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ثالث و تسعون 286593حميدة جدوع العبد12451

سبع و ثمانون 285987مريم احمد الخالد22452

غائبغائبغائبغائبمجد عبدالرزاق رسالن32453

تسع و خمسون 253459أمين احمد المحمد42454

غائبغائبغائبغائبعلي صفوك العيسى52455

خمس و سبعون 235275والء مصطفى كرزون62456

ثالث و سبعون 294473حسام احمد الخطيب72457

غائبغائبغائبغائبعبدالحميد خضر الحميد82458

غائبغائبغائب28مهدي هيثم تقال92459

ثالث و ثمانون 285583معتز وليد شعبان102460

سبع و أربعون 4747غائبعبد الرحمن باشا مصطفى بيطار112461

اثنتان و خمسون 252752عبد الجليل خالد ابو عنتر122462

تسع و سبعون 285179تميم موفق العيان132463

تسع و ثمانون 296089خديجه عبد المجيد الشحود142464

سبع و ثالثون 3737غائبجيهان غازي سلهب152465

تسع و سبعون 265379رجاء مصطفى جوخدار162466

خمس و خمسون 25355هزار عدنان حلبي172467

أربع و ستون 16364محمد احسان عدنان العبد الرحمن182468

تسع و ثالثون 3939غائبمحمد ابراهيم الرسالن192469

ثمانون 295180غاليه منصور العيسى202470

سبع و ثمانون 295887مروه قاسم حجازي212471

ست و سبعون 294776صفا قاسم حجازي222472

تسع و تسعون 297099منار حسين مرشد232473

تسعون 286290رزان موسى الخربوطلي242474

األولى: الدورة

األول: مواد الفصل 
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العالمة

2020-2019: العام الدراسي 
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ثمان و ثمانون 295988عمران عيسى عيسى252475

مائة 3070100هبى محمد الحسن262476

اثنتان و تسعون 286492عبدهللا خالد المصطفى272477

ست و سبعون 225476عماد محمد خضر282478

ست و ستون 234366باسل يوسف تليتي292479

إحدى و تسعون 296291نداء احمد الرز302480

ثالث و ثمانون 236083إيمان محمد شيخ صبح312481

إحدى و سبعون 294271امجد محمود بلوظ322482

اثنتان و تسعون 286492ختمه محمد ادريس332483

أربع و تسعون 306494هناء احمد العمر342484

ثالث و ثمانون 245983فاطمه عدنان دهلل352485

غائبغائبغائب1محمد محمد هاني شيخ طه362486

غائبغائبغائبغائبماهر محمد خالد المصري372487

غائبغائبغائبغائببشار خالد البيريني382488

ثمان و ستون 234568احمد محمود عتال392489

غائبغائبغائب27نورشان فيض هللا الصالح402490

تسع و تسعون 297099رانيا خليف الدرويش412491

غائبغائبغائبغائبهبه عبد العزيز عبو422492

مائة 3070100مؤمنه عبد اللطيف عباس المطر432493

ثالث و تسعون 276693فاطمه زكريا االبراهيم442494

أربع و ثمانون 236184بشرى مأمون العلي العمر452495

ست و ثمانون 266086احمد محمد رسالن462496

اثنتان و تسعون 246892اريج اكرم عبد هللا472497

خمس و أربعون 4545غائبمحمد عبد هللا القناص482498
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تسع و سبعون 275279غصون حمدو عيسى492499

غائبغائبغائبغائبمحمد ابراهيم الرمضان502500

إحدى و سبعون 254671ياسمين ايمن عمار512501

ثمان و ثمانون 286088نور احمد زعبي522502

ثمان و خمسون 243458عمر خالد العبود532503

غائبغائبغائبغائبعيسى عبد العيسى542504

خمس و تسعون 296695شهيزار محمد ياسر عدي552505

سبع و تسعون 296897وفاء فايز الدالي أحمد562506

ثمان و سبعون 294978هدى محمد صلوحه البكور572507

أربع و ثمانون 246084أحمد خالد أيوب582508

ثمان و ستون 293968غفران فايز الدالي أحمد592509

غائبغائبغائبغائبأحمد عبد المجيد اليحيى602510

ثالث و ثمانون 275683هال عبد االله الحمصي612511

غائبغائبغائبغائباسماعيل عبد مشحوذ622512

غائبغائبغائب1مرهف خالد كمالي632513

غائبغائبغائبغائبمحمد ياسين العساف642514

خمس و سبعون 294675حسين عبد الكريم هنوس652515

غائبغائبغائبغائبعارف ناصر األسعد662516

ثمان و ثمانون 286088دانيه علي المصري672517

تسع و ستون 294069دانيه عبد الرزاق العبد الرزاق682518

ست و سبعون 274976أشرف محمد اسعد692519

خمس و ستون 254065منيره محمد شاوردي خلف702520

ست و تسعون 296796لبنى عبدو العمر712521

خمس و ثمانون 236285فاطمة وليد عوض722522
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خمس و ستون 204565حال غازي الحسين732523

