
(40)الدرجة من 

رقمًا

0حممدعبداجلبار حممد يونس11310022

21حممد نور سارية سريوان21310042

15جمد صربي املصري الزعيم31510163

0عمر عامر اجلالب41610224

24راما معاذ العداي51610289

8ماريه علي مرتكوش61610317

ذمة ماليةحممد محزة نذير السراقيب71710335

15عبد املوىل حممد احلريري81710348

32رىب بسام الواتر91710355

23امحد عزيز اجلازية101710361

Wسليم جورج النويصر111710378

30ايمن حممد السويداين121710382

8حممد عيد حممد زاهر حربه131710400

17حممد رضا اسامة عرقوب141710418

30ساره نبيل قدور151710423

18حممدخري خالد املصري161710436

24مرح حممد سامر عزيزية171710439

Wحممد عمار ايسر السمور181710452

26نورالدين بشار هبلوان191710454

20دارين ميخائيل الصوييت201810458

32جويل سليمان قباين211810459

27قتيبة مروان ابو الربغل221810461

27فاطمة فؤاد احملمد231810463
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36حممد مهيمن حممد كفتارو241810465

22تولني خلدون عنربي251810467

17حممد عبد العزيز اخلليفه261810468

34عدانن عبدالفتاح مبارك271810472

33عبد هللا احسان قباين281810473

21حممد امحد احلزام291810476

25عماد بدر الدين حممح301810477

15فادي مسعد زغيب311810481

26اريج علي سلو321810484

25يزن رايض الكش331810491

34حممد جمد حممد اكرم البحش341810496

28أيهم رايض دحبور351810506

36جودي حممد هائل خنزادة361810507

37هديل حممدزايد البقاعي371810508

22حممد ايسر العبدهللا381810514

39رهف حممد اجلراقي391810515

29حممد صاحل ابو401810516

22حممد مرزوق هشام احلبش411810517

25فادي مطيع خوري421810518

33لوليا أمحد حافظ431810524

17عمر حممدامني العاين441810525

33الان منذر فتال451810526

27نور حممد ابسم النجار461810530
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0حممد حسان خنله471810533

36وسيم بشري عالف481810534

27جمد حيىي برغله491810535

32مجال عبد الناصر عبد الناصر املنجد501810539

31وسام امحد انصر الدين511810540

35دعاء نضال امحد521810541

0حممد بديع رجب531810543

40ابراهيم حممد سامر اخلطيب541810544

12نور حممد سليم مبيض551810560

21ليالس سامر الداغستاين561810563

29رمحة اايد شعبان571810565

23حممد أمني عبد السالم فضو581810566

37ميالد عماد ابراهيم591810568

32سوسن موفق سكري601810569

30زهري حممد ابسل مطر611810570

27مرمي حممود مشاع621810577

28مهند حسام الدين عطفه631810589

30رنيم امحد شيخ جنيب641810592

40بيان امحد معتوق651810593

24سدره علي يونس661810594

39غدير عمر يوسف671810600

30آايت نور الدين جاويش681810607

20مااي نورس سوزوك691810612
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32لني مصطفى صواف701810620

22ربيع رافع عريب711810626

30حممد فايز الكفري721910785

8نيفني حممدفائز جاويش731910810


