
(25)الدرجة من 

رقمًا

ي11310031
16رهف عمر المحن 

6هيثم نبيه عبدالسالم21410096

ي31510143
 
13علي نهاد ديوان

ABSاحمد عبدالرحيم الحسن41510155

ي المرصي الزعيم51510163 7.5مجد صبر

10فهد حسي   الموىس61610196

12.5يزن خالد مشكاف71610216

6عمر عامر الجالب81610224

4زيد محمد خب  المصطف 91610250

20راما سعدالدين الفرا101610253

ذمة ماليةدياال جهاد حسن111610276

18والء يحن  الزند121610278

16والء بهاءالدين ابوالذهب131610281

6عبد الرحيم محمد سعيد هزاع141610287

6ملهم محمدآذر مالحسي  151610307

14.5رامي محمد زيبق161710321

19.5رنيم وائل سكر171710326

11.5مريم عقيل الخليل181710331

ي191710335 13محمد حمزة نذير الرساقنر

15معاذ حسن الحمصي201710337

16.5مي فراس مرعي211710338

ذمة ماليةعبب  بسام ارناؤط221710343

16محمد مؤيد معن البقاعي231710345
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20نور عامر الزيات241710346

22محمد عبد الحميد دقماق251710349

14رنر بسام الوتار261710355

8عمر حسام زغلول271710356

18والء حكمت الحسي   الحمره281710366

17جويل جوزيف شديد291710367

ي301710382
 
17يامن محمد السويدان

ي311710383
19.5عبدهللا أحمد وفيق الحبش 

ي انطوان سلوم321710391
 
18جون

17مجد بسام خزعل331710395

23.5دانه محمد سعيد الكردي341710396

ي351710404 23هبه محمدنبيل بقجه جر

12سعيد احمد خمم361710405

21.5غزل نضال فروج371710408

16وئام بسام ديب381710410

11محمد رضا اسامة عرقوب391710418

18.5رايه احمد حافظ401710432

21.5محمد خب  ايمن مرعي411710434

13محمد خالد محمد عصام غنيم421710446

12نورالدين بشار بهلوان431710454

21.5عمرو بدرالدين دللول441710455

23عروه محمود الجاروشه451810460

غل461810461 13.5قتيبة مروان ابو البر
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19فاطمة فؤاد المحمد471810463

ي481810467 11تولي   خلدون عنبر

24.5عدنان عبدالفتاح مبارك491810472

ABSفادي مسعد زغيب501810481

10اري    ج علي سلو511810484

17عمر حسن سالم521810490

15محمد مجد محمد اكرم البحش531810496

13.5اسادور اوهانس ملكيان541810497

وج مهران قازاريان551810499 21سب 

ي561810501 17محمد رامي ماهر صبر

ي571810504 8مجد بشار المحملجر

12محمد محمد عماد قويدر581810505

ادة591810507 21.5جودي محمد هائل خب  

8محمد يارس العبدهللا601810514

ي611810515
 
18.5رهف محمد الجراق

12محمد صالح باو621810516

15.5لوليا أحمد حافظ631810524

ي641810525
 
ذمة ماليةعمر محمدامي   العان

20النا منذر فتال651810526

16السمؤل ابراهيم الخلف661810528

ABSعزيز سهيل رهاوي671810529

19.5نور محمد باسم النجار681810530

13احمد هشام عبدالحميد691810531
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10محمد حسان نخله701810533

18وسيم بشب  عالف711810534

23نعيم أحمد المشعل721810536

23ميالد محمد مخلوف731810538

20جمال عبد النارص عبد النارص المنجد741810539

21دعاء نضال احمد751810541

24نور صالح صالح761810550

24حسناء صالح صالح771810551

ABSعلي امي   ميهوب781810553

17فراس محمد بسام جعفو791810555

17ياسمي   عبد الرحمن زكريا801810557

ي811810563
 
13ليالس سامر الداغستان

16.5محمدعمار بالل ابو الجدي821810564

24ميالد عماد ابراهيم831810568

14مريم محمود شماع841810577

15اسماء توفيق كامل851810578

ي861810599 17رامي محمدشاكر العلنر

24غدير عمر يوسف871810600

9هديل رضا شايب881810602

21لي   مصطف  صواف891810620

ي رياض الكزير901810629 23مب 


