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سنة أولى مستجدون

ثمان و ستون 165268عامرساره فروح16892

ثمان و أربعون 143448ابراهٌمحبٌب عٌد26926

ست و ستون 85866احمدلبانا العٌسى36927

اثنتان و ستون 164662رافعرٌم القاسم46928

أربع و سبعون 146074عدناننغم االحمد56929

إحدى و سبعون 116071طاللمٌساء العثمان66931

خمس و ستون 155065محمد خٌرمنار سبسب76935ً

خمس و ثمانون 147185عبد الرزاقأالء الحمدو86944

ثالث و خمسون 124153عبدالعزٌزرٌم األحمد96946

ست و خمسون 114556محمدملك الشدهان106948

إحدى و ثمانون 156681عبد الجباراسالم الخطٌب116949

اثنتان و ثمانون 136982نادرفاطمة لدعه126952

ثالث و أربعون 103343محمدفاطمة االحمدالشٌخ الصٌادي136953

ست و خمسون 154156رامزانعام الخالد146954

خمس و خمسون 124355محمدهدٌل الشٌخ156956

ست و خمسون 114556محمدشٌماء الحسٌن166958

تسع و ثالثون 152439رامزسالم الخالد176960

سبع و سبعون 106777عبدالعزٌزجلنار الحسن186962

إحدى و ستون 144761احمدبٌان االحمد196964

أربع و أربعون 133144احمدمنى الجمعه206966

ثالث و سبعون 155873كمالأالء الحسٌن216969

ثالث و سبعون 175673محمدسالم مصٌن226970ً

ست و سبعون 126476ٌاسرتسنٌم الصبوح236973

ثالث و ستون 115263محمودرزان العوض246980

ثمان و أربعون 123648محمد سعٌدعبٌر الحسون256981

سبع و ستون 155267كمالماري قدٌسه266983

ست و خمسون 154156مطٌعفال عوكان276984

إحدى و سبعون 145771احمدنور االحمد286985

ثالث و سبعون 165773سامرمارلٌن العبدهللا296987

ثالث و خمسون 114253سامرندٌمه االسعد306989

إحدى و تسعون 157691نصرهللاصفا معراوي316990

تسع و ثمانون 157489نصرهللامروه معراوي326998

تسع و ستون 135669غازيساره خالد337001

ستون 144660عبد القهارعائشة الجمال347002
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ثمان و سبعون 146478محمدصفٌه ابوقصره357003

أربع و سبعون 126274رسالنروال بردان367004

أربع و سبعون 136174فٌاضوفاء الفٌاض377005

خمس و سبعون 136275اسامهشٌماء الناصر387006

اثنتان و ستون 134962حسٌنملك الكدور397007

ثالث و سبعون 96473أحمدأمانً االبراهٌم407009

ثمان و سبعون 126678عٌسىابتسام بلوظ417010

ثمان و سبعون 116778بسامفاٌزه دوش427011

إحدى و ثمانون 156681حسنهبه حسوب437012ً

سبع و ستون 135467ٌوسفاسماء البكور447014

خمس و أربعون 172845محمدهبه العز الدٌن457015

ثالث و ستون 115263مصطفىنور الهدى منصور467016

اثنتان و خمسون 133952أحمداالء الزٌدان477017

أربع و ثالثون 112334سهٌلغٌداء العبد المحسن487018

أربع و سبعون 146074نادربشرى العبود497019

أربع و خمسون 173754بدٌعراما السودٌن507020

تسع و ستون 96069مخلصرامٌا الجروج517021

سبع و سبعون 136477محمداسراء الحمو527022

تسعون 167490محمدساره الخراط537024

ثمان و سبعون 126678سعد الدٌنمنٌره العموري547025

إحدى و سبعون 96271ٌحٌىفرح الملحم557027

أربع و خمسون 5454غائبمحمودآسٌا دناور567029

خمس و سبعون 126375مصطفىمحاسن الحلب577031ً

اثنتان و خمسون 124052احمدفاطمه العباس587032

اثنتان و سبعون 185472طاهرمً االحمد597033

ثمانون 186280داٌخلٌن الداٌخ607039

تسع 909عبد المالكعبد الرحمن الحمشو617041

سبعون 145670محمد معتزسدره االصفر627043

ثمان و ستون 165268خالدرٌم جعفر637047

ثالث و ستون 125163محمودفاطمه قٌمة647049

غائبغائبغائبغائبمصطفىفاطمه الزهراء بوالد657051

أربع و ثمانون 127284عمرفاطمه وهب667052ً

ثمان و ستون 95968أحمدمكٌه نبهان677053

أربع و خمسون 5454غائبأحمدصفاء المحمد687055

غائبغائبغائبغائبمحمد مصعبهٌا الجندي697058
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إحدى و ستون 154661غسانساندي سلوم707066

خمسون 143650طالبرباب الونوس717068

غائبغائبغائب15عبد الحمٌدبتول جرجوم727072ً

ثالث و خمسون 124153غبد السالمرباح طنٌش737075

أربع و ستون 125264غازيرانٌا العل747078ً

تسع و ستون 145569سالمأفامٌا دونه757079

خمس و سبعون 175875أٌمننورا قالوٌز767080

إحدى و خمسون 163551نهادرٌتا حداد777081

خمس و ثالثون 122335حسنٌاسمٌن الحسٌن787082

تسع و ستون 155469ابراهٌممخلصة شٌخ محمد797083

ثمان و ستون 145468دروٌشأسماء أبو الفقراء807089

ثالث و تسعون 157893دٌابسوزان النمر817090

ثمان و خمسون 124658جهادسعاد البٌك827091

خمس و ستون 125365محمدمؤمنه الحنبظل837092ً

خمس و ثالثون 102535ٌاسٌنفاطمه الرشٌد847095

خمس و ثالثون 82735خالدرهف النجم857097

أربع و تسعون 187694رعدهبه الشمال867101ً

ست و ثمانون 127486سمٌراٌمان مصطفى877109

ست و ثمانون 157186احمدسوسن الخطاب887110

ثالث و ستون 174663طارقفلك الخالد897112

إحدى و ثمانون 126981فٌاضرٌم عجاج907114

ثالث و ستون 115263محمدعلًزٌنب الكل917115

خمس و خمسون 134255نبٌلأالء هرموش927117

تسع و سبعون 126779عبد الناصرندى الدل937118ً

ثالث و ستون 105363نبٌلهدى دٌوب الشعران947120ً

اثنتان و ثمانون 146882عمرفاطمة حسو957121

ثالث و ثالثون 122133عمارمنال الجاهد967124

سبع و ثمانون 147387محمد غزوانزٌنب لطف977125ً

اثنتان و خمسون 94352ماهرٌارا بلجوس987129

ثالث و تسعون 187593عبدالحكٌمحسناء العمر997134

ثالث و سبعون 136073فراسانا شموط1007147

خمس و سبعون 156075محمدولٌدافنان الصغٌر1017149

تسع و أربعون 123749عبد الحكٌمساره الخلٌف1027150

إحدى و ستون 154661جهادٌانا الشاهٌن1037151

خمس و ثمانون 137285أحمدرٌم كنعور1047154
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إحدى و سبعون 86371حمزهآالء مطر1057155

