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مجموع 

الدرجات

النتيجة 

النهائية

مقبول2160فرنس يفلسطيني29/7/2003ميسر العوضسارة يوسف السوديريف دمشقج/124510

مقبول2208فرنس يسوري10/5/2003ريمه عفانحسام هشام كنجدمشقج/219730

مقبول2338انكليزيسوري14/4/2003عنان تنبكجيمحمد معاذ موفق بلشهدمشقج/320402

مقبول2212انكليزيسوري14/1/2003ملك سليمانفاطمه ابراهيم الواسطيدمشقج/437971

مقبول2172انكليزيسوري1/1/2003حليمه الخلفشام عبداللطيف الصالحريف دمشقج/537627

مقبول2195فرنس يسوري1/1/2004ملى ابراهيمنغم محمد ابراهيمريف دمشقج/623013

مقبول2233فرنس يسوري1/10/2003رجاءنغم محمد بسام الشيخ محمدريف دمشقج/727474

مقبول2134انكليزيسوري1/7/2003ايفان بشارهانجيل جورج النويصرريف دمشقج/835681

مقبول2233انكليزيفلسطيني29/6/2004سناء سليمرغد نضال مهاوشدمشقج/933349

مقبول2175فرنس يسوري1/1/2004رنا الدعاسنور الهدى علي وطفهحماهج/1023180

مقبول2218انكليزيسوري11/11/2003عبير حيدرحال حسام حسنريف دمشقج/1134099

مقبول2100فرنس يسوري7/1/2004ريم قضمانيسالم محمد مازن املصريدمشقج/1237412

مقبول2301انكليزيسوري5/4/2003عطاء ناصيفساره فادي قسومهدمشقج/1337016

مقبول1925انكليزيسوري21/6/2003ملى الغبراآية سمير ذو الغنىدمشقج/1432783

مقبول2162انكليزيسوري10/2/2003هيالل فياضزينب آصف حيروقهدمشقج/1533525

مقبول2232انكليزيسوري10/5/2003شيرين العليرند سليمان العبوشدمشقج/1637825

مقبول2156انكليزيسوري21/8/2003إفلين ابراهيمفاطمه سلمان ابراهيمدمشقج/1732543

مقبول2194انكليزيسوري2002بثينه سنوبرأمية سهيل تكروريريف دمشقج/1837445

مقبول2279انكليزيسوري2003جهينهآيه ابراهيم سليمانريف دمشقج/1926721

مقبول2231انكليزيسوري2003ايماننور محمد هشام الجراحدمشقج/2035242

مقبول2248انكليزيسوري2003ايمانسدرة محمد جروانالقنيطرةج/218079

مقبول2300انكليزيسوري2003نادياريم حسان مرعيدمشقج/2232452

مقبول2235فرنس يسوري2003منيرههبه مهدي حديفهالسويداءج/236518

مقبول2261انكليزيسوري2004وفاءشهد جهاد ابو بكرالسويداءج/247695

مقبول2157انكليزيسوري2003سوسنبتول طالل العكاشالقنيطرةج/258019
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مقبول2327فرنس يسوري2004هيفاءلين حسن حسنينريف دمشقج/2623343

