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مستجدون ثانٌة

ثالث و خمسون 5353غزوانرنده نجار15877

إحدى و ستون 6161نعمهشذى بٌطار25887

اثنتان و أربعون 4242محمدلؤي االشمط35900

ثالث و خمسون 5353سعودشمس الحمد العٌثه45924

خمس و ثالثون 3535عبد المجٌدندى العمر55938

ثالث و أربعون 4343أكرممارٌنا الداٌخ65964

ثمان و عشرون 2828خالدمعاوٌه الشامان75978

إحدى و خمسون 5151عدنانمرٌم الحاج رحمون85991

إحدى و أربعون 4141أنسماٌا البٌطار96026

أربع و ثالثون 3434محمداحمد النبهان106033

غائبغائبغائبعبد الجوادشٌماء الصٌادي116133

اٌقاف تسجٌل عامغائبغائبغائبعمادملك عماد البرجس126299

سبع و تسعون 9797عبد الهاديدانٌة عبد الهادي مغمومة136300

تسعون 9090مروانماٌا مروان مقطش146301

تسعون 9090ظافرهبه ظافر الخطٌب156302

غائبغائبغائبعماداسالم عماد شحاده166303

أربع و سبعون 7474محمدفاتنه محمد المحمد176304

أربع و أربعون 4444أحمدغفران أحمد األحمد186305

تسع و سبعون 7979رأفتمحمد رأفت ابراهٌم196306

ثمان و خمسون 5858حسنسناء حسن الحمدو206307

تسع و أربعون 4949حناٌوسف حنا فرحه216308

أربع و سبعون 7474حٌدرسالم حٌدر العرب226309

ثمان و تسعون 9898طاللسلسبٌل طالل المحمود236310

سبعون 7070زٌاداسراء زٌاد العساف246312

اثنتان و سبعون 7272خالدفاطمه خالد الحسٌن256313

ثمان و ثمانون 8888سلٌمانبشرى سلٌمان الناعم266314

خمس و أربعون 4545ابراهٌمرؤى ابراهٌم الحكٌم276315

غائبغائبغائبعبد الكرٌممحمود األحمد286316

ثمانون 8080ضٌاءالدٌنفاطمه ضٌاءالدٌن الصٌادي296317

إحدى و سبعون 7171حٌاننغم حٌان الخضر306318

سبعون 7070عبد المحسنربا عبد المحسن الحمادي316319

ثالث و ثمانون 8383حمادحال حماد النمر326321

خمس و ستون 6565عبدهللاروان عبدهللا الحمود336322

ست و ثمانون 8686بسامهدى بسام سبسب346323ً

أربع و ستون 6464ٌوسفساندي ٌوسف الرحال356324

ست و خمسون 5656وصفًساندي وصفً الفاضل366325

أربعون 4040جبرانندى جبران الدٌب376326

ثمان و سبعون 7878امٌرماٌا امٌر نجار386327

اثنتان و خمسون 5252سالمناتالً سالم فروح396329

ست و سبعون 7676بسامكارٌن بسام سمعان406330

سبع و خمسون 5757بدرنور بدر الدروٌش416331
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سبع و تسعون 9797خالدالهام خالد الفارس426332

اثنتان و سبعون 7272زٌادهبه زٌاد الصدٌر436333

ست و خمسون 5656فضلعال فضل اسوٌد446334

إحدى 11محمدصفا محمد المحمود456335

إحدى 11محمد خٌرمٌاسه محمد خٌر الحسٌن466336

ثالث و سبعون 7373شعبانمنى شعبان الملحم476337

خمس و ستون 6565فاديزٌنه فادي الشحود486338

اثنتان و خمسون 5252احمدرٌم احمد قنبر الحالق496339

أربعون 4040بسامماري بسام دعبول506340

خمس و ثمانون 8585احمدٌاسررغد احمدٌاسر رشٌد516341

ثالث و ثمانون 8383عبدهللعال عبدهلل طعمه526342

تسعون 9090الٌاسمرام الٌاس الجمال536343

ستون 6060هٌالملك هٌال برازي546344

سبع و أربعون 4747روملندى رومل قلٌط556345

اثنتان و ثمانون 8282دومطٌارا دومط دومط566346

ثمان و خمسون 5858سامرناتالً سامر اسطفان576347

ثمان و ستون 6868توفٌقوفاء توفٌق اسعد586349

أربع و أربعون 4444علًفاطمه علً عجاج596350

صفر 00موفقعال موفق زواوي606351

ثالث و ستون 6363موفقماٌا موفق سلٌم616352

ثمانون 8080جورجصبا جورج الصغٌر626353

خمس و سبعون 7575عمرعبدهللا عمر حسٌن636354

ثمان و ثمانون 8888اسامهكارٌس اسامه أحمد646356

اثنتان و تسعون 9292ابراهٌمعال ابراهٌم الحمشو656357

تسع و خمسون 5959زٌدفداء زٌد عل666358ً

ست و سبعون 7676عبد الرحمنرٌم الطعان676360

ست و أربعون 4646محمد سهٌلفاطمه محمد سهٌل العبود686361

سبعون 7070مصطفىاٌة مصطفى ابو طبشه696363

سبع و خمسون 5757حسٌنمصطفى حسٌن الصطٌف706364

تظلٌل نموذجٌنصفر 00محمدمرٌم محمد الدروٌش716365

تسع و ثالثون 3939مٌالدٌوسف مٌالد جراد726366

ثالث و ستون 6363خاطرثراء خاطر نوره736367

خمس و خمسون 5555علًشمسه علً الكردي746368

ثالث و سبعون 7373احمدرغد احمد حاج محمد سعٌد756369

غائبغائبغائبعلًاٌمان الحمد766370

ست و خمسون 5656هٌثمشروق هٌثم جعار776372

تسع و ثمانون 8989الٌاسمنى الٌاس نمو786373

إحدى و سبعون 7171محمددعاء محمد العٌسى796375

تسع و ثالثون 3939حاتمصفاء حاتم العكله806376

اثنتان و تسعون 9292محمودفاطمه محمود الحسن816377

اثنتان و ثمانون 8282خالدرهف خالد الحسٌنو826378

أربع و ستون 6464احمداٌالف احمد حسان836379ً
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خمس و سبعون 7575عبد اللطٌفنجمه عبد اللطٌف الحسٌن846381

اثنتان و ستون 6262احمدمرسبٌل احمد المبارك856382

أربع و سبعون 7474صفوانمرٌم صفوان قاسم866383

إحدى و أربعون 4141مصطفىاٌمان مصطفى البكور876384

ست و أربعون 4646كاسرٌاسمٌن كاسر مٌخائٌل886385

تسعون 9090محمدشفاء محمد شمٌط896386

إحدى و ستون 6161أٌمنرنٌم أٌمن عرفات906389

ست و سبعون 7676محمد زٌادضحى محمد زٌاد الحجازي916390

ثالث و سبعون 7373محمدصفاء محمد العوض926391

أربع و سبعون 7474محمدناهد محمد عرفه936392

تسع و ستون 6969جمالشادٌة جمال خلٌفة946393

إحدى و سبعون 7171هانًرٌتا هانً طوٌل956394

ثمان و ثمانون 8888احمداٌات احمد الزٌدان966395

ست و أربعون 4646حبٌبفادي حبٌب شموط976396

ست و خمسون 5656نصرجلنار نصر الشعبان986398

تسع و خمسون 5959ولٌدنتالً ولٌد الشحود996399

سبع و أربعون 4747ابراهٌمرٌما ابراهٌم طالع1006400

اثنتان و خمسون 5252عبدالكرٌمعال عبدالكرٌم علواه1016401

ثالث و ثمانون 8383ابراهٌممها ابراهٌم الصواف1026403

خمس و ستون 6565فراسمنى فراس زحلوق1036404

إحدى و ثمانون 8181جهادطٌبه جهاد الحسن1046405

ثمان و سبعون 7878فاديٌاسمٌن فادي نمو1056406

خمس و ستون 6565بهجتفاطمه بهجت الخلوف1066407

أربع و ثمانون 8484كنعانٌارا كنعان الشمال1076409ً

ست و تسعون 9696زهٌرمرح زهٌر سلٌمان1086410

سبع و خمسون 5757حٌدركنوز حٌدر حماده1096411

ست و أربعون 4646هانًرٌم جربوع1106414

ثمان و ثمانون 8888هٌثمرٌم الحسون1116415

إحدى و تسعون 9191حٌانفاطمة الزٌدان1126416

أربع و تسعون 9494هشامعزه هشام المحمٌد1136417

ست و ثمانون 8686حسامنور حسام غزال1146418

أربع و سبعون 7474نبارزهور نبار الجعط1156419

إحدى و ثمانون 8181هٌثمفال هٌثم نجار1166420

اثنتان و ثمانون 8282احمد مسلمهبه احمد مسلم الحاج زٌن1176421

ست و خمسون 5656احمد مسلممحمود احمد مسلم الحاج زٌن1186422

ثمان و ثمانون 8888رفٌقسهٌر رفٌق خابوري1196424

غائبغائبغائبفٌصلفاطمه فٌصل الٌونس1206427

اثنتان و ثمانون 8282محمدبدور محمد البكور1216428

تسع و أربعون 4949احمدٌاسمٌن احمد العلً العمر1226429

سبع و ستون 6767مصطفىمرام مصطفى احمد1236430

ثمان و تسعون 9898طونًسٌما طونً شٌخ الشباب1246431

ست و خمسون 5656طالباسماء طالب الخالد1256432
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ثالث و ستون 6363وفٌقالنا وفٌق ٌوسف1266433

تسع و خمسون 5959عثمانساره عثمان عرعور1276434

سبعون 7070ابراهٌمسلمى ابراهٌم البكور1286435

ست و أربعون 4646باللرٌم بالل االحمد1296437

غائبغائبغائبفٌلٌباٌلٌانا فٌلٌب حنا1306438

غائبغائبغائبعبد المنعمهدى عبد المنعم العبد الكرٌم1316439

اثنتان و ثمانون 8282محمدخالد محمد الخلٌف1326440

غائبغائبغائبمصطفىصفاء مصطفى جنٌد1336442

ثمان و أربعون 4848محمودنعمه محمود المحمد1346443

أربع و أربعون 4444صطوفمحمد صطوف العبٌد1356444

اثنتان و ثمانون 8282حسٌنفلاير حسٌن الحسٌن1366447

اثنتان و سبعون 7272بشاراٌة بشار العمر1376448

إحدى و ثمانون 8181اسماعٌلفرح اسماعٌل داؤد1386449

ستون 6060فؤادفدوى فؤاد هزٌم1396451

ست و أربعون 4646هاللهاله هالل العمر1406452

تسع و ستون 6969رفعتاحمد رفعت الحسٌن1416454

سبعون 7070حاتمتاج الدٌن حاتم االحمد العكاري1426456

تسع و سبعون 7979محسنسمٌره محسن الجزار1436457

ثالث و ستون 6363عٌسىفاطمه عٌسى بلوك1446458

إحدى و تسعون 9191علًرغد علً قداحه1456460

ست و سبعون 7676فٌاضشذى فٌاض حمد1466461

ستون 6060عبد المنعمدالل عبد المنعم البنات1476462

غائبغائبغائبمحمدعبٌر محمد العموري1486463

أربع و ستون 6464قاسمساره قاسم حجازي1496464

خمسون 5050محمدفاطمه محمد االحمد1506465

إحدى و خمسون 5151حٌانٌازي حٌان الخلوف1516469

سبع و سبعون 7777شوقًهدى شوقً العبدهللا1526470

ثالث و خمسون 5353نبٌلشذا نبٌل بالل1536471

اثنتان و تسعون 9292اكرمماٌا اكرم نمو1546472

أربع و أربعون 4444نهادمجد نهاد عوكان1556473

غائبغائبغائباحمدهبه احمد عبد القادر1566474

غائبغائبغائبخالداالء خالد عواد1576475

اثنتان و ثمانون 8282علًاٌمان علً الكنجو1586477

سبعون 7070سالممرٌانا سالم عوكان1596478

تسع و أربعون 4949ابراهٌمماٌا ابراهٌم شعاع1606479

إحدى و سبعون 7171عبدوماٌا عبدو العوض الجلق1616480ً

ثمان و ستون 6868محمدفاطمة تلٌالت1626481

اثنتان و ستون 6262عبد الوهابساره عبد الوهاب الحالق1636482

ثمانون 8080كمالساره كمال قدٌسه1646483

ثمان و ثمانون 8888رامًمٌرنا حاصود1656484

أربعون 4040هانًفال هانً رحال1666485

ثالث و ستون 6363ٌوسفرنٌم ٌوسف البدور1676487
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ثالث و ستون 6363بسامنور بسام طنوس1686488

