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مجموع 

الدرجات

النتيجة 

النهائية

مقبول2255سوري4/3/2003رزانجويل رفعت خازمدمشقج/137096

مقبول2258سوري1/8/2002سوسن دحبورسنا محمد الشيخريف دمشقج/237873

مقبول2225سوري9/5/2003صالحه غنامصبا أمين العربيدالسويداءج/36587

مقبول2208سوري10/5/2003ريمه عفانحسام هشام كنجدمشقج/419730

مقبول2241سوري20/5/2003صفاء القداحعمر احمد العدويدرعاج/514220

مقبول2192سوري14/3/2003ايماناسالم باسل الحمويدرعاج/623283

مقبول2172سوري1/1/2003حليمه الخلفشام عبداللطيف الصالحريف دمشقج/737627

مقبول2254سوري30/5/2003غروب وردرقيه محمد الدبياتحماهج/823281

مقبول2246أردنية24/7/2003نسرينمايا فادي غارودمشقج/934379

مقبول2200سوري1/1/2004نهى حامدمايا محمد جالل التكريتيدمشقج/1035988

مقبول2345سوري22/4/2003ارشة عسافريتا عيد رزقريف دمشقج/1125130

مقبول2195سوري1/1/2004ملى ابراهيمنغم محمد ابراهيمريف دمشقج/1223013

مقبول2233سوري1/10/2003رجاءنغم محمد بسام الشيخ محمدريف دمشقج/1327474

سدرة محمد انس املدنيدمشقج/1432479
رشا املنجد الشهير 

باللحام
مقبول2224سوري15/6/2003

مقبول2235فلسطيني8/10/2003منال الدرويشالنا خالد اسعدريف دمشقج/1525314

مقبول2329سوري24/7/2003نجوى عبودهرهف سامر بركاتحمصج/1623011

مقبول2233فلسطيني29/6/2004سناء سليمرغد نضال مهاوشدمشقج/1733349

مقبول2207سوري22/4/2003باسمة الحمص يحنين محمد الزياتدمشقج/1834225

مقبول2190سوري31/1/2004رجاء ابو قنصولريم عدنان كحولريف دمشقج/1936175

مقبول2253سوري19/6/2003ميساء سرحيلبتول اياد اليوسفريف دمشقج/2023150

مقبول2238سوري29/6/2003داليا معتوقجودي فراس ياسينريف دمشقج/2124989

مقبول2301سوري5/4/2003عطاء ناصيفساره فادي قسومهدمشقج/2237016

مقبول2144سوري7/8/2003ياسمينمنيره عمر زمزمريف دمشقج/2328493

مقبول2169سوري27/6/2003هبه رشديعال ماهر شبيبدمشقج/2433847

مقبول1925سوري21/6/2003ملى الغبراآية سمير ذو الغنىدمشقج/2532783

مقبول2245سوري2003اياتمروه محمد اديب عيونريف دمشقج/2632826

مقبول2326سوري20/3/2003علياء عطفهتسنيم رضوان توفيقريف دمشقج/2726807

مقبول2259سوري18/8/2003انعام الزينحنين مازن قاسمدمشقج/2840646

مقبول2282سوري28/1/2003تغريد وهبيسنا محمد ياسر الصماديريف دمشقج/2932710
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مقبول2253سوري30/8/2001غفرانساره رياض القطيفانيريف دمشقج/3037085

