
العالمه كتابهالعالمه رقمااالسمالرقم الجامعً

ست و أربعون درجة46أحمد عبد الواصف  العمر767

ثمان و ثالثون درجة38ابراهٌم  عبٌد  االبراهٌم 1391

اثنتان و أربعون درجة42ابراهٌم  مخلف  المحمد1254

0احمد  جمال  العكله1463

أربع و أربعون درجة44احمد  علً  الٌح623ًٌ

اثنتان و أربعون درجة42احمد  عمر  حسن1762

أربع و ثمانون درجة84احمد  محمود  حدٌد 1758

غائبغائباسٌل  ابراهٌم  البكري419

غائبغائبباسل  شوٌح  المصٌطف44

ثمان و عشرون درجة28بانا  فرٌز  فرزات1592

ست و أربعون درجة46بتول  احمد  شنتوت1393

أربعون درجة40براء  عبد هللا  الٌوسف1751

غائبغائببراءة  عبد الكرٌم  النونو201

ست و أربعون درجة46بسٌمة  حسان  الحزوان1167ً

اثنتان و أربعون درجة42بكر لؤي  شٌخ الغنامة 1469

ثمان و أربعون درجة48بالل  ابراهٌم  حلوا1820

خمسون درجة50بٌان  عبد الرحمن  شٌخ محمود748

ثمان و ثالثون درجة38بٌان  محمد  خلوف1582

أربع و أربعون درجة44بٌان عبد الرحمن  عل744ً

ثمان و عشرون درجة28ثائر  صالح  كلٌب1687

غائبغائبحذٌفه صفوان  عكعك977

ثمان و عشرون درجة28حسان  غازي  موصل1134ً

ثمان و ثالثون درجة38حسن  عمار   العمري1288

أربع و ثالثون درجة34حسن  محمود  احمد36

أربعون درجة40حسناء  عبد القادر  فرهود1292

أربع و عشرون درجة24حمزة  خالد  األحمد1285

ثمان و ثالثون درجة38حنان  باسم  منً 1488

ثمان و أربعون درجة48حٌان  محمد شحاده  حزٌن1067

إحدى  عشر درجة11خالد حسٌن  االحمد1275

أربعون درجة40خدٌجة   احمد   اسماعٌل 697

صفــــــر0دعاء  احمد  جانودي703

ثالثون درجة30دعاء  محمد مخلص  عبد المولى1439

خمس عشر درجة15دالل  احمد  جانودي702

أربع و أربعون درجة44رائد فاٌز  عروب1014

أربع و أربعون درجة44راما قاسم  فوزي 1468

ثمان و ثالثون درجة38ربا ممدوح  علً دٌاب1231

اثنتان و سبعون درجة72رنا  حامد  زكٌة1525

ست و أربعون درجة46رنده عبد الرزاق  سفاف809

خمسون درجة50رنٌم  محمد نصر  جوهر1232

ثمان و خمسون درجة58روان  مسلم  عرفة256

أربع و ثالثون درجة34روال طالل البٌطار2531

أربع و ثالثون درجة34رٌام  محمد  الحمادي1578

ثمان و أربعون درجة48رٌم  عمر  الطماس1514

ثمانون درجة80رٌم  مصطفى  جاجة246

أربع و ثالثون درجة34زٌنب  حبٌب  المصري1397

اثنتان و أربعون درجة42زٌنب  هٌثم  زمزوم227

أربع و أربعون درجة44سامر  فاٌز  كسرى1461

ثمان و عشرون درجة28سحر  احمد  عتو647

ست و خمسون درجة56سعاد  طارق  الهبطه 1763

ست و أربعون درجة46سالم عبد هللا   ارحٌم918

ست و ثالثون درجة36سمر  محمد ولٌد  العتال1605

اثنتان و ثالثون درجة32سوزان احمد  االخرس1164



خمسون درجة50شعٌب  فٌصل  االحمد1569

أربع و ثالثون درجة34شهامه  عبد العزٌز  الشامً 1659

ثمان و ثالثون درجة38شهد  عدنان  المصري254

