
يالفرعمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
 
اسم المفوضاسم األماالسم الثالث

مجموع التفاضل

(مفاضلة عامة)

معدل التفاضل

سوري غير )

(مقيم
212598.345ممدوح قمحيةميادةابتداع موفق قمحيةالعلميالسعودية1110134

176681.722علي العليفاطمابراهيم احمد العليالعلميالسعودية2111245

 خوليفاطمةابراهيم عبد الكريم خوليالعلميالسعودية3121064
212398.243مصطفى

191788.741محمد حمصيملكابراهيم عبد الكريم مليشوالعلميالسعودية4110477

198191.706عبدهللا الهفلصفاءابراهيم عبدهللا الهفلالعلميالسعودية5120676

198591.853شخصيفابراهيم عزيز المحمدالعلميالسعودية6111947

0100زهير البدويكوثرابراهيم فايز البدويالعلميالسعودية7110257

2160100مي ذيب أبو سالمكاملهابراهيم محمد أبو سالمالعلميالسعودية8101136

ىالعلميالسعودية9101567 215999.912عبدهللا محمد فريد غشيمثناءابراهيم محمد غياث ياسير

184485.348هيفاء محمود حسنزينهابراهيم مصطفى العوادالعلميالسعودية10101691

ي درويش حماميالعلميالسعودية11110135 210897.593يوسف عوضفاطمةاب 

214799.362راما عجاجتماضىاحالم هشام عجاجالعلميالسعودية12110136

214099.031يارس محمد خياطمنىاحمد اسماعيل خياطالعلميالسعودية13101692

213798.926عبد الودود المقدادصفاءاحمد انس المقدادالعلميالسعودية14110137

يالعلميالسعودية15110217
212498.315ايناس العماريننهاداحمد اياد الجهمابى

215699.778احمد المحمدصفاءاحمد حسن المحمدالعلميالسعودية16110479

ى العبيدباسمةاحمد خالد العبيدالعلميالسعودية17101694 194690.059محمد امير

ىالعلميالسعودية18110125 ىنورةاحمد رياض ابو شاهير 188187.056رضوان ابو شاهير

214099.056طالل ششمانرانيااحمد زكريا كليسليالعلميالسعودية19110219

216099.981زكي حسنغبشهاحمد شواخ االحمدالعلميالسعودية20111244

099.37نهاد الزحيليندىاحمد صفوان الزحيليالعلميالسعودية21110221

212898.5مهند العثمانليلاحمد عبد الرحمن الفرجالعلميالسعودية22110258

201893.426محمد المليحاننهلةاحمد عبد الوهاب المليحانالعلميالسعودية23111936

ياحمد عزام ازهرالعلميالسعودية24100853
189687.736رامي زاكي ازهرتهابى

ي الخلفسهاماحمد عواد الخلفالعلميالسعودية25110133
185085.63امابى

099.574ثائر ابو عونسعاداحمد محمد الجاموسالعلميالسعودية26110225

215799.819محمد يارس احمد صليعيرزاناحمد محمد ماهر صليعيالعلميالسعودية27100855

179983.273روضه احمد قباوهمروهاحمد محمدفضل قباوهالعلميالسعودية28100854

216099.963رؤى بيطارصفاءاحمد محمود بيطارالعلميالسعودية29110132

ى شحادةالعلميالسعودية30100858 ى شحاةرندةاحمد وليد حاج حسير 21390خالد وليد حاج حسير

ى عبد الرزاق العاصيالعلميالسعودية31121538 214799.379فايز عبد الكريم الموىسفوزةادلير

215499.69سلوى حنيفةملكاركا عمار موىس حسنالعلميالسعودية32100010

212898.517زكريا تتانوصفيةاري    ج حسان قلفةالعلميالسعودية33110237

اتاري    ج شاهر الدبيكالعلميالسعودية34110126 213098.586محمود الدبيكخير

198291.728عبد الرحمن محمود خانممناهلاسامة اياد خانمالعلميالسعودية35100809

205495.093حازم الحسن السليماناحالماسامة ايمن الحسن السليمانالعلميالسعودية36111642

يالعلميالسعودية37110227 اب 
يهنداسامة جابر الشر اب 

204594.667خالد الشر

ىالعلميالسعودية38100839 ىخديجةاسامة خلف الياسير 20520بشار احميدي الياسير

ىاسامة عبد الباسط الحبيبالعلميالسعودية39110131 188487.185احمد السليمانبشر

214899.442عامر ماهر الشاميمنالاسامة ماهر الشاميالعلميالسعودية40100813

210997.607فاتن سمير زياتشذىاسامة ممدوح الشلحاويالعلميالسعودية41100862

188587.265فاطمة احمد الجاسمسعدةاسامه جهاد الجاسمالعلميالسعودية42102049

210597.442محمد غالب ابو جيبفاتنهاسامه نذار ابو جيبالعلميالسعودية43101710

205695.172اري    ج ابراهيم حاج جاسمعيوشارساء ابراهيم حاج جاسمالعلميالسعودية44100609

211497.844سميه عمار السيد خليلوصفيهارساء احمد السيد خليلالعلميالسعودية45101592

216099.966يارس محمد الناضأمانارساء عبد الفتاح الناضالعلميالسعودية46100622

214999.486ايمان خميسمروةارساء محمود الندافالعلميالسعودية47120690

203894.31مجد حسن بزالميسارساء واثق ابو دمعةالعلميالسعودية48101696

209396.897لينا علي علي السيدشمسةاسماء ابراهيم علي السيدالعلميالسعودية49101478

184485.345اسماء حافظظاللاسماء حسان حافظالعلميالسعودية50110393

214199.112هدى المشعلفاطمةاسماء مصطفى المشعلالعلميالسعودية51111225

213098.569محمد خير الحروبغادةاسماء مهند الحروبالعلميالسعودية52110130

209897.118جيان خلفماريااسماعيل سميح خلفالعلميالسعودية53121081

ىالعلميالسعودية54251897 ىرباباسماعيل محمد حاج حسير 189687.759إسماعيل حاج حسير

213198.648عبد الباري اسماعيل هماداناساسماعيل منير همادالعلميالسعودية55121539

215999.944جميل ميش شاكرعبيراسماعيل ميش شاكرالعلميالسعودية56100630

208796.603ابراهيم عيىسعائشهاسيل محمد يارس عيىسالعلميالسعودية57232105

214699.345نضال مفالجتركيهاشتياق محمد مفالجالعلميالسعودية58110388

ف سامر محمد ديب الصباغالعلميالسعودية59110382 214599.278محمد بكر الصباغايتسامارسر

19980باسمة القادريرسيةاغيد عثمان القادريالعلميالسعودية60110230

169778.556محمد مؤيد غفريرفاهاغيد محمدسامر الغفريالعلميالسعودية61110129

199992.534مروى ناضسوسنافنان عبد المالك ناضالعلميالسعودية62110128

ى الطباعالعلميالسعودية63100864 20090ال يوجدعبيراكرم محمد معي 

215399.638هيفاء عياشهيفاءاالء جهاد ابوحالوةالعلميالسعودية64110236

2160100سوسن زريقباسلةاالء سامي زريقالعلميالسعودية65111679

يلاالء عنان الديبوسالعلميالسعودية66112095 211297.741حسان مهناشير

212298.207رقية خالد المشعاننوراالء فريد فزعالعلميالسعودية67231823

214399.19عهد محمد أمير مبيض الملقب سعدوإيماناالء محمد أمير مبيض الملقب سعدوالعلميالسعودية68100624

214599.293وجيه الفضيلفلكاالء وليد الحمدالعلميالسعودية69231830

191288.5سليمان العماويزعنوفةالحسن طه العطيةالعلميالسعودية70121107

قائمة بأسماء الطالب الذين تمت دراسة طلباتهم ومنحوا أرقام اكتتاب

ي اإلعالنات
ى
ي المراكز المخصصة ضمن المواعيد المحددة ف

ى
يمكن لهؤالء الطالب التقدم إل مفاضالت القبول الجامعي ف

ي ى العلمي واألدب    وحسب التسلسل األبجدي وللفرعير
ً
 أنه سيتم تحديث القائمة بإضافة أسماء جديدة يوميا

ً
علما
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193289.442سميحة حسن المحمد الحسن الجاسمندىالحسن عبد الناض جاسمالعلميالسعودية71101124

ى طه العطيةالعلميالسعودية72111507 189787.795سليمان العماويزعنوفةالحسير

214599.293علي المحمودريمةالزهراء محمد القدورالعلميالسعودية73100012

189687.741نور الهدى كاملةفاطمةالشيماء محمد كاملةالعلميالسعودية74120417

19480احمد عواد المخلفسارةالمنترص باهلل محمد المخلفالعلميالسعودية75100849

215499.687عامر البلوحمجزيهالهام محمد المحمدالعلميالسعودية76111477

212698.414عبد الوهاب خلفزريفةالهام محيمد الحميديالعلميالسعودية77120414

208496.481اسيل االحمديرغداءالواثق باهلل خالد األحمديالعلميالسعودية78120409

ي عبد القادررانياالوليد حسن الشاميالعلميالسعودية79121106
213898.942هابى

االيمامه غصان عثمانالعلميالسعودية80100829 214999.471غصان مصطفى عثمانبشر

ىميساءامامة احسان المحمدالعلميالسعودية81120040 ى محمد الياسير 215399.638حسير

ي كنان زينوالعلميالسعودية82111935
21600ايه زينوحنانامابى

ي محمد محمدالعلميالسعودية83111945
203294.034شخصيفاطمةامابى

21510مهند حجازيهندامجد رضا عثمانالعلميالسعودية84110232

214699.324خليل ولوسناءامجد وليد ولوالعلميالسعودية85111502

يالعلميالسعودية86110392
يصفاءامل يارس الحلف 

212998.552محمد خير الحلف 

ه عمار المسلطالعلميالسعودية87112088 208796.579هدله المسلطهدلهامير

215799.853محمود صالح رحالفاطمةاميمة صالح رحالالعلميالسعودية88100830

يالعلميالسعودية89100004 يرغداانتصار هشام االيوب  211697.931هشام االيوب 

ة احمد الخلفدعدانس فاروق المزيدالعلميالسعودية90100866 190388.091امي 

212998.534نجوان ناضفريالانمار عبد الرؤوف ناضالعلميالسعودية91110127

211197.72احمد اعويدامنهايات محمد المزعلالعلميالسعودية92111461

يالعلميالسعودية93100072 يجومانااية عصام الدرين  216099.966ليل عصام الدرين 

216099.983مصطفى يارس حمادهفاطمة ليناايثار محمد حاج عثمانالعلميالسعودية94100071

215199.582قاسم العسكررياايالف جاسم الحمدانالعلميالسعودية95111468

190988.372محمد احمد قني ميادهايالف فراس فني العلميالسعودية96100766

212098.145نعيم زيدانميادةايمان رضوان زيدانالعلميالسعودية97112016

ى عبد الرحمنالعلميالسعودية98110354 098.534طلحة عبد الرحمنشذىايمان محمد امير

099.155عبد الرحمن المقدادايمانايه احمد المقدادالعلميالسعودية99110356

214199.086احمد المسالمةلماايه اياد المسالمةالعلميالسعودية100110391

يهناديايه جهاد سكرالعلميالسعودية101100868 202693.788االء فرزت ادلن 

20860طه توكلنافاتنهايه رضوان الحمصيالعلميالسعودية102110358

212598.343غالب نجمرندهايه سمير مبيض الملقب سعدوالعلميالسعودية103111471

215599.759دالل المليحانفاطمةايه علي المنورالعلميالسعودية104111223

098.707رامي قصاصنجوىايه محمد حليسالعلميالسعودية105110360

يالعلميالسعودية106110389 21310عبد الكريم العبد الرزاقسميهايه محمد خير الزعن 

167977.707عثمان المحمدشذىايه مصطفى المحمدالعلميالسعودية107120401

ى المحمدالعلميالسعودية108101695 211197.69هبة مصطفىهيامإرساء أمير

ة أحمد الخلفدعدإرساء فاروق المزيدالعلميالسعودية109100613 207395.931أمير

215499.706هيام محمد األعرجليندهإسالم عالء الدين األعرجالعلميالسعودية110101123

ي دابلةالعلميالسعودية111101116
211497.849غادة إسماعيل دابلةهديةإسماعيل عبد الغنى

215999.94ال يوجدغادةإسماعيل عبد المنعم العطيةالعلميالسعودية112101133

يإسماعيل محمد تامر رجوبالعلميالسعودية113101590
يتهابى

ي عبد العزيز تركمابى
215599.758محمد هابى

189287.556حازم هاشم شنورسميةإياد محمد الحمادةالعلميالسعودية114231834

206595.574ليل فهمي حسام الدينلطفإياد محمد فراس جندلي الرفاعيالعلميالسعودية115101566

ى محي الدين رسورالعلميالسعودية116121075 2160100ظهير رسورأرسارإيلير

209496.914فاطمة يوسف الجاحدمجدإيمان يوسف الجاحدالعلميالسعودية117100068

214499.259ناض أحمد الخليلنجاةأبرار محمد الخليلالعلميالسعودية118101482

204294.519عبدهللا حمدو السنجارصبحيهأبو بكر حمدو السنجارالعلميالسعودية119101591

ي علي الطويلالعلميالسعودية120102119 210797.525عبير محمد طويلحنانأب 

ى ملصنجاةأحمد ابراهيم خليل ملصالعلميالسعودية121101120 212798.455وجيها ياسير

196991.148أحمد محمد اليوسفأسماءأحمد أسامة اليوسفالعلميالسعودية122121071

206395.471رانيه خالد اسماعيلرانيةأحمد أيمن إسماعيلالعلميالسعودية123101741

يسالمأحمد باسم الهاشميالعلميالسعودية124101122
ينى ى 206595.559هال عبد المعطي التير

هرضابأحمد بكري فاخوريالعلميالسعودية125121108 ى مير 199592.353ياسمير

215599.741عفراء محمد نور السيدسلوىأحمد حازم الجزارالعلميالسعودية126101693

216099.963رشا محمد عينوصريمأحمد خالد عينوصالعلميالسعودية127100632

يالعلميالسعودية128121112 214599.265خالد طومانرائدةأحمد خطاب عمار حلونح 

204894.796طه توكلنافاتنةأحمد رضوان الحمصيالعلميالسعودية129120426

099.822باسل شيخ السوقريمأحمد عادل شيخ السوقالعلميالسعودية130120768

186286.204مريم عبد الوهاب شنوأسماءأحمد عبد السالم شنوالعلميالسعودية131100017

201293.148إرساء علي علي السيدشمسهأحمد علي علي السيدالعلميالسعودية132101495

201293.148ارساء علي علي السيدشمسهأحمد علي علي السيدالعلميالسعودية133121535

188087.031محمد عمر حمادةابتسامأحمد عمر حمادةالعلميالسعودية134101709

213598.815عمار تامرأمونأحمد فياض أكرم كرموالعلميالسعودية135110222

199092.089محمد خير احمد قرقماسنجوىأحمد فياض قرقماسالعلميالسعودية136120689

211898.019ال يوجدمنسيةأحمد محمد الجوالنالعلميالسعودية137102052

2160100توفيق محمد عاصيايمانأحمد محمد حسنالعلميالسعودية138101119

209396.87علي محمد حسونرجاءأحمد محمد حسونالعلميالسعودية139100628

179583.089عبد الستار سالم الهدلهزهرهأحمد محمد خير الهدلهالعلميالسعودية140121536
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205294.97صهيب أبو طوقعلياأحمد محمد خير عتالالعلميالسعودية141121070

يف عياشالعلميالسعودية142121110 215699.795عبد الباسط عياشهزارأحمد محمد رسر

ي السقابانهأحمد محمد غزوان الرهوانالعلميالسعودية143121304 216099.963مي 

208896.63حسام الخليل العمركفاحأحمد محمد فريد الخليل العمرالعلميالسعودية144120425

2160100رغد محمد فايز نادررودأحمد محمد ناض عرفاتالعلميالسعودية145101117

183084.677سهيل الناضفاطمةأحمد محمود الناضالعلميالسعودية146121193

189287.574محمد صالح مجبلمريمأحمد محمود مجبلالعلميالسعودية147120421

هفريالأحمد هشام بلبلالعلميالسعودية148121537 203194خسام حسن عني 

ى بعكرالعلميالسعودية149102086 200492.736شيماء أحمد بعكرمجدأحمد ياسير

يالعلميالسعودية150100620
215799.845فادية محمود ديناويمحاسنأروى عاصم ياقن 

197591.425ميادة جاموسميادةأسامة أحمد السواديالعلميالسعودية151120691

214399.206خالد الهاللسهامأسامة عبد الباسط الهاللالعلميالسعودية152120688

204794.741سامي محمد الحرحأملأسامة محمد الخلفالعلميالسعودية153101475

يالعلميالسعودية154101498
يفى يلماأسامة محمد نضال رسر

168778.089حسام الداالب 

2160100محمد نور حاتمروالأسامة مسعف المرصيالعلميالسعودية155120353

215199.556مازن عبد الرؤوف كوجانسوزانأسامة مهند كوجانالعلميالسعودية156101565

208196.325أمجد قشومسوسنأسامة ناض الحروبالعلميالسعودية157121111

ي حمودالعلميالسعودية158121105 ى حاج حسنصفاأسماء أحمد حاج  2160100حسير

ةأسماء توفيق فهدةالعلميالسعودية159231837 187186.579عامر عبد الرحمن التجارأمير

213098.569محمد خير مهند الحروبغادهأسماء مهند الحروبالعلميالسعودية160100606

قدارالعلميالسعودية161231821 208196.334غسان عبد الحكيم االبراهيملينداأسماء يحنر بير

