
الثانوٌة معدلالطالب اسمتسلسل

93.17المغربً سامر رشا1

92.67الحلبً عرب ملهم2

92.50جبر ناٌف ٌارا3

92.38جمٌل محمد سمٌة تسنٌم4

91.92حسٌن الحاج محمود5

91.83 كاسو حسٌن شٌروان6

90.63الجالد سامر نور7

90.17 داوود ماهر قمر8

89.96ضٌا ٌوسف محمد9

89.96 ضٌا ٌوسف محمد10

89.83الجلب خلٌل هٌثم11

89.50العبٌد حنٌن12

89.08خضر سولٌن13

88.46خلوف باسل آٌة14

88.33شٌبانً نور15

88.13مخٌلف احمد مٌسم16

87.79شرف عرفان زٌنة17

87.46الرجال عز فهد غزل18

85.63سلٌمان فٌصل محمد19

85.50 الزعٌم الحكٌم عبد جودي20

85.50الطوٌل الحمصً عصام آٌة21

85.42الشعار نبٌة دانا22

85.33المصري فهد محمد رهام23

85.00الرجب العبد احمد هالة24

84.79سٌدو نجاح25

84.42ابراهٌم احمد ابراهٌم26

84.21المبارك هللا عبد       27

84.21المصطفى أنس رغد28

83.71الدرا تولٌن29

83.67صواٌه محمد وعد30

83.66صواٌه وعد31

83.58العوٌس احمد تقى32

83.38ادرٌج حج المعٌن عبد لٌنه33

83.25العمار أحمد محمد        34

82.79الزحٌلً حسام سلمى35

82.42عباس علً هٌا36

82.29الحموطة حازم الرؤوف عبد37

82.29عواد عمار راما38

82.04القاضً نزٌه سلمى39

81.54حسٌن محمد الحاج حسن لجٌن40

81.21شاكر حازم       41

80.92زراع ابو مرٌم42
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80.79الخجا محمد43

80.50 شلهوب ماجد دانٌال44

80.25النجم حسٌن دارٌن45

80.21العثمان عماد حنٌن46

80.04الحنش الغنً عبد مها47

80.00منصور لبٌد48

79.75الخالق عبد  بتول49

79.54الخباز فاطمة50

79.46 المحمد محمد ٌوسف51

79.33الناصر لٌان52

79.25الدٌن محً دٌب محمد هدٌة53

78.83الحلٌم عبد محمد صفٌة54

78.71حنً مالٌنا55

78.58الشرٌفً محمد هان56ً

78.50 زرزور ولٌد ٌمان57

78.33حسٌنو مهدي لٌن58

78.13مكٌة ملهم59

77.88حسون نضال جٌهان60

77.50زعالن أبو اٌاس موسى61

77.46غنٌم جمال ٌزن62

77.38الخجا سدرة      63

77.38المعو خالد محمد64

77.33الخطٌب مصطفى سندس65

77.25كالم ابو هٌثم سدرة66

77.00قطنا بسام محمد محمد67

76.79بركات فادي أبً محمد68

76.71الدٌن شرف عمتد لٌث69

76.67بكر ماهر أنس محمد70

76.42الساٌر حسان عبدهلل71

76.42شداد وفا اٌة72

76.29الكاٌد روان      73

76.17الكوره محمود احمد74

75.46عالٌا محمد طارق محمد75

75.42المقداد ناصر76

75.13عرفة جمال محمد هبا77

74.71محمود حسن رقٌة78

74.29سلوم مجد متهى79

74.04 الحسٌن اٌمن عبدهللا80

73.46العبد عدنان ماٌا81

73.13كرٌم نادر علً محمد82

72.54طباع عصام شهد83

72.29الحلبً أحمد ٌاسٌن84

72.29غزال عماد ٌارا85

72.04مبرد صٌفً رهف86

71.83طٌان شهد      87

71.79االسعدي ٌوسف شهد88

71.71باكٌر عادل محمد حال89
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71.63مارعً الباسط عبد الهدى نور90

71.50ٌونس معتز سارة91

71.33معضمانً هٌثم مأمون محمد92

71.25القادري سامً          93

71.00 بركل علً نور94

70.75الشٌخ المالك عبد م95ً

70.38الرٌحان حسن النا96

70.33شبعانٌه حسن لوتس97

70.08زٌد ابو مٌس98

70.00الصغٌر ٌاسر محمد اٌمان99

69.50مصري نزار بٌان100

69.46الزامل سعاد101

69.25المجٌد عبد رشٌد حنٌن102

69.21 زٌن عادل تاال103

68.54الشرٌف بتول104

68.33السالح زٌاد نغم105

68.29العلٌوي محمود رغد106


