
العالمه كتابهالعالمه رقمااالسمالرقم الجامعً

ست و أربعون درجة46 هال حٌان   باشوري856

ست و ثالثون درجة36أسماء  احمد  الحمدوش463

خمسون درجة50أسماء  مسعف  قندقجً 1477

ثمان و عشرون درجة28أسمر   احمد   المحمد 357

غائبغائبأالء  عبد هللا  دروٌش1547

اثنتان و أربعون درجة42ألفت  باسل  النبهان879

ثمان و أربعون درجة48آمنه  ولٌد  الحسٌن378

اثنتان و خمسون درجة52أمٌرة دوجان العذاب العثمان2517

اثنتان و خمسون درجة52أمٌرة عبد الرحمن  الزعب854ً

ثمان و خمسون درجة58إناس  محمد علً  االسعد466

ثمان و ثالثون درجة38أنس  محمد تركً  الشمال1787ً

غائبغائبإٌمان  محمد  غٌانه1505

أربع و أربعون درجة44إٌمان مصطفى  عرار551

أربعون درجة40ابراهٌم   خالد  المحمود 1634

ست و عشرون درجة26ابراهٌم  عبٌد  االبراهٌم 1391

أربع و أربعون درجة44ابراهٌم  مخلف  المحمد1254

أربع و خمسون درجة54احالم منٌر زعرور2532

أربع و ثالثون درجة34احمد  جمال  العكله1463

أربع و خمسون درجة54احمد  عبده  عبد هللا731

أربعون درجة40احمد  عمر  حسن1762

ثمان و ثالثون درجة38احمد  محمود  حدٌد 1758

ثمان و عشرون درجة28احمد  ناٌف  جمعة1243

أربع و أربعون درجة44احمد  نزٌه  المصري674

ست و ثالثون درجة36احمد عمٌد  سفاف 1340

ست و أربعون درجة46احمد محمد  المصطفى1170

أربع و ثالثون درجة34اخالص  محمد  خضره1287

ثمانون درجة80اسراء  عبد الرزاق  العبد1047

ثمان و عشرون درجة28اسماء  مرهف  بهلول1776

ثمان و أربعون درجة48اسٌا  محمدغزوان  لطف1440ً

أربعون درجة40االء   محمد  األدلبً 1641

أربع و ثالثون درجة34االء  محمد  الملٌح308

خمسون درجة50االء حسٌن  معطً 724

ستون درجة60االء حٌان  الشواف1177

ست و خمسون درجة56االء محمد عزام  مدن1182ً

اثنتان و خمسون درجة52االء هٌثم  فهد 1195

ثمان و خمسون درجة58امانً  حسام الدٌن   الزعب637ً

ثمان و ثالثون درجة38امل  عبد الجواد  حمٌدي1593

ستون درجة60امٌنة     غازي   الشٌخ سلٌمان 339

ست و خمسون درجة56اٌة  عمر  الخان669ً

اثنتان و خمسون درجة52اٌلً  خلٌل  العكاري1495

ست و خمسون درجة56اٌناس  رٌاض  دروٌش928

أربع و ستون درجة64اٌناس عدنان  مرقا675

غائبغائبباسل  شوٌح  المصٌطف44

اثنتان و أربعون درجة42بانا  فرٌز  فرزات1592

ست و ثالثون درجة36بانة عبد الستار   لبابٌدي1005

ست و ثالثون درجة36باهرة  محسن جناح187

ست و ثالثون درجة36بتول  احمد  شنتوت1393

أربع و أربعون درجة44براء  عبد هللا  الٌوسف1751

ست و أربعون درجة46بسمة عبد الجبار  غزال1161

خمسون درجة50بشار  مصطفى  بكور1567

ثمان و أربعون درجة48بشرى محمد  مشكل973

اثنتان و أربعون درجة42بكر لؤي  شٌخ الغنامة 1469



اثنتان و ثالثون درجة32بالل  ابراهٌم  حلوا1820

أربع و أربعون درجة44بٌان  عبد الرحمن  شٌخ محمود748

ست و ثالثون درجة36بٌان  محمد  خلوف1582

ثمان و أربعون درجة48بٌان عبد الرحمن  عل744ً

ثمان و ثالثون درجة38بٌان مازن  العمادي1026

ثمان و عشرون درجة28تامر  محمد  سلوم1300

ثمان و أربعون درجة48تسنٌم فاٌز  ٌوسف772

ستون درجة60جومانة ماجد  العلً 1075

