
جامعة حماة

كلٌة التربٌة

طرائق التدرٌس: المقرر
الثالثه: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان األول: مواد الفصل 2019/ 8 / 29:  التارٌخ 47.74:نسبة النجاح

ً كتابًةرقما

ثمان و أربعون 143448محمد راتبزكرٌا الشٌخ12435

خمس و أربعون 202545مصطفىاحمد المحمد22475

أربعون 112940خالدحمدو سواري33254

خمس و ثالثون 152035محمدابراهٌم االبراهٌم43319

ست و خمسون 223456علًعبد الباسط جعبو53607

اثنتان و سبعون 185472محمدأسماء عبد الرحمن63653

ثالث و ثالثون 132033محمدفاطمة العساف73663

إحدى و خمسون 153651الولٌدوفاء الحفٌان83712

غائبغائبغائب10عبد الكرٌمملك بزكادي93790

تسع و خمسون 194059خالدرغده الحسٌن103811

غائبغائبغائب18خالدٌاسمٌن العمر113850

خمس و خمسون 183755محمد أمٌنباسل قلٌع123889

غائبغائبغائبغائبمحمد علًعمر البكور133896

غائبغائبغائب20صفوانمٌس عبد الرحمن143897

اثنتان و أربعون 152742خالدمحمد األحمد153913

إحدى و خمسون 222951فخريٌامن الحسٌن163971

سبع و أربعون 212647عدنانأحمد عدنان الجٌجاوي173985

ست و عشرون 2626غائبعبد الباسطخالد جوخدار184060

غائبغائبغائب25غساننوار زٌدان194067

تسع و ثالثون 152439محمدخالد العبدهللا204073

اثنتان و أربعون 152742محمدبشٌر قسوم214185

أربع و أربعون 152944محمدرهف كنعان224455

تسع و ثالثون 152439محمد ابراهٌم محمد العبٌدالمحٌمٌد234594

غائبغائبغائب15علًمرٌم الوطفه244595

تسع و أربعون 153449محمودأحمد الجاسم254613

خمس و خمسون 154055علًنور المرع264622ً

ست و خمسون 154156رجببشرى الرجب274637

ثمان و خمسون 223658قدورغصن البان النبهان284647

إحدى و ستون 204161رحٌموآمنه االبراهٌم 294673

غائبغائبغائب18منجدماٌا السموع304693

إحدى و أربعون 103141خالدعبد الهادي المحمد314714

ثالث و خمسون 193453موسى رضوان الجٌجاوي324719

ثمان و خمسون 104858ٌاسٌنرٌام الدعبول334739

خمس و أربعون 232245علًأحمد الحمٌد344775

تسع و أربعون 222749خالدبشرى السلمو354778

ثالث و أربعون 202343الٌاسروان العٌسى 364814

إحدى و خمسون 5151غائبخلٌلرهف عراض374844

خمس و ستون 184765محمدصبحة الرٌم384869ً

خمس و أربعون 153045بسامهٌا عراج394880

غائبغائبغائب23عمرٌمنى الكردي404892

تسع و ثالثون 152439ابراهٌم عبد العزٌز االبراهٌم414895

ثالث و أربعون 212243عبدالمحسنمحمود الحسن424913
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تسع و عشرون 82129عبدالناصرحمادة الشٌخ ٌوسف434971

