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كتابًةرقماً

مستجدون ثانٌة

ثمان و ستون 264268غزوانرنده نجار15877

ثمان و خمسون 213758نعمهشذى بٌطار25887

أربع و خمسون 233154محمدلؤي االشمط35900

ثمان و أربعون 4848غائبسعودشمس الحمد العٌثه45924

أربع و خمسون 233154عبد المجٌدندى العمر55938

أربع و خمسون 203454أكرممارٌنا الداٌخ65964

سبع و عشرون 2727غائبخالدمعاوٌه الشامان75978

سبع و خمسون 203757عدنانمرٌم الحاج رحمون85991

إحدى و خمسون 242751أنسماٌا البٌطار96026

ثمان و أربعون 232548محمداحمد النبهان106033

غائبغائبغائبغائبعبد الجوادشٌماء الصٌادي116133

اٌقاف تسجٌل عامغائبغائبغائبغائبعمادملك عماد البرجس126299

سبع و ثمانون 285987عبد الهاديدانٌة عبد الهادي مغمومة136300

إحدى و ثمانون 255681مروانماٌا مروان مقطش146301

ثمان و سبعون 235578ظافرهبه ظافر الخطٌب156302

اثنتان و خمسون 242852عماداسالم عماد شحاده166303

سبع و سبعون 255277محمدفاتنه محمد المحمد176304

إحدى و خمسون 213051أحمدغفران أحمد األحمد186305

اثنتان و ثمانون 285482رأفتمحمد رأفت ابراهٌم196306

اثنتان و ستون 214162حسنسناء حسن الحمدو206307

ست و خمسون 263056حناٌوسف حنا فرحه216308

ثمانون 235780حٌدرسالم حٌدر العرب226309

ثمانون 235780طاللسلسبٌل طالل المحمود236310

إحدى و سبعون 234871زٌاداسراء زٌاد العساف246312

إحدى و ثمانون 255681خالدفاطمه خالد الحسٌن256313

إحدى و تسعون 276491سلٌمانبشرى سلٌمان الناعم266314

أربع و ستون 253964ابراهٌمرؤى ابراهٌم الحكٌم276315

غائبغائبغائب21عبد الكرٌممحمود األحمد286316

أربع و سبعون 254974ضٌاءالدٌنفاطمه ضٌاءالدٌن الصٌادي296317

ثمان و ستون 254368حٌاننغم حٌان الخضر306318

خمس و سبعون 264975عبد المحسنربا عبد المحسن الحمادي316319

إحدى و ثمانون 255681حمادحال حماد النمر326321

اثنتان و ثمانون 265682عبدهللاروان عبدهللا الحمود336322

ثمان و ثمانون 256388بسامهدى بسام سبسب346323ً

تسع و ستون 264369ٌوسفساندي ٌوسف الرحال356324

ثمان و خمسون 233558وصفًساندي وصفً الفاضل366325

ثالث و ستون 283563جبرانندى جبران الدٌب376326

سبع و سبعون 255277امٌرماٌا امٌر نجار386327

اثنتان و ستون 233962سالمناتالً سالم فروح396329
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سبع و سبعون 265177بسامكارٌن بسام سمعان406330

اثنتان و ستون 214162بدرنور بدر الدروٌش416331

خمس و ثمانون 236285خالدالهام خالد الفارس426332

اثنتان و سبعون 264672زٌادهبه زٌاد الصدٌر436333

تسع و سبعون 255479فضلعال فضل اسوٌد446334

ست و ثمانون 236386محمدصفا محمد المحمود456335

تسع و ستون 254469محمد خٌرمٌاسه محمد خٌر الحسٌن466336

خمس و ستون 254065شعبانمنى شعبان الملحم476337

ثالث و ستون 263763فاديزٌنه فادي الشحود486338

تسع و ستون 234669احمدرٌم احمد قنبر الحالق496339

خمس و خمسون 233255بسامماري بسام دعبول506340

اثنتان و سبعون 254772احمدٌاسررغد احمدٌاسر رشٌد516341

تسع و ستون 254469عبدهللعال عبدهلل طعمه526342

سبع و ثمانون 266187الٌاسمرام الٌاس الجمال536343

سبع و ستون 234467هٌالملك هٌال برازي546344

إحدى و ستون 214061روملندى رومل قلٌط556345

ثمان و سبعون 285078دومطٌارا دومط دومط566346

ست و سبعون 255176سامرناتالً سامر اسطفان576347

سبع و سبعون 255277توفٌقوفاء توفٌق اسعد586349

اثنتان و سبعون 264672علًفاطمه علً عجاج596350

ثمان و عشرون 28028موفقعال موفق زواوي606351

اثنتان و سبعون 254772موفقماٌا موفق سلٌم616352

ثمانون 285280جورجصبا جورج الصغٌر626353

ثمانون 285280عمرعبدهللا عمر حسٌن636354

تسعون 256590اسامهكارٌس اسامه أحمد646356

تسعون 256590ابراهٌمعال ابراهٌم الحمشو656357

إحدى و سبعون 254671زٌدفداء زٌد عل666358ً

ثالث و سبعون 254873عبد الرحمنرٌم الطعان676360

سبع و ستون 234467محمد سهٌلفاطمه محمد سهٌل العبود686361

أربع و ثمانون 246084مصطفىاٌة مصطفى ابو طبشه696363

خمسون 232750حسٌنمصطفى حسٌن الصطٌف706364

اثنتان و ثمانون 255782محمدمرٌم محمد الدروٌش716365

أربع و ستون 234164مٌالدٌوسف مٌالد جراد726366

ست و سبعون 255176خاطرثراء خاطر نوره736367

اثنتان و ستون 214162علًشمسه علً الكردي746368

ست و سبعون 235376احمدرغد احمد حاج محمد سعٌد756369

غائبغائبغائبغائبعلًاٌمان الحمد766370

أربع و سبعون 254974هٌثمشروق هٌثم جعار776372

خمس و سبعون 235275الٌاسمنى الٌاس نمو786373

اثنتان و سبعون 254772محمددعاء محمد العٌسى796375
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سبع و سبعون 265177حاتمصفاء حاتم العكله806376

تسع و سبعون 235679محمودفاطمه محمود الحسن816377

خمس و سبعون 255075خالدرهف خالد الحسٌنو826378

إحدى و سبعون 264571احمداٌالف احمد حسان836379ً

ست و ستون 254166عبد اللطٌفنجمه عبد اللطٌف الحسٌن846381

تسع و خمسون 233659احمدمرسبٌل احمد المبارك856382

ثالث و سبعون 254873صفوانمرٌم صفوان قاسم866383

اثنتان و ثمانون 255782مصطفىاٌمان مصطفى البكور876384

ثمان و خمسون 263258كاسرٌاسمٌن كاسر مٌخائٌل886385

ست و ثمانون 285886محمدشفاء محمد شمٌط896386

سبعون 254570أٌمنرنٌم أٌمن عرفات906389

سبع و ثمانون 266187محمد زٌادضحى محمد زٌاد الحجازي916390

إحدى و سبعون 254671محمدصفاء محمد العوض926391

أربع و ثمانون 255984محمدناهد محمد عرفه936392

ثمان و سبعون 265278جمالشادٌة جمال خلٌفة946393

خمس و ستون 254065هانًرٌتا هانً طوٌل956394

أربع و سبعون 235174احمداٌات احمد الزٌدان966395

خمسون 212950حبٌبفادي حبٌب شموط976396

خمس و ستون 254065نصرجلنار نصر الشعبان986398

إحدى و سبعون 264571ولٌدنتالً ولٌد الشحود996399

إحدى و ستون 214061ابراهٌمرٌما ابراهٌم طالع1006400

اثنتان و ثمانون 285482عبدالكرٌمعال عبدالكرٌم علواه1016401

سبعون 234770ابراهٌممها ابراهٌم الصواف1026403

أربع و ستون 214364فراسمنى فراس زحلوق1036404

سبع و ثمانون 256287جهادطٌبه جهاد الحسن1046405

تسع و ستون 234669فاديٌاسمٌن فادي نمو1056406

ثمان و ستون 254368بهجتفاطمه بهجت الخلوف1066407

اثنتان و خمسون 213152كنعانٌارا كنعان الشمال1076409ً

تسع و أربعون 252449زهٌرمرح زهٌر سلٌمان1086410

سبع و ستون 234467حٌدركنوز حٌدر حماده1096411

سبعون 234770هانًرٌم جربوع1106414

ثمانون 265480هٌثمرٌم الحسون1116415

تسع و سبعون 235679حٌانفاطمة الزٌدان1126416

ثمان و سبعون 255378هشامعزه هشام المحمٌد1136417

ثمان و ستون 254368حسامنور حسام غزال1146418

سبع و ستون 234467نبارزهور نبار الجعط1156419

خمس و سبعون 264975هٌثمفال هٌثم نجار1166420

تسع و سبعون 255479احمد مسلمهبه احمد مسلم الحاج زٌن1176421

ثمان و ستون 234568احمد مسلممحمود احمد مسلم الحاج زٌن1186422

سبع و ثمانون 285987رفٌقسهٌر رفٌق خابوري1196424
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غائبغائبغائبغائبفٌصلفاطمه فٌصل الٌونس1206427

