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اثنتان و ستون 6262غائبزٌاداحمد العثمان المصطفى12283

أربعون 04040محمد راتبزكرٌا الشٌخ22435

سبع و سبعون 195877خلٌفناٌفة األحمد32646

خمس و ستون 184765زٌادسامر الصطٌف42727

ستون 213960محمدادٌبة طٌار52860

اثنتان و أربعون 222042طالل منال المصري62941

غائبغائبغائب16اٌمانمٌالد نسب73024

ستون 194160محمد الطلبعدي الحمٌد83029

ثالثون 111930خالدحمدو سواري93254

إحدى و خمسون 153651محمودروعه اخرس103547

ثمان و خمسون 193958أحمدربى الشحاده113623

تسع و ستون 204969اٌوبمحمد الرمضان123680

غائبغائبغائب25أحمدهبه الحمد133698

ست و ستون 194766الولٌدوفاء الحفٌان143712

سبع و أربعون 123547جمعهمحمد دعبول153750

سبع و ستون 155267عٌسىمٌالد بشور163780

إحدى و أربعون 192241خالدرغده الحسٌن173811

ثالث و ستون 174663سهٌلفتوح بٌطار183823

خمسون 173350خالدٌاسمٌن العمر193850

ستون 154560عمادمٌساء عماد السلوم203869

ستون 213960ماجدبراءه األحمد213992

خمس و ستون 254065مشهورمحمود الحاج محمود224096

إحدى و ستون 243761محمدبشٌر قسوم234185

أربع و سبعون 185674طلٌعمروة الحمود244332

سبع و خمسون 253257مصطفىوحٌد سلٌمان254462

غائبغائبغائب27عوضأحمد عوض البراهٌم264483

غائبغائبغائب24فؤادمرٌم حمشو274507

اثنتان و خمسون 203252عبدالقادرآالء عبدالقادر284569

ست و ستون 184866مصطفىمحمد الطالب294572

ست و عشرون 2626غائبحسانحمود الجاسم304616

سبعون 205070خالدفاطمه الكوٌسم314675

غائبغائبغائب18محمدروعه الشالش324697

تسع و خمسون 194059عبد هللادٌانا المحٌمٌد334728

أربع و خمسون 243054عنادهدى الخضر العل344734ً

ستون 174360ٌاسٌنرٌام الدعبول354739

ثالث و خمسون 203353خالداٌاد التمر364907

تسع و أربعون 242549ٌوسفساره الحسن374946

ست و ستون 234366محمدشٌماء السوٌدان384972

إحدى و أربعون 122941حسنمصطفى حسن الحسٌن394977

أربع و خمسون 203454أحمدحسٌن أحمد الخالد404986
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ثالث و سبعون 254873احمدعمرالمحمد414987