ست و ستون 125466محمودٌسرى مرشه1067156

تسع و أربعون 163349نزارماري قاورما1077161

ست و ستون 135366رامًماري شموط1087162

ست و خمسون 154156نهادلٌن حالق1097163

خمس و ثمانون 157085عماد الدٌنمرٌم جزمات1107164ً

خمسون 113950ابراهٌمانا السلوم1117166

اثنتان و خمسون 133952محمد خٌروالء الخطاب1127167

ثمان و ستون 175168عبد الحلٌمقبس الخطاب1137169

إحدى و ثمانون 166581ناٌفماري ناٌف1147170

ست و سبعون 126476محمداٌمان الحلب1157175ً

سبعون 155570حسنوجدان األشتر1167177

خمس و خمسون 104555عبد الرزاقفاطمة عجاج1177186

ست و خمسون 144256منٌرأشجان المصطفى السلٌمان1187188

غائبغائبغائب15خالدرهف االحمد1197194

أربع و ثمانون 156984عماد الدٌنخٌرات جزمات1207197ً

خمس و سبعون 116475مفٌدبٌان صلٌع1217201ً

ثالث و ستون 115263راتبعائشة السلٌمان1227202

خمس و أربعون 103545سرحانفاطمه الخلٌف1237206

خمس و خمسون 144155مٌالدرٌما نجار1247212

أربع و خمسون 134154سٌمونساره الخوري1257214

سبع و ستون 85967عبدالرحٌماسراء رشوان1267216ً

أربع و أربعون 103444محمد نضالوداد خلٌل1277217

أربع و ثمانون 137184محمدنور حج محمد سعٌد1287219

سبع و ستون 95867رٌاضتسنٌم الخالد1297220

غائبغائبغائبغائبمرهفرود الشامٌه1307221

ست و ستون 155166محمدفاطمة االسعد1317225

ثالث و ستون 164763منذرهاجر وحود1327228

سبع و سبعون 166177احمدهاجر االشقر1337229

اثنتان و أربعون 83442محمدابراهٌم الدروٌش1347230

إحدى و ستون 85361علًاٌمان العباس1357231

أربع و ثمانون 176784فراسملك خرفان1367232

سبع و سبعون 146377عبد الحقفردوس الحموده1377233

خمس و خمسون 144155هشامنور العباس1387234

إحدى و سبعون 125971رضوانرابعه الٌوسف1397239
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سبع و أربعون 123547سلٌمانسٌلستً شٌخ الشباب1407240

اثنتان و خمسون 84452نضاللمٌس علٌوي1417241

تسع و ستون 125769كسارفاطمه فران1427243

ثالث و خمسون 124153ٌاسروالء دعبول1437247

سبعون 86270محمدنعمت غزالة الشعار1447250

ثمانون 116980انستسنٌم جمال1457253

إحدى و ثمانون 176481مخائٌلرشا ٌعقوب1467254

سبع و خمسون 144357رٌاضقمر النعسان1477257

إحدى و ستون 174461أكرمرهف ٌاسٌن1487258

إحدى و سبعون 145771مازنآالء نٌوف1497259

خمس و ستون 115465أٌمننجدت العلوان1507260ً

ثالث و سبعون 126173محمدصابرهنا الكناص1517261

سبعون 135770طاللهبه العبد هللا1527262

خمسون 153550وائلرٌما فالحه1537263

ستون 164460مصعباسماء النزهه1547266

خمس و سبعون 165975ٌوسفشٌماء معروف1557270

إحدى و سبعون 135871زٌدشذى الباكٌر1567273

ست و خمسون 84856احمدزٌنب محمد العبد الحسان1577275ً

خمس و أربعون 83745غٌاثبهاء الدٌن جمال1587276

ست و سبعون 166076سامًرهف الشحود1597277

ثالث و خمسون 124153ناصرندى الوقاع1607278

خمس و ستون 145165رٌمونرما عمره1617279

اثنتان و ثمانون 156782بشارمارٌا العمر البرازي1627282

سبع و ستون 155267مصطفىروضة المرع1637283ً

خمس و ستون 135265خالدندى شٌخ سلٌمان1647284

سبع و ثالثون 122537عارفربٌع العبد هللا1657285

إحدى و سبعون 175471الٌاسرغد محفوض1667286

ست و ستون 115566امٌرنهٌدة دقاق1677294

خمس و سبعون 156075مطانٌوسدٌانا السعد1687301

ثمان و خمسون 134558زٌادهبه العش1697303ً

تسع و أربعون 113849عبد هللااسراء جعفر1707305

ثالث و ستون 135063مختارغنوه الحسون1717307

تسع و أربعون 84149محمدهزار العرب1727311

أربع و ثالثون 3434غائبحسٌنمحمد الحكٌم1737315

أربع و ستون 95564عبد االلهالما لطف1747316ً

تسع و ثالثون 102939احمدصفا المحمود1757317

سبعون 125870جمالاٌمان كرٌدي1767319

غائبغائبغائب12محمدفاطمه العبدهللا1777323

ست و ثالثون 122436أكرممٌار المحٌمٌد1787325

ثالثون 102030حسنفاطمه المحمد1797326
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سبع و ستون 135467هٌثمشمس كنعان1807327