مقبول2200سوري30/7/2003مليس عطفهشهد حسن شقفهريف دمشقج/3123185

مقبول2185سوري18/4/2003اناس اللبابيديحنين محمد نور الجاجهدمشقج/3233761

مقبول2156سوري21/8/2003إفلين ابراهيمفاطمه سلمان ابراهيمدمشقج/3332543

مقبول2314سوري1/2/2003فاطمهمها يوسف سيف الدينريف دمشقج/3428322

مقبول2120مصري16/11/2003بارعهجوليا فراس محمود بالطهدمشقج/3532690

مقبول2293سوري1/1/2002غاده الحفوظهنور صقر العجاجريف دمشقج/3627786

مقبول2348سوري30/9/2003انعام الزعبيتسنيم سلطان العوضدرعاج/3723589

مقبول2194سوري2002بثينه سنوبرأمية سهيل تكروريريف دمشقج/3837445

مقبول2231سوري2003ايماننور محمد هشام الجراحدمشقج/3935242

مقبول2167سوري2004صفاءفاطمه محمد نضال شحادهدمشقج/4034292

مقبول2248سوري2003ايمانسدرة محمد جروانالقنيطرةج/418079

مقبول2149سوري2003صباحايالف رياض الحاج حمودريف دمشقج/4227342

مقبول2234سوري2003ناهدسارة أيمن لطفدمشقج/433458

مقبول1921سوري2003رندةيمان أيمن املصريريف دمشقج/4428858

مقبول2157سوري2003سوسنبتول طالل العكاشالقنيطرةج/458019

مقبول2227سوري2003فاديةبشرى ياسين مخزوميدمشقج/4637901

مقبول1932سوري2003نداءراما باسم دخل هللاريف دمشقج/4725069

مقبول1670سوري2003عفراءحال نضال ديبريف دمشقج/4835914

مقبول2243سوري2004سحردالل سيف الفاضلالحسكةج/499014

مقبول2265سوري2003ثراءساره معن فرهودةريف دمشقج/5028577

مقبول2243سوري2002ميسونبيلسان احمد زريعريف دمشقج/5136968

مقبول2282سوري2004سحررهف معتز بيضةريف دمشقج/5222525

مقبول2284سوري2004غادةروان محمد لبابيديحلبج/5320576

مقبول2177سوري2004هياحال سامر الحمادهريف دمشقج/5435907

مقبول2192سوري2003رحابديمة وائل عثماندمشقج/5533334

مقبول2256سوري2003هالهند عبد الناصر زينطرطوسج/568797

مقبول2213سوري2003رشاتسنيم محمد شويكانيدمشقج/5740601

مقبول2147سوري2003غيداءرويده محمد نعيم وزهدمشقج/5832449

مقبول2191سوري2003املنغم حسان زيتونهدمشقج/5932716

مقبول2230سوري2003نوالفرح محسن الشلبيريف دمشقج/6022073

مقبول2285سوري2003وفاءالنا محمد شاهينالقنيطرةج/618338

مقبول2214سوري2003بسمهفاطمه عمار الندافريف دمشقج/6233712

مقبول2115سوري2004منالدلع نمر فرحاتالسويداءج/636949

مقبول2257سوري2003ساميهنغم سامر فلحوطريف دمشقج/6436734



مقبول2192سوري2003رناآيه عادل عليريف دمشقج/6525533

مقبول2244سوري2004سناءديانا حسام هنوندمشقج/6636782

مقبول2182سوري2004انتصارقمر  جمال الذيابالسويداءج/676432

مقبول2238سوري2003رحابهيا اديب الفياضريف دمشقج/6825494

مقبول2164سوري2002زهورشروق أيمن بيضةدمشقج/6934273

مقبول2103سوري2003مريمرغدة عبد السالم العليويالقنيطرةج/708468

اقوتدمشقج/7139726 مقبول2162سوري2004سناءآيه ايمن الز

مقبول2194سوري1995روضه غباشحنان عادل علي ديبدمشقج/7240637

مقبول2267سوري2003رزان حلوروان أيمن رمضاندمشقج/7332823

مقبول2251سوري2004عبيرنور عماد مدغمشدمشقج/7432877

مقبول1975سوري2002جهادعبد الرحمن محمود املقدمدمشقج/7522376

مقبول2241سوري2004هال عاشورمروه طارق الزرعريف دمشقج/7622444

