
العالمة كتابةالعالمة رقماًاالسم الثالثًالرقم الجامعً

ست و ثالثون درجة36عماد الدٌن  ماهر  الشٌحه4

غائبغائبباسل  شوٌح  المصٌطف44

ثالثون درجة30لبنى عبد الرحمن  موسى باشا88

غائبغائبرهف  عبد الرحمن  دوش118

غائبغائبعزه  ابراهٌم عبد الكرٌم132

ست و ستون درجة66وئام  رضوان   جوخدار141

غائبغائبصفا  عبد الغنً  حزوان220ً

اثنتان و خمسون درجة52عائشة  سعد  عروان291ً

أربع و أربعون درجة44لٌنا   ولٌد  زٌنو 370

ستون درجة60آمنه  ولٌد  الحسٌن378

أربعون درجة40نورة   انس   حنو524

خمسون درجة50حسناء  مصطفى  ارك560ً

ست و أربعون درجة46خدٌجة  محمد  عبد القادر658

أربعون درجة40علً عبد الكرٌم  الخالد719

ستون درجة60محمد  عبد الرزاق  النبهان735

ستون درجة60نورا عبد الرحمن  قره محمد825

ثمان و ثالثون درجة38طه  محمد  قنداقج906ً

سبعون درجة70هبة  عبد هللا   بقدونس927ً

ثمان و ثالثون درجة38معزز محمد  خطاب931

ست و أربعون درجة46عبد الرحٌم عماد  العموري934

أربع و ثالثون درجة34حسن  عبد هللا   عبد الرحمن 938

ثالثون درجة30زكرٌات زكرٌا  العبد هللا العبد الرحمن 967

ست و سبعون درجة76قمر ناجح  بلوات986

غائبغائباحالم   احمد  الدندل 1020

خمسون درجة50حٌان  محمد شحاده  حزٌن1067

خمسون درجة50عبٌر  سامر  علوان1128ً

أربعون درجة40فاطمة محمود  االصفر1165

اثنتان و أربعون درجة42لٌلى  نصر  الكالس1174

غائبغائباحمد  ماهر  الروبة 1219

أربع و ثالثون درجة34عبد الرحمن  محمد  جاجه1240

أربع و ثالثون درجة34ادهم  عبد الرحمن  بطمان1259

اثنتان و أربعون درجة42منى مصطفى  أبو علو1273

اثنتان و أربعون درجة42علً  مصطفى  الحمدو1295

اثنتان و أربعون درجة42تامر  محمد  سلوم1300

اثنتان و خمسون درجة52باسمة  محمد  قسوم1360

أربع و أربعون درجة44شهد  خالد  عل1367ً

اثنتان و تسعون درجة92سوسن  ماهر  الشٌخ مرع1375ً

ست و خمسون درجة56صفاء  ادهم  عبود1407

ثمان و أربعون درجة48عفراء  رفعت  العبدهللا1428

اثنتان و ستون درجة62شهامة  محمد  جنانً 1443

غائبغائبسٌف الدٌن  محمد الحجازي1453

أربعون درجة40سعد  عرفان  كوجان 1467

اثنتان و ستون درجة62رنا  حامد  زكٌة1525

غائبغائبمحمود  مصطفى المحمد الطمٌر1527

اثنتان و ستون درجة62أمل  عبد القادر  زعٌزع1550

ست و أربعون درجة46نواف فارس الفارس التركاوي1552

اثنتان و ثالثون درجة32كرامة  زٌاد  العصري1564

أربع و خمسون درجة54محمد اٌهم  ولٌد  مسلمان1572ً

ثمان و ثالثون درجة38امل  عبد الجواد  حمٌدي1593

أربع و ستون درجة64عبد الرحمن  محمد ٌاسر  الحاج محمود1607

ست و خمسون درجة56نور اكرم  نشتر 1637

أربع و ثالثون درجة34هدى  غرٌب  الحسن 1661



خمسون درجة50بشرى راكان  البكري الغنامه 1681

اثنتان و أربعون درجة42غفران  زكرٌا  الدقاق1723

سبعون درجة70روال  غطاس  طعمه 1728

غائبغائبمنار  جمٌل  دروٌش سعده1734

غائبغائبٌاسر  معن  مطر1737

ست و أربعون درجة46براءة حسٌن  الحسون 1752

أربع و أربعون درجة44هانً  ماهر  المحمود1759

اثنتان و ستون درجة62محمد  صبحً  الٌاسٌن 1760

ثمان و ثالثون درجة38كمال  اٌمن  اللبابٌدي1761

أربع و ستون درجة64سعاد  طارق  الهبطه 1763

أربعون درجة40سحر  حسام  الجمال1779

خمسون درجة50لٌنا  أحمد  العبدهللا 1781

غائبغائبسلٌمان خالد  الشٌخ بكور1785

اثنتان و سبعون درجة72هدى محمود  الجابر1799