اثنتان و سبعون 7272حبٌبمارٌان حبٌب صدٌر1696489

ثالث و تسعون 9393جمعةشٌماء جمعة الدروٌش1706490

خمس و ثالثون 3535موسىهالة موسى دٌب1716491

سبع و ثالثون 3737احمدحنٌن احمد االبراهٌم1726492

ست و ستون 6666حسنبتول حسن الحكٌم1736493

سبع و خمسون 5757مٌالدهٌا مٌالد ٌعقوب1746494

ست و سبعون 7676عبد العزٌزنغم عبد العزٌز الحنتوش1756495

ست و سبعون 7676علًساره علً العبدي1766497

سبع و خمسون 5757اسامههدى اسامه الحموٌه1776498

غائبغائبغائباحمدامانً احمد الصنٌع1786499

ست و ثمانون 8686ابراهٌمكرٌستٌن ابراهٌم زحلوق1796505

غائبغائبغائبأحمدبنان أحمد قره محمد1806512

إحدى و ستون 6161عزامشهد عزام مخلوطه1816513

خمس و أربعون 4545عبد الكافًخالد عبد الكافً الخالد1826526

غائبغائبغائبمصطفىصفاء مصطفى الحسٌن1836529

ثمان و خمسون 5858هٌثممٌراي هٌثم سنكري1846540

ثالث و ثمانون 8383غازيٌاسمٌن غازي موصلً الكردي1856544

أربع و ثمانون 8484حاتمتغرٌد حاتم عبد الفتاح1866554

أربعون 4040خالدشمس خالد البرحوش1876600

غائبغائبغائبماجدخلود ماجد العثمان1886624

اثنتان و خمسون 5252مصطفىمرٌم مصطفى المصطفى1896661

ثمان و أربعون 4848هوٌانحمزه هوٌان المناع1906662

ثالث و خمسون 5353محمداحسان محمد مهبلش1916686

غائبغائبغائبمحمدفاطمة محمد عاشق1926712

ثالث و ثمانون 8383ٌاسرلمٌس ٌاسر الرٌشان1936754

غائبغائبغائبعبداللطٌفآٌات عبداللطٌف عمري1946788

ثالث و ستون 6363مارٌنا داسوس1956798

خمس و ثمانون 8585جمٌلهال جمٌل علً سلٌمان1966811

ثمانون 8080ودٌعرحاب ودٌع برشٌن1976817

سبع و ثالثون 3737احمدحسن احمد المحمد1986828

أربع و أربعون 4444اكرمبشرى اكرم الجابر1996834

ثالث و أربعون 4343عامرآنا عامر حصن2006840ً

اثنتان و ثالثون 3232حناهبه حنا شاطوح2016841ً

تسع و ثالثون 3939محمدنور محمد المبٌض2026857

تسع و سبعون 7979خضرعبله خضر الحسن2036858

غائبغائبغائبٌوسفرجاء ٌوسف الموسى2046861

ثمانون 8080عبد الحمٌدٌوسف عبد الحمٌد المنصور2056864

ثمان و ثالثون 3838هانًوعد قدٌسة2066874

اثنتان و أربعون 4242ولٌدمصطفى ولٌد األصٌل2076884

ست و أربعون 4646ابراهٌمربى ابراهٌم سلٌخان2086888

تسع و أربعون 4949حسناحمد حسن المصري2096894
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أربع و ستون 6464عارفسجا عارف كنجو2106896

تسع و سبعون 7979عبد الحمٌدأمل عبد الحمٌد نبهان2116902

أربع و ثالثون 3434غزوانأسامه غزوان الدندشل2126911ً

اثنتان و أربعون 4242مصطفىتركٌه مصطفى محمد خاد2136919

ست و ثالثون 3636عبد الفتاحعبد الجبار عبد الفتاح معتوق2146923

ثالث و أربعون 4343عارفمحمد عارف ابو دهٌس2156924

ثمان و ثالثون 3838مصطفىمحمد مصطفى كروش2166933

أربع و ستون 6464ولٌدسالم ولٌد البٌطار2176950

إحدى و ستون 6161علًسوزان علً الٌوسف2186961

ثمان و ثمانون 8888سلٌمانتولٌن سلٌمان المصطفى2196963

إحدى و أربعون 4141جمالاحالم جمال العكله2206971

غائبغائبغائبمحمددٌببراءه محمددٌب صباغ2216975

ثمان و ثمانون 8888زٌاداسماء زٌاد الحج2226979ً

ثالث و سبعون 7373عبد الرحمناسراء عبد الرحمن شٌخ محمود2237013

تسع و عشرون 2929حسنرنٌم حسن حالق2247037

غائبغائبغائبخلٌلروان خلٌل الوسوف2257050

أربع و خمسون 5454سلٌمرٌم سلٌم رضوان2267054

غائبغائبغائبناصرالنا ناصر غانم2277057

غائبغائبغائبأسعدالٌس أسعد العمر2287059

ست و ثالثون 3636سلطاندالل سلطان عربش2297071

ثالث و أربعون 4343نبٌلنور نبٌل الترك2307074

غائبغائبغائبطرادهدٌل طراد الدعاس2317077

خمس و أربعون 4545نصرمرٌم نصر االحمد2327100

خمس و ستون 6565محمدلوجٌن محمد االحمد2337105

خمس و ثالثون 3535احمدعمر احمد الصٌادي2347107

سبع و ستون 6767بشٌرنور بشٌر حمود2357122

إحدى و ستون 6161أحمدغادة أحمد الكٌجان2367136ً

إحدى و أربعون 4141زٌادكمال زٌاد المحمود2377140

سبع و ستون 6767محمودمنال العل2387160ً

خمسون 5050محمداٌمن العلٌوي2397168

غائبغائبغائبخالدامانً عبد العال2407171

تسع و ستون 6969مصطفىكنده مصطفى دٌوب2417179

إحدى و تسعون 9191عبدالسالمدالل عبدالسالم كناكر2427183

ثالثون 3030متريمارٌا متري عساف2437189

ثمان و ثالثون 3838جابرعلً جابر عصفور2447192

اثنتان و سبعون 7272عمارعنان عمار القطرٌب2457199

سبع و خمسون 5757عماربنان عمار القطرٌب2467200

أربع و أربعون 4444غساننورالهدى غسان الحسٌن2477205

خمس و أربعون 4545زهٌراٌناس المحمد2487211

سبع و ستون 6767ٌاسرظالل رسالن2497213

خمس و أربعون 4545ابراهٌممحمد ابراهٌم العمر2507215

إحدى و أربعون 4141كمٌلهمسة حنا2517227
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إحدى و ستون 6161هٌثملجٌن هٌثم تقال2527238

خمس و عشرون 2525حسٌنٌوسف حسٌن الصطوف2537249

غائبغائبغائبمصطفىاالء مصطفى القدور2547268

اثنتان و أربعون 4242حكمساره حكم الملل2557298ً

ستون 6060ناصحلمى الخضر2567421

ست و ثالثون 3636عبد السالمنعمة أحمد2577438

راسبون ثانٌة

غائبغائبغائبهٌا القدور 11691

غائبغائبغائبمالذ حٌص22137

غائبغائبغائبمحمدثائر ضمان32707

غائبغائبغائبأحمدرٌم خالد42770

غائبغائبغائبمحمدنور شمٌط52926

ست و خمسون 5656محمددره الرضى63034

غائبغائبغائبإٌلٌن حمشو73470

غائبغائبغائبمحمدكلثوم الزهوري83624

غائبغائبغائبغازيروضه جزار93723

غائبغائبغائبخالدرائد المنصور103740

ثالث و أربعون 4343ٌاسٌنالنا سلوم113763

تسع و سبعون 7979محمودمنال الدروٌش123785

غائبغائبغائبجمٌلمرٌم حمشو133803

غائبغائبغائبهشامنور الناصر143879

غائبغائبغائبمحمودالبتول العبٌد153908

غائبغائبغائبعبدهللاآٌه عبد السالم163954

غائبغائبغائبحسنمنال االشقر173955

غائبغائبغائبعوضنور الجمال183970

غائبغائبغائبعامرأٌهم فروج193982

غائبغائبغائبنزارفاطمه طنبر203996

غائبغائبغائبقاسمسماح الحسن214002

غائبغائبغائبمصطفىخالد مصطفى224040

غائبغائبغائبعبد المعٌنهبه المحلول234052

غائبغائبغائبمحمدمها الخلٌل244058

غائبغائبغائبجدوعزٌنه الشٌحاوي254070

2اٌقاف تسجٌل فغائبغائبغائبمحمودبراءه الشٌخ264625

غائبغائبغائبخالدسلمى العلوش274628

غائبغائبغائبٌوسفضحى الدبس284631

تسع و عشرون 2929ماجدسلفانا فالحه294641

غائبغائبغائبعبد الرزاقربى العبادي304645

غائبغائبغائبمحمدعال غزول314652

أربع و ثالثون 3434عبد المنعممصطفى رٌشان324655
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غائبغائبغائبحسٌنعائشه الحلب334665ً

تسع و عشرون 2929أحمدغٌداء الحسن344669

غائبغائبغائبعبد المنعموردة الخلف354694

سبع و أربعون 4747أٌمنتغرٌد عبدهللا364716

غائبغائبغائبحسٌنبراءه الحسن374722

إحدى و ثالثون 3131محمدخالد األحمد384726

غائبغائبغائبمحمودفاطمة الزهراء الرزوق394735

تسع و أربعون 4949فادينٌنا عوض404757

سبع و أربعون 4747اسامةغرام الحسن414761

ثمان و عشرون 2828دروٌشمحمد األحمد 424765

اثنتان و أربعون 4242محمودهاله المطلق434770

غائبغائبغائبعٌسىفادي لحلوح444772

غائبغائبغائبابراهٌم عبد الرزاق العبدهللا االبراهٌم454799

غائبغائبغائبمفٌدولٌد الثلث464839

ثالث و أربعون 4343فاديرٌم هزٌم474856

أربعون 4040رئٌفابراهٌم منصور484857

غائبغائبغائبنصرالٌاس عراض494858

غائبغائبغائبصالحمحاسن العكش504863

غائبغائبغائبعارفمعن قرمش514866

غائبغائبغائبمحمودمناهل السلٌمان524873

غائبغائبغائبعبد الرزاقهدٌل المواس534890

إحدى و ثالثون 3131مجد العربفاطمة العزي544910

غائبغائبغائبمحمدلجٌن الشعار554954

غائبغائبغائبمحمدعبد هللا عواد565044

غائبغائبغائبعبد الرزاقنورهان عبد الوهاب575052

غائبغائبغائبحمودشذا العكاري 585060

غائبغائبغائبهاللآمنه العبدهللا595127

2اٌقاف تسجٌل فغائبغائبغائبعمرهٌا الحرٌري605137

ثمان و ستون 6868سٌف الدٌنوالء كردي615186

ثمان و ثالثون 3838غٌانٌعقوب فرحه625248

إحدى و خمسون 5151أحمدٌوسف النبهان635263

غائبغائبغائبعبد الكرٌمنعمه  الصطٌف645388

غائبغائبغائبمحمدموسى المنصور655391

غائبغائبغائبعبد الحكٌمرٌم األسعد665417

لم تسجلغائبغائبغائبعمادحمٌدة السعٌد675732

غائبغائبغائبمحسننور الحاج كرٌم685859

غائبغائبغائبحمزههاله الهراوي695861
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ثمان و أربعون 4848ضاهرماري منصور705862

خمس و أربعون 4545عارفرغده الشٌخ عل715866ً

غائبغائبغائبمحمدعائشه فالحه725890

ست و خمسون 5656اسعدرأفة الالقاذن735894ً

سبع و ثالثون 3737خالدعبد العزٌز الضامن745907

إحدى و أربعون 4141نزارورده أبو العٌون755919

غائبغائبغائباحمدمروه المحمد765934

إحدى و خمسون 5151باسممارٌا سٌده775943

أربع و ثالثون 3434خالدسٌف الدٌن العبد السالم785957

اثنتان و أربعون 4242مٌزرحسام الخلٌف795961

خمس و أربعون 4545محمداسماء السمٌر805962

إحدى و خمسون 5151محمدثرٌا الحمود815974

ست و أربعون 4646محمد سلٌمرزان القاسم825977

إحدى و خمسون 5151طهفاطمه القاسم835992

إحدى و أربعون 4141حسٌنزٌنب الطعٌمه845996

أربع و أربعون 4444الٌاسندى مخول856003

أربعون 4040عدنانرنا حنور866005

أربع و ستون 6464جمعهصفاء حٌالوي876015

غائبغائبغائبعبد المسٌحماٌا األشقر886023

ست و ستون 6666غزوانمرح سلوم896028

غائبغائبغائبزكرٌاعبد هللا المشعل906039

سبع و خمسون 5757أحمدلمى لقمس916045

اثنتان و أربعون 4242عبدهكارمن الخلف926049

اثنتان و أربعون 4242مدٌنعطا هللا خضر936059

ثمان و عشرون 2828ولٌدٌاسمٌن الجدي946072

غائبغائبغائبمحمدوالء الزٌدان956076

غائبغائبغائبعمرزهٌر الخالد966101

ثمان و أربعون 4848ولٌدانس ٌوسف976113

غائبغائبغائبخالدعبد الرزاق الشٌخ986152

غائبغائبغائباٌمناحمد عرفات996162

غائبغائبغائبعلًعمر االحمد االبراهٌم1006175

ثالث و أربعون 4343عالويحسن العل1016190ً

اثنتان و ثالثون 3232علًرنا الكركور1026195

غائبغائبغائبمحمدغالٌه محمود1036205

إحدى و أربعون 4141محمدحسٌن الناٌف الحاج احمد1046210

أربع و ثالثون 3434عبد السالماسماء الكٌسو1056211

غائبغائبغائباٌمندحام غٌانة1066250

اثنتان و خمسون 5252عبدالباسطهنادي القناص1076256

غائبغائبغائبأحمدهالة كمٌل1086285

اثنتان و خمسون 5252محمد مرهفموسى بغاناج1096286ً

ثمان و عشرون 2828محمداحمد محمد العلً الثلج1106455ً

خمس و ثالثون 3535محمدطارق محمد الخلٌل1116515
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غائبغائبغائبصفوانمهند صفوان بستون1126522ً

