
األولى: القاعة 

 طالب35:  العدد الكلً سهٌلٌاسر الجهمان1414ً

:عدد الحضورخالدٌونس دٌاب2839

محمدعدي العمٌدي3867

:عدد الغٌابحسٌنفاطم العل4893ً

أحمدعمار الٌاسٌن5898

امٌن السر         التوقٌعذعارمحمد المبارك6925

عٌسىٌوسف البدور7935

رئٌس القاعة       التوقٌععبد الكرٌمنوفل الخالد8947

جمالعطاء قلعج91007ً

اسماعٌلرامً شحود دٌاب101011

عبد العزٌزعفراء الشحاده111022

محمداحمد االحمد121026

محمدعبد الهادي الخضر131028

عبد الرزاقعلً المحٌمٌد141041

محمد جواداحمد العبد المحسن151043

احمدمحمود عرفه161045

مصطفىحمزه عبد الرحمن171046

سالممحمد العرب العساف181050

علًعبد الكرٌم الحسٌن191058

عبد الحفٌظحازم القناص201063

اكرمعبد الرحمن القاسم211077

حٌانعلً شهاب221083

مصطفىمحمد حجازي231086

حسنزٌن العابدٌن الحداد241096

عبد المنعمرضا المدلوش251097

حسانحسٌن الحسٌن261102

حاتممحمد العكله271105

احمداسامه المشعل281108

محمدأحمد رٌم291112ً

عبد الباسططه شحود301115

عمرمحمد الخلٌل العمر311131

شاكرحلٌمه الدٌري321153

عبد هللانجم القاض331160ً

مصطفىخالد الحمدو341174

أحمدحمزه الشحود351182
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 طالب35:  العدد الكلً جهادعمر القدور11186

:عدد الحضورعبد الرزاقعبدو العثمان21207

صالحسالفه العل31228ً

:عدد الغٌابأحمدمحمود السلوم41266

عباسدعاء الخالد51267

امٌن السر         التوقٌعغسانفاطمة شغري61268

إٌادأسامة النجم71270

رئٌس القاعة       التوقٌععماردعاء سلطان81271

مصطفىراما المصطفى91273

زٌادرهف المحمود االسماعٌل101276

مصطفىأبراهٌم الخلٌف111279

فارسمحمد باقر فالحه121280

ابراهٌمأشرف الحسن131285

سمٌرخالد دبٌس141286

رشٌدكارلس العبد هللا151288

محمدصفا الكردي161289

عماد الدٌنعلً شاهر171293

شمسًباولو ابراهٌم181294

ابراهٌمشعله الجمعه191303

أحمدحال سعود201309

عرفانخدٌجه العارف211314

صبحًباسل العمر221317

عبد العزٌزسوزان الشٌخ عل231318ً

رضوانفاطمة االسعد241319

مصطفىمروه النداف251322

حمزهعال الٌاسٌن261328

عبد المجٌدلمٌس الحلب271329ً

محمدعمر القصاب281332

محمددعاء الشٌحان291333

علًٌونس صالح301345

حسانسامر الحمصً الحداد311347

ٌحٌىأحمد بدوي321349

هٌثمزاهر البرٌدي331350

محمد غازيعمر الخالد341361

محمدرهف الدٌاب351364
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 طالب35:  العدد الكلً تركًحمزه الشٌحان11365

:عدد الحضورسلطانرنٌن عٌسى21367

حسٌندعاء الحسن31369

:عدد الغٌابعمادرٌما قشوه41371

ولٌدٌوسف االحمد51375

امٌن السر         التوقٌعأحمددعد العزو العبود61376

ٌحٌىعبد السالم زرزور71379

رئٌس القاعة       التوقٌعأسعدراما جلب81383

عبد الباريدعاء المحمد91387

محمودبٌان العظم101389

محمدحمزه الرزوق111390

عارفعامر غاجٌه121393

موسىأحمد موسى131395

خضراحمد اسعد141396

احمدخدٌجة القسوم151407

عوادعبد الكرٌم الرحب161494ً

مصطفىغنى درزٌه171541

أحمددعاء الحلو181542

مصطفىرهف كفا191543

ٌحٌىعال النجار201545

عبد الفتاحفرٌد العٌسى211653

ٌاسرعبد الهادي الحمٌة221654

عبد الخالقرشوان الرشوان231655ً

غازيمحمد النمر241660

رضوانصالح الدٌن الصالح251661

عمربكر طوقاج تركمان261664ً

محمدمحمود عبود271665

أحمدهدٌل األحمد281674

عبد هللاعبد الكرٌم الخلف291684

مصطفىحسٌن الحمادة301686

عبد الجبارزهور دقاق311690

أنورلبانة االحمد321696

قاسمامل القاسم331698

زٌادصبحٌة جاموس341709

عبد الجلٌلمحمود األسود351710
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الرابعة: القاعة 

 طالب59:  العدد الكلً محمدسالم حمد361717

:عدد الحضورموسىخالد الخلٌل371722

حسانفارس الدروٌش381723

:عدد الغٌابسالماحمد القاسم11724

تمٌممحمد المحمود21725

امٌن السر         التوقٌعمحمودعبد الحكٌم عبد الرحمن31735

رضوانعبد الرحمن مرع41738ً

رئٌس القاعة       التوقٌعإٌادمحمد السمان51740

سلمانسامٌة العباس61741

عبد الرحمنرعدون الرعدون71756
عبد المحسنبثٌنة الطالل81760

بسامشٌماء الشمال91761ً

حسٌنهٌلٌن عبد الرحمن101765

أحمدزٌنب االحمد111767

زٌاددٌانا دٌاب121768

رائدشادي األسعد131777

حسنفدوى محمد141781

عبد المنعممازن حوا151782

خالدجاسم الموسى161783

محمدقتٌبة سلٌمان171784

سعٌدهبة سوتل181785

خالدهدى الحاج محمد191786

ابراهٌممرٌم حمدان201789

خالدفاطمة المحمد211792

عبد الداٌممحمد غسان الهندي221806

احمدعبد هللا العبٌد231813

فرحانمؤٌد حسن الكرٌدي241817

رضوانعبادة خلوف251820

أحمدمحً الدٌن رشٌد261825

صطوفمحمود الوٌس271830

خالدعالء الوادي281832

حمادةمرٌم الجدي 299

أحمدزٌد العبد 30127

عبد الرحمنمحمد أمٌن الحمشو الطومان31128ً

عبد المجٌددٌاال العلٌوي 32132

إبراهٌمإٌمان عٌسى الجاسم 33134
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فاروقمحمد رائد العكاري 34135

محمودغفران االبراهٌم 35138

خمٌسخلود جاسم 36143

احمدعبد هللا المزعل37172

محمدتسنٌم جرجنازي 38274

حسٌنأنس المولى 39278

حمودأنس العلً 40284

حسٌنأحمد الخلف41286

زكًضٌاء الحق خالد 42293

حماديإٌهاب عطٌش 43305

حمودخالد المسعود44353

ابراهٌمأحمد العسكر 45354

عبد هللاخزنة العجمً الحسن 46356

توفٌقنور الهدى الزٌد 47359

رمضانكوثر العبد هللا 48360

فاروقسوزان االسعد49593

خالدانور علً البكور50851

ٌوسفاحمد قزموز51909

ٌوسفمروه الجرعود52994

محمد سعٌدعامر ابو الخٌر531016

محمدمصطفى المصطفى541057

محمداحمد الذٌاب العل551168ً

محمد أحمد  الحسن561685

علًرجب  الباشا571733

محمدمصطفى العوٌر581779

طارقمٌالد  العبدو591822
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