يلميسأسيل خالد العظمةالعلميالسعودية162120685
215099.53عماد الدين ماردينى

193689.621عاشة عبد اللطيفبثينةأصالة أنس عبد اللطيفالعلميالسعودية163251902

يرندةأغيد محمد ماجد مندوالعلميالسعودية164121109
212498.324رندة القبابى

ي أحمد الحمادالعلميالسعودية165100611
191288.517عبد الوهاب الحمادريمأمابى

215999.942ديمة مصطفى مثبوتنورهانأمجد باسم حاج ابراهيمالعلميالسعودية166101295

208696.559عبد اإلله محمد سالم باروديردينةأمجد عبد المحسن باروديالعلميالسعودية167231832

212698.383لم الفهدغادةأمل أيمن الفهدالعلميالسعودية168101619

212098.13راوية دحام العسكرفاطمأمل دحام العسكرالعلميالسعودية169101115

212098.148حليمة السليماننابغهأمنة عبد الحليم السليمانالعلميالسعودية170120694

ي اللحامالعلميالسعودية171120039
يمؤمنةأمنة هابى 215999.931عبد الهادي موفق الشلن 

يالعلميالسعودية172102040
ة ضياء مصلح البنى 214199.103وائل حسن حفيانمياسأمير

ى محمد عماد القصيرالعلميالسعودية173101121 201893.425ناهد زياد خزندارهبهأمير

215999.942أكرم الزيبقيشأمينة هيثم الزيبقالعلميالسعودية174121066

192789.213خالد محمد خير القوصيميشأنس أحمد كالسالعلميالسعودية175100943

215899.87احمد عبدهللا المقدادتغريدأنس سليمان المقدادالعلميالسعودية176100629

199092.089أحمد علي المسهوجكاملةأنس علي المسهوجالعلميالسعودية177101568

يالعلميالسعودية178251909  عراب 
ى 213097.324رشدي مدورحنانأنس محمد معي 

214399.182شادن طغيساننشينأنفال ميسان طعيسانالعلميالسعودية179251911

ى الخليلالعلميالسعودية180120405 214399.172جاد هللا الخليلنجاةأنوار ياسير

يأنديراأياز محمد سليمانالعلميالسعودية181121073
ى شيحى 213098.576حسير

2160100عمر الحاج حمودبثينةأية أنس الطالبالعلميالسعودية182121104

يأميمةأية بشار جاويشالعلميالسعودية183121076
215799.853سالفة رسمابى

213598.81غنام احمد المحمد العدوسابتسامأية ثابت المحمد العدوسالعلميالسعودية184100069

215999.914راما حسام الكاتبهبهأية حسام الكاتبالعلميالسعودية185120035

215799.828عبد الوحيد السمارةغادةأية محمد السمارةالعلميالسعودية186120036

214899.442ملك ادريسمنالأية محمد سمير ادريسالعلميالسعودية187120687

يالعلميالسعودية188121079 يبتولأية نبيل وهن  2160100علي وهن 

213498.795أالء كرعوززهورأية وليد كرعوزالعلميالسعودية189121063

ةأيمن لؤي خليلالعلميالسعودية190100627 206695.611ابراهيم لؤي خليلأمير

ى حبالالعلميالسعودية191101548 ي األنامايناسأيمن ياسير 186886.463صالح إياد خير

206295.442محمد أسعد زيداننجالءأيهم خالد زيدانالعلميالسعودية192251915

يالعلميالسعودية193121065 098.225مازن عبوريماأيهم عبدالجبار األدلن 

201393.167خلود أحمد فهدمهاأيهم نشوان كيخياالعلميالسعودية194100081

211898.034سوزان القشلقغيداءآالء ماهر عثمانالعلميالسعودية195251906

212398.276فاتن الشحمهعائشةآالء محمد المقدادالعلميالسعودية196101618

210097.19حمود كمال الجبلهديهآالء محمد صادق الموزانالعلميالسعودية197100615

208996.685محمدرشاد علي بكرسميةآمنة مصطفى فروةالعلميالسعودية198132108

215599.759سح  نضال دعاسفاتنآية ضياء الخالدالعلميالسعودية199100616

ةآية عبد الحميد الخرصىالعلميالسعودية200251891 ف عبد الحميد الخرصىخرصى 216099.971أرسر

ي الحايكالعلميالسعودية201101620
204494.618هال الجنديسهيرآية عبد الغنى

207796.148ليان محمد عاطف زيدانليناآية محمد عاطف زيدانالعلميالسعودية202101004

209296.828محمد موفق السيد سليمانفدوهآية محمد موفق السيد سليمانالعلميالسعودية203101589

ىآيه عبد الحكيم القيىسيالعلميالسعودية204100618 يبشر
ى
215699.776أحمد عبد السالم الصوف

216099.983لينا محروقةأنجيالآيه موفق محروقهالعلميالسعودية205100003

186786.416محمد غانم يوسففتحيهباسل احمد الفارسالعلميالسعودية206111643

188287.091محمد السهووردةباسل أحمد السهوالعلميالسعودية207251917

يباسل أحمد الموىسالعلميالسعودية208101549
171679.426محمد فريد شحادة الموىسموصى

ة ابراهيم القداحسهامباسل سفيان القداحالعلميالسعودية209101569 215799.849أمير

210997.617منير طبوليمرفهباسل غيث طبوليالعلميالسعودية210111952
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ي اإلعالنات
ى
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ً
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ً
علما

214399.207محمد ضياء الدين الهاشميروالباسمه محمد فوزي النقشبنديالعلميالسعودية211110352

يمديحةبانه أنس نجارالعلميالسعودية212120038
214799.397عدي محمد طالل البالبى

214599.265شحادة الحروبسناءبتول أحمد الحروبالعلميالسعودية213251923

يالعلميالسعودية214101621 يعاليابتول أحمد حمود عراب  202393.655زينب حمود عراب 

2160100محمد صبحي حمدو حسنريمبتول أنس كيخياالعلميالسعودية215101132

ة القصيرملكبتول بسام القصيرالعلميالسعودية216251930 191588.648بشير

205895.258ساهرة محمد مروةميساءبتول ساهر مروةالعلميالسعودية217101042

212398.25ماهر جاووشسلوىبتول ظافر جاووشالعلميالسعودية218121319

206695.621خالدية الكودآمالبتول عبدهللا الكودالعلميالسعودية219101697

يالعلميالسعودية220110350 يجميلةبتول هيثم مطره ج  099.672زهراء مطره ج 

215899.897عبيد هللا عبدالكريم نبعهنىهبثينه عبد الكريم نبعهالعلميالسعودية221120037

كاويالعلميالسعودية222100932 ةبدر الدين محمد غزوان الي  كاويأمير 196490.912محمد محمد غزوان الي 

21540بدور العفرمشاعلبدور ابراهيم العفرالعلميالسعودية223251920

2160100زياد عدنان حويشانبسمةبدور زهير حويشانالعلميالسعودية224101130

 علي حبيشخزنةبديعة محمد مالك عليالعلميالسعودية225101622
194590.17مصطفى

193089.328البتول الرفاعيريمابراءة عادل الرفاعيالعلميالسعودية226120340

213598.828تسنيم حمزةفايقةبراءة غنوم حمزةالعلميالسعودية227100011

213598.81تسنيم غنوم حمزةنايفةبراءة غنوم حمزةالعلميالسعودية228100015

213598.81تسنيم غنوم حمزةنايفةبراءة غنوم حمزةالعلميالسعودية229102124

214799.37برهان احمد شمس الدينمجدبرهان أحمد شمس الدينالعلميالسعودية230100078

يلمبسام عزام الموصليالعلميالسعودية231101711
ي مدبى

209697.037فادي عبد الغنى

ىرانيابسمة صخر الفرحانالعلميالسعودية232121308 184885.534المي ياسير

ي عصام الشماعرندهبسمة عصام الشماعالعلميالسعودية233100224
214799.397تهابى

ةبشار علي االحمدالعلميالسعودية234231960 215399.648يشى علي االحمدسمير

192589.118تامر فيصل المحيميدصباحبشار فيصل المحيميدالعلميالسعودية235231843

168077.778بشار نادر النقيبشيماءبشار نادر النقيبالعلميالسعودية236102053

099.796دانه الريشلينابشر حسيب حسنالعلميالسعودية237110367

ى احمد ظاهرالعلميالسعودية238111476 209396.853محمد ظاهرسماحبشر

ى بشير قزازالعلميالسعودية239101712 204894.795رند مجد ترجمانسهيلةبشر

ى رضوان فواطيالعلميالسعودية240101550 184985.559نضال أحمد فواطيوفاءبشر

ى صالح العليالعلميالسعودية241100014
يفاطمةبشر 215199.552عبد الهادي محمد مغرب 

ى محمد تيسير صفيهالعلميالسعودية242120686 ى الهنداويايمانبشر 215699.795بشر

ى مصطفى المقدادالعلميالسعودية243110347 ى المقدادهدىبشر 098.914بشر

ى نواف جازيةالعلميالسعودية244121068 215999.912روان جازيةرانيابشر

ى يوسف قنبسالعلميالسعودية245100073 215999.948محمد ايهاب وليد المحمودداللبشر

ف قاسم اغالينابكر هيثم مفتاحالعلميالسعودية246110368 19760ارسر

175281.074مالك أنس خلفنسيبةبالل أنس خلفالعلميالسعودية247100228

203093.971هشام احمدنهلةبالل جهاد احمدالعلميالسعودية248111505

213898.94سالم بيلتوميسونبنان رضوان بيلتوالعلميالسعودية249111457

 علي حميديحوريهبنانة علي حميديالعلميالسعودية250100070
ى 215899.879حسير

212298.241عال شعالن الخالدثريابهاء الدين شعالن الخالدالعلميالسعودية251231958

198091.667حافظ الرحببديعةبهاء الدين عبد الكريم الداحولالعلميالسعودية252100009

ى شنوسعادبهاء أحمد الناضالعلميالسعودية253121082 195690.546معي 

200592.819شام الرفاعيريمبوسف محمد الرفاعيالعلميالسعودية254110784

211497.862كفاء هالل الزيدانرضوىبيان ابراهيم عبدهللاالعلميالسعودية255231845

216099.966محمد سليمان السالمهعبيربيان أحمد السالمهالعلميالسعودية256101570

211798هنادي الدندنايمانبيان برهان ظاظاالعلميالسعودية257111459

214099.052افنان الرحيلنظميهبيان تركي الرحيلالعلميالسعودية258100006

يفاطمةبيان حاتم ابو حاتمالعلميالسعودية259102112
214999.466عامر محمود المصينى

209196.793غسان محمد طارق ظاظاايمانبيان محمد طارق ظاظاالعلميالسعودية260101684

يالعلميالسعودية261110041 يثراءبيسان رياض الزعن  209096.724هناء الزعن 

186486.265محمد موفق السيد سليمانصباتاال خلدون حسام الدينالعلميالسعودية262120525

198691.914الهام السعدي جباويرغدةتالة برهان الباعورالعلميالسعودية263231964

يالعلميالسعودية264101005 ى وائل الرهونح  يرندهتحسير ى الرهونح  2160100سالف تحسير

يالعلميالسعودية265120856
097.05وليد صوانمهاتسنيم أحمد ماهر الحلبوبى

ةالعلميالسعودية266120359 ةشهامةتسنيم أيهم هي  213298.69راما هي 

210197.241سهام العبدهللاأحالمتسنيم بزي    ع الرجو الحطيطهالعلميالسعودية267101624

216099.971عبد الملك النعسانابتسامتسنيم عبد السالم النعسانالعلميالسعودية268101128

214199.103ال يوجدلومتسنيم عمر رزوقالعلميالسعودية269101480

202993.931درة طحانجماناتسنيم عمر طحانالعلميالسعودية270121309

213698.879عالء الدين الكسورمنالتسنيم محمد الهادي الكسورالعلميالسعودية271120342

يوصالتسنيم محمد جمال موصالويالعلميالسعودية272100077
213698.862غفران محمد ابراهيم خريزاب 

212098.103حنان ديابايمانتسنيم محمد ديابالعلميالسعودية273120361

099.534حمزة مناوخعبيرتسنيم محمد نور مناوخالعلميالسعودية274110363

يتسنيم مهند زليخةالعلميالسعودية275101713
183985.123محمد نوري زليخةتهابى

يروضهتقوى عمر حجازيالعلميالسعودية276110042
200592.793دعاء الالذقابى

212198.172عمر محمد أبو حسنعالتف  حسان أبو حسنالعلميالسعودية277100220

يتمام خلدون الحالقالعلميالسعودية278120226
164276.019محمد فايز الحالقأمابى

212198.172تغريد العسافتغريدتميم عبيدة العسافالعلميالسعودية279121096

212198.172تغريد العسافتغريدتميم عبيده العسافالعلميالسعودية280120847
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214199.118ال يوجدهندتميم مهند األحدبالعلميالسعودية281101698

211798محمد تميم شيخ النجارينغادةتيماء رياض شيخ النجارينالعلميالسعودية282110262

178882.776أحمد محمود االحمدرسيهتيماء هالل االحمدالعلميالسعودية283101551

188187.074هناء الخلفعيدهجاسم فتيح العطاهللالعلميالسعودية284231819

212898.516أحمد الشدادعبيرجلنار محمد سامح الشدادالعلميالسعودية285120528

215399.648حنان الحريريفاطمةجمان أحمد الحريريالعلميالسعودية286120531

0100ناهد نعمانجنىجمانة عصام قدورالعلميالسعودية287110344

188287.111عيىس الحاج كيرفادياجمعة يارس الخلفالعلميالسعودية288251931

215699.797عبد الخالق البدرانأنجيالجنان محمد العليالعلميالسعودية289120955

23494.152مسعف العثمانليناجهاد أكرم العثمانالعلميالسعودية290120530

207596.032أحمد مصطفى أبو قبعسهامجهاد مصطفى أبو قبعالعلميالسعودية291121423

208296.364اليوجدقمرجهاد هشام فستقالعلميالسعودية292120652

211097.648عبد الرحمن الزنابيليرغدجود عماد الدين الزنابيليالعلميالسعودية293111460

209396.862غصون موىسزبيدةجودي بشير ابو سلهالعلميالسعودية294100013

215299.621مطيعة بازيدوثناءجودي عبد الحليم بازيدوالعلميالسعودية295110047

190588.19عبد الكريم محمد عدنان عزيزةصبيحةجودي عبد السالم عزيزةالعلميالسعودية296231812

191888.776سعيد علي شيخ بوزانميدياجودي علي شيخ بوزانالعلميالسعودية297100884

209496.942أحمد أسعد بركاترناجوى خالد فاتحالعلميالسعودية298101006

0100رائده سليمانعبيرجوى وليد سليمانالعلميالسعودية299110365

يالعلميالسعودية300120526 ينورجياد سعد هللا الزعن 
188287.118حذيفه النشيواب 

092.621ديانه حسوودادجيان نهايت حسوالعلميالسعودية301110345

يايمانجيهان فراس عبيدالعلميالسعودية302100161
211597.879معاوية ناض البنى

214199.118عبد الكريم أحمد صالحهديةحاتم مأمون صالحالعلميالسعودية303101126

206995.759حال محمد طحانحالحازم مجد ترجمانالعلميالسعودية304100209

214599.265سليمان خضير الهتيميمنىحذيفه خضير الهتيميالعلميالسعودية305231985

189387.63هنادي محمد منصور العقادزهرهحسام الدين محمد منصور العقادالعلميالسعودية306101625

يالعلميالسعودية307120959
يأمالحسام باسم الغوثابى

203894.324حسام محمد الغوثابى

215199.546رب  بركاتخلودحسام خلوق بركاتالعلميالسعودية308121147

214499.243غسان أسعد جنعيرنبيلةحسام عدنان جنعيرالعلميالسعودية309101714

190688.212غير واضحرغداءحسام محمود شيحانالعلميالسعودية310231813

211998.059عامر محمد نور المليرناحسان تمام المليالعلميالسعودية311101456

هالعلميالسعودية312101007 ى ى حير
2160100محمد صالح ابراهيم العلي األسعدعنودحسن المعي 

