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راسب1922.542ابراىيم احمد حاج عبد اهلل314677م1

راسب1838.7557احمد البرجس412369ر2

راسب0غائبمحروماسماعيل ابراىيم النعمات الفرات3م3

راسب2533.7559اسيد الروادي413436ر4

راسب1434.7549البتول كعيد313612م5

راسب1635.2552إبراىيم جابر313531ر6

راسب9غائب9إبراىيم مسقوف312409ر7

راسب10غائب10إسراء رحال313169ر8

راسب153853إيناس البصيمو313076م9

راسب1241.7554أحمد الحسون313656م10

راسب18غائب18أحمد الدادا313376ر11

راسب1430.545أحمد العبداهلل الشيخ 313313ر12

ناجح224567أحمد العمي بن عمي313535م13

ناجح2345.569أحمد العمر314289م14

ناجح2047.2568أحمد المحيميد313062م15

ناجح1446.7561أحمد أراحيل313823م16

ناجح2048.2569أحمد رحمون314188م17

راسب153651أحمد شحاد314131م18

راسب932.7542أحمد عدي313812م19

ناجح2449.2574أحمد مزيان314260م20

راسب91726أحمد ىايل الحمود412934ر21

ناجح234467أمجد حالق314256م22

راسب18غائب18أمير قيمة  312755ر23

راسب20غائب20أمين مرىف زقزوق 312442ر24

ناجح2348.572أنس اإلبراىيم313867م25

راسب2233.556أنس الشيخ خالد 313109ر26

ناجح2747.7575أيمن حسن عجيل314606م27

راسب4غائب4أييم أحمد313925م28

راسب1633.7550أييم حراقة414016ر29

راسب1933.2553آالء درويش313921م30
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راسب202242باسل العشموطي312981م31

راسب1935.2555باسل جعموك313652م32

راسب21غائب21باسل قصاب313415ر33

راسب15غائب15باسل مرعي312466ر34

راسب19غائب19بدر الدرويش3655ر35

راسب2127.549بديع المراد 313305ر36

راسب12غائب12بشير شحادة312666ر37

راسب2010.7531بكري الزعبي3812769

راسب1633.2550بياء الغريب313754م39

راسب1235.7548حافظ الجبر313551م40

راسب153853حذيفة شرف الدين313559م41

راسب2037.7558حسان طالب العثمان313650ر42

ناجح264369حسن الحمبي314091م43

راسب15غائب15حسين عروق 414027ر44

ناجح2839.2568حسين نصر313616م45

راسب1729.2547حمزة االوا314636م46

ناجح2336.2560حنان قسوم 314668م47

راسب193251حنين تقي313279ر48

ناجح2537.7563خالد االحمد314143م49

راسب163248خالد الجمعة313508م50

راسب296.536خالد الحمود313917م51

ناجح2248.2571خالد حسين ابراىيم 315005م52

راسب2431.2556خمدون الحسن314120م53

راسب0غائبمحرومخمف صالح المحمد العبد الحسينالفرات3م54

راسب1317.531راجي أبو عمول313401م55

ناجح244771رامي شباط313565م56

راسب22غائب22رضاء البصير399912ر57

ناجح1742.7560رضوان شعار314183م58

ناجح2852.2581رغد صمودي314171م59

راسب2037.558رنيم المنجد313328ر60
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راسب1229.7542رىف الصغير313515م61

