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مهنداباء العبد هللا97180126893

نور الدٌناباء الكٌالن97180140283ً

ٌحٌىابرار الجبه97180136413

سمٌرابراهٌم الغزاوي97180128253

نصر هللاابراهٌم النادر97180135453

عبد الرحٌمابراهٌم جابر8190395263

فاٌزابراهٌم حمدان97180134073

محمدابراهٌم رجب اغا97180140743

غتوانابراهٌم رسالن97150006033

مصعبابراهٌم كٌروان97180138313

مهندابً الكردي الباراوي97180121603

علًابً نٌوف8190395243

مشٌراحالم الدال97180134593ً

كمالاحمد ادلب97180135473ً

عمراحمد الحمد97170493843

محمداحمد الحموي97180121043

عبد الحمٌداحمد الرواشدة97180131623

سودياحمد الزعب97180141433ً

فاروقاحمد السٌد احمد97180138533

محمداحمد الشبالق97170495993

محمداحمد الشربج97180120353ً

لؤياحمد الصمادي97180139673

جهاداحمد الطحان97180135253

ولٌداحمد بركات97180124173

محمد ٌحٌىاحمد بلشة8190395163

محمد حسناحمد بهاء الدٌن97180156413

بدراحمد جاموس97180124733

عماداحمد حازم اباظة97180131293

وائلاحمد حماد97180132323

خالداحمد حٌدر8190395303

حامداحمد خالد97170498813

عبد الرزاقاحمد خوالن97180137043ً

محمداحمد دره97180126623

محمداحمد رضا الصواف97180153483

محمداحمد سالمه97180126383

2021/2020 السنة الثالثة العام الدراسي 
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نضالاحمد صالح97180122763

عطا هللااحمد عبود97180128313

عماد(عماد)احمد عثمان 97180138383

محمد خالداحمد عمر شاهٌن97170495633

محمد ٌاسراحمد كل الناس97180124953

علًاحمدحسام عفوف97180125313

رضوانادهم رجب97170493273

انطوانادوارد مرعشل97180124683ً

نبٌهادٌل المصري97180128743

غٌاثارام فندي97180152923

احمدارمانج سلٌمان97180151403

هاللاروى المحمود97180137933

محمد بساماسامه الحوران97180120873ً

جمالاسامه الضلل97180122873ً

وسٌماسامه بو عل97180135293ً

جمالاسامه غنٌم97180134453

سلٌماسراء احمد8190395233

نبٌلاسراء االغوان97180156493ً

فرحاناسراء الجاسم97180127243

غساناسراء الغزال97180144503ً

عبد الفتاحاسراء خانم97180149233

جمٌلاسراء طحان97180149363

خالداسراء محسن97180120003

ٌاسٌناسعد حبش97180124703

ماهراسماء البٌش97180146773

احمد زاهراسماء شعراوي97180134933

مزٌد(مزٌد)اسماء عبد هللا 97180131353

صالحاسمهان عباس97160011983

عدناناسٌل عباس97180147683

عمراصالن باغ97180126183

ناٌفافندة عبدي *8190373983

زكرٌااالء االحمد97180152453

احمداالء الباقون97180153823ً

محمد عزتاالء السٌد شماع97180146993

عبد الرحمناالء جلٌالت97180124063ً
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سلٌمالبتول بردان97180123953

عبد السالمالبراء ٌزبك97180125943

فوازالحسٌن عباس97180124753

موسىالحمزه الدروٌش97180139143

محمدالقاسم مصطفى97180155023

مامونالمعتز باهلل ابو ترابه97180118643

اكرمالمعتز باهلل الصبٌخان97180152023

معتزالمى الحفار97180134393

جهادالمى السعدي97180119923

مازنالهام الراشد97180135493

منهلالٌاس شاهٌن97180152793

ناصٌفالٌاس عبود97180130143

بسامالٌان خنٌفس97180139173

اسامهالٌسار ابو زٌد97180147933

نزٌهالٌسار اسعد عل97180118993ً

علًالٌسار قاسم97170493833

ٌحًالٌمامه كوسى97180151013

احمدام كلثوم العل97180140723ً

خلدونامان شعالن97180123943

عبد السالمامانً الداهود8170588113

حسٌنامل المحمد97180155823

ٌوسفامنه اللحام97180154953

حسٌنامنه فرح97180156803

حمٌديامٌره المفلح97180148903

اكثمانجً حواط97180147953

ٌاسٌنانس البٌطار97180154643

ٌوسفانس العك97180120713

مازنانس القنطار97180130983

غسانانس النسر97180127003

عبد المعٌنانس حلٌمه97180139363

محموداوس العبد هللا97180143923

مٌشٌلاوس عواد8190395183

عماداوٌس حموده97180136383

سامراٌات بٌرقدار8190394543

موسىاٌفا داود8190395193
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جوزٌفاٌلٌانا قسٌس97180128823

زٌاداٌلٌن الذٌاب97180141253

ممدوحاٌمن دبس97160227563

صفواناٌه ابوصعب97180119353

محمداٌه احمد97180132383

ولٌداٌه البردان97180126173

عدناناٌه الدٌوب97180149463

محمد سهٌلاٌه القطان97180146293

محمدمازناٌه النقطه97180146303

احمداٌه برنٌه97170493283

عمراٌه حمادة97180130863

سامراٌه حموي97180147263

اسامهاٌه رهبان97180144243

طاللاٌه شكري97180135593

مصطفىاٌه عبدهللا97180124363

اٌاداٌهم الحمود97180121293

حسٌناٌهم القصٌر8180319503

احمداٌهم طٌفور97180126523

بدراٌهم غٌا97180133683

محمداٌهم فطوم8190395213

نبٌلباترٌسٌا قوج حصارل97180129183ً

اكرمباترٌسٌا مسوح97180150093

فرٌزباسكال عبود97180130633

بنٌانباسل رسول*8190369053

هشامباسل نمٌر97180128163

طاهربانه قدار97180131553

عمادبتول ابراهٌم97180136203

غسانبتول االشقر97180136563

حسٌنبتول الباشا97180128133

محمد ضٌف هللابتول الطحان97180146463

بسام(بسام)بتول العبٌد 97180157493

فاديبتول عبٌدو97180136193

طاهربتول قدار97180131533

ادٌببتول محمد8190394143
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جهادبدور سوادي97180134473