مقبول96.62سوري2004ثرياجودي احمد القاض يالكويتسوري غير مقيم77

مقبول2186سوري2003سميره غضباناسماء محمدسعدالدين مظلومريف دمشقج/7822243

مقبول2172سوري2003شمهنور علي تركمانريف دمشقج/7926352

مقبول2242سوري2004رشا البوش يرؤى مازن سكردمشقج/8032242

مقبول2066سوري2003شهرزاد عيس ىهديل معن شهاب الدينريف دمشقج/8128263

مقبول2158سوري2002ليناهيا خالد خلفحماهج/8223062

مقبول2277سوري2004هناء نحيليدينا اياد سروردمشقج/8335554

مقبول2139سوري2003انتصارنور عبد الحكيم خوالنيدمشقج/8441463

مقبول2113سوري2003هدى السحليآيه ماجد الباشاريف دمشقج/8524915

مقبول2197سوري2003غاليه القصاصماريه محمد فضل كفتاروريف دمشقج/8625388

مقبول2204سوري2003منى ديابمريم حسن ابو حوشريف دمشقج/8726176

مقبول2278سوري2004فاتنه قيمهأملى حسين فلوريف دمشقج/8824882

مقبول2193سوري2004خلود ليالرؤى فرحات زينودمشقج/8932426

مقبول2150سوري2003نسرينآيه ايمن ديبدمشقج/9037076

مقبول2165مصرية2003أحالمراما طارق عليدمشقج/9132416

مقبول1580سوري2004ملك الصوصزهراء هاني الصوصدمشقج/9234506

مقبول2178سوري2002لينا باظهمارال باسم خليفهدمشقج/9339202

مقبول2173سوري2003روعه األشقرآيه ماهر العليويدمشقج/9432784

مقبول2246سوري2004ايناس بيرقدارحال محمد رياض الحرشريف دمشقج/9525012

مقبول2296سوري2003فاطمه الزيتونمايا أحمد العباسحماهج/9620213

مقبول2226سوري2003ريم كسحوتنعيم فايز الطوخيريف دمشقج/9717644

مقبول2142سوري2002منى حلبونيغنى صابر جمعهريف دمشقج/9834198

رغد ادهم الحمددمشقج/9939966
منى جنديه الشهير 

بالبربري
مقبول2276سوري2004



مقبول2234سوري2004منال موصلليمارية احمد ماهر قدوريدمشقج/10041396

مقبول2198سوري2003وفاء اليوسفمحمد زاهر وليد محمددمشقج/10117132

مقبول2144سوري2003هناء الصفديلقاء بسام الصالحريف دمشقج/10236536

مقبول2049سوري2003منار ناصرانشراح طليع الصفديريف دمشقج/10324063

مقبول2141سوري2004جومانه نوفليهدانا محمد انس نوفليهريف دمشقج/10425560

مقبول2317سوري2003عبير القحفبنان أنور حج عثماندمشقج/10536046

مقبول2148سوري2003رانيا معروفالنا سومر الشائبريف دمشقج/10625317

مقبول1940سوري2003وفاء الحمودجوري بسام الصفديالسويداءج/1076608

مقبول2325سوري2003نسريننجاة شادي نقوالريف دمشقج/10828613

مقبول2299سوري2003عفاف جرعتليبشرى جمال منصورحماهج/10921639

مقبول2300سوري2003رشا الزعيمزينه يحيى جميهدمشقج/11036074

مقبول2226سوري2003نهله الحسينرغد هاشم الضاهرالقنيطرهج/1118918

مقبول2125سوري2003نهاد الهمسايناس نبيل خلفريف دمشقج/11226055

مقبول2032سوري2003فدوه بيانمحمد كمال ابو حمزهدمشقج/11323931

مقبول2152سوري2003رشا العبهولرغد محمد الحسينالقنيطرهج/1148055

مقبول2184سوري2004خديجه غراءعبد الرزاق أيمن غراءدمشقج/11524639

مقبول2228فلسطيني2003سمية حميدبيان سعيد فورانيدمشقج/11633028

مقبول2163سوري2002هيلين سليفيجوانا إبراهيم شيخموسدمشقج/11741512

مقبول2175سوري2002ايمان يغمورإسراء محمد مأمون جمعهدمشقج/11839640

مقبول2160سوري2004لبنىماسة مهند علوزيريف دمشقج/11925406