سبع و ثالثون 152237حسنمصطفى حسن الحسٌن444977

سبع و ثالثون 132437محمودأٌهم محمود الحسن455003

ثالث و أربعون 202343نزارمعتصم الكرم465018

غائبغائبغائب18أحمدهٌا احمد المحمود475100

خمسون 222850طهخالد طه محمد485132

غائبغائبغائب12علًصفا العبدهللا495133

غائبغائبغائب8خالدوائل عزو505144

ثمان و ثالثون 162238محمد عٌدرضوان دٌب515156

خمسون 203050عمرأحمد الشعبان525160ً

اثنتان و ثالثون 3232غائبفرٌدرٌم الدٌوب535181

إحدى و خمسون 242751عبدالهاديرزان غزاله545199

ثالثون 82230محمدكرٌم كردوش555229

ست و ثالثون 142236حسننور السعٌد565252

تسع و عشرون 121729دانٌالرٌم العكاري575277

ثالث و ثالثون 112233الٌاسرٌم العج585283ً

سبع و أربعون 202747حسنحسام صطوف595365

ستون 213960محمودأسماء جاموس605369

ثالث و خمسون 153853سمٌرماري رٌشه615373

ثالث و أربعون 133043شرقًخالد المظهور625446

ستون 164460عبد الحلٌمحسن رحمون635456

غائبغائبغائبغائبمحمد الخلٌل645516

إحدى و ثالثون 121931ناصحمنجد السلوم655518

تسع و ثالثون 83139محمودأحمد الخضر النجم665582

ست و أربعون 123446حاتممحمد السلوم675630

اثنتان و ستون 134962محمدمروة سفره685633

اثنتان و خمسون 84452محمد سعٌددالل الزعب695648ً

أربع و سبعون 205474محمودمحمد نور الدروٌش705652

ثمان و أربعون 4848غائبحسٌنروان العثمان715653

ست و أربعون 153146محمودعمر الهالل725714

أربع و خمسون 183654محمد أمٌن عمرو السماعٌل735719

تسع و أربعون 173249عبد العزٌزرهف األحمد745841

إحدى و سبعون 254671احمدعفراء الصٌادي755845

اثنتان و خمسون 153752آمٌنسفانه االمٌن765847

أربع و سبعون 205474سمٌحمالذ الحسٌن775848

سبعون 254570ٌاسٌنفاطمه علوش785857

ستون 223860خلٌفهٌفاء المحمد795858

تسع و خمسون 223759محمداسماء القدور805863

إحدى و ستون 164561عبد الرؤوفنوره المراد815865

خمس و خمسون 203555حٌانابراهٌم رمضان البكور825868

اثنتان و ستون 194362كمالندى صواف835880

ثالث و ثمانون 245983عماررزان مصري845882
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سبع و أربعون 192847بسامساره التوما855883

