفراسالالذقٌة215170559312058

الفرنسٌةثانٌة19992356سحرمٌاجمالرهامالالذقٌة216170529015362

اإلنكلٌزٌةأولى20002356دعدالخٌرٌاسرآٌهالالذقٌة217170496615351

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992356عبٌرجرادهندٌمسوزيالالذقٌة218170542618409

اإلنكلٌزٌةأولى19992356رٌمٌوسفبرهانمهرانالالذقٌة21917057839162

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992356نجاحالقصعههاشمالفقار ذوالالذقٌة22017052479032

اإلنكلٌزٌةأولى20002356انعاممحرزاسامهبتولالالذقٌة221170507118008

اإلنكلٌزٌةأولى20002356ضحى الدحروج باسل شهدالالذقٌة222170543916232

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992356سهامصافٌاالمأمونرائدالالذقٌة223170524912002

اإلنكلٌزٌةأولى19992356مهاجلعودطارقنورالالذقٌة224170584215807

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992356تغرٌدشحادهمسعودنرمٌنالالذقٌة225170581415330

الفرنسٌةثانٌة19992356هناءدٌوبجمٌلعمارالالذقٌة226170555512317

اإلنكلٌزٌةأولى19982356ربابقبالنعلًربابالالذقٌة227170526818604

اإلنكلٌزٌةأولى19992356كوكبمحمدمحمدجعفرالالذقٌة22817051159764

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002355حمٌدهعلًقحطانحنانالالذقٌة229170518916882

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002355اٌمانمنفخاحمدمحمدالالذقٌة23017056899468

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002355هدىطاهرعدنان محمدهبهادلب23117058759145

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992355نجلهخرٌمافٌصلمادلٌنالالذقٌة232170565514955

الفرنسٌةأولى19992355حالخالمالكفاديالالذقٌة233170558912472
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اإلنكلٌزٌةأولى20002355ٌسرىمنصورسهٌلجعفرالالذقٌة234170511112447

اإلنكلٌزٌةأولى20002354لٌلىالجمالاطرادهبهالالذقٌة235170586917660

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002354فاطمهعلً قرهحسٌنعبدالعزٌزالرقة23617054856062

اإلنكلٌزٌةأولى20002354مٌساءناصربشٌرارامالالذقٌة237170500510423

اإلنكلٌزٌةأولى19992354هوٌدهدٌبالٌاسمٌرايالالذقٌة238170579018335

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992354دعدجدٌدوفٌقجوديالالذقٌة239170513314814

اإلنكلٌزٌةأولى19992354ماجدلٌنقهوجًنهادجولٌاالالذقٌة240170514215031

اإلنكلٌزٌةأولى20002354روٌدهمحشٌهالكرٌم عبدالهدى نورالالذقٌة241170583214713

اإلنكلٌزٌةأولى20002354سماراطرافنبٌلغٌثالالذقٌة24217055829840

اإلنكلٌزٌةأولى19992354سمٌرهحمٌدوشغسانالفقار ذوالالذقٌة243170524610008

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992354مهاغالونجًمصطفىاحمدالالذقٌة244170499911955

اإلنكلٌزٌةأولى19992354سمٌرهسبورٌوسفمجدالالذقٌة245170568311652

اإلنكلٌزٌةأولى19992354خنساءخلٌل أبوالجبار عبدمحمدالالذقٌة24617057109487

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992354فتاةقاسمجوداتشمسالالذقٌة247170543715375

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002353ادٌبهصبحاٌمنمضرالالذقٌة248170576712432

اإلنكلٌزٌةأولى19992353لٌناالرٌمموسىأندرٌهالالذقٌة249170493412485

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992353نوهادالعلًعلًمًدمشق رٌف250170578624040

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992353مًالمعماررائدٌزنالالذقٌة251170593010151

اإلنكلٌزٌةأولى19992353غفراناسماعٌلعمادعلًالالذقٌة252170553411495

اإلنكلٌزٌةأولى19992353نهالزٌفهعادلغٌثالالذقٌة25317055809150

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992353هناءالوزهاسعدزٌنبالالذقٌة254170535715688

الفرنسٌةثانٌة19992353مًاسبرحسنهدٌلالالذقٌة255170588317860

اإلنكلٌزٌةأولى19992353هٌامشحادهعدنانجعفرالالذقٌة25617051129761

اإلنكلٌزٌةأولى19992353تغرٌدمحفوضفداءلبنىالالذقٌة257170561918127

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002352فدىخوريفائزمٌخائٌلالالذقٌة258170578912475

اإلنكلٌزٌةأولى20002352غٌداءاسبرفائزسالفهالالذقٌة259170540615711

الفرنسٌةأولى19992352عبلهتركسلٌمماٌاالالذقٌة260170566715383

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992352نوالالرحٌهمحمدماٌاالالذقٌة261170567118148

اإلنكلٌزٌةأولى19992352ربىالحاٌكعهدألٌسارالالذقٌة262170492516458

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992352سكرحمودحافظختامالالذقٌة263170521317142

اإلنكلٌزٌةأولى19992352هوٌدهعكرمهولٌدحنانالالذقٌة264170519214006

اإلنكلٌزٌةأولى19992352رجاءاحمد السٌدبسامرهفالالذقٌة265170529714479
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اإلنكلٌزٌةأولى20002351لمىاحمدآصفاالءالالذقٌة266170502017981

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002351ثناءبهلولرضوانربٌعالالذقٌة267170527111732

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002351روجٌناعلًفاٌزماٌاالالذقٌة268170566817359

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992351جوماناالورعهتوفٌقمرٌمالالذقٌة269170575518154

اإلنكلٌزٌةأولى19992351رٌمةسعٌدمحمدرباالالذقٌة270170526613937

اإلنكلٌزٌةأولى20002351جمانهاحمدحسناٌهالالذقٌة271170506318237

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002351فٌروزعمرانقٌسحٌدرهالالذقٌة272170521112244

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992351حنانحسناكرمنماءالالذقٌة273170582117260

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350منىمكٌههللا عبدزٌنهالالذقٌة274170538014518

اإلنكلٌزٌةأولى19992350منالمحسنعباسانغامادلب275170505510025

اإلنكلٌزٌةأولى19992350ثناءاحمدمحمدمصطفىعلًالالذقٌة276170554311927

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350نجوىزمردظرٌفلمىالالذقٌة277170563016454

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002350ٌسرىالحسٌنطالبلقمانالالذقٌة278170562611888

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350سوزانٌوسفاٌهملجٌنالالذقٌة279170562115381

اإلنكلٌزٌةأولى20002350عبٌرشهٌرهبشارعمارالالذقٌة280170555410499

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992350بانعلًلؤيآٌةالالذقٌة281170494318004

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002350دلٌلهبطالنوريافٌنالحسكة282170501814538

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002349عفافالدٌن حساممحمودارٌجالالذقٌة283170500917467

اإلنكلٌزٌةأولى19992349سمرحمدمحمدهٌاالالذقٌة284170590617865

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992349سعدهاحمدباللحنانالالذقٌة285170518817523

اإلنكلٌزٌةأولى20002349سمرالمصرياحمدآٌهالالذقٌة286170495114116

اإلنكلٌزٌةأولى20002349سحرصالحسائررٌمًالالذقٌة287170533816472

اإلنكلٌزٌةأولى20002349سوسناسماعٌلامٌرمحمدالالذقٌة28817056929695

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002349رناكورشٌخالرزاق عبدرهفالالذقٌة289170530214482

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992349رغداءحسن حاجممدوحمحمدالالذقٌة29017057299508

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992349هٌامحسونصبحًمحمدالالذقٌة29117057069484

اإلنكلٌزٌةأولى19992349مقبولهصعٌديجمالبراءهالالذقٌة292170508217745

اإلنكلٌزٌةأولى20002349عفافقاجوسلمانهاديالالذقٌة293170586310917

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002349هٌامخٌراحمددعاءالالذقٌة294170522414010

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992349سلمىحسنابراهٌممٌسالالذقٌة295170579616455

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992349فاتنغانمأٌمنسماحالالذقٌة296170541216374

اإلنكلٌزٌةأولى19992348شفٌقهمحمودجهادسارهالالذقٌة297170538417250

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002348زهرهالعٌسىالرحمن عبدابراهٌمالالذقٌة29817049749253

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002348مٌسونصوفًزاهً احمدآٌهالالذقٌة299170495214360

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002348فاطمهصوفًزكً محمدلجٌنالالذقٌة300170562414633

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992348سلمىعلًحافظحسنالالذقٌة301170515612231

الفرنسٌةثانٌة20002348منىطالباللطٌف عبدنورالالذقٌة302170584514697
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002348مٌادهعقل ابومحمدرٌانالالذقٌة30317053169345

اإلنكلٌزٌةأولى19992348بشرىجبوروجدبدٌعالالذقٌة304170507911484

اإلنكلٌزٌةأولى19992348انعامعٌاشنضالسارهالالذقٌة305170539615374

اإلنكلٌزٌةأولى20002348ردٌنهشالٌشبسامأرٌجالالذقٌة306170491716620

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992348وفاءحبٌبشهداتحٌدرالالذقٌة307170520411288

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002347هدىسلٌمانسلٌماننورالالذقٌة308170584017719

اإلنكلٌزٌةأولى19992347نهىالسلٌماناسامهمرحالالذقٌة309170574214963

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992347غصونالجنزٌرعمادآٌهالالذقٌة310170496015349

اإلنكلٌزٌةأولى19992347فاتندٌبمروانغسانالالذقٌة31117055728855

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992347جهانكحٌلهعلًطارقالالذقٌة31217054579137

