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كتابًةرقماً

راسبون  ثانٌة

غائبغائبغائبغائبغازيروضه جزار13723

غائبغائبغائبغائبنزارفاطمه طنبر23996

69مرسومست و أربعون 4646غائبولٌددٌمة سلٌمان34489

غائبغائبغائب23محمودبراءه الشٌخ44625

غائبغائبغائبغائبعبد المنعموردة الخلف54694

69مرسومست و خمسون 173956أحمدمحمد أحمد المرهون65318

غائبغائبغائبغائبعبد الحكٌمرٌم األسعد75417

69مرسومثالث و خمسون 5353غائبخالدملهم عدامة85678

69مرسومثالث و ثالثون 3333غائبعبد الحمٌدنهاد عدامة95680

غائبغائبغائبغائبمحسننور الحاج كرٌم105859

غائبغائبغائبغائبحمزههاله الهراوي115861

غائبغائبغائبغائبمحمدعائشه فالحه125890

أربع و ثمانون 255984احمدمروه المحمد135934

اثنتان و أربعون 4242غائبباسممارٌا سٌده145943

غائبغائبغائب14خالدسٌف الدٌن العبد السالم155957

اثنتان و أربعون 4242غائبخالدمعاوٌه الشامان165978

غائبغائبغائب14حسٌنزٌنب الطعٌمه175996

غائبغائبغائبغائبعبد المسٌحماٌا األشقر186023

إحدى و خمسون 232851محمداحمد النبهان196033

غائبغائبغائبغائبزكرٌاعبد هللا المشعل206039

غائبغائبغائبغائبمحمدوالء الزٌدان216076

غائبغائبغائبغائبعبد الجوادشٌماء الصٌادي226133

غائبغائبغائبغائبمحمدغالٌه محمود236205

غائبغائبغائب14عبد السالماسماء الكٌسو246211

غائبغائبغائبغائباٌمندحام غٌانه256250

غائبغائبغائبغائبعمادملك عماد البرجس266299

اثنتان و خمسون 213152عبد الكرٌممحمود األحمد276316

غائبغائبغائبغائبعلًاٌمان الحمد286370

غائبغائبغائبغائبفٌصلفاطمه فٌصل الٌونس296427

غائبغائبغائبغائبفٌلٌباٌلٌانا فٌلٌب حنا306438

أربع و ستون 273764هانًفال هانً رحال316485

غائبغائبغائبغائبصفوانمهند صفوان بستون326522ً

غائبغائبغائبغائبمصطفىصفاء مصطفى الحسٌن336529

ثالث و أربعون 4343غائبمحموداحمد محمود دباس346602

غائبغائبغائب14عبدهللاهاشم عبدهللا حاج عبٌد356633

غائبغائبغائب24عبدالهادينور الدٌن عبدالهادي الحسٌن366650

غائبغائبغائب21عبدهللاكارولٌن عبدهللا جرجس376665

غائبغائبغائب21صبحًانور صبحً الصباغ386678

غائبغائبغائب23عبدالهاديموسى عبدالهادي الحسٌن396679
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غائبغائبغائبغائبعمراسماء عمر العموري406700

