
(40)الدرجة من 

رقمًا

ي11510186 8طارق زياد الدين االيوب 

1عمر عامر الجالب21610224

22احمد بشار دياب31610230

32محمدعبدالوهاب عمادالدين قويدر41610277

34احمد صالح الدباس51610280

34عبد الرحيم محمد سعيد هزاع61610287

ذمة ماليةمجد جمال األحمر71610292

36ماريه علي مرتكوش81610317

ي91710333
26كريم محمد سلمان الدمشق 

33نور عامر الزيات101710346

17عبد الموىل محمد الحريري111710348

38عمر حسام زغلول121710356

33سامي مصطقى مندورة131710363

ي141710371 21فادي جورج صليب 

26سليم جورج النويرص151710378

ي161710383
34عبدهللا أحمد وفيق الحبش 

ي انطوان سلوم171710391
ى
29جوب

ي181710392
29رؤى فيصل البلخى

33مجد بسام خزعل191710395

38راما عامر الهبل201710412

34محمد اسعد معاز211710414

33دانيال نجيب خوري221710422
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36امينه احمد الفالح231710429

28رايه احمد حافظ241710432

Wاحمد عيد رضوان الحاج علي251710435

0خالد عمرو شعبان261710445

31محمد خالد محمد عصام غنيم271710446

17مجد محمد محيش281710456

34براءة عمار بردان291810457

29محمد سامر ابو سمره301810462

33محمد أنس فوزي راشد311810466

ي321810467 ى خلدون عنب  33تولي 

ي331810473
ى
35عبد هللا احسان قباب

35لينا محمد غياث الحميمي341810475

35محمد احمد الحزام351810476

36اري    ج علي سلو361810484

36هزار طريف عبيد371810486

36جودي محمد ماهر طلس381810487

ي391810488
38هبه محمد عماد الجباصيبى

36منب  منذر عجاج401810492

22ابراهيم عمر الحرح411810494

36اسادور اوهانس ملكيان421810497

34محمد محمد عماد قويدر431810505

32أيهم رياض دحبور441810506

ادة451810507 ى 36جودي محمد هائل خبى
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33هديل محمدزياد البقاعي461810508

36علي بسام ابراهيم471810512

31محمد سامر قيرس481810513

28محمد يارس العبدهللا491810514

15محمد مرزوق هشام الحبش501810517

33محمد عالء محمد همام عدي511810519

35عزيز سهيل رهاوي521810529

36وسام احمد نارص الدين531810540

16محمد بديع رجب541810543

33ثامر حسن الحميد551810545

34آالء محمد عصام الموصللي561810547

31اسماعيل أحمد حماده571810554

31فراس محمد بسام جعفو581810555

36معاذ محمد جمعه591810556

ودي601810559 29مالك محمدرياض فتال يب 

ى عبد السالم فضو611810566 33محمد أمي 

32سدره محمد عليجيه621810567

35سوسن موفق سكري631810569

32زهب  محمد باسل مطر641810570

34حمزه بشار سعود651810574

0محمد نادر محمد عارف حوري661810583

33مرام محمد علي الصباغ671810586

36عبد هللا رضوان السبيعي681810588
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32مهند حسام الدين عطفه691810589

18سيما وسام بالن701810590

34مايا خالد محمد711810597

36غدير عمر يوسف721810600

31وليد محمد سامر المالكي731810606

ه741810608 34بالل محمد انور الغب 

35محمدعصام يحب  الموات751810609

35مايا نورس سوزوك761810612

ي771810614
ى
17دينا نزار المرستاب

36محمد فايز زري    ع781810615

ي791810616 34عمرو سمب  الحلب 

30مالك ماهر العليش801810618

36شام ابراهيم عجول811810619

33محمود رأفت شموط821810622

ي831810626 25ربيع رافع عرب 

841810627
محمد امب  محمد ماهر الشهب  

ك بالب 
34

ي رياض الكزير851810629 33مب 

و861910697 31محمد عمر خرصى

36مازن محمد مخلوف871910806