اإلنكلٌزٌةأولى19992347سمٌرةقادوسنضالولٌمالالذقٌة313170591810918

اإلنكلٌزٌةأولى19982347سهامعاشورجمالبٌانالالذقٌة314170508918494

اإلنكلٌزٌةأولى20002347مٌادامحمودالدٌن عزعلًالالذقٌة315170553310055

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002347صفاءالشالشاحمدمحمدالالذقٌة31617056889155

اإلنكلٌزٌةأولى19992346مٌادهعلً سٌدخالدزٌنهالالذقٌة317170537714033

اإلنكلٌزٌةأولى19992346غادهعازارموسىباترٌسٌاالالذقٌة318170506718327

اإلنكلٌزٌةأولى19992346مٌساءنوٌرهمٌسرجعفرالالذقٌة319170511712226

اإلنكلٌزٌةأولى20002346ملكهعلًمنذرفرحالالذقٌة320170559514932

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992346مدٌحهمحمودمحمودحسنالالذقٌة321170516410450

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992346ربوعمصطوماهررهامالالذقٌة322170529315411

اإلنكلٌزٌةأولى20002346مٌساءعلً الشٌخفوزاترٌمالالذقٌة323170532916450

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992346هدىاحمدمحمدحسنالالذقٌة32417051639182

اإلنكلٌزٌةأولى20002346ٌمنعبٌد الشٌخرامزاحمدالالذقٌة325170498810907

اإلنكلٌزٌةأولى19992346تٌودورامرقصجادجويالالذقٌة326170514418400

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992346مٌادهحسنمحمدزٌنبالالذقٌة327170537015300

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992346مٌساءطرٌدمحسنبتولالالذقٌة328170507715262

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992346سوزانالبوزالغنً عبداكرمالالذقٌة32917050199123

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992346ازدهاراشقرمحمودحنانالالذقٌة330170519016165

اإلنكلٌزٌةأولى19992345صباحعبادعلًضاحًالالذقٌة331170545111395

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345منٌرهعٌسىعلًاحمدالالذقٌة332170499112442

اإلنكلٌزٌةأولى20002345مفٌدةعٌدالقادر عبدحٌاةالالذقٌة333170520014419

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345كرٌتاتركمانًنضالجورجالالذقٌة334170513712550

اإلنكلٌزٌةثانٌة20012344سامٌهسكٌفجرجسرافًالالذقٌة335170525112519

اإلنكلٌزٌةأولى20002344بلسمطرافاحمدعلًالالذقٌة33617055149656

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002344منىعضٌمهبدٌععلًالالذقٌة33717055189659

اإلنكلٌزٌةأولى20002344زهراءصقللًولٌدبراءةالالذقٌة338170508115596

اإلنكلٌزٌةأولى19992344عبٌرمرٌشجهادسهامالالذقٌة339170542217701
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002344هناديداالتًبشارلٌلىالالذقٌة340170564114640

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992344نظٌرهالسودهرئٌفحٌدرالالذقٌة341170520210456

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002344مٌادةجدٌدسمٌعرنٌمالالذقٌة342170528814850

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992344لٌنداعٌسىأمٌنماٌاالالذقٌة343170566418261

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002344فداءخنٌسهسمٌرهبهالالذقٌة344170587115390

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992344صفٌهجنديرٌاضالناالالذقٌة345170561714627

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992343هدىالجهنًبدٌعمحمدالالذقٌة346170569312456

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992343سناءعٌسىعلًرهفالالذقٌة347170530418056

اإلنكلٌزٌةأولى19992342ابتسامعلًالدٌن مجدغدٌرالالذقٌة348170557011646

اإلنكلٌزٌةأولى20002342رولىدٌبغٌاثمجدالالذقٌة349170567912506

اإلنكلٌزٌةأولى19992342منىرضوانمنذرحالالالذقٌة350170518214004

اإلنكلٌزٌةأولى20002342سناءرحمونحسٌنكندهالالذقٌة351170561115162

اإلنكلٌزٌةأولى20002342امٌنهبك خٌرمحمدكرمالالذقٌة35217056049211

اإلنكلٌزٌةأولى19992342مٌساءخٌربكآصفمحمدالالذقٌة353170568512344

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992342هالهحنٌفهفؤادحنٌنالالذقٌة354170519714830

اإلنكلٌزٌةأولى20002342نعمىحسونأكرممحمدالالذقٌة355170568610512

اإلنكلٌزٌةأولى20002342اسمهانمسعودعمادمحمدالالذقٌة356170571810202

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992341ضحىجبالوياحمدابراهٌمالالذقٌة357170496910209

اإلنكلٌزٌةأولى20002341مرٌممهناعٌسىكنانهالالذقٌة358170561014935

اإلنكلٌزٌةأولى19992341نبالعلًعلًتٌماءالالذقٌة359170510115266

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992341سمرحسونفؤادمحمدالالذقٌة36017057219159

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341حٌاةحسنجانكٌزروديالالذقٌة361170531410011

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340روٌدهفٌاضعلًعمارالالذقٌة362170555812321

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340نجوىاسماعٌلٌعقوبتهانًالالذقٌة363170509817225

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340مروهقاسم حاجباللهٌفاءالالذقٌة364170590914754

اإلنكلٌزٌةأولى19992340كرٌمةقجًبشٌر اسماعٌلسنانالالذقٌة365170541910402

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340سوسنحبٌبغٌاثمٌسالالذقٌة366170579917430

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340فاطمهطرٌفًاحمدنهادالالذقٌة367170582210139

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002340سوسنحوٌجًٌوسفعلًالالذقٌة368170555211451

اإلنكلٌزٌةأولى19992340لبنىعدٌرهالدٌن حسامحمزهالالذقٌة36917051869183

اإلنكلٌزٌةأولى19992340سهٌرجمالأكرمأٌمنالالذقٌة370170494910438

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982340غالٌةحمامًمحمودغادةالالذقٌة371170556819065

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002340هزاردروٌشماهرعطاءالالذقٌة37217054979141

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992340سمرزاهرالحكٌم عبدنورالالذقٌة373170584317415

الفرنسٌةأولى19992340روالالرحمن عبدبسامجواناالالذقٌة374170512718020

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002339هدىالورعهجهادبسامالالذقٌة375170508311293

اإلنكلٌزٌةأولى20002339رٌمدٌابعلًراماالالذقٌة376170525415288
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992339عفافعلًزٌانغفرانالالذقٌة377170557515983

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002339خلودشٌخٌحٌىهللا عبدالالذقٌة37817054819410

الفرنسٌةثانٌة19992339رحابعسافمحمدهارونالالذقٌة379170586411085

الفرنسٌةثانٌة19992338سناءصبٌحهٌوسفاحمدالالذقٌة38017050049745

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002338سلوهعاصًعلًزٌنبالالذقٌة381170536517568

الفرنسٌةثانٌة19992338هناءاسعدٌاسرحنٌنالالذقٌة382170519917020

الفرنسٌةأولى20002338وداددروٌشثائرصباالالذقٌة383170544516971

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338فلايرصبوحطاللندىالالذقٌة384170581117945

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002338انتصاردٌبمعنسالًالالذقٌة385170540218098

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002338نجوىعدٌرهمحرزمنارالالذقٌة386170577716645

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338شذىعٌدوائلعلًالالذقٌة387170555111833

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002338فلايرسلٌماناكرمعالالالذقٌة388170550118294

اإلنكلٌزٌةأولى19992337سنٌهولٌدغٌاثآٌهالالذقٌة389170496214128

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337غادهسٌدخالدمعتزالالذقٌة39017057699244

اإلنكلٌزٌةأولى19992337داللسكٌفجاللأملالالذقٌة391170493218323

اإلنكلٌزٌةأولى19992337امتثالعلًرٌاضالهدى نورالالذقٌة392170583017975

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002337ندٌمهجملفؤاداسراءالالذقٌة393170501314332

اإلنكلٌزٌةأولى19992337مهاحٌدرمحمدلٌالالالذقٌة394170563815772

اإلنكلٌزٌةأولى19992337سمٌرهعمرانعلًسالًالالذقٌة395170539916119

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002337هٌامسلٌمان شٌخبشاررهفالالذقٌة396170529815047

اإلنكلٌزٌةأولى19992337كمٌلهاسعدجعفرلوداالالذقٌة397170563616616

اإلنكلٌزٌةأولى19992337جواهرزمزمعمارراماالالذقٌة398170525716449

اإلنكلٌزٌةأولى19992337مرٌمسكٌفإلٌاسأملالالذقٌة399170493118322

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002336فاطمهشمسٌنكاسرهدٌلالالذقٌة400170588817185

اإلنكلٌزٌةأولى19992336هناءابراهٌمجهادعالالالذقٌة401170550217084

الفرنسٌةثانٌة19992336ماكًاسكٌفرامًنقوالالالذقٌة402170582012477

اإلنكلٌزٌةأولى20002336زوٌاقدسٌهجورجسلٌمالالذقٌة403170540812601

اإلنكلٌزٌةأولى19992336لٌالنعمانعلًبتولالالذقٌة404170507517044

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992336سمرسلهبعلًعبادهالالذقٌة405170546910474

اإلنكلٌزٌةأولى20002336وفٌقهرجبٌوسفنسرٌنالالذقٌة406170581516429

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002336عقٌلهعلًحمادالزٌنهالالذقٌة407170503417986

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002336انتصارضاهرعلًربىالالذقٌة408170527015454

اإلنكلٌزٌةأولى19992336غادهسلٌمانآصفسارهالالذقٌة409170538318088

اإلنكلٌزٌةأولى20002335امتثالصغٌرغسانحنٌنالالذقٌة410170519619025

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335سمٌرهبك خٌرسمٌرمحمدالالذقٌة41117057039702