أربع و ثمانون 295584رفاه خضر الوسوف742524

ثالث و أربعون 4343غائباغيد جمال التركاوي752525

ثمان و سبعون 265278مصطفى أحمد حساني762526

اثنتان و سبعون 274572عبد هللا عبد الكريم عبود772527

ثمان و ستون 293968صطوف احمد المحمد782528

ثالث و ستون 243963مهند عبد المعين المصري792529

تسع و أربعون 232649محمد نور محمد ماهر بسمار802530

ثالث و ثمانون 226183رنا اكرم احمد812531

ست و عشرون 2626غائبعلي مروان رنو822532

ست و ثمانون 226486ايمان مصطفى الحمويه832533

ستون 243660باسل حبيب سالمه842534

غائبغائبغائبغائبسامر راتب عيسى852535

ثمان و ثمانون 295988غدير عبد الحكيم المسدي862536

سبع و سبعون 294877بشير حسين النجار872537

تسعون 296190فاطمه مصلح الحسين882538

خمسون 203050سناء خالد جعفر892539

ثمان و ثمانون 286088رشا سعد الدين هبهاب902540

ثمان و تسعون 296998احالم علي شومل912541

ثمانون 295180آمنه محمد الحاج حسين922542

أربع و أربعون 281644ابراهيم حسين الخليل932543

سبعون 274370خوله عبد الحسين942544

اثنتان و ثمانون 275582ساره هادي نعوف952545

اثنتان و ثمانون 295382رحمه عبد المجيد سوتل962546
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اثنتان و ثمانون 265682إيمان مصطفى حماشو972547

ثالث و سبعون 254873أمينه محمد عمرين982548

غائبغائبغائب21عكرمه مازن الطرن992549

خمس و سبعون 205575حسن علي موسى1002550

خمس و تسعون 306595مضر محمد وسوف1012551

سبعون 205070وفاء سليمان علوش1022552

سبع و سبعون 245377عفراء حبيب االبراهيم1032553

ست و أربعون 34346باسل ابراهيم العكاري1042554

غائبغائبغائب1علي فياض حمود1052555

خمس و ثمانون 295685والء حسن الكنج1062556

ثالث و ثمانون 285583طارق محمد خراز1072557

إحدى و تسعون 276491ميس عبد العزيز الخرسه1082558

تسع و سبعون 295079نور مفيد العلواني1092559

أربع و ثمانون 295584عبد القادر محمد أسعد عروق1102560

سبع و سبعون 294877سلوى عدنان كربجها1112561

أربع و عشرون 12324انس عصام الهبيان1122562

غائبغائبغائبغائبسيف الدين زياد الخطاب1132563

إحدى و ثمانون 235881منار عز الدين العز الدين1142564

سبع و سبعون 304777اسماء عبد الرحمن حسيني1152565

تسع و سبعون 265379مريم محمد عبد القادر الدغمشي1162566

اثنتان و خمسون 223052محمد كامل زياد مكحل1172567

اثنتان و ثمانون 275582ديما يوسف الشيخ ياسين1182568

سبع و ستون 234467جهينه خالد الموسى1192569

ستون 243660سمير عز الدين شحاده1202570
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إحدى و تسعون 226991إيناس حسن حمشو1212571

اثنتان و ثمانون 265682يوسف محمد مهنا1222572

خمس و سبعون 294675سلوى طالل قدح1232573

إحدى و ثمانون 255681علياء عبد الرزاق العليوي1242574

أربع و ثمانون 285684كوثر ضرار الصالح1252575

ثمان و ثمانون 295988رويده معال الحيدر1262576

خمس و ثمانون 226385نجوى ماجد عمار1272577

تسع و سبعون 265379متعبه فرحان العبود1282578

خمس و خمسون 5555غائبأسماء علي حمود1292579

إحدى و تسعون 296291هبه مهدي الحمود1302580

ست و ثمانون 275986جمال كمال المصري1312581

اثنتان و خمسون 232952احمد محمد نشار1322582

سبع و سبعون 265177عبد الرحمن ابراهيم غيانة1332583

ثمان و ثمانون 295988فاتن جهاد جاموس1342584

خمس و تسعون 296695أمل بسام الشيخ حامد1352585

تسع و تسعون 306999سالم احمد عرفات1362586

ثمان و ستون 254368وداد محمد غازي أسود1372587

ثالث و ستون 253863نور محمد علي حماشو1382588

اثنتان و ثمانون 255782عليا وليد قدور1392589

ثالث و تسعون 266793غدير جمعه الحمد العليوي1402590

سبع و ستون 244367هبة ايمن طرابلسية1412591

سبع و ستون 274067حازم ابراهيم شوربا1422592

خمس و سبعون 294675ريم عماد عروق1432593

ثمان و ستون 274168عمار حمدو الخالد1442594
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إحدى و تسعون 276491سمر عبد الجبار الحيالوي1452595