ثالث و ستون 115263عبد الرحمنمرح دبٌك1817328

ثالث و سبعون 116273خالدحنٌن االمٌن1827329

سبع و سبعون 176077مخائٌلربا ٌعقوب1837330

ثمان و أربعون 123648واصلسها دبوري1847331

أربع و خمسون 5454غائببشاردٌما عدي1857333

أربعون 83240هٌثمفرح خضور1867334

ثمان و ثالثون 3838غائبمرهفزٌنب عكعك1877335

خمس و سبعون 165975محمد خٌراسماء الشاوي1887338

أربع و خمسون 153954احمدساجده العرٌمش1897339

ثمان و ثمانون 147488مرهفشهد عبٌس1907340ً

ثمان و خمسون 154358نضالشذى شنتٌر1917344

تسع و خمسون 104959سعدسمر الٌوسف1927345

خمس و خمسون 173855سلٌمانكارولٌن فراشه1937346

سبع و خمسون 144357بسامسالً فراشه1947347

اثنتان و ستون 134962حبٌبندى شٌخ الشباب1957348

ثالث و سبعون 165773ابراهٌمالورا شموط1967350

تسع و ستون 165369نعمانلٌن بٌطار1977352

خمس و أربعون 83745جمالهدٌل الحسٌن القدور1987353

اثنتان و ثمانون 127082احمدحلٌمه المصري1997355

أربع و سبعون 116374غساننغم المحفوض2007356

غائبغائبغائب14احمدفاطمة الزهراء االحمد2017358

أربع و سبعون 106474ولٌدعبٌر زقزوق2027359

أربع و ثمانون 156984عامررنٌم داغستان2037360ً

ثمان و خمسون 104858باسمآٌه الغرٌب2047363

خمس و عشرون 2525غائببسامعبد الرحمن البردان2057367

خمسون 123850حنازٌنه درغام2067368

أربع و خمسون 124254عبد الغنًاسماء آفه2077369

ست و أربعون 143246ولٌدندى المنصور2087370

ثالث و ثمانون 107383محمد غالبمارٌا الحسٌن2097372

سبع و ثمانون 147387رٌاضسالم سبسب2107377ً

خمس و خمسون 144155منتجب الدٌنسوزانه العٌسى2117378

غائبغائبغائبغائبعزامساره سواس2127380

أربع و أربعون 133144عبد الجبارفاطمه المحٌمٌد2137381

ست و أربعون 113546عبد العزٌزأمانً العٌسى2147382

ثمان و عشرون 2828غائبعبد السالمهٌام ملحم فاعوري2157392

ست و أربعون 4646غائبقصًلمٌا البارودي2167393

ثمان و خمسون 144458مصطفىاسعاف الكردي2177407

عمٌد الكلٌة    

درغام الرحال. د. أ
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ثمانون 136780حساممارٌا التمر البرازي2187409

ثالث و ستون 144963عبد الفتاحمها ابو كشتو2197417

ثالث و أربعون 4343غائباحمدخدٌجه الخضر2207418

ستون 105060علً فاطمة البكور2217424

أربع و أربعون 133144الٌاسهال وردة2227449

أربع و أربعون 143044عمادبٌٌر وردة2237450

تسع و خمسون 85159سلٌمانهدٌل العل2247451ً

سبع و أربعون 103747خالدنعمة العبد هللا 13006

غائبغائبغائب16محمودبراءه الشٌخ24625

غائبغائبغائب15ولٌدشاها المصري34656

غائبغائبغائبغائبعبد الحلٌممروه الحلو44767

غائبغائبغائبغائبمحمدأحمد الحسن54784

غائبغائبغائب7حبٌبغاده عفور64800

إحدى و عشرون 61521فٌصلخالد العلً الرمالت74825

أربعون 142640ابراهٌمنوره الحسٌن االبراهٌم85849

خمسون 153550عبد الجبارمحمد العمر95856

غائبغائبغائب10حسنفاطمه علً البكور105864

خمس و أربعون 153045سامرمارو دومط115886

غائبغائبغائبغائبمحمدتسنٌم العثمان125898

غائبغائبغائب14سلٌمعبد المعطً الحسن حلب135901ً

غائبغائبغائب19خضرراكان احمد145910

ثمان و ستون 155368عبد الفتاحروان الحلب155994ً

غائبغائبغائبغائبصباحهبة شٌك166106ً

غائبغائبغائبغائبأحمدمحمود الحاج حمود176119

ست و ثمانون 147286فاضلدعاء االبراهٌم186292

إحدى و خمسون 173451ماهررٌما ماهر المحمود196311

إحدى و ستون 154661بسامخوله بسام حمد206320

غائبغائبغائب18توفٌقنمر توفٌق نمو216348

اثنتان و أربعون 4242غائبمحمدعائشه محمد شنو226355

غائبغائبغائب14منهلكارٌنا منهل بصبوص236371

إحدى و سبعون 125971أنسآالء أنس قدور السلٌمان246387

غائبغائبغائبغائبخالدسهام خالد اسماعٌل256388

أربعون 162440رامًعبدو عنبر266397

غائبغائبغائبغائبوائلٌارا وائل قاورما276402

سنة اولى راسبون

عمٌد الكلٌة    
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أربع و ثالثون 122234علًمها علً سعد286408

خمس و ثالثون 142135عبد الحكٌمهبه عبد الحكٌم النبهان296412

غائبغائبغائب14خالدزٌنب العوض306413

إحدى و خمسون 193251عبد الرزاقتسنٌم عبد الرزاق الطماس316425

إحدى و ثمانون 146781مرهفهناء مرهف عبٌس326426ً

سبع و خمسون 154257هشامسٌرٌن هشام ابراهٌم336450

غائبغائبغائبغائبعبدالرحمنمحمود عبدالرحمن العٌد346459

غائبغائبغائبغائببدرامجد بدر موسى356468

غائبغائبغائبغائبحسناسماء حسن الدروٌش366476

اثنتان و ثالثون 3232غائبحاتمبهاء المحمود376496

غائبغائبغائبغائبماجدهال ماجد شٌخ الزور386500

غائبغائبغائبغائباحمدفاطمه احمد الشعبان396501

إحدى و خمسون 153651مٌخائٌللٌندا مٌخائٌل جروج406504

غائبغائبغائب15عبد الرحمنعبد الحلٌم خطاب416508

غائبغائبغائبغائبأحمدصفاء أحمد السلٌمان426687

ثالث و خمسون 124153غالبرؤى الفارس436797

إحدى و خمسون 173451صبا الفجر446800

سنة ثانٌة تخلف 

غائبغائبغائب10فٌاض المبارك 11614

غائبغائبغائب16بثٌنه النعسان 21659

غائبغائبغائبغائبمحمدثائر ضمان32707

غائبغائبغائب13جمٌلمرٌم حمشو43803

غائبغائبغائبغائبحسنمنال االشقر53955

سبع و سبعون 156277قاسمسماح الحسن64002

غائبغائبغائب9ٌوسفضحى الدبس74631

غائبغائبغائب7عبد المنعممصطفى رٌشان84655

غائبغائبغائب6أحمدغٌداء الحسن94669

ثمان و ثالثون 102838عبد اللطٌفوسام الشحود104682

ثالث و ثالثون 62733فادينٌنا عوض114757

ثالث و خمسون 84553اسامةغرام الحسن124761

خمس و ثالثون 62935سامررما حصن134763ً

ثالثون 62430دروٌشمحمد األحمد 144765

غائبغائبغائب8عٌسىفادي لحلوح154772

غائبغائبغائب10نصرالٌاس عراض164858

غائبغائبغائب8عارفمعن قرمش174866

عمٌد الكلٌة    

درغام الرحال. د. أ
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محمود العبدهللا. م: قارئ
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نورا الحاج زٌن.م: مدقق
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غائبغائبغائب10مجد العربفاطمة العزي184910