عبد الحمٌدبدٌعه الخلف97180156153

نبٌلبراء ابو عمشة97180131513

حسانبراء الحفار*97150016953

حسام الدٌنبراء فلٌون97180139303

عبد الهاديبراءه قبالن97170493453

محمد خٌربسام مؤذن8190398773

مدٌنبشار الهٌف97180148993ً

خالدبشار بوحمدان97180126663

جهادبشار خزعل97180140173

عٌسىبشار زاهر97180127063

محمودبشار عراب97180135373ً

نبٌلبشار كامل97180128723

حسٌنبشار مقلد97180131563

تحسٌنبشر المناسترل97180120823ً
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نجومبشر غانم97180140193

موسىبشرى االحمد*8180334653

فوازبشٌر الجوابره97180127933

محمد زهٌربشٌره البقاع97180156233ً

شكريبلسم الشٌخ عل97180157543ً

اٌمنبلقٌس المراد97180150143

وائلبهاء الدٌن عبٌد97180152603

احمدبهاء عبد الحفٌظ97180154053

مازنبٌان الحلٌب97180139263ً

بسامبٌان الدوس97180147913

محمودبٌان سعد97180135573

محمد قاسمبٌان شٌخه97180146553

اكرمبٌان عرٌضة97180120743

غسانبٌٌر الكعده97180128453

محمد بسامتاال طحله97180120373

مٌسانتاال غرٌري97180152433

رٌاضتاله الحاج وٌس الصباغ97180157403

محمودتاله حدٌد97180149863

القائدتاله خدٌجه97180147873

خالدتامر العلوان8180319753

رضوانتسنٌم الزبٌب97180120153ً

عماد الدٌنتسنٌم العائدي97180133713

محمد شرٌفتسنٌم العمري97180150683

محمد بشارتسنٌم زغلول97180157383

احمدتسنٌم سلٌمان97180138043

باسمتسنٌم شرف97180144483

جرٌستقال كسٌري97180128513

كسرىتقى الجواله8140390933

عمرانتقى الخلف97180136793
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عرفانتمام ابو عبد هللا97180132863

اسامهتمام زوٌهد97180137693

عفٌفتمٌم الزعب97180128043ً

حسامتمٌم السعدي97180133973

مدٌنتوفٌق صوان8190395133

فؤادثرٌا سالم97180119053

محمدجابر القزاق97180134663

نبٌلجاد سمعان97180129223

منهلجاك صفر8190395093

اكرمجعفر حسٌن97180136653

سامرجلنار الشٌخ عمر97180126503

محمد عمادجمان جاوٌش97180147743

محمد بهاءجمٌل سوقٌه97180137223

محمدجنٌد ملحم8180307443

حسٌنجهان  المقداد*8000330713

سمٌرجهان معصره8190395103

مامونجود ربٌع97180123513

صفوانجود وٌس97180129483

عدنانجودي ازمشل97180120333ً

محمودجودي زعوٌط97180147423

بسامجورج الماردٌن97180138633ً

موسىجورج المهاوش97180141853

فاديجورج قدس97180128563ً

اسامهجورج مخ97180128613

جورججورجٌنا حنا97180130213

ابراهٌمجونً الجوده97180130003

اٌسرجوٌل ناعم97180128753

نبٌلجٌسٌكا شاروا97180128573

الٌاسحازم فرانسٌس97180128373

اكرمحازم هنٌدي97180119383

عٌسىحافظ زاهر97180135703

ٌوسفحبٌب زغٌب97180149673

امٌنحذٌفة العمر8190395113

نضالحسام البكر97180120463

دحامحسن الخماش97180154123
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عبدالغنًحسن الٌاس97180132163

رافدحسن حسن97170498783

محمدحسن خرٌبه97180127923

عبد الكرٌمحسن عٌشه97180135443

محمدحسن كساب97180135023

نزٌهحسن محمود*8170603073

احمدعزالدٌنحسن نجار97180129673

احمدحسن ٌوسف97180120243

محمد علًحسٌن الموصل97180125173ً

نبٌلحسٌن حمود97180145733

محمدحسٌن سنٌور97180140243

محمدحسٌن همدر8180319813

اكرمحال الشتٌوي97180130343

سلٌمانحال قنص97180135623

اسعدحلٌم ذهبٌه97180128643

شاهرحلٌمه الزعب97180143783ً

قاسمحمزه الزعب97180126493ً

انورحمزه حسن97180120673

ولٌدحمزه طجها*97160005353

محسنحمزه محمد97180122493

هللا فضلمصطفى حمزه8140398283

عمادحنا خوري97180128773

علًحوراء شرف97180120783

احمدحٌاة حبابة97180136163

اسامهحٌان السغبٌن97180134333ً

حسٌنحٌدر الحمد97180135533

بشارحٌدر العمران97180140203ً

سلٌمانحٌدر مرهج97180137463

عمارحٌدره تٌشوري97180120813

اسامهحٌدره كرده8190395063

محمودخالد الٌاس97180138913

عفٌفخالد الٌونس97180129153

جمٌلخالد عاص8190395073ً

نبٌلخالد عل8190395043ً

خلدونخالد ماردٌن97180123013ً
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بشارخزامى الصحناوي97180121713

علًخزامى عامر97180119653

ثائرخلدون فرج97180119093

ٌوسفخوله الزعب97180124183ً

غساندانا حجاز8180332223

احمددانه السقا97180134763

محمدحسامدانه المؤٌد97180150503

جهاددانً بغدان97180130123

ربٌعدانٌه الزعب97180127973ً

ٌوسفدانٌه سعد97180150243
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محمد ماهردانٌه عبد السالم97180136333