ست و ثالثون 3636خالدانس خالد الحمٌدي1136530

سبع و ثالثون 3737خالدشٌماء خالد عل1146569ً

سبع و سبعون 7777فجراحمد فجر العبدهلل1156571

ثالث و أربعون 4343محمودضٌاء محمود السٌد1166581

سبع و أربعون 4747عمرحسن عمر العمر1176582

تسع و ثالثون 3939عماراالء عمار سوٌد1186583

ثمان و ثالثون 3838محمودسالم محمود الحمود1196590

تسع و أربعون 4949حافظاسراء حافظ الرز1206591

خمس و أربعون 4545بكورتسنٌم بكور البكور1216592

اثنتان و أربعون 4242امٌنورد امٌن موسى1226595

تسع و ثالثون 3939عرفانرنٌم عرفان الطٌار الصباغ1236599

ست و أربعون 4646محموداحمد محمود دباس1246602

ست و أربعون 4646ابراهٌمعالء ابراهٌم الفارس1256604

خمس و ثالثون 3535اسامةاحمد اسامة حمٌد1266623

ثمان و ثالثون 3838عبدهللاهاشم عبدهللا حاج عبٌد1276633

إحدى و ستون 6161خضرصفاء خضر المحمد1286636

اثنتان و ثالثون 3232عبدالهادينور الدٌن عبدالهادي الحسٌن1296650

ثمان و أربعون 4848محمدعمر محمد العل1306651ً

تسع و ثالثون 3939عبدالمعطًمرام عبدالمعطً الدروٌش1316658

غائبغائبغائبعبدهللاكارولٌن عبدهللا جرجس1326665

ستون 6060محمدبٌان محمد العقاد1336672

غائبغائبغائبصبحًانور صبحً الصباغ1346678

تسع و عشرون 2929عبدالهاديموسى عبدالهادي الحسٌن1356679

أربع و ثالثون 3434سامرفوزٌه سامر دعبول1366685

غائبغائبغائباحمدمرح احمد عدامه1376688

ثالث و خمسون 5353سعدالدٌنوائل سعدالدٌن بارادان1386694ً

غائبغائبغائبعمراسماء عمر العموري1396700

غائبغائبغائبمحمدموفق محمد الدٌاب1406711

ست و خمسون 5656عبدالسالمهناء عبدالسالم الصٌادي1416715

ثمان و ثالثون 3838عبد الرؤوفمارٌا عبد الرؤوف العمر1426721

إحدى و خمسون 5151احمدنور احمد المحمد1436722

تسع و ستون 6969خالدصفاء خالد ابو دان1446725

اثنتان و أربعون 4242ولٌدعبد الرزاق ولٌد الرزوق1456728

ست و ثالثون 3636عبد العزٌزرهف عبد العزٌز النعوس1466729

ستون 6060فرٌدنور فرٌد الشٌخ خالد1476747

أربع و ثالثون 3434احمدنور احمد زبٌر1486779

اثنتان و أربعون 4242فراسمؤمنة فراس الطرن1496782

ثمان و عشرون 2828رسالنآٌه رسالن زمزم1506804

تسع و أربعون 4949واصل ماجد الدٌاب1516936

تسع و عشرون 2929صالحهٌا خٌر هللا1526939

ست و ثالثون 3636ٌوسفخلود الدبس 1536943
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ست و ثالثون 3636ٌاسردٌمة البكور1546947

مصطفىمحمود النبهان1557056

ثالث و ثالثون 3333عمادجورج عماد برشٌن1567061ً

ست و أربعون 4646سلٌمانٌارا ابراهٌم1577069

سبع و عشرون 2727هشامزكرٌا البكور1587073

أربع و ستون 6464حافظنبٌلة الحمادي1597076

ثالث و أربعون 4343محمد بدراشرف العموري1607084

ستون 6060احمدمحمد امنة العل1617093ً

أربعون 4040فٌصلغفران الحسٌن1627094

أربع و ثالثون 3434نصرأحمد نصر األحمد1637102

اثنتان و أربعون 4242عبدهللامجد الكردوش الشٌخ عل1647111ً

ست و أربعون 4646احمدوائل الشٌخ محمد1657113

تسع و ثالثون 3939فارسالحمزة المرع1667116ً

خمس و أربعون 4545عبدالرحمنعبد الرحٌم حسانً 1677119

أربعون 4040عبد الحمٌدمرح الخرسة1687127

سبع و ثالثون 3737حٌانسالم خلٌل1697128

أربعون 4040عدنانحسن الحسن1707132

ست و عشرون 2626خالد سارة الطماس1717142

خمس و ثالثون 3535محمدشٌماء الخطاب1727143

ثمان و خمسون 5858مزٌددٌمة الخوري1737144

ست و ثالثون 3636محمودأسماء القدور1747145

اثنتان و أربعون 4242سامرنور وتار1757146

سبع و أربعون 4747الحسنٌارا أبو خالد1767158

ثالث و أربعون 4343عبد الغنًصبا داعور1777173

أربع و ستون 6464محموداحمد محمود االحمد1787176

خمس و أربعون 4545اسماعٌلاٌة السماعٌل الوتار1797178

ثالث و ثالثون 3333احمدهاجر المحمد1807190

ثمان و خمسون 5858امٌنحسٌن االحمد1817191

خمس و خمسون 5555عبد الستاراالء القناص1827195

ثمان و ثالثون 3838عبدوروال الحسن1837196

تسع و أربعون 4949ٌحٌىنور الحاج حسٌن1847198

خمس و خمسون 5555منهلظافر البكور1857203

أربع و أربعون 4444ندٌمنور باشا1867204

سبع و أربعون 4747قاسمفاطمة عرباش1877208

أربع و أربعون 4444سلٌمانهٌفاء الضامن1887235

ثالث و ثالثون 3333نبٌهرٌم االبراهٌم 1897237

سبع و ثالثون 3737أكرمأٌمن المصري1907245

سبع و خمسون 5757عدنانقصً صطوف1917248

ست و سبعون 7676جمٌلرٌم حنا1927252

غائبغائبغائبنجم الدٌنعائشة طعان1937256

غائبغائبغائبعطٌةبشار هالل1947264

إحدى و ستون 6161موفقرنٌم الحلوان1957265ً

فصل من الجامعة
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أربع و أربعون 4444رضوانرابعة الخلف1967267

غائبغائبغائبسامرألٌز تركٌه1977269

ثالثون 3030مصطفىوعد الخضر الشنتوت1987274

غائبغائبغائبخضرخالد العل1997280ً

اثنتان و أربعون 4242منهلكرٌستٌنا القسام2007281

تسع و أربعون 4949مخلصحال المحمود االسماعٌل2017287

إحدى و ستون 6161عبد هللانور العبد هللا2027288

إحدى و أربعون 4141فرحانفاتن االحمد2037289

سبع و ثالثون 3737عباسصبا المطلق2047291

خمسون 5050مصطفىهدٌة بدٌوي2057293

خمس و سبعون 7575طارقماٌا العدلة2067296

ثالث و ثالثون 3333عبٌدغفران سفاف2077299

بدون نموذجصفر 00أحمدٌاسر البكور2087300

ست و ثالثون 3636نصرصالح الرحٌل2097302

أربع و ثالثون 3434عدناناحمد علوش2107304

أربعون 4040عٌبدٌوسف االبراهٌم االحمد2117320

ثمان و ثالثون 3838حسنغنى النجار2127321

ثالث و ثالثون 3333مؤمونباسمة عراب2137324ً

إحدى و خمسون 5151احمدورود السعٌد2147332

ثالث و سبعون 7373خالد غطفان توٌت2157336

أربعون 4040عمررئام الحمود2167342

غائبغائبغائبعدناندعٌم الصطوف2177343

ثالث و ستون 6363محمد نصرنهى الحفٌان2187349

ثمان و ثالثون 3838خلٌفمروة الحمدان2197351

ست و خمسون 5656رٌانفرح العلً الرمالت2207373

تسع و خمسون 5959حسٌنمنى مشعل2217379

أربعون 4040عمربشرى دٌاب2227383

تسع و ثالثون 3939عمادرزام الحالق2237384

أربع و أربعون 4444عبد الحمٌدبراء السلٌمان2247385

سبع و ثالثون 3737كمالوصال الشٌخ احمد2257386

اثنتان و ستون 6262اٌمنلمى فخري2267389

غائبغائبغائبمحمدمصعب المكسور2277391

ست و أربعون 4646علًخالد الراشد2287394

غائبغائبغائبغازيعمر الفارس خلوف2297395

ثمان و أربعون 4848ابراهٌمخالد السالم2307396

أربع و ثالثون 3434محمدمدٌن المرع2317399ً

ست و ثالثون 3636خالد سهاد فجر2327402

اثنتان و أربعون 4242محمودربٌعة الٌونس2337405

اثنتان و ثالثون 3232محمدهادٌة السلوم التركاوي2347406

خمس و ثالثون 3535احمدمحمد الجاسم2357408

خمس و خمسون 5555احمدمحمد االحمد2367412

ثمان و خمسون 5858خالد غٌثاء السلٌمان2377413
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غائبغائبغائبنصر رنده نبهان 2387414

سبع و عشرون 2727عبد الباقًصفاء العبد2397415

اثنتان و ثالثون 3232عبد الرزاقشهامة الخلٌل2407416

إحدى و أربعون 4141احمدرهام العبد هللا2417419

ست و خمسون 5656عبد الحمٌدماجدة القاسم2427422

اثنتان و ستون 6262محمد بشٌرشهامة الصابون2437425ً

ست و خمسون 5656ذعارمرٌم المبارك2447426

خمس و أربعون 4545زكرٌابدور العبدهللا العبدالرحمن2457430

إحدى و أربعون 4141صفوانآالء الحٌط2467431

غائبغائبغائبمحمدسامر حاج محمد2477434

اثنتان و سبعون 7272عبد الهاديعال حبو2487436

حملة سنة ثالثة

غائبغائبغائبأمنة المصطفى الفرج 11721

غائبغائبغائبأحمدعالء الحسٌن22660

ثالثون 3030عمرٌاسمٌن شمطه32866

سبع و أربعون 4747عبدالكرٌمحمزه دٌاب43009

سبع و أربعون 4747عدنانعمر النبهان53594

تسع و ثالثون 3939علًعبد الباسط جعبو63607

غائبغائبغائبمحمدأسماء عبد الرحمن73653

ثمان و أربعون 4848فهدفاطمه فهد الحسٌن83682

غائبغائبغائببدرازدهار الناعس93797

ثمان و عشرون 2828ٌوسفمهند الخلٌل103800

سبع و أربعون 4747محمد علًعمر البكور113896

خمس و أربعون 4545عدنانأحمد عدنان الجٌجاوي123985

أربعون 4040هٌثممحمود العلٌوي134026

غائبغائبغائبمحمدتٌسٌر المحمد144559

غائبغائبغائبعبدالقادرآالء عبدالقادر154569

غائبغائبغائبمصطفىندٌم بدٌوي164576

غائبغائبغائبمحمدفاطمه الضامن174607

اثنتان و ثالثون 3232رجببشرى الرجب184637

غائبغائبغائبعبد القهارشٌماء الجمال194725

تسع و ثالثون 3939علًأحمد الحمٌد204775

اثنتان و سبعون 7272خلٌللٌلٌان ابراهٌم214802

غائبغائبغائبكرٌمامٌره زروف224817

ست و سبعون 7676محمدصبحة الرٌم234869ً

تسع و ستون 6969بسامهٌا عراج244880

سبع و عشرون 2727عمرٌمنى الكردي254892

أربع و أربعون 4444ابراهٌم عبد العزٌز االبراهٌم264895

ست و أربعون 4646اسماعٌلزاهر العبدهللا العبدالرحمن274898

ثمان و ثالثون 3838محمد عبد الحمٌدامانً الحمزه284955

إحدى و سبعون 7171نزارمعتصم الكرم295018

غائبغائبغائبمحمدعال المصري305025
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غائبغائبغائبعبد السالمرٌم نحالوي315033