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335لٌنهمحمدمحمدناٌاالالذقٌة412170580614982

اإلنكلٌزٌةأولى19992335ثناءغصنهسمٌرنورالالذقٌة413170584117850

30/13



أسماء المقبولين في السنة التحضيرية في جامعة تشرين

2018 - 2017 للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

التفاضل لغةالتفاضل دورةالتفاضل مجموعالميالد تاريخاألم اسمالكنيةاألب اسماالسمالمحافظةاالكتتاب رقماالمتحاني الرقمالتسلسل

اإلنكلٌزٌةأولى19992335منىزٌد ابوالدٌن جمالمصطفى محمدالالذقٌة414170572610351

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002335دٌمهقدحظافرإٌلٌاالالذقٌة415170494612487

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335ودادعلًعلًرهفالالذقٌة416170530318055

الفرنسٌةثانٌة19992335ربىالعباسًسعدإٌادالالذقٌة41717049409175

الفرنسٌةثانٌة19992335منىفراناٌمنآٌهالالذقٌة418170495417996

اإلنكلٌزٌةأولى19992334ازدهارغندورمفٌدأدهمالالذقٌة41917049159952

اإلنكلٌزٌةأولى19992334فاطمهرسالنهٌثمهدٌلالالذقٌة420170589217863

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334ثرٌاناصرعلًالكاظمالالذقٌة42117050389959

اإلنكلٌزٌةأولى20002334امٌرهٌاسٌنناٌلصالح محمدالالذقٌة42217057079523

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334شارلوتابراهٌمخلٌلخلدونالالذقٌة42317052189631

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334مٌساءٌوسفعلًروانالالذقٌة424170531114861

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002334فادٌاعبادولٌدرندالالذقٌة425170528614849

اإلنكلٌزٌةأولى20002334هدىابراهٌممالكعمارالالذقٌة426170556111232

اإلنكلٌزٌةأولى19992334سوسنالدالًثائرالكمٌتالالذقٌة42717050409961

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334منىعفٌصهجمالسناءالالذقٌة428170541814553

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334هناءالشمالت ابولؤيرٌماالالذقٌة429170533515231

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002333بسمهرستمأنور محمدمنالالالذقٌة430170577814663

اإلنكلٌزٌةأولى20002333شادٌهرٌحاويسمٌرعمرالالذقٌة43117055659438

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002333ملكالعال عبدفادينورالالذقٌة432170584714699

اإلنكلٌزٌةأولى20002333لداشٌحااسعداسامةالالذقٌة433170501010726

اإلنكلٌزٌةأولى19992333وفاءصقرمحموددٌاناالالذقٌة434170523415635

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002333عروبةالشلحالحكٌم عبدآثارالالذقٌة435170490914078

الفرنسٌةثانٌة20002332مرفتدٌبهجهاداللٌثالالذقٌة436170504111743

اإلنكلٌزٌةأولى19992332نٌنوىانطًحناٌوالندالحسكة437170594613124

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332رٌماغا حسٌنالغفور عبدسهامالالذقٌة438170542314559

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002332شذاحسن حاجصالحعبٌرالالذقٌة439170548914577

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332نهلهشرٌقهمٌكائٌلعلًالالذقٌة440170554710493

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002332مهاابراهٌممنهلتٌماءالالذقٌة441170510317957

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332هدىحسٌن الحاجعمادسٌماءالالذقٌة442170543119060

اإلنكلٌزٌةأولى19992332روالمحشٌهخالدآٌهالالذقٌة443170495614364

اإلنكلٌزٌةأولى19992332سهامصقرمحمدصافًالالذقٌة444170544212272

الفرنسٌةأولى20002332رزقٌهقربونعبدالناصرتسنٌمالالذقٌة445170509615352

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331املخوريعادلألٌنالالذقٌة446170492718392

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331نهالابراهٌمٌوسفمحمدالالذقٌة447170573512086

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331جولٌتمقصودكاسرماٌاالالذقٌة448170566917360

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331سناءخمٌس شٌخنعمانابراهٌمالالذقٌة44917049829885

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002331مفٌدهصقرنضالزٌنالالذقٌة450170535511771
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الفرنسٌةثانٌة19992331سمرصقراحمدرهفالالذقٌة451170529418286

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002331رنانصٌرقدسًالحسامالالذقٌة452170502612582

اإلنكلٌزٌةأولى20002331امٌرهدٌبهثائرباسلالالذقٌة453170506812212

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330فائزهبلٌديحسانروانالالذقٌة454170530915668

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330مرٌممحسناحمدفاطمةادلب45517055919125

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330هاللهمظلومروبٌلهدٌلالالذقٌة456170588416494

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002330فاتنمتوجغٌاثرودسالالذقٌة457170531310845

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330لبٌنهعلًنبٌلجوىالالذقٌة458170514916867

اإلنكلٌزٌةأولى19992330انتصارزٌدانبهاءرغدالالذقٌة459170527816243

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330داللسعٌدعلًمارٌاالالذقٌة460170565716604

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002330هناءحسنسلٌمانهالالالذقٌة461170589516204

اإلنكلٌزٌةأولى19992330رجاءاحمد سٌدسلٌممحمدالالذقٌة46217057029482

اإلنكلٌزٌةأولى20002330ازدهاردروٌشتوفٌقآٌهالالذقٌة463170495516459

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330امانًجبالويالعزٌز عبدنهٌالالالذقٌة464170582418166

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330أرٌنبٌوسفاٌادعبادهالالذقٌة465170546711445

اإلنكلٌزٌةأولى19992329سماهرعلًحسانودٌعحمص466170591311772

اإلنكلٌزٌةأولى20002329نهلهنادرعدنانٌاراطرطوس467170592215400

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329سفٌرهبٌشانًعادلماهرالالذقٌة468170566010994

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002329املعنترسعٌددروٌشالالذقٌة46917052239338

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329هندزرٌقخالدعالٌهالالذقٌة470170546517706

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329ندااحمدمحسنحسنالالذقٌة47117051629616

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002329فدوهعلً رٌسعبدالسالمفؤادالالذقٌة472170558510309

اإلنكلٌزٌةأولى20002329سحرالسعدالناصر عبدالهدى نورالالذقٌة473170583314714

الفرنسٌةأولى19992329ثناءشمٌسحمزهحسٌنالالذقٌة474170516811857

اإلنكلٌزٌةأولى20002328صبابنٌاتاكرمزٌنالالذقٌة475170534411817

الفرنسٌةثانٌة19992328ٌسرىاحمدمنٌرإباءالالذقٌة476170490811532

اإلنكلٌزٌةأولى19992328عطرٌهبرهومبسٌمرئبالالالذقٌة47717052489634

اإلنكلٌزٌةأولى19992328صفاءسوٌدهانًوجدالالذقٌة47817059129000

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328جمانهموٌشهفائزأحمدالالذقٌة47917049129087

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328فاتنحمودالدٌن نوررهفدمشق480170530734608

الفرنسٌةثانٌة20002328أمٌنةحالقعلًإٌالفالالذقٌة481170494515348

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328زٌنبمخٌبرالدٌن حسامالعباسالالذقٌة482170503612206

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328بشرىاالطرشمحمدمحمودالالذقٌة483170573810927

الفرنسٌةأولى19992328وفاءحلوهبسامرغدحماة484170527728036

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002328منتهىالضلعنهادنورالالذقٌة485170585110529

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328رجاءسعٌدمنذرالحسنالالذقٌة486170502912445

اإلنكلٌزٌةأولى20002328رداحابراهٌمهٌثممجدالالذقٌة487170568110511
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328فاطمهحاتممحمدعالالالذقٌة488170550915741

اإلنكلٌزٌةأولى19992328صفٌهاحمدمحمدمعٌنالالذقٌة489170577212433

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328سمرمقدسًفادياٌزابٌلالالذقٌة490170505918325

الفرنسٌةثانٌة19992327داللالزراعًالرحٌم عبدمحمدالالذقٌة49117057138866

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327فلهمٌنعلًعٌسىمروهالالذقٌة492170575117907

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002327هوٌداابراهٌماسامهسالًالالذقٌة493170539815707

اإلنكلٌزٌةأولى19992327هٌفاءالخطٌباوسالحمٌد عبدالالذقٌة494170547312452

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327مٌرناجبورعزتاٌهابالالذقٌة495170506512488

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002327حنانحوشروبٌرالٌاسالالذقٌة496170504512466

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002327نسرٌنتٌزٌنًعلً محمدالقادر عبدالالذقٌة497170547710285

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326رنىحاٌكصدٌقٌوسفالالذقٌة498170594112581

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326نجوىاألٌوبًخالدعادلالالذقٌة49917054639367

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326امٌمهاصطٌفًزكوانرٌمالالذقٌة500170532215675

اإلنكلٌزٌةأولى19992326رحاببركاتمأمونمرحالالذقٌة501170574814966

اإلنكلٌزٌةأولى20002326الهامصالححسٌنقسورهالالذقٌة50217055989682

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326ندىابراهٌماكرممضرالالذقٌة503170576610523

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326منٌفهطحانعمرمحمدالالذقٌة504170571910333

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326لٌناالخصًحنافؤادالالذقٌة505170558412470

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326خدٌجةعتٌقأحمدشهدالالذقٌة506170544014914

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326سمٌهحدادالمنعم عبدروانالالذقٌة507170531014198

اإلنكلٌزٌةأولى19992326فلكعونمحمددٌاناالالذقٌة508170523315039

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326كوثرخلٌلمروانروانالالذقٌة509170531218287

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002325نسرٌنناصرغسانابراهٌمالالذقٌة510170497811065