عبد السالمدانٌه قطٌش97180126033

احمددعاء بعٌون97180152093

احمددعاء حمدان97180122243

همامدعاء شرف97180146033

اسماعٌلدعاء صالح97180154183

ناٌفدعاء غٌه97180120013

محمد علًدلع دبوره97180136023

انٌسدنٌز حدٌد8190395053

باسٌلدونابل حمامج97180154873ً

محمد حساندٌاال صاف97180157643ً

نمردٌانا داود97180128853

احمددٌمة ٌونس97180123163

عماددٌمه الحمص97180120633ً

بسامدٌمه دللول97180135733

مرواندٌنٌا خداج97155001593

جهادذو الفقار حمدان97180139963

فرٌدراما الدٌري*8130008033

جمعهراما الشرقاوي97180127783

سمٌرراما العمارٌن*97160023033

عثمانراما حامد97180136813

قاسمراما حنٌفه97180134213

ماجدراما سلٌمان97180150153

عمادراما طحاوي97180141013

درغامراما عون97180131463

مروانراما محمود97180154773

احمد رشٌد(احمدرشٌد)رامً السعدي97180150003

غٌاثرامً المصري*97160231693

ٌاسررامً صقر8190395023

احمد رانٌا الحمدو السلٌمان8190395033

محمدزٌنرانٌا عاج97180150673ً

احسانراٌه العك97180134433

اٌمنربا المعسعس97180120753

صافًرباب الجرمان97180118923ً
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احمدرباب صالح8180319943

مازنرجاء الحداد*97155001973

نعمانرزان تمٌم97180129633

عبد العزٌزرزان درباع8190394683

محمدرشا البكر8180331883

طارقرشا الحكٌم*8130004623

عامررشا الدلٌم97180131163ً

خالدرشا النمر97180147613

موسىرشا عبدو97180151833

رامزرشٌد قدوري*97160023063

غالبرضوان الحناوي97180135223

محمد حسانرغد الحلو97180147483

محمدرغد الخجا97180136863

محمدرغد الخطٌب97180121073

توفٌقرغد حسابا97180125983
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محمد سالمرغد حمشو97180150273

ماجدرغد خالد97180155763

خضررغد رضوان خٌر الدٌن97180120313

عبدالقادررغد سالمة97180128323

عمررغد عرفه97180133163

عالء الدٌنرغد مرٌم97180152413

محمدندٌمرغد هبراوي97180136403

عبد الكرٌمرغد هالل97180121693

عز الدٌنرغد ونوس97180151953

نشاترغٌد ابو فخر97180131183

حسٌنرفاء دٌوب8190395283

مضررفد السعدون97170585013

محمدرنا عواد97180134463

مشعلرنا فلوح97180128873

محمد براءرند التكرٌت97180150883ً

ماهررند اللولو97180157143

سامًرند المحٌثاوي97180149433

حمودرند حامد97180131003

محمدرند رستم97180121023

حسٌنرنٌم الخطٌب97180120103

امٌنرنٌم المخلالتً*8170588133

محمد دٌبرنٌم بلور97180124143

بسامرنٌم جمعه97180133593

رافترنٌم حسٌن97180121383

عماد الدٌنرنٌم صفر الحلب97180147113ً

احمد بشررنٌم نعسان97180133203ً

زٌادرنٌم هٌلمٌه97180133843

مامونرهام الجاموس97180120443

ابراهٌمرهف ادرٌس97180151923

محمدرهف حبٌب97180149003
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محمدرهف راجح97180133443

اسامهرهف زٌنه97180129833

بشاررهف شهدا*8140289603

مامونرهف قبالن97180127113

احمدرهف مدح97180130643

عمادرواء نصر الدٌن97180119123

احمدروان احمد97180150293

قاسمروان ادرٌس97180156173

مرعًروان البوش97180137833ً

صالحروان الحلب97180123763ً

فرٌدروان النداف97180134573

محمد نذٌرروان بطٌخه97180153093

فرٌدروان حسن97180133093

ولٌدروان مال97180129663

انسروزا الحرٌري97180245083

احمد مجابروعه القدس97180135103ً

حواسروكش عمر8140398333

عبدالباقًرونر ابراهٌم97180144413

بسامروى الال97180130903

ٌوسفرؤى الرواشده97180119853

محمدرؤى حٌدر97180120173

زهٌررؤى خضره97170479663

محمد رائدرؤى ركاب97180147643

فؤادرٌتا غانم97180122853

وفٌقرٌم احمد97180132873

حسامرٌم االسعد97180129353

سلٌمانرٌم الباش97180157033

حسانرٌم الحاج قدور97180142713

محمدرٌم الصلٌبً*97150006563

محمد بدٌعرٌم حلوان97180129903ً

سعٌدرٌم خلٌل97180155493

حامدرٌم دٌب97180142773

ٌاسٌنرٌم رجب تباب97180122323

محمدرٌم سلمان97180135663

عمٌدرٌم عساف*8130006643
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محمدرٌم ناصٌف زٌن الدٌن97180119303

محمد عدنانرٌما المنعم97180136963

ندٌمرٌما عمٌش*8170602403

عبدالكرٌمزانا حسن97180132603

فٌض هللازاهده الكمخل97180148023ً

ابراهٌمزهراء الرصٌص8190394953

عقٌلزهراء الشجٌري8000135793

محمد هاللزهراء محاٌري97180149983

محمودزهراء نعمه8140397223

امٌنزهرة عودة97180124903

اٌلٌازٌاد البشاره97180128443

محمد ٌحٌىزٌد كزكز8200761613

ابراهٌمزٌن العابدٌن مصطفى97180122013

بسامزٌن شحود97180126433

سمٌرزٌن كفري97180135613

رافعزٌنب الضابط97180157253

احمٌدزٌنب جنٌد97180135783

محمدزٌنب حسن8190392883

هاللزٌنب حسون8190394283

غسانزٌنه الرفاع97180120793ً

غالبزٌنه العل8190393853ً

ولٌدزٌنه سٌف97180121653

تٌسٌر عبد القادرزٌنه غنمه97180150103

محمد وفٌقساره السٌد8170602323

هواشساره العلٌان97180120223

جورجساره جبل97180129373ً

ٌاسرساره خلٌل97180133273

بشارساره خمٌس97180157273

عبد القادرساره زهره97180126113
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محمد زٌادساره عراب97180128353ً