خمس و سبعون 274875محمدبدور محمد البكور1216428

ست و سبعون 284876احمدٌاسمٌن احمد العلً العمر1226429

ثمان و سبعون 275178مصطفىمرام مصطفى احمد1236430

ثمان و سبعون 215778طونًسٌما طونً شٌخ الشباب1246431

ست و ستون 254166طالباسماء طالب الخالد1256432

أربع و سبعون 264874وفٌقالنا وفٌق ٌوسف1266433

سبع و سبعون 255277عثمانساره عثمان عرعور1276434

إحدى و سبعون 234871ابراهٌمسلمى ابراهٌم البكور1286435

ثالث و سبعون 254873باللرٌم بالل االحمد1296437

غائبغائبغائبغائبفٌلٌباٌلٌانا فٌلٌب حنا1306438

سبع و ثمانون 256287عبد المنعمهدى عبد المنعم العبد الكرٌم1316439

ست و ستون 204666محمدخالد محمد الخلٌف1326440

أربع و سبعون 254974مصطفىصفاء مصطفى جنٌد1336442

ثمان و خمسون 233558محمودنعمه محمود المحمد1346443

اثنتان و خمسون 213152صطوفمحمد صطوف العبٌد1356444

ست و سبعون 255176حسٌنفلاير حسٌن الحسٌن1366447

ست و سبعون 255176بشاراٌة بشار العمر1376448

خمس و سبعون 264975اسماعٌلفرح اسماعٌل داؤد1386449

إحدى و خمسون 262551فؤادفدوى فؤاد هزٌم1396451

إحدى و ستون 253661هاللهاله هالل العمر1406452

سبع و سبعون 265177رفعتاحمد رفعت الحسٌن1416454

أربع و خمسون 233154حاتمتاج الدٌن حاتم االحمد العكاري1426456

اثنتان و ثمانون 285482محسنسمٌره محسن الجزار1436457

اثنتان و سبعون 284472عٌسىفاطمه عٌسى بلوك1446458

أربع و ثمانون 255984علًرغد علً قداحه1456460

أربع و ستون 234164فٌاضشذى فٌاض حمد1466461

تسع و ستون 264369عبد المنعمدالل عبد المنعم البنات1476462

إحدى و تسعون 256691محمدعبٌر محمد العموري1486463

إحدى و سبعون 254671قاسمساره قاسم حجازي1496464

إحدى و خمسون 232851محمدفاطمه محمد االحمد1506465

سبعون 254570حٌانٌازي حٌان الخلوف1516469

خمس و سبعون 284775شوقًهدى شوقً العبدهللا1526470

اثنتان و سبعون 284472نبٌلشذا نبٌل بالل1536471

ثمانون 255580اكرمماٌا اكرم نمو1546472

سبعون 234770نهادمجد نهاد عوكان1556473

خمس و ستون 234265احمدهبه احمد عبد القادر1566474

خمس و سبعون 245175خالداالء خالد عواد1576475

تسع و سبعون 235679علًاٌمان علً الكنجو1586477

تسع و سبعون 235679سالممرٌانا سالم عوكان1596478
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ثالث و ستون 243963ابراهٌمماٌا ابراهٌم شعاع1606479

إحدى و سبعون 264571عبدوماٌا عبدو العوض الجلق1616480ً

أربع و ستون 234164محمدفاطمة تلٌالت1626481

أربع و ستون 253964عبد الوهابساره عبد الوهاب الحالق1636482

ثالث و خمسون 233053كمالساره كمال قدٌسه1646483

خمس و سبعون 284775رامًمٌرنا حاصود1656484

ثمان و أربعون 272148هانًفال هانً رحال1666485

اثنتان و سبعون 254772ٌوسفرنٌم ٌوسف البدور1676487

ستون 233760بسامنور بسام طنوس1686488

تسع و ستون 264369حبٌبمارٌان حبٌب صدٌر1696489

ثمانون 285280جمعةشٌماء جمعة الدروٌش1706490

تسع و ستون 254469موسىهالة موسى دٌب1716491

سبع و خمسون 253257احمدحنٌن احمد االبراهٌم1726492

ست و ستون 234366حسنبتول حسن الحكٌم1736493

ثمان و ستون 264268مٌالدهٌا مٌالد ٌعقوب1746494

تسع و سبعون 255479عبد العزٌزنغم عبد العزٌز الحنتوش1756495

تسع و سبعون 275279علًساره علً العبدي1766497

سبع و خمسون 233457اسامههدى اسامه الحموٌه1776498

غائبغائبغائبغائباحمدامانً احمد الصنٌع1786499

ثمان و ستون 254368ابراهٌمكرٌستٌن ابراهٌم زحلوق1796505

سبع و ثمانون 285987أحمدبنان أحمد قره محمد1806512

أربع و سبعون 254974عزامشهد عزام مخلوطه1816513

أربع و خمسون 262854عبد الكافًخالد عبد الكافً الخالد1826526

غائبغائبغائبغائبمصطفىصفاء مصطفى الحسٌن1836529

تسع و خمسون 253459هٌثممٌراي هٌثم سنكري1846540

خمس و سبعون 264975غازيٌاسمٌن غازي موصلً الكردي1856544

ثالث و سبعون 235073حاتمتغرٌد حاتم عبد الفتاح1866554

اثنتان و سبعون 244872خالدشمس خالد البرحوش1876600

غائبغائبغائبغائبماجدخلود ماجد العثمان1886624

أربع و خمسون 233154مصطفىمرٌم مصطفى المصطفى1896661

سبع و ستون 283967هوٌانحمزه هوٌان المناع1906662

ثمانون 235780محمداحسان محمد مهبلش1916686

تسعون 256590محمدفاطمة محمد عاشق1926712

اثنتان و ثمانون 265682ٌاسرلمٌس ٌاسر الرٌشان1936754

أربع و تسعون 286694عبداللطٌفآٌات عبداللطٌف عمري1946788

ثالث و سبعون 244973مارٌنا داسوس1956798

تسع و ستون 254469جمٌلهال جمٌل علً سلٌمان1966811

تسع و سبعون 265379ودٌعرحاب ودٌع برشٌن1976817

أربع و ثالثون 3434غائباحمدحسن احمد المحمد1986828

أربع و أربعون 162844اكرمبشرى اكرم الجابر1996834
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خمس و ستون 244165عامرآنا عامر حصن2006840ً