098.556يارس بادنجكيسعادحسن عبد المنعم بادنجكيالعلميالسعودية313110341

203794.278كردي العليخديجةحسن محمد الخلفالعلميالسعودية314121302

ىالعلميالسعودية315100204 ىخولةحسن مهند الحسير 215999.914مالذ سميح الحسير

 علي الصليخالعلميالسعودية316111847
ى 21600لؤي المرصيزهرةحسير

 محمد العليالعلميالسعودية317101142
ى  العليرحابحسير

ى 198491.844عبد الكريم حسير

212498.31عبد الخالق نزار الحسامينوراحال حمزه الحساميالعلميالسعودية318231967

213098.576جمانة الخيميأمنةحال عاطف صالح الرفاعيالعلميالسعودية319120529

213999فادية محمد أبرصوفاءحال عماد أبرصالعلميالسعودية320100665

يالعلميالسعودية321101715
 
يناريمانحال فتاح الشاف

 
201693.328محمد فتاح الشاف

204494.586شذى قاسم النعماتعائشةحال قاسم النعماتالعلميالسعودية322100216

يالعلميالسعودية323100213 اب 
207696.086رؤى عبد الحق رسوروعدحال محمد طارق الشر

215899.883أسامة حافظمكيةحال محمد علي حافظالعلميالسعودية324121088

214399.207أحمد قصي محمدروالحال مرصى ابراهيمالعلميالسعودية325120339

215499.706محاسن أبو الكاسرشاحال نضال عجاجالعلميالسعودية326121092

ينحلمي غياث السيد سليمانالعلميالسعودية327101716 213198.648ضحوك حلمي السيد سليمانسير

199692.389خليل حنوش المحمد الجاسموحيدةحمد مصطفى الصحنالعلميالسعودية328100079

يمروةحمزة ابراهيم رساج الدينالعلميالسعودية329101717 204694.677ملهم عبد الوهاب طرقح 

215099.516بيان قطاشهويداحمزة أحمد قطاشالعلميالسعودية330120524

178082.389فاطمه الخالدرندهحمزة باسل العبيدالعلميالسعودية331121314

يالعلميالسعودية332120952 يثناءحمزة خالد الحلن  209296.809محمد الحلن 

21330رهام عبد اللطيف بركخلودحمزة عبد اللطيف بركالعلميالسعودية333100893

185085.63فؤاد محمد االسود القصارغازيةحمزة عدنان المحمود الغضبانالعلميالسعودية334101823

يالعلميالسعودية335101008
يرانياحمزة عمر الطعابى

215599.758محمد عمر الطعابى

ي األعمالعلميالسعودية336100196 210897.574باسل سليمان شبانهالحانحمزة مازن الحلن 

ي األعمالعلميالسعودية337100199 210897.574باسل سليمان شبانهالحانحمزة مازن الحلن 

يف محمد جهاد بقدونىسيفاديةحمزة محمد جهاد بقدونىسيالعلميالسعودية338100723 213498.755محمد رسر

215699.812فلك جعمورفادياحمزة مصطففى جعمورالعلميالسعودية339120953

198892علي رفاعيهناءحمزة موفق السواديالعلميالسعودية340111645

214799.364خالد الخطيبفاطمةحمزة نبيل الضمادالعلميالسعودية341111506

215699.796ورد العباسسماهرحمزه لؤي العباسالعلميالسعودية342111644

يحمزه وليد عبدهالعلميالسعودية343111493
214999.481مالذ عبدهامابى

192689.167محمد صالح أحمد مجبلشمسةحميد أحمد مجبلالعلميالسعودية344100207

208096.259فاطمة سوارامينةحنان احمد سوارالعلميالسعودية345110379

يالعلميالسعودية346121090
يفاطمةحنان عبد الستار العوض الراصى

217295.91أحمد العوض الراصى

ى أحمد قني العلميالسعودية347102098 209296.81راغد محمود قني رباحنير

ى سامر مكاويالعلميالسعودية348100152 215799.828يحنر محمود مكاويمروةحنير

ى سامر مكاويالعلميالسعودية349110053 215799.828يحنر مكاويمروةحنير

ى فراس ابريقالعلميالسعودية350120649 208796.6هند بشيرغصونحنير
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ى كمال أبو الشيشالعلميالسعودية351120921 214599.281هديل أبو الشيشناهدحنير

يالعلميالسعودية352120527
ى محمد اليمابى 215899.883عماد قصقوصثراءحنير

ى الحمادالعلميالسعودية353100080 ى محمد عامر ياسير ى الحمادفاطمةحنير 212698.552محمد محمد عامر ياسير

ى نبيل صموديالعلميالسعودية354121089 215599.765أنس دعدعميساءحنير

ى يحنر محمد كريمالعلميالسعودية355111942 ىحنير ينرمير 215199.552معاذ زنح 

215199.552شادي العودةناهدحياة باسم العودةالعلميالسعودية356120397

215199.552شادي محمد العودهناهدحياة باسم العودهالعلميالسعودية357100076

207295.883محمد يارس عبد هللاامنةخالد امجد رشيدالعلميالسعودية358102110

ي الشيخالعلميالسعودية359100888
ي الشيخنشينخالد عبد الغنى

201093.037شيم عبد الغنى

215599.759لما مصطفى الشاجهدىخالد عبد الناض مفلحالعلميالسعودية360100151

210397.352محمدرشاد علي بكرنوالخالد عماد فروهالعلميالسعودية361132107

180083.324محمد عمر حمادةابتسامخالد عمر حمادهالعلميالسعودية362111647

215299.618محمد نور غنمأغنارخالد غسان غنمالعلميالسعودية363120949

216099.963سماهر محمد خلوفعبيرخالد غسان مشلحالعلميالسعودية364101388

202493.704غاليه جميل جنيدثناءخالد محمد سامر الريسالعلميالسعودية365100201

215699.788خديجة عبد القادرسناءخالد محمد عبد القادرالعلميالسعودية366120646

215899.883عارف محمد حمزهعطافخالد منيف حمزهالعلميالسعودية367100666

ينشينخالد نضال السيدالعلميالسعودية368121142
204394.76محمد عبد الناض الزبدابى

يالعلميالسعودية369101499
يميساءخالد هاشم عروابى

199092.093راما هاشم عروابى

096.796شخصيسهيرخالد هيثم االحدبالعلميالسعودية370110386

210197.259دالل الموىسهباخالد وليد الموىسالعلميالسعودية371120362

ينخالدية توفيق العربالعلميالسعودية372101827 215299.621محمد شفيق العربشير

ى رضوان القاسمنشينختام رضوان القاسمالعلميالسعودية373102057 مير 210897.562نير

214099.052أمنه احمد الخلوهامونهخديجة احمد الخلوهالعلميالسعودية374101552

214899.439مبارك تركمانمريمخديجة عبد الكريم تركمانالعلميالسعودية375121086

201693.293عمر حسنزينبخديجة محمد حسنالعلميالسعودية376121312

 ابراهيم خوليروعهخديجه صالح خوليالعلميالسعودية377100149
210397.345مصطفى

200492.777زهير محمد المحمدهدىخلود علي المحمدالعلميالسعودية378100148

200492.741زهير المحمدهدىخلود علي المحمدالعلميالسعودية379121175

215899.883أحمد نسبرناخليل محمد سعيد نسبالعلميالسعودية380120642

215799.844مروة السعدينورخولة عمر السعديالعلميالسعودية381120958

099.517محمد مهند كنجوايناسداليا محمد معمر كنجوالعلميالسعودية382110378

215299.6بيان برغوثمريمدانا فؤاد برغوثالعلميالسعودية383120948

215999.942ليل نجدابتسامدانة علي نجدالعلميالسعودية384120944

214699.324هنادي علي حاج سعيدهدىدانه جميل نجارالعلميالسعودية385100659

205995.31رامز خانكانليندادانه طارق خانكانالعلميالسعودية386110395

212398.259محمد وائل ظروفميساءدانه فواز ظروفالعلميالسعودية387100008

وردينهدانه يسار العبيدالعلميالسعودية388101573 213698.845حسان محمد خير مير

214099.059محمد قاسم زنابيليريمدانه يمان خالوصيالعلميالسعودية389111485

211597.909عماد محمد بسام قبيىسيريمادانيا عماد إبراهيمالعلميالسعودية390102050

209396.879عمار السعيدميسوندانية غسان عطارالعلميالسعودية391120357

2160100محمد أسعد الحميديروقيةدانية مصطفى الحميديالعلميالسعودية392100721

215999.942فراس البغداي البارزيفاطمةدانيه غزوان البغدادي البارزيالعلميالسعودية393120924

يالعلميالسعودية394110380 يسوسندانيه محمد خالد الدروب  215499.707بانة دروب 

2160100محمد الحميديروقيةدانيه مصطفى الحميديالعلميالسعودية395111219

يالعلميالسعودية396101699
يأسماءدانيه هشام جبصينى

209897.103بالل هشام جبصينى

ىالعلميالسعودية397120352 ىأملداود غالب حسير 201993.463وردة حسير

213698.858سامر الخليلرسابدعاء ابراهيم الخليلالعلميالسعودية398120950

175581.224روعة عدنان خورشيدمنىدعاء اديب كحيلالعلميالسعودية399100160

206295.431افنان هشام المظلومندىدعاء جميل المظلومالعلميالسعودية400100892

210697.466اية الشبعانهبا سحلولدعاء راكان الشبعانالعلميالسعودية401120395

216099.966رنا عبد الصمد المعراويريمدعاء ريان الشاجالعلميالسعودية402100150

2160100بارعة القدىسيملكدعاء عبد الرحمن القدىسيالعلميالسعودية403121098

يالعلميالسعودية404100075
يصفاءدعاء كمال البنى

2160100عبد اللطيف عيدالبنى

207195.845دالل حاكميصبادعاء محمد تركي الحساميالعلميالسعودية405110377

195090.259جود معتوقهناءدلع عبد القادر معتوقالعلميالسعودية406121311

210597.434جمعان حميدي الحميديمىهديانا محمد الحميديالعلميالسعودية407231981

يمفيدةديما خالد االعشالعلميالسعودية408110268 20920محمد سعيد اللوج 

205795.216أحمد سمير شحنةأهدابديمة محمد السيدالعلميالسعودية409120693

2160100دعد كف الغزالليناديمة وائل دناورالعلميالسعودية410110054

21030مي فهدناهدديمه فهد فهدالعلميالسعودية411110376

203894.334محمد عباس الطرشهظاللراتب محمد محمد حسام الدينالعلميالسعودية412111648

212498.31أسامة السوىسيفاطمةراما أيمن السوىسيالعلميالسعودية413120344

209496.914طارق برغلعبيرراما خالد برغلالعلميالسعودية414120391

210597.414سالم عبد المعطيديبةراما خالد عبد المعطيالعلميالسعودية415111768

2160100بتول طيفورعالراما عبد الرحمن طيفورالعلميالسعودية416121140

215699.81عبد الرحمن خالد بطمةسميةراما عماد خطابالعلميالسعودية417100253

213298.672غيداء عبد الرحيم الرفاعيروضةراما محمد رامز قرقورالعلميالسعودية418101718

215899.897هدى أبو اذاننسيبةراما محمد طاهر زينوالعلميالسعودية419120387

هراما محمد عزيزهالعلميالسعودية420100832 215899.883فاضل محمد عزيزهسمير
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205094.897عريفه عبد الكريم صباغزكاءراما مصطفى قبا صقالالعلميالسعودية421231955

ةرامة محمد نورس الدبسالعلميالسعودية422121301 213698.862أحمد الدبسأمير

2160100محمود سليمان سالممنالرامز سالم سالمالعلميالسعودية423101127

216099.983بشر صفوان الحاج زينشاديةرامه عبد الكريم كتيلالعلميالسعودية424100255

216099.983بشر الحاج زينشاديةرامه عبد الكريم كتيلالعلميالسعودية425110050

ىرامي طارق اللوشالعلميالسعودية426101009 2160100هيا نادر اللوشبشر

يالعلميالسعودية427100254
يرانيهرامي محمد امجد النشواب 

216099.963محمد ايمن سعد الدين النشواب 

207596.03ال يوجدإيمانرانيا بسام مندوالعلميالسعودية428101496

201293.148باسل عبد الكريماكتمالرائد محمد عبد الكريمالعلميالسعودية429120384

192088.852رنا عياشنعماترأفت نضال زين العابدينالعلميالسعودية430121317

203594.207رحمه العبد الشاوىفريالرب  غازي الحويوالعلميالسعودية431121307

198291.724معاذ علي الطهصفاءرب  محمود الشافعيالعلميالسعودية432100158

212398.259محمد روجي محمد يحنر السباعيدانيةرجاء غياث الرئيسالعلميالسعودية433100916

ى النعسانالعلميالسعودية434101034 207896.186أديب عوض النعسانفاطمهرزان حسير

186086.086انيس النوريرنارزان سامر النوريالعلميالسعودية435110269

205395.03بشير صهيب النعسانشيماءرزان صهيب النعسانالعلميالسعودية436231810

214899.431طارق مهاوشرابعةرزان محمد مهاوشالعلميالسعودية437111940

ىسفانهرزان محمد هنداويالعلميالسعودية438111769 214599.289محمد سنوىسي مسكير

211497.862ملك مخزوموسامرزان محي الدين كريمالعلميالسعودية439120348

215799.833حمدي النوريلمهرشا أحمد النوريالعلميالسعودية440231987

ىرشا ماهر الحسنالعلميالسعودية441121192 ى عزوزياسمير 209697ياسمير

211998.089شادي الوهيبيشىرشا مصعب الشحنةالعلميالسعودية442111481

215899.862صفاء احمد الحلورؤىرشا يارس بدويالعلميالسعودية443100251

214699.334عطيه محمود أبو هايلةسميةرضا هللا أحمد الجزائرليالعلميالسعودية444101033

204794.741ربا ابراهيم العيدلميةرغد ابراهيم العيدالعلميالسعودية445101719

209897.121تيسير مصطفى طالبعزيزةرغد احمد احمدالعلميالسعودية446100252

214899.414براء المؤذنعبيررغد اياد المؤذنالعلميالسعودية447110051

214899.414براء المؤذنعبيررغد اياد المؤذنالعلميالسعودية448110102

206695.648بيان نعيم االظنمروةرغد اياد عبد الخالقالعلميالسعودية449100939

207095.793رامز حواريمرغد ايمن حواالعلميالسعودية450110048

ىالعلميالسعودية451100911 ىعبيررغد جميل شاهير 212798.431محمد جميل شاهير

يمرحرغد زهير داوودالعلميالسعودية452100908
215699.776منار غالب مدبى

201393.193نور االبراهيمهناءرغد رساج الدين االبراهيمالعلميالسعودية453111479

يرزانرغد عمار الجوانيةالعلميالسعودية454121176
213498.765أحمد المدبى

214799.397سندس اسعدحنانرغد عمر اسعدالعلميالسعودية455110100

يالعلميالسعودية456110043
211097.655سهر الحمودميسونرغد عمر اليمابى

197991.586محمد الكرديهيفاءرغد عمران ابوحسنالعلميالسعودية457100005

214099.034مجد خرفانسحررغد ماجد خرفانالعلميالسعودية458110097

197691.457زكريا عبد الجليلنوررغد محمد الجناديالعلميالسعودية459121270

214799.353فريال الجندلينجودرغد محمد زياد الصطوفالعلميالسعودية460111484

211097.655نايفة بيطارنوالرغد محمد زياد المرصيالعلميالسعودية461110046

215099.5احمد شيخ االرضلميسرغد محمد سمير شيخ االرضالعلميالسعودية462100007

215099.5احمد شيخ االرضلميس الرفاعيرغد محمد سمير شيخ األرضالعلميالسعودية463120381

215299.589صفوح مسلم عبيدرزانرغد محمد عبيدالعلميالسعودية464100940

ىخلودرغد منير الشحانالعلميالسعودية465101511 208196.31أحمد اسماعيل الحسير

يالعلميالسعودية466111944
 
يرائدةرغد نبيل الشاف

 
215899.897هادي الشاف

213798.914ابراهيم العلييازيرفعه ابراهيم الحاج محمدالعلميالسعودية467111677

213999.019رغد عصام القصاررب رفيق عصام القصارالعلميالسعودية468100256

200292.655محمود االبراهيم العمرمريمرقيه اسماعيل الموىسالعلميالسعودية469111848

يعبيررنا نادر الهنديالعلميالسعودية470100249
207996.224رؤى عمر طوقابى

214099.03حسان بوبكيفاطمةرند ابراهيم بوبكيالعلميالسعودية471120641

يالعلميالسعودية472101933
205795.216محمود عبد الحميد السيجريةبارعةرند أيمن الفريواب 