راسب1939.559ريم الفرخ313815ر62

ناجح2552.7578ريما الزازا314093م63

راسب1839.2558رئبال قاسم313060م64

ناجح2441.566سارة تميم314169م65

راسب13غائب13ساره الحمود الدرار313963ر66

راسب18غائب18ساره جاجو312842ر67

ناجح2543.2569سامر جعيمة313613م68

ناجح1847.7566سامر ظريفة325ر69

راسب21غائب21سامر عطار313117ر70

راسب1630.2547سعد دوش313632ر71

ناجح2853.582سيمون الدرغام313569م72

ناجح214061شوكت بربر أمين313575م73

راسب1838.7557صفا الشريف313670م74

ناجح2350.7574صفيو المصطفى313912م75

راسب1839.7558ضحوك حمد313556ر76

راسب1839.558عادل الحمود313807م77

راسب22غائب22عامر الصالح313024ر78

راسب2229.7552عبد  الرحمن دغموش7913358

راسب143044عبد الخالق اإلدلبي313668م80

راسب9غائب9عبد الرحمن الحمو4441ر81

راسب13غائب13عبد الرحمن المنجد313230ر82

ناجح2748.7576عبد الستار زقزوق 314615م83

راسب0غائبمحرومعبد الصمد ابراىيم الكريمو فرات3م84

راسب0غائبمحرومعبد الصمد محمد الحمد0314654م85

راسب1530.7546عبد القادر الياسين313307ر86

راسب182947عبد الكريم البارودي313689م87

راسب152742عبد الكريم الياسين313202ر88

راسب1931.551عبد الكريم حسام الدين عصفور314662م89

ناجح2042.2563عبد المطيف الضاىر313611م90
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راسب2135.2557عبد اهلل ابو الطواقي313763م91

ناجح2452.577عبد اهلل الشردوب314251م92

راسب15غائب15عبد اهلل خمف312386ر93

راسب0غائبمحرومعبد الناصر حسين الكريدي فرات3م94

راسب182442عبد النور يوسف حاتم313594م95

ناجح2342.7566عبدالكريم العطار314101م96

ناجح2854.7583عبداهلل زياد المبابيدي 314642م97

راسب213556عبداهلل محمد بارودي314674ر98

ناجح1942.562عبيدة سرميني313758م99

ناجح194766عبيدة ىويدي313749م100

ناجح2742.570عدنان السح313765م101

ناجح2544.570عدنان ورق313627م102

راسب223557عدي الجندي313547م103

ناجح2647.574عالء الدين قشاش314076م104

ناجح285078عالء سبع العرب314113م105

ناجح2651.578عالم الفارس314191م106

راسب16غائب16عمي العمي بن محمد 313459ر107

راسب183452عمي الغفاف315009م108

راسب20غائب20عمي عساف313233ر109

راسب1336.2550عمار الجاسم313070ر110

ناجح2144.566عمار النايف313144م111

ناجح1941.2561عمار حج حسين314311ر112

ناجح2854.7583عمار ىويدي314157م113

راسب27غائب27عمر العابد 313242ر114

راسب2031.7552عمر دلول الغنج313160ر115

راسب1934.2554عمر زمزم313354ر116

راسب1731.2549عمر شقفو313394ر117

راسب10غائب10عمران دىيمش313464ر118

ناجح2750.2578عمران ىويدي314156م119

راسب17غائب17عيسى حداد312920ر120
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ناجح2554.580غيث درويش313849م121

راسب203858فادي البارودي313680م122

راسب9غائب9فادي السعيد313437ر123

راسب2038.559فادي المصري314153م124

راسب1440.555فاطمة عريض312343ر125

ناجح264672فايز الحسن الحسين313404م126

راسب233659فراس السموم 313234ر127

ناجح1747.7565قتيبة الخالد313519م128

راسب1924.7544قتيبة الشيخ عثمان 313154ر129

راسب1639.2556قمر قره بوالد313870م130

راسب0غائبمحرومكارولين كركور312817ر131

راسب1741.2559الما شياب313789م132

ناجح2343.567لماح شعبان314691م133

راسب1343.2557ماجد الالذقاني313892م134

ناجح2439.2564مالك الجيجكمي314192م135

ناجح2145.2567مالك السمان314062م136

ناجح2346.2570مالك شالش313741م137

ناجح294574ماىر الجوىر314088م138

راسب0غائبمحرومماىر محمود312714ر139

ناجح295281محمد ابراىيم مصري رجب314098م140

راسب12غائب12محمد احمد الرسمي314028ر141

راسب9غائب9محمد اشقر313011م142

راسب13غائب13محمد الحوراني312928ر143

ناجح214667محمد الرحيل314269م144

ناجح2251.7574محمد الشمالي314146م145

راسب18غائب18محمد الطيار 313442ر146

ناجح184765محمد المبيض313390ر147

راسب1939.559محمد المحمد313707م148

ناجح2452.2577محمد الناصر313530م149

ناجح2852.2581محمد النصر314089م150
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ناجح2339.2563محمد امجد نديم 313910ر151

