
العالمه كتابهالعالمه رقمااالسمالرقم الجامعً

اثنتان و أربعون درجة42أحمد عبد الواصف  العمر767

اثنتان و سبعون درجة72أسماء  عبد هللا  المشعل305

ستون درجة60أسماء  عبود  الحسن176

ست و أربعون درجة46أسماء  مسعف  قندقجً 1477

غائبغائبأالء  عبد هللا  دروٌش1547

ست و خمسون درجة56ألفت  باسل  النبهان879

أربع و خمسون درجة54آمنه  ولٌد  الحسٌن378

ثمان و خمسون درجة58أمٌرة دوجان العذاب العثمان2517

اثنتان و خمسون درجة52أمٌرة عبد الرحمن  الزعب854ً

اثنتان و أربعون درجة42إٌمان مصطفى  عرار551

اثنتان و أربعون درجة42ابراهٌم   خالد  المحمود 1634

خمسون درجة50ابراهٌم  عبٌد  االبراهٌم 1391

أربع و أربعون درجة44ابراهٌم  مخلف  المحمد1254

خمسون درجة50احالم منٌر زعرور2532

أربعون درجة40احمد  جمال  العكله1463

ثمان و خمسون درجة58احمد  عبده  عبد هللا731

غائبغائباحمد  محمد  المحمد1487

أربع و أربعون درجة44احمد  نزٌه  المصري674

غائبغائباحمد خالد  البارودي727

غائبغائباحمد عبد الكرٌم  قسوم1712

ثمان و خمسون درجة58احمد محمد  المصطفى1170

اثنتان و أربعون درجة42اخالص  محمد  خضره1287

أربع و ستون درجة64اسراء امٌن  طربٌق1581

ست و ثالثون درجة36اسماعٌل علً  الشنتوت1149

ثمان و خمسون درجة58اإلسراء  نضال  سلهب1909

أربعون درجة40االء  محمد  الملٌح308

أربع و ستون درجة64االء مصطفى  حمٌد كوجان945

ثمان و خمسون درجة58امانً  حسام الدٌن   الزعب637ً

أربع و خمسون درجة54امل  ممدوح  الحاٌك1191

أربع و خمسون درجة54امٌنة     غازي   الشٌخ سلٌمان 339

أربع و خمسون درجة54اٌة  عمر  الخان669ً

سبعون درجة70اٌناس  رٌاض  دروٌش928

ثمان و أربعون درجة48اٌناس مهدي  عبد الجلٌل994

خمسون درجة50بانا  فرٌز  فرزات1592

ثمان و ستون درجة68باهرة  محسن جناح187

اثنتان و أربعون درجة42بتول حٌان  الصمصام873

اثنتان و أربعون درجة42بدر جمال الدٌن  الحمو897

ست و خمسون درجة56بسمة عبد الجبار  غزال1161

اثنتان و ثالثون درجة32بسمه  محمد  كردٌه1898

خمسون درجة50بسٌمة  حسان  الحزوان1167ً

ست و ثالثون درجة36بشار  مصطفى  بكور1567

ست و خمسون درجة56بٌان  عبد الرحمن  شٌخ محمود748

اثنتان و خمسون درجة52بٌان مازن  العمادي1026

ثالثون درجة30تامر  محمد  سلوم1300

اثنتان و سبعون درجة72جمانة محمد  الكرم822

أربع و أربعون درجة44جومانة ماجد  العلً 1075

غائبغائبحذٌفه صفوان  عكعك977

ثمان و أربعون درجة48حسام  ابراهٌم الحسن السلٌمان1278

ست و أربعون درجة46حسن  عمار   العمري1288

ست و ستون درجة66حسناء  عبد القادر  فرهود1292

أربع و ستون درجة64حلٌمة مراد  العزو المراد1027

ثمان و أربعون درجة48حمزة  خالد  األحمد1285



أربع و خمسون درجة54حنان  باسم  منً 1488

خمسون درجة50حنان خالد  ٌاسٌن990

أربع و ستون درجة64حنٌن عمار  محمود988

غائبغائبحنٌن فوزي  غزالة الشعار 519

أربع و ثالثون درجة34خالد حسٌن  االحمد1275

اثنتان و خمسون درجة52خدٌجة  عبد القادر  الشٌخ عل743ً

غائبغائبخدٌجة عمر  الجاجة1141