200092.579قمر حسن درويشندىرند عبد الكريم أبو مغارةالعلميالسعودية473231811

2160100هناء محمد منذر البجساميةرند محمد غالب البجالعلميالسعودية474100248

يالعلميالسعودية475100001
181684.069مسعف مصطفى الموىس الحمدروندرنيم إياد نويالب 

2160100تسنيم أبو عونماجدةرنيم أحمد أبو عونالعلميالسعودية476120692

يفاتنرنيم جهاد الكسمالعلميالسعودية477102054 198591.862بشير محمد سعيد الشاقن 

214299.121سالف ابراهيم حيدرايمانرنيم حسام رجبالعلميالسعودية478101700

213398.724زينب عمر األرناؤوطأمينةرنيم رئيف األرناؤوطالعلميالسعودية479231952

214499.236بتول كوزوزكاءرنيم عبد الناض كوزوالعلميالسعودية480111487

يختامرنيم محمد السويدانالعلميالسعودية481110375 099.759امل الزعن 

ىالعلميالسعودية482111675 ىودادرنيم محمود الحاج حسير 201293.121سح  الحاج حسير

ىحياةرنيم هشام الحمدالعلميالسعودية483120945 214399.177كفاء الياسير

ىالعلميالسعودية484121284 ىعبيررهام أحمد حسير 188887.383محمد حسير

210897.589مروة السليماننائلةرهام محمد خير السليمانالعلميالسعودية485121182

214399.207محمد قطامشنهالرهف احمد قطامشالعلميالسعودية486110095

211497.845زينب عمر العبيدمنىرهف بشار العبيدالعلميالسعودية487100578

ي نابلىسيذكاءرهف جمال نابلىسيالعلميالسعودية488110189
198892امابى

179082.845أحمد عواد المخلفعطرهرهف خليف البديويالعلميالسعودية489102042

211898.034حسان العامرحسنةرهف عبد السالم زين الدينالعلميالسعودية490120341
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سوري غير )

(مقيم
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ي اإلعالنات
ى
ي المراكز المخصصة ضمن المواعيد المحددة ف

ى
يمكن لهؤالء الطالب التقدم إل مفاضالت القبول الجامعي ف

ي ى العلمي واألدب    وحسب التسلسل األبجدي وللفرعير
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 أنه سيتم تحديث القائمة بإضافة أسماء جديدة يوميا

ً
علما

ى الحزومرجاءرهف علي العلي العزاويالعلميالسعودية491100577 194489.966عبد الرحمن احنير

215999.94محمد بريموضحروان أحمد بريموالعلميالسعودية492120645

215699.81االء غسان المطرامتيازروان أمير الخرصىالعلميالسعودية493100246

207195.879سمير الدندنغادةروان باسل الدندنالعلميالسعودية494112098

يشماءروان حسام الشيخ موىسالعلميالسعودية495110114
194189.845عمار خابى

ى رسالنالعلميالسعودية496110374 099.759سنا رسالنريماروان حسير

يالعلميالسعودية497101701
204794.758رهف نعيم الطيانسةنعمهروان سمير السويدابى

199892.483رؤى عماد الدين العباسروالروان عماد الدين العباسالعلميالسعودية498101464

199892.483رؤى عماد الدين العباسروالروان عماد الدين العباسالعلميالسعودية499231950

203093.948دانيه حليبههدىروان عمار حليبهالعلميالسعودية500111770

يلوزتروان محمد بالل عربجةالعلميالسعودية501102056 199792.448بشير محمد سعيد الشاقن 

204994.828رىسر عبد المولنشينروان محمد غانم الجوجةالعلميالسعودية502110271

209897.121ملك مخزوموسامروان محي الدين كريمالعلميالسعودية503120349

يبراءةروان مصطفى ابو حوشالعلميالسعودية504110044
209897.086مروى صالحابى

214099.052توفيق غيد الكريم دباسدعاءاالتاىسيروال محمد حسام عثمانالعلميالسعودية505100002

199692.369محمود غبورهباروال محمد نوري خرمندهالعلميالسعودية506111771

ي االحمدالعلميالسعودية507111844
ي االحمدحسيبهروالن حسنى

212598.352كاب 

215599.765ماهر حاج محمد النجارعلياءروند ماجد حاج محمد النجارالعلميالسعودية508121179

215999.948احمد محمد علويةميساءروى محمد علويةالعلميالسعودية509100294

213298.677منال محمد كريمناهدةرويده عالء الدين غباريالعلميالسعودية510101040

203994.362محمد نضال الشعارصفاءرؤى حسام الشعارالعلميالسعودية511110112

يالعلميالسعودية512121300
197091.19مروه الدباغرنارؤى حسان مخلالب 

213198.638محمد ابرشصباحرؤى سمير ابرشالعلميالسعودية513110049

يةرؤى عبد هللا الناضالعلميالسعودية514110188 ى الحميديحرصى 208596.5حسير

205094.879رنيم حلومخديجةرؤى ماجد حلومالعلميالسعودية515112102

يالعلميالسعودية516110066
215899.897سوزان الحكيمسوزانرؤى محمد جمال الحصينى

207596.059منيب قاسم عودةمرفترياض حسن سلعسالعلميالسعودية517102048

214099.056وضاح يحنر حمودسوسنريان يحنر حمودالعلميالسعودية518100781

يالعلميالسعودية519101484 يرانياريحان محمد توفيق ناج  204394.569محمود عبدو ناج 

ي بريجاويفرحريم زياد بريجاويالعلميالسعودية520100782
215899.895مرفت حسنى

216099.971عامر ضوالميسريم ضاع يوسفالعلميالسعودية521120930

يالعلميالسعودية522100890
يفطمهريم مازن الحورابى

187386.69نور الهدى عمار اوضة باىسر

يالعلميالسعودية523101702
209897.104يارس عبد الرزاق فياضهنيهريم محمد حكم الحلوابى

208196.328مها محمود ابري    جمنالريم محمد هيثم كرديالعلميالسعودية524101462

208896.648رغده صالح الدين جاناتهاجرريما صالح الدين جاناتالعلميالسعودية525111772

196390.862احمد يوسف سمكندىريما هيثم شقفةالعلميالسعودية526100240

207796.138ريماز باكيرايمانريماز يمان باكيرالعلميالسعودية527111227

212798.471محمد فادي حسن النبهانانتصارريناد محمد نزار النبهانالعلميالسعودية528101030

198291.724معاذ علي الطهصفاءربي محمود الشافعيالعلميالسعودية529100074

ى المرصيالعلميالسعودية530110109 215599.741محمد الجديبدورزهراء ياسير

204794.741مريم محمد مرادميساءزهرية وليد أبو ليلالعلميالسعودية531100574

196991.121صالحه دعبولرغداءزهريه منصور معتوقالعلميالسعودية532100570

214399.206اكثم حمدعايدهزيد ايمن حمدالعلميالسعودية533111508

يبديعه سىهزيد ناهد عبد العالالعلميالسعودية534122132
184985.574عمرو أحمد فارس البكباىسر

يديمهزين احمد رامي كوالعلميالسعودية535110067
213398.741غدير وفاب 

210697.485محمد أمير محمد نوري صباغسمرزين الدين رضوان صباغالعلميالسعودية536101703

يرانيازين العابدين محمد سعيد حالقالعلميالسعودية537120946
207295.91رانيا صهيوبى

يالعلميالسعودية538110113 203694.224عبير حاكمينجالءزينة دريد الزعن 

215399.655اياد العساودةميساءزينة كمال العتيليالعلميالسعودية539120346

ىالعلميالسعودية540100243 ي امير
ىبثينهزينه ايمن قاصى ي امير

208296.379طالب محمد قاصى

213498.759حاتم غنومهدىزينه حسان الحالقالعلميالسعودية541110847

215799.825عبد الكريم مصطفى الحسنعائدهزينه عمر الحسنالعلميالسعودية542100783

210997.607شخصيبتولساجد حسان اصيلالعلميالسعودية543111751

215999.931هزار مخمد انس الحمصيهزارسارا بسام مصطفىالعلميالسعودية544102125

202693.776أحمد عبد الكريم جرحنازيميادهسارة أحمد أحمدالعلميالسعودية545100566

يالعلميالسعودية546101473
يمماجتسارة أحمد رسدينى

215099.517مصطفى أحمد رسدينى

يالعلميالسعودية547100887
215699.795سمر مروان منىاملسارة خالد طريفى

قدارناريمانسارة عمار الحبالالعلميالسعودية548120209 211797.983أحمد محمد خالد بير

ة محمد عبد العزيزإيمانسارة محمد عبد العزيزالعلميالسعودية549100785 215099.5سمير

190688.207حافظ مصطفى حبوسفدوىسارة مصطفى حبوسالعلميالسعودية550100244

213498.776خالد ملهم كنعاننعيمهسارة ملهم كنعانالعلميالسعودية551231978

اتالعلميالسعودية552111489 214699.315غسا ن الدعاسكوكبساره احمد النصير

214699.345حسام الدين مصفرةنشينساره باسل مصفرةالعلميالسعودية553110065

202193.552رهف االحمدنابغةساره بدر الدين عفانالعلميالسعودية554110205

يالعلميالسعودية555111850 ينىهساره حيان كسين 
ى
214999.458محمد رامي الصوف

2160100عايشه ساير الهجيج الخلفاسماءساره سامي الدبلالعلميالسعودية556101856

215699.776نور صديقنورساره مروان جراحالعلميالسعودية557111852

وريهالعلميالسعودية558101035 ى 2160100زينب زهير فليونعلياءساره ممتاز نرصي شيخ الي 

215699.793محمد برموابتسامساره موفق الربداويالعلميالسعودية559110840

يالعلميالسعودية560110064
يمرامساره نضال دياب 

216099.983ناسمه دياب 
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ى عبد هللاالعلميالسعودية561110110 212298.224محمد عبد هللاهالةساره ياسير

 الموصليالعلميالسعودية562101704
ى 202093.519ال يوجدودادسالم معي 

214899.431منه هللا الحروباحالمسالي عماد الحروبالعلميالسعودية563110854

205194.926فؤاد محمد الدوسسهامسامح شالش المحمدالعلميالسعودية564101574

099.267أالء صباغشذىسامي محمد عصام كياليالعلميالسعودية565120765

194489.971فاطمه مصطفى قجورجاءسامي مصطفى قجوالعلميالسعودية566101575

207295.914احمد االسعدنور الهدىسامية عدنان حللوالعلميالسعودية567111767

207295.914أحمد األسعدنور الهدىساميه عدنان حللوالعلميالسعودية568231993

يالعلميالسعودية569110845 ىمنيهسح  فالح الغرب  199892.466احمد الحسير

214099.061عدنان الرفاعيأسماسحر نايف الرفاعيالعلميالسعودية570120927

205795.19رزان شبيبهناءسدرة المنتىه حسام الدين شبيبالعلميالسعودية571111859

19870نور السكريمنالسدرة يوسف السكريالعلميالسعودية572110207

215499.69ايمان علي ديبضياءسدره علي ديبالعلميالسعودية573100293

216099.975احمد عرنوسباسمهسدره محمد عرنوسالعلميالسعودية574112013

208896.632سمر االبرشهناديسدره محمد يارس العثمانالعلميالسعودية575111488

207295.897سهام العبد هللااحالمسديم بديع الرجو الحطيطةالعلميالسعودية576111766

099.483نهاد الزحيليندىسدين صفوان الزحيليالعلميالسعودية577110270

208696.534هدى عالفمنالسعاد هيثم دبىسيالعلميالسعودية578110063

18080محمد الحاللسماحسعاد يحنر الحاللالعلميالسعودية579110208

214499.222محمد عليويغروبسعد حمزه عليويالعلميالسعودية580110062

198691.926علي عبد المحسن موىسخنساءسعد عبد المحسن موىسالعلميالسعودية581101637

يالعلميالسعودية582102083 يوفاءسعد محمد الزعن  210197.265عبدهللا احمد الزعن 

211898.037ماويا آلوىسيايمانسعد يوسف آلوىسيالعلميالسعودية583110797

099.056محمود جابرفاطمةسعيد محمد جابرالعلميالسعودية584110272

099.759فرحان خطابضحسعيد محمد خطابالعلميالسعودية585110273

215999.922خالد العبد هللابديعةسالف عمار العبد هللاالعلميالسعودية586111221

يالعلميالسعودية587101037 يساندراسالم بسام سبسن  198892محمد عز الدين بسام سبسن 

يالعلميالسعودية588100291 يريمسالم محمد نبيل ناج  215299.621محمود عبده ناج 

214899.431ماجد الحياناالءسالم يارس الرفاعيالعلميالسعودية589110061

212598.345علي العليامينةسلسبيل محمد العليالعلميالسعودية590110111

213898.971صالح شاكرفاطمةسلسبيل محمد خير شاكرالعلميالسعودية591231808

204494.611بدوي تركيهميساءسلمان غفران االحمرالعلميالسعودية592110381

210197.252اسماء المنجددانيةسلم عبد الستار الموصليالعلميالسعودية593112010

212098.121مصطفى عبدهللا رباحهناءسلم عبدالفتاح رباحالعلميالسعودية594100289

2160100سنا الجنديشذىسلوى اياد االتاىسيالعلميالسعودية595110107

164075.883بالل األحمرباسمةسليمان أحمد الطحانالعلميالسعودية596121181

2160100رضوان المقدادسناءسليمان يوسف المقبلالعلميالسعودية597120896

2160100مينيال شيخ صالحأملسمهر غسان شيخ صالحالعلميالسعودية598121183

ة أحمد األديبالعلميالسعودية599100788 ى األديبنشينسمير 215199.559سوسن أمير

2160100مصطفى شبارسوسنسنا احمد شبارالعلميالسعودية600110108

يالعلميالسعودية601110263
يقمرسنا زهير مرادينى

094.276جود مرادينى

يالعلميالسعودية602110842
215999.948شهم سيد وهيهنورسنا عامر كويفاب 

يالعلميالسعودية603110201 يهناديسنا مأمون حاج ب  215699.81رحمة حاج ب 

2160100أحمد عبد المحسن حاج قدورعروبةسنا محمد رضوان السيدالعلميالسعودية604101627

212098.121ساهر شحادةحالسنا محمد غياث شحادةالعلميالسعودية605111231

199592.343وفاء ادريسثناءسندس عماد ادريسالعلميالسعودية606120902

215499.69بشائر محمد خالد زينو االركيرناسوسن محمد سامر عابدينالعلميالسعودية607100288

199992.516يحنر المرصيايمانسوهيل محمد غيةالعلميالسعودية608112099

 عليالعلميالسعودية609101493
213598.815نشين حنان سيدونشينسيبان مصطفى

215699.793خالد العليسلوىسيدرا محمد العليالعلميالسعودية610111854

ي السباعيرلسيدرة المنتىه عبد الكريم السباعيالعلميالسعودية611110199
099.741عبد الغنى

ين صادق أرناؤوطالعلميالسعودية612121283 207496أنس أرناؤوطوفاءسير

ين محمد رياض سلطانالعلميالسعودية613120215 203093.948سحاب عبد الرحمن الجنديبهيةسير

يالعلميالسعودية614100287 194690.074رشدي سليم مدورايمانسيف الدين محمد رشيد عراب 

207496.017ايمن مختارندىسيما محمد منذر مختارالعلميالسعودية615110060

211597.912ندى مصطفى فارسميادةشادن اسماعيل حزوريالعلميالسعودية616100790

209096.729ابراهيم الحبشهديلشام أيمن الحبشالعلميالسعودية617231992

206395.483سليمان يوسف الشوحةثناءشذا محمد السليمانالعلميالسعودية618100286

210497.373احسان نمرمهاشذى حمود نمرالعلميالسعودية619112104

215699.793خالد عبد القادرميساءشذى فواز عبد القادرالعلميالسعودية620110105

وق خالد طالبالعلميالسعودية621110210 212498.328ليل طالبرشديةرسر

يالعلميالسعودية622121168 يف محمد بهاء مغرب  210597.412أالء جلبناهدرسر

209897.103رغد أسامة العسافمنارشهد أسامة العسافالعلميالسعودية623100563

214699.345عماد شيخ النجارينسماحشهد جهاد شيخ النجارينالعلميالسعودية624110373

يهناديشهد رامز المرصيالعلميالسعودية625111765
215199.563فراس معينى

يالعلميالسعودية626120218 يرزانشهد عبد اللطيف عبد المول الزعن  213098.569أحمد عبد المول الزعن 

197491.35فجر عبد الحيدسيةشهد عبدهللا عبد الحيالعلميالسعودية627120805

214199.118بثينه العوضعزيزةشهد علي العربالعلميالسعودية628111226

193989.759محمد عمر باكيرسهاشهد غسان حماميالعلميالسعودية629231806

اتخنساءشهد فوزي النابلىسيالعلميالسعودية630100285 215999.948عبدالوهاب يوسف النصير
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185885.983داود الصاهودفاطمةشهد ماهر الصاهودالعلميالسعودية631111764

200192.638عبدهللا خالد السكرفاتنهشهد محمد القدورالعلميالسعودية632101705

ى اللجميالعلميالسعودية633100870 213999ابراهيم مسعف الحلبيةرناشهد محمد امير

215499.69روان عقدههدىشهد محمد عقدهالعلميالسعودية634110058

161274.621وداد محمد فارس زعويطلميسشهد محمد فارس زعويطالعلميالسعودية635100667

يالعلميالسعودية636100560
يوضاحشهد نعيم الحصنى

214799.362سوزان نعيم الحصنى

ي عيىس االحمدالعلميالسعودية637111228 ي عيىس االحمد عز الدين حح  يفاطمةشيخة حح 
209596.966محمود قيشابى

ي الحاج عبدهللاالعلميالسعودية638110059 214399.19عبد الخالق العبد هللاميسءشيماء الحاج 