ست و أربعون درجة46فؤاد  سلٌمان  الحسن1821

اثنتان و ثالثون درجة32مجد  خالد  القصاب1833

ست و أربعون درجة46شٌرٌن  عبد الكرٌم  من1850ً

سبعون درجة70زٌنة  عبد هللا  عرفة1851

ثمان و أربعون درجة48أحمد  سامً بارودي1936

ثمان و أربعون درجة48محمد  رزوق الحموده1937

ثمان و أربعون درجة48ساره  باسم العثمان1938

ثمانون درجة80نسمة  محمد طالل عبٌد1939

ثمان و سبعون درجة78نشوى فٌصل عبد اللطٌف1940

ثمان و ثمانون درجة88رٌم  هٌثم العمر1941

ست و أربعون درجة46محمد عامر مهدي العوض1942

ستون درجة60معاوٌه  محمد العوض1943

ثمان و ستون درجة68ندى محمود الطوٌل1944

اثنتان و ثمانون درجة82مرح محمود األحمدت1945ً

أربع و أربعون درجة44عال  موفق أبازٌد1946

خمسون درجة50شادٌة محمد نصر األحمدالكسٌح1947

ثمانون درجة80عبد هللا عطٌة الحمدو1948

ستون درجة60سالم أٌمن العلوان1949ً

ست و خمسون درجة56نور تمام حالول1950

أربعون درجة40ضحوك محمد الخان1951ً

ست و أربعون درجة46كارول ٌوسف الٌان1952

أربع و ستون درجة64رٌم  حنا الٌازجً 1953

سبعون درجة70رهف  محمد العبٌد 1954

ثمان و ستون درجة68عبد الجبار طالل الٌاسٌن 1955

أربع و سبعون درجة74نور  فارس سالم1956

ثمان و ثمانون درجة88نادٌن  جورج سلٌط1957

أربع و خمسون درجة54نور أحمد الباشا1958

اثنتان و ستون درجة62عبد الرحمن علً الزٌدان1959

سبعون درجة70بدور محمد نبٌل داوودي1960

ثمان و أربعون درجة48اٌمان عبد الحً خلٌل1961

ست و أربعون درجة46دلشاه مدحً موسى1962

أربع و أربعون درجة44محمد  سعٌد هواش1963

أربع و أربعون درجة44هٌام مروان محمد1964

ستون درجة60زٌن  عمر عبد الواحد1965

أربع و ستون درجة64وفاء محمد عجاج1966

أربع و خمسون درجة54فادٌا محمود نعوس قرطبان1967ً

خمسون درجة50عبد الرحمن عمار جعبو1968

سبعون درجة70بشرى مصطفى نجار1969

ثمان و ستون درجة68سناء بهاء الدٌن شٌخ الغنامة1970



ثمان و أربعون درجة48سالم حسون الدٌاب1971

ثمان و أربعون درجة48بٌان عٌدو العفٌف1972

ثمانون درجة80عال محمد الدٌاب1973

خمسون درجة50نجٌب حازم عوٌنات1974

اثنتان و خمسون درجة52لمى عماد الدٌن نبهان1975

اثنتان و ثالثون درجة32سندس احمد الدندل1976

أربع و خمسون درجة54شٌماء محمد الجمٌة1977

اثنتان و سبعون درجة72زٌنه طه الحمود1978

أربع و سبعون درجة74ملك حسن محمد الحسن1979

أربع و ستون درجة64مرٌم علً خلوف1980

ثمان و خمسون درجة58فاطمة رضوان محمد1981

ست و أربعون درجة46رؤى محمود الحلو1982

ثمانون درجة80منى مصطفى المظهر1983

خمسون درجة50عائشة عمار السعود1984

ثمان و ستون درجة68نور محمد قدور السلٌمان1985

أربع و خمسون درجة54فاطمة خالد الكردي1986

ست و ثالثون درجة36تٌماء ٌاسر الخلٌل1987

ست و خمسون درجة56عهد عبد الناصر العبد1988

اثنتان و أربعون درجة42ربا عبد الرزاق اللبابٌدي1989

أربع و ستون درجة64عبد الحمٌد خالد الحسٌن1990

ثمان و خمسون درجة58حنان عبد الرزاق ضمان1991

أربع و خمسون درجة54عمران عدنان الخلف1992

أربع و ثمانون درجة84خلود محمود الشٌخ عل1993ً

ست و ستون درجة66عبٌر ٌوسف العل1994ً

ست و أربعون درجة46شذى عبد الحلٌم عبود1995

خمسون درجة50مروه شٌحان المحمد1996

ثمان و ثالثون درجة38عفراء عبد الغفور العبد المحسن1997

اثنتان و ستون درجة62ٌاسمٌن مٌاد العلوان1998ً

أربع و سبعون درجة74عال وارد عنجٌه1999

اثنتان و أربعون درجة42خدٌجه خالد الصٌرف2000ً

