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ً كتابًةرقما

راسبون ثانٌة

غائبغائبغائبغائبغازيروضه جزار13723

غائبغائبغائبغائبنزارفاطمه طنبر23996

غائبغائبغائب18قاسمسماح الحسن34002

69مرسوم ثمان و ثالثون 3838غائبحمدورابعة الشحادة44425

غائبغائبغائب15محمودبراءه الشٌخ54625

غائبغائبغائبغائبعبد المنعموردة الخلف64694

غائبغائبغائب15جورجرٌم فرنسٌس74806

خمس و خمسون 154055عمرهٌا الحرٌري85137

69مرسوم ثالثون 3030غائبفاٌزٌونس جرود95286

غائبغائبغائبغائبعبد الحكٌمرٌم األسعد105417

خمسون 84250رٌاضرهف الغاوي115578

غائبغائبغائبغائبمحسننور الحاج كرٌم125859

غائبغائبغائبغائبحمزههاله الهراوي135861

غائبغائبغائبغائبمحمدعائشه فالحه145890

أربع و أربعون 123244احمدمروه المحمد155934

ثالثون 3030غائبباسممارٌا سٌده165943

غائبغائبغائب12خالدسٌف الدٌن العبد السالم175957

أربع و أربعون 4444غائبمحمد سلٌمرزان القاسم185977

اثنتان و ثالثون 3232غائبخالدمعاوٌه الشامان195978

غائبغائبغائب12حسٌنزٌنب الطعٌمه205996

غائبغائبغائبغائبعبد المسٌحماٌا األشقر216023

اثنتان و ثالثون 3232غائبمحمداحمد النبهان226033

غائبغائبغائبغائبزكرٌاعبد هللا المشعل236039

غائبغائبغائبغائبمحمدوالء الزٌدان246076

غائبغائبغائبغائبعبد الجوادشٌماء الصٌادي256133

غائبغائبغائب15علًعمر األحمد األبراهٌم266175

غائبغائبغائب13محمدغالٌه محمود276205

غائبغائبغائبغائباٌمندحام غٌانه286250

غائبغائبغائبغائبعمادملك عماد البرجس296299

ستون 144660عبد الكرٌممحمود األحمد306316

غائبغائبغائبغائبعلًاٌمان الحمد316370

غائبغائبغائبغائبفٌصلفاطمه فٌصل الٌونس326427

غائبغائبغائبغائبفٌلٌباٌلٌانا فٌلٌب حنا336438

غائبغائبغائب12محمدطارق محمد الخلٌل346515

غائبغائبغائبغائبصفوانمهند صفوان بستون356522ً

غائبغائبغائبغائبمصطفىصفاء مصطفى الحسٌن366529

أربعون 4040غائبمحموداحمد محمود دباس376602
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النظري