210597.412خولة شيخ يوسفرناشيماء زكريا شيخ يوسفالعلميالسعودية639121162

098.397غدبر اسي مروىشيماء علي اسبيرالعلميالسعودية640110372

200592.793محمد ديب عبد الرزاق الحاجعايشهشيماء محمد الحاجالعلميالسعودية641100556

ىرولشيماء محمود الغزاويالعلميالسعودية642111490 214799.353ايهم الحسير

هفريالشيماء هشام بلبلالعلميالسعودية643101689 199692.362حسام حسن عني 

 نور الدين الجزائرليليناصالح نور الدين الجزائرليالعلميالسعودية644101031
ى 196090.736لير

168978.152عبد العزيز راغب الحمدغزالةصباح راغب الحمدالعلميالسعودية645101026

205995.295محمد حسان ابو داودرناصبحي باسل ابو داودالعلميالسعودية646101720

20420نجيب خليلرائدةصطام محمد خليلالعلميالسعودية647110275

211998.086مروة حسنسناءصفا مروان حسنالعلميالسعودية648110117

يضحصفاء محمد المحمدالعلميالسعودية649111229
197891.569محمود قيشابى

158373.241بشار المحمددعنيهصفى خليفه عبد هللاالعلميالسعودية650110120

214299.138عبد العزيز سلطان شليليعايشةضح أحمد شليليالعلميالسعودية651101471

216099.966محمد السالمةلمضح عبد الكريم حامد الراويالعلميالسعودية652110116

211297.741رغد شعبانميمونةضح عبد الناض الدعاسالعلميالسعودية653110086

طارق ابراهيم ماردنليالعلميالسعودية654101554
213999ابراهيم صالح الدين ماردنليمنى

ي عدنان رشيدإيمانطارق عدنان رشيدالعلميالسعودية655101555
2160100تهابى

209897.13محمد عبدهللا المحيميدعائشةطالل صطوف المحمدالعلميالسعودية656100284

213698.862عبير عثماناميمةطيب فراس عثمانالعلميالسعودية657110197

215499.706ريم الهاللسودةطيف أحمد المزعلالعلميالسعودية658121166

214099.069قاسم العسكروضحهطيف محمد العسكرالعلميالسعودية659110085

2160100بشائر محمد خالد زينو االركيسوسنطيف محمد خالد زينو االركيالعلميالسعودية660100668

215599.741سعد هللا خلوفزينظبية فراس خلوفالعلميالسعودية661110057

211197.704محمد أيمن الدرويشخلودعادل أيمن الدرويشالعلميالسعودية662120430

209596.971حامد نصوح كريكرنورهعادل صالح كريكرالعلميالسعودية663132079

098.574عبد الهادي رحمونريماعادل فادي الطويشالعلميالسعودية664110385

190288.032هدى ايمرليسحرعادل كمال شاميةالعلميالسعودية665111252

214499.243زهراء نايفجمانةعادل محمد نايفالعلميالسعودية666121152

215999.94أحمد نشمي العطيشنوفهعاصم نشمي العطيشالعلميالسعودية667100669

212898.516ال يوجدفاطمةعامر محمود الرجبالعلميالسعودية668100757

2160100محمد بشر شحادةفاطمةعامر مدثر شحادةالعلميالسعودية669111752

211998.086رضوان محمود جوهرفاتنعائشة ابراهيم جوهرالعلميالسعودية670231794

ي الملحمالعلميالسعودية671121265
205094.879خليل الملحمرشاعائشة راصى

211797.966زينب كمال الدينبراءهعائشه محمد كمال الدينالعلميالسعودية672110371

ى ابراهيم حسنوفاءعبادة ابراهيم حسنالعلميالسعودية673100793 216099.971حنير

216099.97مجد اللحامنادياعبادة زهير يحنرالعلميالسعودية674111842

يمهاعباده بالل العباىسيالعلميالسعودية675120917
195590.471عبد الرحمن بغجاب 

193489.5امان السباعيقطوفعباده مازن السباعيالعلميالسعودية676111820

198992.074سمير علي الرفاعيرسورعبد الحكيم خالد كلثمالعلميالسعودية677100278

يالعلميالسعودية678101819
2160100مهند حسن مرقاروعهعبد الحكيم عبد الواحد حزوابى

ياسيهعبد الحكيم عيىس حجازيالعلميالسعودية679120199
213798.907دعاء سامي الذقابى

201293.148عبد الملك جمعه العليهدلهعبد الحكيم فواز الخلفالعلميالسعودية680100283

212698.426عالء جمعة الحسنصفاءعبد الحليم أيمن قره عليالعلميالسعودية681231983

215399.64رامي شمس الديننزي  هةعبد الحليم محمد اكرم شمس الدينالعلميالسعودية682121258

193289.407عبد الرحمن أحمد الحميديحكماتعبد الحميد أحمد الحميديالعلميالسعودية683120900

215599.736قمر اسي اليسارعبد الحميد راكان اسي العلميالسعودية684120870

21430عمر محمد ديب حمندوشغالبةعبد الحميد محمد انس مكانىسيالعلميالسعودية685100871

173180.114حسام أحمد عبد الحيايمانعبد الحي فادي عبد الحيالعلميالسعودية686101721

ى غالب قدورةرجاءعبد الخالق طارق قدورةالعلميالسعودية687100282 199992.519بشر

2160100صفوان عبد الرافع سفورلوناعبد الرافع صفوان سفورالعلميالسعودية688231939

ىالعلميالسعودية689100277 ىنشينعبد الرحمن احمد الحسير 166477منى يحنر الحسير

213999محمد حنطايةسوسنعبد الرحمن احمد عصام سمانالعلميالسعودية690110190

192288.942آيات اسماعيل دوباداللعبد الرحمن اسماعيل دوباالعلميالسعودية691101497

215499.677أديب النعساننادرةعبد الرحمن أحمد النعسانالعلميالسعودية692120913

213398.728منهل الفشتكيجهينهعبد الرحمن خالد الفشتكيالعلميالسعودية693111500

210797.53ريماز سامر العبىسيخلودعبد الرحمن سامر العبىسيالعلميالسعودية694101615

209897.089محمد أنور الغراويريماعبد الرحمن سامر الغراويالعلميالسعودية695120522

ينعبد الرحمن سمير الموصلليالعلميالسعودية696110203 214599.296ميساء الموصلليشير

193689.63ديما عصام القصاربرائهعبد الرحمن عصام القصارالعلميالسعودية697101747

170478.883تف  عصام جاموسوصالعبد الرحمن عصام جاموسالعلميالسعودية698231772

195590.485قصي عمار التالندوىعبد الرحمن عمار التالالعلميالسعودية699101617

206395.5عبد القادر سمير اليوسف الخليلفاطمةعبد الرحمن عمار اليوسف الخليلالعلميالسعودية700100872
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215799.849شهد الجناديداللعبد الرحمن غسان الجناديالعلميالسعودية701111841

208096.529محمود غياث عابورةثناءعبد الرحمن محمد الصمصامالعلميالسعودية702101556

199692.383شذا بنيانايمانعبد الرحمن محمد عارف بنيانالعلميالسعودية703111749

210697.5محمد زاهر محمد ماهر حالسة السباعيسهيرعبد الرحمن محمد ماهر حالسة السباعيالعلميالسعودية704101614

170378.819سالف ابراهيم حيدرعسليةعبد الرحمن محمود الحاريالعلميالسعودية705102046

196691.019احمد العطارنورعبد الرحمن محمود العطارالعلميالسعودية706110121

210897.589محمد مهديهندعبد الرحمن معاذ مهديالعلميالسعودية707120899

213798.91نائل محمد عادل السقالغاليةعبد الرحمن معن الفراالعلميالسعودية708102045

يالعلميالسعودية709100275 211697.963لوريس محمد قزقروعهعبد الرحمن موفق ناج 

215499.677رغد الطيارةروعةعبد الرحمن هدوان الطيارةالعلميالسعودية710121153

يالعلميالسعودية711100875
209396.853نورا نوفيق الرفاعيفهديةعبد الرحمن هيثم السلقينى

يالعلميالسعودية712111242
209396.853نورا الرفاعيفهريةعبد الرحمن هيثم السلقينى

يالعلميالسعودية713100281
يوفاءعبد الرحمن وليد الحورابى

165676.63نزهة عبد الحمن الحورابى

174680.833سجا أحمد وليد عبيدميسونعبد الرحمن وليد أبو قبعالعلميالسعودية714102120

202193.53فاطمة يوسف الغريبإزدهارعبد الرحمن يوسف الغريبالعلميالسعودية715102118

215299.618علي باسل حمودهايمانعبد الرحيم باسل حمودهالعلميالسعودية716101580

يالعلميالسعودية717101557  الزعن 
ى 215899.907ال يوجدإيمانعبد الرحيم معي 

212798.444غيفار عبد الرزاق موصلليبتولعبد الرزاق حسام موصلليالعلميالسعودية718100430

207996.222ابراهيم االحمدهناءعبد الرزاق عمر االحمدالعلميالسعودية719111249

215799.852مصطفى عبد الرزاق جوهرريمعبد الرزاق محمد جوهرالعلميالسعودية720100885

169778.556رصى غازي الحروبميساءعبد الستار مطيع الحروبالعلميالسعودية721100271

181183.824عصام الشيخ خليلهيفاءعبد السالم حسان الشيخ خليلالعلميالسعودية722121155

215899.889كمال عبد الغفور برهوملبنىعبد العزيز بالل برهومالعلميالسعودية723100431

ي اسماعيلفداءعبد العزيز عبيدهللا اسماعيلالعلميالسعودية724100758
209396.883احمد عبد الغنى

يالعلميالسعودية725120859 ف محمد صالحعهدعبد العزيز علي عبد المول الزعن  193489.5محمد أرسر

185385.759نزار علي عليفطومعبد العزيز محمد مشهور عليالعلميالسعودية726100553

ي حمزه الدهشالعلميالسعودية727111649
ى البكارشيخهعبد الغنى 191288.481حسير

214699.315محمد دريديسمرعبد الفتاح احمد فؤاد دريديالعلميالسعودية728110056

192088.889محمد االحمدهناءعبد الفتاح ماجد البطيالعلميالسعودية729111652

181383.912مجاهد أبو النرص عبد القادر عطاربيان نورعبد القادر فراس ابو الجود عطارالعلميالسعودية730100794

يرهفعبد القادر محمد سعيد مؤذنالعلميالسعودية731110164
200392.704عمار حقابى

181083.759محمد أمير عدنان األقرعفاتنعبد القادر منير االقرعالعلميالسعودية732100433

183985.122محمد يارس مروان اسماعيلفريالعبد الكريم طارق اسماعيلالعلميالسعودية733101577

181884.148فراس عادل جناحايمانعبد الكريم محمد فارس جناحالعلميالسعودية734101578

202893.853شخصيعبيرعبد الكريم نضال الشعبانالعلميالسعودية735111653

ي الخليففاطمةعبد اللطيف عناد الخليفالعلميالسعودية736120555 215699.795حح 

197491.389خولة شيخ يوسفرناعبد هللا زكريا شيخ يوسفالعلميالسعودية737110795

208596.5صفاء عتيقصفاءعبد هللا عبد الرحيم مرعيالعلميالسعودية738110166

يالعلميالسعودية739110055 ينهلةعبد هللا عبد المجيد مغرب  194389.926باسل مغرب 

ى النجارالعلميالسعودية740111503 يرشاعبد هللا عبدالمعير
205795.206روال البنى

215899.87صبوح بشارايمانعبد هللا محمد نجم الدين بشارالعلميالسعودية741110192

يالعلميالسعودية742111639 188987.412عمر اننارةسميهعبد هللا معاذ الطبح 

205895.259عبد الناض الناضبدويةعبد المجيد سليمان الناضالعلميالسعودية743110115

208796.618ماجدة تويتحسنهعبد المجيد علي تويتالعلميالسعودية744111504

يالعلميالسعودية745101612 212398.25خالد محمد طالمهسعديةعبد المجيد محمد نور الزعن 

212698.389رغد عصام القصاررب عبد الملك عصام القصارالعلميالسعودية746100280

167577.516هبة محمود الشيخ بكرييسارعبد المنعم عبد العزيز العالويالعلميالسعودية747102047

213698.853عبد العزيز يوسففطيمعبد المنعم عبدهللا يوسفالعلميالسعودية748120911

215099.5هديل عطية األحمدهديلعبد المول مازن صالحالعلميالسعودية749101118

186886.481محمد زمزومفاطمةعبد الهادي جمال زمزومالعلميالسعودية750110163

185685.926مصطفى حسون الحسونمريمعبد حسون الحسونالعلميالسعودية751101706

189587.704ماجده احمد المحمدريمعبداالله راتب االحمدالعلميالسعودية752101466

ي عبادهخولهعبدالرحمن رياض الباباالعلميالسعودية753100874
21240دعاء عبد الغنى

ى العمرايمانعبدالسالم عبد الرزاق العليالعلميالسعودية754100886 192689.13حسير

ى ادريسالعلميالسعودية755121160 215999.94ناريمان ادريسنسيبةعبدهللا أمير

ي الناصيفدعنيهعبدهللا جاسم الناصيفالعلميالسعودية756120898
214899.425هابى

213598.824سالم جالل خطابرنهعبدهللا جالل خطابالعلميالسعودية757101581

يالعلميالسعودية758121163
يفنىهعبدهللا جهاد مخلالب  211297.765عصام الشر

يالعلميالسعودية759101579 يكوثرعبدهللا خالد الحح  178582.611حسن خالد الحح 

207996.236محمد سليمان أبو زيدامالعبدهللا خلدون الغنيمالعلميالسعودية760100663

209596.971أحمد محمد مرهشموهاناعبدهللا خلف الصماديالعلميالسعودية761100660

203494.152منصور عبدهللا آغاروضةعبدهللا صفوان آغاالعلميالسعودية762101616

20420كارم محمود العثمانهناءعبدهللا عبد الناض الحنانالعلميالسعودية763101486

213898.971شعلة الحافظرندىعبدهللا لؤي كويدرالعلميالسعودية764121185

196590.971أحمد حسن الشحاذهمريمعبدهللا محمد المشحنالعلميالسعودية765102127

يالعلميالسعودية766100797
213698.879أسماء محمد جديعلمياعبدهللا محمد حريتابى

ي محمد خير الشقرهخديجهعبدهللا محمد خير الشقرهالعلميالسعودية767101613
ى
211097.648عبد الكاف

182484.426نزار علي عليفطومعبدهللا محمد مشهور عليالعلميالسعودية768100432

215899.889محمد وليد مروان الطيارهلمعبدهللا مروان الطيارهالعلميالسعودية769100279

215499.685اياد اسماعيل فحصههيامعبدهللا مؤيد فحصهالعلميالسعودية770100095
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ً
علما

155872.118ممدوح شتاتفريالعبدالمجيد بسام بوالدالعلميالسعودية771111754

190288.037علي العليفوزيةعبيد خلف العليالعلميالسعودية772110793

ى خرسانالعلميالسعودية773100833 213498.795محمد رائد عبد الحكيم مهديرشاعبيدة محمد عبد المتير

