
كتابًةرقمًا

ستة عشر فقط16احمد عبدالرحيم الحسن11510155

واحد و عشرون فقط21شالي مار زهير الطباع21610283

ذمة ماليةذمة ماليةمجد جمال األحمر31610292

أربعة وعشرون فقط24محمود محمد الحمصي41710325

مثانية عشر فقط18يمان محمد حسان الست51710332

إحدى عشر فقط11أحمد محمد علي بركات61710352

مخسة عشر فقط15عائشه احمدراتب كريم71710358

سبعة فقط7فادي جورج صليبي81710371

صفر فقط0يزن محمد سعيد هزاع91710379

سبعة فقط7هبة هللا غياث القحف101710402

ثالثة و ثالثون فقط33راما عامر الهبل111710412

عشرة فقط10محمد رضا اسامة عرقوب121710418

سبعة فقط7دانيال نجيب خوري131710422

اثنان و ثالثون فقط32حال رامز الشرابي141710425

سبعة و ثالثون و مخسون من مئة فقط37.5محمدانور غسان مجركش151710428

مثانية وعشرون و مخسون من مئة فقط28.5امينه احمد الفالح161710429

انسحاب من املقررWاحمد عيد رضوان الحاج علي171710435

انسحاب من املقررWمحمدخير خالد المصري181710436

انسحاب من املقررWمرح محمد سامر عزيزية191710439

إحدى عشر فقط11براء صفوح بوالد201710443

صفر فقط0خالد عمرو شعبان211710445

واحد و عشرون فقط21نورالدين بشار بهلوان221710454
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أربعة عشر فقط14عمرو بدرالدين دللول231710455

تسعة عشر فقط19دارين ميخائيل الصويتي241810458

ثالثة وعشرون فقط23جويل سليمان قباني251810459

تسعة عشر فقط19قتيبة مروان ابو البرغل261810461

ثالثة وعشرون فقط23محمد سامر ابو سمره271810462

ستة وعشرون فقط26محمد مهيمن محمد كفتارو281810465

سبعة فقط7محمد أنس فوزي راشد291810466

أربعة وعشرون فقط24هادي محمد مأمون بقلة301810478

اثنا عشر فقط12محمدعمار محمدبسام غنام311810483

سبعة فقط7جودي محمد ماهر طلس321810487

سبعة فقط7رامه مهند جنيدي331810489

أربعة عشر فقط14احمد عبدالكريم مال يحيى341810502

ذمة ماليةذمة ماليةمجد بشار المحملجي351810504

ذمة ماليةذمة ماليةمحمديزن حسين كحله361810509

إحدى عشر فقط11محمد سامر قيسر371810513

سبعة عشر فقط17محمد ياسر العبدهللا381810514

أربعة عشر فقط14محمد مرزوق هشام الحبش391810517

اثنا عشر فقط12فادي مطيع خوري401810518

واحد و عشرون فقط21محمد عالء محمد همام عدي411810519

أربعة عشر فقط14نواف عبد الكريم خلوف421810522

مخسة وعشرون و نصف25.5النا منذر فتال431810526

مخسة فقط5علي حماده قاسم441810532
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اثنان وعشرون فقط22مجد يحيى برغله451810535

مثانية عشر فقط18ثامر حسن الحميد461810545

عشرة فقط10طليع باسم غرز الدين471810552

عشرون فقط20اسماعيل أحمد حماده481810554

واحد و عشرون فقط21محمد زياد محمد طارق كريشاتي491810558

مخسة عشر فقط15مالك محمدرياض فتال يبرودي501810559

ستة وعشرون فقط26محمد أمين عبد السالم فضو511810566

ثالثة وعشرون فقط23حمزه بشار سعود521810574

عشرون فقط20مجد نواف ديب531810575

إحدى عشر فقط11امجد باسل اورفه لي541810576

انسحاب من املقررWلؤي أبي صقر551810579

مخسة و ثالثون فقط35آيه مأمون منيّر561810580

سبعة عشر فقط17محمود محمد طارق ابو سرور571810581

مثانية فقط8محمد عمر محمد اشرف االيتوني581810582

صفر فقط0محمد نادر محمد عارف حوري591810583

واحد و ثالثون و مخسون من مئة فقط31.5مرام محمد علي الصباغ601810586

سبعة فقط7عبد هللا أيمن النعال611810587

تسعة وعشرون فقط29عبد هللا رضوان السبيعي621810588

أربعة عشر فقط14عدنان محمد عامر الحسكي631810598

مثانية و ثالثون فقط38رامي محمدشاكر العلبي641810599

واحد و عشرون ونصف21.5محمد حمزه حسام مراد651810604

مثانية وعشرون فقط28وليد محمد سامر المالكي661810606
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مخسة وعشرون فقط25نظير معن طه671810610

واحد و عشرون فقط21ليسا نزار جليالتي681810611

ستة فقط6مايا نورس سوزوك691810612

أربعة عشر فقط14محمد فايز زريع701810615

واحد و عشرون فقط21عمرو سمير الحلبي711810616

أربعة فقط4محمد عماد همار721810617

انسحاب من املقررWعبد هللا جان طحموش731810625

ستة عشر فقط16ربيع رافع عربي741810626

سبعة عشر فقط17لمى فواز عبد النبي751810630

تسعة وعشرون و نصف29.5حيدر محمد صبح761910636

سبعة عشر فقط17محمد مهند كباره771910707

تسعة عشر فقط19صالح يحيى مسعود781910711

سبعة وعشرون فقط27ياسمين عبد المنان الفيصل791910744

تسعة وعشرون فقط29احمد محمد وليد االفغاني801910768

مخسة و ثالثون فقط35اسامة سمير عامر811910769


