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مئة فقط3070100

ساعةفمػ ثًاٌ ٔأستع143448ٌٕادًذعثذ انٕاسز ْٔث11269ٙ

ساعةفمػ ثالز ٔخًغ173653ٌٕعهٙعهٙ انذغ21272ٍٛ

ساعةفمػ ثالز ٔخًغ223153ٌٕخانذعثذ هللا انعض31275ٔ

َاجخفمػ ثًاٌ ٔعر165268ٌٕصٚادسْف انًذًٕد االعًاعٛم41276

َاجخفمػ ثًاٌ ٔعر244468ٌٕعًشايُّ انًؾعم51277

ساعةفمػ أستع ٔثالث122234ٌٕعثذ انشدًٍيذًذ عثذ انمادس61278

َاجخفمػ ثالز ٔعر184563ٌٕفاسطيذًذ تالش فالد71280ّ

ساعةفمػ ذغع ٔخًغ124759ٌٕصٚادٔعاو انعثذ81282

ساعةفمػ خًظ ٔخًغ163955ٌٕذٕفٛكعثٛذاٌ انعثذ هللا91284

ساعةفمػ ثًاٌ ٔخًغ134558ٌٕيصطفٗعثذ انعضٚض انعرٕن101290

ساعةفمػ ذغع ٔأستع153449ٌٕيصطفٗسظٕاٌ انًؾعم111292

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔخًغ143852ٌْٕٛثىيذًذ َٕس انثكش121295٘

ساعةفمػ عثع ٔثالث132437ٌٕأعايّتغاو دستا131299ّٚ

ساعةفمػ خًظ ٔخًغ193655ٌٕدغٍٛيذًٕد انذغ141300ٍ

ساعةفمػ ثالز ٔأستع162743ٌٕيذًٕديإٚذ انذغ151301ٍ

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔخًغ133952ٌٕعثذ انًعطٙاَظ انَٕٛظ161302

ساعةفمػ ذغع ٔأستع153449ٌٕعثذ انمادسععٛذ انعثذ171304ٔ

ساعةفمػ أستع ٔخًغ153954ٌٕعذَاٌيذًذ تٓاء جٕخذاس181305

ساعةفمػ ثالز ٔثالث132033ٌٕفٛصميأيٌٕ انعًٛذ191306٘

ساعةفمػ عثع ٔأستع153247ٌٕيذًذَٕس انذٍٚ عٕذم201307

ساعةفمػ ثالز ٔأستع142943ٌٕيصعةيُٓذ انثشجظ211308

ساعةفمػ أستع ٔأستع133144ٌٕيذًذ خٛشعًاد انذٍٚ عثذ هللا221311

َاجخفمػ خًظ ٔعر244165ٌٕعًٕس٘يذًٕد عجاج231323

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔعؾش22ٌٔغ22فاسٔقدغٍ انعًش241325

ساعةفمػ ذغعح عؾش19غ19سٚاضخانذ االععذ251326

ساعةفمػ عثع ٔثالث172037ٌٕادًذيذًذ عثذ انشد261330ًٍ

ساعةفمػ خًظ ٔخًغ233255ٌٕيذًذلًش خهٛم271331

َاجخفمػ عثع ٔعر214667ٌٕعثذ انخانكعذ٘ انًذًذ غ281338ّ

ساعةفمػ خًظ ٔأستع162945ٌٕأدًذتؾاس اتشاْٛى291339

َاجخفمػ ثالز ٔعر194463ٌٕعثذ انكشٚىيذًٕد انجش301340ٕٚ

ساعةفمػ عثع ٔخًغ134457ٌٕجذٔعدٛذس انعاي311346ٍ

َاجخفمػ عثع ٔعثع205777ٌٕٚذٛٗأدًذ تذ321349٘ٔ

َاجخفمػ عثع224870ٌٕٕٚعفٔعٛى عهٕػ331354

ساعةفمػ خًظ ٔثالث122335ٌٕيذًٕديذًذ ياصٌ انعض341355ٔ

ساعةفمػ ثالز ٔأستع133043ٌٕدًذٔآٚاخ انعثٛذ351356

ساعةفمػ ئثُا عؾش12غ12يذًذدغٍ ؽاغٕس361358٘

ساعةفمػ ذغع ٔثالث132639ٌٕيٛالدعطا دذٔب371359

ساعةفمػ ثالثح عؾش13غ13عثذ انكشٚىيذًذ انؾٛخ عٕض381366

ساعةفمػ عثع ٔخًغ263157ٌٕعًادسًٚا لؾ391371ِٕ

َاجخفمػ عر164460ٌٕغاللعثذ هللا االخشط401373

ساعةفمػ عد ٔثالث142236ٌٕعثذ هللايذًٕد دًٛذ411377٘

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔأستع152742ٌٕٚذٛٗعثذ انغالو صسصٔس421379