ثالث و خمسون 233053حناهبه حنا شاطوح2016841ً

سبع و خمسون 243357محمدنور محمد المبٌض2026857

ست و سبعون 284876خضرعبله خضر الحسن2036858

غائبغائبغائبغائبٌوسفرجاء ٌوسف الموسى2046861

ثمان و ستون 254368عبد الحمٌدٌوسف عبد الحمٌد المنصور2056864

ثالث و أربعون 241943هانًوعد قدٌسة2066874

أربع و ستون 283664ولٌدمصطفى ولٌد األصٌل2076884

أربع و خمسون 233154ابراهٌمربى ابراهٌم سلٌخان2086888

خمسون 232750حسناحمد حسن المصري2096894

خمس و سبعون 255075عارفسجا عارف كنجو2106896

أربع و سبعون 284674عبد الحمٌدأمل عبد الحمٌد نبهان2116902

تسع و أربعون 232649غزوانأسامه غزوان الدندشل2126911ً

تسع و خمسون 243559مصطفىتركٌه مصطفى محمد خاد2136919

ثمان و أربعون 262248عبد الفتاحعبد الجبار عبد الفتاح معتوق2146923

إحدى و ستون 253661عارفمحمد عارف ابو دهٌس2156924

خمس و خمسون 233255مصطفىمحمد مصطفى كروش2166933

إحدى و ثمانون 285381ولٌدسالم ولٌد البٌطار2176950

ثالث و ستون 253863علًسوزان علً الٌوسف2186961

ثمان و سبعون 215778سلٌمانتولٌن سلٌمان المصطفى2196963

ست و أربعون 163046جمالاحالم جمال العكله2206971

ثمان و سبعون 275178محمددٌببراءه محمددٌب صباغ2216975

سبع و سبعون 255277زٌاداسماء زٌاد الحج2226979ً

خمس و سبعون 245175عبد الرحمناسراء عبد الرحمن شٌخ محمود2237013

خمس و سبعون 255075حسنرنٌم حسن حالق2247037

خمس و ستون 254065خلٌلروان خلٌل الوسوف2257050

تسع و ستون 264369سلٌمرٌم سلٌم رضوان2267054

ثالث و ستون 273663ناصرالنا ناصر غانم2277057

سبع و خمسون 263157أسعدالٌس أسعد العمر2287059

سبعون 284270سلطاندالل سلطان عربش2297071

سبع و خمسون 253257نبٌلنور نبٌل الترك2307074

غائبغائبغائبغائبطرادهدٌل طراد الدعاس2317077

ست و ستون 283866نصرمرٌم نصر االحمد2327100

تسع و سبعون 285179محمدلوجٌن محمد االحمد2337105

ست و خمسون 263056احمدعمر احمد الصٌادي2347107

ثالث و ستون 243963بشٌرنور بشٌر حمود2357122

سبع و ستون 274067أحمدغادة أحمد الكٌجان2367136ً

سبع و خمسون 263157زٌادكمال زٌاد المحمود2377140

سبع و ثمانون 246387محمودمنال العل2387160ً

ثالث و خمسون 252853محمداٌمن العلٌوي2397168
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سبع و ستون 244367خالدامانً عبد العال2407171

سبع و ثمانون 266187مصطفىكنده مصطفى دٌوب2417179

تسع و سبعون 255479عبدالسالمدالل عبدالسالم كناكر2427183

ثالث و ستون 263763متريمارٌا متري عساف2437189

خمس و خمسون 262955جابرعلً جابر عصفور2447192

سبع و ستون 264167عمارعنان عمار القطرٌب2457199

سبعون 274370عماربنان عمار القطرٌب2467200

إحدى و خمسون 262551غساننورالهدى غسان الحسٌن2477205

سبع و ستون 274067زهٌراٌناس المحمد2487211

تسع و سبعون 265379ٌاسرظالل رسالن2497213

اثنتان و ستون 253762ابراهٌممحمد ابراهٌم العمر2507215

اثنتان و ستون 253762كمٌلهمسة حنا2517227

خمس و ثمانون 265985هٌثملجٌن هٌثم تقال2527238

أربع و عشرون 2424غائبحسٌنٌوسف حسٌن الصطوف2537249

غائبغائبغائبغائبمصطفىاالء مصطفى القدور2547268

ثمانون 275380حكمساره حكم الملل2557298ً

تسع و خمسون 253459ناصحلمى الخضر2567421

خمس و خمسون 262955عبد السالمنعمة أحمد2577438

راسبون ثانٌة

غائبغائبغائبغائبهٌا القدور 11691

غائبغائبغائبغائبمالذ حٌص22137

غائبغائبغائبغائبمحمدثائر ضمان32707

غائبغائبغائبغائبأحمدرٌم خالد42770

غائبغائبغائب19غانديحنان القطٌن52822ً

تغٌٌر قاعةتسع و ثالثون 3939غائباكرمبتول الحمٌده62855

غائبغائبغائبغائبمحمدنور شمٌط72926

غائبغائبغائبغائبمحمودعبدهللا الحفٌان83602

غائبغائبغائبغائبمحمدكلثوم الزهوري93624

غائبغائبغائبغائبغازيروضه جزار103723

غائبغائبغائبغائبخالدرائد المنصور113740

ثالث و ثمانون 265783محمودمنال الدروٌش123785

غائبغائبغائبغائبجمٌلمرٌم حمشو133803

غائبغائبغائبغائبهشامنور الناصر143879

غائبغائبغائب14صفوتعمشه األحمد153904

غائبغائبغائبغائبمحمودالبتول العبٌد163908

غائبغائبغائب14عبدهللاآٌه عبد السالم173954

غائبغائبغائبغائبحسنمنال االشقر183955

غائبغائبغائبغائبعوضنور الجمال193970

غائبغائبغائبغائبنزارفاطمه طنبر203996

ثمان و ستون 274168قاسمسماح الحسن214002
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غائبغائبغائبغائبمصطفىخالد مصطفى224040

غائبغائبغائبغائبعبد المعٌنهبه المحلول234052

غائبغائبغائبغائبمحمدمها الخلٌل244058

غائبغائبغائبغائبجدوعزٌنه الشٌحاوي254070

ثالثون 3030غائبولٌددٌمة سلٌمان264489

غائبغائبغائب25محمداباٌزٌد الحبٌب274619

2اٌقاف تسجٌل فغائبغائبغائب23محمودبراءه الشٌخ284625

غائبغائبغائبغائبٌوسفضحى الدبس294631

تسع و أربعون 232649ماجدسلفانا فالحه304641

غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقربى العبادي314645

غائبغائبغائبغائبمحمدعال غزول324652

ثالث و أربعون 142943محمودمرح خالد334653

غائبغائبغائبغائبحسٌنعائشه الحلب344665ً

إحدى و أربعون 142741أحمدغٌداء الحسن354669

غائبغائبغائبغائبعبد المنعموردة الخلف364694

تسع و عشرون 2929غائبأٌمنتغرٌد عبدهللا374716

غائبغائبغائبغائبحسٌنبراءه الحسن384722

إحدى و خمسون 213051محمدخالد األحمد394726

غائبغائبغائبغائبمحمودفاطمة الزهراء الرزوق404735

غائبغائبغائب20دروٌشمحمد األحمد 414765

خمسون 232750محمودهاله المطلق424770

غائبغائبغائبغائبعٌسىفادي لحلوح434772

غائبغائبغائبغائبابراهٌم عبد الرزاق العبدهللا االبراهٌم444799

غائبغائبغائب20مفٌدولٌد الثلث454839

خمسون 212950رئٌفابراهٌم منصور464857

غائبغائبغائبغائبنصرالٌاس عراض474858

غائبغائبغائبغائبصالحمحاسن العكش484863

غائبغائبغائبغائبعارفمعن قرمش494866

غائبغائبغائب22محمودمناهل السلٌمان504873

غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقهدٌل المواس514890

ثمان و ثالثون 142438مجد العربفاطمة العزي524910

غائبغائبغائبغائبمحمدلجٌن الشعار534954

غائبغائبغائب23محمدعبد هللا عواد545044

غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقنورهان عبد الوهاب555052

غائبغائبغائبغائبهاللآمنه العبدهللا565127

غائبغائبغائب17أحمدمحمد أحمد المرهون575318

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمنعمه  الصطٌف585388

غائبغائبغائبغائبعبد الحكٌمرٌم األسعد595417

ستون 263460كمالنور حلبٌه605501

غائبغائبغائب14هالل محمد الحمو615517
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ثالث و خمسون 223153رٌاضرهف الغاوي625578