غائبغائبغائب12محمدلجٌن الشعار194954

غائبغائبغائبغائبجورجنور الشٌخ205242

أربع و ثالثون 82634غٌانٌعقوب فرحه215248

غائبغائبغائب9عبد الكرٌمنعمه  الصطٌف225388

اثنتان و ثالثون 131932خالدمعاوٌه الشامان245978

غائبغائبغائب10زكرٌاعبد هللا المشعل256039

أربع و ثالثون 3434غائبأحمدلمى لقمس266045

غائبغائبغائب16عمرزهٌر الخالد276101

خمسون 113950ولٌدانس ٌوسف286113

غائبغائبغائب12خالد عبدالرزاق الشٌخ296152

ست و ثالثون 102636عبدالسالمأسماء الكٌسو306211

إحدى و أربعون 122941محمدحسن الهالل316220

غائبغائبغائبغائباٌمندحام غٌانة326250

غائبغائبغائبغائبمحمد مرهفموسى بغجاتً 336286

ثالث و خمسون 153853احمدحنٌن احمد االبراهٌم346492

غائبغائبغائب13صفوانمهند بستون356522ً

تسع و ثالثون 182139امٌنورد امٌن موسى366595

خمس و ستون 95665عرفانرنٌم عرفان الطٌار الصباغ376599

غائبغائبغائب19عبد الهادينور الدٌن الحسٌن386650

ست و أربعون 93746غزوانأسامة الدندشل396911ً

تسع و أربعون 163349ناصرالنا غانم407057

تسع و ثالثون 142539سلٌمانٌارا ابراهٌم417069

ست و خمسون 154156أحمدغادة الكٌجان427136ً

غائبغائبغائبغائبسامرنور وتار437146

إحدى و خمسون 153651الحسنٌارا أبو خالد447158

ثالث و أربعون 103343أحمدهاجر المحمد457190

غائبغائبغائبغائبقاسمفاطمة عرباش467208

إحدى و ثالثون 3131غائبتقى العل477224ً

غائبغائبغائب11حسانسالم سلمو487236

اثنتان و ستون 125062رنٌم الحلوان497265ً

خمس و أربعون 133245مخلصحال المحمود االسماعٌل507287

سبع عشرة 1717غائبعباسٌاسمٌن البدور517290

اثنتان و ستون 144862طارقماٌا العدلة527296

اثنتان و أربعون 142842نصرصالح الرحٌل537302

عمٌد الكلٌة    

درغام الرحال. د. أ
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إحدى و ثالثون 112031عبدٌوسف االبراهٌم االحمد547320

سبع و ثالثون 142337عماد رزام الحالق557384

ثالث و خمسون 104353كمالوصال الشٌخ احمد567386

غائبغائبغائب16عبد الرزاقشهامة الخلٌل577416

إحدى و ثالثون 3131غائبأحمدرهام العبدهللا587419

إحدى و ثالثون 102131عبد المجٌدماجدة القاسم597422

خمس و خمسون 5555غائبصفواناالء الحٌط 607431

أربعون 122840ٌحٌى مناف الحسن 617433

سنة ثالثة تخلف 

غائبغائبغائب15نور الحماده12153

إحدى و أربعون 132841محمد ابراهٌم محمد العبٌدالمحٌمٌد24594

خمس و ثالثون 82735احمداٌمان العمر34833

غائبغائبغائب7ابراهٌم عبد العزٌز االبراهٌم44895

تسع و ثالثون 73239احمدلبانه العبود54997

تسع و عشرون 2929غائبعبد الرحمنهدى عسل66081ً

غائبغائبغائبغائبامٌنحنا موسى76120

تسع و خمسون 154459ٌوسفزٌنب الخالد86123

خمس و ثالثون 152035عبد الرزاقشٌماء عفس96228

غائبغائبغائبغائبحسٌندنٌا الشٌخ106823

سبع و أربعون 153247محمودنور العلوش116997

غائبغائبغائب10امٌننعمة المحمد127222

133346فٌاضأمانً صواف137318

تسع و عشرون 62329علًأحمد االحمد االبراهٌم147427

إحدى و ثالثون 102131محمودسعد محمود النعسان157428

سنة رابعة تخلف

ست و أربعون 4646غائبأحمدهبة السلٌمان13535

غائبغائبغائبغائبوالء الحمشو23574

غائبغائبغائب6رنا سنكري34492

إحدى و خمسون 74451ممدوحغزاله العبود المصطفى 44686

خمسون 183250حناماري اسكاف54815

غائبغائبغائبغائبسمٌراحمد دعبول65213

غائبغائبغائبغائبسنا الشٌخ أحمد75775

أربع و ستون 154964فاطمة حلٌلو86082

غائبغائبغائبغائبرشٌدحسٌن حالوة96219

غائبغائبغائبغائبابراهٌم سارة المحمد106273

عمٌد الكلٌة    

درغام الرحال. د. أ
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غائبغائبغائب10سلٌمضامن سلٌم الضامن116552