اثنتان و ثالثون درجة32حذٌفه رفعات  بكداش1256

غائبغائبحذٌفه صفوان  عكعك977

أربع و ثالثون درجة34حسام  ابراهٌم الحسن السلٌمان1278

ثمان و أربعون درجة48حسان  طعان  األسعد1399

ثمان و أربعون درجة48حسان  غازي  موصل1134ً

أربع و ستون درجة64حسن  ٌونس  المحمد242

ثمان و أربعون درجة48حسناء  مصطفى  ارك560ً

اثنتان و أربعون درجة42حسٌن  احمد  الحسن القدور1350

ثمان و أربعون درجة48حلٌمة مراد  العزو المراد1027

أربعون درجة40حلٌمه  احمد  المحمد123

اثنتان و ثالثون درجة32حمزة  خالد  األحمد1285

ثمان و أربعون درجة48حمزه  هاشم  المبٌض22

ستون درجة60حنان خالد  ٌاسٌن990

اثنتان و أربعون درجة42حنٌن عمار  محمود988

اثنتان و ثالثون درجة32حنٌن فوزي  غزالة الشعار 519

أربعون درجة40خالد حسٌن  االحمد1275

ست و أربعون درجة46خلود  مصطفى  جزار686

أربع و خمسون درجة54خلود محمد  القطان1059

ثمان و ثالثون درجة38خلٌل علً  المحمد 1272

ثمان و عشرون درجة28دانه زٌدون  الشٌخ خالد1138

اثنتان و خمسون درجة52دانٌة  غزوان  قطان926

ثمان و ثالثون درجة38دانٌه  عصام  قطان 1388

أربع و أربعون درجة44دعاء  احمد  جانودي703

اثنتان و ثمانون درجة82دعاء  محمد  الكنج126

اثنتان و أربعون درجة42دعاء  محمد سعٌد  السراج158

ثمان و أربعون درجة48دعاء  محمد مخلص  عبد المولى1439

ست و أربعون درجة46دعاء بسام  خلف1403

اثنتان و خمسون درجة52دعاء عبد المحسن  الحمٌدي1038

أربعون درجة40دالل  احمد  جانودي702

أربع و ستون درجة64دٌاال  محمد  المحمد742

ثمان و ستون درجة68دٌانا محمد امجد  كٌالن1210ً

ست و سبعون درجة76دٌمة  احمد انس  السحار83

خمسون درجة50راغدة  محمد  موصل617ً

أربع و خمسون درجة54ربا  خالد  االحمد1204

اثنتان و أربعون درجة42رسمٌه أنس  االسعد بكري103

أربع و ثالثون درجة34رشا  خالد  حبو113

ست و أربعون درجة46رشا  عبد العزٌز  ارك507ً

ست و ثالثون درجة36رنده عبد الرزاق  سفاف809

غائبغائبرنٌم  محمد نصر  جوهر1232

ست و عشرون درجة26روان  صالح الدٌن  المدنى876

ثمان و ستون درجة68روعة  هاشم  الملل217ً

ثمان و أربعون درجة48رٌم  حسٌن  البدر1381

أربع و ثالثون درجة34رٌم  عمر  الطماس1514

ثمان و خمسون درجة58زهر بان  حسان  عمار1133

ست و ثالثون درجة36سامً  هٌثم الحسون664



ست و ستون درجة66سالم عبد هللا   ارحٌم918

ثمان و ستون درجة68سلوى  محمد  الخان105ً

ثمان و أربعون درجة48سماح  ناصر   دروٌش865

أربع و عشرون درجة24سمر    رٌاض   الزول 324

أربع و أربعون درجة44سمر  محمد ولٌد  العتال1605

أربع و خمسون درجة54سوسن أنس الحمودالحسن الخلٌل2478

غائبغائبسٌف الدٌن  محمد الحجازي1453

أربع و أربعون درجة44شهامه  عبد العزٌز  الشامً 1659

أربع و ثالثون درجة34شهد  خالد  عل1367ً

ثمان و أربعون درجة48شهال  عبد المجٌد  الملل789ً

اثنتان و ثالثون درجة32شٌرٌن  اٌمن  قرامٌط1472

ثمان و ثالثون درجة38صبا  صالح  دنك491ً

ثمان و خمسون درجة58صفا فاٌز  العل999ً

ثمان و ثالثون درجة38صفاء  ادهم  عبود1407