2160100محمد سعيد خليل العلوهزينبعبيده اسماعيل العلوهالعلميالسعودية774100662

214799.37والء مهراترشاعبيده سامي مهراتالعلميالسعودية775111654

215699.795عاصم الشحادةأمنةعبير عالء الدين الرفاعيالعلميالسعودية776120571

213498.793هبه فاروق قويدررانيةعبير فاروق قويدرالعلميالسعودية777101558

214399.19عالية المرصيطالعبير محمد عزان المرصيالعلميالسعودية778110118

205995.315روعه خلف حمودروعةعثمان مأمون موصليالعلميالسعودية779101610

212498.333رغد محمد مخلص قنوتنورعدنان ايمن طهمازالعلميالسعودية780100434

215899.87احمد السعدصبحيةعدنان غسان السعدالعلميالسعودية781110171

159073.574راما محمد رفعت رسولضحعدنان محمد رفعت رسولالعلميالسعودية782100759

212098.148زكي ليلتغريدعدنان محمد ليلالعلميالسعودية783110169

169478.426محمد سلمانالهامعدي عمار سعدهالعلميالسعودية784111838

215599.759حسام اركيايمانعزه حيان اركيالعلميالسعودية785110119

204194.481قاسم الهنديحنانعصام ناض الهنديالعلميالسعودية786110165

2160100بارعة عبد الدايم القدىسيملكعطاء عبد الرحمن القدىسيالعلميالسعودية787100657

200492.776هيفاء حسن دردرسناءعطاف محمد عثمانالعلميالسعودية788101609

215599.736حياة خالد المنصوراعتصامعفراء أحمد قصابالعلميالسعودية789100760

 العرساليالعلميالسعودية790101830
 العرساليراميهعقبة مصطفى

206095.334عقبة مصطفى

208196.328زينب جاسم الحمديخديجةعال احمد الحمديالعلميالسعودية791231953

213999.017محمد المحمدشمسهعال ايمن المحمدالعلميالسعودية792111862

196490.914عبد الحميد سعد الدين كرمهديةعال جهاد كرمالعلميالسعودية793101467

214499.236هيثم عمر الجريصسهرعال عمر الجريصالعلميالسعودية794100658

208296.371أسامة عاصيجوديعال محمد وسيم عاصيالعلميالسعودية795120695

يالعلميالسعودية796101607
يمروةعال نادر معينى

190288.052محمد بشار غالب معينى

214899.412فرح محمد شيخ يوسفهدىعال يحنر شيخ يوسفالعلميالسعودية797100655

فتعالء احمد الخطيبالعلميالسعودية798111429 2160100عبد الكريم الخطيبمير

ىعالعلميالسعودية799100436 ىعريمعالء فراس زعير 201593.259عائشة حمدو زعير

215199.559رزان مشلحشذىعالء محمد رضوان مشلحالعلميالسعودية800111240

208996.667خالد القوصيفاطمةعالء محمد كالسالعلميالسعودية801120568

211597.889منال المنجويفمنالعالء محمد هبشهالعلميالسعودية802112101

196490.883يارس اإلسي أحالمعالء موىس الموىسالعلميالسعودية803121171

196490.883يارس مصعب االسي احالمعالء موىس الموىسالعلميالسعودية804231937

215699.795شذى حيدرعبيرعلي اياد جابرالعلميالسعودية805112086

215699.795شذى محمد علي حيدرعبيرعلي إياد جابرالعلميالسعودية806101930

215199.559أيمن علي األشقرمهديةعلي أحمد علي األشقرالعلميالسعودية807120909

214999.463سهير شبطاأمنةعلي جهاد شبطاالعلميالسعودية808120355

214099.031احمد ربيعثرياعلي حسان ربيعالعلميالسعودية809111655

ى النعيميالعلميالسعودية810100648 214199.089عبد الرزاق زياد رسحانمنالعلي حسير

208896.648نايف علي فروةسمرعلي عبد الكريم فروةالعلميالسعودية811100550

175981.412عبد الكريم شنوأمينةعلي عبدهللا الشنوالعلميالسعودية812120655

207996.241شخصيهيفاءعلي عزام الخالدالعلميالسعودية813110162

ةعلي محمد بركةالعلميالسعودية814111755 20400محمد زين الدينسمير

ىالعلميالسعودية815110122 ىريمعلي محمد شاهير 198691.944ناهد شاهير

194490عدنان محمد صفوان العطارخالدهعلي مطيع كزكزالعلميالسعودية816101722

ونالعلميالسعودية817120903 يعلي نبيل جير
ونتهابى 208896.642حسان جير

ى الحصبةالعلميالسعودية818110167 213098.611محي الدين الحصبةليناعلي ياسير

ى غيةداللعليا عبدهللا دابلةالعلميالسعودية819101608 213498.776محمد حسير

206495.534ال يوجدإيمانعلية عصام جراحوالعلميالسعودية820100438

214099.057كاملة العبدسلطانةعماد الدين أحمد المصطفىالعلميالسعودية821120904

214099.057كاملة العبدسلطانةعماد الدين أحمد المصطفىالعلميالسعودية822121271

210897.556زياد دعدوشساميهعمار اياد دعدوشالعلميالسعودية823110123

213298.685محمد عادل زاهر حموشحواعمار حمدي حموشالعلميالسعودية824120229

181684.031ابتسام احمد حرحشروعةعمار رائد المهوسالعلميالسعودية825101833

202493.677امل بدر الدين الباشاسمرعمار عبد الباري الحمويالعلميالسعودية826231949

189487.685مأمون عبدهللا العلوشفاطمةعمار عبد الباسط العلوشالعلميالسعودية827100548

205094.883عمر السالمسعدةعمار محمد السالمالعلميالسعودية828111239

211798سليمان الهسميدارينعمار يارس المحمدالعلميالسعودية829120223

214699.315عبدهللا اياد النصاريفاتنعمر اسامة العمريالعلميالسعودية830100096

215999.944عفاف البطاحمنالعمر حسام البطاحالعلميالسعودية831110172

ى الشحادةالعلميالسعودية832100844 211097.648رغد خالد الحبوسبراءةعمر حسير

211898.037فاطمة الشالشبديعةعمر خرصى الشالشالعلميالسعودية833110089

215299.589فادي ابو دهنسوزانعمر شادي ابو دهنالعلميالسعودية834111241

206995.759خالد جميل عبيدسوسنعمر عامر عرفاتالعلميالسعودية835101628

203794.296فايزة الحاج حمودحليمةعمر عبد السالم الحاج حمودالعلميالسعودية836101582

2160100محمد الحاج فتيحصباعمر عبد العزيز الضاهرالعلميالسعودية837110173

هعمر فاروق الخليف الخليفهالعلميالسعودية838100093 ى مرشد البطرانسمير 211197.704حسير

215099.5محمد ملهم باروديروعهعمر لؤي سلطانالعلميالسعودية839231948

193789.667محمد الواكدعبيرعمر محمد الواكدالعلميالسعودية840111756
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215899.907محمد طبشمنىعمر محمد سامر الدراالعلميالسعودية841110170

215999.944محمد خرنوبكميلياعمر محمد معروف عليالعلميالسعودية842110088

215999.944محمد خرنوبكميلياعمر محمد معروف عليالعلميالسعودية843110124

206295.455كفاء صالح المحاميداملعمر مصعب المحاميدالعلميالسعودية844100842

172279.704فاتن بكورغادةعمر هاشم السيدالعلميالسعودية845111656

209697.019عائشة جمعة الصبيححنانعمر هشام الشاردالعلميالسعودية846231979

ىعمر وضاح أصيلالعلميالسعودية847121170 214599.295بشير خرسابشر

215699.788ديمة حاج حمودليناعمر يارس حاج حمودالعلميالسعودية848121173

ات الزين العماريالعلميالسعودية849100664 ى 210197.265حمدي محمود الزين العماريسوزانعمران فير

211497.853علي غزالعبيرعمران محمد سعيد غزالالعلميالسعودية850110791

يالعلميالسعودية851120364
 
213698.87مصطفى الحوزفهميةعمران مهيب الشاف

يبتولعمرو حاتم دويدارالعلميالسعودية852101629
2160100سامر عبد القادر نشينى

يالعلميالسعودية853101606
يروعةعمرو صفوان الطواىسر

206195.389عادل صفوان الطواىسر

209997.148أحمد زكريا زكرياخديجةعمرو عبد الباسط الحزوريالعلميالسعودية854100439

099.648ماجدة الحمويروعةعمرو محمد الحوريالعلميالسعودية855110417

211597.889همام محمد تركيهناهدهعمرو محمد تركيهالعلميالسعودية856100094

اهيمالعلميالسعودية857101605 اهيمجواهرعهد الدين نظام الي  202893.852عهد الدين نظام الي 

197291.259رهف نايفةازدهارعهد رائد نايفةالعلميالسعودية858120961

185185.657محمد احمد الجاحدأمينةعوض علي الجاحدالعلميالسعودية859231941

ةعيىس خليل العيىسالعلميالسعودية860101723 165676.658حسن خليل العيىسامير

183084.68وليد العريرأري    جغازي أسامة العريرالعلميالسعودية861120901

يفايزةغالية محمد جمال الحمويالعلميالسعودية862100545
211797.966سليمان محمد نجهابى

215999.94محمد خير عامر عدلههويداغالية محمد عمار شكرالعلميالسعودية863101144

يسوزانغالية محمود نزهةالعلميالسعودية864101461
205595.121مروة محمد شيخابى

215399.639زينب عبد الرزاق قيشفاتنغدق عبد العزيز أبو رمضانالعلميالسعودية865101630

190988.379نضال حميديغادةغدير خالد حميديالعلميالسعودية866110848

الحوريةغدير غازي السليمانالعلميالسعودية867120907 ى 210097.206محمود اليى

يفالعلميالسعودية868110175 يفازهورغفران فراس ابو خشر 215399.672بيان ابو خشر

215699.789رغد فواز محاسنشذاغنى فواز محاسنالعلميالسعودية869100643

215499.677محمد نضال القاسمياعتدالغنى مجد المرصيالعلميالسعودية870111474

208896.637جنى محمد فتاجيلمغنى محمد فتاجيالعلميالسعودية871100652

يايمانغنى مروان وفاالعلميالسعودية872102055 207295.897بشير محمد سعيد الشاقن 

209897.13رغد مرزافاطمةغياث باسم مرزاالعلميالسعودية873110168

يالعلميالسعودية874100935 يرولهغيث خالد البندقح  203594.206أحمد خالد البندقح 

207395.917رانيه محمد نجدت الطهنغمغيث صفوان الطهالعلميالسعودية875101707

209296.833امجد شاكرنشوىغيث مازن الصمصامالعلميالسعودية876110090

199692.373بروج أحمد عدنان ستوتليناغيد أحمد عدنان ستوتالعلميالسعودية877101559

ىفادي اسامة ابو اسماعيلالعلميالسعودية878110422 20670رامي ابو اسماعيلمارلير

211797.966قمر مدللرندافاديه حسام بيلونهالعلميالسعودية879111673

يالعلميالسعودية880231977
ينورةفاروق رشيد مطنى

203894.334وليد رشيد مطنى

206895.706شهد زينوخلودفاروق محمد سامر زينوالعلميالسعودية881110782

215399.672عمار عابد صارمندىفاطمة احمد صارمالعلميالسعودية882100102

215399.672عمار صارمندىفاطمة احمد صارمالعلميالسعودية883110084

211497.828صفا سفاففايزهفاطمة الزهراء محمد سعيد سفافالعلميالسعودية884111763

اتالعلميالسعودية885100661 اترفعةفاطمة بشار النصير 215599.736بشير طه النصير

211497.828امتثال الحمودسناءفاطمة خالد الحمودالعلميالسعودية886110836

207996.224فاطمة العسافمروةفاطمة خالد العسافالعلميالسعودية887110174

213498.759تسنيم سمير االحمرفلكفاطمة سمير االحمرالعلميالسعودية888100100

كالعلميالسعودية889111236 كهالةفاطمة عبد الجبار الي  215799.824اميمة الي 

099.69صايل البشهحليمهفاطمة عبد الدائم االبراهيمالعلميالسعودية890110464

207095.824مدين الشاميأسيافاطمة كليم الشاميالعلميالسعودية891121102

208296.381بتول محمدنهلةفاطمة مجد محمدالعلميالسعودية892121268

208296.381بتول حكمت محمدنهلةفاطمة مجد محمدالعلميالسعودية893231946

213698.875أحمد العوضزكيةفاطمة محمد الطهالعلميالسعودية894121278

098فارس حاج خلفحليمهفاطمة محمد حاج خلفالعلميالسعودية895110463

و داللةغفرانفاطمة محمود اسكيفالعلميالسعودية896101465 210297.31جودي خير

205995.315غسان الخطيبريمفخر الدين خالد الخطيبالعلميالسعودية897111243

214199.118اليوجدرنافداء داهود كنجالعلميالسعودية898120897

21600عامر الشماععبيرفداء محمد براق الحمويالعلميالسعودية899120519

204694.706ميس الغنطاويهالةفرح جمال علوشالعلميالسعودية900111235

195690.516وفاء عبد ربهرندهفهد مراد عبد ربهالعلميالسعودية901111745

215399.667بانه عصام الناضيبثينةفواز عصام الناضيالعلميالسعودية902101159

215399.667بانه الناضيبثينةفواز عصام الناضيالعلميالسعودية903120574

099.815هبه الخالدسمرفوزي غزوان الخالدالعلميالسعودية904110421

 الشيخ عليبراءةقاسم محمد خير الشيخ عليالعلميالسعودية905231943
ى 215499.706نبيل حسير

2160100عماد الكريمرهفقتيبة نبيل الكريمالعلميالسعودية906110087

211898.031سعيد االحمدعهدقصي محمود االحمدالعلميالسعودية907111938

213698.87شخصيبراءةقيس محمد فتحي بكريالعلميالسعودية908111836

اتالعلميالسعودية909110261 اتمرامقيس نزار النصير 099.981عبد الوهاب النصير

204094.407محمد صبحيعبيركرم محمد حسان بهلوانالعلميالسعودية910121316
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ي المراكز المخصصة ضمن المواعيد المحددة ف

ى
يمكن لهؤالء الطالب التقدم إل مفاضالت القبول الجامعي ف
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 أنه سيتم تحديث القائمة بإضافة أسماء جديدة يوميا

ً
علما

21400ميادة رستم المنجويقجميلهكريم محمد جمعه غنيمهالعلميالسعودية911100440

200092.552راما إبراهيم أسدفاطمةكندة بكري أسدالعلميالسعودية912101468

 علي المحمدحليمةكينان عبدهللا المحمدالعلميالسعودية913100542
ى 209396.87حسير

يالعلميالسعودية914110264
يرفيفالرا ماهر رسمينى

213598.828رامي رسمينى

209997.138غادة حذيفة الطرشةفرحالنا حذيفة الطرشةالعلميالسعودية915231969

215799.828محمد بشار يحنر الجاجةرشاالنا سامي الجاجةالعلميالسعودية916100034

208396.393سيدرة جاهلسوزانالنا مازن جاهلالعلميالسعودية917121276

ينهاالنا محمد ماهر عبد الكريمالعلميالسعودية918100103 215799.845ابراهيم احمد قلعه ج 

يالنا هيثم عنجوكةالعلميالسعودية919101685
206995.776علي محمود الفاعوريتهابى

ى أحمد المجي العلميالسعودية920121297 ى المجي أمنةلجير 212798.442لجير

ى أحمد مكاويالعلميالسعودية921101840 215899.879حفيظه عدنان مكاويهدىلجير

ى جالل الدين الجابريالعلميالسعودية92212129 0213498.795آالءلجير

 جمال الجزائرليالعلميالسعودية923100098
ى  نور الدين الجزائرليلملجير

ى 207095.81لير

ى عدنان الجباويالعلميالسعودية924100540 ى الجباويأسمهانلجير 214999.466حسن ياسير

ى عماد الدين خموسيةالعلميالسعودية925120906 204894.795عبد العزيز قادر أغاعبيرلجير

يالعلميالسعودية926110462
ى محمد مهند الحلوابى يوعدلجير 21470دعاء الحح 

2160100خالد محمد عمرسميةلطيفة مصطفى عمرالعلميالسعودية927100889

212298.224لم قبالنمهالم أسامة قبالنالعلميالسعودية928120447

212298.224لم أسامة قبالنمهالم أسامة قبالنالعلميالسعودية929130431

0100خير هللا حيشيةوفاءلم سليمان عشموطيالعلميالسعودية930110461

211798رغد الطرشةرللمياء فواز الموصليالعلميالسعودية931120762

يكلثوملوران حسان داوودالعلميالسعودية932120233
198591.87مروة شيخابى

215899.897راتب احسان البوابدانيهلونا عالء الدين البوابالعلميالسعودية933100104

205094.862محمد حسن الحروبسلوىليال جهاد الحروبالعلميالسعودية934101738

211597.883ماسه جوانيهسناءليال عبد اللطيف جوانيهالعلميالسعودية935111472

214899.412ثريا بحالقدريةليال موفق بحالقالعلميالسعودية936111234

ىليان سامر مدورالعلميالسعودية937111672 193789.635رشا المالوبشر

ي الذيابجالءليان محمد الفارسالعلميالسعودية938100033
209997.172جالء دوالبى

203694.229النا مرادرناليان محمد سمير مرادالعلميالسعودية939120919

214599.295خلف الخلففنديةليل بسام الصالحالعلميالسعودية940121100

216099.983اياد محمد المرصيبسمةليل جهاد المرصيالعلميالسعودية941100032

يالعلميالسعودية942231990 209997.169زياد شاهرليسوسنليل فراس المغرب 

يتالعلميالسعودية943120532 ين االعمسهيرليل محمد رضوان كي  209396.883سير

يالعلميالسعودية944121274
ى عامر الميدابى 214599.304غزل سباعيغزوةلير

 العليالعلميالسعودية945111668
ى ى عبد هللا الحسير  العليهاللير

ى 215699.795ابراهيم الحسير

ى فاتح علوانالعلميالسعودية946101455 214999.451منار داوود علوانيشىلير

ى مروان موىسالعلميالسعودية947120670 213398.707احمد موىسنشينلير

ى العرقسوىسيالعلميالسعودية948111666 ى معي  215799.819راما العرقسوىسيلينالير

يالعلميالسعودية949100031
ى مهند الحسينى يشذىلير

208096.293مأمون مهند الحسينى

ى نذار النفاخالعلميالسعودية950100441 099.776زاهر نزار النفاخغنىلير

210697.483عبد الكريم العبد الرزاقلبنىلينا احمد العبد الرزاقالعلميالسعودية951110858

215699.81جالل أحمد السليمانسمرلينة يارس السليمانالعلميالسعودية952100030

215499.707محمد تامر دركشليعبيرلينه صالح دركشليالعلميالسعودية953110459

206495.516محمد طالل ملصرهفماجد أحمد أبو قورةالعلميالسعودية954120905

21540عقبة خالد حمادةسارهماجد عطيه حمادةالعلميالسعودية955231785

يالعلميالسعودية956101604
يجيهانماجد عمار معرصابى

212098.118نعمت عمار معرصابى

يماريا أحمد االبراهيمالعلميالسعودية957100029
211898.034محمد عمرو ذكوان السقاتهابى