خمس و أربعون 4545نصرمٌساء السرداوي325121

غائبغائبغائبمحمدصفاء القسوم335129

غائبغائبغائبعلًرؤى العبدهللا345134

ثمان و ثالثون 3838ولٌدنهى نداف355193

غائبغائبغائبجهادأسماء الخالد365273

غائبغائبغائبجمعهنوره هواش375390

اثنتان و أربعون 4242دحام أٌهم المحمد385455

أربع و ثالثون 3434محمود ندٌمبٌان التامر395503

غائبغائبغائبأحمدابراهٌم الخلٌل405535

غائبغائبغائبعبد الكرٌمفاطمه العٌسى415549

غائبغائبغائبناصرهدى دبٌس425554

غائبغائبغائبأحمدوالء الحج435559ً

غائبغائبغائبمحمد نافعأحمد نبعه445656

غائبغائبغائبحسناسراء حسن قطٌن455692ً

خمسون 5050سمٌححمزه ابوعل465806ً

سبع و ثالثون 3737عبد العزٌزرهف األحمد475841

ثمان و خمسون 5858خالدنور السعران485842

غائبغائبغائبٌوسفمروه االسماعٌل القاسم495843

غائبغائبغائبغازيبشرى العبٌدي505844

غائبغائبغائباحمدعفراء الصٌادي515845

سبع و أربعون 4747آمٌنسفانه االمٌن525847

ثمان و سبعون 7878سمٌحمالذ الحسٌن535848

تسع و أربعون 4949خلٌفهٌفاء المحمد545858

أربع و خمسون 5454محمدعلً المحمد555860

ثالث و خمسون 5353عبد الرؤوفنوره المراد565865

ثالث و ستون 6363حٌانابراهٌم رمضان البكور575868

غائبغائبغائبعلًفاطمه الحماده585869

إحدى و ستون 6161مجاهدسالف القره حسن595870

خمس و أربعون 4545عبد هللاصفا الجلطه605871

ثمان و خمسون 5858ٌوسفحال برشٌن615873ً

إحدى و ثمانون 8181حناورد دوٌب625878

أربع و سبعون 7474طالبغٌداء مرزا635879

سبع و ثالثون 3737كمالندى صواف645880

غائبغائبغائبعماررزان مصري655882

ست و خمسون 5656بسامساره التوما665883

خمسون 5050مصطفىمحمد كنجو675888

اثنتان و أربعون 4242مأموناسامه العبدو685889

تسع و أربعون 4949محمدشذى قدور695893

ثمان و سبعون 7878درغلمماٌا شموط705896

غائبغائبغائبفاضلرهف السقا715897

أربع و أربعون 4444لؤيحال مسلمان725902ً
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ستون 6060شالشخدٌجه علوان735904

ثالث و خمسون 5353حمدوصفاء السواري745905

سبع و أربعون 4747حسنروان عش755908ً

غائبغائبغائبتركًبهاء الدٌن الخلٌل765913

غائبغائبغائبعمارهال العٌسى775914

أربعون 4040نشمىماهر الجاسم785916

ثالث و خمسون 5353محمدنور الطٌار795920

أربع و خمسون 5454طاللفاطمة األحمد805928

أربعون 4040حسٌنسماح المواس815933

سبع و أربعون 4747تامرمهى ناصر825935

غائبغائبغائبمحمدرهف هللو835936

إحدى و ثالثون 3131محمدنوار دٌاب845940

سبع و ثمانون 8787ٌحٌىآالء العكام855941

إحدى و خمسون 5151هاٌلرٌم المحمد865942

إحدى و أربعون 4141محمودخدٌجه خالد875944

اثنتان و أربعون 4242ضومطماري حنا885945

سبع و أربعون 4747منفذاٌناس رشٌد895946

أربعون 4040احمدصبا الدٌاب905948

إحدى و خمسون 5151احمدخوله سوتل915950

ست و أربعون 4646زهٌرمحمود ادلب925952ً

سبعون 7070جورجرٌم غانم935954

إحدى و أربعون 4141رٌمونرهام برشٌن945955

أربع و خمسون 5454ابراهٌمخلٌل القدور955958

اثنتان و خمسون 5252احمدبراءه رعدون965959

ثالث و أربعون 4343احمدمحمد الطعان975969

ست و خمسون 5656عمرمها الفرج985970

تسع و أربعون 4949أنور الساداتمحمد المحمود995971

خمسون 5050مصطفىرهف المصطفى1005973

غائبغائبغائبعوضآالء العتر1015975

أربع و ثالثون 3434ٌوسفاٌمان الشحود1025976

إحدى و خمسون 5151محمدحنٌن القاسم1035979

اثنتان و ستون 6262عبد المنعمنجوى العل1045980ً

خمس و خمسون 5555محمدزهراء الحدٌدي1055981

سبعون 7070عازارأناغٌم برهوم1065982

ثمان و خمسون 5858زٌادندى عدٌره1075986

ثالث و خمسون 5353عبد الكرٌممحمد الٌاسٌن1085987

غائبغائبغائبحسنرغد عارفه1095988

غائبغائبغائبٌاسردنٌا بدٌوي1105989

غائبغائبغائبمحمودرهف اسعد1115993

تسع و خمسون 5959عالء الدٌنهال الحكٌم1125997

ثمان و أربعون 4848اكرمماٌا شربٌن1135998

ثالث و أربعون 4343ٌوسفندى الدٌوب1145999
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خمس و أربعون 4545موسىرٌم بطرس1156000

ثمان و ثالثون 3838فهٌمسمٌره الٌاس1166001

تسع و خمسون 5959باسممدى زروف1176007

ست و أربعون 4646فرزاتهبه فرح1186009

اثنتان و خمسون 5252تامرآنا ابو نعمه1196010

غائبغائبغائبسامرنجاة الحسن1206013

خمس و أربعون 4545عمرعبد الحمٌد عبد الرحمن1216016

تسع و خمسون 5959موسىبراءة ابو عمشه1226020

خمس و أربعون 4545كابًساره الصدٌر1236021

ثمان و أربعون 4848حناكارٌنا الرباح1246022ً

اثنتان و ستون 6262مخائٌلهند بولص1256024

ثالثون 3030بسامرنا ٌعقوب1266025

ثمان و خمسون 5858ناصرهبه دٌاب1276027

ثمان و خمسون 5858احمدغنوه هرموش1286029

إحدى و أربعون 4141عمادهبه نجار1296032

غائبغائبغائبمحمودنسٌبه الشاعر1306044

تسع و أربعون 4949جرجسماري طعمه1316055

تسع و ثالثون 3939محمدنادٌه حدٌد1326071

ست و عشرون 2626رٌاضحسن خلوف1336078

خمس و أربعون 4545حسٌنهناء زٌدان1346079

أربع و ثالثون 3434عبد الرحمنهدى عسل1356081ً

تسع و ثالثون 3939عبد هللاهاله اسماعٌل1366096

ثالث و خمسون 5353ولٌدأستر منصور1376108

غائبغائبغائبالٌاسجٌما صواف1386109

خمسون 5050عبد القادرهبه العلٌوي1396110

غائبغائبغائبغازيفاطمه سراقب1406116ً

ثمان و خمسون 5858مٌالدلٌن العوض1416117

ثمان و خمسون 5858امٌنحنا موسى1426120

سبع و عشرون 2727حامدٌوسف الحاج احمد1436129

سبع و ثالثون 3737محمدابراهٌم المحمدالمحمود1446179

ثالث و أربعون 4343عبدالمنعماسراء الخطٌب1456184

ثالث و أربعون 4343علًامانً السلوم1466198

ست و خمسون 5656صالحبشرى الغزال1476218

غائبغائبغائبعبد الكرٌمخالد طوقاج1486244

تسع و ثالثون 3939صفوانمٌسم غٌالٌٌن1496264ً

غائبغائبغائبعمربتول بكور1506265

غائبغائبغائبعبدهللافاطمه الزهراء عبدهللا صوي1516507

خمس و أربعون 4545تركًاحمد تركً الحمٌدي1526509

سبع و ثالثون 3737احمدمحمد احمد حسٌن1536510

ثمان و أربعون 4848عهدسوزان عهد سمعان1546511

أربع و ثالثون 3434جمعهابراهٌم جمعه النبهان1556518

إحدى و ستون 6161حافظملك حافظ المحمود1566519
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سبع و خمسون 5757علًهاله علً العل1576520ً

اثنتان و أربعون 4242علًابراهٌم علً الفارس1586521

غائبغائبغائبولٌدغٌاث ولٌد حاج جنٌد1596524

اثنتان و سبعون 7272باسلهبه باسل الحسن الشٌخ تركاوي1606527

اثنتان و ستون 6262عبدالكرٌمامجد عبدالكرٌم المصري1616528

اثنتان و أربعون 4242رضوانخلود رضوان الدعبول1626532

إحدى و أربعون 4141فهدحمزه فهد الخلٌف1636535

غائبغائبغائبعبدالرحمنعامر عبدالرحمن الحسن1646537

ستون 6060حسٌننورا حسٌن حاٌك1656539

ست و ستون 6666مرهفساندره مرهف بواكم1666541

ستون 6060موسىروان موسى السلمان1676549

ثمان و خمسون 5858جورجهبه جورج صدي1686555

تسع و ثالثون 3939كنجوعال كنجو العرجه1696558

ثمان و أربعون 4848بشارمها بشار صمصام1706559

أربع و ثالثون 3434منجًبتول منجً قطاش1716560

غائبغائبغائبعماربتول عمار عكره1726563

ست و ثمانون 8686غسانمٌاده غسان الداود1736567

غائبغائبغائباحمدنبٌله احمد النبهان1746568

غائبغائبغائبنزٌهلما نزٌه جروج1756574

غائبغائبغائبفهدرزان العبود1766576

ثالث و أربعون 4343اسعدبٌان اسعد كردوش1776577

اثنتان و أربعون 4242فائقكرشٌن فائق زورو1786579

ست و أربعون 4646محموددعاء محمود المحمد1796580

اثنتان و أربعون 4242عثمانبٌان عثمان البحاح1806584

ست و عشرون 2626مصطفىرٌم مصطفى السلٌمان1816585

ثمان و أربعون 4848حسنرانٌا حسن بدٌوي1826586

خمس و ثالثون 3535عماروالء عمار سوٌد1836588

غائبغائبغائبمحمد مدٌنرضوان محمد مدٌن العمر1846589

أربع و سبعون 7474عبد الكرٌمفاتن عبد الكرٌم الشٌخ بكور1856594

ثمان و خمسون 5858امٌنفاطمه امٌن ابوامٌن1866596

ثمان و ثالثون 3838عدناناٌمان عدنان الرحمون1876601

ثالث و أربعون 4343عبدالرحمنمرٌم عبدالرحمن الشدهان المحمد1886607

أربع و ثالثون 3434احمدعبدالكرٌم احمد كردي1896608

اثنتان و ستون 6262علًجهٌنة علً العل1906611ً

اثنتان و أربعون 4242حسٌنهاجر حسٌن الترك1916616ً

سبع و أربعون 4747جورجكرٌستٌنا جورج جرجس1926618

ثالث و خمسون 5353محمد اٌمننور محمد اٌمن قادراغا1936621

تسع و أربعون 4949خالدابرار خالد سرٌحٌن1946622ً

ست و ثالثون 3636خالدزٌنب العل1956625ً

خمسون 5050انسبتول انس االحمد1966626

اثنتان و سبعون 7272عمرهزار عمر الوضٌح1976627ً

إحدى و سبعون 7171محمد عمٌدملك محمدعمٌد تتان1986628
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أربع و أربعون 4444محمد خٌررجاء محمد خٌر حاج حسن1996631