ثمان و أربعون درجة48صفاء  خالد  دٌاب377

أربع و أربعون درجة44ضرار محمد  الحسٌن 792

أربعون درجة40طه  محمد  قنداقج906ً

ثمان و عشرون درجة28عبد الحكٌم  محسن الحمصً الحداد1239

ثمان و أربعون درجة48عبد الحمٌد  هشام  خرسة1810

أربع و أربعون درجة44عبد الرحمن  أحمد   الشردوب1788

ثالثون درجة30عبد الرحمن  بسام  االسعد1483

ثمان و خمسون درجة58عبد الرحمن  محمد ٌاسر  الحاج محمود1607

ثمان و ثالثون درجة38عبد الرحٌم عماد  العموري934

ثالثون درجة30عبد الكرٌم  محمد  شهاب14

أربعون درجة40عبد هللا  عاٌد  العموري595

أربعون درجة40عبدالرحمن ناصر  كعٌد1320

أربع و أربعون درجة44عبدهللا عبد الحمٌد  القداد 1297

ستون درجة60عبٌر  سامر  علوان1128ً

ست و ثالثون درجة36عدي فوار  خٌارة1729

ست و أربعون درجة46عفراء مبارك  الشالش1715

ست و ستون درجة66عال  محمد  عل1904ً

أربع و ثالثون درجة34عال محمد سمٌر  شٌخ الزور471

اثنتان و أربعون درجة42عال مخلص  كردٌه1255

أربع و ستون درجة64علٌا   احمد  قصاب 87

أربع و عشرون درجة24عمار ٌاسر  الرحمون1486

أربع و عشرون درجة24عمر  عبد الرحمن  السلوم614

ست و ثالثون درجة36عمرو  احمد  الصالح1145

ثمان و خمسون درجة58غالٌة  احمد  القشاش1529

خمسون درجة50غالٌه  محمد  رمضان475

اثنتان و ثالثون درجة32غفران  زكرٌا  الدقاق1723

ثمان و ثالثون درجة38غفران عدنان الحسن2526

ست و أربعون درجة46غنى  طارق  الحسن1265

غائبغائبغٌداء حسن  الحاج عل765ً

غائبغائبفؤاد  سلٌمان  الحسن1821

اثنتان و أربعون درجة42فارس  عبد العزٌز  العل1513ً

ثمان و عشرون درجة28فاطمة  عدنان  دعاس1817

ثمان و أربعون درجة48فاطمة  مصطفى  طابشة 741

أربع و خمسون درجة54فاطمة الزهراء  احمد سامر  فرج1528

ثمان و أربعون درجة48فاطمة الزهراء  مأمون  الجمل1349

أربعون درجة40فاطمة امٌن  النبهان1205

ثمان و أربعون درجة48فاطمة عبد القادر  الجندي1129

أربع و ثالثون درجة34قصً  عبد الحمٌد  الضاهر 1044

ثالثون درجة30قمر  طارق  أبً سن1246



ثمان و ثمانون درجة88كنانه عبد اللطٌف  بارودي1421

أربعون درجة40كوثر   احمد  زرٌعة 521

أربع و خمسون درجة54لٌنا  أحمد  العبدهللا 1781

ست و خمسون درجة56لٌنه  محمد طرٌف  شقق606ً

أربع و عشرون درجة24مارٌه  طرٌف  الحلبٌه1713

أربع و أربعون درجة44ماهر عبد الكرٌم  أبو عل810ً

أربع و ثالثون درجة34ماهر عدنان  كنجو1251

أربع و ثالثون درجة34مجد   بسام   تتان359

غائبغائبمحمد  احمد  عل1811ً

ست و أربعون درجة46محمد  حسن  الحاج احمد903

خمسون درجة50محمد  حسن الخلٌف1325

ثالثون درجة30محمد  سعد الدٌن  الشٌخ 1446

أربع و ستون درجة64محمد  سلٌمان  الخضر1775

ثمان و ستون درجة68محمد  عبد الرزاق  النبهان735

أربعون درجة40محمد  عكله  االحمد 1389

أربع و ثالثون درجة34محمد  محمود  عبد الرحمن1823

ثمان و ثالثون درجة38محمد احمد  االشبة 1200

اثنتان و أربعون درجة42محمد اٌهم  ولٌد  مسلمان1572ً

اثنتان و أربعون درجة42محمد عبد  العٌسى1316

أربع و خمسون درجة54محمد غازي  دهنه997

ست و أربعون درجة46محمد غالب  العتر 1190

