
الثانوٌة معدلالطالب اسمتسلسل
94.46 ندور عادل جورج1

93.46عالوي محمد راما2

92.79اسماعٌل زكرٌا محمد3

92.67غٌه بشار محمد4

92.63الزٌنب الدٌن صالح عمر5

92.54وهبة اٌمن ماسا6

92.46بقدلٌة محمد7

92.42طوٌش فوزي لونا8

92.38طهماز مازن غالٌة9

92.29 سلٌمان محمد عمار10

92.21شٌبانً رنٌم11

92.21بعٌره جودي12

92.21الناظر احمد13

92.21اسحق غانً جوى14

92.21راند كردي لولٌا15

92.13 عٌاش سلٌم أسماء16

92.08الحق عبد عمار روى17

92.08الخطٌب عماد سٌزار18

92.04احمد شٌخ هالل امٌن محمد19

91.96مهنا فٌصل جنى20

91.92 حسٌن نضال عل21ً

91.83القطٌش خالد22

91.79 كحل مروان جول23ً

91.71لطوف حاج المنعم عبد محمد24

91.66عثمان شهد25

91.50الشارب عالء26

91.21كردٌة ضرار غزل27

91.17 الدخٌل العبد ناصر دخٌل28

91.17النمٌري طالب ٌاسر محمد29

91.17قرٌش باهلل ناٌف  المعتصم30

91.00الصباغ أسامة مرام31

90.54صقر سمؤول نوار32

90.33غانم محمد احمد33

90.33احمد محفوظ روبٌن34

90.25محسن وسام35

90.00العبد ربٌع محمد هان36ً

90.00منصور  زكرٌا بتول37

89.92عبدو محمود زٌدان38

89.92 العبد هشام رهٌب39

89.79حامد ابو عدنان40

89.79عراج ابو فائز بارئة41

89.79 الجباعً شرف زهٌر اسٌل42

89.67سٌدا محمود روجا43

89.58الصباغ حسام سومر44

89.58كمال محسن محمد45

89.46الهزاع اكرم اسماعٌل46

89.42علوش محمود نغم47

89.42الحسٌن محمود أحمد48

89.42صفاٌا سمٌر كرام49

89.38وفا قاسم ٌارا50

89.29الصٌاح رنا51

89.29الحاتم محمد هللا عبد52

89.29 صبورة نبٌل صهٌب محمد53

89.29 مطر ٌحٌى بٌان54

89.17حسن غالب زٌنة55

89.08 خضر سولٌن56
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89.08مرعً أحمد رٌمة57

89.08جحى اٌمن لٌلٌان58

89.04العمري اٌمن الهادي عبد59

88.96الخلف صالح حسن60

88.92مكحل هللا عبد61

88.87زٌتون اٌة62

88.83مخلالتً مازن ثروت63

88.83طعمة علً رغد64

88.79جبولً اسماعٌل ملهم65

88.75الزغبً اسامة نور66

88.67مراد رامز اثٌر67

88.58معروف ابرهٌم الٌسار68

88.54مجٌد ابراهٌم آالء69

88.50الفروح عٌسى نور محمد70

88.46 حوج كسرى لٌن71

88.45العلٌكو آذاد كارٌن72

88.42الكود عدنان احمد73

88.38النعل قطاع الزهراء فاطمة74

88.25السعد محمد نور75

88.25 الحنفً طارق خلٌل76

88.17الحبشً سمٌر أفنان77

88.13محمد القادر عبد صفا78

88.13صلٌبً محمد ألمى79

88.04ونوس أٌمن حنٌن80

88.00الشٌخ محمد ابراهٌم81

87.96صالح محمود آالء82

87.75مسعود ماجد امان83ً

87.71الشٌخ مشهور انس84

87.71المزعل طحان رام85ً

87.54 كنان المحسن عبد حٌدرة86

87.29الطعانً هللا عبد87

87.25الشعراوي احمد مالذ88

87.25األسعد عمر اٌة89

87.25العاص زٌاد بٌان90

87.13قوٌدر الدٌن عالء محمد91

87.00الموسى بتول92

86.96الحبٌب غدٌر93

86.96زٌد ابو حسام النا94

86.92صالح غسان جٌفارا95

86.83 الشهبانً االله عبد منٌره96

86.83رهبان براءة97

86.83قسومة محمود حال98

86.79الدٌاب ابراهٌم مرٌم99

86.71 عاقل العابدٌن زٌن محمد100

86.71حسن احمد شهد101

86.67رنكو فراس خالد102

86.63الطٌان ولٌد قٌس103

86.63أسعد ٌاسر هدٌل104

86.63حوح نذار محمد ملكة105

86.54 احمد السٌد خٌر محمد سمٌرة106

86.53 طه الحاج تمام107

86.50الشعبانً بشرى108

86.46القزاز ٌاسٌن عل109ً

86.42الدٌن جمال نادر بالل110

86.38بدٌره عمار عائد محمد111

86.33 الحمصً زٌاد راما112

86.29الجوهري عامر نهى113

86.25مبٌرق عامر جودي114

86.21محمد مصطفى سلمى115

86.21رغٌس حسٌن الرحمن عبد116

86.00 زٌد النحاس اسامة117

85.96االسماعٌل فاضل علً محمد118

85.83شنار طارق محمد119
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85.83 غرام هندي اجفان120

85.67الذقانً ٌوسف حال121

85.67السناد صفوان مرٌم122

85.63سردست حسام محمد محمد123

85.63المونس اٌمن محمد124

85.54الجدا امٌرة125

85.54قهوجً محمد عبادة126

85.46رمضان ابراهٌم معاذ127

85.46 رمضان ابراهٌم معاذ128

85.33االبراهٌم نغم129

85.25ٌالن هشام غزل130

85.17 الشٌخ زٌاد نور131

85.13 خلٌل احمد الرا132

85.00 عثمان سامر مجد133

84.92محمد محمد رامان134

84.88ماردٌنً أحمد ابراهٌم135

84.88 رباط سعٌد تق136ً

84.83الكٌروان اسالم137

84.83هللا العبد ابراهٌم اٌة138

84.79طه عدنان محمد احمد139

84.75عرار ابو فداء140

84.75المجٌد عبد محمود جعفر141

84.71الدٌن نصر مالك142

84.71 بٌضة ٌوسف امل143

84.63 خالد حسٌن144

84.58عثمان ٌاسر الغفور عبد145

84.58الخطٌب خالد مالك146

84.54كنعان الدٌن بهاء الوهاب عبد147

84.50العقلة خلود148

84.42خداج شذى149

84.42العموري هٌثم محمد150

84.38حمدلس مصطفى اٌهم151

84.33الدباس فواز محمد نعمه152

84.25البازٌد الخضر خلٌل153

84.21 ٌوسف معٌن امجد154

84.21المبارك هللا عبد155

84.08الرمو ابراهٌم خلٌل156

84.04المكاكً اٌه157

84.04 شقٌر ابو محمد حكم158

83.79 الرجا عكاش ساره159

83.79الفارس عبدهللا لمى160

83.71الفروان ساطع رغد161

83.67جمول اٌمن محمد162

83.67حرب حسان صادق163

83.65السٌد الحمزة164

83.58 عثمان بسام هادي165

83.54 ٌوسف ٌوسف راما166

83.50القادري احمد167

83.50الشماع اٌمن النا168

83.46 شخاشٌرو عمار محمد حمزة محمد169

83.38عرٌضة محمد170