أربعون 4040رضوانبالل رضوان العٌد2006632

أربع و خمسون 5454عٌسىرهام عٌسى وسوف2016637

ثمان و ستون 6868فائزامانه فائز العل2026641ً

أربعون 4040خالدوداد خالد فرحات2036646

تسع و خمسون 5959نادرارٌج نادر الحاج حسٌن2046653

خمسون 5050حسنبكور حسن العمر2056654

أربع و خمسون 5454احمدرجاء احمد الباشا2066655

خمس و سبعون 7575محمدنذٌرفادٌة محمدنذٌر تركمان2076657ً

أربع و خمسون 5454بسامبروج بسام الشهاب2086663ً

غائبغائبغائبصفوانسلمى صفوان درع2096666

خمس و خمسون 5555احمدرابعه احمد وهب2106670ً

ثالث و ثالثون 3333ضاهربتول ضاهر ابراهٌم الحسٌن2116675

ثمان و خمسون 5858عمررزان عمر قنبر2126676

خمس و أربعون 4545محمدمرح محمد االسعد2136681

غائبغائبغائبعمارحٌاه عمار عبو2146683

غائبغائبغائبمحمدساره محمد دباغ2156689

ثالث و أربعون 4343زكربابتول زكربا الفارس خلوف2166695

ست و سبعون 7676عبد المعٌنصباح عبد المعٌن العبدالغن2176698ً

ثمان و خمسون 5858رٌاضفرح رٌاض عروق2186699

غائبغائبغائبخالدتسنٌم خالد عروان2196701ً

سبع و أربعون 4747صالحزٌنه صالح بارودي2206703

خمس و أربعون 4545وردانبتول وردان سالوس2216704ً

ثمان و خمسون 5858عبدالفتاحساره عبدالفتاح المحمد2226706

تسع و أربعون 4949مصطفىبٌان مصطفى شحوددٌاب2236719

غائبغائبغائبزٌادسعاد زٌاد العساف2246726

ثمان و أربعون 4848خلٌلسوسن خلٌل اسعد2256731

إحدى و أربعون 4141محمد عهدغنى محمد عهد محٌمٌد دبٌس2266736

غائبغائبغائبعبدالستاربشرى عبدالستار السلوم2276741

إحدى و ستون 6161هشامتسنٌم هشام اشقر2286751

غائبغائبغائبغساننور غسان برازي2296752

تسع و ثالثون 3939سلٌمانسعاد سلٌمان العموري2306755

ثمان و ثالثون 3838خالدمحاسن خالد الشٌخ هود2316763

غائبغائبغائبمصطفىرٌام مصطفى الحج2326764ً

غائبغائبغائبطارقهدٌل طارق الحاج حسن2336765

غائبغائبغائباحمدنور احمد الحمه2346768

اثنتان و ستون 6262عماررزان عمار نصار2356769

غائبغائبغائباحمداناس احمد بعكر2366773

ثالث و خمسون 5353محمودعامر سعود2376774

غائبغائبغائبعمادراما عماد التوم2386775
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ست و أربعون 4646جمالامنه جمال الحسٌن2396780

غائبغائبغائبحسانصفاء حسان حاج جنٌد2406783

أربعون 4040البراءهبه البراء داوودي2416786

غائبغائبغائبمصطفىزٌنب مصطفى الحسٌن2426790

أربع و خمسون 5454فضلعبٌر العبد2436799

إحدى و خمسون 5151ولٌدندى ولٌد نداف2446802

3سبعون 7070جرجساولٌفٌا جرجس جبور2456812

3أربعون 4040احمدمصطفى احمد االحمد2466813

3سبع و ثالثون 3737عمرمحمد امٌن حسو2476820

3تسع و أربعون 4949محسنبٌداء البٌوض2486821

3تسع و ستون 6969ٌاسرعبد الغفور جنٌد المرع2496825ً

3اثنتان و خمسون 5252غازيزمزم الفارس خلوف2506829

3أربع و أربعون 4444عبد الرحمنمنى العل2516830ً

3سبع و خمسون 5757احمدخالد السعد2526835

3ثمان و أربعون 4848محمودغٌداء المراد2536838

3غائبغائبغائبمحمددالل مسعود2546839

3غائبغائبغائبخالد مرٌم الحالق2556842

3اثنتان و أربعون 4242فضل هللاملك العساف2566844

3تسع و ثالثون 3939احمدامنة الحسن2576845

3خمس و أربعون 4545غزوانسالم سالوس2586847ً

3إحدى و ستون 6161محمودبراءة احمد2596848

3خمس و ثالثون 3535محمودفاطمة قصاب باش2606849ً

3إحدى و ستون 6161عبد الكرٌمهاجر الكنج2616850

3ست و أربعون 4646ابراهٌمامنة االحمد2626852

3إحدى و أربعون 4141حسندٌانا السلٌمان2636853

3غائبغائبغائباحمدٌاسمٌن معتوق2646855

3سبع و أربعون 4747اكرماسماء طباع2656856

3غائبغائبغائبعمربراءة القسوم القاض2666863ً

3ست و خمسون 5656صادقغٌداء ابو عٌوش2676865

3غائبغائبغائبخالد نزهة الدبس2686866

3ثالث و أربعون 4343اسعدناٌالشٌخ ٌاسٌن2696867

ثالث و ثالثون 3333حسننزهة المحمد2706868

3أربعون 4040احمدشٌماء الزولة2716871

3ثمان و أربعون 4848أحمدخالد جاموس2726875

3اثنتان و ثالثون 3232زٌادأحمد الشاوٌش2736876

3سبع و ثالثون 3737ابراهٌمحافظ الفطامة2746877

3أربعون 4040احمددعاء الصٌرفً 2756879

3ثالث و سبعون 7373عبد الرزاقعال الرحال2766880

3تسع و خمسون 5959محمودهٌفرون حمٌدان2776881

3ثالث و ستون 6363رضوانفوزة الجاسم2786883
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3اثنتان و خمسون 5252ابراهٌمعبد السالم الدعٌمس2796889

3ثالث و خمسون 5353محمدمرجانة حسن الناصر2806891

3اثنتان و أربعون 4242قاسمنسٌمة العمر2816893

3أربع و خمسون 5454فٌصلفاطمة حمشو2826898

3إحدى و خمسون 5151احمدنور رسالن2836899

3سبعون 7070ٌاسرهناء الحكٌم2846900

3ثالث و أربعون 4343مازنمدٌحة جحا2856901

3ثالث و ثالثون 3333صالحرهف المحمد2866903

3خمس و ثالثون 3535حسندانٌة كرام2876906ً

3غائبغائبغائبمحمودمحمد الرجب2886909

3سبع و أربعون 4747امٌنمارٌا الجعط2896914

3خمس و أربعون 4545عدنانالفت المحرز2906915

3ثالث و خمسون 5353محمودخلفه الهالل2916916

3ستون 6060وائلمارلٌنا برشٌن2926918

3إحدى و خمسون 5151فوازغفران الشٌخ2936920

3تسع و خمسون 5959أحمدبتول العبدهلل2946921

3ست و أربعون 4646هشامنور الهدى المحٌمد2956922

3سبع و ثالثون 3737محمدمرٌم عبود2966925

3تسع و أربعون 4949غالبالٌن االزون2976934

3خمس و ستون 6565محمودخدٌجة القدور2986938

3سبع و خمسون 5757أحمد عثمانمحمد اسماعٌل 2996942

3ثالث و خمسون 5353سلٌمانندى سلٌمان الفارس3006945

3سبع و ثالثون 3737غسانبدٌعة ابو العٌون3016959

3سبع و ستون 6767حسنخلود الحسٌن3026965

3ثالث و أربعون 4343عبد الستارسجود الفارس3036967

3خمس و أربعون 4545رضوانروضة سمٌر3046976

3غائبغائبغائبعبد الرؤوفاٌمان عدي3056978

3ست و ثالثون 3636صالحوالء الواوي3066992

3سبع و خمسون 5757عبد الستارصفاء الحرام3076995ً

3سبع و ثالثون 3737محمدمنال مالئكة3086996

3إحدى و أربعون 4141محمودنور علوش3096997

3غائبغائبغائبعبد المجٌدتٌماء االبراهٌم3106999

3أربع و أربعون 4444أحمدأمجد الجمعة3117030

3أربع و خمسون 5454عمادحال سمعان3127040

3سبع و ثالثون 3737احمدجمعة خضٌرو3137042

3خمس و خمسون 5555محمد راجححسن االبراهٌم3147045

3ست و ثالثون 3636عبد الحكٌمجمال قسوم3157046

3ثمان و أربعون 4848محمدوفاء الحمدوش3167048

3تسع و ستون 6969محمدرٌم البنان3177063

3اثنتان و ثمانون 8282محمدنوال فطراوي3187065

إحدى و أربعون 4141حامدربا المٌهوب3197067
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3ثالث و أربعون 4343صالح الدٌنعلٌا ابا زٌد3207070

غائبغائبغائبحمودرائدة أسعد3217085

أربع و عشرون 2424فرٌدراما فرٌج3227086

3إحدى و خمسون 5151عنادفاطمة الناٌف3237096

3ثمان و عشرون 2828عبد هللارؤى العمر3247098

3إحدى و ثالثون 3131فٌصلرجاء جوخدار3257099

3ست و خمسون 5656مفٌدسالم صلٌع3267126ً

3سبع و ثالثون 3737عزامفراس صٌموع3277135

ست و أربعون 4646مصطفىمرٌم الحاج خضر3287141

3أربع و أربعون 4444عبد الكرٌممحمد العمر3297148

3غائبغائبغائبهٌثمابو بكر الحفٌان3307153

3أربع و خمسون 5454احمدربا خلوف3317159

3ستون 6060أدٌبهدى التاجر3327184

3ثالثون 3030غسانمنى الحسٌن3337209

3غائبغائبغائباحمدامل االحمد3347210

3إحدى و أربعون 4141أحمد عثمانأسماء الحاج نعسان3357242

40جمالزٌنة موسى باشا3367244

3غائبغائبغائبعبد الكرٌمشهامة القدور3377292

ثمان و عشرون 2828فٌاضأمانً صواف3387318

3خمس و ستون 6565ٌوسفوالء ٌوسف نور الدٌن3397365

حملة سنة رابعة
إحدى و أربعون 4141محمدسالم الصٌاح1777

غائبغائبغائبهبة الباكٌر22094

غائبغائبغائبرٌم القاسم32367

غائبغائبغائبكمالآنا سكاف43756

ثالث و خمسون 5353ابراهٌمهبة مارتٌن53864ً

غائبغائبغائبمحمدعمر األحمد االبراهٌم64514

إحدى و ستون 6161فاديهبه الصالح74620

غائبغائبغائباحمدمرٌم االحمد84658

تسع و خمسون 5959رحٌموآمنه االبراهٌم 94673

أربع و ثالثون 3434أكرمبنان الحمود104727

تسع و أربعون 4949اكرمغاده توما 114731

تسع و خمسون 5959الٌاسزٌنا بٌطار124743

غائبغائبغائبعدنانفاطمه دهلل134793

إحدى و أربعون 4141حناماري اسكاف144815

غائبغائبغائبحٌانحنٌن الصمصام154951

غائبغائبغائبعبدالرحمنرزان شنو164959

غائبغائبغائبجهادمرح العثمان المصطفى174974

غائبغائبغائبنصرهبه عزٌز 185055

ثالث و أربعون 4343ولٌدمحمد المصطفى العمر195104

أربع و أربعون 4444محمدجمالجمانه عبدالرحمن205172
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أربعون 4040عبدالرحٌمحمزة رٌحان غناج215212

ثالث و عشرون 2323احمدجهٌده ماردنل225294ً

غائبغائبغائبمصطفىغٌث حمروش235497

غائبغائبغائبمحمدبٌان الخلٌل245522

غائبغائبغائبابراهٌم فاطمة الطوٌر255590

غائبغائبغائبحمزةعمار الخالد265613

ثالث و خمسون 5353طاهرمحمد األحمد275639

ست و ثمانون 8686محمدنور بابا عل285725ً

غائبغائبغائبمحمد بنٌهغنوة االسمر295727

غائبغائبغائبعبد المنعمدعاء جعفر305733

غائبغائبغائبعبدالستاررهف العبدهللا315785

خمس و أربعون 4545محمدحال كنٌفد326064

سبع و ثالثون 3737نزارآمنه عدي336097

إحدى و خمسون 5151عسافاٌمن دٌب346115

ست و خمسون 5656بشارمحمد حسان العوض356128

غائبغائبغائبمصطفىاسماء البكور366142

اثنتان و ستون 6262اكرمانٌتا حٌار376144

غائبغائبغائبزٌادعائشه الحرٌري386146

خمس و خمسون 5555احمدشٌماء المحمد396150

أربعون 4040محموداالء المدن406156ً

غائبغائبغائبعبدالكرٌمحسٌن الخالد416158

غائبغائبغائبمصطفىبراءه علوش426165

إحدى و أربعون 4141نبٌهكنانة ابراهٌم436166

غائبغائبغائبخالدمصطفى السعران446169

تسع و خمسون 5959طونًٌارا سعود456183

ست و ثالثون 3636عمردالمه المصري466185

غائبغائبغائبجورجاسما فلوم476209

غائبغائبغائبرشٌدحسٌن حالوه486219

ثالث و خمسون 5353حسنبشرى الخضر496221

غائبغائبغائبمحمودرامً جرجنازي506266

غائبغائبغائبدرزيأمانً االحمد516267

غائبغائبغائبمحمدرجاء العبدهللا526271

أربعون 4040عبد الكرٌموضحة دحروج536276

أربع و أربعون 4444سلٌمضامن الضامن546552

إحدى و خمسون 5151سعد الدٌنوالء بارادان556615ً

4اثنتان و أربعون 4242محمودغاده الشحاده566878

4ثمان و ثالثون 3838مصطفىزٌنب المشعان577062

4تسع و ثالثون 3939سلطاننسٌبة الرحٌل587185

4غائبغائبغائبسعٌدأمل المحمد597193

4ثالث و ستون 6363محمدحال السلٌمان607432

 عمٌد الكلٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئيس شعبة االمتحانات           رئيس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحميد الشعار            د