إحدى و ستون 263561عبدالمجٌدعبد الباسط الحمص424989ً

أربع و خمسون 193554عمرخولة خضر435011

اثنتان و خمسون 183452غازيبراء فٌاض445016

أربعون 162440أحمدفاطمة االبراهٌم455028

ثمان و ستون 145468فاٌزعبد السالم الحسٌن465045

سبع و أربعون 272047فارسشاهر العل475053ً

اثنتان و ستون 233962محمدنور المزعم485093

حجبثالث و ستون 224163فهمًمحمد المشٌعل495096

اثنتان و خمسون 124052نصرمٌساء السرداوي505121

إحدى و أربعون 182341خالدوائل عزو515144

ست و أربعون 192746أحمدعبدهللا الحسن525149

خمس و سبعون 264975عمرأحمد الشعبان535160ً

سبع عشرة 10717فرٌدرٌم الدٌوب545181

غائبغائبغائب13فضلعبٌر المصٌطف555187

سبع و خمسون 233457مروانحذٌفة الٌوسف565197

اثنتان و خمسون 193352عبدالهاديرزان غزاله575199

تسع و خمسون 144559محمدنور االطرش585206

ثالث و سبعون 175673محمد سعٌدحمزة الناعم595211

ثمان و خمسون 154358خالدعالء المحمود العمر605214

ستون 164460حسٌنصهباء حاتم615221

ثمان و خمسون 233558عز الدٌنعالء الدٌن الحمد625224

اثنتان و خمسون 173552محمدابراهٌم الجاموس635233

تسع و ستون 244569محمدسلٌم االحمد 645237

غائبغائبغائبغائبرٌاضخلٌف الشٌخ655240

خمس و أربعون 212445علً نجم الدٌنوالء الصٌادي665249

ثمان و أربعون 212748محمدمحمد أمٌن االسماعٌل675321

اثنتان و خمسون 5252غائبمحمدعبد العزٌز الخالد685329

خمس و أربعون 103545ٌاسرنور حنوف695332

ثمان و ستون 175168نزالنهاد العلوش705362

أربع و سبعون 195574سمٌرماري رٌشه715373

غائبغائبغائب13محمد مصعبقمر ازعٌط725376

سبع و عشرون 141327خالدشحود الشعبان735384

غائبغائبغائب15حسٌنأحمد حسٌن الحسٌن745385

ست و أربعون 133346محمدمروه القطاش755398

غائبغائبغائب12غساننور االسعد765409

سبع و أربعون 182947جمعةأسامة الحسن775422

غائبغائبغائب20شرقًخالد المظهور785446

خمس و خمسون 203555محمدردٌنة االحمد795471

ست و خمسون 154156فٌصلمحمد ٌاسٌن قس805486ً
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اثنتان و خمسون 173552محمدمؤٌد عصاٌة815494

خمس و خمسون 5555غائبعبد محمد الخلٌل 825516

ثالث و سبعون 195473ناصحمنجد السلوم835518

تسع و سبعون 245579ٌحٌىابراهٌم ابو رحمون845523

غائبغائبغائب19ولٌدخلدون المنصور855537

سبع و خمسون 213657حمودهٌا حمود المحمود865540

إحدى و ستون 223961صالح احمد صالح الفارس 875548

ثالث و ستون 234063حرشوسالم علوان885580

ثمان و خمسون 184058فرجخالد فرج العبدهللا895584

مساعدةغائبغائبغائب26عبدالحكٌم قصً المحمد905606

أربعون 231740حاتممحمد السلوم915630

إحدى و سبعون 244771عمرابراهٌم البن925646ً

تسع و سبعون 255479حسٌنروان العثمان935653

تسع و خمسون 223759محمودطاهر ماجوج945684

ست و سبعون 175976حسانعزالدٌن الشاوٌش955697

أربع و أربعون 212344عمرمنى الحمدو965768

ثمان و خمسون 233558محمودسنا الشٌخ أحمد975775

ثمانون 255580أحمداٌمان مراد985790

حجب قلم رصاصاثنتان و أربعون 162642غازيناهد األسود995798

غائبغائبغائب19سمٌححمزة أبو عل1005806ً

تسع و خمسون 194059رضوانخٌرٌة رٌحاوي1015831

إحدى و خمسون 272451عبد هللاصفا الجلطه1025871

ستون 213960تركًبهاء الدٌن الخلٌل1035913

خمس و ستون 224365فاٌزفٌحاء الخلف1046057

تسع و خمسون 184159محمد النورعمر الحسٌن1056058

ست و خمسون 233356عبد القادرهبه العلٌوي1066110

ست و أربعون 212546نور الدٌنشفاء قدي1076111

غائبغائبغائب14امٌنحنا موسى1086120

أربع و ستون 263864ٌوسفزٌنب الخالد1096123

خمس و خمسون 183755دحامعبدالقادر وهب1106125ً

غائبغائبغائبغائبحسن الحامد1116160

ست و سبعون 245276احمدهاجر الزوله1126161

غائبغائبغائب18عبد الهاديحمود غزاله1136203

إحدى و خمسون 193251مصطفىفاطمه بشور1146227

غائبغائبغائب16أبراهٌمنها الحاج احمد1156284

سبعون 175370مشهورآالء الحاج محمود1166291

أربع و سبعون 254974تركًاحمد تركً الحمٌدي1176509

ست و خمسون 243256محمدمهند محمد الدروٌش1186556

خمس و تسعون 276895محموددعاء محمود المحمد1196580

غائبغائبغائب22مصطفىرٌم مصطفى السلٌمان1206585
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ست و خمسون 183856محمد اٌمننور محمد اٌمن قادراغا1216621