أربع و ثالثون درجة34خلٌل علً  المحمد 1272

خمسون درجة50دانه زٌدون  الشٌخ خالد1138

اثنتان و ستون درجة62دانٌة  غزوان  قطان926

ثمان و خمسون درجة58دعاء  محمد مخلص  عبد المولى1439

ست و ستون درجة66دعاء عبد المحسن  الحمٌدي1038

ست و أربعون درجة46دالل  احمد  جانودي702

اثنتان و سبعون درجة72دٌاال  محمد  المحمد742

ستون درجة60دٌانا محمد امجد  كٌالن1210ً

ست و خمسون درجة56دٌمه نصر السكاف2497

اثنتان و خمسون درجة52رؤى  نضال  سلهب1910

ست و خمسون درجة56راغدة  محمد  موصل617ً

ستون درجة60ربا  خالد  االحمد1204

ست و أربعون درجة46ربا  محمد سمٌر  شٌخ الغنامة1113

أربع و سبعون درجة74ربا ممدوح  علً دٌاب1231

سبعون درجة70رزان   فؤاد  باشوري 1151

ست و خمسون درجة56رزان  أحمد  شاكر336

خمسون درجة50رشا  خالد  حبو113

ست و ستون درجة66رغد  محمد منقذ  زكار1922

ثالثون درجة30رقٌة  حسن  حزوان844ً

اثنتان و خمسون درجة52رنا  حامد  زكٌة1525

خمسون درجة50روان  صالح الدٌن  المدنى876

ست و أربعون درجة46رٌام  محمد  الحمادي1578

خمسون درجة50رٌم  حسٌن  البدر1381

اثنتان و أربعون درجة42رٌم  عبد السالم  مناوخ1104

ثمان و أربعون درجة48رٌم  عمر  الطماس1514

ست و ستون درجة66رٌم عادل  صناع1252

أربع و خمسون درجة54رٌما  علً  كلثوم1907

أربعون درجة40زكرٌات زكرٌا  العبد هللا العبد الرحمن 967

اثنتان و ستون درجة62زهر بان  حسان  عمار1133

ست و أربعون درجة46زٌنه مصطفى عز الدٌن2538

ستون درجة60ساره محمد غزوان  لطف947ً

خمسون درجة50سامر  فاٌز  كسرى1461

اثنتان و خمسون درجة52سامً  هٌثم الحسون664

اثنتان و أربعون درجة42سحر  حسام  الجمال1779

ست و ستون درجة66سعاد  طارق  الهبطه 1763

أربع و خمسون درجة54سالم محمد  عبد الرحمن869

ثمان و خمسون درجة58سلوى  محمد  الخان105ً

اثنتان و ستون درجة62سماح  رضوان  دندش883ً

غائبغائبسماح  ناصر   دروٌش865

ست و أربعون درجة46سمر حسن  محمد الحسن1451

خمسون درجة50سمٌرة عبد هللا   حمصً عبد الح892ً

أربع و خمسون درجة54سندس مرهف  مباشر1135

أربع و ستون درجة64سوزان محمد مسعف  تتان904

غائبغائبسوسن    احمد   النجار 178

أربع و خمسون درجة54سوسن أنس الحمودالحسن الخلٌل2478

أربع و ستون درجة64شمة حمٌد  الزعلو884



ست و أربعون درجة46شهامه  عبد العزٌز  الشامً 1659

ست و ثالثون درجة36شهد  خالد  عل1367ً

ثمان و خمسون درجة58شهال  عبد المجٌد  الملل789ً

خمسون درجة50شٌرٌن  اٌمن  قرامٌط1472

ست و أربعون درجة46شٌماء  احمد   حمرا671

ثمان و خمسون درجة58شٌماء حسٌن  الرحمون985

ستون درجة60صبا  سمٌر  الحزوان310ً

اثنتان و خمسون درجة52صبا  صالح  دنك491ً

ست و ستون درجة66صبحً بدٌع  القدور 656

ثمان و خمسون درجة58صفاء  علً  شربوك850

غائبغائبصفاء  مصطفى  دٌاب472

اثنتان و أربعون درجة42صفاء خالد  الدرٌس784

سبعون درجة70صفاء قاسم الفرداوي2481

أربع و خمسون درجة54ضحى  عبد اللطٌف  موصل1739ً

اثنتان و ثالثون درجة32ضرار محمد  الحسٌن 792