ثالثون درجة30أحمد جهاد األسعد2001

اثنتان و سبعون درجة72هٌفاء ابراهٌم محمد2002

أربع و أربعون درجة44حنان تٌسٌر رشٌد2003

خمسون درجة50محمد ابراهٌم الشٌحاوي2004

أربع و ستون درجة64آالء محمد نبهان2005

ستون درجة60والء علً المصطفى2006

ثمان و ثالثون درجة38كوتانه خالد االسود2007

اثنتان و أربعون درجة42بتول عبد الرزاق عروب2008

ست و خمسون درجة56بشرى عبد الرحمن مغربل2009

ثمان و أربعون درجة48مصطفى محمد كنعان2010

خمسون درجة50ختام عبد الرزاق الصطوف2011

ست و خمسون درجة56حور عبد الستار عبد الجواد2012

ثمان و سبعون درجة78فاطمة مصطفى العلوش2013

ثمان و أربعون درجة48غفران أٌمن سعد2014

ثمان و خمسون درجة58هبه أحمد منصور2015

ثمان و ثالثون درجة38مها أحمد العبدهللا2016

أربع و ستون درجة64حنان محمد المطر2017

ثمان و أربعون درجة48محمد علً دٌاب2018

ستون درجة60رزان محمدخٌر القطمة2019

غائبغائبخالد محمد الرحال2020

ثمان و أربعون درجة48أحمد حسٌن سلمو2021

ست و خمسون درجة56فداء عبدالرزاق الطٌش2022

اثنتان و خمسون درجة52ناتالً حبٌب شٌخ الشباب2023



ثمانون درجة80حلٌمه عبدالكافً المحمد2024

ست و عشرون درجة26خالد سعد السعد2025

أربع و ثالثون درجة34هدى خلوف الجدعوالمنصور2026

غائبغائبمهدي احمد كروما2027

أربع و ثالثون درجة34محمدشاهٌن محمدبسام الحلب2028ً

ست و ستون درجة66نورالهدى عدنان حمود2029

اثنتان و خمسون درجة52رٌم احمد األشقر2030

ثمان و ثالثون درجة38حسٌن خالد اسماعٌل2031

أربع و ثالثون درجة34مادلٌن عبدالمجٌد شقفة2032

ست و أربعون درجة46حسن عزام االبراهٌم2033

غائبغائبفارس جاسم العبٌد2034

خمسون درجة50محمد نور عبدالرحمن شرٌدة2035

ثمانون درجة80عائشة احمد المصطفى2036

اثنتان و أربعون درجة42مؤمنة محمود وردة2037

أربع و خمسون درجة54قمر محمود النحاس2038

ستون درجة60هناء محمد سرٌو2039

أربعون درجة40دعاء خالد العل2040ً

سبعون درجة70مارٌا عبدالكرٌم السلوم2041

غائبغائبمحمد مصطفى الموسى2042

ثمان و ثالثون درجة38عمر محمد الحاج حمود2043

أربع و ثالثون درجة34عزٌزه أسامه عمر2044

ست و ثالثون درجة36محمد احمد محمدعل2045ً

أربعون درجة40شٌماء ولٌد الرشٌد2046

اثنتان و أربعون درجة42ولٌد خالد الهواري2047

غائبغائبأحمد طالل األحمد2048

اثنتان و سبعون درجة72نورالهدى حمدو الخلوف2049

أربع و ستون درجة64هزار عمر اوسطة2050

أربع و ثالثون درجة34مؤٌد محمود الحسن2051

غائبغائبحٌان عوٌد النهار2052

سبعون درجة70آالء حمود ابوعلول2053

أربع و ستون درجة64رٌم احمد حسٌن2054

أربع و خمسون درجة54عتاب مصطفى جبر2055

ستون درجة60صفاء بسام الطباع2056

أربعون درجة40راما بسام الطباع2057

ست و خمسون درجة56هٌا محمد عباس2058

ست و ثالثون درجة36هاله  رجب الحسٌن2059

اثنتان و ستون درجة62سمر احمد الشٌخ بكور2060

أربع و ثالثون درجة34حموده توفٌق ابراهٌم2061

ثمان و أربعون درجة48ثرٌا احمد الشالش2062

اثنتان و ثالثون درجة32شاهٌن محمد فٌاض شاهٌن الحلب2063ً

أربع و أربعون درجة44شذى حامد غٌانة2064

أربع و خمسون درجة54مٌاس محمود حاٌك2065

ثمان و أربعون درجة48زٌنب مصعب الحفٌان2066

اثنتان و أربعون درجة42ٌاقوت اكرم نصرهللا2067

ست و خمسون درجة56دعاء محمود السكعه2068

ثمان و أربعون درجة48ختام محمود محمد2069

ثمان و ستون درجة68شٌماء محمد مٌسر عثمان آغا2070