زين أزهر: أمين السر

محمود العبد هللا: قارئ

إنعام خطاب:مسجل

عائشة السلقيني: مدقق



جامعة حماة

كلية التربية

التربٌة المدنٌة: المقرر
الثانية: السنة

نظري:   نوع االمتحان  2019 \  7 \ 1:التاريخ 

ً كتابًةرقما

2019-2018: العام الدراسي الثانية:الدورة

الثاني: مواد الفصل 

المجموع
المالحظات م

الرقم 

الجامعً
النظرياسم األباالسم والشهرة

استضافة ادلب

تسعون 9090جورجالنا اإلبراهٌم113000

أربع و سبعون 7474محمدرانٌا الشدهان213001

إحدى و تسعون 9191عبد الناصرآالء العمر313004

اثنتان و أربعون 4242توفٌقبلسم صعب413005

ست و ثمانون 8686موفقسارة الحكٌم513008

ثمان و سبعون 7878محمد صالحقمر الشب613009

سبع و خمسون 5757موفقراما الحٌدر713015

خمس و أربعون 4545عبدالقادرأمانة السعٌد813016

ثالث و أربعون 4343عمادشٌماء صٌادي913017

ست و ستون 6666عماد الدٌنربى عمله1013019

خمس و ثمانون 8585بشارطلة الصهٌون1113020ً

خمس و سبعون 7575حسنأسماء الزعب1213021ً

إحدى و أربعون 4141فهمًمنار عضوم1313022

ستون 6060جمٌلغنوة عجاٌب1413024

أربعون 4040وفٌقآجٌا العجوز1513025

ثالث و خمسون 5353جوادنور العزو1613026

تسع و أربعون 4949طاللرشا الزواوي1713035

سبع و ستون 6767عبد الرزاقرؤى جبان1813036

خمسون 5050أحمدعبد الرحمن حاج ابراهٌم1913038

اثنتان و خمسون 5252محمودشرٌفة غرٌب2013045

اثنتان و تسعون 9292خالدٌمان الٌونس2113047

ستون 6060احمدغٌداء العوض2213048

ثمان و ثمانون 8888سمٌرسدرة قطرون2313049

خمس و ثمانون 8585محمدهبة فشتوك2413050

اثنتان و ستون 6262احمدهبة الٌوسف2513061

ثالث و ثمانون 8383محمدمرح لهٌب2613083

ست و ستون 6666محمد معداالء محمد قواس2713090

إحدى و ثمانون 8181ماهربراءة الروم2813092ً

اثنتان و سبعون 7272علًشهد عطار2913097

اثنتان و ستون 6262جمعةبٌان الحمود3013110

2اٌقاف تسجٌل فغائبغائبغائبحمزةدانٌة عروب3113116

ثالث و خمسون 5353عمراٌمان حمشدو3213126

ثالث و تسعون 9393جهادصفا الجلل3313127

تسع و ستون 6969عبد القادرمصعب السوٌد3413128

ست و أربعون 4646عبد الرحمنمروة دبساوي3513129

ثمان و سبعون 7878سلطاننعمت الخطاب3613131

خمس و سبعون 7575راتبفاطمة السلٌمان3713132

ثمان و ثالثون 3838حسنأمٌنة المصري3813135

سبع و خمسون 5757صفوانسارة الطماس3913138

ثمان و أربعون 4848شاهرابراهٌم القدور4013139

اثنتان و ستون 6262روكاناٌمان سبٌع4113141
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ست و ثالثون 3636سامًتغرٌد الخلٌل4213142

سبع و أربعون 4747خضررٌمه سبٌع4313145

ثمان و ستون 6868صفوانراما درع4413148

تسع و عشرون 2929نافعنور الحسٌن4513149

ثمان و سبعون 7878مهديبتول عرفة4613153

ثالث و أربعون 4343سعٌدنجاة الٌوسف4713155

ست و أربعون 4646عزامنجاح الجزمات4813159ً

اثنتان و خمسون 5252سامرجلنار برشٌن4913160

أربع و تسعون 9494جهادبتول االبراهٌم5013161

سبع و سبعون 7777ماجدرٌم الشعبان5113169

ثمان و أربعون 4848عثماننور الزعب5213174ً

ثمان و سبعون 7878سامرربا الحسن الشٌخ تركاوي5313184

اثنتان و ستون 6262عبد الكرٌمبتول المٌزنازي5413190

غائبغائبغائبعبد هللااروى مشعل5513219

أربع و سبعون 7474عبد الوهابمرٌم الصغٌر5613220

ثالث و أربعون 4343محمدهبة الونوس5713225

ست و أربعون 4646علًعائشة الصطٌف5813230

غائبغائبغائبمحمددعاء علٌها5913245

اثنتان و سبعون 7272هٌثمدعاء كلٌب6013246

أربع و أربعون 4444بسام اٌمان عوض6113254

ست و ثمانون 8686محمدفاطمة معتر ماوي6213264

ستون 6060محمدانا البرهوم6313286

غائبغائبغائبهٌثمآالء مصري6413318

خمسون 5050علًامل الحمدو6513332

سبع و سبعون 7777محمدرزان القدور6613333

غائبغائبغائبابراهٌمامنة حالق6713387

إحدى و ستون 6161محمودفاطمة دودي6813390

تسع و أربعون 4949محمدبراءة السلٌمان6913425

ست و أربعون 4646عبد الكرٌمرٌم طحان7013426

تسع و سبعون 7979حبٌبامانً كروم7113428

تسع و أربعون 4949حسانسمٌة حاج اٌوب7213436

غائبغائبغائبابراهٌمفاطمة الصغٌر7313458

ثالث و أربعون 4343منٌررزان العٌسى7413467

ست و خمسون 5656محمدبٌان دوٌله7513478

سبع و ثالثون 3737احمدعمر المحمد7613484

تسع و خمسون 5959ولٌدابراهٌم الشٌخ7713490

سبع و ستون 6767حسٌنامجد الشٌخ7813494

ثالث و أربعون 4343سعٌدكرزٌال شحود دٌاب7913500

خمس و ستون 6565رٌاضاالء الحمود8013540

خمس و أربعون 4545عبدونغم الرمضون8113550

سبع و أربعون 4747رٌاضفاطمة الشٌخ8213561

سبع و أربعون 4747جمالعلٌاء الفهد8313576
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اثنتان و ثالثون 3232أنسمحمد الحاج8413581ً

ست و عشرون 2626حسناالء العل8513598ً

ست و خمسون 5656محمدأمانة نجار8613604

اٌقاف تسجٌل عامغائبغائبغائبمحمدمروة العل8713605ً

سبع و خمسون 5757مصطفىمٌساء المصري8813609

غائبغائبغائبعبد الفتاحمنى الشغري8913612

استضافة الرقة

إحدى و أربعون 4141طهبٌداء الحجً االدرٌس114004

ثالث و أربعون 4343دحامتٌماء العبد هللا214006

تسع و خمسون 5959خالدهبه هللا شالش314009

إحدى و أربعون 4141محمد خٌرأنس عباس414020

غائبغائبغائبمحمدأمانً العلٌوي514021

غائبغائبغائبعلًأحمد العساف614055

تسع و خمسون 5959فرحانحمٌد الخشان714089

خمس و أربعون 4545حسنمروه شاهٌن814093

اثنتان و سبعون 7272ابراهٌمرحاب الخالد914144

إحدى و أربعون 4141محمدجود الموسى1014171

تسع و عشرون 2929علًمجد العبدو1114195

ثالث و ستون 6363نصربشرى الصٌادي1214196

خمس و ثالثون 3535جمالرشا رمضان1314206

إحدى و ثالثون 3131حسنعبد الرحمن الدهر1414255

خمس و تسعون 9595علًرهام الجساس1514292

غائبغائبغائبفجرنور السرحان1614301

غائبغائبغائبفسصلاسماعٌل المحمد العبدهللا1714330

أربعون 4040عوضعبد هللا العباس1814331

خمس و أربعون 4545محمد فاتحمارٌا العكلة الجراد1914332

اثنتان و خمسون 5252محمدنور الجاسم2014341

إحدى و ثالثون 3131عبد اللطٌفمحمد الدٌاب2114348

عقوبةحرمان دورتٌنغائبغائبغائبصالحسعٌد علو2214361

أربع و ثالثون 3434موسىرٌم الحمد2314364

غائبغائبغائبمحمد نورأبً حسن االبراهٌم2414382

خمس و خمسون 5555احمدطاهر العوض2514412

غائبغائبغائبخلٌلغفران الخلٌل2614440

أربعون 4040بسامسهام العبد هللا2714442

ثمان و سبعون 7878مصطفىاٌمان الثلج2816007ً

تسع و ستون 6969عبد القادرروان  القادر2916009

إحدى و أربعون 4141حجًحنٌن الحمود3016010

إحدى و ستون 6161محمد االء شحاذة3116021

اثنتان و أربعون 4242ناصرمرٌم الموسى3216025

اثنتان و أربعون 4242عبد العزٌزإسراء الجاسم3316030

أربع و ثالثون 3434عبد العظٌمروابً المرع3416031ً

ثمان و ثالثون 3838خلفصبا الخلف العل3516032ً
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ثالث و أربعون 4343محموددٌاال الحمٌدي3616037

خمس و أربعون 4545خمٌسمنى العل3716038ً

ستون 6060عبدهللاغسق الجاسم3816052

استضافة تدمر

غائبغائبغائبمحمودٌوسف الحفٌان114000

سبع و خمسون 5757هاللعلً العلً الثلج214031ً

ثالث و سبعون 7373محمد بدرفادٌا المصطفى314096

تسع و أربعون 4949عبد السالمنور الحمشو414165

خمس و ستون 6565احمدباسمة الخلوف514168

غائبغائبغائبسامراالء المحمد طه614261

إحدى و تسعون 9191مصطفىسمر مشتان714456

استضافةة دٌرالزور

تسع و عشرون 2929محمدراما المانع114379

غائبغائبغائبخالدوئام السلٌمان216055

استضافة الحسكة

خمسون 5050خالدموسى النبهان114040

اثنتان و أربعون 4242خالدنوره السلٌمان214075

سبع و ثالثون 3737ابراهٌمبتول حكوات314170ً

خمسون 5050محمدلٌنا حمٌدي414351

تسع و ثالثون 3939احمد امٌننور الحسن514400

خمس و ثالثون 3535زكرٌاابراهٌم الجٌجاوي614405

أربعون 4040عبد الغنًتسنٌم فاخوري716001

سبعون 7070هٌثماسماء كلٌب816002

ست و خمسون 5656اٌمنفاطمة الٌوسف916012

ستون 6060عبد الكرٌماٌة قناطري1016042

حملةاستضافة ادلب

ثمان و سبعون 7878أحمدٌوسف العطٌة113006

ثالث و ستون 6363أحمدفاطمة دادة213007

غائبغائبغائباحمدآالء حناوي313011

غائبغائبغائبشعٌبأحمد العثمان413012

خمسون 5050أحمددعاء قفاس513018

أربع و ثالثون 3434عبدوخٌرٌة الشواف613023

ست و ستون 6666عبدالعزٌزمرٌم السلوم713027

ست و ثمانون 8686عبد الغفاررهام عبد القادر813029

ثمان و ثالثون 3838مروانخدٌجة غزال913032

اثنتان و ثالثون 3232ضاهرراما الخضر1013033

غائبغائبغائبسامًبشرى الخلٌل1113040

غائبغائبغائبمصطفىآٌة سطوف1213041

ثمان و عشرون 2828زٌادهبة علً الحسون1313046

سبع و ثالثون 3737مصطفىزٌنب زٌنو1413051

غائبغائبغائبعبدووالدة الشواف1513052

سبع و ثالثون 3737عبد  العظٌمسارة عبد العال1613053
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اثنتان و خمسون 5252عبد الباريمحمد المحمد1713056