ثالث و أربعون 172643مصطفىمحمد كنجو865888

أربع و خمسون 223254مأموناسامه العبدو875889

ثالث و ثمانون 245983فاضلرهف السقا885897

سبع و خمسون 253257لؤيحال مسلمان895902ً

إحدى و ستون 154661حسنعمر الهالل905903

أربع و أربعون 192544حسنروان عش915908ً

سبع و أربعون 182947تركًبهاء الدٌن الخلٌل925913

ثمان و ستون 244468نشمىماهر الجاسم935916

سبع و خمسون 213657هاٌلرٌم المحمد945942

أربع و أربعون 182644محمودخدٌجه خالد955944

إحدى و ستون 204161احمدصبا الدٌاب965948

خمس و خمسون 154055ٌوسفاٌمان الشحود975976

تسع و خمسون 134659عبد المنعمنجوى العل985980ً

إحدى و خمسون 153651عبد الكرٌممحمد الٌاسٌن995987

خمسون 193150ٌاسردنٌا بدٌوي1005989

ستون 134760عالء الدٌنهال الحكٌم1015997

غائبغائبغائب21ٌوسفندى الدٌوب1025999

ثمان و ستون 234568فهٌمسمٌره الٌاس1036001

إحدى و أربعون 132841عمادلٌن عوكان1046006

خمس و أربعون 172845باسممدى زروف1056007

ثالث و ستون 194463سامرنجاة الحسن1066013

ست و أربعون 202646عمرعبد الحمٌد عبد الرحمن1076016

سبع و خمسون 183957موسىبراءة ابو عمشه1086020

ثمان و خمسون 154358كابًساره الصدٌر1096021

اثنتان و أربعون 152742خالدزهراء العمر1106037

ست و خمسون 193756هاٌلحنان العصري1116056

خمس و خمسون 203555فاٌزفٌحاء الخلف1126057

ست و ثالثون 152136محمد النورعمر الحسٌن1136058

إحدى و خمسون 213051محمدنادٌه حدٌد1146071

إحدى و خمسون 193251عبد هللاهاله اسماعٌل1156096

أربع و أربعون 172744نور الدٌنشفاء قدي1166111

ست و سبعون 215576مٌالدلٌن العوض1176117

تسع عشرة 1919غائبدحامعبدالقادر وهب1186125ً

اثنتان و خمسون 183452رٌاضراما النعسان1196139

إحدى و تسعون 286391ٌاسٌناالء الفارس1206178

ثمان و خمسون 213758محمدابراهٌم المحمدالمحمود1216179

ستون 213960عمراحمد السطٌف1226181

سبع و ستون 184967عبد الجباربشرى مصٌن1236186ً

سبع و ثالثون 152237عباسباسل تقال1246189

غائبغائبغائب19عبد السالمجمٌله نبهان1256193

غائبغائبغائبغائبغازيدانٌال شاعر1266196
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غائبغائبغائب10صالحبشرى الغزال1276218

ست و أربعون 182846خالدهدى الكدور1286274

أربع و خمسون 193554مشهورآالء الحاج محمود1296291

اثنتان و خمسون 104252عهدسوزان عهد سمعان1306511

ستون 213960حافظملك حافظ المحمود1316519

سبع و أربعون 182947علًابراهٌم علً الفارس1326521

تسع و أربعون 183149باسلهبه الحسن الشٌخ تركاوي1336527

ستون 213960عبدالكرٌمامجد عبدالكرٌم المصري1346528

غائبغائبغائب18عبدالرحمنعامر عبدالرحمن الحسن1356537

خمس و خمسون 173855حسٌننزٌه  الحسٌن االبراهٌم1366542

سبع و أربعون 202747جورجهبه جورج صدي1376555

أربع و ستون 244064كنجوعال كنجو العرجه1386558

ثمان و ثمانون 246488غسانمٌاده غسان الداود1396567

غائبغائبغائب22احمدنبٌله احمد النبهان1406568

ثالث و خمسون 203353نزٌهلما نزٌه جروج1416574

أربع و خمسون 223254محموددعاء محمود المحمد1426580

خمسون 183250حسنرانٌا حسن بدٌوي1436586

ثالث و خمسون 203353عماروالء عمار سوٌد1446588

غائبغائبغائب20عبدالحمٌدهناء عبدالحمٌد االبراهٌم1456597

اثنتان و ستون 214162حسٌنهاجر حسٌن الترك1466616ً

تسع و خمسون 203959محمد اٌمننور محمد اٌمن قادراغا1476621

تسع و خمسون 223759خالدابرار خالد سرٌحٌن1486622ً

ست و ثمانون 275986محمد عز الدٌنهال  العلوان1496638ً

ست و ستون 224466جهاداٌمان جهاد الخطٌب1506659

إحدى و سبعون 205171رفعاتمارلٌن رفعات العاٌق1516664

إحدى و سبعون 195271ضاهربتول ضاهر ابراهٌم الحسٌن1526675

اثنتان و خمسون 193352محمدمرح محمد االسعد1536681

إحدى و خمسون 242751عمارحٌاه عمار عبو1546683

ستون 213960زكربابتول زكربا الفارس خلوف1556695

إحدى و ثمانون 275481بسامهزار بسام زٌت1566710ً

ثالث و ستون 204363زٌادسعاد زٌاد العساف1576726

ثمان و ثالثون 191938خلٌلسوسن خلٌل اسعد1586731

سبع و أربعون 153247محمد عهدغنى  ع محٌمٌد دبٌس1596736

أربع و ستون 244064سلٌمانسعاد سلٌمان العموري1606755

خمسون 193150احمدنور احمد الحمه1616768

إحدى و خمسون 203151عماررزان عمار نصار1626769

سبع و ستون 224567حسننهال حسن القاسم1636771

ثمان و خمسون 174158البراءهبه البراء داوودي1646786

ثمان و أربعون 202848فضلعبٌر العبد1656799

اثنتان و ستون 204262علًآمنه علً القسوم1666810

إحدى و خمسون 203151جرجسأولٌفٌا جرجس جبور1676812

تسع و أربعون 242549عمرمحمد أمٌن عمر حسو1686820
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ثمان و ستون 204868محسنبٌداء محسن البٌوض1696821