َاجخفمػ خًظ ٔعر204565ٌٕخانذأدًذ انخطٛة431381

ساعةفمػ أستع ٔثالث142034ٌٕإًٍٚٚعف انذاج خهٛم441385
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َاجخفمػ ئثُاٌ ٔعر125062ٌٕعثذ انغالويصطفٗ عهٕػ451388

ساعةفمػ ئدذٖ ٔثالث141731ٌٕعاسفعايش غاج461393ّٛ

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔأستع132942ٌٕيٕفكيذًذ انذايط471399

ساعةفمػ أستع ٔعؾش24ٌٔغ24عهٙيذًذ عٛذ انمغٕو انماظ481404ٙ

َاجخفمػ ثًاٌ ٔعر155368ٌٕدهةيذًذعٛذ عهٙ انهط491ًُٙٛ

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔخًغ223052ٌٕدهةخانذ عهٕو سٚاض انعثذ502

ساعةفمػ ذغع ٔثالث172239ٌٕدهةيذًذ ٔظاح انذٛذس519

ساعةفمػ عرح عؾش16غ16دهةععٛذ يٕعٗ ععذ انذٚة5211

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔأستع123042ٌٕدهةدغٍ عضاو االتشاْٛى5314

ساعةفمػ أستع ٔأستع152944ٌٕدهةيذًذ يذًٕد انذٚاب5415

ساعةفمػ ذغعح عؾش19غ19دهةسؤٖ أدًذ األععذ5517

ساعةفمػ عثع ٔأستع153247ٌٕدهةعذَاٌ ٔائم انؾٛخ تكٕس5620

ساعةفمػ ذغعح عؾش19غ19دهةعثذ انكشٚى تغاو انصثاح5721

ساعةفمػ ثالز ٔثالث151833ٌٕدهةصالح انذٍٚ سظٕاٌ انصانخ5826

ساعةفمػ ثًاٌ ٔخًغ193958ٌٕدهةعهٙ أدًذانمغٕو5927

ساعةفمػ أستع ٔخًغ183654ٌٕدهةيٛظ أدًذ انشدال6031

ساعةفمػ عثع ٔخًغ243357ٌٕدهةيذًذ يصطفٗ يذغ6137ٍ

ساعةفمػ ثالز ٔثالث151833ٌٕدهةلٛظ ٔنٛذ انثكش6239٘

ساعةفمػ عثع ٔأستع153247ٌٕدهةيشٔاٌ عثذهللا انصانخ6340

ساعةفمػ ئثُا عؾش12غ12دهةعض انذٍٚ صانخ انعًٕس6442٘

ساعةفمػ عد ٔأستع123446ٌٕدهةعثذ انعضٚض عثذ انهطٛف انعاي6545ٍ

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔخًغ163652ٌٕدهةفٛصم أًٍٚ انعًٛذ6646٘

ساعةفمػ ئدذٖ ٔعؾش21ٌٔغ21دهةدافظ عًاس عثذ انشد6752ًٍ

ساعةفمػ ئدذٖ ٔخًغ213051ٌٕدهةفٕاص جٓاد انٛاع6854ٍٛ

ساعةفمػ ئدذٖ ٔخًغ222951ٌٕدهةأدًذ أًٍٚ انذهٕا6956

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔأستع162642ٌٕدهةعثذ انشدًٍ عثذهللا انعثٕد7057