ثمان و خمسون 253358محمدنور الجسري635585

اثنتان و عشرون 2222غائبمحمدرئام حسٌن الشٌن645669

اثنتان و ثالثون 3232غائبخالدملهم عدامة655678

غائبغائبغائبغائبعبد الحمٌدنهاد عدامة665680

لم تسجلغائبغائبغائبغائبعمادحمٌدة السعٌد675732

غائبغائبغائبغائبمحسننور الحاج كرٌم685859

غائبغائبغائبغائبحمزههاله الهراوي695861

ست و خمسون 243256عبد المعٌنعبد هللا وهب705884ً

غائبغائبغائبغائبمحمدعائشه فالحه715890

ثمان و ستون 214768اسعدرأفة الالقاذن725894ً

غائبغائبغائب25احمدمروه المحمد735934

اعادة عملًاثنتان و ثالثون 3232غائبباسممارٌا سٌده745943

تسع و ثالثون 142539خالدسٌف الدٌن العبد السالم755957

ثمان و خمسون 203858محمداسماء السمٌر765962

أربع و خمسون 262854محمدثرٌا الحمود775974

أربع و خمسون 233154محمد سلٌمرزان القاسم785977

ست و ستون 264066طهفاطمه القاسم795992

ثالث و أربعون 142943حسٌنزٌنب الطعٌمه805996

غائبغائبغائبغائبعبد المسٌحماٌا األشقر816023

ثالث و خمسون 233053غزوانمرح سلوم826028

غائبغائبغائبغائبزكرٌاعبد هللا المشعل836039

غائبغائبغائب23مدٌنعطا هللا خضر846059

غائبغائبغائبغائبمحمدوالء الزٌدان856076

غائبغائبغائبغائبعمرزهٌر الخالد866101

غائبغائبغائبغائبخالدعبد الرزاق الشٌخ876152

غائبغائبغائبغائبعلًعمر االحمد االبراهٌم886175

ثمان و أربعون 183048عالويحسن العل896190ً

غائبغائبغائبغائبمحمدغالٌه محمود906205

سبع و أربعون 143347عبد السالماسماء الكٌسو916211

اثنتان و أربعون 142842عبدالسالمبشٌر جالود926230

غائبغائبغائبغائباٌمندحام غٌانه936250

ست و خمسون 243256عبدالباسطهنادي القناص946256

غائبغائبغائب24ابراهٌمدالل الباشا956278

سبع و خمسون 253257محمد مرهفموسى بغاناج966286ً

أربع و خمسون 233154محمدطارق محمد الخلٌل976515

غائبغائبغائبغائبصفوانمهند صفوان بستون986522ً

ستون 233760خالدانس خالد الحمٌدي996530

اثنتان و خمسون 213152خالدشٌماء خالد عل1006569ً

ستون 253560فجراحمد فجر العبدهلل1016571
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ست و أربعون 212546عماراالء عمار سوٌد1026583

خمس و أربعون 252045امٌنورد امٌن موسى1036595

ثالث و ثالثون 3333غائبمحموداحمد محمود دباس1046602

أربع و خمسون 213354ابراهٌمعالء ابراهٌم الفارس1056604

سبع و ثالثون 142337عبدهللاهاشم عبدهللا حاج عبٌد1066633

ستون 213960خضرصفاء خضر المحمد1076636

ثمان و أربعون 242448عبدالهادينور الدٌن عبدالهادي الحسٌن1086650

أربع و خمسون 233154عبدالمعطًمرام عبدالمعطً الدروٌش1096658

غائبغائبغائب21عبدهللاكارولٌن عبدهللا جرجس1106665

ست و خمسون 253156محمدبٌان محمد العقاد1116672

غائبغائبغائب21صبحًانور صبحً الصباغ1126678

إحدى و أربعون 231841عبدالهاديموسى عبدالهادي الحسٌن1136679

ست و خمسون 253156سامرفوزٌه سامر دعبول1146685

ستون 233760سعدالدٌنوائل سعدالدٌن بارادان1156694ً

غائبغائبغائبغائبعمراسماء عمر العموري1166700

غائبغائبغائبغائبمحمدموفق محمد الدٌاب1176711

خمس و خمسون 253055عبد الرؤوفمارٌا عبد الرؤوف العمر1186721

أربع و خمسون 213354خالدصفاء خالد ابو دان1196725

أربع و سبعون 254974فرٌدنور فرٌد الشٌخ خالد1206747

إحدى و خمسون 203151احمدنور احمد زبٌر1216779

ست و خمسون 233356رسالنآٌه رسالن زمزم1226804

ثالث و ثالثون 141933واصل ماجد الدٌاب1236936

اعادة عملًاثنتان و سبعون 244872أحمدشعلة المحمود1246941

25مصطفىمحمود النبهان1257056

إحدى و أربعون 182341عمادجورج عماد برشٌن1267061ً

ثالث و ستون 263763سلٌمانٌارا ابراهٌم1277069

إحدى و خمسون 262551هشامزكرٌا البكور1287073

إحدى و خمسون 143751حافظنبٌلة الحمادي1297076

ستون 253560احمدمحمد امنة العل1307093ً

فصل من الجامعة

عمٌد الكلٌة 

درغام الرحال. د.أ
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النظري

2019-2018: العام الدراسً 

اعادة عملًخمس و خمسون 272855عبدهللامجد الكردوش الشٌخ عل1317111ً

أربع و ثالثون 211334احمدوائل الشٌخ محمد1327113

ثمان و أربعون 232548فارسالحمزة المرع1337116ً

أربع و خمسون 243054عبدالرحمنعبد الرحٌم حسانً 1347119

اعادة عملًستون 263460عدنانحسن الحسن1357132

خمس و أربعون 232245خالد سارة الطماس1367142

أربع و ستون 253964محمدشٌماء الخطاب1377143

خمس و خمسون 262955مزٌددٌمة الخوري1387144

سبع و خمسون 203757الحسنٌارا أبو خالد1397158

إحدى و خمسون 213051اسماعٌلاٌة السماعٌل الوتار1407178

خمس و خمسون 262955عبد الستاراالء القناص1417195

اثنتان و خمسون 203252منهلظافر البكور1427203

خمسون 163450قاسمفاطمة عرباش1437208

إحدى و أربعون 142741عبد القادرابراهٌم الموسى1447246

اثنتان و خمسون 213152جمٌلرٌم حنا1457252

اثنتان و خمسون 232952رضوانرابعة الخلف1467267

غائبغائبغائب23سامرألٌز تركٌه1477269

غائبغائبغائب23خضرخالد العل1487280ً

ثمان و أربعون 212748مصطفىهدٌة بدٌوي1497293

خمس و أربعون 252045أحمدٌاسر البكور1507300

ست و أربعون 242246عدناناحمد علوش1517304

أربع و ستون 204464حسنغنى النجار1527321

ثمان و أربعون 232548عمررئام الحمود1537342

غائبغائبغائبغائبعدناندعٌم الصطوف1547343

أربع و خمسون 252954خلٌفمروة الحمدان1557351

ست و خمسون 253156حسٌنمنى مشعل1567379

ثالث و خمسون 242953عبد الحمٌدبراء السلٌمان1577385

اثنتان و خمسون 213152كمالوصال الشٌخ احمد1587386

غائبغائبغائبغائبمصطفىوائل الرزوق1597388

اثنتان و أربعون 142842محمدمصعب المكسور1607391

سبع و ثالثون 3737غائبعلًخالد الراشد1617394

خمس و خمسون 203555غازيعمر الفارس خلوف1627395

إحدى و خمسون 213051ابراهٌمخالد السالم1637396

إحدى و أربعون 142741مصطفى محمد البكور 1647398

اثنتان و ستون 194362محمدمدٌن المرع1657399ً

أربع و خمسون 243054ابراهٌمعبٌده بكور1667400

اثنتان و خمسون 252752احمدمحمد الجاسم1677408

غائبغائبغائب21نصر رنده نبهان 1687414

خمس و أربعون 212445عبد الحمٌدماجدة القاسم1697422

أربع و ستون 283664محمد بشٌرشهامة الصابون1707425ً

عمٌد الكلٌة 

درغام الرحال. د.أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحميد الشعار             د
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ثمان و خمسون 243458صفوانآالء الحٌط1717431

