
الثانية:السنة 

كتابًةرقمًا

6293165268فاٌزابراهٌم فرحه1

غائبغائب64697بساماحمد عثمان2

6229256186عبد الكرٌماسامة الجندي3

6405215475حساماشرف العموري4

6362276491اسامهاالء ابراهٌم5

6530265985مصطفىامٌره الداغستان6ً

6248206181عبد الحسٌبانس العلوان7ً

6243246387فاديانً برشٌن8ً

6527185573اكرمباسل الحالق9
6496245377عدنانحسام الدين عبد الكريم10
6451266389فوازحال الطعمة11
6344215576حسانحنا عراج12
6462155772حاسبخالد سجناوي13
6351226385خلدونرأفت بطرش14
غائبغائبغائب6472احمدرنا عزالدين15
6358285482ٌاسررهف محيو16
6570224567محمد ظافررؤى دريس17
6353286593خلدونسلوى الشريقي18
6497215576منٌرشهد الشٌرازي الصباغ19
6459246185عبد الكرٌمشهد قره محمد20
6303296392عبد الحسٌبشيماء العجمي21
6585266288نزارعبد الرحمن البارودي22
6316204565مصطفىعبد الكرٌم ابراهٌم23
غائبغائب655914محمد خيرعبد المجيد الخطيب24
6470235982خالدعبيده كلحسن25
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6383235174ٌاسرعال هالل26
6313215576هشامعمر الحداد27
5997135063أسعدفايزة األسعد28
غائبغائبغائب6332عرفانفراس الحمصي29
6213286290ابراهٌمماري عنبر30
6463213051محمد فٌصلمجد الدين رحيم31
6376286088عارفمحمد عبد القادر المنصور32
غائبغائبغائب6557علًمحمد عدنان االسعد33
6224275683فوازمحمد معٌن34ً
6533225779جمالمحمود الدرويش35
6553205171بساممؤٌد االسعد36
6285152641عمارميار زيداني37
6444182947عبد الحمٌدنور الياسين38
غائبغائبغائب6327بشارنور منصور39
غائبغائبغائب6335نادرهاجر الديري40
6526265177عبد الكافًهزار الموسى المكسور41
6478195675أكرمياسمين محمد42
6455194968عبد الرحٌمياسمين هيفاءالتيناوي43
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6020144054ممدوححسان القدور1

غائبغائب609716.8وفٌقحسين الهوشي2

5232225577محمدساجدة عبد هللا3

5841285482عبد الرحمنساهر العمر4
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5866194463مصباحسليمان شموط5

6055266389أسامةشذا عليا6

5593205474علًمحمد حميدان7

6093245579عادلمنٌر عبو المصري8

غائبغائبغائبغسان رمضان9
غائبغائبهزار اليوسف10
غائبغائبعلي يوسف11
غائبغائباحمد الحصري12

غائبغائب511319عبد المجٌدزليخة الحجي813

0081165470حسٌنمحمد العبد الغن1ً

0085154459عبد الكرٌممحمد نور العبد2

غائبغائبغائب0091محمود الملق3ً
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