
(40)الدرجة من 

رقمًا

26هيثم نبيه عبدالسالم11410096

ي21410116
ذمة مالية عبد الرحمن محمد سلمان دمشق 

ي المرصي الزعيم31510163 23مجد صبر

30نورة راغب القدومي41510169

27ضىح احمد عبدالعزيز51510183

ن الموىس61610196 18فهد حسي 

23محمد تيسب  محمد سامر دلول71610203

26يزن خالد مشكاف81610216

26محمديزن محمداسامه ابوشنب91610237

22عنايت محمدرشيد معتوق101610248

27زيد محمد خب  المصطقن111610250

27محمدعبدالوهاب عمادالدين قويدر121610277

29والء يحي  الزند131610278

23عبد الرحيم محمد سعيد هزاع141610287

29بشار يحي  شعال151610304

ن161610307 22ملهم محمدآذر مالحسي 

ي171610312
26عمادالدين رضوان تكريي 

28ماريه علي مرتكوش181610317

26رامي محمد زيبق191710321

25سهيل فريد القلعي201710324

27محمود محمد الحمصي211710325

24محمدنورالدين محمدمنذر الفتال221710329

ي231710333
22كريم محمد سلمان الدمشق 
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ي241710335 ذمة مالية محمد حمزة نذير الرساقير

ي251710336 بىحر 22انس خلدون الرسر

35معاذ حسن الحمصي261710337

33مي فراس مرعي271710338

27مرام بدرالدين الحجو281710344

31محمد مؤيد معن البقاعي291710345

29نور عامر الزيات301710346

22عبد الموىل محمد الحريري311710348

33محمد عبد الحميد دقماق321710349

31عمر خالد سق 331710353

30سامي مصطقن مندورة341710363

يىحي351710368 31محمد بسام الرسر

27راما احمد الفرا361710369

31هشام محمدفوزي سكر371710376

23يزن محمد سعيد هزاع381710379

ي391710383
27عبدهللا أحمد وفيق الحبشر

23خليل احمد حبش401710384

25مناف عامر الجاسم411710397

27اسامه مفيد عامر421710398

27محمد عيد محمد زاهر حربه431710400

29عبدالرحمن محمدسالم االمب 441710401

27سعيد احمد خمم451710405

28محمد محمود الشيخ صالح461710407
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31وئام بسام ديب471710410

21محمد اسعد معاز481710414

31ايناس برهان شبيب491710415

ي عماد سليمان501710416
ن
ذمة مالية هان

34خالد محمدحسان القدىسي511710419

28ساره نبيل قدور521710423

15رايه احمد حافظ531710432

25محمد خب  ايمن مرعي541710434

ن محمد سمب  رسور مالح551710437 مي  22نب 

ي561710441 30أنس عبدهللا قتانر

23براء صفوح بوالد571710443

31محمد خالد محمد عصام غنيم581710446

26مالذ محمود روميه591710449

14مروة مروان القداح601710451

29عروه محمود الجاروشه611810460

33فاطمة فؤاد المحمد621810463

ي631810467 ن خلدون عنبر 23تولي 

29محمد عبد العزيز الخليفه641810468

27راما وائل سكر651810471

32عدنان عبدالفتاح مبارك661810472

ي671810473
ن
23عبد هللا احسان قبان

25محمدحازم محمود بدران681810479

28فادي مسعد زغيب691810481
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25محمدعمار محمدبسام غنام701810483

28اري    ج علي سلو711810484

30ايه علي الشلي721810485

34يزن رياض الكش731810491

29محمد مجد محمد اكرم البحش741810496

26اسادور اوهانس ملكيان751810497

29كوفان محمد علي علي761810500

ي771810501 22محمد رامي ماهر صبر

ادة781810507 ن 33جودي محمد هائل خبن

30هديل محمدزياد البقاعي791810508

ي801810515
 
36رهف محمد الجراق

21محمد مرزوق هشام الحبش811810517

15لوليا أحمد حافظ821810524

ي831810525
ن
ن العان 26عمر محمدامي 

33السمؤل ابراهيم الخلف841810528

35عزيز سهيل رهاوي851810529

39نور محمد باسم النجار861810530

22علي حماده قاسم871810532

31وسيم بشب  عالف881810534

33جمال عبد النارص عبد النارص المنجد891810539

23وسام احمد نارص الدين901810540

ن911810542 23عبب  عبد هللا حسي 
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32محمد بديع رجب921810543

30ابراهيم محمد سامر الخطيب931810544

19طليع باسم غرز الدين941810552

34فراس محمد بسام جعفو951810555

35معاذ محمد جمعه961810556

ي971810563
ن
33ليالس سامر الداغستان

27محمدعمار بالل ابو الجدي981810564

33رحمة اياد شعبان991810565

29سدره محمد عليجيه1001810567

35ميالد عماد ابراهيم1011810568

22زهب  محمد باسل مطر1021810570

27مريم محمود شماع1031810577

26اسماء توفيق كامل1041810578

27رنيم احمد شيخ نجيب1051810592

37بيان احمد معتوق1061810593

24سدره علي يونس1071810594

25آيات نور الدين جاويش1081810607

ن1091810613 ن وجيه حسي  30حسي 

ن مصطقن صواف1101810620 27لي 

34ريم سامر ابراهيم1111810621

ي رياض الكزير1121810629 27مب 