إحدى و ستون 214061عبد الناصرأسامه عبد الناصر نوره1706822

ثالث و أربعون 202343عبد الرحمنمنى عبد الرحمن العل1716830ً

ثمان و أربعون 183048ولٌدحافظ  المصطفى العمر1726832

ستون 134760احمدخالد احمد السعد1736835

ثالث و أربعون 133043نضالرامز نضال بكر1746836

ست و أربعون 202646محمودغٌداء محمود المراد1756838

سبع و أربعون 202747محمددالل محمد المسعود1766839

تسع و خمسون 213859خالدمرٌم خالد الحالق1776842

ستون 213960فضل هللاملك فضل هللا العساف1786844

ست و خمسون 223456حسندٌانا حسن السلٌمان1796853

تسع و ستون 244569صادقغٌداء صادق أبو عٌوش1806865

ثمان و خمسون 203858اسعدناٌا اسعد الشٌخ ٌاسٌن1816867

ثالث و خمسون 153853ابراهٌمحافظ ابراهٌم الفطامه1826877

أربعون 182240محمودهٌفرون محمود حمٌدان1836881

أربع و خمسون 223254احمدعفراء احمد المنصور1846885

خمس و أربعون 212445فٌصلفاطمه فٌصل حمشو1856898

غائبغائبغائب20احمدنور احمد رسالن1866899

غائبغائبغائب19محمودمحمد محمود الرجب1876909

خمس و أربعون 153045محمودخلفه محمود الهالل1886916

اثنتان و خمسون 223052وائلمارلٌنا وائل برشٌن1896918

أربعون 202040فوازغفران الشٌخ1906920

ثمان و ستون 234568احمدبتول العبد هللا1916921

سبع و أربعون 182947هشامنور الهدى هشام المحمٌد1926922

غائبغائبغائب19محمدمرٌم محمد عبود1936925

إحدى و سبعون 185371محمودخدٌجه محمود القدور1946938

تسع و أربعون 183149حسٌنخلود حسٌن الحسٌن1956965

ثالث و سبعون 215273عبد الستارسجود الفارس1966967

خمسون 193150محمدفاطمه محمد الحسٌن1976974

أربع و أربعون 182644خالد مصطفى دبوري1987000

سبع و خمسون 154257احمدأمجد احمد الجمعه1997030

ست و أربعون 163046محمودمها محمود الشام2007035ً

خمس و أربعون 202545محمدوفاء محمد الحمدوش2017048

غائبغائبغائبغائبمصطفىجهٌنة الشحادة2027064

إحدى و سبعون 155671حامدربا حامد المٌهوب2037067

خمس و ستون 155065حمودرائده حمود اسعد2047085

خمس و أربعون 172845فرٌدراما فرٌد فرٌج2057086

ثالث و خمسون 193453عنادفاطمه عناد الناٌف2067096

أربع و خمسون 213354عبدهللارؤى عبدهللا العمر2077098

خمسون 183250فٌصلرجاء فٌصل جوخدار2087099

أربع و خمسون 203454عزامفراس عزام صٌموع2097135

خمس و أربعون 202545أحمدنعمت أحمد كدور2107139

خمس و خمسون 183755مصطفىمرٌم مصطفى الحاج خضر2117141

سبع و أربعون 202747احمدربا احمد خلوف2127159
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اثنتان و أربعون 192342عبدالغنًصبا عبدالغنً داعور2137173