بارعساره عرفه97180126063

حسٌنساره عل8190393863ً

ٌوسفساره فارس97180121223

محمد اسعدساره قطٌط97180133743

محمودساره كحلوس97180125453

ماهرساره موسى97180138233

اٌمنساره نقاشٌه*8140361253

محمد سعٌدساره نوح97180127583

وائلساري الهندي97180123183

سمٌرساشا عبدو97180118623

مصطفىسالم البطحٌش97180125243

اٌمنسامر الرز97180125743

محمدسامر الصلخدي97180121863

محمدسامر العبد هللا97180138243

الٌانسامر معراوي97180130103

حسٌنسامً حسن8190392873

هشامسامً عٌسى97180128763

ٌاسرساندرا عبس97180135853ً

محمدسجى بكار97180146513

علًسحر عبد هللا97170498713

ماهرسدرة القضمان97180133453ً

ٌاسرسدرة المنتهى حاج احمد8190392853

معتزسدرة زرزور*8170602313

مازنسدره البواب97180134943

عمرسدره خربوطل97180146103ً

حكمتسالف جعفر97180119733

حسنسالف قاسم97180136853

بسامسالم الخلف97180126083

حسٌنسالم زٌاده97180155833

ٌزٌدسالم صبح97180118803

سعدسالم غومخوي97180151973

رجاسلطان الفروخ8190394763

خالدسلمان ابو خٌر97180155003

مٌسرسلمان االبراهٌم8180304663
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محمدسلمان حسن8190394323

خلدونسلمى عبد الواحد97180135413

محمودسلوى العكلة 8140398353

تمٌمسلٌم حداد97180129243

ذٌابسلٌمان العل97180126843ً

ٌوسفسماء مسعود97180156843

عٌسىسماح السالم 8140352753

عبدالرحٌمسمٌان كلش97180151183

محمد ماهرسمٌح كعٌكات97180120323ً

ماهرسمٌره النصٌر97180130353

اشرفسنا بٌلسان97180135983ً

علًسهى مدنٌة97180132093

خٌر الدٌنسوار حمو97180132263

بسامسوزان العالن97180155743

اٌمنسونٌا قرقماس97180142903

محمدسٌدرا محمد97180154663

عدنانسٌدره اٌوب97180136943

حسنسٌرٌن غانم8190392903

حاتمسٌف خلوف97180132753

فرزندةسٌماف علً 97150369233

محمودشادي كحٌل97180154193

احمدشام الجلم97180120393

محمد همامشام السلق97180132223

ناصرشام الشٌخه97180134313

محمدشرٌفشام الصواف*97150011563

محمد ٌاسرشام نصري97180145903

جمال الدٌنشام هزاع97180153173

جمالشمس الشعشاع97180121743

ولٌدشمس العٌسم97180142383ً

احمدشهاب شاعر8190392913

عوٌدشهد الحاج عل97180119253ً

عبدالستارشهد الخطٌب97180120903

صفوانشهد بوحمدان97180125513

محمدشهد جاموس97180134523



17/38
2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحانً

2021/2020 السنة الثالثة العام الدراسي 

احمدشهد جراندوقة97180123203

مازنشهد سقبان97180157233ً

محمد تحسٌنشهد علً*97150409073

منصورشٌماء الخوالده97180147103

محمد خٌرشٌماء بدر الدٌن97180136313

معتزشٌماء شعبان97180150973

خضرصالح الكعود97180132653

احمدصالح عناٌه97180139813

عادلصبا ابوزٌن الدٌن97180121663

ٌوسفصالح الدٌن غٌالن97180153203

محمدبسامضحى البٌك97180127233

عمادضحى المشهدان97170498763ً

زٌادطارق ابو علٌقه97180127433

عماد الدٌنطارق ابو لبن8190392933

فاتحطارق العجمً*97170471993

عبدالمنعمطارق خلٌفة97180135463

انطوانطارق عسكر8190392923

خالد طارق فهده8140395113

محمدفاٌزطارق كوكش97180120863

ماهرعالٌة ابراهٌم97180120773

محمدعالٌة فاضل8180118383

علقمعامر عبدهللا97180120803

جمعهعباده العللو8190392953

شرف الدٌنعباده سلمان97180149603

محمدعباس الحلو97180140963

محمدعباس عطوي8180302163

محمد هالل (50)عبد االله ابو الهوا 8130010893

رامزعبد االله مندو97180125203

محمد غالبعبد الرحمن ازرق97180129783

محمد مروانعبد الرحمن افلٌس97180154723

راتبعبد الرحمن البلخ97180150233ً

سلٌمانعبد الرحمن السوٌدان97180122993ً

محمد فاٌزعبد الرحمن المصري97180120953

محمد روحًعبد الرحمن النفاخ97180153073
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رضوانعبد الرحمن تركمان*97170471003

احمد كمالعبد الرحمن حماد8180319913

محمد جهادعبد الرحمن سعٌد المنف97180132573ً

وائلعبد الرحمن طعان8190393023

علًعبد العزٌز ابو خٌاره97180149483

محمد رافععبد العزٌز الخطٌب8200759813

سعٌدعبد الكرٌم السماعٌل8190392973

هجٌجعبد اللطٌف الحسٌن8180308223

محمد ٌحٌىعبد اللطٌف حافظ97180145393

عامرعبد اللطٌف عدي97180145383

رجبعبد هللا اسماعٌل97180139353

عبد اللطٌفعبد هللا البٌك97180120983

عدنانعبد هللا الخلٌف8190393003

شامانعبد هللا الناصر97180144743

محمد اسامهعبد هللا حنبل97180119833ً
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بدر الدٌنعبد هللا دٌب97180133383