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325هدىبكباشًخالددانٌهالالذقٌة511170522218029

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325هٌامعلًآصفمهاالالذقٌة512170578015517

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002325الهامابراهٌمعلًلطٌفهالالذقٌة513170562517823

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325بدٌعهجازيعدنانعلًالالذقٌة51417055329145

اإلنكلٌزٌةأولى20002325رهٌفالمحمدحسنرناالالذقٌة515170528217525

اإلنكلٌزٌةأولى19992325رحاببدورعلًطارقالالذقٌة51617054569042

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325سكٌنهمحمدعدنانغٌثالالذقٌة517170558111647

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002325ٌوالندعبٌدرفٌقنهادالالذقٌة518170582312597

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325فاطمةأصفريالدٌن صالحأدٌب محمدالالذقٌة519170568410343

اإلنكلٌزٌةأولى19992325ٌمناالخرسفاٌزآٌهالالذقٌة520170496416776

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325غروبصالحجودتمازنالالذقٌة521170565910197

اإلنكلٌزٌةأولى19992325روالفالح قرهنزارلمىالالذقٌة522170563315992

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324تقالمٌاعلًقسورهالالذقٌة523170559911499

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324ابتسامسلطانهٌثممهديالالذقٌة524170578210525
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002324روضهزودهابراهٌمٌمانحماة525170593528788

اإلنكلٌزٌةأولى20002324سمٌهعبدهللاعبدالهاديسارهالالذقٌة526170538818251

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324عائده سلمانٌحٌىالعابدٌن زٌنالالذقٌة527170535211896

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324منتهىنصٌرنبهانجوديالالذقٌة528170513218328

اإلنكلٌزٌةأولى19992324لٌنامحمودذكوانلمىالالذقٌة529170562818131

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324داللالعلًمنجدلٌلىالالذقٌة530170564418276

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324سماحنبٌعهمحمدمرحالالذقٌة531170574915790

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002324لٌزقرحٌلًطاللندىالالذقٌة532170581215328

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323عبرٌهالشكوحًحمزهآٌةالالذقٌة533170494115095

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323كفاحاحمدمجدمحمدالالذقٌة534170572312355

اإلنكلٌزٌةأولى19992323زهرعبادضاحًضحىالالذقٌة535170545217031

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002323نورالسٌدمصطفىجابرالالذقٌة53617051049315

اإلنكلٌزٌةأولى19992323امٌنهصبٌحهاللالحسٌنالالذقٌة537170503010841

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323عندلٌبالجنديصالحعلًالالذقٌة538170552912141

اإلنكلٌزٌةأولى20002323سماحٌونسعمارأٌناسالالذقٌة539170495014357

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323سوسنحسنعارفالمقدادالالذقٌة540170504211665

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002323حلٌمهاحمد حاجخالدنورالالذقٌة541170583714693

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002323نبٌالصفتلًمنذرزٌنبالالذقٌة542170537316150

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323امٌرهسنكرياحمدلمٌاءالالذقٌة543170563414637

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322ودادعفٌصهمحمدسالًالالذقٌة544170540114534

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322سحرسالمسلٌملٌناحماة545170565229124

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322رٌمناصراٌادآٌهالالذقٌة546170495314781

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322مجدالعلونًمحمدعمارالالذقٌة547170556211724

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322باسمهشٌحارٌاضبتولالالذقٌة548170507315260

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321ماجدةالسكٌفرامزماٌاالالذقٌة549170566515998

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992321هالهصهٌونًطاللهللا نورالالذقٌة55017058299562

اإلنكلٌزٌةأولى20002321رٌمامحفوضمحفوضشفٌقالالذقٌة551170543612521

اإلنكلٌزٌةأولى20002321ربابسلٌمانالدٌن سٌفملبٌناالالذقٌة552170577417590

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321الخنساءكٌالمحمدراماالالذقٌة553170526114454

اإلنكلٌزٌةأولى19992321نسرٌنمحمدٌاسرألٌسارالالذقٌة554170492617186

اإلنكلٌزٌةأولى19992321سهىاحمدٌاسٌنمٌرناالالذقٌة555170579317219

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321سهٌرمبٌضمحمدعدنانالالذقٌة556170549310291

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992321مهاحٌدرعلًهبهالالذقٌة557170587315533

اإلنكلٌزٌةأولى19992321رنىبشٌر حاجالقادر عبدآالءالالذقٌة558170492319119

اإلنكلٌزٌةأولى19992320غٌثاءاحمدجمالعفراءالالذقٌة559170549816442

الفرنسٌةثانٌة19992320فاتنمحمدنزارالعابدٌن زٌنالالذقٌة560170535010174

اإلنكلٌزٌةأولى19992320خدٌجةملوحًمعننجدت محمدالالذقٌة56117057309234
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اإلنكلٌزٌةأولى19992320حلٌمهانوساحمدهللا هبةالالذقٌة562170586614728

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320فائزهمحرزمعنزٌنبالالذقٌة563170537217569

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320لٌناجعفرأٌمنمرحالالذقٌة564170574117835

اإلنكلٌزٌةأولى20002320سحرعطٌهناجحمهاالالذقٌة565170578115518

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320غادهخونديمنٌرنغمالالذقٌة566170581815190

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320ثرىٌوسفنضالعلًالالذقٌة56717055499670

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320رناهللا عبدمالكسنانالالذقٌة568170542010779

اإلنكلٌزٌةأولى20002320فدواءكمالمصطفىجعفرالالذقٌة56917051169981

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319هالدعبلاٌمنلٌنالالذقٌة570170564514641

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319فاطمةزرطٌطزكرٌامرٌمالالذقٌة571170575614278

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319نادرهمٌاظافرشذاالالذقٌة572170543415488

اإلنكلٌزٌةأولى19992319تغرٌدامهناهللا عبدإٌمانالالذقٌة573170494816504

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319فاطمهدٌوباحمدهٌاالالذقٌة574170590216842

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319شذاحسنالخٌرعلًحماة575170551520190

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319الهامنفٌلهفٌاضجودالالذقٌة57617051309766

اإلنكلٌزٌةأولى19992319الهاممرهجشوقًزٌنالالذقٌة577170535312451

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002318وفاءبك خٌرفراسبتولالالذقٌة578170507614801

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318رانٌهحسنحسنتوفٌق محمدالالذقٌة579170569411799

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002318عواطفغفرمحمودعلًالالذقٌة580170554410653

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002318روزهالخٌرغٌثآٌهالالذقٌة581170496315023

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318فاطمهحسنجابرٌارادمشق582170591930862

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318جونٌفمحمدشفٌقإٌهابالالذقٌة583170496710439

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318مٌلٌاحسونبساماناغٌمالالذقٌة584170505316294

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318فاطمهفاروسًأحمدهبهالالذقٌة585170586714302

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317سحرزٌتونحسٌنطهالالذقٌة58617054609364

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317نداعروسمحمدلٌلىدمشق رٌف587170564323687

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317فتوحسعديعلًهٌثمالالذقٌة588170590811237

الفرنسٌةأولى19992317ندٌمهراعًاحمدرٌمالالذقٌة589170531914506

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317ودادغزالنبهانٌاراالالذقٌة590170592516768

اإلنكلٌزٌةأولى19992317جانٌتبرهومعلًحٌدرهالالذقٌة591170521012243

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317سمٌرهنصورهٌثماوسالالذقٌة59217050579605

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992316رٌممنصورنبٌلبهجتالالذقٌة593170508810686

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992316هدىصابونًمحمدسٌماالالذقٌة594170543014565

اإلنكلٌزٌةأولى20002316ثناءدٌوبحسنمحمدالالذقٌة595170569512347

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992316تٌماءدٌوبعلًحسنالالذقٌة596170515910942

اإلنكلٌزٌةأولى20002316مٌساءابراهٌمٌحٌىٌاسمٌنالالذقٌة597170592917100

الفرنسٌةثانٌة20002316عبٌربدورغسانزٌنبالالذقٌة598170536715694
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اإلنكلٌزٌةأولى19992316عبٌرعمارالدٌن سٌفرٌمالالذقٌة599170532418288

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316سمرهللا عبدمنٌفحنٌنالالذقٌة600170519818027

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992316غٌداءصالحبدرعلًالالذقٌة601170551711018

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316عهدبغداديساطع محمدسناالالذقٌة602170541714551

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315نهاشاهٌنرمضانٌوسفالالذقٌة603170594010155

اإلنكلٌزٌةأولى19992315رجاءعٌسى ابورفٌقهناءالالذقٌة604170589715535

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315سمرخرطبٌلاسامهلٌلىالالذقٌة605170564014950

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315فردوساطرشٌونسعلًالالذقٌة606170555310498

الفرنسٌةثانٌة20002315امٌرهمحمودمنذرهدٌلالالذقٌة607170589016608

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315منىفهدوهبًجوسلٌنالالذقٌة608170514018309

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315ثناءاحمد دروٌشالعزٌز عبدأسامهالالذقٌة60917049199295

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315غٌداءاسعدولٌدلٌنالالذقٌة610170564918139

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315مادلٌنعسافماركسراماالالذقٌة611170525916468

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002314سلوىعلٌوابراهٌمالدٌن نورالالذقٌة612170582810386

اإلنكلٌزٌةأولى19992314لٌنابلدٌهمنٌرهدٌلالالذقٌة613170589115831

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314منىقنٌفديحسنمحمدالالذقٌة61417056979474

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314ندىعلًعلًابًالالذقٌة61517049849933

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314هناديسلٌمانهٌثمحسنالالذقٌة616170516610574