تسعون 286290هبه جمال الدين الخراط1462596

ثمانون 285280ناديه محسن كاخيا1472597

غائبغائبغائبغائبأمجد محسن كاخيا1482598

أربع و تسعون 296594االء عبدالكريم القطريب1492599

تسع و سبعون 275279ثراء خلف العبد هللا1502600

غائبغائبغائبغائبمحمد بهاء عبد القادر نبعة1512601

سبع و ستون 264167مجد حافظ جنيد1522602

سبع و ثمانون 295887فاطمه هيثم سويدان1532603

ثمان و ثمانون 276188نهاد زكريا الحاج زين1542604

ثمان و ثمانون 246488كرم محمد طومان1552605

سبع و سبعون 294877آالء فجر الدوجان1562606

غائبغائبغائبغائبمحمد حافظ علوش1572607

ثمان و ستون 234568فاطمه غسان الرمضان1582608

سبع و ثالثون 241337غاليه رياض طنيش1592609

أربع و ثمانون 265884رشا غياث الشب قدور1602610

سبعون 254570ديمه فيصل نصر1612611

ثمان و ثمانون 286088محمد قاسم علي الحميد1622612

خمس و ثمانون 295685مروه عبد القادر الهواري1632613

خمسون 44650أحمد عبد اللطيف الحاج عبد هللا1642614

اثنتان و ثمانون 255782مرح محمد ماهر العجمي1652615

ست و سبعون 255176وليد محمد المحمد1662616

ست و ستون 254166هبه احمد السلمي1672617

أربع و تسعون 296594أمينه عبد الهادي العلي1682618
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تسع و ثمانون 276289كارال ايليا سعود1692619

أربع و ثمانون 295584ميريل نبيل نونو1702620

تسعون 286290ايمان عبد الوهاب ضلع1712621

سبع و ثمانون 236487فاطمه محمد تركماني1722622

تسع و ثمانون 256489ضحى محمد كدور1732623

تسع و أربعون 212849عمار محمود عبد الرحمن1742624

ثمان و تسعون 287098ايمان عبد هللا االسود1752625

ست و ثمانون 266086حوراء عبد الرحمن سواري1762626

خمس و ثمانون 285785رزان عبد الرحمن شنو1772627

اثنتان و ثمانون 255782فردوس عمر كوشان1782628

خمس و ثمانون 256085اياد شمالي الجعل1792629

سبع و تسعون 286997هبه عبد الكريم الخالد1802630

غائبغائبغائب1نوره مصطفى بدر1812631

سبعون 294170غفران مصطفى الحسن1822632

أربع و سبعون 215374ربيعه زاكي الصطوف1832633

إحدى و سبعون 215071رؤى رئيف مغربل1842634

ثمان و ثمانون 286088ياسمين حسن الجنيد1852635

أربع و خمسون 233154سناء عبد هللا كتيل1862636

خمس و ثمانون 275885لينه جمال الدين السفاف1872637

ست و عشرون 22426اسراء حسام الدين السباعي1882638

غائبغائبغائبغائبسوسن ناظم البوشي السراج1892639

اثنتان و سبعون 254772امان محمد مسلم زينو1902640

ثمان و ثمانون 266288مؤمنه بشار المبيض1912641

غائبغائبغائبغائبخالد نايف خلوف الصطيف1922642
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خمس و عشرون 2525غائبياسر فارس فرزات1932643

ست و تسعون 286896إيمان محمود عنيزان1942644

اثنتان و تسعون 286492جيداء عبد الجبار العمر1952645

خمس و ثالثون 3535غائبصباح علي العمر1962646

ست و سبعون 255176فطمة عبد العزيز الشاوي1972647

ثمان و ثمانون 256388هبه هللا عبد المنعم القلفه1982648

اثنتان و ثمانون 275582مروه عطيه ميلص1992649

ست و عشرون 22426حسين محمد ديوب2002650

خمس و تسعون 296695مرتضى حسين بوش2012651

غائبغائبغائبغائبجميل نديم شموط2022652

سبع و ستون 204767شهد محمد العليل سفاف2032653

غائبغائبغائبغائبيوسف احمد هابيل2042654

خمس و تسعون 296695سنا محمد سلوم2052655

غائبغائبغائبغائبعيسى سمير جلعود2062656

تسع و سبعون 295079رغده مهدي الشيخ2072657

ثمان و ستون 224668مايا صالح عرواني2082658

غائبغائبغائبغائبمحمد مسلم محمد سعيد2092659

ثمانون 265480مرح محمد غسان كعيد2102660

ثمان و ستون 224668ناريمان مروان الروبة2112661

سبع و ستون 204767االء فواز العبود2122662

غائبغائبغائبغائبياسمين سامر البوشي2132663

أربع و ثمانون 285684فواز أحمد نبهان2142664

سبع و ستون 234467عماد الدين عبد الحفيظ المهتدي2152665

تسعون 296190نادين محسن معروف2162666
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سبع و سبعون 245377عبدهللا مصطفى الحسين2172667