بسامعبد هللا دٌوب97180128733

احمدعبد هللا سراقب97180140013ً

مصطفىعبد هللا صالح8190393093

مصطفىعبد هللا عباس المصري97180155043

مصطفىعبد هللا عنبرج8190394813ً

عدنانعبد الهادي السٌد97180122133

عبد الرحمنعبد الهادي الصالح97180124983

محمدعبد الهادي غنوم97180140143

حسٌنعبدالكرٌم اسماعٌل97180145603

علًعبدهللا حوٌجه97160226573

فاٌزعدنان العاسم8000086283ً

مازنعدنان الفاخوري97180156643

محمد حسانعدنان المصري97180152493

اٌمنعدي العربٌد97180118823

مازنعدي بوفاعور97180119023

سالمعرٌن الشرع97180127883

حسٌنعصام البكر97180153043

زهٌرعطا هللا بركات97180139733

سعٌدعطاف نقرش97180145663

خلٌلعفراء العرنجً*8180306543

محمد ماهرعال السكري97180126013

عبد هللاعال بنور97180136053

محمدعال زمزم97180133243

بشٌرعالء الدٌن الصباغ97180135083
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خالدعالء الدٌن جرٌش*97170487733

حمزهعالء الشٌخ حسن97180119433

عبد الكرٌمعالء الفٌل8190393163ً

سامرعالء الكٌال*8130003793

اسماعٌلعالء بٌدق97180139743

اٌمنعالء حٌدر97180140333

امٌنعالء زٌنب97180121423

محمدعالء طاطٌن97180135303

دٌب(دٌب)علً احمد97180126403

عقٌل(عقٌل)علً احمد97180135263

اكرمعلً اسماعٌل97180132543

 سلٌمانعلً محمد االغا8190393203

محمدعلً االكبر نحله8180319783

نبٌلعلً الدال97180129493ً

احمدعلً الرفاع97180121243ً

محمدعلً الشرٌف97180138393

ٌعقوبعلً الشمال97180130663ً

احمدعلً الماوردي97180136113

عقٌلعلً جواد8180319773

ماهرعلً جورٌه8190393183

ابراهٌمعلً حرب97180140833

رشادعلً حسن97180132563

موسىعلً رمضان97180141073

محمدعلً صالح97180127263

نضالعلً عبد اللطٌف8190393233

ولٌدعلً فرحه97180139823

وائلعلً مبارك8190393243

غسانعلً ونوس97180120133

اصفعلٌاء برهوم97180135633

ٌاسرعمار حمزه97180121823

ٌاسرعمار صٌاح*8190369093

عبد العزٌزعمار معٌكه97180139883

محمد نعٌمعمر ابو حصٌن97180129653ً

ولٌدعمر االغوان97180139933ً
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مفٌدعمر الدٌري97180119623

معتزعمر اللحام97180135203

ماهرعمر النوٌصر97180122893

عمادعمر شعبان97180136693

عبد الرزاقعمر عبد97180149903

وسٌمعمر كبور97180133873

محمدعمر محٌسن97180125063

عبدهللاعمران الزرٌق97180119293

خالدعمران جنود97180121913

واصفعمرو عاج97180121463ً

محمد امٌنعمٌر الصغٌر97180139523

ثامرعنود العبد المحمد97180124153

سلٌمعٌسى الزغت97180130153

احمد عٌسى السعدي 8180323003

معتزغالٌة الزٌات97180146883

محمد اسامهغالٌه شرف*8180303433

محمد خٌرغدٌر قداح97180126713

احمدغزل االحمد97180120083

محمد اٌمنغزل السبٌنات97180135513ً

عبدوغزل العبود97180132313

سعودغزل حمشو*97170482823

عمرغفران القادري97180152553

احمدغفران النقشه8180303173

احمدغفران حجازي97180131413

رٌاضغفران عبدالرحٌم97180133483

عبد اللطٌفغفران ملقط97180134113

انسغنى الحموده97180127823

محمد عمارغنى الخٌاط97180130793

محمودغنى بارودي97180129993

علًغٌث حبٌب97180126393

منٌرغٌث نداف97180125033

عمادغٌد العوابده97180128663

عادلغٌداق الزٌتون8190393333

عدنانفاتن عطٌه97180149913
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هٌثمفاتن كرباج*97150367903

فاٌزفادي ابو دٌب97180128683

كمٌلفادي عوض97180140123

حسانفارس الخطٌب8190393363

مروانفارس عبود97180124313

محمد سعٌدفاروق الطباع97180157423

محمد ادٌبفاروق كلٌسل97180156973ً

قٌسفاطمة نجمه97180133903

جهادفاطمه السوق8190394873ً

حسن(حسن)فاطمه السٌد عمر*8130008453

اكرمفاطمه العكله97180129563

عٌدفاٌزه السالم97180122543

فاضلفراس الباسط97180119003

غسانفراس الخوري97180138663

فاٌزفراس دٌاب97180135433

حكمتفراس عرار97180154103

ٌاسرفرح الجٌوش97180141843

خضرفرح الشعران8190393423ً

محمدفرح العبود الصالح97180122963

عباسفضل زعٌتر8140398263

مروانفؤاد عراب97180134983ً

بشارفؤاد نحات97180139443
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زهٌرفٌلٌب دحروج97180124103

محمدقصً النصار97180131573

غسانقمر االحمر97180140663

نبٌلقمر الشومري97180134503

اسعدقمر نصر الدٌن97180118683

ناهًقٌس القلعان97180118553ً

الٌاسكارال عبدلك97180128153ً

كلٌمكارال عساف97180129173

فرحكراسٌا عٌسى97180137843

جهادكرستٌن العقبان97180119523ً

سامركرم الوكٌل8190393453

كمٌلكرم كبابه97180129433

محمودكرم محمد97180121583

كنٌنكرٌستٌنا محمد8190393493

قٌسكرٌم الحاج محمد برغوث97180149533

احمدكرٌم خدام8190393503

هشامكرٌم زباد97180139653

حمزهكرٌم مكارم97180130753

محمدكمال غرز الدٌن97180119593

مؤٌدكمً عبٌد97180133993

محمد معتزكنان القبٌطري97180126593

سمٌركنان جعفر97180130623

خلٌلكنان نصار97180130453

سعٌدكنانة بركة97170493883

عبدوكندا نكد97180143083
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محمدكوثر العزٌزي97180133003