اإلنكلٌزٌةأولى20002314سهامٌونسجابرهدٌلالالذقٌة617170588117602

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002314فاطمهشحادهاٌمنالنجمهالالذقٌة618170504414774

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314لٌدٌادٌبسلٌمانعلًالالذقٌة61917055289819

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314مٌساءعطوانالصمد عبدفرٌدهالالذقٌة620170559714261

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002313مرامحٌدرفاٌزاحمدالالذقٌة621170499412443

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313فٌولٌتمخولعماددانًالالذقٌة622170522012553

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002313غٌثاءعبدالغنًرامزعروهالالذقٌة62317054949807

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313راقٌةمرتكوشأصفأملالالذقٌة624170493016583

اإلنكلٌزٌةأولى20002313مرٌماسماعٌلزٌدعلًالالذقٌة62517055259662

اإلنكلٌزٌةأولى19992313هالهعلًعمادعلًالالذقٌة626170553511061

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313بدٌعهالخنساغسانعلًالالذقٌة627170553710057

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313املعلًاحمدهبهالالذقٌة628170586817151

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313داللحٌدرسلٌماحمدالالذقٌة62917049899936

اإلنكلٌزٌةأولى20002313وفاءالعبدمهديكوثرالحسكة630170561314165

اإلنكلٌزٌةأولى19992313سهٌلهٌعقوبهٌثممصطفىالالذقٌة631170576510127

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002313شكرانفاخورجًٌوسفصالحالالذقٌة632170545012014

اإلنكلٌزٌةأولى20002313سماهرصلوحمنذرٌوسفالالذقٌة633170594312464

اإلنكلٌزٌةأولى19992313هالاسماعٌلخالدناردٌنالالذقٌة634170580415915

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002313اٌمانحدادسريعادل محمدالالذقٌة63517057098878
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اإلنكلٌزٌةأولى19992313فٌروزخضورزهٌررهفالالذقٌة636170530117390

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312هناديصقرغساننورالالذقٌة637170584616072

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002312مٌساءالورعهخٌرتعلًالالذقٌة638170552211303

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312هالقراطةعٌسىمحمودالالذقٌة63917057379236

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982312الزهراء فاطمهتركمانًعلًنورايالالذقٌة640170585816557

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312سمٌرهالضرفكمالماٌاالالذقٌة641170567016591

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312رادهنصوربسامعلًالالذقٌة64217055199660

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312غروبالحاٌكنبٌلجعفرالالذقٌة643170511810941

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002312عبٌرغانمعلًزٌنبالالذقٌة644170536616167

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312بهاءمحمدعلًجعفرالالذقٌة645170511311515

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312لٌلىشكوحًهانًهٌلٌنالالذقٌة646170591015205

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992312ركانةدوٌدريفهد محمدزٌنالالذقٌة647170535415475

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311سالماسكافسهٌلكنانالالذقٌة648170560812577

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002311رجاءٌونسمحمدزهراءالالذقٌة649170533918289

اإلنكلٌزٌةأولى19992311هدىحبٌبحسٌنخزامىالالذقٌة650170521417437

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002311منالخرٌمهالرزاق عبدابراهٌمالالذقٌة651170497510839

اإلنكلٌزٌةأولى19992311صباسلٌماناسامةرهفالالذقٌة652170529515465

الفرنسٌةثانٌة19992311رغداءحاتمسدٌرعمارالالذقٌة653170555610790

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002311حنانحسنموفقعقبهالالذقٌة654170550011825

اإلنكلٌزٌةأولى19992311غادهحسنغسانسالًالالذقٌة655170540014895

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002311رومٌالنوفلحمداندعاءالالذقٌة656170522715625

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311امٌنهخوريودٌعفراسالالذقٌة657170559412473

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311جمٌلهشحادهطالللمىالالذقٌة658170562914942

اإلنكلٌزٌةأولى19992311املعجمٌهتمامجولٌاالالذقٌة659170514115030

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002311سالفسلومنهادمٌارالالذقٌة660170578810526

اإلنكلٌزٌةأولى20002310عفراءجدٌدعلًجنانالالذقٌة661170512417190

اإلنكلٌزٌةأولى20002310شٌرازخوندهمازنهاٌديالالذقٌة662170586516012

اإلنكلٌزٌةأولى20002310حنٌنعصٌفوريمأمونإنجًالالذقٌة663170493316380

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310سناءمعالرضوانسمارهالالذقٌة664170541315714

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002310لمٌسفرحاتاالنالجواد عبدالالذقٌة665170547210266

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310نعٌمهعزٌزهحسامٌاراالالذقٌة666170592015849

اإلنكلٌزٌةأولى20002310مٌساءرسالنوائلمٌالدالالذقٌة667170580211035

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002310فتاتالضرفالرحمن عبدالحسنالالذقٌة668170502710429

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310املاحمدمحمدابراهٌمالالذقٌة669170497912440

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310داللحسونطاهركرمالالذقٌة670170560311124

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310لمىسبورأمٌربانهالالذقٌة671170507014798

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310هالهبطلالرحمن عبدنورالالذقٌة672170584415922
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310مٌساءجعفرحسانعالالالذقٌة673170550314582

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310شفٌقهقسٌسسمٌرالٌاسالالذقٌة674170504612584

اإلنكلٌزٌةأولى20002310رانٌهمنصورنصرمجدالالذقٌة675170568012595

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309هوٌدامبٌضنعمانمحمدالالذقٌة67617057329228

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309تغرٌدقناطريلواءخلف محمدالالذقٌة67717056989707

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309اعتدالصالحعلًصباالالذقٌة678170544716587

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309مهاعلًالعابدٌن زٌنعلًالالذقٌة679170552611637

اإلنكلٌزٌةأولى19992309كندهآالشاهانمٌشٌلجوسلٌنالالذقٌة680170513918398

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309فدوىناصرغالبالعابدٌن زٌنالالذقٌة681170534910176

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309مٌساءجافًبسامحالالالذقٌة682170517415108

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309لماالخطٌبرٌاضحمدان البشرالالذقٌة683170502410428

اإلنكلٌزٌةأولى19992309فتحٌهعلًسمٌرلٌثالالذقٌة684170563911062

الفرنسٌةثانٌة19992309صباحدربلًفاٌزجواناالالذقٌة685170512818397

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309وصفٌهحورسمٌرارٌجالالذقٌة686170500713982

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309سحرزمردٌونسدٌماالالذقٌة687170523516448

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309وجٌههساترمالكمضرالالذقٌة688170576811847

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309هٌفاءوسوفزهٌرجعفرالالذقٌة689170511012158

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309فاطمةناصرتوفٌقسمٌرةالالذقٌة690170541618099

اإلنكلٌزٌةأولى20002308نظٌرةكركورعمادأرتٌنالالذقٌة691170491612481

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002308اٌمانالدروٌشالدٌن حسام محمدشهاب محمدالالذقٌة69217057059231

اإلنكلٌزٌةأولى20002308فاطمهٌوسفعلًالحسنالالذقٌة693170502811617

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308روزٌةحرفوشٌاسرٌوسفالالذقٌة694170594410617

اإلنكلٌزٌةأولى19992308عبٌرمعالعلًعمارالالذقٌة69517055599833

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308بشرىبهلولعبدالحمٌدلؤيالرقة69617056146094

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307سمٌرةاحمدمحمدسلٌمانالالذقٌة69717054098970

اإلنكلٌزٌةأولى20002307خمههامٌكالبٌرماريالالذقٌة698170565618334

اإلنكلٌزٌةأولى19992307فاٌزهفضولسامركاترٌناالالذقٌة699170560118331

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002307رجاءالمصطفىهٌثمماٌاحماة700170567529190

اإلنكلٌزٌةأولى19992307هٌامسلومٌاسرعمرانالالذقٌة701170556610742

اإلنكلٌزٌةأولى19992307احالم صابور بحري سبالالالذقٌة702170540316231

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307غٌثاءالدالًعلًداؤدالالذقٌة70317052199095

اإلنكلٌزٌةأولى19992307منىعباسندٌممرٌاناالالذقٌة704170575417588

اإلنكلٌزٌةأولى20002307رابٌابلدٌهأمجدمحمدالالذقٌة70517056878988

اإلنكلٌزٌةأولى20002307فاتنبازٌدشرٌفسحرالالذقٌة706170540414035

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002307دٌماالوهاب عبدمحمدسعٌدالالذقٌة707170540511164

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002307فاطمةفرحاتاللطٌف عبدنبالالالذقٌة708170580715799

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307امجاداشقررامزمرحالالذقٌة709170574416174
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اإلنكلٌزٌةأولى20002307خضرهسمهانًمحمدمصطفىالالذقٌة71017057649550

اإلنكلٌزٌةأولى19992307سراءابراهٌمابراهٌمالكمٌتالالذقٌة71117050399960

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306أملحمادأنورماجدالالذقٌة712170565410087

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306ثناءمرعًاٌمنابراهٌمالالذقٌة71317049709117

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306امانًمسطومحمودغصنالالذقٌة714170557315900

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306ناٌلةشعبانفرجرهفالالذقٌة715170530515963

اإلنكلٌزٌةأولى20002306هنٌاخضوراحمدهٌاالالذقٌة716170590115893

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306أحالمخلٌلوخالددٌناالالذقٌة717170524115638

اإلنكلٌزٌةأولى19992306امثالحمادعباسزٌنبالالذقٌة718170536416355

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306الهامعلًهٌثمهدٌلالالذقٌة719170589317605

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306نداءاسعدفٌصلرٌمالالذقٌة720170533018071

الفرنسٌةثانٌة19992306بهاءقاسممحمدعلًالالذقٌة72117055419826

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306مانجومالحفرزاتعلًالالذقٌة72217055399101