غائبغائبغائبغائبمحمدموفق محمد الدٌاب416711

تسع و عشرون 2929غائباحمدحسن احمد المحمد426828

غائبغائبغائب16اكرمبشرى اكرم الجابر436834

غائبغائبغائبغائبٌوسفرجاء ٌوسف الموسى446861

إحدى و ستون 243761هانًوعد قدٌسة456874

ثمان و ستون 234568غزوانأسامه غزوان الدندشل466911ً

أربع و ستون 263864عبد الفتاحعبد الجبار عبد الفتاح معتوق476923

اثنتان و خمسون 143852واصل ماجد الدٌاب486936

غائبغائبغائب16جمالاحالم جمال العكله496971

غائبغائبغائبغائبطرادهدٌل طراد الدعاس507077

غائبغائبغائب21احمدوائل الشٌخ محمد517113

غائبغائبغائب23خالد سارة الطماس527142

خمس و عشرون 2525غائبحسٌنٌوسف حسٌن الصطوف537249

غائبغائبغائبغائبمصطفىاالء مصطفى القدور547268

غائبغائبغائب23سامرألٌز تركٌه557269

غائبغائبغائب23خضرخالد العل567280ً

غائبغائبغائب23عمررئام الحمود577342

غائبغائبغائبغائبعدناندعٌم الصطوف587343

ثمان و أربعون 4848غائبمصطفىوائل الرزوق597388

اثنتان و أربعون 142842محمدمصعب المكسور607391

غائبغائبغائبغائبعلًخالد الراشد617394

غائبغائبغائب14مصطفى محمد البكور 627398

غائبغائبغائب21نصر رنده نبهان 637414

غائبغائبغائبغائبٌحٌىمناف الحسن647433

غائبغائبغائب24محمدسامر حاج محمد657434

صفر 660

صفر 670

صفر 680

سنة رابعة+ حملة سنة ثالثة

غائبغائبغائب21حٌانرانٌا النابلس13079ً

غائبغائبغائب21سالً اسبر23170

غائبغائبغائب17محمدمازن الحسٌن33178

4خمس و ثالثون 3535غائبعبد الباسطخالد جوخدار44060

غائبغائبغائبغائبفضلخدٌجة المحمد54418

69مرسومأربع و عشرون 2424غائبرائدطٌف ورده64491

اثنتان و ستون 204262ابراهٌم ندى رزق74807

غائبغائبغائبغائبسعودشمس الحمد العٌثه85924

غائبغائبغائبغائبعبدالكرٌمحسٌن الخالد96158

تسع و ثالثون 3939غائبولٌدماري روز مقدس106180ً
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ست و أربعون 143246عبدالسالمبشٌر جالود116230

أربع و ستون 234164عبدالرحمنعامر عبدالرحمن الحسن126537

إحدى و ستون 253661عبدهللاابراهٌم الخطاب136818

اثنتان و خمسون 143852أحمدأسامة الجنٌد146869

اثنتان و ستون 174562حسنغزل محفوض157765

ستون 174360علًخالد عل167769ً

غائبغائبغائبغائبأمٌنفاطمة وحود177779

ستون 6060غائبخلٌلفٌحاء صارم187802ً

ثمان و أربعون 143448احمدفاطمة الخالد197804

سبع و سبعون 235477ٌوسفمٌساء المحمود207827

غائبغائبغائب15محمودعالء الكرٌدي217830

صفر 220

حملة استضافة ادلب

إحدى و ثالثون 3131غائبشعٌبأحمد العثمان113012

غائبغائبغائبغائبحمزةدانٌة عروب213116

غائبغائبغائبغائبمجدبرهو طعمه313136

غائبغائبغائبغائبعبد هللااروى مشعل413219

غائبغائبغائب22حسامأحمد العثمان513223

غائبغائبغائبغائبعبد المنعمبتول محمد613257

غائبغائبغائبغائبهٌثمآالء مصري713318

غائبغائبغائبغائبعبد الباقًرٌم كردي813319

غائبغائبغائبغائبمحمد زكرٌاقمر قزموز913348

ست و ثالثون 142236احمداٌة البكور1013357

غائبغائبغائب14نجٌبشروق الشام1113409ً

غائبغائبغائب14كاملعبد الحلٌم الٌوسف1213410

غائبغائبغائبغائبمحمد علًاٌات الهلٌل 1313418

غائبغائبغائب14محمدرنٌم الخلٌفة1413444

غائبغائبغائبغائبنجٌبمحمد الشام1513451ً

سبع و خمسون 144357خالدامٌرة العبد هللا1613457

غائبغائبغائبغائبابراهٌمفاطمة الصغٌر1713458

غائبغائبغائبغائبعبدالرزاقحنٌن حمشو1813477

غائبغائبغائب24محمدنور الدباس1913512

غائبغائبغائب20غسانرٌم السمٌر2013564

غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقعبٌر دروٌش2113574

إحدى و عشرون 2121غائبأنسمحمد الحاج2213581ً

غائبغائبغائبغائبخالدنهاد الحاج ابراهٌم2313587

غائبغائبغائبغائبعمرحسٌن بكور2413591

غائبغائبغائبغائبعبدهللاغٌاث الحمادي2513599

غائبغائبغائبغائبمحمدمروة العل2613605ً

غائبغائبغائبغائبعبد الفتاحمنى الشغري2713612
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غائبغائبغائبغائبفٌصلغازي العلً الرمالت2813636

