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عشر10جمد حممد حميش11710456

--حممد نادر حممد عارف حوري21810583

عشر10سيما وسام بالن31810590

ست عشرة16حممد نور الدين حممد مشهور خباز41810596

مخس و ثالثون35غدير عمر يوسف51810600

مخس و عشرون25حممد امري حممد ماهر الشهري بالرتك61810627

عشر10كنان حممدعصام خشيفايت71910631

ثالث و ثالثون33أمحد هزاع عبد الكرمي81910633

تسع و ثالثون39طارق حممد زياد بوالد91910634

أربع و عشرون24حممد فهد امحد عياش101910635

ست و ثالثون36ايهم حممد كرمي111910637

عشرون20موفق حممد فواز سكر121910638

ست و ثالثون36محزه مفيد املنديل131910639

ست و عشرون26عبد املالك حممد سليم ناجي141910640

واحد و ثالثون31هشام حممد عيد151910641

واحد و عشرون21جمد الدين مأمون اللحام161910642

مثاين و عشرون28مايا مسري احللو171910643

واحد و ثالثون31ليث عماد صيموعه181910644

--حممد مهام حممد عبداهلل اخلطيب191910645

ست و ثالثون36وفاء لطفي الدقاق201910646

ثالثون30فراس محيد سيد سليمان211910647

ست عشرة16منال امحد النصريات221910648

ثالث و ثالثون33جودي امحد زند احلديد231910649

ثالث و ثالثون33صفاء حسام العريب241910650

ثالثون30دميه أنيس خراطه251910651

مثاين عشرة18حممدغياث حممد دويدري261910652

مثاين و عشرون28مهند معن اليوسفي271910653
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ست و ثالثون36راما عالءالدين عبود281910654

ست و ثالثون36جودي حممد بشار مهرات احلسيين291910655

مخس و عشرون25حممد ايهم حممدحسام اجللياليت301910656

مخس و ثالثون35أمحد حممد بشار برنيه311910657

إثنان و عشرون22ساره عدنان االمحد321910658

تسع و عشرون29ليث حممد عقله331910659

أربع و ثالثون34شيماء حسان جحى341910660

سبع عشرة17حممد زين حممد أمين عابدين351910661

مخس عشرة15جوان سليمان اوسو361910662

مخس و ثالثون35حممد ماهر الصواف371910663

--اسامه امحد الراضي381910664

مخس عشرة15راين جمد كيايل391910665

ست و ثالثون36عامر عبدو األشكي401910666

ثالثون30حممد عزيز عبد الكرمي خلوف411910667

عشر10أمحد حممدامين مسحا421910668

سبع و عشرون27راما حممد ياسني الشعار431910669

تسع و عشرون29الني رافت خراطه441910670

ثالث و ثالثون33النا حممد مجال الغفري451910671

واحد و ثالثون31حممد راتب رضوان علوش461910673

أربع و ثالثون34منال خالد معيكه471910674

أربع و عشرون24حممدانس حممدسعيد الصيداوي481910675

إثنان و ثالثون32عباده حممدمعتز القتايب491910676

أربع و ثالثون34عبد اهلل سعيد احلارس501910677

واحد و عشرون21أوس غسان غازي511910678

عشر10فوزي عبدالكرمي هشيم521910679

ثالثون30ملياء نزار وراق531910680

مخس و عشرون25خالد طالل الصاحل541910682
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مثاين و عشرون28ميسون حممد الصوص551910683

ست و ثالثون36أميمة عمار احلمامي561910684

سبع و ثالثون37مصعب مصطفى غنام571910685

إثنان و ثالثون32هيا غسان حامد581910686

ثالثون30علي جهاد يوسف591910687

سبع عشرة17مؤيد فؤاد الغوثاين601910688

إثنان و ثالثون32حممد عبد الوهاب حممد انس سنان611910689

واحد و ثالثون31حممد امحد اخلضر621910690

مخس و ثالثون35ساره عمر خياط631910691

مخس و ثالثون35رغد حممد دااليت641910692

مثاين و عشرون28عمر معاذ دركل651910693

واحد و عشرون21حممد يوسف عبد النيب661910694

مثاين و ثالثون38امحد نبيه مشاعل671910695

إثنان و ثالثون32سليمان خالد فتاله681910696

أربعون40حممد عمر خضرو691910697

سبع و عشرون27نعمت حيىي دلعو701910698

تسع عشرة19عدنان صبحي طربنني711910699

سبع و عشرون27ديانا مجيل العساف721910700

ثالثون30بتول عماد احلريري731910701

إثنان و ثالثون32رنيم حممد محدي طيبه741910702

مخس و ثالثون35حممود حممد حممود751910703

إثنان و عشرون22معاذ بسام حجازي761910704

مخس و عشرون25جمد وحيد عتمه771910705

مثاين و ثالثون38سدره ماهر طباخه781910706

سبع و ثالثون37حممد حممد رياض االسود791910708

سبع و ثالثون37سليمه نعيم كاتبه801910709

واحد و ثالثون31صاحل حيىي مسعود811910711
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ثالث و عشرون23غازي حممد بعلبكي821910713