باسلكٌندا عبٌد97180127193

رمضانالرا محفوري97180155273

سعٌدالرا محمد97180145883

جادهللاالنا الجباع97180141303ً

محمدهٌثمالنا بوزالعسل97180150833

رٌاضالنا طٌفور97180149833

مؤمنالنا محاسن97180150943ً

مصطفىلبنى عبد الجلٌل97180150223

حاتملبٌب ٌوسف8190393563

جهادلجٌن حسن97180129863

زٌدلجٌن نحاس97180134303

اٌهملمى اخترٌن97180133723ً

محمد خٌرلمى االزوق8190394903

اٌمنلمى دردر97180152583

عبديلمى زٌن الدٌن97180128273

اٌادلمى محمد97180132943

محمد قاسملولٌا الزٌن97180135723

محمد طموحلونا عبد الباقً الشربج97180129453ً

غالبلٌال الكنجو97170493623

نصٌرلٌال ٌونس97180125383

منذرلٌث ادنوف97180135213

محمد بشارلٌث االٌوب97180157463ً

مختارلٌلى الصهٌون8190393593ً

غطفانلٌلى ٌعقوب اغا97180135803

محمد اٌمنلٌلٌان الترزي97180152053

محمدلٌن احمد97180149933

عبد الناصرلٌن اشمر97180137983

جهادلٌن الحاتم97180128293

ضٌاء الدٌنلٌن الغبره97180148423

عمادلٌن بكري97180151813

رامزلٌن بالل97180139043

محمودلٌن جحا97180148193

عمرلٌن جمٌل97180132833

خالدلٌن رزق97180136923
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جماللٌنا حمٌد97180120963

احمدلٌنا حناوي97180123673

غٌثلٌنا سعاده97180139013

عدنانمارٌا الدٌب8190393623

عبد الكرٌممارٌا بٌطار97180148173

عصاممازن خداج97180131443

غسانماسة الرفاع97180123703ً

جاللماسه الفوال97180125493

عمرماسه هدروس*97160002123

عصامماغً فرح*97160021913

نائلمالك السقال97180129793

احمدماهر السعدي97180154043

جهادماهر الشٌخ*97160226983

احمدماهر عل97180135893ً

احمدماهر قاسم97180133943

محمدماهر محمدامٌن97180151653

عبد الرزاقماٌا ابو قاسم97180134783

احمدماٌا سرحان97180132773

نصوحماٌا فرج الزرع97180133293ً

عادلمجد  عزام*8000334223

محمدمجد الصلٌب8190393683

محمد امٌنمجد العودات97180127803

ٌوسفمجد المصري97180126703

بشارمجد برمو97180126783

رائدمجد بعكر97180120303

وفٌقمجد ركاب97180119453

محمدمجد شدٌد97180129403

نصارمجد صقور97180136043

عدنانمجد عبد الحق97180134843

نبٌهمجد عوده*8130009243

اٌسرمجد عونً الماض97180126563ً

سمٌرمجد مقدس8190393673ً

عبدهللامحمد ابراهٌم97180123843

حسنمحمد ابو ارشٌد97180135903
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محمد امٌنمحمد ابو بكر سنوبر97180153643

حساممحمد ابو حرب97170482243

موسىمحمد ابو زرٌق97180128283

اسماعٌلمحمد اسماعٌل*97155002323

محمدمحمد اشرف شمعه97180121553

سامًمحمد البرم97180128363

عبد الرزاقمحمد الحاٌك97180142953

خلدونمحمد الساسه*8130004663

صباح نوريمحمد السعدون97180131543

غسانمحمد السقا97180125923

اسماعٌلمحمد الشافع97180137113ً

غازيمحمد الشاكوش97180120453

محمد باسلمحمد الشٌخه97180129753

عدنانمحمد الفرا97180135353

فائزمحمد القطشة97180153633

عبد الرحمنمحمد المزاوي97180156923

جابرمحمد المصطفى8190393713

فراسمحمد النصر97180139983

مدٌنمحمد الهواري97170496283

محمد مازنمحمد امٌن الخٌاط97180134533

زٌادمحمد امٌن علً*97170484083

احمدمحمد براء ابو بكر97180135153

محمد عدنانمحمد براء النوري97180135693

محمد رضامحمد بشار زعٌتر97180154263

محمد سامرمحمد بشٌر االمٌر97180132013

رامزمحمد بالل97180141003

خلٌلمحمد بالل خونده97180149353

مسلممحمد بنوت8180302143

لطفًمحمد بوبس97180135173

محمد عٌدمحمد جواد شمص8000110913

اٌمنمحمد حسام الرز97180136583

ولٌدمحمد حسن97180152673

اٌمنمحمد حمٌد97180144003

طاهرمحمد حٌبا97180135283
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محمد مازنمحمد خالد السٌد97180126583

جمالمحمد خالد الطٌان97180129703

نبٌلمحمد خالد تلو97180135143

حسٌنمحمد خرطبٌل97180149413

صالحمحمد خشفه97180154983

خالدمحمد خلٌل الٌوسف97180127553

ابراهٌممحمد خلٌل راشحه97180136233

محمد احسانمحمد خٌر الدغل97180125973ً

محمودمحمد دروٌش97180119803

موفقمحمد دلوع97180127913

عدنانمحمد دٌبه97180121943

جمال محمد ذٌاب97180131243

محمد ظافرمحمد راغد البواب97180140493

محمد بشارمحمد ربٌع الصباغ97180135923

موسى(موسى)محمد زٌد 8190394163

محمد عربًمحمد ساهر الحفار97180152643
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ماجدمحمد سرٌه97170489793