غائبغائبطلحه  رضوان  عنٌزان1371

اثنتان و خمسون درجة52عائشة  فواز  زٌنو46

أربعون درجة40عبد الرحمن  أحمد   الشردوب1788

ست و أربعون درجة46عبد الرحٌم عماد  العموري934

اثنتان و أربعون درجة42عبد العزٌز  عبد الكرٌم  العبود1347

ست و أربعون درجة46عبد هللا  عاٌد  العموري595

أربع و أربعون درجة44عبدهللا عبد الحمٌد  القداد 1297

ست و ثالثون درجة36عبٌر  سامر  علوان1128ً

اثنتان و خمسون درجة52عبٌر  محارب  اسوٌد269

اثنتان و أربعون درجة42عدنان  محسن  العبدهللا1082

خمسون درجة50عزة سمٌر  قٌطاز1115

اثنتان و خمسون درجة52عال محمد سمٌر  شٌخ الزور471

ست و خمسون درجة56علٌا   احمد  قصاب 87

ست و خمسون درجة56عمار   محمد ٌاسر الحاج محمود 1645

أربع و أربعون درجة44عمار ٌاسر  الرحمون1486

ثمان و أربعون درجة48عمر  عبد الرحمن  السلوم614

أربع و خمسون درجة54غفران محمد سمٌر  زعرور1091

ست و أربعون درجة46فؤاد  سلٌمان  الحسن1821

اثنتان و أربعون درجة42فاتن  محمود  الشعار 586

أربع و خمسون درجة54فاتن عبد الرحمن  النعسان756

أربع و أربعون درجة44فارس  عبد العزٌز  العل1513ً

ست و ثالثون درجة36فاطمة  عبد الرزاق  موسى باشا 493

اثنتان و أربعون درجة42فاطمة  عدنان  دعاس1817

ثمان و خمسون درجة58فاطمة  مصطفى  طابشة 741

خمسون درجة50فاطمة امٌن  النبهان1205

ثمان و ستون درجة68فاطمة عبد القادر  الجندي1129

خمسون درجة50فاطمه  بكور  بكور1891

ست و ستون درجة66فاطمه فاٌز اباظ2537

أربع و خمسون درجة54فرح  عبد المجٌد  عراب618ً

أربع و خمسون درجة54فوزه   خالد   باكٌر 365

أربعون درجة40قصً  عبد الحمٌد  الضاهر 1044

ثمان و ثالثون درجة38قمر  طارق  أبً سن1246

ستون درجة60قمر ناجح  بلوات986

ثمان و ستون درجة68كنانه عبد اللطٌف  بارودي1421

أربع و ثالثون درجة34كوثر   احمد  زرٌعة 521

أربع و أربعون درجة44لمى   منذر  الرومً 477

ست و أربعون درجة46لمٌس  أحمد  الدل456ً

اثنتان و خمسون درجة52لونة  محمد هٌثم  العبٌس995ً



اثنتان و أربعون درجة42لٌال  سمٌح  موصلً 1378

أربع و خمسون درجة54لٌلى  هٌثم  ماقوقة49

اثنتان و أربعون درجة42لٌن  حاصود  حاصود1442

أربعون درجة40لٌن  سٌف الدٌن  مرشد1866

ثمان و خمسون درجة58لٌنا  أحمد  العبدهللا 1781

ثمان و أربعون درجة48ماري  كرٌم  سواد1314

أربع و خمسون درجة54مارٌنا رٌاض  مهنا 1653

اثنتان و أربعون درجة42ماهر عبد الكرٌم  أبو عل810ً

ست و خمسون درجة56مجد   بسام   تتان359

ثمان و خمسون درجة58مجد محمد  االبراهٌم1163

خمسون درجة50محمد  احمد  عل1811ً

خمسون درجة50محمد  حسن  الحاج احمد903

اثنتان و خمسون درجة52محمد  حسن الخلٌف1325

أربعون درجة40محمد  سعد الدٌن  الشٌخ 1446

خمسون درجة50محمد  عبد الرزاق  النبهان735

ثمان و خمسون درجة58محمد  عكله  االحمد 1389

أربع و أربعون درجة44محمد  محمود  عبد الرحمن1823

أربعون درجة40محمد احمد  االشبة 1200

أربعون درجة40محمد امٌن محمد ناجح  الخٌاط1140