خمس و عشرون 2525غائبٌحٌىمناف الحسن1727433

غائبغائبغائب24محمدسامر حاج محمد1737434

أربع و خمسون 144054عبد الهاديعال حبو1747436

حملة سنة ثالثة

غائبغائبغائب21عبدالمنعماسماء فالحه12149

غائبغائبغائب18نور الحماده22153

غائبغائبغائب17منتهى الحسٌن32195

غائبغائبغائب22هدٌه طنب42275

غائبغائبغائب17علً العمر52333

غائبغائبغائب21حٌانرانٌا النابلس63079ً

غائبغائبغائبغائبرؤى حالوة73124

إحدى و خمسون 203151ابراهٌممحمد الحاج عبدهللا83164

غائبغائبغائب22محمد الهارون93237

أربع و أربعون 143044ابراهٌم االبراهٌم103319

غائبغائبغائب23هند السالمة113506

خمس و أربعون 212445خالدمحمد خالد األحمد123913

ست و ثالثون 3636غائبعبد الباسطخالد جوخدار134060

غائبغائبغائبغائبفضلخدٌجة المحمد144418

ست و عشرون 2626غائبرائدطٌف ورده154491

إحدى و خمسون 143751عادلهبة شبل164537ً

غائبغائبغائب22ولٌدخالد شنو174597

ست و أربعون 222446منجدماٌا السموع184693

اعادة عملًإحدى و خمسون 252651علًأحمد الحمٌد194775

تسع و ثالثون 201939ابراهٌم ندى رزق204807

ثمان و خمسون 263258بسامهٌا عراج214880

غائبغائبغائبغائبحسانلٌلٌان العبدهللا225014

غائبغائبغائب14علًرؤى العبدهللا235134

ثالث و خمسون 173653عمرأحمد الشعبان245160ً

إحدى و ثالثون 3131غائبدحام أٌهم المحمد255455

غائبغائبغائبغائبحسناسراء حسن قطٌن265692ً

غائبغائبغائب24محمدزكرٌابدور حمدون275728

خمس و ستون 234265محمدعلً المحمد285860

ثمان و خمسون 203858كمالندى صواف295880

أربع و ستون 253964حسٌنسماح المواس305933

تسع و أربعون 232649جورجرٌم غانم315954

اثنتان و خمسون 252752مصطفىرهف المصطفى325973

ثمان و خمسون 253358اكرمماٌا شربٌن335998

تسع و خمسون 213859تامرآنا ابو نعمه346010

ثمان و خمسون 193958محمدنادٌه حدٌد356071

عمٌد الكلٌة 

درغام الرحال. د.أ
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النظري
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سبع و خمسون 233457حسٌنهناء زٌدان366079

اثنتان و خمسون 282452امٌنحنا موسى376120

غائبغائبغائبغائبعبداللطٌفحسن حامد386160

غائبغائبغائبغائبولٌدماري روز مقدس396180ً

غائبغائبغائب10عبد المعٌنحمزة المحمد406226

خمس و خمسون 233255عهدسوزان عهد سمعان416511

إحدى و ثمانون 255681تركًثناء تركً الشدو426523

تسع و ستون 254469باسلهبه باسل الحسن الشٌخ تركاوي436527

ست و أربعون 232346عبدالرحمنعامر عبدالرحمن الحسن446537

خمسون 212950حسٌننزٌه حسٌن الحسٌن االبراهٌم456542

سبع و عشرون 2727غائبمصلحمحمد الحسن466545

تسع و خمسون 203959كنجوعال كنجو العرجه476558

تسع و خمسون 233659عدناناٌمان عدنان الرحمون486601

أربع و خمسون 252954صالحزٌنه صالح بارودي496703

ثمان و أربعون 143448عماررزان عمار نصار506769

3خمسون 242650احمدمصطفى احمد االحمد516813

غائبغائبغائب25عبدهللاابراهٌم الخطاب526818

3ثالث و خمسون 252853ٌاسرعبد الغفور جنٌد المرع536825ً

3ست و خمسون 233356عبد الرحمنمنى العل546830ً

3سبع و أربعون 143347ولٌدحافظ المصطفى العمر556832

3خمس و ستون 254065احمدخالد السعد566835

3سبع و خمسون 253257نضالرامز بكر576836

3تسع و خمسون 263359فضل هللاملك العساف586844

تظلٌل نموذجٌنإحدى و عشرون 21021احمدامنة الحسن596845

3خمس و ستون 254065حسندٌانا السلٌمان606853

3أربع و أربعون 143044أحمدأسامة الجنٌد616869

3اثنتان و خمسون 242852مازنمدٌحة جحا626901

3ثمان و ستون 214768محمودمها الشام637035ً

3ست و خمسون 213556عبد الكرٌملما النقار647038

3إحدى و خمسون 213051محمدوفاء الحمدوش657048

3خمسون 203050عنادفاطمة الناٌف667096

3ثمان و خمسون 253358فٌاضأمانً صواف677318

3اثنتان و خمسون 183452ٌوسفوالء ٌوسف نور الدٌن687365

حملة سنة رابعة

غائبغائبغائب23سلٌمان العمر الدٌري12177

غائبغائبغائب28هبة عدي22439

غائبغائبغائب21عامرمحمد الجمال32714

غائبغائبغائب21سالً اسبر43170

غائبغائبغائب17محمدمازن الحسٌن53178

غائبغائبغائب23جاسم المحمد63417
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غائبغائبغائبغائبهنادي الكٌال73513

غائبغائبغائب21فداء الصطوف83525

أربع و خمسون 233154حسٌنعماد الحسن94218

غائبغائبغائب23خالدزٌادن زٌدان104509

تسع و خمسون 263359طاللجوزفٌن دالل114777

ست و خمسون 213556سعٌدمٌرنا أسعد ٌوسف124808

اثنتان و ستون 194362أحمدتركً الحسٌن134855

سبع و أربعون 242347ابراهٌمرهف المحمود الفاضل145450

غائبغائبغائبغائبمحمدبٌان الخلٌل155522

خمس عشرة 15غائب15عبد الرحمنرنا كردي165542

غائبغائبغائبغائبمحمد عٌدنسرٌن نعوس175658

غائبغائبغائبغائبمحمد بنٌهغنوة االسمر185727

غائبغائبغائبغائبعبد القادروالء منصور195734

غائبغائبغائبغائبعبد القادرربا الرحمون205743

غائبغائبغائبغائبجهادحال قطٌن215750ً

غائبغائبغائبغائبمهناعٌسى حمادي 225761

غائبغائبغائبغائبنادرربا الحمود235773

غائبغائبغائبغائبعبدالستاررهف العبدهللا245785

أربع و خمسون 203454خلٌلروان فرنجٌه256130

غائبغائبغائبغائبعبدالكرٌمحسٌن الخالد266158

غائبغائبغائبغائبخالدمصطفى السعران276169

ثمان و خمسون 263258محمدرهف االحمد286201

غائبغائبغائبغائبرشٌدحسٌن حالوه296219

ثمان و خمسون 193958عبدهللاعلً الشٌخ ٌوسف306253

غائبغائبغائبغائبمحمدرجاء العبدهللا316271

استضافة ادلب

تسع و سبعون 265379جورجالنا اإلبراهٌم113000

ثمانون 255580محمدرانٌا الشدهان213001

خمس و ستون 244165عبد الناصرآالء العمر313004

إحدى و ستون 273461توفٌقبلسم صعب413005

ثالث و ثمانون 285583موفقسارة الحكٌم513008

سبع و سبعون 265177محمد صالحقمر الشب613009

خمس و سبعون 255075موفقراما الحٌدر713015

ثالث و سبعون 254873عبدالقادرأمانة السعٌد813016

اثنتان و سبعون 264672عمادشٌماء صٌادي913017

ثمان و سبعون 285078عماد الدٌنربى عمله1013019

تسع و ثمانون 286189بشارطلة الصهٌون1113020ً

سبع و ستون 264167حسنأسماء الزعب1213021ً

سبع و ستون 254267فهمًمنار عضوم1313022

ثالث و ستون 234063جمٌلغنوة عجاٌب1413024

عمٌد الكلٌة 

درغام الرحال. د.أ
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ستون 263460وفٌقآجٌا العجوز1513025