خمسون 203050انسنضال انس هنداوي2147174

ست و ثالثون 3636غائبمالكهدٌل مالك السلوم2157182

غائبغائبغائب14ابراهٌمبراءة شٌحان2167207

ثمان و أربعون 163248 رٌاض علً الجاسم2177223

حجباثنتان و خمسون 213152أحمدأسماء أحمد الحاج نعسان2187242

ثمان و ستون 234568جمالزٌنه جمال موسى باشا2197244

ست و ثالثون 3636غائبفٌاضامانً فٌاض صواف2207318

أربع و ستون 234164احمدحنٌن احمد سراقب2217337ً

اثنتان و ستون 184462ٌوسفوالء ٌوسف نور الدٌن2227365

ست و خمسون 213556ابراهٌممً المحمد2237387

ثالث و أربعون 192443علًأحمد االحمد االبراهٌم2247427

ثالث و ستون 135063محمودسعد النعسان2257428

ثمان و أربعون 183048مصطفىزٌنب زٌنو22613051

إحدى و خمسون 242751عبد  العظٌمسارة عبد العال22713053

خمس و سبعون 205575عبد المنعمفاطمة حاج  جدوع22813068

ثالث و ثالثون 181533عبد هللامحمد نٌرب22913075ً

ست و خمسون 154156محمدأحمد مك23013107ً

تسع و ستون 195069ولٌدفاطمة زوٌع23113117ً

اثنتان و ستون 253762عبد السالمنعمة وهب23213120ً

سبع و ستون 204767غسانرنٌم مناع23313121

ثمان و ثمانون 266288خٌرومروة العلوش المحمد23413130

تسع و ستون 234669محمد منذربٌان الشٌخ23513134

تسع و خمسون 203959ابراهٌمسالً السلٌمان23613140

خمس و خمسون 203555عبداللطٌفردٌنة أحمد الشٌخ23713146

ثالث و ستون 253863محمودصهٌب العٌسى23813150

تسع و خمسون 223759مصطفىأحمد معاذ البكور23913152

اثنتان و أربعون 202242ٌحٌىابراهٌم النبهان24013154

أربع و خمسون 183654محمد عفٌفمحمد أدهم جقمور24113163

خمسون 183250عبدالحلٌمعلً بزكادي24213164

ثالث و خمسون 203353مصطفىأنور الطوٌل24313166

تسع و خمسون 203959أحمدبسام العوض24413167

تسع و ثالثون 192039حسنأمجد معترماوي24513170

تسع و عشرون 21829سعد هللااحمد جٌجة 24613196

تسع و خمسون 184159غٌاثمحمد الشب قدور24713215

ثمان و خمسون 193958محمدغفران الحمدو24813228

غائبغائبغائب19احمدعالء الدٌن الحج24913231ً

إحدى و ستون 243761نوافناٌف المحمود25013249

ست و أربعون 192746فارس احمد العلً العطٌة25113269

سبع و خمسون 183957علًمحمد حسام الدٌن دغموش25213276

ستون 233760خالدرواد خالد الٌاسٌن25313285

غائبغائبغائب13خلدونسالً محفوض25413288

عمٌد الكلٌة  
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خمسون 173350عبد الحمٌدهبة مشٌلح25513307