يطرفةماريا غزوان شاكرالعلميالسعودية958112006
213998.984هاديا العلوابى

يالعلميالسعودية959121149 يسحرماريا محمد زهير عجاج  2160100غادة عجاج 

205595.138سناء عمر أورفلينشينماريا مصطفى األحمدالعلميالسعودية960100028

209096.723لورين داوودراندامارية أكرم سليمانالعلميالسعودية961121103

212598.369أحمد القجةمهامارية عبد الناض القجةالعلميالسعودية962121272

21420عامر قشلقرندهماريه مأمون قشلقالعلميالسعودية963110457

210197.265غير واضحتغريدمازن جمال الحمصيالعلميالسعودية964121296

 فكرت بك الجليليرغدةمازن فكرت بك الجليليالعلميالسعودية965111238
ى 194790.122لير

208196.328محمد فهد رضا السباعيزكرياتماسة محمد طريف السباعيالعلميالسعودية966100027

21260ال يوجدأسماءماسة محمد ماهر قنوصالعلميالسعودية967100894

212698.414محمد يمان خلدون الحجةنورماسه خلدون الحجةالعلميالسعودية968100018

2160100ماجدة حسيانرويدهماسه علي قبالنالعلميالسعودية969110083

يالعلميالسعودية970110045
 
ى عبد الباف يحكمتماسه محمد معي 

 
207896.172روعة عبد الباف

200392.724والت ابو زيد مرادكفاءمالفا محمد سعيد احمدالعلميالسعودية971101602

يالعلميالسعودية972100026 يسوارمالك أنس الزعن  215099.5آيه أنس الزعن 

213698.879أحمد عواد الظاهرعيدهمالكه محمد العليالعلميالسعودية97312128

يالعلميالسعودية974100025 200292.667لبنى مصطفى خميسمروةماهر محمد سائد فيى

207896.177عبيدة المنصوراري    جماهر مصطفى العبد الرحمنالعلميالسعودية975111835

215699.776نور الدعاسهنامايا سعيد حمدالعلميالسعودية976110456

216099.983أسامة شمس الطالبنعماتمايا شمس الطالبالعلميالسعودية977100442

ىالعلميالسعودية978110454 099.69منال المفلحامنةمايا عبد الحليم حسير

215299.586زينب عبد الرزاق قيشزبيدةمايا عبد الرحمن العظمةالعلميالسعودية979101603

099.655وفاء عبد الرزاق سعد الدينميادهمايا عمر سعد الدينالعلميالسعودية980100443
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179383خالد قدورةلينامايا مجد قدورالعلميالسعودية981111233

212798.448ميادة رشاد الحمويميساءمايا محمد مأمون عكاشالعلميالسعودية982101631

يهندمايه ماهر عربالعلميالسعودية983101708
يف الشوين  183885.069نشين رسر

ي شقرةالرامجد إبراهيم شقرةالعلميالسعودية984101583
209697محمد عبد الغنى

ةمجد تامر خرفانالعلميالسعودية985100930 215699.778سلم موفق أيوببهير

212898.519هديه محمود حوامنالمجد حسن الرجبالعلميالسعودية986100022

21570مهند حجازيهندمجد رضا عثمانالعلميالسعودية987110452

يالعلميالسعودية988100761
214499.243محمد اسماعيل العيدأملمجد عوض الحمدابى

2160100عدنان المباركبيانمجد غسان نعسانالعلميالسعودية989110450

214499.243وفاء جرووفاءمجد ماهر أبو رشدانالعلميالسعودية990120547

211097.685ناديا الحالقربابمجد محمد غسان الحالقالعلميالسعودية991110834

205695.167أحمد نادر بلبلسوزانمجد محمد ماهر بلبلالعلميالسعودية992100021

205194.91كريمة جمعة يوسفنوالمجد نايف يوسفالعلميالسعودية993100938

209596.963باسم مشمشرضاءمجد هادي مشمشالعلميالسعودية994101584

213098.589هناء جاد الكريم الجلدةنتاليامجمد محمد حسام الجلدةالعلميالسعودية995100762

يالعلميالسعودية996100763
يمحمد احمد البلحى

يامابى
2160100راتب محمد البلحى

يالعلميالسعودية997110447
195590.5اسامة الصالحهاجرمحمد احمد المشهدابى

214299.167تيمامة صالحريممحمد احمد بارودالعلميالسعودية998111831

2160100تسنيم علوانتغريدمحمد اسامة بدر الدين علوانالعلميالسعودية999110193

216099.963محمد نور حاتمرضيهمحمد اسالم مروان مرصيالعلميالسعودية1000110863

ى محمد ايمن حبيبالعلميالسعودية1001121295 196791.031باسل مريريايمانمحمد االمير

154771.593شموع سليم جنيد الصباغشموعمحمد الياس محمد حسن جي العلميالسعودية1002101457

ى بركاتالعلميالسعودية1003110092 202293.611عمر بركاتامامحمد امير

ي النجارالعلميالسعودية1004100934 200392.706ال يوجدمهامحمد اياد عبد الوهاب عراب 

215199.574عبد المحسن عثمانليندامحمد إياد البعاجالعلميالسعودية1005120448

216099.97فهمي أحمد األحمدداللمحمد أحمد األحمدالعلميالسعودية1006101025

215799.819كريمة جاد الكريم الدوسشاديةمحمد أحمد الدوسالعلميالسعودية1007100804

164075.889عبير عدنان رمضانعبيرمحمد أحمد المرصيالعلميالسعودية1008100020

214699.315جاسم محمد سليمانعائشةمحمد أحمد سليمانالعلميالسعودية1009100024

215999.912فراس أيمن شاكوشروعةمحمد أحمد شمدينالعلميالسعودية1010101601

208596.5شفيق نايف عيناويضحمحمد أحمد عنقاالعلميالسعودية1011100019

215599.736محمد أنس محمد جمعةسناءمحمد أسامة جمعةالعلميالسعودية1012101172

209596.956محمد جماللينامحمد أغيد بسام صفوهالعلميالسعودية1013231988

يالعلميالسعودية1014120564
2160100اليوجدوفاءمحمد أمجد عبد الرحمن صالحابى

188887.383نجيب بعلبكيبانهمحمد أمير محمد وجيه بعلبكيالعلميالسعودية1015121139

 عليالعلميالسعودية1016100920
ى 214899.426هيام علي مقبلايمانمحمد أمير

ىمحمد أنس حفيانالعلميالسعودية1017102041 185685.889وائل حسن حفيانبشر

214799.389ماريا عبد الرحمن الصيادفاطمةمحمد أنس عبد الرحمن الصيادالعلميالسعودية1018100023

216099.963يارس البقاعيثناءمحمد براء عبد المعطي الحجةالعلميالسعودية1019232083

2160100سارة بسام الحاج حطابهديلمحمد بسام الحاج حطابالعلميالسعودية1020100928

يالعلميالسعودية1021231986
ةمحمد بسام ديرابى يسمير

207796.134محمد ديرابى

ةهناديمحمد بهاء أيمن الخطيبالعلميالسعودية1022101600 205695.185فارس محمد الغي 

095.981ايه الحاج احمدفاطمةمحمد جابر الحاج احمدالعلميالسعودية1023110445

210597.442ايمان قنبسمنىمحمد جمال قنبسالعلميالسعودية1024111829

يالعلميالسعودية1025121191
يفنهامحمد جهاد مخلالب  201793.353عصام الشر

192288.942هبة هللا الصاجصفاءمحمد حمزة جهاد الصاجالعلميالسعودية1026120552

192288.942هبة هللا الصاجصفاءمحمد حمزة جهاد الصاجالعلميالسعودية1027121101

ىالعلميالسعودية1028101145 210397.353شذا عمر جانوديعالمحمد خالد قطرمير

215999.926همسة حنانرهفمحمد خير احمد حنانالعلميالسعودية1029110260

215999.926همسة حنانرهفمحمد خير أحمد حنانالعلميالسعودية1030120245

097.167احمد زينبرزانهمحمد رابح عفا الرفاعيالعلميالسعودية1031110408

197391.315احمد المالطليعةمحمد راغب المالالعلميالسعودية1032110194

213999ريان دبابومنىمحمد ربيع محمد دبابوالعلميالسعودية1033110436

208196.333علي يونسوفاءمحمد رضوان جراحالعلميالسعودية1034232114

099.852يوسف عرفهداللمحمد رئيف سامر عرفهالعلميالسعودية1035110437

19160شفيقه الحمصيعبيرمحمد زيد حسام السنكريالعلميالسعودية1036110434

214999.463شيماء المحمودشماءمحمد سالم الخرصىالعلميالسعودية1037110407

19580صابرين زيدانناهدةمحمد سعيد عمر زيدانالعلميالسعودية1038110427

207395.952كنانه صيبعهفائزهمحمد سعيد معن صيبعهالعلميالسعودية1039231991

210597.412احمد محمد صادق شامينضالمحمد سمير شاميالعلميالسعودية1040101175

212298.236رويده العبد هللارويدهمحمد سيف الدين سالمالعلميالسعودية1041111824

يف السعديالعلميالسعودية1042100847 يف السعديامنيةمحمد رسر 199392.265حسناء رسر

يف محمد سليم ادريسالعلميالسعودية1043121099 214599.295نورا ادريسبدورمحمد رسر

200492.758خليف حمدان الجهامفاطمةمحمد صالح الجهامالعلميالسعودية1044100891

099.963صالح الحولفتونمحمد صالح خلدون الحولالعلميالسعودية1045110418

ى كراكشهالعلميالسعودية1046101010 210897.589محمد عيىس محمد صالح كراكشهزهراءمحمد صالح محمد األمير

214099.03رنيم فراس حسحسصفاءمحمد صياح فراس حسحسالعلميالسعودية1047231791

206095.333صادق العبد هللاعبيرمحمد طارق العبد هللاالعلميالسعودية1048110289

211197.706يامن ظافر حمادةمنارمحمد ظافر حمادةالعلميالسعودية1049101560

141065.278لم الحاجالهاممحمد عامر محمد اسامة الحاجالعلميالسعودية1050111657
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ً
علما

215899.883رأفت أحمد حمادةابتساممحمد عباده رفيق حمادةالعلميالسعودية1051101158

213498.778مهند العثمانليلمحمد عبد الرحمن الفرحالعلميالسعودية1052110384

166677.106عبد القادر العكرشعفافمحمد عبد القادر العكرشالعلميالسعودية1053121113

2160100ممدوح محمد عدنان صباغرهفمحمد عبد الكريم صباغالعلميالسعودية1054101146

يالعلميالسعودية1055101177 يغراءمحمد عبد هللا أبو النرص سبسن  214599.304محمد طه محمد أول سبسن 

ىمنىمحمد عبد المنعم االشقرالعلميالسعودية1056110800 189287.556امنة الحسير

192188.91محمد نجم الدين شيخ سلحنانمحمد عبدهللا وليد الموالديالعلميالسعودية1057101011

182184.273محمد الحروبنشينمحمد عدنان الحروبالعلميالسعودية1058110789

يالعلميالسعودية1059110419
ينضالمحمد عدنان دملحى

099.37هبه دملحى

2160100عمر ممدوح رشيدسناءمحمد عدنان رشيدالعلميالسعودية1060100923

196991.13مي احمد الحالقفداءمحمد عدي احمد الحالقالعلميالسعودية1061100768

187686.815امجد شنوندىمحمد علي ارود معيوفالعلميالسعودية1062111759

199392.222صالح الدين العليرويدهمحمد علي جاسم السيدالعلميالسعودية1063110406

159974ال يوجدناديامحمد علي سليمانالعلميالسعودية1064101599

172679.87ال يوجدساميةمحمد عماد الكرديالعلميالسعودية1065101585

ى عبد الوهاب شحادةراميةمحمد عمر شحادةالعلميالسعودية1066101164 213898.942حسير

212998.559حسام العبيدعبيرمحمد فادي الجباويالعلميالسعودية1067121298

188687.278امنة الخلوهفاطمةمحمد فرح الفرجالعلميالسعودية1068111757

199892.481فريد عبد الوهاب شويحنةحسناءمحمد فريد عبد الهادي شويحنةالعلميالسعودية1069101724

092.519محمود الضاجيوحيدهمحمد فيصل الضاجيالعلميالسعودية1070110290

198992.038هيثم خالد محمدسعادمحمد قاسم حمادهالعلميالسعودية1071101163

176081.471رويده كامل مكيهروعهمحمد كامل مكيهالعلميالسعودية1072101147

204694.722حيان محمد يوسف الزينندىمحمد كرم محمد يوسف الزينالعلميالسعودية1073101725

202693.778محمود سعد الدين المصطفىأسمهانمحمد ماجد باسم الشاميالعلميالسعودية1074101561

214799.364ماهر حاج محمد النجارعلياءمحمد ماجد حاج محمد النجارالعلميالسعودية1075120533

215799.819محمود محمد الشيخعيشهمحمد ماهر الشيخالعلميالسعودية1076100764

212098.122محمد شفيق أيمن خايرحياةمحمد ماهر اياد خايرالعلميالسعودية1077101125

213999.019سليم القديمينائلةمحمد ماهر عمر زرزرالعلميالسعودية1078110804

يالعلميالسعودية1079121263
191588.618أسامة ابراهيمرزانمحمد محمد سامر المدبى

 داليالعلميالسعودية1080110052
ى  داليمنارمحمد محمد محسن ياسير

ى 2160100محمد منذر ياسير

212898.485أحمد ماهر عبد الحميد كربوجسوزانمحمد محمد ميش عطارالعلميالسعودية1081101160

211297.759هيام حماميسارهمحمد محمد وضاح حماميالعلميالسعودية1082112103

210597.444بهية زيتونهندمحمد محمد يارس زيتونالعلميالسعودية1083110423

099.944روعة السباعيدانيامحمد محمد يحنر السباعيالعلميالسعودية1084110398

ةمحمد محمود العموريالعلميالسعودية1085121127 204794.736نور العموريمنير

194590.037خطر محمود الكدروعدلهمحمد محمود الكدروالعلميالسعودية1086101597

215699.815هنا محمود عساليايمانمحمد محمود عساليالعلميالسعودية1087100926

213498.795ال يوجدسناءمحمد محي الدين قبالنالعلميالسعودية1088101148

215099.53أحالم جنيديصفيةمحمد مدين صطوفالعلميالسعودية1089120562

215299.589محمد براء الضحيكدارينمحمد مرهف ضحيكالعلميالسعودية1090111509

يالعلميالسعودية1091101012
يحوريةمحمد مروان حريتابى

2160100فاطمة مروان حريتابى

212098.148عبيدة المنصورأري    جمحمد مصطفى العبد الرحمنالعلميالسعودية1092120523

ةمحمد مصطفى المقدادالعلميالسعودية1093101154 ة خالد الدوسسمير 207996.206سمير

215699.788عبد الرحمن المال عيىسهناديمحمد مصطفى المال عيىسالعلميالسعودية1094120558

207896.185عمر خالدمنالمحمد مصطفى خالدالعلميالسعودية1095110091

ىالعلميالسعودية1096101013  شاهير
ىجميلةمحمد مصطفى  شاهير

208596.5محمد مصطفى

ي الدليالعلميالسعودية1097100799
 الدلينجوىمحمد مصطفى

21500عال مصطفى

 العليغويهمحمد مطاع ضحو الحديدالعلميالسعودية1098111659
ى 207095.824حسير

210597.444قمر ناظم بطيخةرشامحمد ناظم محمد صالح بطيخةالعلميالسعودية1099100922

099.519ملك الحرصيهعزهمحمد نبال الحرصيهالعلميالسعودية1100110399

190988.353ال يوجدميساءمحمد نبهان النبهانالعلميالسعودية1101101153

ىهويدهمحمد نبيل الهاللالعلميالسعودية1102101178 202193.53صالح بشار الحسير

099.833احمد الفروحنشينمحمد نزار الفروحالعلميالسعودية1103110292

193789.667احمد فيصل الغزاليسناءمحمد نضال الحمصيالعلميالسعودية1104101726

208996.706احمد زيتونغادةمحمد نهاد شنورالعلميالسعودية1105111661

يالعلميالسعودية1106101156
215699.788هدى عبد الرؤوف سحلولغادهمحمد نور زياد النشواب 