أربع و سبعون 294574احمد عبد القادر الشحود2182668

ست و سبعون 255176دعد ياسين عرعور2192669

إحدى و ثمانون 295281علي رديف ارسالن2202670

غائبغائبغائب27شهامه عبد الحميد سراقبي2212671

إحدى و سبعون 205171أمل حسني زمزم2222672

تسع و ثمانون 276289رزان مصطفى االحمد اليوسف2232673

خمس و ثمانون 216485ايه محمد خير خطاب2242674

ثالث و ثمانون 245983عبير ابراهيم الباشا2252675

ست و ستون 214566نهى صبحي عكره2262676

ثالثون 3030غائبعبد المهيمن يوسف العسل2272677

سبع و أربعون 14647رانيه طالل قصاباشي2282678

أربع و سبعون 254974سوزان محمد الصالح2292679

سبع و ستون 234467عقبه يوسف خلوف2302680

اثنتان و ستون 253762ياسين محمد الحاج ابراهيم2312681

أربع و ثمانون 285684علي سليمان العلي2322682

إحدى و عشرون 21921علي احمد العكاري2332683

ثمان و سبعون 294978هدى سعيد والي2342684

أربع و ثمانون 216384محمود عبد الستار قناص2352685

تسع و ستون 254469أروى عبد هللا شميط2362686

إحدى و خمسون 5151غائبماري ابراهيم بيطار2372687

ثالث و سبعون 254873ثراء غازي المحمد2382688

ثمان و سبعون 245478امال عبد الرحمن الطيار2392689

اثنتان و ثمانون 245882هبه عدنان حمشو2402690
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إحدى و تسعون 276491ساندي سعد عجي2412691

تسعون 266490رهف مشهور حداد2422692

تسع و ستون 244569رزان حسان االعرج2432693

تسع و ستون 274269فاطمه حسين الشيخ حامد2442694

إحدى و تسعون 296291مايا الياس سمعان2452695

غائبغائبغائبغائبحسين كمال المحمود2462696

تسع و خمسون 223759آية عبد الرؤوف خطاب2472697

غائبغائبغائبغائبعبد الرحمن حمدان المصطفى2482698

غائبغائبغائب1حمزة حمشو احمد12230

غائبغائبغائب15منعم القاري22235

إحدى و ثمانون 295281مضر امين32248

غائبغائبغائبغائبرائد بديوي42255

إحدى و ستون 263561طارق العبد هللا52262

غائبغائبغائبغائبعلي رستم62268

غائبغائبغائبغائببالل سلطان72274

خمسون 252550سامي العبد هللا82276

غائبغائبغائب21سعود الحسين92281

غائبغائبغائبغائبعقبة القناص102287

غائبغائبغائبغائبماهر المحمد112327

خمس و خمسون 193655حازم السيد احمد122330

اثنتان و أربعون 4242غائبمحمد زكريا الجانودي132342

غائبغائبغائبغائباحمد البرازي142345

ثالثون 3030غائباحمد ماهر قسوم القاضي152350

الراسبون
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غائبغائبغائب24يوسف بكور162354

غائبغائبغائبغائبهشام الكيال172357

غائبغائبغائبغائبهشام االحمدتي182357

غائبغائبغائبغائبمحمد الدالي192366

إحدى و ستون 283361عبد الستار الناصر202372

تسع و سبعون 235679عبد هللا المصطفى212373

ست و ثمانون 266086مصطفى الحسين222384

غائبغائبغائبغائبفادي الحسين232387

غائبغائبغائب22مصطفى سلوم242394

إحدى و خمسون 232851محمد علي هي252407

سبع و سبعون 265177نرمين فخري262413

غائبغائبغائبغائبعمران االشرم272414

غائبغائبغائبغائباالء العمادي282416

غائبغائبغائب19دعاء عنتر292433

غائبغائبغائبغائبطه العلي الجول302439

غائبغائبغائبغائببهزاد ناسو312449

غائبغائبغائبغائبحمادة المصري322438

غائبغائبغائبغائبعبد الملك األحمد332417

غائبغائبغائبغائبامير ناصر342410

غائبغائبغائبغائبسيف الدين العاري352423

غائبغائبغائب21حسن منير العكاوي362419
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