خمسون 203050سعٌدسحر المحمود25613313

تسع و ستون 224769عبد الرحمن نور عنفلٌص25713317

ثالث و ستون 234063ابراهٌماسماء عبد الرزاق25813365

أربع و خمسون 203454محمد خٌراٌمان الدروٌش25913366

تسع و خمسون 194059محمد صبحًربا دخان26013370

غائبغائبغائب20رٌاضعائشة الحسن26113391

ثمان و أربعون 192948مصطفىمٌس الماس26213393

أربع و خمسون 183654احمدمرٌم مرع26313398ً

اثنتان و خمسون 223052عبد هللاأمانً العلٌوي26413399

إحدى و ثمانون 186381ٌاسرامل الحسون26513403

غائبغائبغائب10هند االبراهٌم26613408

إحدى و أربعون 192241زٌادفٌحاء الصطٌف26713427

خمس و خمسون 203555رافعامنة حاج عمر26813443

ست و خمسون 5656غائبعبد الرحمننسرٌن الحسٌن26913462

تسع و خمسون 174259مصطفىحسٌن عل27013496ً

ثالث و ستون 184563صالحعبد هللا المحمود27113513

اثنتان و ستون 214162عدنانرؤى مناع27213518

غائبغائبغائب19ولٌدهبة العكل27313527

ثمان و أربعون 143448خالدامنة الحبٌو27413531

غائبغائبغائبغائبهشامتغرٌد شٌحان27513544

اثنتان و خمسون 193352مصطفىناهد المشعان27613582

ست و خمسون 5656غائبعبد الرحمناٌة الدحروج27713595

ثالث و خمسون 193453أكرمراغدة الحسن27813637

غائبغائبغائب20علًمحمد بهٌه العساف27914012

خمسون 203050عبد الرزاقهبة الدروٌش28014013

سبع و ستون 214667طارقفائزة صلٌع28114016ً

خمس و ستون 204565فهددعاء مأخوذ28214017

خمس و خمسون 193655اسماعٌلسمر الصبر28314038

اثنتان و ستون 224062محمدمرح العمر28414062

أربع و أربعون 152944عبد الرزاقخالد السعٌد28514064

ستون 184260احمدمحمود الرجب28614070

إحدى و أربعون 202141عبد الباسطبٌان المراد28714100

ثمان و أربعون 202848صالح الدٌنشمسة عبد العزٌز28814104

تسع و ثالثون 182139ممدوحمرٌم الكل28914126

سبع و ثالثون 142337احمد صٌادمحمد المنصور29014134

ست و خمسون 213556محمودرابعه االحمد29114180

ستون 194160عبد القادرمرٌم البكور29214182

سبع و خمسون 203757جمعةآالء الحمود29314197

سبع و أربعون 153247هشامخالد الحبوش29414221

خمسون 212950سلٌمانمحمود السلٌمان29514226

إحدى و أربعون 172441عبد الكرٌمدعاء دالً بالطة29614235
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ست و ثالثون 152136عبد الطٌفنور المرع29714252ً

تسع و خمسون 134659اسماعٌلمٌاسه المحمد29814259

تسع و ثالثون 152439محمودمعاذ العلٌوي29914264

ثمان و أربعون 202848عبد الطٌفبسام المطرد30014268

ثالث و أربعون 4343غائبعلًمحمد الجاسم30114270

اثنتان و أربعون 182442خالدعال الجاجان30214272

إحدى و خمسون 203151اسامةرغد العان30314273ً

خمس و أربعون 202545محمد ٌحٌىغفران الحمدي30414279

ثمان و ستون 185068محمددعاء الشٌخو30514286

أربع و سبعون 205474عمادمحمود الموسى30614315

خمسون 133750محمد مازنراما داغستان30714322ً

تسع و خمسون 194059عوضخلدون الدهش30814342

أربع و أربعون 182644فؤادفادٌة دٌاب30914343

خمسون 203050احمدغروب األمان31014350

إحدى و أربعون 152641محمودشروق المحمد31114375

سبع و أربعون 143347فراساسراء الفارس31214377

أربع و أربعون 192544حسٌنعبد المنعم الناٌف31314388

ست و أربعون 123446حسنحسٌن الحسن31414390

خمسون 173350زٌادفٌصل الصطٌف31514395

ست و أربعون 192746عبد الكرٌمبشرى الزوله31614425

ثالث و أربعون 4343غائبعبد السالمحنٌن حلبٌة31714434

غائبغائبغائب20محمودفاطمة الشٌحان31814450

غائبغائبغائب19عبدنادٌه االحمد الفٌاض31917036

سبع و خمسون 5757غائبعبد الرحمنرشا الصالح32017110
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416464مٌاده غسان الداود2876567

