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ذهبالثامنالشهيد الكميت بليدي للمتفوقنيالالذقيةفرح فادي حلو1
ذهبالثامنالشهيد الكميت بليدي للمتفوقنيالالذقيةوحيد عادل كنجو2
ذهبالثامنالباسل للمتفوقني دمشقكارينا يوسف قابلو3
ذهبالثامنالشهيد باسل األسد للمتفوقني في مصيافحماةجاد نوفل أحمد4
ذهبالثامنالباسل اخملتلطة للمتفوقنيحلبرشا رامي نحال5
ذهبالثامناحمد علي صالح/شطرطوسعلي سلمان غامن6
ذهبالثامناملتفوقني األولىطرطوسحسن محمود علي7
ذهبالثامنالباسل اخملتلطة للمتفوقنيحلبمحمود محمد حلي8
ذهبالسابعالباسل للمتفوقنيحمصعلي وفيق سليمان9

ذهبالثامندار التربيةحلبباردي بيرج كنيان10
ذهبالثامنالباسل اخملتلطة للمتفوقنيحلبحسن بسام حسن11
ذهبالثامنالباسل اخملتلطة للمتفوقنيحلبسدرة أحمد مالح12
ذهبالثامنالشهيد الكميت بليدي للمتفوقنيالالذقيةريتا مجير خضور13
ذهبالثامنالباسل اخملتلطة للمتفوقنيحلبميار طالل قطيني14
فضةالثامنالباسل للمتفوقني دمشقهادي حبيب علي15
فضةالثامنمحمد غرةحمصحلم خضر خضور16
فضةالثامنالشهيد الكميت بليدي للمتفوقنيالالذقيةمرمي حسني فياض17
فضةالثامنالشهيد الكميت بليدي للمتفوقنيالالذقيةسلمان علي يوسف18
فضةالثامناملتفوقني األولىطرطوسحكم احمد اسماعيل19
فضةالثامناملتفوقني األولىالسويداءجوري طارق شيا20
فضةالسابعمدرسة الشهيد خالد أحمدحماةأحمد أمني يوسف الفارس21
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فضةالثامنالباسل اخملتلطة للمتفوقنيحلبآية رائد خضور24
فضةالسابعالباسل اخملتلطة للمتفوقنيحلبزينة فراس بكور25
فضةالثامنفواز االحمدحمصمحمد حسن عباس26
فضةالثامنالشهيد الكميت بليدي للمتفوقنيالالذقيةحنان مهند مليكه27
فضةالسابعالشهيد منذر حسن علي للمتفوقنيالالذقيةدمية وائل محمد28
فضةالسابععبد القادر عالمو للمتفوقنيحلبمحمود محمد وليد قبالوي29
فضةالسابعالباسل للمتفوقني دمشقيوشع عاطف ضاهر30
فضةالسابعالباسل اخملتلطة للمتفوقنيحلبهبة خلف عبد العال31
برونزالثامنمحمد نذير نبعة للمتفوقني دمشقريحانة مهران وسوف32
برونزالثامنالباسل اخملتلطة للمتفوقنيحلببسام محمد وفا داديخي33
برونزالثامناملتفوقني األولىالسويداءندى حسن احلمود34
برونزالسابعالباسل للمتفوقنيحمصغدق علي قنص35
برونزالثامن٢مدرسة ضاحية الفردوس مخ حدمشقماريا مازن حسن36
برونزالثامنالشهيد الكميت بليدي للمتفوقنيالالذقيةبشارة عبداهلل ناشد37
برونزالثامنالشهيد الكميت بليدي للمتفوقنيالالذقيةيوسف ماهر حبيب38
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برونزالثامنثانوية املتفوقنيطرطوسأحمد حسن أحمد39
برونزالسابعالشهيد الكميت بليدي للمتفوقنيالالذقيةزين العابدين رافع حمدان40
برونزالثامناملتفوقني األولىطرطوسمياس خليل عباس41
برونزالثامنالشهيد منذر حسن علي للمتفوقنيالالذقيةكرمي إياس عبد احلميد42
برونزالثامناملتفوقني األولىالسويداءشهد أمين أبو حمدان43
برونزالسابعالباسل اخملتلطة للمتفوقنيحلبحال أسامة البوشي44
برونزالثامناملتفوقني األولىطرطوسفرح نضال احملمد45
برونزالسابعالباسل للمتفوقني دمشقيحيى عقيل سلوم46
برونزالسابعالباسل للمتفوقني االولىحمصمجد غسان حمود47
برونزالثامنالثانوية الوطنية اخلاصة الالذقيةجاد فادي الشمالي48
شهادة تقديرالثامنمدرسة الشهيد إياد أحمد األحمدطرطوسسيدرة منصور اجلاموس49
شهادة تقديرالثامنالشهيد باسل األسد للمتفوقنيحماةأمجد عبد العزيز شومل50
شهادة تقديرالثامنالشهيد الكميت بليدي للمتفوقنيالالذقيةلقمان أسامة صالح51
شهادة تقديرالثامنالباسل اخملتلطة للمتفوقنيحلبمجد الدين محمد نضال عتر52
شهادة تقديرالثامناملتفوقني األولىطرطوسنور العني محمد أحمد53
شهادة تقديرالثامنالباسل اخملتلطة للمتفوقنيحلبمحمد مجاهد الطاهر54
شهادة تقديرالثامنالشهيد الكميت بليدي للمتفوقنيالالذقيةشهد أنور غطروف55
شهادة تقديرالسابعالشهيد حمزة حسن غصةالالذقيةجعفر بسام عباس56
شهادة تقديرالثامنالباسل للمتفوقني دمشقليا محمد احليجي57
شهادة تقديرالثامنابن خلدوندمشقحيدرة علي بركات58
شهادة تقديرالثامنجول جمالحمصايليو البير مشرقي59
شهادة تقديرالسابعضهر مطرطرطوسمطر صخر حسن60
شهادة تقديرالثامنمصطفى حيدرطرطوستاال مازن صبح61
شهادة تقديرالثامناألفق اجلديد اخلاصةدمشقدميا غياث صندوق62
شهادة تقديرالثامنالشهيد منذر حسن علي للمتفوقنيالالذقيةمرمي منذر محسن63
شهادة تقديرالسابعالباسل للمتفوقنيحمصياسني ماهر عساف64
شهادة تقديرالسابعالشهيد منذر حسن علي للمتفوقنيالالذقيةسالي فراس أحمد65
شهادة تقديرالثامناملتفوقني الثانيةالسويداءغنى فادي عواد66
شهادة تقديرالثامنسومر الوزةالالذقيةجواد محمد حالق67
شهادة تقديرالثامنالشهيد منذر حسن علي للمتفوقنيالالذقيةزينب رامز سويدان68
شهادة تقديرالثامنسناء محيدليحمصحنني محمد ثائر اجلوجو69
شهادة تقديرالسابعاملتفوقني األولىالسويداءتيم معني رستم70
شهادة تقديرالسابعثانوية املتفوقنيطرطوسحسني حسن احمد71
شهادة تقديرالثامنمدرسة األمل اخلاصةحلبفتحي بشار ظالم72
شهادة تقديرالثامنالشهيد الكميت بليدي للمتفوقنيالالذقيةأملى كمال معروف73
شهادة تقديرالسابعالواقديدمشقريّان سامر عون74
شهادة تقديرالسابعاملتفوقني األولىالسويداءغنى سامر اسمندر75
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