حملةاستضافة الرقة

غائبغائبغائبغائبفوازسماح حمادة114001

غائبغائبغائبغائبمحمدأمانً العلٌوي214021

غائبغائبغائب14مضررفعت المنصور314024

غائبغائبغائبغائبمصطفىمحمد عثمان التمر414054

غائبغائبغائبغائبعلًأحمد العساف514055

غائبغائبغائب14ٌاسرعبد الكرٌم خلوف614102

اثنتان و أربعون 4242غائبمحمودساجدة األحمد714115

غائبغائبغائبغائبعبد القادرمحمد المنصور814118

غائبغائبغائب22اسماعٌلقتٌبة العلٌوي914132

غائبغائبغائب21محمدفاطمة العبد الخلٌل1014147

غائبغائبغائبغائبٌوسفمحمد حاج عل1114153ً

ثمان و خمسون 144458محمد مظهرحسٌن العثمان1214156

اثنتان و خمسون 213152محمد أمٌنعامر العلً الظاهر1314158

خمسون 262450علًمجد العبدو1414195

ثالث و ثالثون 3333غائبجمالرشا رمضان1514206

أربع و خمسون 144054علًمحمد االحمد1614237

أربع و ستون 253964ناصررٌم المحمد1714241

غائبغائبغائبغائبطهعمار محمد1814262

غائبغائبغائب22عبد الغنًنوره محمد1914269

غائبغائبغائبغائبحسنعبد االله العلٌوي2014285

غائبغائبغائبغائبفجرنور السرحان2114301

ثالث و خمسون 183553عنادسناء السالم2214314

غائبغائبغائبغائبفسصلاسماعٌل المحمد العبدهللا2314330

غائبغائبغائبغائبعوضعبد هللا العباس2414331

غائبغائبغائبغائبأحمدمحمد أحمد الجٌجاوي2514345

غائبغائبغائب21عبد اللطٌفمحمد الدٌاب2614348

غائبغائبغائب14ناٌفمحمد عاشور2714353

أربع و ثالثون 3434غائبصالحسعٌد علو2814361

غائبغائبغائب21محمودخلف العٌسى2914363

غائبغائبغائب25شحرورغفران الحسٌن3014380

غائبغائبغائبغائبمحمد نورأبً حسن االبراهٌم3114382

غائبغائبغائبغائباحمداناس المبارك3214385

غائبغائبغائب14عبٌدحسن العباس3314392

غائبغائبغائب23علًمحمد المرع3414404ً

غائبغائبغائبغائبحسٌنمحمد الحماد3514416

غائبغائبغائبغائبعبد المطلبصفاء الشٌخ ٌوسف3614419

69مرسومإحدى و عشرون 2121غائبظافرنادرالمصطفى3714427

غائبغائبغائبغائبمحمودختام المحمد3814438
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غائبغائبغائبغائبخلٌلغفران الخلٌل3914440

غائبغائبغائبغائببسامسهام العبد هللا4014442

حملة استضافة تدمر

غائبغائبغائبغائباحمدرشٌد الفارس114002

غائبغائبغائب14مرهفاحمد حلوان214140ً

غائبغائبغائب23احمد خضر العلوش314152

غائبغائبغائب14حسٌنرنا الحمدو414254

غائبغائبغائب14خلفعلً الدهش514276

غائبغائبغائب14عمرمحمود العجاج614283

غائبغائبغائب23جبرمحمد طٌار714423

غائبغائبغائبغائبمحمودمؤٌد المحمد819143

حملةاستضفة الحسكة

غائبغائبغائب21رٌاضنور كٌزاوي114027

....خمس و ستون 234265محمدموج الحمدو214266

....سبع و خمسون 263157خالدنوره السلٌمان314075

....غائبغائبغائب21عبد الرزاقفاطمة الغال414333ً

حملة استضافة دٌر الزور

....غائبغائبغائبغائبٌحٌىهبة هللا دبوري114015

عمٌد الكلٌة 

درغام الرحال. د.أ

رئيس شعبة االمتحانات           رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمه.عبد الحميد الشعار            د

نورا الحاج زين:أمين السر

محمد الحركي:قارئ

احسان الحصني:مسجل

عائشة السلقيني:مدقق


