
العالمه كتابهالعالمه رقمااالسمالرقم الجامعً

اثنتان و ستون درجة62أسماء  مسعف  قندقجً 1477

غائبغائبأالء  عبد هللا  دروٌش1547

ست و سبعون درجة76أمل  عبد القادر  زعٌزع1550

أربع و خمسون درجة54ابراهٌم  مخلف  المحمد1254

أربع و سبعون درجة74احمد  عبده  عبد هللا731

غائبغائباحمد عبد الكرٌم  قسوم1712

اثنتان و تسعون درجة92اسالم أحمد عبس  نجار1545

اثنتان و ستون درجة62اسماء  مرهف  بهلول1776

غائبغائباسٌا  احمد  الحجار1832

سبعون درجة70امٌنة     غازي   الشٌخ سلٌمان 339

ست و خمسون درجة56اٌمان  جهاد  صطٌف1829

ثمان و خمسون درجة58اٌناس احمد  صمصام1438

سبعون درجة70اٌناس مهدي  عبد الجلٌل994

أربع و ستون درجة64بتول حٌان  الصمصام873

ستون درجة60براء  عبد هللا  الٌوسف1751

اثنتان و ستون درجة62بكر لؤي  شٌخ الغنامة 1469

اثنتان و ثمانون درجة82حسٌن  احمد  الحسن القدور1350

ثمان و أربعون درجة48حمزة  خالد  األحمد1285

اثنتان و ثمانون درجة82حنان أحمد  الحمدو899

غائبغائبخالد حسٌن  االحمد1275

اثنتان و أربعون درجة42خلٌل علً  المحمد 1272

ستون درجة60دانه زٌدون  الشٌخ خالد1138

أربع و سبعون درجة74رزان  أحمد  شاكر336

ست و سبعون درجة76رشا  عبد العزٌز  ارك507ً

أربع و سبعون درجة74زٌن  عبد الحمٌد  النجار1575

تسعون درجة90سوسن  ماهر  الشٌخ مرع1375ً

ثمان و ستون درجة68سوسن أنس الحمودالحسن الخلٌل2478

ست و أربعون درجة46شهد  خالد  عل1367ً

ثمان و ثمانون درجة88صبحً بدٌع  القدور 656

ست و خمسون درجة56صفاء  ادهم  عبود1407

ست و ستون درجة66صفاء  مصطفى  دٌاب472

اثنتان و سبعون درجة72عائشة  فواز  زٌنو46

ثمانون درجة80عبد الحكٌم  محسن الحمصً الحداد1239

أربع و خمسون درجة54عبد الحمٌد  هشام  خرسة1810

أربع و أربعون درجة44عبد الرحمن  بسام  االسعد1483

غائبغائبعبد الرحمن  محمد ٌاسر  الحاج محمود1607

أربع و خمسون درجة54عبد الكرٌم  محمد  شهاب14

اثنتان و سبعون درجة72عطاء حسٌن  اإلبراهٌم1241

ست و ثمانون درجة86عقبة  احمد  البكري1519

ست و خمسون درجة56عالء  محمد  العل1327ً

غائبغائبعمار   محمد ٌاسر الحاج محمود 1645

اثنتان و أربعون درجة42عمار ٌاسر  الرحمون1486

اثنتان و خمسون درجة52غالٌة  احمد  القشاش1529

ثمان و ستون درجة68فاٌز  عدبد الرزاق  العمر1818

تسعون درجة90كنانه عبد اللطٌف  بارودي1421

اثنتان و ستون درجة62لٌنا  أحمد  العبدهللا 1781

ثمان و خمسون درجة58مارٌه  طرٌف  الحلبٌه1713

غائبغائبمحمد  سعد الدٌن  الشٌخ 1446

أربع و أربعون درجة44محمد غالب  العتر 1190

اثنتان و ثمانون درجة82مرٌم  عمر  خضر1431

اثنتان و تسعون درجة92منال  محمد رٌاض  الرٌس 1230

أربع و خمسون درجة54منى  حسٌن  الحسون1557



اثنتان و ستون درجة62مهى  زٌاد  فخري760

أربع و ستون درجة64مٌري ماهر  قدسٌة 1654

اثنتان و ثالثون درجة32نسمة  بشار  تتان1780

ثمان و سبعون درجة78نعٌمه محمد فاٌز  المحمد طه1732

غائبغائبنور اسماعٌل  طالب 1228

ست و سبعون درجة76نور الهدى محمود  الباشا 1492

ست و ستون درجة66نور عبد العزٌز  السبسب1333ً

أربع و خمسون درجة54نور عبد هللا  العبدهللا1335

ست و ثمانون درجة86نور محمد  دحروج 1590

أربع و ستون درجة64هال  عمر  عكعك1408

اثنتان و سبعون درجة72هال عبدالرحمن سلطان2486

ثمان و ثمانون درجة88هناء طه المصطفى2446

أربع و ثمانون درجة84هنادي  حافظ  بكرو27

ست و سبعون درجة76هنادي  فاٌز  النوري1773

غائبغائبوسٌم  خالد  الشفٌع 1344

اثنتان و خمسون درجة52والء  خالد  الرحمون1580