راسب1118.2530محمد أدىم جنيد315023م152

ناجح2346.570محمد أنس أرمنازي313482ر153

راسب142943محمد بدر قشاش313798م154

ناجح2043.7564محمد براء خضر313901م155

راسب21غائب21محمد بسام الحسن312725ر156

ناجح2342.7566محمد بياء الدين الضاىر313050م157

راسب18غائب18محمد تالوي313914ر158

راسب1536.2552محمد ثائر كرزون314204م159

راسب934.7544محمد حربة313723م160

ناجح2543.7569محمد حسين313562م161

راسب1245.2558محمد خاني313906م162

راسب0غائبمحروممحمد خمف العنزيالفرات3م163

راسب183250محمد خير الحريب313558م164

راسب1539.7555محمد ديب عمر حشيش313231م165

راسب20غائب20محمد زاىر العمي313898ر166

راسب0غائبمحروممحمد زاىر بالطو313130م167

راسب1535.551محمد سعيد عيد313888م168

ناجح1851.7570محمد سموم314119م169

راسب15غائب15محمد سواد الحمادي413952ر170

راسب1540.7556محمد شمة313548م171

راسب1621.7538محمد شيم شقفة313533م172

راسب151429محمد صباغ313591م173

راسب1739.7557محمد صبري كشباش313292م174

راسب23غائب23محمد ضاىر310599ر175

راسب0غائبمحروممحمد عبد الخمف الفرات3م176

راسب923.2533محمد عبد المطيف الشيخ313979ر177

راسب24غائب24محمد عبد اهلل الشيخ313954ر178

راسب2214.537محمد عربي الكرنازي412788ر179

ناجح2338.7562محمد عشي313902م180
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راسب2135.557محمد فرحان طيماز313797م181

ناجح2547.2573محمد فواز المحمد314252م182

راسب11غائب11محمد لبان312423ر183

ناجح265177محمد نور السراج314102م184

راسب1834.553محمد نور الالذقاني314168م185

راسب203858محمد نور المالش413388ر186

راسب2334.2558محمد نور عرواني314127م187

ناجح275178محمد نور عصفور314123م188

راسب9غائب9محمد يوسف الموصغميفرات3ر189

راسب233356محمد يونس313249م190

راسب2032.553محمود البقدونسي313606م191

ناجح185674محمود أحمد االبراىيم314162م192

ناجح1957.2577محمود رفاعي311290ر193

راسب2131.2553محمود عزاقير313729م194

راسب21غائب21محمود غاجيو312692ر195

ناجح2959.589مرىف العمر314150م196

راسب161531مرىف موسى باشا313072ر197

ناجح274572مريم سفاف314124م198

راسب1935.2555مصطفى السباعي313702م199

ناجح144660مصطفى جعفر313688م200

راسب133851مصعب المنصور 313369ر201

راسب183250مصعب قناني313637م202

راسب124355مناف كنعان313541م203

ناجح2245.7568منال المياوش314058م204

ناجح2453.2578ميند يوسف313808م205

ناجح144761موسى الخالد313570م206

ناجح2652.7579موسى العمي314154م207

ناجح2647.7574ميسم المنيني314110م208

راسب20غائب20ميمونة جواد413296ر209

ناجح2654.7581نادية الشيخ خميل314163م210
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راسب0غائبمحرومنيمة النحاس313203ر211

ناجح2846.575نور عبو314109م213

راسب2532.558ىادية الططر314070م214

ناجح2640.7567ىال المصري314180م215

راسب2022.2543وائل العابد313158ر216

راسب213051وفاء السقا313539م217

ناجح2643.2570والء جعيمة314108م218

راسب0غائبمحروموليد شيخ الغنامة313274ر219

راسب22غائب22وليد محمد عثمان399994ر220

ناجح285179يحيى الطيش314203م221

ناجح275178يزن الخضر313786م222

راسب2216.2539يوسف سميم313142ر223

راسب1838.557يوسف عبدون313932ر224
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