ثمان و ثالثون درجة38محمد اٌهم  ولٌد  مسلمان1572ً

ست و خمسون درجة56محمد حسن  محمد شرٌف  الحسن1714ً

ست و ثالثون درجة36محمد غالب  العتر 1190

ست و أربعون درجة46محمد مهدي محمود  الزعب667ً

ستون درجة60محمد نور  طلحه  المنجد1691

أربعون درجة40محمد هشام  ذكره1726

ست و خمسون درجة56محمود  محمد  المصري1797

غائبغائبمخلص  محمد  الموسى1603

ست و خمسون درجة56مرح  احمد منقذ  طٌفور162

أربع و أربعون درجة44مرح  وائل  عروب1132

ست و أربعون درجة46مروه  خالد  مصطفى474

ست و أربعون درجة46مرٌم  زكرٌا  المحمود665

أربعون درجة40مصطفى  صبري  الحسون657

غائبغائبمصطفى  محمود  الشٌخ خلٌل1506

أربع و خمسون درجة54معتز  رٌاض  خضري645

غائبغائبمعتز فواز  الهوٌش942

ستون درجة60ملك  عمار  الحسن1827

أربع و خمسون درجة54ملهم  حافظ  ابراهٌم1139

ثمان و سبعون درجة78منال  محمد رٌاض  الرٌس 1230

أربعون درجة40منهل طالل  دالً احمد51

ست و ثالثون درجة36منى  حسٌن  الحسون1557

ست و ستون درجة66مهدٌه  نور الدٌن   كفري1073

ست و أربعون درجة46موسى  محمد  عشٌش659

خمسون درجة50مٌرٌتا   عماد  عنقا 682

أربع و أربعون درجة44مٌس  عبد هللا  مكاوي1808

أربع و ستون درجة64مٌساء   مختار  ذكره 568

ثمان و خمسون درجة58مٌساء  فضل هللا  مل362ً

أربع و خمسون درجة54نجاح  مصطفى   الباشا505

اثنتان و ستون درجة62ندي  ولٌد  العبٌد1359

ست و ستون درجة66ندى طه العجٌل2456

اثنتان و خمسون درجة52نسٌم محمد  الشهاب1025

ست و ثالثون درجة36نعٌمه محمد فاٌز  المحمد طه1732

سبعون درجة70نور  الهدى جهاد  العمر145

اثنتان و أربعون درجة42نور  خالد  الدٌري1456



اثنتان و ستون درجة62نور  محسن  الشٌخ خالد838

خمسون درجة50نور الهدى غزوان  الحالق782

ثمان و ثالثون درجة38نور الهدى هشام  مغمومه936

أربع و خمسون درجة54نور عبد العزٌز  السبسب1333ً

ستون درجة60نور ماهر  شاكر1499

ست و خمسون درجة56نور محمد  رحال791

اثنتان و أربعون درجة42نورا  محمد  حمرا1011

أربع و خمسون درجة54نوره محمد  المنصور1323

ستون درجة60نٌفٌن  عدنان  كف الغزال1245

ست و ستون درجة66هبة  عبد هللا   بقدونس927ً

ست و خمسون درجة56هبه  عبد القادر  سختورة 1669

اثنتان و خمسون درجة52هبه نزار  الحسٌن951

اثنتان و أربعون درجة42هدى  نزار  السراج684

ست و أربعون درجة46هال  عمر  عكعك1408

ثمانون درجة80هناء طه المصطفى2446

ثمان و ستون درجة68هنادي  حافظ  بكرو27

أربع و سبعون درجة74هنادي صالح  الدوش الدنك640ً

ست و خمسون درجة56هنادي عبد الهادي  الحرام1187ً

اثنتان و خمسون درجة52وائل احمد  المنصور 598

أربعون درجة40وداد  حسن  العبٌو1346

أربع و أربعون درجة44ورود  سمٌر  السمان1816

أربع و ستون درجة64وزائر دوجان العذاب العثمان2518

ستون درجة60وفاء باسم  من1489ً

ثمان و أربعون درجة48وفاء خالد حٌدر2540

غائبغائبٌامن زٌاد  جاموس984

أربع و خمسون درجة54ٌحٌى حسن  المصطٌف758

اثنتان و خمسون درجة52ٌسرى  فاروق  قواس 636

خمسون درجة50ٌوسف  محمود  مصطفى1610