ست و أربعون درجة46محمدهانً محمد تقً قناص2071

ثمان و أربعون درجة48أفنان عصام الصباغ الشٌرازي2072

ست و ثالثون درجة36طه عبد العزٌز أرك2073ً

خمسون درجة50كوكب رعد أسعدالبكري2074

أربعون درجة40آمنه عبد الكرٌم البزوٌر2075

ست و أربعون درجة46أحمد عبدالكرٌم مصٌن2076ً



غائبغائبأحمد عدنان الحٌجازي2077

ثمان و ثالثون درجة38علً علً األسعد2078

ست و سبعون درجة76غٌداء سهٌل اوضه باش2079ً

خمسون درجة50أمجد محمد عبدالرحمن2080

ست و أربعون درجة46براءه محمود سفران2081ً

ثمان و عشرون درجة28سوزان نورالدٌن السلوم2082

خمسون درجة50ضٌاء احمد باردان2083ً

ست و سبعون درجة76اٌناس طالل العمر2084

اثنتان و أربعون درجة42محمود عبدهللا حمٌدي2085

ثمانون درجة80رشا عزام السلوم2086

غائبغائبمحمد عمر الٌوسف2087

اثنتان و ستون درجة62روان محمد المحٌمٌد2088

أربع و خمسون درجة54أمانً ماهر جروج2089

ست و أربعون درجة46رٌاض رضوان الجاسم2090

ست و خمسون درجة56آالء هٌثم العاص2091ً

ثمان و أربعون درجة48سلٌم محمد الحسن2092

ثمان و خمسون درجة58روكسان فرٌد الحمص2093ً

اثنتان و أربعون درجة42روان نادر محمود2094

أربع و خمسون درجة54سالم خالد العل2095ً

سبعون درجة70هانٌه ٌاسر الجمٌه2096

اثنتان و خمسون درجة52رابعه رضوان العمر2097

ست و ثالثون درجة36ٌاسمٌن رضوان العمر2098

أربع و سبعون درجة74آالء عبد العزٌز الجمل2099

ثمان و سبعون درجة78ساندي سلٌمان جربوع2100

ست و أربعون درجة46هال خالد المطر2101

خمسون درجة50روعه رئٌف الدامغل2102ً

ست و ثالثون درجة36قمر احمد شوا2103

اثنتان و أربعون درجة42منار احمد الخلٌف2104

ثمان و خمسون درجة58منال محمود رقٌه السخنه2105

ست و أربعون درجة46هال  عبدهللا الخلٌل2106

ستون درجة60منار سلٌمان قدورة2107

أربع و أربعون درجة44مصطفى محمدحٌان حاتم2108

ست و ستون درجة66كاترٌن علً احمد2109

ثمان و ستون درجة68ناهد فواز النبهان2110

ثالثون درجة30سهام غازي شعبان2111

اثنتان و ستون درجة62محمود عبدالرحمن حلوان2112ً

ست و أربعون درجة46رمضان محمد الحسٌن2113

أربع و ثالثون درجة34كنان احمد المحمد الدناور2114

اثنتان و أربعون درجة42أحمد نضال دحام الكردي2115

أربعون درجة40أحمد محمد القداوي2116

ثمان و خمسون درجة58رٌام مصطفى عبد الجواد2117

خمسون درجة50ملهم عبدالرحمن الهرش2119

أربعون درجة40عبدالوارث احمد وهب2120ً

اثنتان و سبعون درجة72نور علً العل2121ً

ثمان و خمسون درجة58رشا  خالد المنصور2122

ست و ثالثون درجة36محمدعلً محمد الدروٌش2123

أربع و خمسون درجة54مرٌم محمد جهاد حمٌدي2124

ثمان و أربعون درجة48محمد احمد سالمه2125

ثمان و ثالثون درجة38أحمد محمد الصالح2126

أربعون درجة40غاده محمد الحسٌن2127

غائبغائبوائل فراس القاسم2128

ثمان و أربعون درجة48تمانٌه عدنان حماده2129

اثنتان و أربعون درجة42نور رٌاض أبوعلوش2130



أربع و ثالثون درجة34عبدالحمٌد محمد نور حمال القلعه2131

ثمان و ثالثون درجة38بتول  جمعه الخالد2132

اثنتان و ثالثون درجة32خالد محمد الحاج2133

اثنتان و أربعون درجة42حمٌده عبد الستار معجون2134

أربع و خمسون درجة54مها ٌوسف مك2135ً

أربعون درجة40مصطفى محمد جمعه ممتون2136

ثمان و ثالثون درجة38صبرٌه عبد المنعم فرحات2137

أربع و خمسون درجة54نور جاسم مؤمن العٌسى2138

اثنتان و خمسون درجة52محمد مٌسر كاطوف2139

أربع و أربعون درجة44صهباء فاروق الدرٌع2140ً