أربع و خمسون درجة54محمد مهدي محمود  الزعب667ً

ثمان و خمسون درجة58محمد نور  طلحه  المنجد1691

اثنتان و أربعون درجة42محمد هشام  ذكره1726

ثمان و أربعون درجة48محمود  عبد العزٌز  الجزار1524

أربع و أربعون درجة44محمود  محمد  المصري1797

ستون درجة60مرام غسان  تٌلت978ً

ثمان و أربعون درجة48مرح  وائل  عروب1132

ثمان و ثالثون درجة38مروه  خالد  مصطفى474

اثنتان و ثالثون درجة32مرٌم  علً  االحمد10

أربع و ثالثون درجة34مصطفى  صبري  الحسون657

غائبغائبمصطفى  محمود  الشٌخ خلٌل1506

اثنتان و خمسون درجة52مصطفى محمد  الصٌاد1312

غائبغائبمعاذ  محمد امٌن  شكوه529

ثالثون درجة30معزز محمد  خطاب931

ثمان و أربعون درجة48مكٌة  ٌحٌى  الحمود1848

ثمان و أربعون درجة48ملك   حسٌن  الحماده الصغٌر1847

أربع و أربعون درجة44منار  ٌاسر  ابً عكعك1274

ستون درجة60منار حسٌن  زهٌه798

غائبغائبمنال  محمد رٌاض  الرٌس 1230

اثنتان و خمسون درجة52مهى  زٌاد  فخري760

ثمان و ثالثون درجة38موسى  محمد  عشٌش659

ست و أربعون درجة46مٌادة محمود  العٌان 1024

أربع و أربعون درجة44مٌري ماهر  قدسٌة 1654

ست و ثالثون درجة36مٌس  عبد هللا  مكاوي1808

ثمان و أربعون درجة48مٌساء   مختار  ذكره 568

غائبغائبنادرة  مظهر  خرسه1402

اثنتان و ستون درجة62نبراس  حسان  عمار751

ست و ثالثون درجة36نجاح  عبد القادر  سختورة 1678

ست و خمسون درجة56نجاح  مصطفى   الباشا505

أربع و أربعون درجة44نسمة  بشار  تتان1780

خمسون درجة50نعمت  محمد نٌاظ  الخان255ً

ثمان و أربعون درجة48نعٌمه محمد فاٌز  المحمد طه1732



اثنتان و أربعون درجة42نواف فارس الفارس التركاوي1552

ثمان و خمسون درجة58نور  ابراهٌم  التركمان107ً

أربع و ثالثون درجة34نور  خالد  الدٌري1456

خمسون درجة50نور اكرم  نشتر 1637

ستون درجة60نور الهدى محمود  الباشا 1492

اثنتان و ثالثون درجة32نور الهدى هشام  مغمومه936

ست و ثالثون درجة36نور سلٌمان  االبراهٌم1588

أربع و أربعون درجة44نور عبد العزٌز  السبسب1333ً

أربعون درجة40نور عبد هللا  العبدهللا1335

ثالثون درجة30نور محمد  جوالق1035

ثمان و ثالثون درجة38نورا  محمد  حمرا1011

أربعون درجة40نوره محمد  المنصور1323

ثمان و ثالثون درجة38هبة  عبد الرحمن  غندور319

سبعون درجة70هبة  عبد هللا   بقدونس927ً

أربع و خمسون درجة54هبة  محمود  الدروٌش1437

غائبغائبهبة هللا  طالب  كلثوم374

غائبغائبهبه  عبد  الرحمن  الٌوسف1764

أربعون درجة40هبه  عبد القادر  سختورة 1669

اثنتان و ستون درجة62هبه محمود  قهواتً 1771

اثنتان و أربعون درجة42هبه نزار  الحسٌن951

أربع و عشرون درجة24هدى  نزار  السراج684

ست و أربعون درجة46هال  عمر  عكعك1408

ثمان و ثالثون درجة38هنادي عبد الهادي  الحرام1187ً

ستون درجة60هٌفاء اكرم  كشكش1154

غائبغائبوسٌم  خالد  الشفٌع 1344

ثمان و أربعون درجة48والء سامً خلٌل2477

غائبغائبٌاسر  معن  مطر1737

غائبغائبٌاسمٌن    مسعف  البغدادي البارزي 182

غائبغائبٌامن زٌاد  جاموس984

ست و أربعون درجة46ٌوسف  محمود  مصطفى1610