غائبغائبغائبغائبعبدهللاهاشم عبدهللا حاج عبٌد386633

غائبغائبغائب11عبدهللاكارولٌن عبدهللا جرجس396665

غائبغائبغائب11صبحًانور صبحً الصباغ406678

غائبغائبغائب13عبدالهاديموسى عبدالهادي الحسٌن416679

غائبغائبغائبغائبعمراسماء عمر العموري426700

غائبغائبغائبغائبمحمدموفق محمد الدٌاب436711

ست و عشرون 2626غائباحمدحسن احمد المحمد446828

غائبغائبغائب13اكرمبشرى اكرم الجابر456834

اثنتان و خمسون 104252محمدنور محمد المبٌض466857

غائبغائبغائبغائبٌوسفرجاء ٌوسف الموسى476861

ستون 164460عبد الفتاحعبد الجبار عبد الفتاح معتوق486923

ثمان و أربعون 103848مصطفىمحمد مصطفى كروش496933

أربعون 4040غائبسلٌمانٌارا ابراهٌم507069

69مرسوم غائبغائبغائبغائبطرادهدٌل طراد الدعاس517077

غائبغائبغائب12احمدوائل الشٌخ محمد527113

أربع و خمسون 124254عدنانحسن الحسن537132

غائبغائبغائبغائبخالد سارة الطماس547142

خمس و خمسون 154055محمداٌمن العلٌوي557168

غائبغائبغائبغائبقاسمفاطمة عرباش567208

ثمان و عشرون 2828غائبحسٌنٌوسف حسٌن الصطوف577249

غائبغائبغائبغائبمصطفىاالء مصطفى القدور587268

غائبغائبغائب12خضرخالد العل597280ً

غائبغائبغائب15عمررئام الحمود607342

غائبغائبغائبغائبعدناندعٌم الصطوف617343

سبع و أربعون 93847عبد الحمٌدبراء السلٌمان627385

تسع و أربعون 153449مصطفىوائل الرزوق637388

غائبغائبغائبغائبعلًخالد الراشد647394

غائبغائبغائبغائبمصطفى محمد البكور 657398

غائبغائبغائب8محمدمدٌن المرع667399ً

غائبغائبغائب5ابراهٌمعبٌده بكور677400

غائبغائبغائب17نصر رنده نبهان 687414

غائبغائبغائبغائبٌحٌىمناف الحسن697433

غائبغائبغائبغائبمحمدسامر حاج محمد707434

ثالث و خمسون 134053اسماعٌلرهف المحرز717809

اثنتان و أربعون 4242غائبعلًأرٌج الموسى727811

سنة رابعة+حملة سنة ثالثة

غائبغائبغائبغائبأمنة المصطفى الفرج 11721

غائبغائبغائبغائبحسٌن العبود22556
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69مرسومإحدى و خمسون 153651ولٌدعبدهللا ٌوسف33081

4اثنتان و خمسون 143852أحمدحسٌن الحلو43675

4أربع و أربعون 4444غائبعبد العزٌزإٌفٌن الحمو53686

4ست و خمسون 124456تامرآنا قنزوع63710

4ثمان و أربعون 123648فٌصلنجاه الحسٌن73757

4غائبغائبغائب16مصطفىعبٌر جاموس83967

غائبغائبغائب13محمدأسماء محمد األحمد94090

69مرسومأربع و ثالثون 3434غائبعبودأحمد الشبٌب104159

غائبغائبغائب15سعٌدجهاد مصطفى114334

غائبغائبغائبغائبفضلخدٌجة المحمد124418

ستون 105060محمدشهناز محمد الحسن134445

ست و ستون 145266عبدالكرٌمأسماء عبد الكرٌم األحمد144583

غائبغائبغائب16محمدفاطمه الضامن154607

غائبغائبغائب15خالدسلمى العلوش164628

غائبغائبغائبغائبابراهٌم نورخضر 174651

تسع و خمسون 154459عبد القهارشٌماء الجمال184725

تسع و أربعون 133649فادينٌنا عوض194757

غائبغائبغائب12كرٌمامٌره زروف204817

غائبغائبغائب18عبد السالمرٌم نحالوي215033

غائبغائبغائب13نصرهبه عزٌز 225055

4أربعون 83240محمدنور المزعم235093

غائبغائبغائب15أحمدهٌا احمد المحمود245100

خمسون 143650محمدصباح المزعم255145

أربع و أربعون 4444غائبعبدالرحٌمحمزة رٌحان غناج265212

4غائبغائبغائب14علًمحمد الحمٌدي275275

غائبغائبغائب15اسماعٌلمحمد الصٌالوي285282

غائبغائبغائب14نزالنهاد العلوش295362

غائبغائبغائب12احمدوالء المسعود305379

غائبغائبغائب15جمعهنوره هواش315390

4غائبغائبغائب14جاسمفاطمة الخلف325453

أربع و ثالثون 102434محمودعمر الهالل335714

غائبغائبغائبغائبعدنان آالء سرمان345774ً

ثمان و خمسون 144458منفذاٌناس رشٌد355946

4ست و خمسون 144256عمرمها الفرج365970

غائبغائبغائب15عبدهكارمن الخلف376049

غائبغائبغائب8ناظممجد غنوم386062

غائبغائبغائب15عبدالكرٌمحسٌن الخالد396158

غائبغائبغائب10سهٌلخنساء القناص406241
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النظري