مقبول2255سوري2004ثناء عبد هللامرام فرزات عبد هللادمشقج/12033418

مقبول2197سوري2004ايمان عثمانسدره إياد عيددمشقج/12132477

مقبول2164سوري2004ربى الفاكيانينورالهدى خلدون بطحيشدمشقج/12232139

مقبول2231سوري2003سميه صالحتغريد خالد عزيزهريف دمشقج/12322298

مقبول2205سوري2003عطاف الظاهرآيه حسين الظاهرالسويداءج/1245850

مقبول2199سوري2003امينهسندس حسن الريسريف دمشقج/12522389

مقبول2205سوري2003نسرين الخبازلين بشار النابلس يدمشقج/12635723

مقبول2189سوري2003امل الزالقايه مازن كاتبهدمشقج/12734404

مقبول2115سوري2003خلود الخبازاسراء زهير النابلس يدمشقج/12836813

مقبول2235سوري2003لينا زينبلين يزن الحمص يدمشقج/12934023

مقبول2166سوري2003نجوى اسعدسارة علي جروادمشقج/13036336

مقبول2315فلسطيني2003ايمان الصوافنور محمد محفوظالقنيطرهج/1318113

مقبول2223سوري2003مديحه الحلبيبيان عبد الغني حمص يدمشقج/13232789

مقبول2246سوري2002فاديه حاغظرند ياسين طالبريف دمشقج/13336987

مقبول2149سوري2003نور املبيضنهى حسان رضاريف دمشقج/13425640



مقبول2220سوري2004عبيرشام طاهر الحيدرريف دمشقج/13526140

مقبول2214سوري2003سعده النجارميسم ايمن البرادعيريف دمشقج/13624442

مقبول2220سوري2003غاليه الطحانساره محمد بسام الحورانيدمشقج/13739101

مقبول2236سوري2003لينا مجركشايه محمد سامر أبو التوتدمشقج/13836045

مقبول2233سوري2002نسيبه عبيدجيما سامي حديددمشقج/13939847

مقبول2217سوري2004ناهد املجذوبلين محمد مازن شموطدمشقج/14036089

مقبول2182سوري2003لورين محمدميرا محمد صياح نويدرريف دمشقج/14126899

مقبول2183سوري2004نسرين حمودماري نزار سليمانريف دمشقج/14227175

مقبول2155سوري2004خديجهايالف زياد السعوددرعاج/14322823

مقبول2211فلسطيني2003فاتنبتول محمد رضوان الشريفدمشقج/14436397

صبحي ماهر مخلالتيدمشقج/14525442
بثينه خورشيد العبد 

هللا
مقبول2298سوري2003

مقبول2148سوري2003اميمه زينراما فيصل علوشريف دمشقج/14624341

مقبول2163سوري2003خديجه مطرهايل عدنان املفلحالقنيطرهج/1475497

مقبول2249فلسطيني2003لبنىرنا احمد عزامدمشقج/14838297

مقبول2137سوري2003منىراما محمود الصوصودمشقج/14935030

مقبول2060سوري2003نسرين الكسارمريم غياث جواددمشقج/15034619

مقبول2036سوري2004بتول صالحالنا سامي الصوصدمشقج/15134607

مقبول2220سوري2003سعاد العياشسالم محمد العياشدرعاج/15222721

مقبول2247سوري2003لينا الداغرأرجوان محمد العمريريف دمشقج/15325521

مقبول2278سوري2003رناجيسيكا جهاد الخوريريف دمشقج/15422740

مقبول2309سوري2003مانيا سعدمريانا سيمون عبد لكيدمشقج/15534803

حنان محمد جمال شهبندردمشقج/15636059
نور سوار الشهير  

بالشريف
مقبول2211سوري2004

مقبول2160سوري2003رنا الرشيدتسنيم حسن الحسنريف دمشقج/15732098

مقبول2256سوري2003دانيه الطواش ينورالهدى محمود شعراويدمشقج/15838102

مقبول2310سوري2003صفاء كريشانتسنيم أنس عفاندمشقج/15939803

مقبول2245سوري2003مريم خراطساره أحمد اللوجيدمشقج/16033806

مقبول2323سوري2002ايماندانيا ياسر بللهريف دمشقج/16132569

