
(40)الدرجة من 

رقمًا

19احمد عبدالرحيم الحسن11510155

ن21510182 7فرح محمد الحسي 

22يزن خالد مشكاف31610216

31غزل مؤنس الحفار41610225

16زيد محمد خي  المصطفن51610250

31آالء عمار الحافظ61610255

30يحي  محمد أيمن الشيخ71610256

24صفاء اكرم سعد الدين81610268

29والء يحي  الزند91610278

22والء بهاءالدين ابوالذهب101610281

31شالي مار زهي  الطباع111610283

23احالم علي رضا كيالي121610309

24رامي محمد زيبق131710321

35رنيم وائل سكر141710326

25محمدنورالدين محمدمنذر الفتال151710329

31نور عامر الزيات161710346

18عبد المول محمد الحريري171710348

19محمدديب محمدعلي بركات181710351

16سامي مصطفن مندورة191710363

ي201710371 19فادي جورج صليي 

30يزن محمد سعيد هزاع211710379

ي221710383
29عبدهللا أحمد وفيق الحبش 

ي231710392
Wرؤى فيصل البلخن
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ي241710393
ن
35راما أنس المدن

27اسامه مفيد عامر251710398

28عبدالرحمن محمدسالم االمي 261710401

22محمد اسعد معاز271710414

27ايناس برهان شبيب281710415

21دانيال نجيب خوري291710422

ي جورج محفوض الحاج301710426 22إنخ 

33محمد خي  ايمن مرعي311710434

Wاحمد عيد رضوان الحاج علي321710435

25حسن محمد بكار331710438

31محمد عمار يارس السمور341710452

12عمرو بدرالدين دللول351710455

29براءة عمار بردان361810457

ي371810458
35دارين ميخائيل الصويي 

ي381810459
ن
35جويل سليمان قبان

28عروه محمود الجاروشه391810460

34فاطمة فؤاد المحمد401810463

25عمر يوسف عبد المجيد411810464

ي421810467 ن خلدون عني  26تولي 

29محمد عبد العزيز الخليفه431810468

24محمد مسلم محمد حسان شموط441810469

31راما وائل سكر451810471
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38عدنان عبدالفتاح مبارك461810472

28محمد احمد الحزام471810476

19عماد بدر الدين محمح481810477

14هادي محمد مأمون بقلة491810478

26اري    ج علي سلو501810484

29ايه علي الشلي511810485

29هزار طريف عبيد521810486

28جودي محمد ماهر طلس531810487

ي541810488
29هبه محمد عماد الجباصيين

23رامه مهند جنيدي551810489

25عمر حسن سالم561810490

30يزن رياض الكش571810491

17مني  منذر عجاج581810492

29ابراهيم عمر الحرح591810494

26اسادور اوهانس ملكيان601810497

وج مهران قازاريان611810499 28سي 

24محمد محمد عماد قويدر621810505

ادة631810507 ن 36جودي محمد هائل خين

33هديل محمدزياد البقاعي641810508

28رامي جميل طربوش651810511

33علي بسام ابراهيم661810512

ي671810515
 
35رهف محمد الجراق

29محمد صالح باو681810516
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25فادي مطيع خوري691810518

28لوليا أحمد حافظ701810524

ي711810525
ن
ن العان 26عمر محمدامي 

35نور محمد باسم النجار721810530

9محمد حسان نخله731810533

29وسيم بشي  عالف741810534

38ميالد محمد مخلوف751810538

761810539
جمال عبد النارص عبد النارص 

المنجد
29

25وسام احمد نارص الدين771810540

35دعاء نضال احمد781810541

ن791810542 18عبي  عبد هللا حسي 

0محمد بديع رجب801810543

33ابراهيم محمد سامر الخطيب811810544

25آالء محمد عصام الموصللي821810547

21يزن زكريا الشمالي831810548

38نور صالح صالح841810550

39حسناء صالح صالح851810551

18اسماعيل أحمد حماده861810554

29فراس محمد بسام جعفو871810555

33معاذ محمد جمعه881810556

ن عبد الرحمن زكريا891810557 32ياسمي 

ودي901810559 28مالك محمدرياض فتال يي 
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10نور محمد سليم مبيض911810560

16محمد إياد احمد الدالي921810562

ي931810563
ن
21ليالس سامر الداغستان

27محمدعمار بالل ابو الجدي941810564

32رحمة اياد شعبان951810565

ن عبد السالم فضو961810566 18محمد أمي 

22سدره محمد عليجيه971810567

33ميالد عماد ابراهيم981810568

28زهي  محمد باسل مطر991810570

25مجد نواف ديب1001810575

33مريم محمود شماع1011810577

27اسماء توفيق كامل1021810578

ر1031810580
33آيه مأمون مني 

22محمود محمد طارق ابو رسور1041810581

ي1051810582
ن
ف االيتون 23محمد عمر محمد ارس 

20بشار نجدت حميدوش1061810584

24عبد هللا أيمن النعال1071810587

31مهند حسام الدين عطفه1081810589

22رنيم عبدالكريم موىس باشا1091810591

36رنيم احمد شيخ نجيب1101810592

36بيان احمد معتوق1111810593

11سدره علي يونس1121810594

31عدنان محمد عامر الحسكي1131810598
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ي1141810599 20رامي محمدشاكر العلي 

37غدير عمر يوسف1151810600

28رنيم محمد شاكر منقاش1161810601

29محمد حمزه حسام مراد1171810604

30هديل عبد الرحيم موزه1181810605

30آيات نور الدين جاويش1191810607

ه1201810608 22بالل محمد انور الغي 

29محمدعصام يحي  الموات1211810609

19نظي  معن طه1221810610

ي1231810611
 
16ليسا نزار جليالن

19مايا نورس سوزوك1241810612

ن1251810613 ن وجيه حسي  26حسي 

ي1261810616 15عمرو سمي  الحلي 

12محمد عماد همار1271810617

35مالك ماهر العليش1281810618

28شام ابراهيم عجول1291810619

24محمود رأفت شموط1301810622

ي1311810630 19لىم فواز عبد الني 

ي1321910745
ن
19عمران احمد راتب القبان

35مازن محمد مخلوف1331910806