إحدى و خمسون 213051جوادنور العزو1613026

ست و ستون 254166طاللرشا الزواوي1713035

خمس و ثمانون 256085عبد الرزاقرؤى جبان1813036

تسع و ستون 274269أحمدعبد الرحمن حاج ابراهٌم1913038

إحدى و سبعون 254671محمودشرٌفة غرٌب2013045

ست و ثمانون 275986خالدٌمان الٌونس2113047

إحدى و سبعون 284371احمدغٌداء العوض2213048

أربع و ثمانون 255984سمٌرسدرة قطرون2313049

ثالث و ثمانون 245983محمدهبة فشتوك2413050

سبع و ستون 254267احمدهبة الٌوسف2513061

ثمان و ستون 264268محمدمرح لهٌب2613083

ثالث و ستون 253863محمد معداالء محمد قواس2713090

ثالث و ثمانون 285583ماهربراءة الروم2813092ً

خمس و سبعون 264975علًشهد عطار2913097

خمس و ستون 254065جمعةبٌان الحمود3013110

2اٌقاف تسجٌل فغائبغائبغائبغائبحمزةدانٌة عروب3113116

ثمان و ستون 254368عمراٌمان حمشدو3213126

ست و ثمانون 256186جهادصفا الجلل3313127

خمس و سبعون 284775عبد القادرمصعب السوٌد3413128

تسع و ستون 254469عبد الرحمنمروة دبساوي3513129

ست و سبعون 245276سلطاننعمت الخطاب3613131

اثنتان و سبعون 274572راتبفاطمة السلٌمان3713132

سبع و ستون 283967حسنأمٌنة المصري3813135

ست و سبعون 284876صفوانسارة الطماس3913138

ثالث و ستون 253863شاهرابراهٌم القدور4013139

أربع و ستون 244064روكاناٌمان سبٌع4113141

ست و خمسون 253156سامًتغرٌد الخلٌل4213142

تسع و خمسون 253459خضررٌمه سبٌع4313145

خمس و ثمانون 265985صفوانراما درع4413148

ثالث و ستون 263763نافعنور الحسٌن4513149

خمس و ستون 244165مهديبتول عرفة4613153

أربع و ستون 263864سعٌدنجاة الٌوسف4713155

ثمان و ستون 254368عزامنجاح الجزمات4813159ً

أربع و خمسون 243054سامرجلنار برشٌن4913160

خمس و سبعون 245175جهادبتول االبراهٌم5013161

ثمان و سبعون 265278ماجدرٌم الشعبان5113169

ثمان و خمسون 233558عثماننور الزعب5213174ً

سبعون 254570سامرربا الحسن الشٌخ تركاوي5313184

ست و سبعون 255176عبد الكرٌمبتول المٌزنازي5413190

عمٌد الكلٌة 

درغام الرحال. د.أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد
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النظري
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غائبغائبغائبغائبعبد هللااروى مشعل5513219