مقبول2212سوري2003سيما يلدانيدره محمد الجباندمشقج/16232809

مقبول2230فلسطيني2003جمانة سليمسدره عبد الناصر زرزرريف دمشقج/16327399

مقبول2186سوري2002عبير املكاويسندس عبد الرحمن أجنيددمشقج/16438715

مقبول2250سوري2004فاتن الطباعمايا ايمن ميدهدمشقج/16536225

مقبول2187سوري2004مريم العليمحمد عيس ى االبراهيمدمشقج/16621911

مقبول2307سوري2003فاطمه الحبشانصاف ماجد االورفه لىدمشقج/16736538

مقبول2298سوري2003اميره بللههبه خالد الخطيبريف دمشقج/16823484

مقبول2217سوري2003فداء صيوحآداد علي صيوحدمشقج/16932286



مقبول2175سوري2003ايمان محضرحسام سامر محضرريف دمشقج/17015452

مقبول2214سوري2003سهاموجد خالد جمعةالقنيطرهج/1718600

مقبول2182سوري2003فيروز ناعمهبيسان محمد حبشريف دمشقج/17235308

مقبول2200سوري2003سمرصفاء احمد الحمودريف دمشقج/17322855

مقبول2177سوري2003لينا اسعيدتسنيم بسام الشعارريف دمشقج/17422291

مقبول2216سوري2002ندى شخاشيروراما ياسر يوسفدمشقج/17539935

مقبول2173سوري2004هناء تبابحنين سامر صوفيهدمشقج/17640642

مقبول2120سوري2003ايمان صيبعهرنيم محمد عنقاريف دمشقج/17729232

مقبول2160سوري2002امنهلبنى عبد الباسط بكرريف دمشقج/17837815

مقبول2034سوري2003رغيده وسوفيارا ميمون أيوبدمشقج/17936464

مقبول2259سوري2003عفاف نصراليس سلمان نصرريف دمشقج/18027336

مقبول2297سوري2002نها حمدانسنا عبدو رحيمدمشقج/18140105

مقبول2125سوري2003مجيدة أسودفريسة أحمد فارس اسودحلبج/18227267

مقبول2192سوري2003مباركه دعنويسميره تمام النقريريف دمشقج/18323182

مقبول2185سوري2001سحر البريديمحمد سامي البريديدرعاج/18419253

مقبول2167سوري2003امل شقيررزان محمد علي سويدريف دمشقج/18527729

مقبول2252سوري2004خلود طيلونيسنا مصطفى يعقوبدمشقج/18636900

مقبول2162فلسطيني2003سمر عيس ىضحى عدنان ابو حسانريف دمشقج/18723073

مقبول1963سوري2004خالصه العليحال محمود اآللوس يدير الزورج/18814266

مقبول2274سوري2004هنا العاقلآيه محمد انس قدحدمشقج/18932328

مقبول2192سوري2002ندى كرنبهاسامه محمدراتب كرنبهدمشقج/19024503

مقبول2293سوري2003شذا املصريسيما محمد عمار ابي الشاماتريف دمشقج/19125219

مقبول2327سوري2003سعاد يونسفرح مروان كببيريف دمشقج/19225290

مقبول2209سوري2003هدى خليفهنور احمد املغربيدمشقج/19332653

مقبول2032سوري2004عبير موس ى باشاتسنيم محمد حسين الطيردمشقج/19432797

مقبول2253سوري2003نور هاشمليان باسل البوش ي الدباغدمشقج/19532581

مقبول2097سوري2004رنده حاج احمدفاطمه عدنان كيالرريف دمشقج/19633711

مقبول2248اردنية2003رندةيافا عصام الكياليريف دمشقج/19728101

مقبول1929سوري2003مايا الحمص يهدى محمد انس امللقيريف دمشقج/19825487

مقبول1971سوري2003وفاء عربشآيه محمد زهير الخجادمشقج/19935908

مقبول2184سوري2002رابعة درويشالنا محمد وحيد درويشدمشقج/20040252

مقبول2227سوري2003ندى سقبانيرغد عاصم الصوافريف دمشقج/20125097

مقبول2255سوري2003روعه فوازجودي عبد هللا االيوبيدمشقج/20235953

مقبول2310سوري2003ميسون حجازيهشهد قاسم الحمص يدمشقج/20335658