غائبغائبغائب27محمودالبتراء محمود السلوم1226680

أربعون 192140عبد الناصرأسامه عبد الناصر نوره1236822

إحدى و خمسون 242751ٌاسرعبد الغفور جنٌد المرع1246825ً

ست و ستون 234366عبد الرحمنمنى عبد الرحمن العل1256830ً

غائبغائبغائب27احمدخالد احمد السعد1266835

ست و خمسون 203656محمددالل محمد المسعود1276839

أربع و ستون 273764عبد الرزاقبٌان مشٌلح1286859

خمس و خمسون 183755رضوانفوزة الجاسم1296883

ثمان و سبعون 255378محمدمرجانه الحسن الناصر1306891

خمس و أربعون 252045محمودخلفه محمود الهالل1316916

أربع و خمسون 153954احمد محمد اسماعٌل1326942

اثنتان و ثمانون 275582ابراهٌمبشرى ابراهٌم السلوم1336951

تسع و ستون 254469عبد الستارسجود الفارس1346967

ثمان و ثالثون 182038محمدفاطمه محمد الحسٌن1356974

ثمان و خمسون 184058رضوانروضه رضوان سمٌر1366976

أربع و ستون 244064محمودسوسن طالب1376977

ستون 253560خالد مصطفى دبوري1387000

ثالث و خمسون 252853محمد راجححسن راجح االبراهٌم1397045

إحدى و ستون 204161محمدوفاء محمد الحمدوش1407048

ثالث و تسعون 296493حامدربا حامد المٌهوب1417067

إحدى و خمسون 282351محسنمحمد رزوق1427152

غائبغائبغائبغائبعلًفاطمة العبد هللا1437165

ثالث و سبعون 254873سعٌدأمل  المحمد1447193

تسع و ثمانون 286189عبد المجٌدسمر بٌدق1457255

حجبتسع و أربعون 272249عمرأحمد جعبو1467366

تسع و ثمانون 197089خالدغالٌة الرواس1477403

خمسون 232750موفقروعة جنٌد1487440

إحدى و ستون 204161مصطفى رٌم فشتوك14913062

ست و ستون 244266مصطفىأحمد معاذ البكور15013152

إحدى و أربعون 261541مصطفىأنور الطوٌل15113166

ثمان و خمسون 253358عبد الكرٌمعبد الستار الناصر15213198

ست و أربعون 212546عبد الرحمناالء الدٌري15313205

أربع و خمسون 173754عبد القادرعبد الرحمن القاسم15413222

غائبغائبغائب17حسنسراب الناقوح15513241

أربع و ستون 263864حمزههدى االمان15613337

ثالث و تسعون 256893احمدبٌان فرزات 15713341

غائبغائبغائب17عنادمحمد العبد هللا15813344

أربع و ثالثون 191534سلٌماحمد النداف15913363

خمس و ستون 263965اكرممحمد دٌب عدوع16013378
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غائبغائبغائبغائبعبد الرحمننسرٌن الحسٌن16113462

اثنتان و أربعون 152742محمدمحمد مامون الحسٌن16213473

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمارٌج حلو نداف16313504

غائبغائبغائب24مهدينور الشٌخ بكور16413523

سبع و أربعون 262147سمٌروسام ارنؤطً 16513553

سبع و عشرون 21627خالدعال العبد هللا16613575

إحدى و ستون 174461اسماعٌلسمر الصبر16714038

ثالث و ستون 224163مصطفىبشار الحاتم16814043

ثمان و ستون 284068ابراهٌمغٌثاء البزوٌر16914044

خمس و سبعون 235275ولٌدمارٌا طالب17014086

خمس و خمسون 193655حسٌنبتول حسٌن داٌخ17114120

أربع و خمسون 173754محسنشادي الجاجة17214162

ستون 213960خالدزٌنب االحمد17314186

سبع و أربعون 173047هشامخالد الحبوش17414221

أربع و ستون 184664اسماعٌلمٌاسه المحمد17514259

اثنتان و سبعون 205272محمودمعاذ العلٌوي17614264

سبع و خمسون 193857علًمحمد الجاسم17714270

خمس و ستون 224365خالد بشار المحٌمٌد17814295

أربعون 172340احمدغروب األمان17914350

ثالث و أربعون 212243حٌانرغد حسن18014356

اثنتان و أربعون 172542محمودشروق المحمد18114375

ثمانون 215980عدنانفاطمة قدور18214393

سبع و ستون 175067زٌادفٌصل الصطٌف18314395
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