غائبغائبغائب15عبد الكرٌمخالد طوقاج416244

4أربع و ستون 6464غائبرعدمعانً الهمٌش426289

ثالث و سبعون 116273فاديرزان فادي مقدس436575ً

خمس و ستون 115465فهدرزان العبود446576

أربع و خمسون 124254عماراالء عمار سوٌد456583

أربع و خمسون 124254احمدعبدالكرٌم احمد كردي466608

تسع و أربعون 173249خالدزٌنب العل476625ً

4غائبغائبغائبغائبمحمدمرح محمد االسعد486681

4غائبغائبغائب15عمارحٌاه عمار عبو496683

إحدى و ستون 115061طارقهدٌل طارق الحاج حسن506765

سبع و خمسون 174057محمودفاطمة حدٌد516870

غائبغائبغائب14أحمدبتول العبدهلل526921

خمسون 5050غائبأحمد سحر الطوقان536940ً

4أربع و ثالثون 3434غائبعزامفراس صٌموع547135

ثالث و أربعون 93443مزٌددٌمة الخوري557144

غائبغائبغائبغائبمحمدفاطمة جعبو567180

ست و أربعون 83846أحمد عثمانأسماء الحاج نعسان577242

4غائبغائبغائب12أكرمأٌمن المصري587245

أربع و أربعون 123244عدنانقصً صطوف597248

أربع و خمسون 84654مصطفىوعد الخضر الشنتوت607274

إحدى و أربعون 93241مخلصحال المحمود االسماعٌل617287

ست و أربعون 103646سعٌداحالم المحمود627309

تسع و أربعون 94049غازيعمر الفارس خلوف637395

اثنتان و خمسون 5252غائبلؤيلبانة الٌونس647785

أربع و عشرون 2424غائبغعفٌفهبة ابراهٌم657795

ست و خمسون 164056أحمدرشى العفنان667797

ثمان و ثالثون 3838غائبخلٌلفٌحاء صارم677802ً

ثمان و خمسون 5858غائبمحسنحنٌن المحمد687817

ثالث و ستون 174663ٌوسفمٌساء المحمود697827

خمسون 123850محمودعالء الكرٌدي707830

حملة استضافة ادلب

ثالثون 3030غائبشعٌبأحمد العثمان113012

غائبغائبغائب12سامًبشرى الخلٌل213040

تسع و أربعون 113849ابراهٌمهناء الحسٌن313099

غائبغائبغائب13عبد المجٌدسدرة بٌدق413111

غائبغائبغائبغائبحمزةدانٌة عروب513116

غائبغائبغائب3محمدفاطمة ابراهٌم613118

غائبغائبغائبغائبمجدبرهو طعمه713136

غائبغائبغائبغائبعبد هللااروى مشعل813219

غائبغائبغائب14حسامأحمد العثمان913223
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النظري