ست و خمسون درجة56اٌمان احمد كلٌب2141

ستون درجة60فاطمه عبد السالم سعد الدٌن2142

ثمان و أربعون درجة48عالء حطاب المنصور2143

أربعون درجة40محمود محمد الدروٌش2144

ثمان و أربعون درجة48انعام محمد غٌانه2145

غائبغائبغالٌه عبد الهادي قطرنج2146ً

خمسون درجة50فاطمه عبد الكرٌم علً ه2147ً

غائبغائبكتٌبه عبد هللا العبٌد2148

اثنتان و سبعون درجة72لما محمد زهٌر الحضرموت2149

خمسون درجة50عمر خلف الجاسم2150

ست و ستون درجة66مروه حافظ الشمٌط2151

اثنتان و ثالثون درجة32ساري فائز الفاعوري2152

ست و خمسون درجة56مهى جمعه الحمد العلٌوي2153

ثمان و خمسون درجة58بتول حٌان الجاسم2154

ست و خمسون درجة56محمد جابر عبد العزٌز العوٌد2155

اثنتان و أربعون درجة42بالل عبد الكرٌم الحمص2156ً

اثنتان و سبعون درجة72محمد احمد الدالً  احمد2157

غائبغائبعدنان مصطفى الدالً احمد2158

غائبغائبحنان احمد العمر2159

ست و خمسون درجة56نقاء  محمد الحدٌري2160

أربع و ثمانون درجة84عفاف  احمد العمر2161

ثمان و عشرون درجة28مرٌم خالد كروش2162

أربع و عشرون درجة24احمد عبد هللا العبود2163

أربع و سبعون درجة74مروه حسن الخلوف2164

اثنتان و ثالثون درجة32والء عبد الرحمن االبراهٌم2165

أربع و خمسون درجة54روان محمد اسامه مغربل2166

اثنتان و ستون درجة62هدى ٌاسر محمود النجار2167

ست و عشرون درجة26ٌونس ولٌد الحالق2168

ثمان و ثالثون درجة38امٌنه رٌاض حلفاوي2169

اثنتان و خمسون درجة52محمد نضال بالق2170

أربع و أربعون درجة44محمود مرهف الغربوات2171ً

أربع و ستون درجة64رٌمانه حسٌن الشعران2172ً

اثنتان و ثمانون درجة82سهام اسماعٌل الجرعتل2173ً

ثمان و أربعون درجة48هنادي عماد الكالس2174

غائبغائبصبا عبد الرزاق عبود داحول2175

خمسون درجة50قمر محمد نور الهواري2176

اثنتان و خمسون درجة52اسماء حسن علوان2177

غائبغائباحمد عبد الستار قناص2178

اثنتان و أربعون درجة42شذا عبد المجٌد الهواري2179

ستون درجة60مضر محمد شٌخ سلٌم2180

ثمان و ستون درجة68رضٌه غازي جوخدار2181

ست و أربعون درجة46امنه عدنان المصري2182

أربع و خمسون درجة54غازٌه فٌاض العثمان2183



ست و أربعون درجة46خالد عبد الهادي الشحود2184

سبعون درجة70مارٌا زكرٌا اسماعٌل2185

ستون درجة60سناء حٌان عبد الكرٌم2186

غائبغائبنور بادي المطلق2187

ثمان و ستون درجة68هبه مصطفى العثمان2188

أربعون درجة40بٌان ماجد الكالس2189

صفــــــر0ساجده علً عرندس2190

تسعون درجة90لٌنا بدر محمد2191

ست و ستون درجة66ٌاسمٌن سمٌر المٌر2192

أربعون درجة40مرٌم عدنان النور2193

خمسون درجة50ابراهٌم عبد الحكٌم القاض2194ً

غائبغائبشادٌه محمد وهبه2195

ستون درجة60غفران عبد الغنً عالوي2196

اثنتان و تسعون درجة92نور الهدى محمد زهٌه2197

اثنتان و أربعون درجة42حسن خالد االحمد2198

ثمان و ثالثون درجة38عبد هللا عبد الستار محمد2199

ثمان و خمسون درجة58هبه محمود كزكز2200

سبعون درجة70جمعه محمد العمر2201

اثنتان و خمسون درجة52براء محمد طاهر النبعه2202

ثمان و ستون درجة68رنٌم مسعف ناصر2203

ست و أربعون درجة46نجوى احمد الحوران2204

ثمان و ثالثون درجة38مرام محمود العثمان المصطفى2205

أربع و خمسون درجة54كنانه مروان سفران2206ً

ست و ستون درجة66لمى فٌصل النحالوي2207

ثمان و عشرون درجة28طارق اٌمن عفس2208

ثمان و أربعون درجة48انس عبد الرزاق القاسم المحمد2209