مقبول2195انكليزيسوري2004منالتولين فادي ناصيفريف دمشقج/2724250

مقبول2124انكليزيسوري2002حنانآية مرسل شلهوبالسويداءج/286298

مقبول2276انكليزيسوري2003هيفاءشغف عالم قدورحماهج/2922852

مقبول2189فرنس يسوري2004صفيهآيه نبيل الرفاعيدرعاج/3022968

مقبول2175انكليزيسوري2003ريمهيارا ربيع خليلريف دمشقج/3122585

مقبول2183روسيةسوري2003منالراما محمود مشرفدمشقج/3237507

مقبول2189انكليزيسوري2004يسرى رائد رائد السالمهدير الزورج/339343

مقبول2222انكليزيسوري2001رغداءنور الهدى محمد ايمن قبشدمشقج/3438769

مقبول2298انكليزيسوري2003نورمروه معاذ الصباندمشقج/3534478

مقبول2049انكليزيسوري2003نيفينعائده زياد غنومريف دمشقج/3628193

مقبول2053انكليزيسوري2003ايمانهند محمود عيدريف دمشقج/3734795

مقبول2194انكليزيسوري1995روضه غباشحنان عادل علي ديبدمشقج/3840637

مقبول2027انكليزيسوري2003نهاد غنومعبير احمد غنومالسعوديةسوري غير مقيم39

مقبول2100فرنس يسوري2003سهىدلع معضاد الشوفيالسويداءج/407007

مقبول2241انكليزيسوري2004هال عاشورمروه طارق الزرعريف دمشقج/4122444

مقبول1955انكليزيسوري2003رمزيه حمدانإيناس عدنان البنيالسويداءج/426464

مقبول2172انكليزيسوري2003شمهنور علي تركمانريف دمشقج/4326352

اسراء اسماعيل درويشدمشقج/4438520
خديجه 

الخطيب
مقبول2257فرنس يسوري2003

مقبول2210انكليزيسوري2003االء املهديروى عمار عبد الحقريف دمشقج/4525128

مقبول2245انكليزيسوري2002قمر ملوحيماسه زهير حالوةريف دمشقج/4626160

مقبول2252انكليزيسوري2002عبير الصارممرام حسين زين الديندمشقج/4733390

مقبول2139انكليزيسوري2003انتصارنور عبد الحكيم خوالنيدمشقج/4841463

مقبول2197انكليزيسوري2003غاليه القصاصماريه محمد فضل كفتاروريف دمشقج/4925388

مقبول2132انكليزيسوري2003اميرة لقيسياسمين شادي ديابريف دمشقج/5022586

شهد محمدبدوي ناجيريف دمشقج/5122538
منال الشيخ 

حسين
مقبول2242فرنس يسوري2003

مقبولسوري2004رشا علويهملا محمود جرموشريف دمشقج/5225794

مقبول2134انكليزيسوري1997هند اسماعيلسعاد عبد الكريم الحمادهريف دمشقج/5337489



مقبول2094فرنس يفلسطيني2003ليلى داوودفاطمة بسام عليانريف دمشقج/5426589

مقبول2178انكليزيسوري2002لينا باظهمارال باسم خليفهدمشقج/5539202

مقبول2142انكليزيسوري2002منى حلبونيغنى صابر جمعهريف دمشقج/5634198

مقبول2213انكليزيسوري2003ندوى عاليهندى محمود غنوم شويشدمشقج/5740370

مقبول2243انكليزيسوري2003فاتنه سريولامان بسام انجيلهريف دمشقج/5832440

مقبول2081فرنس يسوري2003منالديما بشار بكيرهريف دمشقج/5923302

أنوار فاعور حسيندرعاج/6022229
فاطمة 

الخضاري
مقبول2142انكليزيفلسطيني2003

مقبول2317انكليزيسوري2003عبير القحفبنان أنور حج عثماندمشقج/6136046

مقبول1940انكليزيسوري2003وفاء الحمودجوري بسام الصفديالسويداءج/626608

مقبول2299انكليزيسوري2003عفاف جرعتليبشرى جمال منصورحماهج/6321639

مقبول2300فرنس يسوري2003رشا الزعيمزينه يحيى جميهدمشقج/6436074

مقبول2228فرنس يفلسطيني2003سمية حميدبيان سعيد فورانيدمشقج/6533028

مقبول2109انكليزيسوري2003اميه الصفديلين حسان محمودريف دمشقج/6636555