غائبغائبغائبغائبعبد المنعمبتول محمد1013257

غائبغائبغائب14زهٌرعبلة الدٌري1113267

ثمان و خمسون 124658احمددعاء عبد الجواد1213270

غائبغائبغائب14سامًغفران العثمان1313308

غائبغائبغائبغائبهٌثمآالء مصري1413318

غائبغائبغائبغائبعبد الباقًرٌم كردي1513319

غائبغائبغائبغائبمحمد زكرٌاقمر قزموز1613348

غائبغائبغائب15عمرهادٌة فرداوي1713358

إحدى و ستون 134861حسٌنفاطمة ارحٌم1813375

غائبغائبغائب15خالدبشرى الضاهر1913376

ثمان و خمسون 104858عبد اللطٌفلبنى حمو2013380

غائبغائبغائب12كاملعبد الحلٌم الٌوسف2113410

غائبغائبغائب10محمد امٌنمروة الجسري2213439

غائبغائبغائبغائبمحمدرنٌم الخلٌفة2313444

غائبغائبغائب15فاضلنهلة الشبٌب2413446

غائبغائبغائبغائبنجٌبمحمد الشام2513451ً

غائبغائبغائبغائبابراهٌمفاطمة الصغٌر2613458

غائبغائبغائبغائبعبدالرزاقحنٌن حمشو2713477

ثالث و خمسون 153853احمدعمر المحمد2813484

غائبغائبغائب14ولٌدعال المصري2913491

أربعون 4040غائبعدنانآمنة العزو3013502

ثالثون 3030غائبعبد الرحمنأحمد معجون3113503

غائبغائبغائب16أحمدروٌدة الكشتو3213506

غائبغائبغائب14محمدنور الدباس3313512

غائبغائبغائبغائبمحمد علًدعاء هنداوي3413569

غائبغائبغائب15محمد نجدتراما الجاج3513573ً

غائبغائبغائب13عبد الرزاقعبٌر دروٌش3613574

غائبغائبغائب10فوازخالد اسماعٌل3713577

غائبغائبغائبغائبخالدنهاد الحاج ابراهٌم3813587

غائبغائبغائبغائبعمرحسٌن بكور3913591

غائبغائبغائبغائبعبدهللاغٌاث الحمادي4013599

غائبغائبغائبغائبمحمدمروة العل4113605ً

غائبغائبغائبغائبعبد الفتاحمنى الشغري4213612

غائبغائبغائبغائبفٌصلغازي العلً الرمالت4313636

اثنتان و أربعون 103242محمد توفٌقهنادي بٌات4413640

حملة استضافة الرقة

غائبغائبغائب18فوازسماح حمادة114001

غائبغائبغائب12خالدهبه هللا شالش214009

ست و ثالثون 3636غائبمحمدابراهٌم الربٌع314011

غائبغائبغائبغائبمحمدأمانً العلٌوي414021
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النظري