خمس و خمسون 5555 محمد جمعةهدٌل االبراهٌم1813058

خمس و أربعون 4545مصطفى رٌم فشتوك1913062

غائبغائبغائبعبد القادرامٌرة الذقان2013067ً

خمس و ستون 6565عبد المنعمفاطمة حاج  جدوع2113068

غائبغائبغائبعبد هللادٌانا السرمان2213069ً

سبع و أربعون 4747عبد القادرسوسن رنة2313071

خمسون 5050محمدمرح أحمد نجٌب2413072

ست و خمسون 5656محمد اسامةعبٌر قنوت2513073

أربع و عشرون 2424ولٌدفاطمة الجمعة2613074

أربع و ثالثون 3434عبد هللامحمد نٌرب2713075ً

سبع و ثالثون 3737شاهرمٌس السرمان2813079ً

غائبغائبغائبالموسى عبد الرحمنرقٌة عبد الرحمن2913081

إحدى و ثالثون 3131عبد الرحمنمرٌم بسٌرٌن3013082ً

تسع و ثالثون 3939لؤيٌمان ادرٌس3113086

ست و ستون 6666مصعبٌامن الدٌاب3213088

ثمان و أربعون 4848مصطفىصفوان طكو3313089

ثمان و ثالثون 3838بسامتاال القدور3413094

إحدى و سبعون 7171محمد مرواندعاء الحربً 3513096

أربع و ثالثون 3434محمدبتول الحسٌن3613098

ثالث و أربعون 4343ابراهٌمهناء الحسٌن3713099

خمس و ثالثون 3535محمدمحسن مطر3813106

سبع و ثالثون 3737محمدأحمد مك3913107ً

إحدى و سبعون 7171عبد المجٌدسدرة بٌدق4013111

إحدى و خمسون 5151محمدعبٌدة حالوة4113113

إحدى و سبعون 7171حسٌنعائشة بوبك4213115ً

ثمان و ثمانون 8888ولٌدفاطمة زوٌع4313117ً

ثالث و أربعون 4343محمدفاطمة ابراهٌم4413118

خمس و أربعون 4545عبد السالمنعمة وهب4513120ً

اثنتان و ستون 6262غسانرنٌم مناع4613121

ثالث و ستون 6363حسٌنشفق المحمد4713123

ستون 6060عبد السمٌعبراءة شعبوق4813124

غائبغائبغائبقاسمفاطمة الزهراء اللبن4913125

أربعون 4040محمد منذربٌان الشٌخ5013134

أربع و ستون 6464ابراهٌمسالً السلٌمان5113140

ست و أربعون 4646أحمدمجد الدٌن حمص5213143ً

ست و ثالثون 3636عبداللطٌفردٌنة أحمد الشٌخ5313146

خمسون 5050سعدالدٌنمحمود العبٌد السعٌد5413147

غائبغائبغائبمحمودصهٌب العٌسى5513150

أربع و ثمانون 8484عبدالقادرفاطمة االسماعٌل5613157

تسع و ثالثون 3939محمد عفٌفمحمد أدهم جقمور5713163

ثالث و أربعون 4343عبدالحلٌمعلً بركادي5813164
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اثنتان و خمسون 5252أحمدعمر حمٌدان5913165

سبع و أربعون 4747مصطفىأنور الطوٌل6013166

إحدى و ستون 6161أحمدبسام العوض6113167

ستون 6060ابراهٌمسوزان االبراهٌم6213168

اثنتان و أربعون 4242حسنأمجد معترماوي6313170

تسع و خمسون 5959ٌوسفسندس شٌخ الغنامة6413171

اثنتان و ستون 6262عادلمرٌم الخالد6513172

ست و عشرون 2626زهٌرمحمد تاج الحسون6613181

ثالث و خمسون 5353مروانمٌار الجدعان6713192

إحدى و ستون 6161محمودعبد الرزاق خلٌفة6813195

غائبغائبغائبسعد هللااحمد جٌجة 6913196

سبع و ثالثون 3737حسٌنفطٌم حسٌن الواوي7013202

اثنتان و ستون 6262محمدكرم حمام7113204ً

ثمان و خمسون 5858شاهررنٌم موقع7213213

ست و أربعون 4646غٌاثمحمد الشب قدور7313215

غائبغائبغائبمحمود مؤمن العاري7413216

سبع و ثالثون 3737غسانسهر طوٌر7513218

أربع و أربعون 4444عمرمحمد المطر7613221

ثمان و ثالثون 3838شرقًتواصٌف المظهور7713226

خمس و ستون 6565محمدغفران الحمدو7813228

ثمان و خمسون 5858احمدعالء الدٌن الحج7913231ً

غائبغائبغائبمحمدرهف حاج ٌاسٌن8013248

سبع و أربعون 4747عبد الجبار عزٌزة محمد8113256

غائبغائبغائبعبد المنعمبتول محمد8213257

خمس و خمسون 5555محمدكوثر الحاج حمود8313258

ثمان و خمسون 5858خالدعبد الرحمن الضاهر8413268

ثالث و أربعون 4343فارس احمد العلً العطٌة8513269

تسع و ثالثون 3939احمددعاء عبد الجواد8613270

خمس و أربعون 4545نوريلطٌفة سرمان8713273ً

اثنتان و ثالثون 3232خالدسامٌة االبراهٌم8813278

خمسون 5050خالدرواد خالد الٌاسٌن8913285

إحدى و أربعون 4141خلدونسالً محفوض9013288

غائبغائبغائبهشاملمٌس الجمعة9113297

سبع و ثالثون 3737علًتركٌة االبراهٌم األحمد9213299

اثنتان و خمسون 5252بشٌررشا ماض9313306ً

خمسون 5050عبد الحمٌدهبة مشٌلح9413307

اٌقاف تسجٌل عامغائبغائبغائبسامًغفران العثمان9513308

ست و عشرون 2626كاملغزل المصلط9613312

ثمان و ثالثون 3838سعٌدسحر المحمود9713313

غائبغائبغائبعبد الباقًرٌم كردي9813319

ثمان و ستون 6868فٌصلاالء عامودي9913322

خمس و أربعون 4545مهديرنا المصطفى10013323
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خمسون 5050مازن فاطمة ابو زٌد10113327

ثالث و ثالثون 3333محمد فائزغنوةرمضان10213329

تسع و ثالثون 3939عبسًعائشة الجاج10313335ً

سبع و أربعون 4747عمارمرٌم القسوم10413339

سبع و ثالثون 3737احمدبٌان فرزات 10513341

سبع و عشرون 2727عبد الكرٌمصفاء االسعد10613343

غائبغائبغائبعبد الرزاقوالء عشٌش10713346

ثمان و أربعون 4848دحامفاطمة االبراهٌم10813347

غائبغائبغائبمحمد زكرٌاقمر قزموز10913348

ثالث و ستون 6363عبد الكرٌمغصون عسان11013351ً

غائبغائبغائبضٌاء الدٌنصباح دامس11113352

غائبغائبغائبحسٌنروال خزنة11213353

غائبغائبغائبصبحًسوسن جعفر11313354

اثنتان و خمسون 5252احمداٌة البكور11413357

اثنتان و ثالثون 3232عمرهادٌة فرداوي11513358

غائبغائبغائبمحمد نوررنا الزعب11613362ً

ستون 6060ابراهٌماسماء عبد الرزاق11713365

ثمان و أربعون 4848محمد صبحًربا دخان11813370

غائبغائبغائبانسمنى الطالب11913371

ست و أربعون 4646خالدولٌد البراهٌم12013373

ستون 6060مازن تغرٌد العمر12113379

إحدى و سبعون 7171عبد اللطٌفلبنى حمو12213380

سبع و خمسون 5757سمٌربراءة مناع12313382

اثنتان و ثمانون 8282حسٌناٌمان حسٌن الحسن12413383

غائبغائبغائبرٌاضعائشة الحسن12513391

اثنتان و سبعون 7272خاطرٌسرى الٌوسف12613392

أربع و خمسون 5454مصطفىمٌس الماس12713393

غائبغائبغائبمحمدهبة شٌحان12813396

إحدى و أربعون 4141احمدمرٌم مرع12913398ً

خمس و ثالثون 3535ٌاسراالء االبراهٌم13013400

سبع و خمسون 5757ٌاسرامل الحسون13113403

تسع و ثالثون 3939مخلوفصفاء الشبٌب13213404

تسع و أربعون 4949عٌسىشادن الشٌخو13313407

خمس و ثالثون 3535نجٌبشروق الشام13413409ً

غائبغائبغائبكاملعبد الحلٌم الٌوسف13513410

ست و أربعون 4646علًٌارا الجاسم13613413

إحدى و ستون 6161ابراهٌمروٌدة الجاسم13713414

اثنتان و سبعون 7272جماللٌنا االسعد13813415

ثالث و أربعون 4343غالباحمد النجار13913416

ثمان و أربعون 4848محمد عصامزهرة البش14013421

غائبغائبغائبغٌبخٌرٌة االبراهٌم14113424

ثمان و أربعون 4848زٌادفٌحاء الصطٌف14213427
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أربع و خمسون 5454غازيمحمود الخضر14313437

سبع و أربعون 4747عمرأنس القدور14413438

غائبغائبغائبمحمد امٌنمروة الجسري14513439

غائبغائبغائبولٌددٌمة الحمو14613441

اٌقاف تسجٌل عامغائبغائبغائبمحمد جمالنرمٌن سعد الدٌن14713442

أربعون 4040رافعامنة حاج عمر14813443

إحدى و ثالثون 3131محمدرنٌم الخلٌفة14913444

ثالث و خمسون 5353عبد المعطًبشار الهلٌل15013445

غائبغائبغائباحمدسمٌرة العٌسى15113450

غائبغائبغائبنجٌبمحمد الشام15213451ً

سبع و أربعون 4747عادلسوزان سوس15313452ً

أربعون 4040فاتحنسرٌن التنازي15413456

ثالث و أربعون 4343خالدامٌرة العبد هللا15513457

أربع و أربعون 4444احمداٌناس الخالد15613459

ثمان و ثالثون 3838عبد القادر رغد مصطفى15713461

اثنتان و أربعون 4242محمدرائد القدور15813464

أربع و أربعون 4444فوزيلٌنا الشمان15913469

غائبغائبغائبعبدالرزاقحنٌن حمشو16013477

اثنتان و أربعون 4242محمد سعٌدهبة الطوٌل16113479

اثنتان و أربعون 4242محمدفاطمة العل16213483ً

غائبغائبغائباٌمنسلطان سالمة16313485

ثالث و أربعون 4343ماهرمصطفى العوض16413486

إحدى و خمسون 5151احمدسوزان الحصرم16513487

أربعون 4040فرحانمحمد العبٌدي16613488

إحدى و ثالثون 3131ولٌدعال المصري16713491

سبع و ثالثون 3737عبد الحمٌدٌاسمٌن برهو16813492

أربع و أربعون 4444مصطفىحسٌن عل16913496ً

ستون 6060عدنانآمنة العزو17013502

تسع و عشرون 2929عبد الرحمنأحمد معجون17113503

خمسون 5050سمٌرسارة قصاص17213510

غائبغائبغائبمحمدنور الدباس17313512

تسع و أربعون 4949ولٌدفاطمة جدٌع17413520

اثنتان و عشرون 2222حسنرجاء حسون17513521

ستون 6060ولٌدهبة العكل17613527

غائبغائبغائبفرٌدسالم عوض17713528

ثالث و أربعون 4343حسٌنقمر الخضٌر17813529

ست و أربعون 4646خالدامنة الحبٌو17913531

إحدى و سبعون 7171هشامتغرٌد شٌحان18013544

ثالثون 3030محمودمكٌة االسعد18113548

أربعون 4040غسانرٌم السمٌر18213564

إحدى و ثالثون 3131محمد نجدتراما الجاج18313573ً
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إحدى و أربعون 4141عبد الرزاقعبٌر دروٌش18413574