مقبول2150انكليزيسوري2003خلود عبارهلوليا محمد رام حمدانيريف دمشقج/6725690

مقبول2189انكليزيسوري2003امل الزالقايه مازن كاتبهدمشقج/6834404

مقبول2235انكليزيسوري2003لينا زينبلين يزن الحمص يدمشقج/6934023

مقبول2166فرنس يسوري2003نجوى اسعدسارة علي جروادمشقج/7036336

مقبول2246انكليزيسوري2002فاديه حاغظرند ياسين طالبريف دمشقج/7136987

مقبول2214انكليزيسوري2003سعده النجارميسم ايمن البرادعيريف دمشقج/7224442

مقبول2236انكليزيسوري2003لينا مجركشايه محمد سامر أبو التوتدمشقج/7336045

مقبول2237انكليزيسوري2003أمل القزقريماس محمد التالريف دمشقج/7428438

مقبول2183انكليزيسوري2004نسرين حمودماري نزار سليمانريف دمشقج/7527175

مقبول2119انكليزيسوري2004كوثر القادريروان محمد مصري حمادهريف دمشقج/7625579

مقبول2226انكليزيسوري2003خلود صياحنغم ناجي طعمهالقنيطرهج/778592

مقبول2295انكليزيسوري2003فاطمه كمونحليمه خالد كمونريف دمشقج/7835917

مقبول2168انكليزيسوري2003ابتسام أحمداليسار ايمن ديوبريف دمشقج/7926518

مقبول2159انكليزيسوري2003حنان العباسالرا طوني حبقهريف دمشقج/8035466

مقبول2144انكليزيسوري2002سهام عليازار غسان الصالحدمشقج/8133786



مقبول2211انكليزيفلسطيني2003فاتنبتول محمد رضوان الشريفدمشقج/8236397

مقبول2166انكليزيسوري2004امل آق بيقسنا سمير مصريدمشقج/8332488

صبحي ماهر مخلالتيدمشقج/8425442
بثينه خورشيد 

العبد هللا
مقبول2298فرنس يسوري2003

مقبول2002فرنس يسوري2003منال نطفجيمرام محمد زياد خورشيددمشقج/8541406

مقبول2148انكليزيسوري2003اميمه زينراما فيصل علوشريف دمشقج/8624341

مقبول2066انكليزيسوري2003غصينه العقبانيليمار جهاد الصفديالسويداءج/877045

مقبول2130فرنس يسوري2001ايمان درهدعاء احمد عبد القادر جحهدمشقج/8839015

مقبول1939انكليزيسوري2003زيفه شلفوندالل انطون كاسوحةدمشقج/8934868

مقبول2133انكليزيسوري2003ميس محفوضرند محمود جمال الدينريف دمشقج/9037751

مقبول2010انكليزيسوري2003سلمىرغداء بيان القلعانيالسويداءج/915910

مقبول2336انكليزيسوري2003نوال جربوعهبه عادل علم الدينالسويداءج/925537

أمين محي الدين الحميريدمشقج/9319662
هاله العبد 

املحسن
مقبول2188انكليزيسوري2003

مقبول2163انكليزيسوري2003خديجه مطرهايل عدنان املفلحالقنيطرهج/945497

مقبول2139انكليزيسوري2002كلثوم بكرسندس منير الديكدمشقج/9540111

مقبول2243انكليزيفلسطيني2003رنا بوظوالنا محمد رضوان شكنتنادمشقج/9632267

نور محمد سلطانريف دمشقج/9737122
روضه 

عبدالدايم
مقبول2371انكليزيسوري2000

مقبول2172انكليزيسوري2002مريم بيرقدارختام احمد مطرريف دمشقج/9835332

مقبول2292فرنس يسوري2004وفاء الصوافأميره رياض رفاعيدمشقج/9934182

مقبول2091انكليزيسوري2002باسمه سالمهغنى محسن كركيريف دمشقج/10037502

مقبول2130انكليزيسوري2004ملىراما محمدرشاد الكيالدمشقج/10132814

مقبول2217فرنس يسوري2003شفاءرغد ايمن الطيبريف دمشقج/10222344

مقبول2137فرنس يسوري2003منى طربوش يراما محمود الصوصودمشقج/10335030

مقبول2060انكليزيسوري2003نسرين الكسارمريم غياث جواددمشقج/10434619