ثالث و ستون 144963عبدالستاررضٌه عبدالستار الغلبان126776

غائبغائبغائبغائبابراهٌمصفاء الشبٌب136854

غائبغائبغائبغائبمحمد لطفًرنا حمود146957

غائبغائبغائبغائبعبد الحمٌدطارق شٌخ عمر167123

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمفاطمة قدور177310

غائبغائبغائبغائبمحٌسنرٌاض السلوم187312

غائبغائبغائبغائبمحمد مالكرشا الناصر197364

غائبغائبغائبغائبعمرأحمد جعبو207366

غائبغائبغائبغائبعمراسراء نجم السٌد217374

غائبغائبغائبغائبعٌبد الباريٌوسف الشمال227376ً

غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقوائل العل237390ً

غائبغائبغائبغائبخالدغالٌة الرواس247403

غائبغائبغائبغائبمحمدمجد الدٌاب257410

(مستجدون)استضافة ادلب 

إحدى و ستون 124961حسانامنة المحٌمٌد119000

تظلٌل نموذجٌنست عشرة 16016حسانعال المحمد219001

ثمان و عشرون 91928خلٌف محمد المحمد 319002

إحدى و سبعون 106171منٌر راما  بركات 419003

اثنتان و ستون 144862محمد منى كنجو 519004

تسع و أربعون 133649محمد عبد السالم غال619005ً

إحدى و ستون 124961توفٌق ضحى االسعد 719006

خمسون 104050عبد المعطًحلٌمة احمد 819007

أربع و سبعون 126274حافظخدٌجة ابراهٌم 919008

سبع و سبعون 136477ٌاسر سوزان حسون1019009

ست و خمسون 124456خالد والء العبو 1119011

اثنتان و خمسون 133952محمودرٌم المحمد1219012

ست و خمسون 144256معتزندى الٌوسف1319013

أربع و أربعون 152944زهٌرتٌماء قطاش1419015

ست و خمسون 134356محمد شٌماء القاسم 1519016

اثنتان و ثمانون 107282محمد نسرٌن زٌدان1619017

سبعون 155570عبدوهبة الشواف1719018

إحدى و سبعون 175471أحمدفادٌة العمر1819019

خمس و خمسون 134255حاتم أسراء القاسم 1919020

ستون 144660محمد ٌاسمٌن ضاهر2019021

عمٌد الكلٌة    

درغام الرحال. د. أ

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌس لجنة الرصد   
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ست و خمسون 154156محمد بتول الصٌادي2119022

غائبغائبغائبغائبعبد الرحمن هٌا الطعمة2219023

ثمان و أربعون 143448ولٌدبتول نصر هللا 2319024

أربع و خمسون 104454عماد الدٌنلٌنا العامود2419025

ست و أربعون 93746سفٌر رٌم حنا2519026

تسع و أربعون 143549أحمد غزل رشٌد 2619027

ستون 154560محمد نزاررٌم رشٌد 2719028

إحدى و خمسون 123951شمعون مرح رحال2819029

سبع و أربعون 123547حمدوخولة المحمد الدناور2919030

خمس و ستون 135265عبد المعٌنجمانة دناور3019031

اثنتان و أربعون 123042نضال براءة دٌاب3119032

ثالث و ستون 105363محمد منى الحسٌن 3219033

خمس و سبعون 146175عامر رٌما عبد الكرٌم 3319034

إحدى و خمسون 133851مدٌن ٌارا برشٌن 3419035

أربع و خمسون 153954سالم غفران ناجً 3519036

ثالث و سبعون 126173عبد اللطٌفخدٌجة الحاج عل3619037ً

ثمان و أربعون 153348محمدهاجر جعمور3719038

أربع و خمسون 153954غازي زٌنب المصطفى3819039

إحدى و ثمانون 156681عقلرٌم الشعبان3919040

خمس و سبعون 146175معتصم إٌمان المنصور4019041

إحدى و ثمانون 156681حكم لٌلى النعسان 4119042

ثالث و خمسون 104353أحمدنور شاوي 4219043

تسع و ستون 135669محمد شٌماء الدلة 4319044

خمس و عشرون 101525خالد حسٌن المنصور 4419045

تسع و أربعون 103949سامر هدى الطوٌل 4519046

إحدى و خمسون 143751محمودهبة السطوف 4619047

غائبغائبغائب15عبد العزٌز صفا عجاج 4719048

إحدى و ستون 154661احمد ندى المحمود 4819049

اثنتان و خمسون 163652عٌسى رزان ناصٌف 4919050

سبع و أربعون 143347ابراهٌم هدى عربو 5019051

اثنتان و ستون 154762عبد الكرٌم نارٌن الصباح 5119052

ثالث و ثمانون 127183بهجان كرٌستٌا السعد 5219053

ست و ثالثون 102636محمد مرفت عثمان 5319054

تسع و ثالثون 102939واصل غادة نور الشعبان5419055

سبع و ستون 125567محمد رزان خالد 5519056

عمٌد الكلٌة    

درغام الرحال. د. أ
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ست و أربعون 133346حسام بشرى طرن 5619057

سبع و أربعون 123547نصر عبد الكرٌم الصٌادي 5719058

تسع و عشرون 121729احمد رأفت االحمد 5819059

سبع و عشرون 111627مصطفىعال الدلة 5919061

أربع و خمسون 144054عبد المعٌن رؤى مبارك 6019062

اثنتان و ستون 134962علً تسنٌم العساف 6119063

أربعون 103040محمودسوزان العبود 6219064

تسع و خمسون 104959احمد فاٌزغزل السٌد عٌسى 6319065

ستون 134760عبد المجٌد سالفة الجرك 6419066

إحدى و خمسون 104151محمد هدٌل ابراهٌم 6519067

إحدى و أربعون 132841شمس الدٌن غفران شرف الدٌن 6619069

ست و أربعون 143246محمودهال شتات 6719070

ثالث و سبعون 136073فٌاض هند السالم 6819071

ستون 134760مالك روز الباكٌر 6919072

ثمان و أربعون 123648اسامة دالٌة الحاج علً 7019074

ثمان و ستون 105868ماجد عواطف درٌة 7119075

إحدى و سبعون 125971عبد المجٌد خالد االسماعٌل القاسم 7219076

اثنتان و سبعون 126072صالح هٌا بارودي 7319077

أربع و ثمانون 147084حسٌن نور الهدى حسون 7419078

أربع و سبعون 155974حسٌن دارٌن مجحود 7519079

ست و خمسون 94756هٌثم محمد المحمود 7619080

إحدى و ثمانون 156681مازن حمود المحمود 7719081

ثالث و خمسون 153853عبد هللا مها عبد الخالق 7819082

تسع و ثالثون 102939ٌوسف اٌغد العمر 7919083

اثنتان و سبعون 185472محمدبتول عبدو 8019086

سبع و أربعون 173047عبد القادر دالل صلٌعً 8119087

ست و ستون 165066عدنان صفاء العزو 8219088

ستون 144660عزام معاذ مفتاح الخٌاط 8319089

خمس و ثالثون 102535مجاهد اٌهم القره حسن 8419090

أربعون 122840عبد هللا رنٌم عدامة 8519091

ست و ثالثون 142236محسن حنٌن عمرٌن 8619093

إحدى و سبعون 125971شعالن بسمة عباس 8719094

خمس و أربعون 143145عبد القادر نها الرجب 8819095

خمس و خمسون 124355محمد نوفة المحمد 8919096

أربع و أربعون 143044ٌونسجولٌان المٌهوب9019097

عمٌد الكلٌة    

درغام الرحال. د. أ
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ثالث و ستون 135063عدنان اسراء النعسان 9119098