ساعةفمػ عرح عؾش16غ16دهةؽاكش يذًذ انخهف7161

ساعةفمػ عد ٔثالث142236ٌٕدهةيذًذ دٛاٌ انذٚاب7262

ساعةفمػ ثالز ٔخًغ193453ٌٕدهةعايش ٚاعش خفٛف7363

ساعةفمػ ئدذٖ ٔثالث121931ٌٕدهةعصاو يصطفٗ انغهًٛا7466ٌ

ساعةفمػ خًظ ٔخًغ183755ٌٕدهةغٛاز يذًذ انخانذ7568

ساعةفمػ عثع ٔأستع212647ٌٕدهةيذًذ يذًذ كًال الضٚض7669

َاجخفمػ عد ٔعر234366ٌٕدهةخانذ سافع ؽٕيم7774

ساعةفمػ ذغعح عؾش19غ19دهةْال خانذ انعه7889ٙ

ساعةفمػ ثالث131730ٌٕدهةيذًذ َٕس ٚاعش انخهٛف7994

ساعةفمػ ثًاٌ ٔخًغ134558ٌٕدهةياْش عهطاٌ انًصطٛف8095

ساعةفمػ ئدذٖ ٔخًغ133851ٌٕدهةيذًذ أدًذ دٚاب8196

ساعةفمػ ثًاٌ ٔعؾش121628ٌٔدهةعًش ععذ انذٍٚ انعًٕس82103٘

ساعةفمػ خًغح عؾش15غ15دهةعثذ انشدًٍ يذًٕد انعٛذ83108

ساعةفمػ ثًاَٛح عؾش18غ18دهةدغٍ خانذ انذالق84112

ساعةفمػ ئدذٖ ٔأستع142741ٌٕدهةاتشاْٛى ذٕفٛك انعهٕػ85113

ساعةفمػ ثالز ٔثالث141933ٌٕدهةيعأٚح عثذ انٓاد٘ دث86122ٕ

ساعةفمػ عد ٔأستع192746ٌٕدهةدزٚفح عثذ انذكٛى انعًش87123

ساعةفمػ عثع ٔثالث191837ٌٕانفشاخَذٖ اعًاعٛم ؽٛخ88130

ساعةفمػ ثالز ٔخًغ213253ٌٕانفشاخعثذ انشصاق غاَى عًش89139

ساعةفمػ ثالز ٔخًغ193453ٌٕانفشاخعهٙ اعًاعٛم انًذًذ90140

ساعةفمػ ثالز ٔأستع162743ٌٕانفشاخعٕصاَا عًٛش ععذ91142

ساعةفمػ ذغع ٔعؾش121729ٌٔانفشاخيإٚذ دًذ انؾٛخ92146

ساعةفمػ ثالز ٔأستع123143ٌٕدهةيذًذ ؽشٚف انؾٛخ ٕٚعف93340

ساعةفمػ عثع ٔأستع153247ٌٕانفشاخأيٍٛ عايش انفشج94177
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ساعةفمػ ذغع ٔثالث132639ٌٕانفشاخَادس يٓذ٘ ؽاي95174ٙ

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔعؾش22ٌٔغ22دهةسٚاض يذًذ  انجش96156ٕٚ

ساعةفمػ ثالثح عؾش13غ13دهةٚضٌ َغٛى  لذٔسج97155

َاجخفمػ عد ٔعر155166ٌٕانفشاخفاظم دسٔٚؼ انؾذار98173ِ

َاجخفمػ ثالز ٔعر204363ٌٕساظٙلٛظ انٕٛعف99569

َاجخفمػ عد ٔعر214566ٌٕدكًدادًذ انشجة100757

ساعةفمػ عؾش20ٌٔغ20لصٙ عشٔا101563َٙ

ساعةفمػ عثع ٔثالث122537ٌٕغغاٌعهٙ انغهٕو102918

ساعةفمػ عثع ٔأستع173047ٌٕاعكُذسيٛشفد  صثش103775٘

َاجخفمػ ئدذٖ ٔعر204161ٌٕعثذ انشدًٍسعذٌٔ انشعذ104272ٌٔ

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔخًغ193352ٌٕيذًذ خٛشتالل عثغث1051135ٙ

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔخًغ133952ٌٕدًذٔعثذ انعضٚض انعثٛذ106218

ساعةفمػ ثالثح عؾش13غ13عثذ هللايُٓذ انجثش107169

ساعةفمػ عثع ٔخًغ164157ٌٕاسماعٌلرامً شحود دٌاب1081011

ساعةفمػ ذغع ٔخًغ144559ٌٕعبد هللاحسن عثمان1091017

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔأستع182442ٌٕمحمداحمد االحمد1101026

ساعةفمػ عد ٔعؾش26ٌٔغ26عامرمحمود االسعد1111031

ساعةفمػ ثًاٌ ٔأستع192948ٌٕمحسنحسٌن الحسن1121036

ساعةفمػ ثًاَٛح عؾش18غ18محمدروان الحسٌن1131039

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔعؾش22ٌٔغ22احمدمضر العمر الحسون1141053