406363امل الحسون13403

406363االء الفارس6178

396262مروة العلوش المحمد13130

365959رهف السقا5897

375959رزان مصري5882

375959هال  العلوان6638ً

375757رشا الصالح17110

355656اٌة الدحروج13595

355656نسرٌن الحسٌن13462

355656ربا حامد المٌهوب7067

335555لٌن العوض6117

355555فاطمة حاج  جدوع13068

355454محمد نور الدروٌش5652

355454أسماء عبد الرحمن3653

335454مالذ الحسٌن5848

355454محمود الموسى14315

335454هزار بسام زٌت6710ً

345353خدٌجه محمود القدور6938

345252سجود الفارس6967

335252بتول ضاهر ابراهٌم الحسٌن6675

335151مارلٌن رفعات العاٌق6664

335151رهف عراض4844

325050دعاء الشٌخو14286

335050فاطمة زوٌع13117ً

335050رائده حمود اسعد7085

295050سعد النعسان7428

304949مروة سفره5633

304949بشرى مصٌن6186ً

304848روان العثمان5653

304848رٌام الدعبول4739

314848بٌداء محسن البٌوض6821

314747هال الحكٌم5997

294747خالد احمد السعد6835

294747صبحة الرٌم4869ً

314747رنٌم مناع13121

314747 نور عنفلٌص13317

304646بٌان الشٌخ13134

304646عفراء الصٌادي5845

294646مٌاسه المحمد14259

294646نجوى العل5980ً

304646عمر الهالل5903
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304646فائزة صلٌع14016ً

304545بتول العبد هللا6921

304545سمٌره الٌاس6001

294545زٌنه جمال موسى باشا7244

294545فاطمه علوش5857

294545نهال حسن القاسم6771

304545نوره المراد5865

314545غٌداء صادق أبو عٌوش6865

294545عبد هللا المحمود13513

284545دعاء مأخوذ14017

294444نجاة الحسن6013

294444والء ٌوسف نور الدٌن7365

274444ماهر الجاسم5916

294444دالل الزعب5648ً

294444اٌمان جهاد الخطٌب6659

284444حسن رحمون5456

274343سعاد زٌاد العساف6726

284343ندى صواف5880

294343ساره الصدٌر6021

284343محمد الجاسم14270

284343حنٌن حلبٌة14434

274242حسٌن عل13496ً

274242أمجد احمد الجمعه7030

294242سوزان عهد سمعان6511

274242محمود الرجب14070

284242آمنه علً القسوم6810

254141محمد الشب قدور13215

274141هاجر حسٌن الترك6616ً

274141حنٌن احمد سراقب7337ً

274141صبا الدٌاب5948

274141بشرى الرجب4637

284141رؤى مناع13518

264141مرٌم البكور14182

264141آمنه االبراهٌم4673

264141أحمد مك13107ً

284141هبه البراء داوودي6786

264040نور المرع4622ً

264040أسامه عبد الناصر نوره6822

264040عال كنجو العرجه6558

284040رغده الحسٌن3811

264040خلدون الدهش14342

264040سعاد سلٌمان العموري6755
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264040اٌمان الشحود5976