اثنتان و أربعون درجة42شٌماء حسٌن  الرحمون985

ست و ثالثون درجة36شٌماء عمر  دٌب1429

اثنتان و أربعون درجة42صفاء  خالد  دٌاب377

ست و ثالثون درجة36ضرار محمد  الحسٌن 792

أربع و ثالثون درجة34عبد الرحمن  محمد  جاجه1240

غائبغائبعبد العزٌز  عبد الكرٌم  العبود1347

ثمان و عشرون درجة28عبد الغنً  فراس  الجمال1844

أربع و ثالثون درجة34عبد الكرٌم خالد  العل1137ً

إحدى و أربعون درجة41عال  محمد  العل404ً

غائبغائبعال مخلص  كردٌه1255

غائبغائبعمار   محمد ٌاسر الحاج محمود 1645

خمس عشر درجة15غٌداء حسن  الحاج عل765ً

ثمان و عشرون درجة28فؤاد  سلٌمان  الحسن1821

اثنتان و ثالثون درجة32فارس  عبد العزٌز  العل1513ً

أربعون درجة40فاطمة  أحمد  نبهان 1656

أربع و ثالثون درجة34فاطمة امٌن  النبهان1205

خمسون درجة50فاطمة محمود  االصفر1165

اثنتان و سبعون درجة72فرح  عماد  الٌوسف153

ست و عشرون درجة26قمر  طارق  أبً سن1246

ستون درجة60قمر موفق  السمان776

اثنتان و تسعون درجة92كنانه عبد اللطٌف  بارودي1421

خمسون درجة50الرا  زكرٌا  العساف402

سبع و سبعون درجة77لبنه عبدالمنعم سلٌمان2527

ست و ثالثون درجة36لمى   منذر  الرومً 477

ست و أربعون درجة46لٌال  سمٌح  موصلً 1378

أربع و ثالثون درجة34لٌن  حاصود  حاصود1442

اثنتان و ثالثون درجة32لٌنا   ولٌد  زٌنو 370

ثمان و ثالثون درجة38لٌنا  أحمد  العبدهللا 1781

أربع و ثالثون درجة34مجد   بسام   تتان359

ثالثون درجة30مجد  خالد  القصاب1833

ست و أربعون درجة46محمد احمد  االشبة 1200

ثمان و ثالثون درجة38محمد اٌهم  ولٌد  مسلمان1572ً

ثمان و أربعون درجة48محمد عمر  الحمود1108

ثمان و ثالثون درجة38محمد نور  طلحه  المنجد1691

ثمان و ثالثون درجة38محمود  محمد  المصري1797

اثنتان و ثالثون درجة32مرح  وائل  عروب1132

خمسون درجة50مرٌم  علً  االحمد10

أربع و ثالثون درجة34مكٌة  ٌحٌى  الحمود1848

غائبغائبمهند  احمد  سعد1214

ست و أربعون درجة46مهند  محمود  المحٌمٌد1900

أربع و عشرون درجة24مٌري ماهر  قدسٌة 1654

اثنتان و أربعون درجة42نسرٌن   ٌوسف  ٌوسفان الدال1842ً

ست و أربعون درجة46نسٌبة  علً  الدغمش1093

ثالثون درجة30نعٌمه محمد فاٌز  المحمد طه1732

ست و ثالثون درجة36نواف فارس الفارس التركاوي1552

خمسون درجة50نور  ابراهٌم  التركمان107ً

اثنتان و أربعون درجة42نور  خالد  الدٌري1456

ست و أربعون درجة46نور  مصطفى  الخلٌل650

أربع و ثمانون درجة84نور الهدى  سمٌر  عبادي1209

ست و عشرون درجة26نور الهدى محمود  الباشا 1492



أربعون درجة40نور عبد العزٌز  السبسب1333ً

أربع و أربعون درجة44هبه  عصام  ٌاسٌن1430

اثنتان و أربعون درجة42هدى  جمعة  المحسن62

اثنتان و ثالثون درجة32هدى  نزار  السراج684

اثنتان و أربعون درجة42وفاء باسم  من1489ً