ستون درجة60رنٌم محمد عروان2210ً

ثمان و عشرون درجة28حمٌده عبد اللطٌف هوٌش2211

اثنتان و ستون درجة62بسمه حسام الجمال2212

غائبغائبحلٌمه ساري العبد هللا2213

اثنتان و ستون درجة62االء عبد الحكٌم الفهد2214

ست و خمسون درجة56هاله محمد حمدو2215

أربع و أربعون درجة44عمٌد حسن الطرن2216

أربع و خمسون درجة54راما زهٌر ٌحٌى2217

غائبغائبامنه رسول حسون2218

ثمان و ثالثون درجة38اسامه خلٌف الفارس2219

ست و ستون درجة66كفاح نصر درداري2220

أربعون درجة40حسٌن نور الدٌن حمود2221

اثنتان و عشرون درجة22اٌمان احمد الحاج احمد البكور2222

ثمان و عشرون درجة28بشار ناصر الفارس2223

اثنتان و ستون درجة62مٌس نصر دٌاب2224

أربع و ستون درجة64رغده غالب بلوات2225

ثمان و خمسون درجة58دٌانا محمود زقزوق2226

اثنتان و تسعون درجة92االء عبد المنعم فروح2227

غائبغائبماوٌه فٌصل الجٌجكل2228ً

غائبغائباشواق نصر البكور2229

اثنتان و ثمانون درجة82نهى محمد حماده2231

غائبغائبمحمد دروٌش االحمد2232

ثمان و أربعون درجة48احمد طراد الجاسم2233

ست و ستون درجة66احسان احمد فادي الصباغ2234

اثنتان و ستون درجة62ربا اسماعٌل فطوم2235

غائبغائبنور مرسال المرسال2236

أربع و خمسون درجة54روان رئٌس عبدو2237



اثنتان و أربعون درجة42محمد مجد المحٌمد2238

ثمانون درجة80هٌا رجب الحمود العٌسى2239

أربعون درجة40معاذ محمد شحاده2240

ست و ثالثون درجة36عبد الحلٌم عمر المحمد2241

ثمان و أربعون درجة48والء خالد المصٌن2242ً

ست و سبعون درجة76وائل ابراهٌم العٌسى2243

اثنتان و أربعون درجة42اسراء زٌاد الطحان2244

ست و أربعون درجة46حنٌن فاروق شدود2245

ست و خمسون درجة56هاجر خالد العل2246ً

أربع و خمسون درجة54هبه عبد الرزاق دوالن2247ً

اثنتان و خمسون درجة52عبد الكرٌم نجٌب العبد هللا2248

ثمان و أربعون درجة48زٌنه حدو االمٌر2249

اثنتان و خمسون درجة52عماد ناجح السلوم2251

أربع و خمسون درجة54وفاء احمد المنصور2252

أربع و عشرون درجة24عمر حٌان العبٌس2253ً

خمسون درجة50فاطمه محمد الحسٌن2254

ست و خمسون درجة56ٌوسف محمد جمعه حمندي2255

ثمان و ثالثون درجة38اخالص احمد عجاٌب2256

سبعون درجة70نسرٌن ابراهٌم الشام2257ً

ست و خمسون درجة56محمد حسن الخطاب2258

ست و خمسون درجة56ازدهار منجب القاض2259ً

ثمان و خمسون درجة58معاوٌه احمد مالش2260

ست و أربعون درجة46نارٌمان طارق الٌوسف2261

ست و خمسون درجة56دعاء ابراهٌم العبد هللا2262

أربع و ثالثون درجة34محمد نزار بقبق2264

ست و ستون درجة66لٌنا مصطفى االخرس2265

ثمان و ستون درجة68رٌم تمام السفاف2266

غائبغائبحافظ عمار عبد الرحمن2267

خمسون درجة50تٌم خالد الحلو2268

اثنتان و ستون درجة62مٌاده حسن السٌد2269

أربعون درجة40شهد احمد فخري2270

درجتان2حسٌن قحٌط الشنتوت2271

أربع و خمسون درجة54سوزان محمد زٌن2272ً

ست و أربعون درجة46رهف عٌسى العل2273ً

ثمان و أربعون درجة48محمود محمد نور السطوف2274

أربع و سبعون درجة74صبحٌه محمد حٌان حاتم2275

أربع و خمسون درجة54طه غسان الدباغ2276

ست و أربعون درجة46خالد محمد راشد الكٌال2277ً

أربع و أربعون درجة44عامر سعد السعد2278

اثنتان و ثمانون درجة82نوره حرشو المرزي2279

أربع و أربعون درجة44غفران احمد الكل2280

غائب0نور محمد فهد قصا باش2281ً

ست و خمسون درجة56بسمه ابراهٌم سعدو2282

ستون درجة60امنه حسن االف2283ً