مقبول2036انكليزيسوري2004بتول صالحالنا سامي الصوصدمشقج/10534607

مقبول2120انكليزيسوري2003انديره محفوضجواد ياسر محفوضريف دمشقج/10616945

مقبول2220انكليزيسوري2003سعاد العياشسالم محمد العياشدرعاج/10722721

مقبول2247فرنس يسوري2003لينا الداغرأرجوان محمد العمريريف دمشقج/10825521

مقبول2272انكليزيسوري2003هدى حسينعلي شوقي أحمدطرطوسج/1094244



مقبول2278انكليزيسوري2003رناجيسيكا جهاد الخوريريف دمشقج/11022740

مقبول2227انكليزيسوري2003هيام الخوريكاسيا يوحنا الالطيدمشقج/11134019

مقبول2289انكليزيسوري2003رنداجودي غسان خلوفطرطوسج/11211980

حنان محمد جمال شهبندردمشقج/11336059
نور سوار الشهير  

بالشريف
مقبول2211انكليزيسوري2004

مقبول2172انكليزيسوري2003مليسجنى بسام الشاعرطرطوسج/11412957

مقبول2260سوري2002فلك الخطيبهبه هللا علي عواطهدمشقج/11534336

مقبول2292انكليزيسوري2002رنا عيد كاترينامجدولين عصام الكبهريف دمشقج/11637015

مقبول2019انكليزيسوري2003مطيعه حديديمريم مازن محمد العكلدمشقج/11737431

مقبول2160انكليزيسوري2003رنا الرشيدتسنيم حسن الحسنريف دمشقج/11832098

مقبول2256انكليزيسوري2003دانيه الطواش ينورالهدى محمود شعراويدمشقج/11938102

مقبول1994انكليزيسوري2003سها نصورعلي زين العابدين سامر نصورريف دمشقج/12018218

مقبول2125انكليزيسوري2002عائشه زرزراسرار خالد ديشريف دمشقج/12137166

مقبول2216فرنس يسوري2003رشا الشريفهيا حسام العقاددمشقج/12232147

مقبول2174انكليزيسوري2002فاتنانجي نزار سلومدمشقج/12337639

مقبول2104انكليزيسوري2004غيداء اململوكبشرى معاويه شهاب الديندمشقج/12436830

مقبول2177فرنس يسوري2003منىتسنيم اسماعيل الحطابريف دمشقج/12533576

مقبول1929انكليزيسوري2003مايا الحمص يهدى محمد انس امللقيريف دمشقج/12625487

مقبول2184انكليزيسوري2002رابعة درويشالنا محمد وحيد درويشدمشقج/12740252

مقبول2216انكليزيسوري2004ملاءسبال نبيل الدويريدمشقج/12833529

مقبول2227فرنس يسوري2003ندى سقبانيرغد عاصم الصوافريف دمشقج/12925097

مقبول2242انكليزيسوري2004ريم الصباغعائشه باسل محجوبريف دمشقج/13025258

مقبول2238انكليزيسوري2003دينه زورومنور سعيد بايسالندمشقج/13136582

مقبول2212انكليزيسوري2001ميسون داوديمان مصطفى بكارهريف دمشقج/13232928

مقبول2233فرنس يسوري2003عليه ياغيالرا علي الحلوريف دمشقج/13336513

مقبول2265انكليزيسوري2002ايمان شوربجيآيه عبدالناصر  بقلهدمشقج/13435680

مقبول2233انكليزيسوري2003أروى الصوافماريه عمار الدقرريف دمشقج/13526957

مقبول2262انكليزيسوري2003يسرى عمارسدرة عادل حمودريف دمشقج/13624602

هاجر اياد كنعانريف دمشقج/13726908
احسان 

البستاني
مقبول2147انكليزيسوري2003



تسنيم محمد سامر بزازيريف دمشقج/13824958
امل السيد 

املصري
مقبول2163انكليزيسوري2003

مقبول2047انكليزيسوري2003حنان الزعبيداليا محمود الكسوانيريف دمشقج/13927586

داليا محمود الكسوانيدمشقج/14034923
جمانه 

كفرسوساني
مقبول2303انكليزيسوري2004

مقبول2230انكليزيسوري2003عبير البيطارحال محمد عماد الشماعريف دمشقج/14125017