ساعةفمػ عثعح عؾش17غ17سلٌمانطه المحٌمٌد1151055

ساعةفمػ ثًاٌ ٔخًغ193958ٌٕعبد الحفٌظحازم القناص1161063

ساعةفمػ أستع172340ٌٕمحمدعبد المعٌن شهاب1171072

ساعةفمػ ئدذٖ ٔعؾش21ٌٔغ21عبد اللطٌفأوٌس البارودي1181074

َاجخفمػ ثالز ٔعر194463ٌٕاكرمعبد الرحمن القاسم1191077

ساعةفمػ أستع ٔخًغ163854ٌٕحٌانعلً شهاب1201083

ساعةفمػ عؾش20ٌٔغ20رضوانخالد الٌوسف1211089

َاجخفمػ عر194160ٌٕعبد المنعمرضا المدلوش1221097

ساعةفمػ ثالز ٔخًغ153853ٌٕعمرمنار الٌوسف1231098

ساعةفمػ عرح عؾش16غ16نزٌهمحمد الرز1241104

َاجخفمػ ذغع ٔعثع215879ٌٕحاتممحمد العكله1251105

ساعةفمػ ثالز ٔأستع192443ٌٕابراهٌمبٌان الغجر1261106

ساعةفمػ ذغعح عؾش19غ19حسنمجد الخلف1271109

َاجخفمػ ئدذٖ ٔعثع234871ٌٕعبد الباسططه شحود1281115

َاجخفمػ أستع ٔعر164864ٌٕمصطفىمحمد األحمد1291120

ساعةفمػ ثالثح عؾش13غ13خالدسلٌمان جوخدار1301133

ساعةفمػ ذغع ٔثالث172239ٌٕخالدنهاد الخلٌل العمر1311134

ساعةفمػ عثع ٔأستع222547ٌٕخالدعبد الرزاق السطوف1321139

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔعؾش22ٌٔغ22نجٌبعلً العبد هللا1331140

ساعةفمػ ذغعح عؾش19غ19ابراهٌمعٌد عساف1341141

ساعةفمػ ثًاَٛح عؾش18غ18محمدمحمود مك1351161ً

ساعةفمػ ثًاَٛح عؾش18غ18صفوانرٌم البرجس1361165

ساعةفمػ ثًاَٛح عؾش18غ18محمودمحمد الحمود1371167

ساعةفمػ ذغع ٔخًغ184159ٌٕحابسٌاسٌن االحمد1381178

ساعةفمػ أستعح عؾش14غ14محمدنور الدٌن الطماس1391183

ساعةفمػ ذغعح عؾش19غ19علًمحمد الٌوسف1401202

َاجخفمػ ثالز ٔعر204363ٌٕعلًمنى عجاج1411210
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ساعةفمػ ذغعح عؾش19غ19فاٌزعمار الشبٌب1421215

ساعةفمػ أستع ٔأستع192544ٌٕعبد الباسطٌونس العبد هللا1431225

ساعةفمػ ثًاٌ ٔخًغ203858ٌٕعبد الباسطكنانه العبد هللا1441226

ساعةفمػ ئدذٖ ٔخًغ173451ٌٕصالحسالفه العل1451228ً

ساعةفمػ أستع ٔثالث161834ٌٕالفراتابراهٌم صالح الحسٌن146168

ساعةفمػ ثًاٌ ٔثالث162238ٌٕحلبعبد الهادي أحمد شاوردي147157

ساعةفمػ أستع ٔخًغ243054ٌٕحلبأحمد سلٌمان السلٌمان148197

ساعةفمػ ثًاٌ ٔأستع212748ٌٕالفراتمعتصم مصطفى فرج149280

ساعةفمػ عثع ٔخًغ183957ٌٕحلبخالد محمد الجلطة150179

ساعةفمػ ذغع ٔخًغ203959ٌٕالفراتخالد حٌان الشهاب151300

ساعةفمػ أستع ٔخًغ163854ٌٕحلبمؤٌد فرحان حسن الكرٌدي152210

ساعةفمػ عد ٔثالث181836ٌٕالفراتجهاد موسى العبٌد153171

ساعةفمػ خًظ ٔعؾش25ٌٔغ25حلبعلٌا حسن الطٌب154193

ساعةفمػ عؾش20ٌٔغ20حلبلقمان مصطفى الخضر155161

ساعةفمػ ذغع ٔثالث201939ٌٕحلبأحمد بشٌر الحسن156158

ساعةفمػ أستع172340ٌٕالفراتمحمد عبدالكرٌم طومان157306ً

ساعةفمػ ثًاٌ ٔأستع153348ٌٕالفراتمصطفى عبدالكرٌم الحسٌن158304

ساعةفمػ ثالز ٔعؾش23ٌٔغ23حلبعبدالعزٌز محمود الملحم159184

ساعةفمػ ثًاٌ ٔأستع192948ٌٕحلبأحمد خالد الحمود160190

ساعةفمػ عثعح عؾش17غ17حلبمحمد علً قداد161153

ساعةفمػ أستع182240ٌٕحلبرجب محمد كنعان162207

ساعةفمػ ذغع ٔثالث192039ٌٕحلباحمد خلٌفه فرج163243

َاجخفمػ ثالز ٔعر174663ٌٕحلبمحمد عبدالكرٌم المحمد164245

ساعةفمػ خًغح عؾش15غ15الفراتحسام شعبان الحوٌجه165

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔعؾش22ٌٔغ22الفراتمهند محمد سالم العل166290ً