بهمنمحمد سعادت8190398823ً

نورسمحمد شامل سوزوك97180153963

صفوانمحمد شرٌف الحموي*8130008143

مفلحمحمد شعبان97180134193

باسلمحمد شهٌر هاشم97180135063

زٌادمحمد ظافر الحمود8190393773

احمد عبد الرؤوفمحمد عاصم سوٌد97180118573

محمد طالبمحمد عباس شاه97180131063

محمد انسمحمد عبد هللا النشوات97180140883ً

محمد فوازمحمد عثمان97180129733

عمادمحمد عرٌب8190393813ً

فاٌزمحمد عرٌشة*8130000763

محمد ماهرمحمد عصام الفالح97180137483

عامرمحمد عالء شٌخ سالم97180153813

عبد هللامحمد علً العبد الرزاق97180121413

زاهًمحمد علً متٌرك8180319803

جهادمحمد عماد الحلب97180154853ً

محمد زٌادمحمد عمار مال97180126773

صفوانمحمد عمر البعجوري8190393833

محمودمحمد عمر النابلسً*97170475033

نضالمحمد عمرو السٌد عٌسى97180136513

محمد اسامهمحمد عٌساوي97180153693

محمد عبد السالممحمد فراس الشلق97180153873

بشارمحمد فهد النجار97180140093

محمد خلدونمحمد فهر شقفه97180134883

محمدمحمد كرٌم جاوٌش97180126873

نضالمحمد ماهر الخلٌل*97170474873
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محمد وائلمحمد مؤمن البن97180126573ً

عمارمحمد نبٌه قالش97180126053

نجممحمد نجم*97160008983

خالدمحمد نعمان97180125003

فوازمحمد نور اسماعٌل97180121923

منٌرمحمد نور حقوق97180124353

طاللمحمد نور رشراش97180142143

محمدمحمد هشام حب97180125113ً

عدنانمحمد هٌثم العسل97160003753ً

هٌثممحمد هٌثم دادور خراسان97180312343ً

شاهرمحمد وسٌم الصفدي97180125213

محمدمحمد ٌزن حماده97180126813

راغب محمد ٌمان نعمان*8190369223

زهديمحمود ادهم97180153433

محمد علًمحمود الصوص97180122003

حكمتمحمود زامتل97170493533ً

وائلمحمود سخنٌن97180129873ً

حسنمحمود سلطان97180132173

رضوانمحمود عاقل97180140953

عبدالرحمنمحمود عبدالرحمن8190395083

حسانمحمود غٌا8130009233

رافتمحمود محمد97180119843

بدرانمحمود معٌش97180123743

سامرمحمود مؤٌد مزٌان97180125693

عبد هللامحمود نور الدٌن شبعانٌه97180154913

احمدمحً الدٌن الدكاك97180121083

احمدمدٌن حسن97180140903

بطرسمراد مٌاله97170495783

ٌحٌىمرام جمعة97180134153

حسانمرح ابو صعب*97170460553
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ٌاسرمرح منصور*97150012853

موفقمرهف االطرش97180125603

علًمروة العل97180134243ً

غازيمروه الشاهر97180136263

مروانمروه رافع97180119323

ابراهٌممروه غٌه97180146193

عمرمٌرٌام زوزو8140234883

محمدمرٌم الدبس97180120113

عبدالحمٌدمرٌم الصالل*97170456983

احمدمرٌم المصري97180133173

احمدمرٌم زرقا97180120093

كاملمصطفى االبراهٌم97180128233

عماد الدٌنمصطفى البقاع97180120973ً

نضالمصطفى الشٌخ عمر97180123263

جبرمصطفى سعد8190395123

علًمصطفى صالح97160035003

مالكمضر الحسٌن97180140353

عبدالرزاقمضر المحمد8190395153

حسانمضر سلوم97180154283

مالكمضر ضوٌا97180123243

هٌثممعاذ الطحان97180143903

محمد سعٌدمعاذ سالم97180127863

محمد عزومعاذ صالح97180123213

عثمانمعاذ عوكر97180136773

محمدمعروف القلٌح97180153543

جهادمفٌده غنام97180126913

صفوانمقداد صالح97180140453

عامرمالذ حمزه97180132973

حسٌنمالك زٌاده97180134273

مورٌسممدوح الصعوب97180129203

عبد الحكٌممنار شباط97180125443

بساممنار عمٌره97180154063

مازنمنال عبس97180135093ً

محمد اٌمنمنى بدوره97180152633
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رٌاضمنٌار ابو عمار97180118973

غسانمها الحاج قدور8190395173

رضوانمهند الحمٌدي97180129113

عدنانمهند السرمان97180125233ً

عقابمهند الغضبان*8140175483

زهٌرمهند بٌشل97180121543ً

حنامورٌس وهب97180129213ً

عثمانموسى الحسٌن97180141503

محمد زهٌرموسى عجاج97180132293ً

علًموسى قدور8190395203

عدنانمؤمنه حمود97180152083
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ٌاسٌنمؤٌد مصلح97180121493

محمدمٌار الشربج97180135643ً

مازنمٌاس الكٌال97180136883

فراسمٌاس عثمان97180124943

مفٌدمٌرنا شلش97180145873

ناصرمٌرنا طحوم8190395223ً

سهٌلمٌرٌلال نخله97180128463

سمٌرمٌس ابراهٌم8190395253

قصًمٌس محمد8190395273

سمٌرمٌشٌل احو97180132183

اٌادمٌنة المشاٌخ97180131313ً

اٌادمٌنرفا ابو شقره97180143153

ابراهٌمناتالً شعٌب97180124093

مازننادٌا كنامه97180136783

صبريناهده صطوف97180133283

لؤيناٌا باٌزٌد97180120063

اٌلٌاناٌا بطاح97180128383

كنجنبال خٌو97180119633

عدناننبٌل علً نظام97180131453

عٌسىنتالٌا مراد97180131073

عمادنجم السٌوف97180137313ً

مهندندى ابو السل97180134443

سمٌرندى درخبان97180122953ً

عدناننزار العقله97180138423

احمدنزار المقت97180151523

اسامهنسٌبه فران97180124213

جمالنصار الشاعر97180119473

شفٌقنضال شماٌط97180137033

لؤينهى العج97180127043ً

محمد عدناننهى صبوره97180151593

فؤادنوار الجوابرة*8130004063

محمودنوار صاف97180125803ً

عبد الهادينور البان97180134913ً

ماهرنور الدٌري97180136703
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قاسمنور الدٌن الجنادي97170479743