خمس و أربعون 143145علً سارة احمد9219099

ست و أربعون 143246اٌمٌل لٌلٌان محفوض 9319100

إحدى و أربعون 152641عبد هللا بٌان الشٌخ ٌوسف 9419102

ثالث و ستون 135063ٌاسٌن قبس المحمود 9519108

اثنتان و خمسون 124052عبد اللطٌف زهراء بالن 9619109

أربع و خمسون 104454احمد مروة عبد الكرٌم 9719110

ثالث عشرة 1313غائبعبد اللطٌفخلدون كعٌد9819111

اثنتان و ثالثون 82432خالد محمد المحٌمٌد 9919112

ثمان و خمسون 104858محموداالء العوض10019120

خمس و سبعون 156075محمد دعد المللً 10119122

ثمان و أربعون 123648ابراهٌم شهد حورٌة10219123

ثمان و ستون 155368ولٌد ٌاسمٌن الحنبظل10319124ً

إحدى و سبعون 106171مروانسارة الخضري10419125

خمس و أربعون 153045احمد شهد مصطفى10519126

ست و ثالثون 132336محمود ٌاسمٌن المحمد10619127

ثالث و خمسون 134053محمد رغد العنٌن10719128

أربع و أربعون 103444خالد عدنان محمد علوش10819129

أربع و ستون 105464محمد دٌب انوار العصري10919130

اثنتان و أربعون 103242انور اٌفا واصل11019131

سبع و ثمانون 157287عبد الرحمن مروة المحمد11119132

ثالث و ستون 125163كاللهبة المحمد 11219135

إحدى و ثمانون 146781مروانبشرى القاسم11319136

إحدى و خمسون 104151عبد المتٌنحسن ابو عائشة11419138

سبعون 155570احمدساندي العمر11519139

اثنتان و ثالثون 102232عبد العظٌملؤي عبد العال11619140

ثالث و خمسون 94453أحمدسمٌرة خطاب11719146

(راسبون)استضافة ادلب 

غائبغائبغائبغائبمروانهانً الحالق السقا113003

ثالث و ثمانون 146983عبد الحمٌدهدى الصطوف213034

غائبغائبغائبغائبعفٌفبشار الدندل313039

إحدى و أربعون 93241أحمد ٌاسرنور جاوٌش413042

غائبغائبغائبغائبمحمد علًشهد الحاج لطوف513133

غائبغائبغائبغائبعبد هللاٌوسف سرٌة613162

غائبغائبغائبغائبشاهررنٌم موقع713213

غائبغائبغائبغائبناصربراءة الناصر813243

غائبغائبغائبغائباحمدبٌان فرزات 913341

اثنتان و تسعون 147892مروانروض داغر1013349

عمٌد الكلٌة    

درغام الرحال. د. أ
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تسع و ثمانون 137689مروانراما داغر1113350

غائبغائبغائبغائبضٌاء الدٌنصباح دامس1213352

ست و ثالثون 92736محمودمصطفى مرعٌان1313372ً

غائبغائبغائبغائبمحمدمضر تاصر الدٌن1413417

ستون 6060غائبمأموندعد العل1513423ً

غائبرٌاضشهامة الوضٌح1613455ً
غائب

غائبغائب

غائبغائبغائبغائبمحمدسهاد العدرة1713466

غائبغائبغائب9مٌالدمحمد نور كاش1813471

غائبغائبغائب12احمدمحمد مصٌن1913472ً

غائبغائبغائبغائبمحمدفاطمة العل2013483ً

غائبغائبغائبغائبخٌرومنى عبد الغفور2113495

غائبغائبغائبغائبهٌثمرامً تنزري2213498

غائبغائبغائبغائبمصطفىورود العبد هللا2313505

غائبغائبغائبغائبمحمودحال التوم2413511

ثالث و خمسون 163753احمداسٌا نعنع2513514

غائبغائبغائبغائبأكرممحمد الٌوسف2613534

عشرون 2020غائبموسىمرح حنا2713535

غائبغائبغائب11كمالإلهام سبٌع2813541

غائبغائبغائبغائبماجدعبد هللا الخضر2913549

غائبغائبغائبغائبمروانصفاء االسعد3013556

غائبغائبغائبغائبهٌثمسمٌحة المرع3113559ً

غائبغائبغائبغائبصالحعدي الخلف الحمود3213566

اثنتان و خمسون 104252هشام عالء جنٌد3313567

غائبغائبغائبغائبمحمودآمنة الدٌري3413570

غائبغائبغائب9أحمدمحمد االبراهٌم3513580

غائبغائبغائبغائبمحمدٌوسف الزهران3613585

غائبغائبغائبغائبمحمد جمالسلوان شبب3713594

ست و ثالثون 3636غائبمحمدنجود الرشٌد3813601

غائبغائبغائب9محمدهبة كردي3913608

غائبغائبغائبغائبعبدهللابشار سلمو4013610

أربعون 122840حازم عبد هللا خٌارة 4113616

اثنتان و أربعون 123042محمد فائز عائشة رمضان4213625

اثنتان و عشرون 2222غائبعمارأحمد قزٌز4313628

عشرون 2020غائبمحمدخالد الحاج4415383

عمٌد الكلٌة    

درغام الرحال. د. أ
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(حملة)استضافة ادلب 

