
الثانوٌة معدلالطالب اسمتسلسل

89.79صوفان زٌاد نور1

88.33العالف أسامة عزام2

83.83الملً خضرغا احمد طالل3

83.21ادرٌس سعٌد محمد بالل4

83.21 ادرٌس سعٌد محمد بالل5

82.67كناكرٌة هللا عبد تسنٌم6

81.79العجالنً سامر ٌزن7

81.33المجذوب عامر8

81.25 المهاٌنً سامً عمر9

80.67العبادي احمد لورنس10

79.38العالوي العبد المحمد غسان لٌن11

79.08عقل راتب شام12

78.54الكوٌفً سمٌر الرحمن عبد13

77.46زٌتونة الرحمن عبد14

77.13المهنا ذٌاب جاد15

77.08المٌدعانً وائل دورٌد16

76.88الرشٌد خٌر محمد ركان17

75.86االبراهٌم عبادة رقٌة18

75.29العطار وسٌم الهادي عبد19

75.00 المزٌن ماهر احمد مصطفى20

74.29هللا عطا فؤاد زٌاد21

72.71خلف ٌاسر اٌة22

72.70حٌدري احمد اسعد23

72.63اللحام عدنان حنٌن24

71.77المناجرة اروى25

71.71بدوي وسٌم محمد وصال26

71.71عتوم ألبٌر جٌسكا27

71.55تراس بشار صباح28

71.13اسماعٌل ممدوح29

70.25أبرش بشار ٌزن30

70.04منذر ابو شام31

69.17رجا علً فردوس32

69.17 رجا علً فردوس33

69.08الخطٌب باهلل المعتز ٌزن34

68.75ضاهر محمود بٌان35

68.67رمضان المجٌد عبد مضر36

68.67 شٌبانً بسام الكرٌم عبد37

68.41الدٌري غالب لجٌن38

68.33عرابً القادر عبد مرام39

68.25قرطومة زهٌر الدٌن محً محمد40

68.02الجاسم كروم ٌوسف41

67.83الذهبً غٌث محمد42
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67.45الخطٌب سام43ً

67.38قاروط ماهر مٌاس44

67.25سمرة ممدوح غٌاث45

67.21الحرٌري احمد46

67.04الحداد شفٌق اللٌث47

67.04جمعه محمد بشار48

67.00العبدهللا السالم عبد بتول49

66.96خلٌفة عماد هللا عبد50

66.79الزعبً مامون ارٌج51

66.67الحمصً جالل الدٌن نور52

66.54 الفٌاض احمد كوثر53

66.50المناجرة فراس54

66.46المصطفى المحمد محمد شهد55

66.46الشربجً الباقً عبد علً محمد براء56

66.25حرب ابو خلدون صالح محمد57

65.92جبران عمر عبدهللا58

65.92مصطفى الدٌن محً م59ً

65.67الدٌن كمال خالد محمد60

65.63دغستانً رضوان رامً محمد61

65.50الفروان راما62

65.42حسن ابراهٌم عمر63

64.71دعبول خٌر محمد والء64

64.58جولً قره الستار عبد دانٌه65

64.58عابد ابو هللا عبد محمد66

64.50دبس ٌوسف زٌنب67

64.50حطبً الرزاق عبد ٌمان68

64.46الرجب ماجد صالح69

64.33خدٌجة بسام محمد70

64.33بوبس خالد مارٌا71

64.21الحالق علً محمد كرٌم72

64.17النصار ٌامن73

64.13فرحان محمد نجاو74

63.92الشعار وسٌم جنى75

63.88عبدالرحمن محمد عمر76

63.67مرعً محمد77

63.50السهو الجاسم احمد سمٌة78

63.25اللوزي توفٌق ٌزن79

63.23شقٌر  ذٌب رانٌا80

63.16ناٌلة علً محمد81

63.08الغنً عبد توفٌق فاطمة82

63.04شداد عادل هنادي83

63.04 بدران الدٌن صالح رٌان84

63.00الفتاح عبد خالد انس85

62.79حسن حمزة86

62.67 فالحة خلدون محمد صفوح87

62.63النجار باسم سعٌد88

62.50المصري خالد إباء89
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62.42عبدو ربٌع روان90

61.96عرابً بسام راما91

61.91نجار فراس  الغفور عبد92

61.88الجاسم شرٌف اسماء93

61.75الشعار اٌة94

61.71سنقر وسٌم أٌمن95

61.67 حسون أحمد عل96ً

61.58القادري ولٌد محمد97

61.46عوٌر محمد سعٌد98

61.38العرفاوي بٌرم99

61.25العامود منصور بشٌر100

61.25السوقً سالم101

61.16الحرٌري الرزاق عبد102

61.04القاسم همسة103

61.00الضٌاع فرج لٌث104

60.79 فتٌنة عماد محمد هللا عبد105

60.71نعٌم عالء عدي106

60.63مكٌة بالل محمد عادل محمد107

60.50 دٌاب ٌوسف اسماء108

60.25السٌد طارق منى109

60.21العدوي عمار محمد لٌالس110

60.14علً علً دارة111

60.13الزهٌري حسان محمد112

60.13النشواتً الدٌن حسام والء113

60.08ٌوسف دروٌش مرام114

59.96الفروخً مأمون محمد115

59.92شعبان عالء هٌا116

59.92 النصر ابو اكرم عصام117

59.91الحمدان محار118

59.91الحمدان الكرٌم عبد محار119

59.79 المسالخً عدنان مٌار120

59.71الحمصً ولٌد اٌة121

59.50الرفاعً انور لجٌن122

59.45حٌفاوي القادر عبد بتول123

59.13سرحان احمد124

59.13العص باسم سارة125

59.05عسكر أحمد المنتهى سدره126

59.00البكار الدٌن عز127

58.77سلٌمان شٌخ احمد محمود قاسم128

58.68القابونً حسن محمد طارق محمد129

58.50جلبوط رنٌم130

58.33الخٌاط مٌسر لجٌن131

58.21العلدونً امٌن سعٌد محمد132

58.18بعكر دان133ً

58.12الصٌص نور محمد134

57.96شقٌر ذٌب رانٌا135

57.83العمو فواز سردار136
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57.83عنبره تحسٌن ٌسرا137

57.70جً القهوة غٌث محمد138

57.45مرٌدن االء139

57.45كولك محمد ركان140

57.04حٌدر قاسم خالد141

57.00االنكلٌزي خالد علً محمد142

56.82الدٌن سعد باهلل المعتصم محمد143

56.79 أحمد سمؤل تالة144

56.75الشمري نور محمد145

56.54صلوح رام146ً

56.50جمو لقمان عامر147

56.46المصري سهٌل دانٌة148

56.45عسكر منهل اٌة149

56.25السع المطلب عبد لٌن150

56.00عثمان غسان غنى151