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306حنانجبٌلًمحمداسامهالالذقٌة72317050129594

اإلنكلٌزٌةأولى19992305عائشهحالقالحمٌد عبدالهادي عبدالالذقٌة724170548212033

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305نبٌههابراهٌمسهٌلرزانالالذقٌة725170527317275

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305جهٌنهزمزمسامرزٌنبالالذقٌة726170536115691

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305سحرمحمدحسامرٌمالالذقٌة727170532117306

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305سمٌرهناصرراتبغنىالالذقٌة728170557814925

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992305جٌداءعمارنزارهبهالالذقٌة729170587918297

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002305كفازكرٌاعبدالكرٌمعالالحسكة730170550613114

اإلنكلٌزٌةأولى20002304منالالمهلوبًنضالحنانالالذقٌة731170519116790

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002304امٌنهجمعهالصمد عبدآالءالالذقٌة732170492214095

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002304خولهمحفوضطاللمحمدالالذقٌة733170570812350

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002304صبحٌةاسماعٌلجمٌلعائشةالالذقٌة734170546214919

اإلنكلٌزٌةأولى19992304فاتنشخٌصمحمدسهٌالالالذقٌة735170542414561

اإلنكلٌزٌةأولى19992304نزهتالصالحاحمدلٌناالالذقٌة736170565015507

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304منالخطاباٌمن محمدٌاسمٌنالالذقٌة737170592715539

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304سمركرديمحمدطارقالالذقٌة738170545810184

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304فردوسكرديأدٌبحمزةالالذقٌة739170518510944

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304لجٌنكلزٌهمحمدسارهالالذقٌة740170539314034

الفرنسٌةثانٌة20002304امٌرهالٌقهمعٌنعلًالالذقٌة74117055459147

اإلنكلٌزٌةأولى19992304جهٌنافاضلعلًهدٌلالالذقٌة742170588715004

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304فلكسلٌمانعديلمىالالذقٌة743170563114943

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002303أحالممرعًغسانجوىالالذقٌة744170514716789

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303هٌفاءصقرزٌنماٌاالالذقٌة745170566615511

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303سناءغرٌبعٌسىمرحالالذقٌة746170574716605
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303نجاحكوسانبٌلهبهالالذقٌة747170587814727

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303دعدصالحوائلأوسالالذقٌة748170493910437

اإلنكلٌزٌةأولى19992303غٌداءخضورسنانمٌساءالالذقٌة749170580118295

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303سلوىمرٌشالناصر عبدمحمدالالذقٌة750170571412076

اإلنكلٌزٌةأولى19992303دٌنابركاتاحمدجعفرالالذقٌة75117051089609

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302روالتمرهحمزهالراالالذقٌة752170561517253

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302روزدوايجبرحنٌنالالذقٌة753170519315862

الفرنسٌةثانٌة19992302لٌلىعالنفراساٌهالالذقٌة754170506416206

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002302نعمىحسونأكرمعلًالالذقٌة75517055129142

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302مٌادهنزٌههنجدتهندالالذقٌة756170589916016

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302رناخوريجوزٌفجانالالذقٌة757170510612492

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302ابتساممحمدمحمدحالالالذقٌة758170517915615

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302مٌادهالدكنجًعلًاحمدالالذقٌة759170499011951

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302منٌرهعبودمحمدزٌنبالالذقٌة760170537117118

الفرنسٌةثانٌة19992302ثروهرٌارمضانآالءالالذقٌة761170492114770

اإلنكلٌزٌةأولى19992302رٌماحسنخلٌلابراهٌمالالذقٌة76217049729735

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301كوثرالعنٌدسامرالعابدٌن زٌنالالذقٌة763170534710973

اإلنكلٌزٌةأولى19992301سمرنادرزهٌرحنٌندمشق رٌف764170519423670

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301مهاخٌربكزكًعبادهالالذقٌة76517054689653

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002301تٌودورهجبورعزٌزنتالٌاالالذقٌة766170580818426

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301نظمٌهعثمانجعفرجولٌاناالالذقٌة767170514314816

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300غادهقرحالًفراسجوىالالذقٌة768170514816262

اإلنكلٌزٌةأولى19992300لنىالجنديمحمدرباالالذقٌة769170526514843

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002300فاطمهمحمد قرهاحمدعمرالالذقٌة77017055649435

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300نعمهعلًمحمدرٌماالالذقٌة771170533617342

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300سحرجلعودحٌدررهفالالذقٌة772170530015659

الفرنسٌةثانٌة19992300نهادحبٌبمورٌسحٌانالالذقٌة773170520111746

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299فرٌزهاحمدحكمتانجًالالذقٌة774170505415249

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299بشرىعطورولٌدراماالالذقٌة775170526314458

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299ندٌمهدروٌشحسننورالالذقٌة776170583514294

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299لٌلىابراهٌمسمٌرراكٌلالالذقٌة777170525218381

اإلنكلٌزٌةأولى19992299اقبالاحمدحمزهنورالالذقٌة778170583617848

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299سمٌرهسلوماحمدجلنارالالذقٌة779170512115602

اإلنكلٌزٌةأولى19992299مهىدٌباحمدآٌه الالذقٌة780170490716924

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299مٌادهزٌدانخلٌلأنسالالذقٌة781170493510229

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299مٌادهعثمانحساندعدالالذقٌة782170523214433

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299حنانحرباٌوسفطاللالالذقٌة783170545911360
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299احالماحمدضاحًمحمودالالذقٌة784170573611655

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299مٌادهاسدنمٌرعبادهالالذقٌة78517054709654

اإلنكلٌزٌةأولى19992299مٌسونعٌسىعبدالرحمنمًالالذقٌة786170578519478

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299رانٌهالخٌرمازندٌمهالالذقٌة787170523915447

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298ودادموسىنضالابتسامالالذقٌة788170496817979

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002298هدىروٌهبرامًمصباحالالذقٌة789170576211379

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298لٌلٌانخوكازجورجالمٌتاالالذقٌة790170561618416

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298حنانعٌدالرزاق عبدعدنانالالذقٌة791170549112034

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002298لٌنامحمدناجًأحمدالالذقٌة792170491311957

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298عبٌرضاهروائلمٌسالالذقٌة793170580015074

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298منىالكرديولٌدالٌسارالالذقٌة794170505015430

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002298عبٌرحمودغساندٌناالالذقٌة795170524215449

الفرنسٌةثانٌة19992298رٌمبلٌلومالكسارهالالذقٌة796170539114526

اإلنكلٌزٌةأولى19992298بثٌنهعلًعزٌزهبهالالذقٌة797170587215199

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298جهانشخٌصمحمدرهفالالذقٌة798170530614193

اإلنكلٌزٌةأولى20002298وفاءغصنهرٌاضرزانالالذقٌة799170527217770

اإلنكلٌزٌةأولى19982297كفاحسعدمعتزاالءالالذقٌة800170502313909

اإلنكلٌزٌةأولى20002297فاتنخضرهبشارحسٌنالالذقٌة80117051679619

اإلنكلٌزٌةأولى19992297مهاسعٌدعلًنٌرمٌنالالذقٌة802170586015819

اإلنكلٌزٌةأولى20002297رانٌانجٌب حاجالمعتصممأمونالالذقٌة803170565310316

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297ٌسرىاسماعٌلبركاتإٌلٌنالالذقٌة804170494715250

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297الدار زٌنزودهاللطٌف عبدكنانالالذقٌة80517056099689

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297شهرزاتحسنهمنذرسلٌمانالالذقٌة806170541011676

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297نجالءالدحروجصالحدانٌةالالذقٌة807170522115624

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002297روعهاسبربسامزٌنبالالذقٌة808170535817784

اإلنكلٌزٌةأولى20002297سوسامزوانسامراشرفالالذقٌة80917050169122

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297هالهدٌوبحاتمحافظالالذقٌة810170515211853

الفرنسٌةثانٌة19992296رٌمادوغانجًزكرٌارنٌمالالذقٌة811170528715655

اإلنكلٌزٌةأولى20002296جانٌتشمعونٌعقوبمٌرناالحسكة812170579415838

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296عطافدروٌشعدنانابراهٌمالالذقٌة81317049769737

اإلنكلٌزٌةأولى20002296سوسنمحمودهٌثماحمدالالذقٌة814170500211321

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002296انتصارعٌسىالدٌن سٌفسارهالالذقٌة815170538716599

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002296لمىدٌابخلٌلابراهٌمالالذقٌة81617049739164

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296فلٌزعٌرٌقمحمدحسٌنالالذقٌة817170517010391

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296لورٌسجبورسهٌلمٌرايالالذقٌة818170579118420

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296انتصارعثمانجهادحسنالالذقٌة81917051559769

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296غٌداءاحمدزهٌرمرادالالذقٌة820170573911184

30/24



أسماء المقبولين في السنة التحضيرية في جامعة تشرين

2018 - 2017 للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

التفاضل لغةالتفاضل دورةالتفاضل مجموعالميالد تاريخاألم اسمالكنيةاألب اسماالسمالمحافظةاالكتتاب رقماالمتحاني الرقمالتسلسل

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296مٌثاءغانمسمٌرحسنالالذقٌة821170515811280

اإلنكلٌزٌةأولى19992296نهلىصقرطاللعلًالالذقٌة822170553012293

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295بثٌنهصهٌونً ٌاسٌنعلًعدنانالالذقٌة82317054929416

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295نجوىقدارمحمدٌمنىالالذقٌة824170593614323

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295نوالسعٌدعلًحسنالالذقٌة82517051609022

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002295ختامحسنحسنعلًالالذقٌة826170552112036