أربع و أربعون درجة44مرح ماجد الكل2284

ستون درجة60محمود عبد الستار الخلف2285

غائبغائبامٌره عبد المنعم خٌر هللا2286

اثنتان و سبعون درجة72عبٌر اٌمن حداد2287

ست و خمسون درجة56براءه عمار فضل2288

ست و أربعون درجة46فاطمه خالد عمري2289

أربع و أربعون درجة44محمد احمد سلٌم2290ً

أربع و خمسون درجة54روان عبد الحمٌد عبد السالم2291

ست و عشرون درجة26مصطفى صالح العلً السوٌدان2292



سبعون درجة70مجد عادل سمسوم2293

ثمان و ثالثون درجة38باسل لقمان علوان2294

اثنتان و أربعون درجة42ماجده بشٌر االمٌن2295

أربع و أربعون درجة44زٌنب عبد الرزاق السلوم2296

ثمان و أربعون درجة48ٌوسف احمد الراشد2297

ست و أربعون درجة46لٌلى رٌاض دروٌش2298

اثنتان و أربعون درجة42ٌارا سامر المل2299ً

ثمان و ثالثون درجة38محمد نور عبد هللا ابو حبوش2300

خمسون درجة50ضٌاء  محمد كروش2301

اثنتان و أربعون درجة42أحمد مشهور دال2302ً

ثمان و سبعون درجة78نور عمر دبابه2303

ست و عشرون درجة26هدى ماهر الحسٌن2304

غائبغائبعبدالرحمن حسٌن الشٌخ قدور2305

خمسون درجة50روال محمد الحسٌن2306

أربعون درجة40بشار علً الوٌس2307

ثمان و عشرون درجة28عبد الرحمن محمد الدروٌش2308

اثنتان و ستون درجة62غٌداء مصطفى شاهٌن2309

اثنتان و ستون درجة62أحمد عبد العزٌز الطوٌل2310

أربعون درجة40محمد عادل العموري2312

ثمان و ستون درجة68نور عبدالباسط محمد دٌب2313

غائبغائبرٌم مجد األزن2314

ثمان و عشرون درجة28علً مصطفى العل2315ً

ثمان و أربعون درجة48باسل احمد احسان2316

اثنتان و خمسون درجة52إناس حسن البكور2317

أربع و سبعون درجة74سلمى محمد عروان2318ً

ست و ثالثون درجة36ٌاسر عبداللطٌف الطعمه2319

اثنتان و ستون درجة62والء احمد الرمضان2320

أربع و أربعون درجة44فاطمة بدٌوي بدٌوي2321

ثمان و أربعون درجة48مٌساء بسام العمر2322

أربع و سبعون درجة74علً عذاب األحمد2323

اثنتان و أربعون درجة42أسماء احمد الحسن2324

خمسون درجة50رٌما محمدجمال الشفٌع2325

خمسون درجة50ماٌه مهند عروان2326ً

أربع و خمسون درجة54دعاء عامر داغستان2327ً

ست و ثالثون درجة36دعاء خالد مشعل2328

أربع و خمسون درجة54وردان محمود قصاب2329

خمسون درجة50طله محمود قصاب2330

خمسون درجة50أحمد أٌمن الحلوا2331

أربعون درجة40لورٌن بهجت زعرور2332

خمسون درجة50تقً الدٌن احمد الصباح2333

خمسون درجة50معتصم محمد مجحود2334

ستون درجة60محمد فٌصل الٌوسف2335

ستون درجة60حسن محمد السوٌدان2336

غائبغائبرهف عقاب زٌنو2337

أربع و ستون درجة64مٌامن رٌاض زٌنو2338

أربعون درجة40نور مصطفى  الملك2339ً

أربع و ثالثون درجة34محمود  عزام الرحمون2340

اثنتان و خمسون درجة52فاطمه ولٌد المحمد2341

ثمان و خمسون درجة58دٌانا سهٌل العمر2343

ثمان و ستون درجة68زٌنب علً دهنه2344

ست و أربعون درجة46صالح حسٌن جمعه2345

ست و ستون درجة66مرٌم غزوان الشامٌه2346

اثنتان و ثالثون درجة32معاذ موفق عمره2348



اثنتان و خمسون درجة52عالء صبحً عبدالخالق2349

اثنتان و سبعون درجة72فاطمه ابراهٌم أحمد2350

أربع و أربعون درجة44آٌه زكرٌا طرٌطر2351

ست و ثالثون درجة36مروه محمد الشمال2352ً

خمسون درجة50ابتهال محمد الحمود2353

اثنتان و ستون درجة62راما ماجد كنعان2355

ثمان و خمسون درجة58نجوى محمدهنٌدي علوش2356

غائبغائبهشام رضوان خلوف2357

أربع و أربعون درجة44أحمد صالح الدٌن الحمود2358