غائبغائبغائبغائبعبد النالصرعفراء برٌش113002

إحدى و خمسون 143751عبدالقادرأمانة السعٌد213016

غائبغائبغائبغائبعبد الحلٌمهدى الٌوسف313057

غائبغائبغائب12مالكفاطمة األسود413064

غائبغائبغائب10عبد المنعمرغد حاج جدوع513066

غائبغائبغائب10محمودأحمد خلٌفة613084

غائبغائبغائب11ابراهٌمندٌم الجمعة الحدٌد713085

غائبغائبغائبغائبحسٌنأحمد الشدهان813091

غائبغائبغائب14عزاتفطٌم الحوران913093ً

غائبغائبغائب10محمدمحسن مطر1013106

غائبغائبغائب14حمادعواد المحمد1113112

غائبغائبغائبغائبولٌدفاطمة زوٌغ1213117ً

غائبغائبغائبغائبعلًرشان محمد دٌب1313122

خمس و أربعون 153045مصطفىأنور الطوٌل1413166

غائبغائبغائب11حسٌنخالد الطوٌر1513178

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمعبد الستار الناصر1613198

تسع و خمسون 104959محمدكرم حمام1713204ً

غائبغائبغائب12حساماحمد العثمان 1813223

غائبغائبغائبغائبمحمدبدور السفر1913224

غائبغائبغائب11شرفًتواصٌف المطهور2013226

خمس و خمسون 144155علًحلوم المحمد2113233

غائبغائبغائبغائبمنٌرمحمد علً كاشور2213242

غائبغائبغائب11محمداٌمان اسوٌد2313252

غائبغائبغائب15بساماٌمان عوض2413254

تسع و عشرون 2929غائبخالدعبد الرحمن الضاهر2513268

غائبغائبغائبغائبٌاسرمصطفى حموش2613272

غائبغائبغائبغائبحسٌنوعد األحمد2713279

غائبغائبغائبغائبعبد الحمٌددٌانه البكور2813287

ثمان و ثالثون 112738علًتركٌة االبراهٌم االحمد2913299

غائبغائبغائبغائببدر الدٌنمحمد غٌث اربٌع3013310

غائبغائبغائب14هٌثمآالء مصري3113318

غائبغائبغائبغائبفوازدٌنا غفرج3213320ً

غائبغائبغائب14محمد فائز غنوة رمضان 3313329

غائبغائبغائبغائبفاضلامتثال طماع3413369
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درغام الرحال. د. أ
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غائبغائبغائب18خالدبشرى الضاهر3513376

غائبغائبغائبغائبمحمدسامٌة العٌنٌن3613384

غائبغائبغائبغائبمحمدثناء العٌنٌن3713385

غائبغائبغائب17ابراهٌمامنة حالق3813387

غائبغائبغائب12تسنٌم زنكلو3913395

غائبغائبغائبغائبنجٌبهند االبراهٌم4013408

غائبغائبغائب12جماللٌنا األسعد4113415

اثنتان و أربعون 142842غالبأحمد النجار4213416

غائبغائبغائب9نجٌبخٌرٌة االبراهٌم4313424

غائبغائبغائبغائبفٌاضدالٌا فٌاض عرنوس4413429

غائبغائبغائبغائبأسعدمدٌحة صٌموع4513431

ست و ثمانون 147286حسانسمٌة حاج اٌوب4613436

غائبغائبغائب16محمدرنٌم الخلٌفة4713444

غائبغائبغائبغائبنجٌبمحمد الشام4813451ً

غائبغائبغائبغائبابراهٌمفاطمة الصغٌر4913458

غائبغائبغائبغائبٌوسفصالح االبراهٌم5013460

غائبغائبغائبغائبمنٌرلما نجم5113475

إحدى و أربعون 4141غائبعبد الحمٌدٌاسمٌن برهو5213492

غائبغائبغائبغائبمحٌمٌدأحمد المحمود5313497

غائبغائبغائبغائبعبد الحًبشار االبراهٌم 5413501

غائبغائبغائبغائبطهعبد السالم العل5513507ً

غائبغائبغائبغائبمحمدنور الدباس5613512

ثمان و ثالثون 122638خالدعامر الجاسم5713515

غائبغائبغائبغائبهشامنٌرمٌن المحمد5813519

غائبغائبغائب13مهدينور الشٌخ بكور5913523

غائبغائبغائبغائبهٌثمصبا عنجران6013530ً

غائبغائبغائبغائبأحمدهدٌل البكور6113532

غائبغائبغائبغائبمحمد فوزيمحاسن ذكور6213533

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمعدنان االبراهٌم6313537

غائبغائبغائبغائبسماح النجار6413539

غائبغائبغائب12محمد دٌبدعاء بعبر6513542

غائبغائبغائبغائبحسٌنأحمد الحمود6613545

غائبغائبغائبغائبعمادفاطمة عٌد6713547

غائبغائبغائبغائبمحمدمرٌم االبراهٌم6813560

غائبغائبغائبغائبمحمدزهره الصبٌح6913562
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ثالث و أربعون 133043غسانرٌم السمٌر7013564

تسع و ثالثون 102939محمد علًدعاء هنداوي7113569

غائبغائبغائب10عبد الرزاقعبٌر دروٌش7213574

خمس و عشرون 2525غائبعبد الكرٌمنٌرمٌن بخوري7313578

ست و ثالثون 92736أنسمحمد الحاج7413581ً

غائبغائبغائبغائبسعٌدفؤاد كرابٌج7513583

غائبغائبغائبغائبعالوينور الصبٌح7613590

غائبغائبغائبغائبمحمد عادلعال سٌجري7713602

(راسبون)استضافة الحسكة 

مراجعة االمتحاناتحجبحجبحجبحجبحكمتعلً الضامن114053

غائبغائبغائبغائبموفقمصطفى الحلوا214082

غائبغائبغائب9حسنمحمد قطاش314202

غائبغائبغائبغائبمصطفىنور الهدى هوٌس414422

غائبغائبغائبغائبعمادلولٌتا استنبول516005ً

اثنتان و ثالثون 102232عبد الكرٌماحمد الحمدو616040

(حملة)استضافة الحسكة 

اثنتان و خمسون 143852عبد الكافًمرٌم األسعد114373

(مستجدون)استضافة الرقة 

ست و ستون 145266علً ربا الموٌغر120000

ثالث و خمسون 134053محً الدٌنفاطمة العل220001ً

غائبغائبغائبغائبخلٌلبشرى حنظل320002

ثمان و أربعون 143448محمدإٌمان الحسن420003

خمسون 153550اسماعٌلخالدٌة الحبٌب520006

(راسبون)استضافة الرقة 

غائبغائبغائبغائبمصطفىمحسن البلٌخ114032

تسع و ثالثون 142539عبدابراهٌم الخلٌل214058

ثالث و أربعون 142943فوازدانٌا الخلف314059

غائبغائبغائبغائبحمودأسامة العل414240ً

غائبغائبغائبغائبابراهٌمعبد هللا العبد هللا514282

سبع و أربعون 93847محمدبشار العمر614323

غائبغائبغائبغائبمصطفىمنذر البلٌخ714324

سبع و أربعون 133447قحطانزهر الشمٌط814340

غائبغائبغائبغائبهاللمحمد امٌن الحسٌن914371

غائبغائبغائب6فرٌدعبد الستار رمضان الجراد1014381

اثنتان و أربعون 182442طهأحمد الصغٌر1114398
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غائبغائبغائبغائبطه محمد نور الصغٌر1214411