ثمان و أربعون 4848خالدعال العبد هللا18513575

39عبد الكرٌمنرمٌن بخوري18613578

غائبغائبغائبخالدنهاد الحاج ابراهٌم18713587

غائبغائبغائبعمرحسٌن بكور18813591

غائبغائبغائبعبدهللاغٌاث الحمادي18913599

خمس و ثالثون 3535عبد المعطًرقٌة البكور19013615

ستون 6060علًكوثر العلً الحسٌن19113635

غائبغائبغائبفٌصلغازي العلً الرمالت19213636

خمس و أربعون 4545محمد توفٌقهنادي بٌات19313640

حملة استضافة الرقة

غائبغائبغائبفوازسماح حمادة114001

ثالث و أربعون 4343طهشٌماء الحجً االدرٌس214007

خمس و خمسون 5555محمدخالد الجٌجاوي314010

خمس و أربعون 4545فهددعاء مأخوذ414017

تسع و عشرون 2929مضررفعت المنصور514024

ست و أربعون 4646علًبشرى العلو614030

إحدى و أربعون 4141عبد اللطٌفأسماء  العبٌد714033

غائبغائبغائبعادلأسامة الجاسم814035

غائبغائبغائباسماعٌلسمر الصبر914038

ثالث و ثالثون 3333أمٌنفادي جرجنازي1014042

ست و أربعون 4646أمٌرحاتم الحسن1114045

تسع و عشرون 2929عبدالحمٌدرغد أبو خصرٌن1214047

أربعون 4040محمد مروانماجدة حمد1314052

ثمان و ثالثون 3838مصطفىمحمد عثمان التمر1414054

ثالث و أربعون 4343علًفهد عوٌس1514056

ست و ثالثون 3636بساموسٌم المحمد1614063

إحدى و خمسون 5151محمودأحالم المصري1714067

أربع و أربعون 4444دروٌشفواز الفقٌر1814072

إحدى و أربعون 4141عبد الباسطبٌان المراد1914100

ثمان و عشرون 2828ٌاسرعبد الكرٌم خلوف2014102

ست و خمسون 5656عبد الكرٌماحالم الصطٌف2114103

اثنتان و ستون 6262صالح الدٌنشمسة عبد العزٌز2214104

غائبغائبغائبحسٌننبٌل الحاج حسٌن2314108

تسع و ثالثون 3939محمودساجدة األحمد2414115

ثالث و خمسون 5353احمدسالم مصٌطف2514116

أربع و أربعون 4444احمدخدٌجة علً ه2614117ً

غائبغائبغائبعبد القادرمحمد المنصور2714118

اثنتان و خمسون 5252عبد العزٌزنادٌا المحمود2814121

ست و ثالثون 3636محمداالء الرحال2914128

غائبغائبغائبمحمداٌمان العبد هللا3014130
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ثمان و عشرون 2828ولٌد محمد حسن االسعد3114131

غائبغائبغائباسماعٌلقتٌبة العلٌوي3214132

تسع و أربعون 4949أحمد صٌادمحمد المنصور3314134

ثالث و خمسون 5353محسنمصعب العلٌوي الدوغان3414136

سبع و أربعون 4747عبد اللطٌفرنا الشٌخ3514138

سبع و ثالثون 3737ابراهٌماسراء ابراهٌم المحمد3614139

اثنتان و ثالثون 3232محمدفاطمة العبد الخلٌل3714147

خمسون 5050احمدمراد عل3814149ً

أربع و ستون 6464محمدغدٌر الخلٌف3914150

سبع و أربعون 4747محمدنور العان4014151ً

غائبغائبغائبٌوسفمحمد حاج عل4114153ً

خمس و ستون 6565ٌاسرامل الخطٌب4214154

غائبغائبغائبمحمد مظهرحسٌن العثمان4314156

ثمان و أربعون 4848محمد أمٌنعامر العلً الظاهر4414158

سبع و أربعون 4747عبد الكرٌمنجٌب العبٌدي4514161

ستون 6060خالداخالص الخضر4614174

إحدى و ستون 6161جمعةماري المحمد4714176

أربعون 4040عبد القادرمرٌم البكور4814182

أربع و خمسون 5454نعماننور العٌسى4914187

أربع و أربعون 4444علًحسٌن الحسٌن5014189

ثالث و خمسون 5353خلفوجد الهندي5114204

إحدى و خمسون 5151محمودآالء العبد هللا5214205

تسع و ثالثون 3939نزارعبد الرزاق بحري5314216

سبع و عشرون 2727فضلخدٌجة المحمد5414219

غائبغائبغائبخلفرنٌم الخلف5514227

ست و أربعون 4646ناصررٌم المحمد5614241

غائبغائبغائبخالدخدٌجة الداشر5714249

أربع و ثالثون 3434احمدمرٌم المشعل5814253

سبع و أربعون 4747حسنبراءة حمدلس5914258

أربع و ستون 6464اسماعٌلمٌاسه المحمد6014259

ثمانً عشرة 1818طهعمار محمد6114262

اثنتان و أربعون 4242علًمحمد الجاسم6214270

إحدى و أربعون 4141اسامةرغد العان6314273ً

تسع و أربعون 4949ٌاسٌنحسٌن جوخدار6414277

اثنتان و عشرون 2222محمد ٌحٌىغفران الحمدي6514279

غائبغائبغائبحسنعبد االله العلٌوي6614285

خمس و أربعون 4545حمزةحٌان احمد6714296

تسع و ثالثون 3939شحادةعبد المجٌد الشاوي6814299

ست و أربعون 4646عالويامل الشالش6914300

ثالثون 3030عبد الحمٌدصفا المصري7014302

أربعون 4040ٌوسفابراهٌم العبد7114307
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سبع و خمسون 5757عارفكرم شٌخ السوق7214320

خمس و ستون 6565عبدالرحمنرشا كردي7314325

إحدى و ثالثون 3131محمدعبد الكرٌم حدٌد7414327

ثالث و أربعون 4343حسٌنعامر العلٌوي7514336

غائبغائبغائبأحمدمحمد أحمد الجٌجاوي7614345

سبع و ثالثون 3737رضوانمحمد الجاسم7714352

إحدى و ثالثون 3131ناٌفمحمد عاشور7814353

ثالثون 3030رضواناحمد الخالد7914359

غائبغائبغائبمحمودخلف العٌسى8014363

إحدى و عشرون 2121محمدأحمد النبهان8114365

إحدى و ستون 6161جاسمرٌم الجاسم8214372

غائبغائبغائبشحرورغفران الحسٌن8314380

غائبغائبغائباحمداناس المبارك8414385

غائبغائبغائببساماحمد عبد الرحمن8514391

ثمان و ستون 6868مروانهناء العوض8614397

غائبغائبغائبعلًمحمد المرع8714404ً

غائبغائبغائبحسنمحمد الناصر8814408

غائبغائبغائبحسٌنمحمد الحماد8914416

خمس و عشرون 2525محمودٌاسر الزعٌتر9014418

غائبغائبغائبعبد المطلبصفاء الشٌخ ٌوسف9114419

ثالث و أربعون 4343ظافرنادرالمصطفى9214427

ثالث و أربعون 4343شكريرودي شٌخو9314432

ترفع فصلًإحدى و أربعون 4141ابراهٌمروان االبراهٌم9416043

حجبإحدى و ثالثون 3131عبٌدحسن العباس9514392

حملةاستضافة تدمر

غائبغائبغائباحمدرشٌد الفارس114002

إحدى و خمسون 5151مهديرٌم الحمدو214133

اثنتان و أربعون 4242مرهفاحمد حلوان314140ً

اثنتان و ثالثون 3232احمد خضر العلوش414152

ست و ثالثون 3636حسنٌوسف أبو العٌون514175

أربعون 4040صطوفمحمد الخطٌب614179

أربعون 4040عبد الرحٌممحمد الحلوم714201

ثمان و أربعون 4848سلٌمانبٌداء المحمود814203

ست و أربعون 4646راغبمحمود الخلٌل914207

غائبغائبغائبحسٌنرنا الحمدو1014254

ثالثون 3030خلفعلً الدهش1114276

غائبغائبغائبعمرمحمود العجاج1214283

ثمان و عشرون 2828مهدياحمد االحمد1314303

غائبغائبغائبجمٌلرٌم ابو شناق1414308

غائبغائبغائبابراهٌمسوار نجار1514317

أربعون 4040حسٌنعبد المنعم الناٌف1614338
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إحدى و ستون 6161فراساسراء الفارس1714377

ثمان و ثالثون 3838حسنحسٌن الحسن1814390

خمس و أربعون 4545زٌادفٌصل الصطٌف1914395

ست و أربعون 4646اسماعٌلفاطمة اسماعٌل2014413

أربعون 4040حسٌن علً العبٌد2114414

غائبغائبغائبعمررجاء عمر الحمود2214417

غائبغائبغائبجبرمحمد طٌار2314423

خمسون 5050اسامةحال ابو الحسٌن2414424

ثالث و ستون 6363غزوانٌسرى عابدٌن2514430

غائبغائبغائبمحمودمؤٌد المحمد2619143

حملة استضافة دٌر الزور

غائبغائبغائبٌحٌىهبة هللا دبوري114015

إحدى و ثالثون 3131احمدرشى العفنان214218

غائبغائبغائبحسامروشان قطاش314247

غائبغائبغائبغازيأمٌرة حجً عمر414311

غائبغائبغائببدرحنان سلطان514339

أربعون 4040عبد هللاخالد الخلٌف614386

حملة استضافة الحسكة

ست و خمسون 5656طارقفائزة صلٌع114016ً

أربع و خمسون 5454غسانمرٌم شنان214023

غائبغائبغائبرٌاضنور كٌزاوي314027

غائبغائبغائبتوفٌقبشرى نعسان414028

ثالث و أربعون 4343حسنضحى عروب514034

خمس و ستون 6565محمد مخلصهادٌة الشواف614049

سبع و أربعون 4747عمارمحمد العجم714057ً

غائبغائبغائبمحمدمرح العمر814062

ست و ثالثون 3636مروانمحمد نور الراشد914080

خمس و ثالثون 3535عادلمروة شحود1014084

ثمان و ثالثون 3838خضرلجٌن مطر1114088

غائبغائبغائبغساناالء الحمص1214112ً

أربعون 4040محمدلما كلٌب1314127

خمس و ستون 6565خالدشام عز الدٌن1414137

سبع و أربعون 4747محمدرشا البرازي1514190

ثمان و عشرون 2828جمعةآالء الحمود1614197

سبع و أربعون 4747عبد الكرٌمدعاء دالً بالطة1714235

غائبغائبغائبمحمدموج الحمدو1814266

سبع و أربعون 4747محمد مازنراما داغستان1914322ً

اٌقاف تسجٌل عامغائبغائبغائبعبد الرزاقفاطمة الغال2014333ً

اثنتان و أربعون 4242فؤادفادٌة دٌاب2114343

إحدى و أربعون 4141عبد المنعمراما الحاٌك2214367

تسع و أربعون 4949عبد الكافًمرٌم االسعد2314373
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إحدى و خمسون 5151محمد اسٌا االسعد2414374

إحدى و خمسون 5151رٌاضراما السراقب2514378ً

غائبغائبغائبعبد الجبارهال دهنه 2614406

غائبغائبغائباٌمنٌسرى ارك2714407ً

ثمان و أربعون 4848سمٌرعائشة الحمص2814415ً

غائبغائبغائبمحمودفاطمة الشٌحان2914450

سبع و ثالثون 3737أحمدمرح كروما3014451

المنقطعٌن

خمس و أربعون 4545عبد هللامهند الحداد117000

ست و خمسون 5656محمدزمزم اسماعٌل كرٌبان217006

اثنتان و ستون 6262حسٌن ختام العبٌد الحوٌجٌة 317011

أربع و خمسون 5454أحمدرحاب الكالط417015

ثالث و ثالثون 3333غازيطٌف االبراهٌم517017

سبع و ستون 6767طههند العجٌل617019

أربع و ستون 6464عبدالهاديسالم الشمال717021ً

غائبغائبغائبعبدفادٌة االحمد الفٌاض817036

ثمان و سبعون 7878أحمدأمٌنة النافع917038

خمس و ستون 6565علًٌاسمٌن الحمٌدي1017046

إحدى و ثالثون 3131جمالنعٌمة الخلٌف1117050

غائبغائبغائبموسى هدٌل الموسى العٌسى1217054

خمس و خمسون 5555أحمدلٌنا األحمد 1317057

سبع و ستون 6767فوازسحر المحمد1417059

ست و ثالثون 3636عبد الرحمنالهام علً الخلف1517065

سبع و ثالثون 3737علًالبتول الخلف1617066

ثالث و أربعون 4343طهنصرة الحمد المحمد1717072

ثالث و أربعون 4343انورنور انور السٌد1817073

ثالث و أربعون 4343ابراهٌممنار حمد العكلة1917074

ثمان و أربعون 4848غساننور الحسن2017076

غائبغائبغائبولٌددعاء العبوش2117078

غائبغائبغائبعبدالحمٌدمها البلٌخ2217079

غائبغائبغائبحسنكوثر السٌد2317083

ثالث و خمسون 5353خلٌلبراءة الخلف2417086

غائبغائبغائبفرحانرحمة شنخر2517092

غائبغائبغائبحسٌن عاٌدة الحسٌن2617094

غائبغائبغائبابراهٌمضحى العساف2717098

غائبغائبغائبخلفدالل الصالح الحٌدر2817099

غائبغائبغائبابراهٌمروٌدة الحج2917109ً

غائبغائبغائبصالحكوثر الخلٌف3017112

إحدى و ستون 6161عبد المجٌدعائشة الخالد3118004

خمس و ثمانون 8585ناصحهبة الفجر الحمد 3217121

غائبغائبغائبحسنٌاسمٌن الرحوم3318008

 عمٌد الكلٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئيس شعبة االمتحانات           رئيس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحميد الشعار            د

زين أزهر: أمين السر

محمود العبد هللا: قارئ

إنعام خطاب:مسجل

عائشة السلقيني: مدقق