ثالثون درجة30نسرٌن عبدالرحمن طربٌن2359

سبعون درجة70منال اسامه شنو2360

ثمان و ثالثون درجة38ابراهٌم غازي الحسن2361

أربع و أربعون درجة44خالد رافع شومل2362

ثالثون درجة30مصطفى احمد السماعٌل2363

أربع و أربعون درجة44رهام محمد لطوف2364

غائبغائبأحمد هٌثم الطماس2365

ثمان و ستون درجة68ضحى احمد قاشوش2366

ست و ثالثون درجة36خالد عثمان الجاجه2367

غائبغائبعبدالرحٌم رائد عصفور2368

غائبغائبهشام ٌوسف الصطوف2369

غائب0والء مرهف دهٌمش2370

غائبغائبعمر نوري الجرٌو2371

خمسون درجة50نور ناصر البعرٌن2372ً

ست و أربعون درجة46حافظ جعفر العبدهللا2373

ست و سبعون درجة76نسرٌن بدٌع نادر2374

ثمان و أربعون درجة48ٌارا راكان استنبول2375ً

غائبغائبظالل منٌر النٌربٌه2376

اثنتان و خمسون درجة52بشرى محمد الجاسم2377

ست و ثالثون درجة36نارٌمان تامر محفوض2378

ست و سبعون درجة76عال عبدالفتاح دروٌش طالب2379

ثمان و خمسون درجة58رنا ندٌم دٌب2380

اثنتان و أربعون درجة42محمد غزوان سعٌداألوا2381

ثمان و أربعون درجة48زمزم مواس الغنٌزان2382

اثنتان و خمسون درجة52كنعان حسن قاسم2383

أربع و ثالثون درجة34عبدالرحمن خالد عامر2384

خمسون درجة50عدي بدٌوي بدٌوي2385

ست و ثالثون درجة36بتول محمد الحلبٌه2386

أربعون درجة40نداء عمر النعسان2387

غائبغائبمحمدزاهر علً الحسن2388

غائبغائبعلً معمر كلٌب2389

أربع و خمسون درجة54سلٌمان محمد قشاش2390

غائبغائبمخلصه محمدمازن نبكه العدس2392

ست و خمسون درجة56غزل حسان شقق2393ً

ثمان و عشرون درجة28هانً محمود حسٌن البكور2394

أربع و ثالثون درجة34مرفت عبد الكرٌم دٌب2395

اثنتان و سبعون درجة72زٌن فاروق أسعد البكري2396

أربع و أربعون درجة44خالد محمد كعٌد2397

أربع و أربعون درجة44فاطمة عبدالعزٌز العبٌدي2398
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ثمان و سبعون درجة78ٌمامه عادل محمدالٌوسف2420

غائبغائبلٌنا هٌثم الحٌصٌه2421

ثمان و عشرون درجة28لمى محمد حاج حمود2422

ثمان و خمسون درجة58ٌارا مصطفى الجدعان2424

أربع و خمسون درجة54جالل احمد طرشان2425

ست و ستون درجة66مرح عمر الحمود2426

أربع و ثالثون درجة34بالل عبدالحسٌب الحاج حمود2427

ثمان و ثالثون درجة38خالد علً األحمد2428

أربع و خمسون درجة54صالح ٌاسر المنصور2429

ست و أربعون درجة46رشا أسعد كردي2431

أربع و أربعون درجة44زٌنه شزوان حسان2432ً

ست و خمسون درجة56راما محمد قان تمور2433

أربع و سبعون درجة74اٌمان عبدالقادر جدعان2434

غائبغائبهبه محمدوائل العلوان2435ً

أربع و سبعون درجة74آالء خالد السٌدعترٌه2436

أربع و خمسون درجة54روان فرٌد حسان2437ً

ست درجات6هاله جمٌل شٌخ الغنامه2438

أربعون درجة40أسماء عبدالحلٌم القاسم2439

ثمان و أربعون درجة48فاطمه طه فنان2440

ست و ستون درجة66نورهان اسماعٌل الوسوف2441

ست و سبعون درجة76شروق حسٌن خربوطل2442ً

ثالثون درجة30راغده مصطفى المصطفى2443

اثنتان و ستون درجة62دالل عبدالكرٌم جنان2444ً

ستون درجة60انس حصٌدي الحمدو2445

أربعون درجة40عال حسن جنٌد2447

ثمان و أربعون درجة48سائر ماهر الكردي2448

ثمان و أربعون درجة48سٌف الدٌن محمد الحلبٌة2449

اثنتان و عشرون درجة22أحمد محمد الدقاق2450

اثنتان و ستون درجة62نغم خالد حمدان2451

ست و أربعون درجة46فاطمة جمعه عرندس2453
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