إحدى و سبعون 254671عبد الوهابمرٌم الصغٌر5613220

سبع و سبعون 265177محمدهبة الونوس5713225

تسع و خمسون 243559علًعائشة الصطٌف5813230

ثالث و سبعون 244973محمددعاء علٌها5913245

أربع و سبعون 284674هٌثمدعاء كلٌب6013246

ثمان و خمسون 233558بسام اٌمان عوض6113254

ثالث و ثمانون 285583محمدفاطمة معتر ماوي6213264

ست و سبعون 274976محمدانا البرهوم6313286

غائبغائبغائبغائبهٌثمآالء مصري6413318

سبعون 254570علًامل الحمدو6513332

سبع و سبعون 245377محمدرزان القدور6613333

تسعون 266490ابراهٌمامنة حالق6713387

أربع و ستون 253964محمودفاطمة دودي6813390

تسع و أربعون 252449محمدبراءة السلٌمان6913425

اثنتان و خمسون 262652عبد الكرٌمرٌم طحان7013426

ثالث و سبعون 274673حبٌبامانً كروم7113428

ثالث و سبعون 235073حسانسمٌة حاج اٌوب7213436

غائبغائبغائبغائبابراهٌمفاطمة الصغٌر7313458

أربع و ستون 263864منٌررزان العٌسى7413467

ثمان و ثمانون 266288محمدبٌان دوٌله7513478

اثنتان و خمسون 242852احمدعمر المحمد7613484

اثنتان و ثمانون 245882ولٌدابراهٌم الشٌخ7713490

ثالث و سبعون 254873حسٌنامجد الشٌخ7813494

ست و خمسون 272956سعٌدكرزٌال شحود دٌاب7913500

تسع و سبعون 255479رٌاضاالء الحمود8013540

ست و خمسون 253156عبدونغم الرمضون8113550

ثالث و ستون 234063رٌاضفاطمة الشٌخ8213561

تسع و سبعون 255479جمالعلٌاء الفهد8313576

إحدى و ثالثون 3131غائبأنسمحمد الحاج8413581ً

ثمان و خمسون 243458حسناالء العل8513598ً

ثمان و ستون 274168محمدأمانة نجار8613604

اٌقاف تسجٌل عامغائبغائبغائبغائبمحمدمروة العل8713605ً

إحدى و سبعون 264571مصطفىمٌساء المصري8813609

غائبغائبغائبغائبعبد الفتاحمنى الشغري8913612

استضافة الرقة

تسع و خمسون 253459طهبٌداء الحجً االدرٌس114004

تسع و خمسون 263359دحامتٌماء العبد هللا214006

خمس و خمسون 243155خالدهبه هللا شالش314009

اثنتان و خمسون 252752محمد خٌرأنس عباس414020

عمٌد الكلٌة 

درغام الرحال. د.أ
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النظري

2019-2018: العام الدراسً 

غائبغائبغائبغائبمحمدأمانً العلٌوي514021

غائبغائبغائبغائبعلًأحمد العساف614055

سبع و خمسون 233457فرحانحمٌد الخشان714089

خمس و ستون 263965حسنمروه شاهٌن814093

سبع و خمسون 5757غائبابراهٌمرحاب الخالد914144

خمسون 262450محمدجود الموسى1014171

تسع و أربعون 262349علًمجد العبدو1114195

سبعون 244670نصربشرى الصٌادي1214196

ثالث و عشرون 2323غائبجمالرشا رمضان1314206

تسع و خمسون 213859حسنعبد الرحمن الدهر1414255

سبع و ثمانون 266187علًرهام الجساس1514292

غائبغائبغائبغائبفجرنور السرحان1614301

غائبغائبغائبغائبفسصلاسماعٌل المحمد العبدهللا1714330

ثالث و عشرون 2323غائبعوضعبد هللا العباس1814331

خمس و ستون 273865محمد فاتحمارٌا العكلة الجراد1914332

خمس و خمسون 233255محمدنور الجاسم2014341

ست و ثالثون 211536عبد اللطٌفمحمد الدٌاب2114348

عقوبةحرمان دورتٌنغائبغائبغائبغائبصالحسعٌد علو2214361

ستون 263460موسىرٌم الحمد2314364

غائبغائبغائبغائبمحمد نورأبً حسن االبراهٌم2414382

ثمان و خمسون 243458احمدطاهر العوض2514412

غائبغائبغائبغائبخلٌلغفران الخلٌل2614440

ثمان و عشرون 2828غائببسامسهام العبد هللا2714442

ثالث و ثمانون 265783مصطفىاٌمان الثلج2816007ً

اثنتان و سبعون 244872عبد القادرروان  القادر2916009

إحدى و ستون 273461حجًحنٌن الحمود3016010

خمس و ستون 254065محمد االء شحاذة3116021

ستون 253560ناصرمرٌم الموسى3216025

اثنتان و خمسون 232952عبد العزٌزإسراء الجاسم3316030

خمس و ستون 244165عبد العظٌمروابً المرع3416031ً

تسع و سبعون 265379خلفصبا الخلف العل3516032ً

أربع و سبعون 254974محموددٌاال الحمٌدي3616037

تسع و أربعون 242549خمٌسمنى العل3716038ً

ثالث و سبعون 264773عبدهللاغسق الجاسم3816052

استضافة تدمر

ستون 273360محمودٌوسف الحفٌان114000

ستون 253560هاللعلً العلً الثلج214031ً

سبع و سبعون 275077محمد بدرفادٌا المصطفى314096

ثالث و ستون 273663عبد السالمنور الحمشو414165

إحدى و سبعون 274471احمدباسمة الخلوف514168

عمٌد الكلٌة 

درغام الرحال. د.أ
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النظري

2019-2018: العام الدراسً 

ست و ستون 283866سامراالء المحمد طه614261

ثالث و سبعون 274673مصطفىسمر مشتان714456

استضافة دٌر الزور

ثالث و خمسون 252853محمدراما المانع114379

سبعون 274370خالدوئام السلٌمان216055

استضافة الحسكة

تسع و خمسون 243559خالدموسى النبهان114040

تسع و أربعون 262349خالدنوره السلٌمان214075

خمس و خمسون 243155ابراهٌمبتول حكوات314170ً

تسع و خمسون 243559محمدلٌنا حمٌدي414351

خمس و خمسون 243155احمد امٌننور الحسن514400

ثالث و خمسون 242953زكرٌاابراهٌم الجٌجاوي614405

ثمان و خمسون 263258عبد الغنًتسنٌم فاخوري716001

ثالث و سبعون 284573هٌثماسماء كلٌب816002

ست و سبعون 265076اٌمنفاطمة الٌوسف916012

ثمانون 285280عبد الكرٌماٌة قناطري1016042

حملة استضافة ادلب
سبع و خمسون 253257أحمدٌوسف العطٌة113006

غائبغائبغائبغائبشعٌبأحمد العثمان213012

ست و خمسون 233356زٌادهبة علً الحسون313046

تسع و خمسون 253459محمدمرح أحمد نجٌب413072

ست و خمسون 233356شاهرمٌس السرمان513079ً

سبع و خمسون 253257الموسى عبد الرحمنرقٌة عبد الرحمن613081

إحدى و خمسون 222951ابراهٌمندٌم الجمعة الحدٌد713085

أربع و أربعون 143044ابراهٌمهناء الحسٌن813099

اعادة عملًثمان و خمسون 253358محمدعبٌدة حالوة913113

غائبغائبغائبغائبمجدبرهو طعمه1013136

سبع و خمسون 233457ٌحٌىابراهٌم النبهان1113154

ست و أربعون 252146ٌوسفسندس شٌخ الغنامة1213171

إحدى و خمسون 272451تركًعالء الخلٌل1313180

اعادة عملًاثنتان و خمسون 272552زهٌرمحمد تاج الحسون1413181

إحدى و ستون 233861عبدالكرٌمعبد الستار الناصر1513198

ثالث و ستون 234063محمدكرم حمام1613204ً

أربع و خمسون 233154عمرمحمد المطر1713221

غائبغائبغائب22حسامأحمد العثمان1813223

إحدى و ستون 233861احمدعالء الدٌن الحج1913231ً

غائبغائبغائبغائبعبد المنعمبتول محمد2013257

ثالث و خمسون 203353فارس احمد العلً العطٌة2113269

خمسون 143650نوريلطٌفة سرمان2213273ً

إحدى و خمسون 252651خالدسامٌة االبراهٌم2313278
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ثمان و ستون 234568خالدرواد خالد الٌاسٌن2413285

ثمان و أربعون 212748خلدونسالً محفوض2513288

غائبغائبغائبغائبهشاملمٌس الجمعة2613297

سبع و خمسون 213657بشٌررشا ماض2713306ً

ثالث و سبعون 254873بدر الدٌنمحمد غٌث اربٌع2813310

خمس و خمسون 243155عبد الكرٌمباسل األصالن2913315

غائبغائبغائبغائبعبد الباقًرٌم كردي3013319

سبع و خمسون 233457عنادمحمد العبدهللا3113344

غائبغائبغائبغائبمحمد زكرٌاقمر قزموز3213348

ثالث و ثالثون 141933احمداٌة البكور3313357

ست و خمسون 213556ابراهٌماسماء عبد الرزاق3413365

سبع و خمسون 223557أكرممحمد دٌب عدوع3513378

خمسون 222850مخلوفصفاء الشبٌب3613404

ثمان و ثالثون 142438نجٌبشروق الشام3713409ً

غائبغائبغائب14كاملعبد الحلٌم الٌوسف3813410

ست و خمسون 233356علًٌارا الجاسم3913413

ثالث و خمسون 233053غالباحمد النجار4013416

غائبغائبغائبغائبمحمد علًاٌات الهلٌل 4113418

خمس و أربعون 242145غٌبخٌرٌة االبراهٌم4213424

إحدى و ستون 144761غازيمحمود الخضر4313437

غائبغائبغائب14محمدرنٌم الخلٌفة4413444

غائبغائبغائبغائبنجٌبمحمد الشام4513451ً

أربع و أربعون 143044خالدامٌرة العبد هللا4613457

غائبغائبغائبغائبعبدالرزاقحنٌن حمشو4713477

أربع و ستون 263864محمدفاطمة العل4813483ً

غائبغائبغائبغائباٌمنسلطان سالمة4913485

خمس و خمسون 233255ماهرمصطفى العوض5013486

سبع و خمسون 233457فرحانمحمد العبٌدي5113488

ست و أربعون 212546ولٌدعال المصري5213491

اثنتان و خمسون 232952عبد الرحمنأحمد معجون5313503

غائبغائبغائب24محمدنور الدباس5413512

إحدى و خمسون 213051خالدعامر الجاسم5513515

غائبغائبغائبغائبفرٌدسالم عوض5613528

إحدى و ستون 253661حسٌنقمر الخضٌر5713529

ثمان و أربعون 252348أحمدخالدٌة درباس5813538

غائبغائبغائب21احمدسماح نجار5913539

أربع و خمسون 233154محمودمكٌة االسعد6013548

غائبغائبغائب20غسانرٌم السمٌر6113564

ثالث و ستون 6363غائبمحمد علًدعاء هنداوي6213569

سبع و خمسون 233457وجٌهنجاح حاج لطوف6313572
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النظري