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295سوسنبك خٌربشاربشار جادالالذقٌة827170510511024

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295فاتنالتناريحامدبدورالالذقٌة828170507813921

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002295وجناتعٌسىحبٌبحسنالالذقٌة829170515711538

اإلنكلٌزٌةأولى19992295صفاءدواياٌمنٌنالالالذقٌة830170593715019

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295هشمهاسودفوازنورهالالذقٌة831170585917297

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295داللدٌوبسهٌلمحمدالالذقٌة83217057049860

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982294مهاصهٌونًفهٌماحمدالالذقٌة833170499512746

اإلنكلٌزٌةأولى19992294لٌندهسمندربساممجدالالذقٌة834170567711705

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294بدرٌهسمرهمحمدملهمالزور دٌر83517057755005

الفرنسٌةأولى19992294ابتسامفوٌتًنضالالصباح ندىالالذقٌة836170580917064

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294نضالسلٌمانطاللراماالالذقٌة837170525314445

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294امٌمهزودهنورسماٌاحماة838170567428506

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294مٌساءالٌقهعهدخضرالالذقٌة839170521710829

اإلنكلٌزٌةأولى20002294تمامخٌربكمحمدعلًالالذقٌة840170554012046

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992293فاتناسودحسنفؤادالالذقٌة84117055839151

الفرنسٌةثانٌة20002293وصالعبودشفٌقٌاراالالذقٌة842170592117871

اإلنكلٌزٌةأولى20002293سمٌرهزواننبٌلزٌنبالالذقٌة843170537415697

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293جنانالحنٌديعمرغالٌهالالذقٌة844170556915378

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292رحاببركاتعمارراماالالذقٌة845170525616946

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292سعادابراهٌمادرٌسٌوسفالالذقٌة846170593811549

اإلنكلٌزٌةأولى19992292احالمقبرصلًماهرهٌاالالذقٌة847170590515842

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292هالةٌونسولٌدابراهٌمالالذقٌة848170498312529

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292وفاءغدٌرٌاسرنورالالذقٌة849170585315815

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292محاسننصرهماجدراماالالذقٌة850170525816407

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292سوزانحصريمحمدعصامالالذقٌة85117054969418

اإلنكلٌزٌةأولى19992292فاطمةعمقٌهمظهر محمدالرحمن عبدالالذقٌة852170547510275

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292رجاءعدٌرهغٌاثتٌماءالالذقٌة853170510215267

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292عفافنجارالحلٌم عبدمحمدالالذقٌة85417057119908

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292سمٌرهنجارمحموداالءالالذقٌة855170502216184

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292لٌنهخضربسامعلً الزٌنالالذقٌة856170503310433

اإلنكلٌزٌةأولى20002292مهابرزغلنبٌلمرٌمالالذقٌة857170576118419
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الفرنسٌةثانٌة19992291ٌسرالشٌخمصطفىجمالالالذقٌة85817051228819

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291اسماءتركمانًمحمدرٌمالالذقٌة859170533114204

الفرنسٌةثانٌة19992291جمانهمحمدعمادمٌسالالذقٌة860170579816003

اإلنكلٌزٌةأولى19992291ناهدناصرمعٌنهدٌلالالذقٌة861170588916223

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291سوسنمعالاٌمنرهفالالذقٌة862170529617439

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291نهلهٌوسفحسٌن فاديعلًالالذقٌة863170553812298

الفرنسٌةثانٌة19992291عبلةحمدانعلًحسٌنالالذقٌة864170516911572

اإلنكلٌزٌةأولى19992291هدىحمدانقاسماهدابالالذقٌة865170505617737

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291بشرىاحمدمدٌنابراهٌمالالذقٌة866170498011570

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291رابٌهجونًعمادرغدالالذقٌة867170527916267

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291هناءمنصورضاحًمرٌاناالالذقٌة868170575315387

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290هدىصابونًمحمددٌناالالذقٌة869170524314437

اإلنكلٌزٌةأولى19992290بشرىدٌب شٌخمحموددٌناالالذقٌة870170524414838

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290روالعفٌصهمصطفىنورالالذقٌة871170584915813

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290المامالشرٌقًموسىابراهٌمالالذقٌة872170498110967

اإلنكلٌزٌةأولى20002290بثٌنهشامٌههٌثمراماالالذقٌة873170526217562

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290هٌفاءشبانًابراهٌمنورالالذقٌة874170582717431

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290امٌرهٌونسهٌثمشاديالالذقٌة875170543212398

اإلنكلٌزٌةأولى19992290فاتنكحٌلةالحلٌم عبدنوالالالذقٌة876170582615242

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290نجوىكتورنبٌلبشارالالذقٌة877170508612517

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002290روٌدهعكٌلعصمتجاللالالذقٌة87817051209984

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289سهامعمرانعزتلٌنالالذقٌة879170564616801

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289بثٌنةسلمانسلٌمانكمٌتالالذقٌة880170560711835

اإلنكلٌزٌةأولى19992289نبالعثمانحسنمرٌاناالالذقٌة881170575215791

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002289نعمتنقارخالدآٌهالالذقٌة882170495714122

اإلنكلٌزٌةأولى19992289شامًعجٌبعلًٌاراالالذقٌة883170592319489

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289فاطمهدروٌشنوارمرحالالذقٌة884170575014276

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002289رائدهٌوسفعمارجعفرالالذقٌة885170511411808

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289هٌامكٌخٌااحمدالرحمن عبدالالذقٌة886170547410270

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002288مٌساءسعٌدحسنمحمدالالذقٌة887170569611933

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982288امٌنهالعمرحسٌناحمدالالذقٌة888170498510212

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288اومٌمهحسنآصفجعفرالالذقٌة88917051079129

الفرنسٌةأولى19992288تمٌنهغنوجفوازمرٌمالالذقٌة890170575917969

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002288جورجٌناحسونوائلراشٌلالالذقٌة891170525018345

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288مرٌمدٌابقاسملٌالالالذقٌة892170563716172

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288سوسنتركالحمٌد عبدالهدى نورالالذقٌة893170583114300

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002288سحردعبولناصرعبدالرحمنالالذقٌة89417054848920
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288حنانسلطانالواحد عبدرهامالالذقٌة895170529116625

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288بدرهغضبانسفٌرزٌنبالالذقٌة896170536216188

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288خلودعمرانعامركرٌستٌلالالذقٌة897170560514934

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288هالهبٌلونًالرزاق عبدالزهراءالالذقٌة898170503214343

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287سمٌرهٌونسمنذرلٌنالالذقٌة899170564816153

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287ماجدهصقورمقدادعادلالالذقٌة900170546411017

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287هٌالنهاسماعٌلنزارحالالالذقٌة901170518417227

اإلنكلٌزٌةأولى19992287غٌثاءعجًحسٌنعفراءالالذقٌة902170549916423

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287نجوىزنتوتاحمدرٌمالالذقٌة903170532016147

اإلنكلٌزٌةأولى19992287كفاحعدٌرهنزارجواالالذقٌة904170512615354

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287دعدٌوسفعٌسىعمارالالذقٌة905170556011368

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286روٌدهاحمدعادلهدٌلالالذقٌة906170588517373

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002286مٌادهحنٌنوبسامحناالالذقٌة907170518712514

اإلنكلٌزٌةأولى19992286ثروهجونًرمضانرناالالذقٌة908170528316268

اإلنكلٌزٌةأولى19992286انتصارابراهٌمعادلحٌدرالالذقٌة90917052059626

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286امٌرهامونبسامهٌاالالذقٌة910170590416017

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002286مٌادهجرعاأسامهماٌاالالذقٌة911170566318144

اإلنكلٌزٌةأولى20002285باسمهدٌبكرٌمتٌاالالذقٌة912170509918396

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002285هناءحسنسدٌرعلًالالذقٌة91317055279144

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285ودادداودهٌثمٌعربحماة914170593420441

اإلنكلٌزٌةأولى20002285نغمنصٌرجورجبشارالالذقٌة915170508412489

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285املفحامالرحمن عبدعمارالالذقٌة916170555710299

اإلنكلٌزٌةأولى19992285منىابوالشمالتطاللجمٌلهالالذقٌة917170512315221

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285فٌحاءالحمٌد عبدعديحالالالذقٌة918170517617556

اإلنكلٌزٌةأولى20002285روضهعباساحمدحالالالذقٌة919170517217454

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002285مٌساءاحمدحسٌنٌوسفالالذقٌة920170593910537

اإلنكلٌزٌةأولى19992285اسٌمهٌازجًاكثماسامهالالذقٌة92117050119953

اإلنكلٌزٌةأولى20002285حمٌدهغانمصالحعالالالذقٌة922170550517159

اإلنكلٌزٌةأولى19992284فاتنقرٌجوخالدطارقالالذقٌة92317054549649

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992284عهداسماعٌلنعٌماغٌدالالذقٌة924170501711962

الفرنسٌةثانٌة20002284عواطفمحمداحمدغنوهالالذقٌة925170557715497

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992284سوسنطبانهنزارسلٌمانالالذقٌة926170541112011

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992284خدٌجهسعٌدنبٌلحسنالالذقٌة927170516511856

اإلنكلٌزٌةأولى20002284هناءسعٌدغٌثرندالالذقٌة928170528515462

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992284رجاءسلطٌنٌاسرمنىالالذقٌة929170577916607

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992284بثٌنهدٌبوفاخرٌزنالالذقٌة93017059329927

اإلنكلٌزٌةأولى19992284نسرٌنالعوامباسمأوسالالذقٌة931170493710436
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اإلنكلٌزٌةأولى20002283نسرٌنعٌسىمحمدماٌاالالذقٌة932170567217834