ثالث و ثالثون33روان امحد العلي831910714

مخس و ثالثون35ساره محدي نظام841910715

إثنان و ثالثون32شام حممد بشري كامل851910716

إثنان و ثالثون32ربيع أنس قتالن861910717

إثنان و ثالثون32ساره حممدعماد اطلييب871910718

سبع و عشرون27حممدملهم حممدأمين الصبان881910719

ثالث و عشرون23علي عبدالكرمي سعدون891910720

أربع و ثالثون34امحد حممد الغزاوي901910721

ثالثون30بيان بالل شعبان911910722

مثاين عشرة18اياد فؤاد الزعيب921910723

عشر10امساعيل اكرم الظاظه931910724

سبع و ثالثون37حممد ضياء مأمون الكسواين941910725

سبع و ثالثون37دميا ياسر غريب951910726

ست و ثالثون36فايزه مهام الكزبري961910727

مخس و ثالثون35حممد عبداهلل الشعال971910728

ثالث و عشرون23عمار ياسر مراد981910730

سبع و عشرون27عبد اهلل حممد امين املسلماين991910731

مثاين و ثالثون38درويش عمر دريدي1001910732

واحد و ثالثون31يزن امحد فؤاد احلداد1011910733

أربع و عشرون24مناف امحد فتيان1021910734

ذمة ماليةذمة ماليةسلمى عمار دعبول1031910735

عشر10عبد اهلل عاطف ذو الغىن1041910736

سبع و ثالثون37عمر حممد حاج امحد1051910737

ست و ثالثون36علي حممد حاج امحد1061910738

تسع و عشرون29عبد الرمحن حسني علي1071910739

ثالث و عشرون23منار حسن مشعل1081910740
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أربع و ثالثون34حممد عبد الرمحن حسام عمريه1091910741

سبع و عشرون27سوار حممد اجلوابره1101910742
سبع و عشرون27حممد امني براك1111910743
أربع و عشرون24عمران امحد راتب القباين1121910745
مثاين و عشرون28حممد حممد نصوح البقاعي1131910746
إثنان و ثالثون32امحد براء حممد بسام اهلندي1141910747
واحد و ثالثون31أمني نزار يوسف1151910748
مثاين و ثالثون38مايا عبد اهلل الكيال1161910749
سبع و عشرون27عاصم أديب ابو خري1171910750
سبع و عشرون27عمار روفان ابو جراب1181910751
مثاين و ثالثون38رامز حممد هشام خامن1191910752
إثنان و ثالثون32بيان علي احلريري1201910753
سبع و ثالثون37مىن نضال هريره1211910754
مخس و عشرون25حممد عماد ماهر الرتكماين1221910755
مثاين و عشرون28علي سامر حسن1231910756
--عبدالقادر حممد حنيفه1241910757
إثنان و ثالثون32حممدأمين حممدبشار اخلماش1251910758
مخس عشرة15فؤاد حممد خلدون بعاج1261910759
سبع و عشرون27رؤى عالء الدين عبود1271910760
ثالث و عشرون23حنان عمر طالب1281910761
سبع و ثالثون37سالف هباء مسور1291910762
مثاين و ثالثون38معاذ حممد بسام دقماق1301910763
واحد و عشرون21ساره نرباس الغراوي1311910764
مثاين و عشرون28غيث ياسر بسو1321910765
مخس و عشرون25راما مسري النجار1331910766
مثاين و عشرون28حممد حممد ماهر صلوحه1341910767
تسع و ثالثون39اسامة مسري عامر1351910769
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ثالثون30راما حممد حسام مستو1361910770
إثنان و ثالثون32حممد ابراهيم هارون1371910771
أربع و ثالثون34فارس حممد الساعور1381910772
واحد و عشرون21عدنان عامر اجلبان1391910773
واحد و ثالثون31مرح نعمان دابله1401910775
منسحبWعدي سهيل عديره1411910776
ثالثون30عبد اهلل امحد فياض1421910777
مثاين و عشرون28عال ياسر امحد1431910778
ثالث و ثالثون33حيدر رضوان كرمي1441910779
مخس و ثالثون35حممد على احلريرى1451910780
تسع و ثالثون39نور حممد رشيد الكرم1461910781
تسع و عشرون29فيصل حممد بله1471910782
عشر10جمد عالء الدين مقلد1481910783
سبع و ثالثون37أمحد فؤاد اللحام1491910784
مخس5أيه فراس علوش1501910786
عشر10اسامه أنور ديب1511910787
تسع عشرة19عبد الكرمي حممد احلجار1521910788
واحد و ثالثون31ديانا وليد بدريه1531910789
تسع و عشرون29هشام حممد حسان قطينه1541910790
تسع و ثالثون39ليدا عبدالرمحن أيوب1551910791
مخس و عشرون25حممد أمني حممد سعيد شبيب1561910792
واحد و عشرون21أمل رامز شعبان1571910793
أربع4حممد كمران ظاظا1581910794
سبع و عشرون27امحد منصور الفاضل1591910795
عشر10أمحد حممود حواره1601910796
مثاين و ثالثون38تسنيم حممدعلي احملمد1611910797
عشرون20امحد علي مخم1621910798
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ثالث و ثالثون33دانا فؤاد دحدوح1631910799
عشرون20محزة عبداهلل محود1641910800
أربع و عشرون24مؤمن حممد موفق علي بك1651910801
سبع عشرة17راما سامر الدهان1661910802
أربعون40حممد رضوان اهلرش1671910803
عشر10حممد ماهر حممد رضا الشالح1681910804
إثنان و ثالثون32تسنيم عبد الرمحن اخلطيب1691910805
عشر10نور امحد سروجي1701910807
واحد و عشرون21هبه عبد الوهاب جريده1711910808
ثالث عشرة13جهاد رامي قدورة1721910809
ست و عشرون26نيفني حممدفائز جاويش1731910810
إثنان و عشرون22حممد رضوان حمي الدين احلليب الرباط1741910811
عشر10حممد زهري باسم مردم بك1751910812
سبع و عشرون27هيالنا حممدياسر نابلسي1761910813
ثالث و ثالثون33لني حيىي مقصود1771910814
ست و ثالثون36حنان ابراهيم اللحام1781910815