2019-2018: العام الدراسً 

إحدى و ستون 233861محمد نجدتراما الجاج6413573ً

اعادة عملًخمس و عشرون 2525غائبعبد الرزاقعبٌر دروٌش6513574

غائبغائبغائبغائبخالدنهاد الحاج ابراهٌم6613587

غائبغائبغائبغائبعمرحسٌن بكور6713591

تسع عشرة 1919غائبعبدهللاغٌاث الحمادي6813599

ثمان و خمسون 213758عبد المعطًرقٌة البكور6913615

غائبغائبغائبغائبفٌصلغازي العلً الرمالت7013636

ثمان و خمسون 243458محمد توفٌقهنادي بٌات7113640

حملة استضافة الرقة
غائبغائبغائبغائبفوازسماح حمادة114001

اثنتان و خمسون 143852طهشٌماء الحجً االدرٌس214007

ست و خمسون 233356محمدخالد الجٌجاوي314010

أربعون 142640مضررفعت المنصور414024

ثمان و خمسون 243458عادلأسامة الجاسم514035

ست و أربعون 232346مصطفىبشار الحاتم614043

اعادة عملًثالث و خمسون 262753أمٌرحاتم الحسن714045

ثمان و ثالثون 3838غائبمصطفىمحمد عثمان التمر814054

ثالث و خمسون 213253بساموسٌم المحمد914063

خمس و خمسون 213455عبد الرزاقخالد السعٌد1014064

اعادة عملًثمان و أربعون 262248دروٌشفواز الفقٌر1114072

أربع و أربعون 143044ٌاسرعبد الكرٌم خلوف1214102

غائبغائبغائب14عبد الكرٌماحالم الصطٌف1314103

ست و خمسون 233356صالح الدٌنشمسة عبد العزٌز1414104

تسع و خمسون 213859عبد الحنانبٌان الحسن1514105

اعادة عملًأربع و خمسون 252954حسٌننبٌل الحاج حسٌن1614108

ثالثون 3030غائبمحمودساجدة األحمد1714115

غائبغائبغائبغائبعبد القادرمحمد المنصور1814118

ثالث و أربعون 232043عبد العزٌزنادٌا المحمود1914121

غائبغائبغائب22اسماعٌلقتٌبة العلٌوي2014132

اثنتان و خمسون 242852أحمد صٌادمحمد المنصور2114134

أربع و خمسون 233154محسنمصعب العلٌوي الدوغان2214136

ستون 253560ابراهٌماسراء ابراهٌم المحمد2314139

ثمان و أربعون 212748محمدفاطمة العبد الخلٌل2414147

سبع و ثالثون 142337احمدمراد عل2514149ً

ثالث و ستون 234063محمدنور العان2614151ً

غائبغائبغائبغائبٌوسفمحمد حاج عل2714153ً

خمس و أربعون 212445فهدعمار التمر2814155

سبع و أربعون 143347محمد مظهرحسٌن العثمان2914156

اثنتان و أربعون 212142محمد أمٌنعامر العلً الظاهر3014158

ستون 233760محسنشادي الجاجة3114162
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إحدى و ستون 253661خالداخالص الخضر3214174

ست و أربعون 222446جمعةماري المحمد3314176

خمس و أربعون 242145نعماننور العٌسى3414187

تسع و أربعون 232649سلٌمانمحمود السلٌمان3514226

ست و أربعون 252146محمدعبد االله شالش3614229

ست و ثالثون 142236علًمحمد االحمد3714237

غائبغائبغائب25ناصررٌم المحمد3814241

أربع و أربعون 202444محمدفاطمة الدٌاب3914246

خمسون 252550احمدمرٌم المشعل4014253

خمسون 242650حسنبراءة حمدلس4114258

اثنتان و عشرون 2222غائبطهعمار محمد4214262

خمسون 222850جوداتعمر الشٌخ4314265

غائبغائبغائب22عبد الغنًنوره محمد4414269

اعادة عملًثمان و خمسون 253358ٌاسٌنحسٌن جوخدار4514277

غائبغائبغائبغائبحسنعبد االله العلٌوي4614285

سبع و أربعون 232447حمزةحٌان احمد4714296

أربع و خمسون 243054شحادةعبد المجٌد الشاوي4814299

تسع و خمسون 233659عالويامل الشالش4914300

اعادة عملًثمان و خمسون 253358عبد الحمٌدصفا المصري5014302

تسع و أربعون 232649ٌوسفابراهٌم العبد5114307

غائبغائبغائب18عنادسناء السالم5214314

خمس و خمسون 203555عبدالرحمنرشا كردي5314325

أربع و خمسون 203454حسٌنعامر العلٌوي5414336

غائبغائبغائبغائبأحمدمحمد أحمد الجٌجاوي5514345

ثالث و أربعون 142943ناٌفمحمد عاشور5614353

غائبغائبغائب21محمودخلف العٌسى5714363

خمسون 193150محمودشروق المحمد5814375

غائبغائبغائب25شحرورغفران الحسٌن5914380

ثالثون 3030غائباحمداناس المبارك6014385

ثالث و خمسون 252853خضرمحمد نور االحمد6114389

غائبغائبغائبغائببساماحمد عبد الرحمن6214391

حجبأربعون 142640عبٌدحسن العباس6314392

غائبغائبغائب23علًمحمد المرع6414404ً

غائبغائبغائبغائبحسٌنمحمد الحماد6514416

خمسون 212950محمودٌاسر الزعٌتر6614418

غائبغائبغائبغائبعبد المطلبصفاء الشٌخ ٌوسف6714419

أربع و عشرون 2424غائبظافرنادرالمصطفى6814427

غائبغائبغائبغائبمحمودختام المحمد6914438

حملة استضافة تدمر

غائبغائبغائبغائباحمدرشٌد الفارس114002
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إحدى و أربعون 142741مرهفاحمد حلوان214140ً

أربعون 231740احمد خضر العلوش314152

ثمان و خمسون 233558حسنٌوسف أبو العٌون414175

تسع و خمسون 253459صطوفمحمد الخطٌب514179

تسع و خمسون 253459سلٌمانبٌداء المحمود614203

أربع و أربعون 212344راغبمحمود الخلٌل714207

خمس و أربعون 143145حسٌنرنا الحمدو814254

ثالث و أربعون 142943خلفعلً الدهش914276

غائبغائبغائب14عمرمحمود العجاج1014283

ست و خمسون 233356مهدياحمد االحمد1114303

تسع و خمسون 273259جمٌلرٌم ابو شناق1214308

أربع و أربعون 212344عمادمحمود الموسى1314315

سبع و أربعون 252247اسماعٌلفاطمة اسماعٌل1414413

اثنتان و خمسون 232952حسٌنعلً العبٌد1514414

ست و خمسون 233356عمررجاء عمر الحمود1614417

غائبغائبغائب23جبرمحمد طٌار1714423

غائبغائبغائبغائبمحمودمؤٌد المحمد1819143

حملة استضافة دٌر الزور

غائبغائبغائبغائبنصر هللامحمد الفرحان112453

غائبغائبغائبغائبٌحٌىهبة هللا دبوري214015

إحدى و سبعون 244771بدرحنان سلطان314339

أربع و أربعون 143044عبد هللاخالد الخلٌف414386

حملةاستضفة الحسكة

خمس و خمسون 233255غسانمرٌم شنان114023

غائبغائبغائب21رٌاضنور كٌزاوي214027

ثالث و ستون 253863حسنضحى عروب314034

غائبغائبغائب28محمد مخلصهادٌة الشواف414049

اعادة عملًأربع و خمسون 272754عمارمحمد العجم514057ً

إحدى و ستون 214061خضرلجٌن مطر614088

أربع و خمسون 213354محمدرشا البرازي714190

ثمان و خمسون 233558عبد الكرٌمدعاء دالً بالطة814235

اعادة عملًثمان و أربعون 232548محمدموج الحمدو914266

اٌقاف تسجٌل عامغائبغائبغائب21عبد الرزاقفاطمة الغال1014333ً

إحدى و ستون 253661عبد الكافًمرٌم االسعد1114373

تسع و أربعون 232649محمد اسٌا االسعد1214374

ثمان و ستون 244468سمٌرعائشة الحمص1314415ً

اثنتان و ستون 214162محمودفاطمة الشٌحان1414450

أربع و أربعون 251944أحمدمرح كروما1514451

المنقطعٌن

ست و سبعون 235376عبد هللامهند الحداد117000
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إحدى و سبعون 244771محمدزمزم اسماعٌل كرٌبان217006

غائبغائبغائبغائبٌوسف هازار حاج  احمد317008

غائبغائبغائب14محمود ابراهٌم سٌد باكٌر417010

اثنتان و ستون 283462أحمدرحاب الكالط517015

إحدى و ستون 243761غازيطٌف االبراهٌم617017

ثمان و ستون 244468طههند العجٌل717019

اعادة عملًثمان و ستون 274168عبدالهاديسالم الشمال817021ً

أربع و سبعون 264874أحمدأمٌنة النافع917038

أربع و ستون 273764علًٌاسمٌن الحمٌدي1017046

أربع و ستون 253964جمالنعٌمة الخلٌف1117050

إحدى و ستون 273461أحمدلٌنا األحمد 1217057

ثمان و ستون 254368فوازسحر المحمد1317059

ثالث و ستون 243963عبد الرحمنالهام علً الخلف1417065

سبع و خمسون 243357علًالبتول الخلف1517066

ثالث و ستون 253863غساننور الحسن1617076

غائبغائبغائبغائبولٌددعاء العبوش1717078

ست و ثمانون 266086خلٌلبراءة الخلف1817086

ست و ستون 254166فرحانرحمة شنخر1917092

غائبغائبغائب21حسٌن عاٌدة الحسٌن2017094

اثنتان و سبعون 254772عبد المجٌدعائشة الخالد2118004
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