ساعةفمػ ذغع ٔثالث142539ٌٕحلبمحمد احمد دٌاب167152

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔخًغ163652ٌٕحلبمرٌم ابراهٌم حمدان168238

ساعةفمػ ذغع ٔأستع183149ٌٕالفراتمحمود صطوف الوٌس169291

ساعةفمػ خًغ193150ٌٕحلبنضال محمد الجرٌو170239

ساعةفمػ ذغع ٔأستع173249ٌٕحلبدحام محمد صاٌل المحمد171185

ساعةفمػ عثعح عؾش17غ17الفراتاحمد هوٌدي المولى172343

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔأستع182442ٌٕحلبمعتز عمر مصطفى173159

ساعةفمػ أستعح عؾش14غ14حلبجمعه حسن شهاب174160

ساعةفمػ ذغعح عؾش19غ19حلبرضا محمد النبهان175205

ساعةفمػ ذغع ٔأستع222749ٌٕحلببتول فواز المحمد176222

ساعةفمػ عؾش20ٌٔغ20حلبجابر سامر المجبر177213

ساعةفمػ عثع ٔثالث172037ٌٕعبدالهادي محمود العٌد178268

ساعةفمػ ئثُا عؾش12غ12ابراهٌم سلمان آل سلٌمان179313

ساعةفمػ ذغعح عؾش19غ19ٌاسمٌن سعٌد المبٌض180

ساعةفمػ ذغع ٔأستع202949ٌٕمحمد عمر االطرش181217

ساعةفمػ عؾش20ٌٔغ20عبد الرزاق محمد حالق182248

ساعةفمػ عؾش20ٌٔغ20احمد الدبٌس183

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔخًغ203252ٌٕاشرف الضامن184263

ساعةفمػ عؾش20ٌٔغ20محمود جمعة185542

َاجخفمػ عثع ٔعر165167ٌٕبراء ورار186619

ساعةفمػ خًغ193150ٌٌٕوسفعبد الهادي العلٌوي187669

ساعةفمػ ئثُاٌ ٔأستع182442ٌٕحسٌن بلوظ188693
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ساعةفمػ عد ٔأستع202646ٌٕحسٌن العباس189722

ساعةفمػ عرح عؾش16غ16مخلصنادٌه زعٌر190727

راسبفقط خمس وأربعون153045سعٌد الطعان191733

ساعةفمػ ذغعح عؾش19غ19عبد هللااسامة قزموز192735

ساعةفمػ عثعح عؾش17غ17محمد الجعبو193754

ساعةفمػ خًظ ٔخًغ154055ٌٕاحمد الخطٌب194801

ساعةفمػ ثًاٌ ٔأستع252348ٌٕحمزه مصٌن195819ً

ساعةفمػ عؾش20ٌٔغ20احمدمحمد الخضر الشنتوت196834

ساعةفمػ خًغ252550ٌٕعبدالرحمن مصٌن197845ً

َاجخفمػ ئدذٖ ٔعر184361ٌٕقصً خلوف198855

ساعةفمػ ذغعح عؾش19غ19أروى الشحود199856

ساعةفمػ عؾش20ٌٔغ20غدٌر المحمود200887

ساعةفمػ ذغعح عؾش19غ19حسٌن سلٌمان201889

ساعةفمػ عرح عؾش16غ16بالل الصالح202923

َاجخفمػ عثع ٔعر244367ٌٕنوفل الخالد203947

ساعةفمػ خًغح عؾش15غ15خالد السعد 204952

ساعةفمػ عرح عؾش16غ16محمد طماس205963

ساعةفمػ ثالز ٔعؾش23ٌٔغ23مصطفى المصطفى206984

َاجخفمػ خًظ ٔعر184765ٌٕإٌمان الحمشو207989

ساعةفمػ عرح عؾش16غ16ٌوسف االحمد208

َاجخفمػ خًظ ٔعر194665ٌٕمصطفى محمد دٌب 2091003

ساعةفمػ ذغع ٔثالث172239ٌٕعالء العزو المراد2101220

ساعةفمػ خًظ ٔأستع212445ٌٕحافظأحمد الٌاسٌن211956
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