احمدنور الشعار8190395293

محمد اٌمن(محمد اٌمن)نور الشلبً  97180136613

محً الدٌننور الطحان97180123003

احمدنور الهدى العمار97180151003

محمد ٌحٌىنور الهدى زٌن سبتو97180125473

باسلنور حجازي97180133113

مرواننور حرح97180145853

حسننور حسن97180134713

عصامنور حمدي*8140218123

عبد هللانور حورٌه97180136003
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غساننور خضور97180136183

اٌسرنور عونً الماض97180126743ً

عبدالعزٌزنور قرقورا97180126153

محمد نزارنور قره طحان97180154793

عمرنور معط97180133653ً

محمدنورا حداق97180149703ً

سلٌمنورا داود راجحه97180128673

تٌسٌرنورا كحٌله97170493253

صفاءنورا ٌاسٌن الشوٌخ97180149943

مبروكنورس معط هللا97155001523

رٌاض(رٌاض)نورعباس97180134183

هٌثمهبا كرٌم8190394923

هاشمهبه ابوعٌشه97180129953

محمد خٌرهبه العالن97180118633

محمد حسٌبهبه هللا عبٌدو97180148293

بشارهبه سرٌحٌن97180135713ً

صالحهبه سكر97180143363

مروانهبه قٌسٌه97180119033

محمودهبه كٌوان97180150193

عبٌدةهدى السهل97180124083ً

خالدهدى الضاهر97170493543

شاكرهدى المحمد الراوي97180136733

سعٌدهدى اٌبو97180146363

وجٌههدى بٌضون97180133073

عمرهدى معط97180145843ً

ناصر الدٌنهدٌل ابو سعد97180119423

محمد اٌمنهدٌل العرقسوس97180149563ً

موسىهدٌل القداح97180127613

محمدهدٌل قدور عٌنٌه97180122793

عرفاتهزار حالوة97180126213

بشٌرهمام االحمد97180122053

غسانهمام الجهن97180135363ً

عمادهمام الداالت97180135233ً

محمد ٌاسرهمام مبروكه97180126973
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محمدهمسه مطر97180142223

احمدهناء حٌبا8180303243

فراسهند الجاجه97180155353

فؤادهند بحصاص97180142973

خلٌلهٌا الخول97180119963ً

حسانهٌا الشحاده97180132273

عمرهٌا غانم97180122613

رفعتهٌا ملحم97180148273

حسامهٌام احمد97180127633

الٌاسهٌثم سعٌد8190394973

فٌصلهٌالنه السالك*8130004783
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صالحهٌلن ابو محمود97180141713

جورجواكٌم قسٌس8190394983

نهادوجد عساف*8140222323

حسام الدٌنورد نزهه8190394993

محمد تٌسٌروسٌم صاف97180125953ً

عمادوعد زهر الدٌن97180119643

راغبولٌام دعدع8190395003

ناٌفوئام ابو رسالن97180138283

فارسٌارا ابو علٌقه97180118873

حمديٌارا الدٌري*8130008013

موسىٌارا السلمان97180146333

سلمانٌارا برو8190395013

ادهمٌارا كمال97180121903

رضوانٌاسر ادرٌس97180135683

ماهرٌاسر الدركزنل97180127093ً

عبد اللطٌفٌاسمٌن عبود97180119893

بسامٌاسمٌن نعٌم97180134373ً

نبٌلٌامن الخالدي97180136533

فائزٌامن الساعات97180121563ً

حسنٌحٌى رنجوس97180127623

احمدٌحٌى سمره97180120733

لؤيٌحٌى منصور97180129033

مهندٌزن الهبٌان97180154343

محمدعمرٌسرا عٌسى97180141893

اٌمنٌمان الخجا97180153623

محمد تمٌمٌمان خدام الجامع97180156373

فوازٌمان سٌوف97180149553

مامونٌمان شٌخه97180119903

عبد الناصرٌمان عبد ربه97180140103

هشامٌمنى ستٌتٌة97180133213

محمدٌوسف الجردي97180152173

محمودٌوسف سعد97180126863

ابراهٌمٌوسف عٌوش97180137063

مروانٌوسف فواز97180120543
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عمادٌوسف مدخنه97180126733

بسامٌوشع الحٌلون8190394273ً

صالحمرح المحمد3ملحق 820076275

خلٌلنعٌمه الهمش3ملحق 9718013076

حكٌمجمان عل3ًملحق 820076276

فاديمارغرٌت داود3ملحق 820076277

عوضحسام سلوم3ملحق 820076334

سلٌمانلٌن هوال3ملحق 820076335

عدناناٌه الملحم3ملحق 9718014364

ٌوسفالبخٌت الكرٌم عبد*3ملحق 819036908
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حسٌنفرحات علً*3ملحق 800026335

جهادكمال هٌا*3ملحق 813000741

قحطانالجندي مهٌار*3ملحق 819036958

خالدالحصري محمد*3ملحق 814035361

دوله(50) الحمدان عبد*3ملحق 800007621

فٌصلالربٌع محمد*3ملحق 819036892

مفٌدحبٌب مجد*3ملحق 815046323

تحسٌنابراهٌم اٌلٌا*3ملحق 814024997

الرحمن عبد(50) فنٌش زٌن محمد*3ملحق 800025170

محمد(محمد) الحسٌن علً*3ملحق 813000909

احمدالرحٌل مجد*3ملحق 819037100

سمٌععباس فاطمه*3ملحق 814021106