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283منىمحرزٌاسرمحمدالالذقٌة93317057349160

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283نجوىخربوطلًعثمانرٌمالالذقٌة934170532515677

اإلنكلٌزٌةأولى20002283وفاءعروسحسنبٌلسانالالذقٌة935170509016164

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283دالٌنالعروس ابوهللا عبدوالءالالذقٌة936170591716022

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002283ثناءالدٌن نوراحمدشامالالذقٌة937170543317800

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283ابتسامناصروهٌبدعاءالالذقٌة938170523118031

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283املبصٌصٌاسررٌماالالذقٌة939170533718074

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282بعثٌهعلًنجداتغدٌرالالذقٌة94017055719678

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282ودادعلًسمٌرارٌجالالذقٌة941170500816191

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282جهٌنهحمادهدٌاباحمدالالذقٌة942170498710932

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281غادهالمغربًغسانناهدالالذقٌة943170580514981

اإلنكلٌزٌةأولى20002281جازٌاتعلًعبدالحلٌملقمانالالذقٌة944170562710813

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281هدىمحمودفٌصلرٌتاالالذقٌة945170531815137

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002281طفاوهشاوٌشمحمدفؤاد محمدالالذقٌة94617057229526

اإلنكلٌزٌةأولى19992281سوزانحسننضالعلًالالذقٌة947170554811497

اإلنكلٌزٌةأولى20002281عفرهالعطاهللا الخلفاحمدوصالالحسكة948170591413693

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002281هناديمخلوفمقدادمهندالالذقٌة949170578412371

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002281تغرٌدأحمدعٌسىتانٌاالالذقٌة950170509517178

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002281كوثرالخٌررمزيالفقار ذوالالذقٌة951170524511354

اإلنكلٌزٌةأولى20002281لٌناشعبانحاتمبتولالالذقٌة952170507218010

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281فاطمهسموامٌنالرزاق عبدالالذقٌة953170547610280

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992280ندىغزاوينبٌلنورالالذقٌة954170585014707

اإلنكلٌزٌةأولى19992280افتخارعصفورهنبٌلحالالالذقٌة955170518318814

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002280لٌناعمرٌحٌىجوديالالذقٌة956170513515898

اإلنكلٌزٌةأولى20002280لمٌسعلًقصًهللا هبهالالذقٌة957170587016998

اإلنكلٌزٌةأولى19992280ثامٌالسلٌمانٌوسفاحمدالالذقٌة958170500312444

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992280نهلهجلٌلهغساننادٌنالالذقٌة959170580315185

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279ثناءداؤودوائلنورالالذقٌة960170585215528

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279سالمصبٌحعلًمحمدالالذقٌة96117057169226

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279رٌمٌرتهعدنانكرٌمالالذقٌة96217056069153

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279امٌرهالشاٌبالكرٌم عبدخضرالالذقٌة96317052169630

اإلنكلٌزٌةأولى19992279غادهجرجًكمٌلفاديالالذقٌة964170558812542

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279اكرامالسٌدمازنممدوحالالذقٌة96517057769715

الفرنسٌةثانٌة19992278فادٌهالضرفنجداتماهرالالذقٌة966170566110508

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278اسمهانهلولفٌصلهبهالالذقٌة967170587415823

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278لٌندارحٌموعلًآالءالالذقٌة968170492414098
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002278هناديصهٌونًهٌثمآٌةالالذقٌة969170494414133

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002278عفراءمنصوراحمداللطٌف عبدالالذقٌة970170547810987

اإلنكلٌزٌةأولى20002278معززفحامنزارمحمدالالذقٌة97117057319509

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278فادٌااطرشعصامالٌاسدمشق رٌف972170504715515

اإلنكلٌزٌةأولى20002278سمرمٌقريحساممرحالالذقٌة973170574316000

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002278الهاممحمدعارفأحمدالالذقٌة974170491111949

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278املاحمدمفٌدسارهالالذقٌة975170539416635

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277حسنهحمادهسمٌحارٌجالالذقٌة976170500617488

اإلنكلٌزٌةأولى19992277مٌلٌاابراهٌمعلًسارهالالذقٌة977170538917030

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277هٌامحمٌرهولٌداسماعٌلالالذقٌة97817050159595

اإلنكلٌزٌةأولى20002277امتثالالكابريكابريهاجرالالذقٌة979170586215820

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277تماضرحمشونارزماٌاالالذقٌة980170567316726

اإلنكلٌزٌةأولى19992277منىالعمرأحمدفاروقالالذقٌة98117055909448

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277هناءعٌاشنامقاٌلًالالذقٌة982170506010934

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277اسمهانغانمفؤادفاطمهالالذقٌة983170559217160

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276وفاءمحمودحٌدرسوسنالالذقٌة984170542716828

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002276عواطفشهالاسامهمحمدالالذقٌة985170569110100

الفرنسٌةأولى19992276مرٌمالٌاسغسانابراهٌمالالذقٌة986170497712479

اإلنكلٌزٌةأولى20002276لمٌسعبدالرحمنبسامابراهٌمالالذقٌة987170497111901

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276روٌدهاسبراحمدزٌادالالذقٌة988170534211917

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275سمٌهحبٌبشوكتٌزنالالذقٌة989170593111078

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275فهٌمهشعبانًدٌابعلًالالذقٌة990170552310050

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275سماحصالحهعلًمحمدالالذقٌة99117057159703

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275رناوهبهابراهٌماالله عبدالالذقٌة992170547112017

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275ربىكنعانمنٌرسارهالالذقٌة993170539514893

الفرنسٌةأولى19992275فدوىنزههمحمدعلًالالذقٌة99417055429827

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275منالبٌطاربرهاننورالالذقٌة995170583414690

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275نادٌهشرابهجمٌلجعفرالالذقٌة996170510911697

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275نوالالدبسهٌثمالرٌم مٌسالالذقٌة997170579717238

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275مٌادهالدروٌش محمودٌاسٌنرغدالالذقٌة998170528015460

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002274نهلةالغاويادٌب محمدسوزانالالذقٌة999170542516419

اإلنكلٌزٌةأولى20002274هناءمحمدغسانسمرالالذقٌة1000170541417350

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274رفٌقهنادرفٌصلحسامالالذقٌة100117051549986

اإلنكلٌزٌةأولى20002274سماهر حبٌبوضاح علًالالذقٌة1002170551110810

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274جهٌنهحاٌكمنٌرهٌاالالذقٌة1003170590716501

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002274ابتسامهرمزعدنانمجدالالذقٌة1004170567810509

الفرنسٌةأولى19992274ٌاسمٌنموسىمٌثمعلًالالذقٌة100517055469828
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اإلنكلٌزٌةأولى19992274سونٌااسماعٌلحمزهسارهالالذقٌة1006170538515372

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273منالداؤدامٌنرانٌاالالذقٌة1007170526416408

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273نهىابراهٌممحمدلبنىالالذقٌة1008170562015765

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273نشوىعباسامٌنمٌرناحماة1009170579228057

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002273اخالصسكٌفاحمدزٌنبادلب101017053569113

الفرنسٌةثانٌة20002273فاطمالصالح العلًهللا عبدعلًالرقة101117055316079

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002273فاتنجنديأسامةهللا عبدالالذقٌة101217054799401

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002273منىالمغٌر الحمودحسانأحمدالالذقٌة101317049109266

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273سولهالجنديسلٌمانطهالالذقٌة101417054619651

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002273بلثمحمادهسعٌدمرٌمالالذقٌة1015170575816804

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273رهٌهبٌشانًفؤادرٌمالالذقٌة1016170532816116

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273لٌلىشعارغازيرٌمالالذقٌة1017170532714203

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002273فراتغطروفعلًمحمدالالذقٌة1018170571712179

اإلنكلٌزٌةأولى20002273عواطفزٌنهوائلزٌنهالالذقٌة1019170538217288

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002273فاطمةشبارعلًراماالالذقٌة1020170525514447

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002272فاطمهباللسمٌرالعابدٌن زٌنالالذقٌة1021170534810777

الفرنسٌةثانٌة19992272نسرٌنشبأسامهدٌناالالذقٌة1022170524015122

الفرنسٌةثانٌة19992272عهدهٌوسفٌوسففرحالالذقٌة1023170559617814

اإلنكلٌزٌةأولى19992272أملمحمدمحمدلمىطرطوس1024170563213283

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002272املزنجرلًعمادنوراالالذقٌة1025170585614710

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272مرٌمنعمهاحسانعلًالالذقٌة1026170551311885

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272هدىٌوسفنبٌلأحمدالالذقٌة1027170491412194

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002271منىعرقاويفارسعاٌدهالالذقٌة1028170546614575

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271كفاحابراهٌمحٌدرعالالالذقٌة1029170550418113

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271هٌاممعروففكرياٌهابالالذقٌة103017050668949

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002271ابتسامجعبريعهدلٌلىالالذقٌة1031170564216324

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002271سرٌعهسالمهمحسندعاءالالذقٌة1032170523015404

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271حنانعلًغازيعلًالالذقٌة1033170553611828

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270هناءونوسامٌنغفارالالذقٌة103417055749149

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270رٌماابراهٌمسمٌرسومرالالذقٌة103517054289646

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002270داللحسنناهلهدىالالذقٌة1036170588016841

اإلنكلٌزٌةأولى19992270رٌمماخوسمغوارمحمدالالذقٌة1037170572810744

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002270رامٌاكلٌهسامرسامر محمدالالذقٌة1038170570011172

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270فادٌااحمد علًاحمدنٌفٌنالالذقٌة1039170586116127

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270ٌسرٌهرضوانزهٌرشمسالالذقٌة1040170543814912
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