
(40)الدرجة من 

رقمًا

10هيثم نبيه عبدالسالم11410096

ي21410116
ذمة مالية عبد الرحمن محمد سلمان دمشق 

36خالد مطيع خدام الجامع31510142

29احمد عبدالرحيم الحسن41510155

ن51510182 11فرح محمد الحسي 

ي61510186 ABSطارق زياد الدين االيوب 

23محمد أنور كامل71610191

كي81610195 37محمدمنار احمد الب 

ن القرعان91610197 28محمدوسام احمدمعب 

28فراس محمدخب  غازيه101610205

36مالذ محمد مرعي111610206

35محمدأحمد محمود المعلم121610213

10عمر عامر الجالب131610224

28حمزه محمدسعيد اللحام كركي141610226

32محمدطه بشار دياب151610231

18محمديزن محمداسامه ابوشنب161610237

22محمد وسيم حسام الدين رمضان171610240

ي الدين181610252
21اياد رياض تق 

28محمدعبدالوهاب عمادالدين قويدر191610277

34شالي مار زهب  الطباع201610283

34محمد قصي محمد ربحي األحمر211610311
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35رامي محمد زيبق221710321

30محمود محمد الحمصي231710325

14يمان محمد حسان الست241710332

ي251710333
13كريم محمد سلمان الدمشق 

ي261710335 ذمة مالية محمد حمزة نذير الرساقب 

35معاذ حسن الحمصي271710337

11محمدديب محمدعلي بركات281710351

11عمر خالد سق 291710353

35رب  بسام الوتار301710355

37عمر حسام زغلول311710356

31احمد عزيز الجازية321710361

19سامي مصطقن مندورة331710363

30هشام محمدفوزي سكر341710376

39اكرم عادل النجار351710377

27سليم جورج النويرص361710378

11دانيال نجيب خوري371710422

ي جورج محفوض الحاج381710426 18إنح 

27محمد خب  ايمن مرعي391710434

30محمدخب  خالد المرصي401710436

35مرح محمد سامر عزيزية411710439

ABSخالد عمرو شعبان421710445

31محمد خالد محمد عصام غنيم431710446

30محمد عمار يارس السمور441710452
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18نورالدين بشار بهلوان451710454

33براءة عمار بردان461810457

38فاطمة فؤاد المحمد471810463

40عدنان عبدالفتاح مبارك481810472

17محمد احمد الحزام491810476

28هادي محمد مأمون بقلة501810478

37هزار طريف عبيد511810486

39جودي محمد ماهر طلس521810487

ي531810488
34هبه محمد عماد الجباصيبن

17ابراهيم عمر الحرح541810494

وج مهران قازاريان551810499 35سب 

ي561810515
 
40رهف محمد الجراق

28فادي مطيع خوري571810518

40نور محمد باسم النجار581810530

18علي حماده قاسم591810532

37ميالد محمد مخلوف601810538

ن611810542 ABSعبب  عبد هللا حسي 

27ابراهيم محمد سامر الخطيب621810544

35آالء محمد عصام الموصللي631810547

39نور صالح صالح641810550

40حسناء صالح صالح651810551

15طليع باسم غرز الدين661810552

10اسماعيل أحمد حماده671810554
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ودي681810559 31مالك محمدرياض فتال يب 

32ميالد عماد ابراهيم691810568

36سوسن موفق سكري701810569

31زهب  محمد باسل مطر711810570

Wحمزه بشار سعود721810574

34مريم محمود شماع731810577

ي صقر741810579 35لؤي أب 

30مرام محمد علي الصباغ751810586

13عبد هللا أيمن النعال761810587

14عبد هللا رضوان السبيعي771810588

40مهند حسام الدين عطفه781810589

34رنيم عبدالكريم موىس باشا791810591

40بيان احمد معتوق801810593

27مايا خالد محمد811810597

40رنيم محمد شاكر منقاش821810601

38هديل عبد الرحيم موزه831810605

37آيات نور الدين جاويش841810607

ه851810608 36بالل محمد انور الغب 

40محمدعصام يحب  الموات861810609

30مايا نورس سوزوك871810612

ن881810613 ن وجيه حسي  40حسي 

ي891810616 30عمرو سمب  الحلب 

39مالك ماهر العليش901810618
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38شام ابراهيم عجول911810619

40ريم سامر ابراهيم921810621

35محمود رأفت شموط931810622

34عبد هللا جان طحموش941810625

ن عبد المنان الفيصل951910744 33ياسمي 