غائبغائبغائب10مضررفعت المنصور514024

غائبغائبغائب12مصطفىمحمد عثمان التمر614054

غائبغائبغائبغائبعلًأحمد العساف714055

ستون 105060عٌدشالش الخلٌف814073

غائبغائبغائبغائبحسنمروه شاهٌن914093

غائبغائبغائب10ٌاسرعبد الكرٌم خلوف1014102

أربع و ثالثون 3434غائبمحمودساجدة األحمد1114115

غائبغائبغائب14عبد القادرمحمد المنصور1214118

غائبغائبغائب12ولٌد محمد حسن االسعد1314131

غائبغائبغائب8اسماعٌلقتٌبة العلٌوي1414132

غائبغائبغائبغائبٌوسفمحمد حاج عل1514153ً

غائبغائبغائب7مصطفىعبد هللا حسو1614160

اثنتان و أربعون 103242محمدجود الموسى1714171

اثنتان و خمسون 104252خالداخالص الخضر1814174

غائبغائبغائب12نعماننور العٌسى1914187

غائبغائبغائبغائبجمالرشا رمضان2014206

غائبغائبغائب14خالدخدٌجة الداشر2114249

غائبغائبغائب13احمدمرٌم المشعل2214253

غائبغائبغائب14حسنبراءة حمدلس2314258

غائبغائبغائب10طهعمار محمد2414262

اثنتان و أربعون 123042محمودمروة المحٌمٌد2514278

غائبغائبغائبغائبحسنعبد االله العلٌوي2614285

غائبغائبغائبغائبشحادةعبد المجٌد الشاوي2714299

غائبغائبغائبغائبفجرنور السرحان2814301

غائبغائبغائب12غازيأمٌرة حجً عمر2914311

غائبغائبغائب14عنادسناء السالم3014314

ست و خمسون 124456عارفكرم شٌخ السوق3114320

غائبغائبغائب14حسٌنماجدة الحمود3214329

غائبغائبغائبغائبفسصلاسماعٌل المحمد العبدهللا3314330

غائبغائبغائبغائبعوضعبد هللا العباس3414331

ستون 144660محمد فاتحمارٌا العكلة الجراد3514332

غائبغائبغائب13أحمدمحمد أحمد الجٌجاوي3614345

غائبغائبغائب10عبد اللطٌفمحمد الدٌاب3714348

أربع و ثالثون 3434غائبصالحسعٌد علو3814361

غائبغائبغائب13محمودخلف العٌسى3914363

غائبغائبغائب16شحرورغفران الحسٌن4014380

غائبغائبغائبغائبمحمد نورأبً حسن االبراهٌم4114382

غائبغائبغائبغائبابراهٌم خلٌل السدحان4214384

غائبغائبغائبغائباحمداناس المبارك4314385

غائبغائبغائب14عبٌدحسن العباس4414392
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النظري

غائبغائبغائب9علًمحمد المرع4514404ً

خمسون 123850احمدطاهر العوض4614412

غائبغائبغائبغائبحسٌنمحمد الحماد4714416

غائبغائبغائبغائبمحمودٌاسر الزعٌتر4814418

غائبغائبغائبغائبعبد المطلبصفاء الشٌخ ٌوسف4914419

69مرسوم ثمان و أربعون 103848ظافرنادرالمصطفى5014427

غائبغائبغائب13محمودختام المحمد5114438

غائبغائبغائبغائبخلٌلغفران الخلٌل5214440

غائبغائبغائبغائببسامسهام العبد هللا5314442

تسع و أربعون 153449خمٌسمنى العل5416038ً

حملة استضافة تدمر

غائبغائبغائبغائباحمدرشٌد الفارس114002

غائبغائبغائب12خلفعلً الدهش214276

غائبغائبغائب10مهدياحمد االحمد314303

تسع و أربعون 113849عٌطانمصطفى المحٌمٌد414354

غائبغائبغائب13حسٌنعلً العبٌد514414

غائبغائبغائب12جبرمحمد طٌار614423

تسع و خمسون 114859محمدموج المحمد714449

غائبغائبغائب14محمودمؤٌد المحمد819143

حملة استضافة الحسكة

حذف ناجحغائبغائبغائب18خالدنوره السلٌمان114075

أربع و خمسون 104454مروانمحمد نور الراشد214080

ثالث و خمسون 153853عادلمروة شحود314084

أربع و أربعون 123244محمدموج الحمدو414266

غائبغائبغائب17عبد الرزاقفاطمة الغال514333ً

حملة استضافة دٌر الزور

غائبغائبغائبغائبٌحٌىهبة هللا دبوري114015

المنقطعٌن

غائبغائبغائب17عبدالكرٌمندى خضر117004

غائبغائبغائب10ٌوسف هازار حاج  احمد217008

غائبغائبغائب10محمود ابراهٌم سٌد باكٌر317010

غائبغائبغائبغائبهواششمسه الغضبان الهنٌدي417023

غائبغائبغائب15ناصرلٌنا االحمد517026

غائبغائبغائب16احمدسناء الطمش617031

غائبغائبغائبغائبعلًابتسام الحمٌدي717047

غائبغائبغائبغائبحجًعبد الواحد الهنٌدي817049

غائبغائبغائبغائبشحادةوهٌبة الغضبان الهندي917052

غائبغائبغائب16موسى هدٌل الموسى العٌسى1017054

غائبغائبغائبغائبحسنحنان السٌد1117080

غائبغائبغائبغائبحسنكوثر السٌد1217083

غائبغائبغائب17جاسممٌس الرٌم ناٌف1317087
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النظري

غائبغائبغائب15حسٌن عاٌدة الحسٌن1417094

غائبغائبغائب10خلفدالل الصالح الحٌدر1517099

غائبغائبغائب9ابراهٌمعال الواوي1617100
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