غائبغائبغائبغائبمحمد نورابراهٌم الحاج ابراهٌم1314421

غائبغائبغائبغائبمحمدنعٌمة محمد المحسن1414428

غائبغائبغائبغائبخالدبسام طومان1514431

غائبغائبغائبغائبخلٌلغفران الخلٌل1614440

غائبغائبغائبغائبمحمود روان صعب 1714460

ست و عشرون 2626غائبمصطفىمحمد مهدي المحمد1814461

خمسون 153550عبدألٌسار العالش1916053

(حملة)استضافة الرقة 

غائبغائبغائب7مصررفعت منصور114024

خمس و أربعون 162945عادلأسامةالجاسم214035

غائبغائبغائب11بساموسٌم المحمد314063

غائبغائبغائبغائبٌاسرعبد الكرٌم الخلوف414102

غائبغائبغائب8حسٌننبٌل الحاج حسٌن514108

غائبغائبغائب10أحمدسالم مصٌطف614116

غائبغائبغائب6ولٌد حسنمحمد االسعد714131

غائبغائبغائب6عبد القادر محمد المنصور814134

غائبغائبغائب7محسنمصعب العلٌوي الدوغان914136

ست و ثالثون 112536محمدفاطمة العبد الخلٌل 1014147

غائبغائبغائب6صالحمراد عل1114149ً

غائبغائبغائب7محمدنور العان1214151ً

ست و أربعون 103646عبد الكرٌم نجٌب العبٌدي1314161

عشرون 2020غائبجمعةماري المحمد 1414176

غائبغائبغائب7عبد القادرمرٌم البكور1514182

ثمان و ستون 76168عبد السالممها المحٌمٌد1614184

غائبغائبغائب8علًحسٌن الحسٌن1714189

غائبغائبغائبغائبمحمودآالء العبدهللا1814205

ست و ثالثون 92736علًمحمد االحمد1914237

غائبغائبغائب7عبد اللطٌفنور المرع2014252ً

غائبغائبغائب7حسنبراءة حمدلس2114258

غائبغائبغائبغائباسماعٌلمٌاسة المحمد2214259

غائبغائبغائب7ٌاسٌنحسٌن جوخدار2314277

سبع و أربعون 93847محمد علًغفران الحمدي2414279

غائبغائبغائب10محمد فاطمة القاسم2514280

غائبغائبغائب8حسنعبد اإلله العلٌوي2614285
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غائبغائبغائب6حمزهحٌان احمد2714296

غائبغائبغائبغائبشحادهعبد المجٌد الشاوي2814299

أربع و عشرون 2424غائبٌوسفابراهٌم العبد2914307

غائبغائبغائبغائبعبد فاطم موسى الالٌح3014321

غائبغائبغائب7فسصلاسماعٌل المحمد العبدهللا3114330

غائبغائبغائب7حسٌنعامر العلٌوي3214336

ثمان و ثالثون 92938ناٌفمحمد عاشور3314353

غائبغائبغائب7رضوانأحمد الخالد3414359

غائبغائبغائب8شحرورغفران الحسٌن3514380

غائبغائبغائبغائبمحمد نورأبً حسن االبراهٌم3614382

غائبغائبغائب6أحمدإناس المبارك3714385

غائبغائبغائب7عبٌدحسن العباس3814392

غائبغائبغائبغائبشكريرودي شٌخو3914432

غائبغائبغائب13احمدغٌداء فخري4014452

(مستجدون)استضافة تدمر 

ثمان و أربعون 123648عبد الرحمنخدٌجة اسوٌد119010

أربع و ثالثون 102434أحمدفرح المطلق219014

ست و خمسون 154156عزام محمد منٌر زبٌر 319060

خمس و ثمانون 127385عبد السالمأسامة النعٌم419068

ثمانون 146680محمدأحمد الخلٌل العمر519073

ثمان و أربعون 133548عبد المنعمفاطمة شحود619084

تسع و أربعون 103949أحمدغدٌر اإلبراهٌم719085

ثالث و ستون 154863عذابمحمد األحمد819092

خمسون 123850أسامةمارٌا شٌخ النجارٌن919101

غائبغائبغائبغائبعبد الغفورمحمد الكناص1019103

اثنتان و خمسون 173552إبراهٌمعبد هللا القدور1119104

ثالث و سبعون 145973عبد الكرٌمرغد الحنتوش1219105

أربعون 152540أحمدلما السماعٌل1319106

إحدى و ستون 144761سامر هبة اسماعٌل1419107

اثنتان و أربعون 103242حسٌنإٌمان الدعبول1519114

خمسون 143650أٌمنممدوح الفزع1619115

تسع و خمسون 174259محمدأحالم سودٌن1719116

أربع و ستون 6464غائبخالدراما الع1819117ً

ثمان و ستون 125668عبدوعلٌا الحمادي1919118

ست و أربعون 103646ٌمانٌسرى حمد2019119
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اثنتان و ستون 154762راتبفرح عبد هللا2119121

خمس و خمسون 134255محمودلٌما القاسم2219133

ست و خمسون 144256محمدٌارا الكٌجان2319134ً

إحدى و ستون 154661رائدآٌة علوان2419137

سبع و خمسون 144357مصعبدٌمة اإلدلب2519141ً

ست و ستون 155166إسراء بوظان2619142

(راسبون)استضافة تدمر 

إثنتا عشرة 12012عبد الرزاقعبٌدة مصٌن114429ً

ثالثون 3030غائبحسٌنهالة علوان214435

غائبغائبغائب9عبد المعٌنصفاء ضهراوي314455

(حملة)استضافة تدمر 

سبع و عشرون 91827أحمد حلوان114140ً

ثمان و أربعون 103848عبد الرحٌممحمد الحلوم214201

غائبغائبغائب14راغبمحمود الخلٌل314207

غائبغائبغائبغائبأحمدتمٌم الحلوم414245

غائبغائبغائب6حسٌنرنا الحمدو514254

غائبغائبغائب7خلفعلً الدهش614276

غائبغائبغائب9عمرمحمود العجاج714283

غائبغائبغائب8مهديأحمد األحمد814303

غائبغائبغائب9جمٌلرٌم أبو شناق914308

غائبغائبغائب6جبرمحمد طٌار1014423

(راسبون)استضافة دٌر الزور 

غائبغائبغائبغائبأحمدعبد الحكٌم الٌاسٌن114223

غائبغائبغائبغائبمصطفىٌاسمٌن المحمد214304

غائبغائبغائبغائبخالدنور الهدى االحمد314319

غائبغائبغائب10حسٌنعبد هللا فالحة414335

غائبغائبغائبغائبعبد الحلٌماسامه العمر514346

ست و ستون 184866حسننور عزوز616011

غائبغائبغائبغائبطاللسلٌمان طٌبان716046ً

غائبغائبغائب17مروانحٌاة الصالح816057

(حملة)استضافة دٌر الزور 

تسع و أربعون 153449حسامروشان قطاش114247

غائبغائبغائبغائبعبد اللحكٌممصطفى المصطفى214293

ثالث و أربعون 123143محمدراما المانع314379

غائبغائبغائب16فوازحلٌمة الحرام4ً
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