264040ربا دخان13370

264040مرح العمر14062

264040اسماء عبد الرزاق13365

253939نور محمد اٌمن قادراغا6621

263939سالً السلٌمان13140

273939براءة ابو عمشه6020

273939بسام العوض13167

253939ملك فضل هللا العساف6844

263939بتول زكربا الفارس خلوف6695

263939أسماء جاموس5369

263939احمد السطٌف6181

243939امجد عبدالكرٌم المصري6528

253939غفران الحمدو13228

253939ملك حافظ المحمود6519

243939محمد حسام الدٌن دغموش13276

273838صهٌب العٌسى13150

253838هٌفاء المحمد5858

263838ناٌا اسعد الشٌخ ٌاسٌن6867

263838مرٌم خالد الحالق6842

243838ماري رٌشه5373

253838نزٌه  الحسٌن االبراهٌم6542

253838حافظ ابراهٌم الفطامه6877

273737ابراهٌم المحمدالمحمود6179

233737آالء الحمود14197

243737مرٌم مصطفى الحاج خضر7141

263737رواد خالد الٌاسٌن13285

253737راما داغستان14322ً

243737اسماء القدور5863

253737ابرار خالد سرٌحٌن6622ً

243737نعمة وهب13120ً

233737باسل قلٌع3889

263737ناٌف المحمود13249

253737سفانه االمٌن5847

243737حنان العصري6056

243737أحمد معاذ البكور13152

253636غصن البان النبهان4647

243636امانً فٌاض صواف7318

233636هدٌل مالك السلوم7182

233636وفاء الحفٌان3712

253636رٌم المحمد5942

233636مرٌم مرع13398ً
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253636عمرو السماعٌل5719

233636محمد أدهم جقمور13163

223636سمر الصبر14038

223636محمد الٌاسٌن5987

233535امنة حاج عمر13443

233535فٌحاء الخلف6057

233535آالء الحاج محمود6291

233535رابعه االحمد14180

233535ردٌنة أحمد الشٌخ13146

223535مً المحمد7387
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233434فراس عزام صٌموع7135
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233434راما النعسان6139

213434اٌمان الدروٌش13366

243434عبد الباسط جعبو3607
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202828ساره التوما5883

212828لٌن عوكان6006

182727محمد األحمد3913

182727رزان غزاله5199

182727هبه جورج صدي6555

192727بشرى الزوله14425

182727بشٌر قسوم4185

172727بشرى السلمو4778

192727شفاء قدي6111

182727حسام صطوف5365

192727احمد العلً العطٌة13269

172727دالل محمد المسعود6839

202727سارة عبد العال13053

192727حٌاه عمار عبو6683

182727زهراء العمر6037

192727ربا احمد خلوف7159

192626محمد كنجو5888

172626مصطفى دبوري7000

192626غٌداء محمود المراد6838

182626فادٌة دٌاب14343

182626خالد جوخدار4060

172626عبد الحمٌد عبد الرحمن6016

172626خدٌجه خالد5944

192626شروق المحمد14375

182626أحمد عدنان الجٌجاوي3985

172525نعمت أحمد كدور7139

172525محمد أمٌن عمر حسو6820

162525غفران الحمدي14279

182525احمد المحمد2475

162525عبد المنعم الناٌف14388

192525وفاء محمد الحمدوش7048

192525روان عش5908ً

182424عال الجاجان14272

162424معاذ العلٌوي14264

172424ابراهٌم محمد العبٌدالمحٌمٌد4594

172424دعاء دالً بالطة14235

182424أحمد االحمد االبراهٌم7427

182424عبد العزٌز االبراهٌم4895

172424فاطمه فٌصل حمشو6898
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162424أٌهم محمود الحسن5003

162424خالد العبدهللا4073

152323منى عبد الرحمن العل6830ً

152323روان العٌسى4814

172323معتصم الكرم5018

162323محمد المنصور14134

162323صبا عبدالغنً داعور7173

162222مصطفى حسن الحسٌن4977

172222محمود الحسن4913

172222هٌفرون محمود حمٌدان6881

152222باسل تقال6189

142222رضوان دٌب5156

162222رٌم العج5283ً

172222أحمد الحمٌد4775

172222ابراهٌم النبهان13154

162222فٌحاء الصطٌف13427

162222نور السعٌد5252

172222كرٌم كردوش5229

152121بٌان المراد14100

152121مرٌم الكل14126

152121حمادة الشٌخ ٌوسف4971

152121نور المرع14252ً

152121عمر الحسٌن6058

132020فاطمة العساف3663

132020أمجد معترماوي13170

152020غفران الشٌخ6920

132020ابراهٌم االبراهٌم3319

131919منجد السلوم5518

151919سوسن خلٌل اسعد6731

131919عبدالقادر وهب6125ً

121717رٌم العكاري5277

101515محمد نٌرب13075ً

588احمد جٌجة13196
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