مقبول2242سوري2004ريم الصباغعائشه باسل محجوبريف دمشقج/20425258



مقبول2045سوري2003مريميمنى محمد الحطابريف دمشقج/20525815

مقبول2190سوري2002حليمة شيخ احمدعبد هللا ابراهيم عبد هللا االبراهيمدمشقج/20621706

مقبول2147سوري2003احسان البستانيهاجر اياد كنعانريف دمشقج/20726908

مقبول2303سوري2004جمانه كفرسوسانيعائشه محمد امين الكوىدمشقج/20834923

مقبول2230سوري2003عبير البيطارحال محمد عماد الشماعريف دمشقج/20925017

مقبول2299سوري2004آالء رحمونرؤى محمد بشير الهبلدمشقج/21036723

مقبول2214سوري2003امل كبارهمجد محمدانس اللحامدمشقج/21129053

مقبول2015سوري2001هديهايات خالد كلسريف دمشقج/21232457

مقبول2210سوري2000لينا األخرسميسم محمد خضيردمشقج/21338826

مقبول2238سوري2004مريم خضيرروند محمد سمير عودهدمشقج/21436422

مقبول2191سوري2003صفاء  تبابرهام باسم صوفيهدمشقج/21540722

مقبول2148سوري2003ميسون كرديمريم عماد عمارريف دمشقج/21622447

مقبول2218سوري2003روضه معتوقايمان بديع قويدردمشقج/21740528

مقبول2273سوري2003انتصار حبشيهرنيم احمد فايز السيددمشقج/21833512

مقبول2109سوري2003ميسون خضرومرام عمر دريديدمشقج/21936452

مقبولسوري2002الهام خبيةشفاء هيثم السعديدمشقج/22038368

مقبول2240سوري20036رانيه قادريريماز  حسام الخطيبدمشقج/22135603

مقبول2135سوري2002ايمان عتمهسميحه باسم املصريدمشقج/22238711

مقبول2220سوري2003محاسن عبد الباقيتسنيم موفق الشلبيريف دمشقج/22325744

مقبول2080سوري2002خديجه حموريهوعد صبحي سنودمشقج/22434493

مقبول1986سوري2003صباح الحسنآيات حسين املحموددمشقج/22533923

مقبول2179سوري2002عهد ابو خضررند نواف السليمريف دمشقج/22634478

مقبول2240سوري2004نور الهدىلين ماهر  ايوب اغاريف دمشقج/22734664

مقبول2109سوري2003سمر كاملبتول محمد ديماسريف دمشقج/22826530

مقبول2288سوري2003اناس عمروغنى محمد خير بريزدمشقج/22932851

مقبول2337سوري2002يمانسدره ماجد األطرشدمشقج/23037892

مقبول2320سوري2003سوزان قطيطعابده عماد الدين خير هللاريف دمشقج/23126694

مقبول2320سوري2002نسرين البهنس ياسراء حسام عوضدمشقج/23241047

مقبول2149سوري2002فتحيه الحسنروان سمير اللجيدمشقج/23335888

مقبول2204سوري2003رشا عبد عليملكه عبد الرزاق املجركشريف دمشقج/23434710

مقبول2305سوري2003وردهفاطمه ايمن سعيدريف دمشقج/23526588

مقبول2358سوري2003منى طعمهأناس عامر خيتيدمشقج/23636537

مقبول2178سوري2004ميساء الشيخهرؤى محمد بشار شيخهريف دمشقج/23725061

مقبول2273سوري2004منالحال ياسر أبو عدلةدمشقج/23835017

مقبول2160سوري2003عبير شحادهمتيلدا بشار العوادريف دمشقج/23927773
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مقبول2152سوري2004نسرين رمضانيارا محمد زياد الجنديدمشقج/24439300

مقبول2238سوري2003هديهماياعمر الحايكريف دمشقج/24533739

مقبول2265سوري2003أماني عالء الديننور عبد الغفور البيطارريف دمشقج/24625868

مقبول2223سوري2002منى قرطومهحسناء محمد الزغلولدمشقج/24738233
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