ينمحمد هادي زهير طالب آغاالعلميالسعودية1107231984 2160100شادي عدنان عفانشير

ىمحمد هايل كيوانالعلميالسعودية1108110295 ف كيوانايفلير 197691.463ارسر

215299.611باسم محمد الكيالكوثرمحمد وائل محمد رسمي الكيالالعلميالسعودية1109100154

يالعلميالسعودية1110110297
يلمامحمد وديع محمد بسام مدبى

21580يارس مدبى

يالعلميالسعودية1111110415
يلمامحمد وديع محمد بسام مدبى

099.889يارس مدبى

2160100أحمد وليد المرصيغادةمحمد وليد المرصيالعلميالسعودية1112121257

215599.758عبادة يارس بقدليةهندمحمد يارس بقدليةالعلميالسعودية1113231779

ى عبد السالمثائرةمحمد يحنر يحنرالعلميالسعودية1114101167 211597.889رامي أمير

ى منصور سلعسالعلميالسعودية1115110411 215999.944منار ابو حسنمؤمنهمحمداالمير

يالعلميالسعودية1116110410
يهندمحمدبشير حسن الحبىسر

19570عبد الكريم الحبىسر

ة السعديغيداءمحمديارس محمد سمير السعديالعلميالسعودية1117111248 193689.593سمير

214399.185رضوان محمود جوهرفاتنمحمود ابراهيم جوهرالعلميالسعودية1118101562

181884.148هشام السماعيلابتساممحمود اسامة السماعيلالعلميالسعودية1119111250

214599.265محمد عيىسميادةمحمود أيمن ابراهيمالعلميالسعودية1120121299
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202893.883سعاد محمد حنيفةميساءمحمود حسن زخورالعلميالسعودية1121101014

175481.204محمد خلف المحمودخديجةمحمود خلف المحمودالعلميالسعودية1122231782

210097.204ابراهيم حسن العليصباحمحمود خليل العبدالعلميالسعودية1123100155

215599.759رغد طفرانظاللمحمود عبد السالم طفرانالعلميالسعودية1124110298

207896.167عمر الحالد العليخالديةمحمود فيصل الخالد العليالعلميالسعودية1125111760

215499.706رضوان الحياريبيانمحمود محمد يارس الحياريالعلميالسعودية1126121190

213898.963لما عامر لبادندىمحمود معمر لبادالعلميالسعودية1127101020

194890.172رهف فتيانمكارممرام عبد المنعم عامرالعلميالسعودية1128120241

215299.608امل عساففاطمةمرح عماد شعبانالعلميالسعودية1129111222

همرح لؤي الصالحالعلميالسعودية1130110265 094شخصيعمير

2160100احمد علي عنعونغادهمرح محمد عنعونالعلميالسعودية1131100153

2160100وجد شكيب أبو طارهأملمرهف شكيب أبو طارهالعلميالسعودية1132101018

يالعلميالسعودية1133110396 يسالممروان حسام الدين القوج  193789.648بالل القوج 

206495.516رانيا كبولإيمانمروان عبد الحميد حسنالعلميالسعودية1134121137

214599.304حسام الحماميديمةمروان محمد فايز الحماميالعلميالسعودية1135121189

ىمروة صالح الدين الكوجكالعلميالسعودية1136120240 مير 215299.603صفا الكوجكنير

208596.5محمد عبد المنعم المحمودفطيممروة عبد المنعم المحمودالعلميالسعودية1137120236

214199.118محمد عيىس القواريطأوصافمروة مروان القواريطالعلميالسعودية1138101596

ي الخطيبالعلميالسعودية1139100942
يمريممروة هابى 213598.834عزيزة الشلن 

204494.586رانيا العثمانفاديامريم احمد العثمانالعلميالسعودية1140111232

ىوفاءمريم خالد الخوليالعلميالسعودية1141110303 215999.948عبد هللا ياسير

215699.81عبد الغفار كماليفاطمةمريم عبد الحكيم كماليالعلميالسعودية1142110838

يالعلميالسعودية1143121184
يفاطمةمريم عبد الستار العوض الراصى

214699.334أحمد العوض الراصى

193689.586رهف محمد عزام فتيانمكارممريم عبد المنعم عامرالعلميالسعودية1144100159

179783.157عبد السالم عبد الناض حسيتوعايشهمريم عبد الودود موىسالعلميالسعودية1145101029

205795.207محمود عزالدين العبىسيفاطمةمريم محمد علي عبىسيالعلميالسعودية1146100157

191288.5محمود فرج فرجآسيامزدلفة عبدهللا الفرج الحمادةالعلميالسعودية1147101727

185185.655علي محمود الفاعوريغادةمزن وليد الحمود المطرالعلميالسعودية1148101632

211197.704هبة عبد الحكيم الورديجهاديهمشعل عبد الكريم الورديالعلميالسعودية1149101563

ىالعلميالسعودية1150101755  أحمد الحسير
يفاطمةمصطفى 202293.611فاطمة محمد وحيد الزعن 

211697.94فاتن محمد العويرشهامةمصطفى أنس الحاج زينالعلميالسعودية1151101017

206295.429احمد حسن الهاللصبحيةمصطفى حسن الهاللالعلميالسعودية1152100156

099.241مصطفى ديموعزيزةمصطفى ديمو ديموالعلميالسعودية1153110299

200992.97محمد اياد عبد اللطيف الكلكلفاطمةمصطفى عاصم الشحنةالعلميالسعودية1154101169

ى مصطفى قره خالدرحابمصطفى عبدهللا قره خالدالعلميالسعودية1155101019 215699.795عبد المعير

201893.407يحنر البكار المحمد السلومرنامصطفى محمد البكارالعلميالسعودية1156120451

202593.741فطومه المحمد االبراهيمجواهرمصطفى محمد المحمدالعلميالسعودية1157110191

يالعلميالسعودية1158121095
205695.177عالء بظناهدمعاذ محمد سالم تركمابى

203494.167شذى بدوي زهرةزينبمعتصم حسام زهرةالعلميالسعودية1159100918

ىالعلميالسعودية1160111827 ةمعتصم قاسم شاهير ىسمير 186986.5صفوان شاهير

211297.759محمد دياب زيادةليندامعن نسيب زيادةالعلميالسعودية1161120243

215999.931ميسون طالبرهفمالذ احمد قاقالعلميالسعودية1162110302

097.466محي حسو جاويشهناديمالك كمال العليالعلميالسعودية1163110300

214799.394حسام الكردينشينملك فراس البوابالعلميالسعودية1164121094

214599.295عمر علي المصطفىفطناتملهم عثمان المصطفىالعلميالسعودية1165101016

215099.534عبدهللا محمد اياد عبيدندىملهم محمد اياد عبيدالعلميالسعودية1166100195

099.5عبد هللا عبيدندىملهم محمد اياد عبيدالعلميالسعودية1167110402

يالعلميالسعودية1168112028
يروالممدوح جهاد المرصابى

203994.394النا المعرصابى

ى ماجد أبو ارشيدالعلميالسعودية1169101728 215499.677عبد الرحمن محمد علي محمحمهاممير

ى مهدينجالءمنار رضوان مهديالعلميالسعودية1170120674 2160100حسير

215999.942محمد فراس رياض القدورمنالمنار يحنر عودهالعلميالسعودية1171101015

207496.019مدين المطرفاطمةمنذر عبد المطرالعلميالسعودية1172120337

207495.983شام الخطيبمنالمنى مروان قرقورالعلميالسعودية1173110412

207996.206هيثم هاشم ناعسرانيامنى يحنر الدقاقالعلميالسعودية1174231957

ى قنصوالعلميالسعودية1175110403 20210قاسم قنصوفاطمةمنيب امير

182684.5قتيبة جمال الدين الشيخ يوسفمنىمنير عبد الرزاق رحالالعلميالسعودية1176101729

يالعلميالسعودية1177110141
215699.815وسيم قطانعبيرمنير محمد الميدابى

204494.621غايب هواش حمودوزهمها علي الحمودالعلميالسعودية1178101730

173480.685هبة فايز محيسنلطيفةمهدي فايز محيسنالعلميالسعودية1179110401

ي كامل غيالنداللمهدي كامل غيالنالعلميالسعودية1180102043
202693.778هابى

يالعلميالسعودية1181111251
يامنةمهند عادل الصالحابى

201793.353محمد الصالحابى

212398.243ابراهيم نوري االحمدسناءمهند علي االحمدالعلميالسعودية1182101595

204494.63سلم نزار ركابمطيعةمهند محمد حسام البوشالعلميالسعودية1183100917

يالعلميالسعودية1184101737
187886.938محمد غياث محمد سعيد العطارغفرانموفق عمار المدبى

20690دعاء ابو الذهبمهامؤنسه محمد الحالقالعلميالسعودية1185110304

يالعلميالسعودية1186121188 يرجاءمؤيد بسام شلن  214699.324أحمد شلن 

184685.45منتىه اللحامهدايةمؤيد قصي الحاج عليالعلميالسعودية1187231989

214799.394مهند محمد الموصليغادةمؤيد محمد الموصليالعلميالسعودية1188101594

171279.241راكان زيدانخلودمؤيد محمد عصام الشويكيالعلميالسعودية1189120577

يالعلميالسعودية1190101932
يوعدمي محمد مهند الحلوابى 212098.121دعاء زهير الحح 
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ً
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205094.904بصفته الشخصيةناديةميار جمال ابراهيمالعلميالسعودية1191231962

2160100رؤى مثبوتضحميار عبد الرحيم مثبوتالعلميالسعودية1192121187

212698.407احمد محمدروالميار مرصى ابراهيمالعلميالسعودية1193111247

نا محمد صباح عطارالعلميالسعودية1194121186 215999.91يارس نبقسليأروىمير

وممريمميس محمد خير الخليل العمرالعلميالسعودية1195110143 215199.569عبد الرزاق الحي 

يالعلميالسعودية1196110301 يرانيةميس مهند القهوج  215299.603اري    ج القهوج 

ىمريمميساء احمد دابلةالعلميالسعودية1197110177 215299.621صفوان شاهير

ى الناصيفآياتميش تمام الناصيفالعلميالسعودية1198110187 214799.37لير

20040مايا صالحواميمهميالر ميالذ صالحوالعلميالسعودية1199110414

يالعلميالسعودية1200100807
يديانانادر نديم شاالب 

215999.94شذى نادر شاالب 

198591.87عمار غنام الحمدخولهناض ثامر الحمدالعلميالسعودية1201102051

ازنافذ باسل رحمانالعلميالسعودية1202111822 197691.481شخصيشير

يالعلميالسعودية1203100780
215499.677أيهم اياد البجصفاءناهدة سليم الكيالبى

ىنايا حسام عالء الدينالعلميالسعودية1204121328 2160100جودي نعمانياسمير

 الرسليالعلميالسعودية1205101633
ى الخلوصيانتصارنايف مصطفى 215999.94عبد الناض حسير

204394.556خليل الباشاهناءنايف يحنر الباشاالعلميالسعودية1206120454

214199.111نائل الهاللانتصارنائل محمد الهاللالعلميالسعودية1207110404

اس فيصل الخطيبالعلميالسعودية1208101039 اس فيصل الخطيبنجالءني  213499.177ني 

اس محمد عيىسالعلميالسعودية1209100925 215899.907طلحة محمد عيىسنسيبةني 

212998.559مصطفى الخلفلميسنبيل مصطفى الخلفالعلميالسعودية1210101634

يالعلميالسعودية1211110139 215299.586بنان البوابروعةنبيها هيثم الشايح 

 الحاج عليالعلميالسعودية1212120248
216099.983محمد الحاج عليأمبنةنبيهة مصطفى

208396.397عابد الوكاعماجدةنجد عبود الوكاعالعلميالسعودية1213110266

193089.31عبد الهادي العبد الرحمنعفرهنجد محمد علي الجرباالعلميالسعودية1214111869

206295.434جميل خوجهروعهنجم الدين محمد سليم خوجهالعلميالسعودية1215121441

206695.621محمد صالح مجبلرقيةنجوى احمد مجبلالعلميالسعودية1216110178

ى عبد المجيدكنانةنجوى جمال عبد المجيدالعلميالسعودية1217100915 206295.431مازن أمير

214399.182أحمد ماهر عبد الحميد كربوجسوزاننجيب محمد ميش عطارالعلميالسعودية1218100779

210497.397عبد الرحمن الدوساسماءندى محمد بشار الدوسالعلميالسعودية1219110179

209797.059محمود سلمان الوادينجاحنزار محمد دبوالعلميالسعودية1220101023

189987.897محمد تميم شيخ النجارينلبابهنشين سهل مرصيالعلميالسعودية1221111867

يالعلميالسعودية1222101732 يفرحنشين صفوان كالليب العشاب  198591.897محمد بالل صفوان كالليب العشاب 

215399.672غايب هواش حمودوزهنشين علي الحمودالعلميالسعودية1223101731

205795.19ريم قنوتصبحيةنشين فيصل العشيشالعلميالسعودية1224110180

215799.824بالل الرفاعيسميةنشين نورس الرفاعيالعلميالسعودية1225120673

208796.596عبدالقادر احمد المصطفىزهورنظام الدين خالد المصطفىالعلميالسعودية1226100769

215899.897محمد السيدايماننعمة حافظ السيدالعلميالسعودية1227120239

21550خالدية شيخ السوقعبيرنغم اسعد كرديالعلميالسعودية1228110234

202393.638أمل معروفميساءنغم محمد معروفالعلميالسعودية1229120456

ىبانهنىه حيان السباعيالعلميالسعودية1230110476 210497.379سنا شاهير

ى غزالسوسننىه عبد هللا غزالالعلميالسعودية1231110267 212198.172محمد امير

215999.91ال يوجدغازيهنواف صالح الصالحالعلميالسعودية1232100941

215799.845محمد مازن عجميةوفاءنور ابراهيم الجفاالعلميالسعودية1233120459

210697.463عبد الكريم سليمانلطيفةنور الدين أنور حوارةالعلميالسعودية1234121279

يفالعلميالسعودية1235100936 يفخديجةنور الدين سامي رسر 214499.236فاتن نور الدين رسر

 العليالعلميالسعودية1236120684
172879.971غروب عبد السالمهالةنور الدين مصطفى

216099.983محمد سالمودادنور الهدى ابراهيم حسنالعلميالسعودية1237110144

215999.912روعة ماجد شيخ بزينةسهيرنور الهدى غزوان صافيةالعلميالسعودية1238100937

213698.849مريم فنجانفاطمهنور الهدى محمد خير فنجانالعلميالسعودية1239101032

215299.589شخصيناهدنور باسم مهناالعلميالسعودية1240111762

215699.793باسل منير الحاج محمدنىهنور بسام الحاج محمدالعلميالسعودية1241100913

يالعلميالسعودية1242120467 206995.741رغيد الطباعهنادينور خلدون قندقح 

215899.862بتول طارق قوضةرنانور طارق قوضةالعلميالسعودية1243100906

215999.948سحر دراق السباعيفرحنور طريف دراق السباعيالعلميالسعودية1244231976

204994.845محمد قنيسمنالنور عبد الناض قنبسالعلميالسعودية1245110181

2160100محمد بسام األخرسجهينةنور علي دهيمشالعلميالسعودية1246120581

يالعلميالسعودية1247110145
216099.966دعاء اللبابيديمنىنور مازن القبابى

 بادنجكيالعلميالسعودية1248100895
ى 196891.103عبد الستار محمد آشكيهالنور محمد أمير

206095.345صالح الدين نظمي الخياطخلودنور محمد كنفشالعلميالسعودية1249102039

هالعلميالسعودية1250101043 ةميساءنور محمد معتصم هي  215499.715عال مفيد الهي 

ىالعلميالسعودية1251110475 ىايماننور محمد نذير شاهير 211497.828يالل شاهير

215999.914احمد رشيدزبيدةنور محمد نضال رشيدالعلميالسعودية1252110472

205595.123سوسن محمد سعيد الحسن االبراهيمايماننور نهاد الحسن االبراهيمالعلميالسعودية1253100771

214899.422محمد رضاميسوننور هيثم رضاالعلميالسعودية1254121326

193889.715عمرو محمد عصام المرصيمروهنورا سامر ينغاليالعلميالسعودية1255100774

202193.552خالد نرص هللاهبهنورا عالء الدين نرص هللاالعلميالسعودية1256110867

يالعلميالسعودية1257120680 215999.915عبادة الشعبةهدىنوران هيثم الشعن 

ياسماءنورس زياد حمرالعلميالسعودية1258110865 191088.407اسماء تقلح 

200692.845امية حنانفاطمةنوره اسامة شيخ سيديالعلميالسعودية1259111224

يالعلميالسعودية1260100775
ين  206395.474فادي مروان فخريفاطمةهاجر محمد فاتح الكي 
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215599.765كمال عتيقروالهادي طال عتيقالعلميالسعودية1261121331

216099.971هادية الطويلشذىهادية عبد الرحمن الطوبلالعلميالسعودية1262111665

يالعلميالسعودية1263121332
209897.086وليد منصورنىههاديه فيصل تلين 

209096.759زينب الدرويشرحابهاشم محمد الباقر درويشالعلميالسعودية1264120469

208096.276فاطمة تركمانهناءهبة هللا عبد االله تركمانالعلميالسعودية1265110182

215599.746ساره فايز الحمصيفاطمةهبة فايز الحمصيالعلميالسعودية1266100772

214899.431أمجد درويشحميدةهبة فائز محمدالعلميالسعودية1267120508

209496.93محمد سامر البظايمانهبه اكرم مرصيالعلميالسعودية1268121322

يمنالهبه عبد الخالق قناصالعلميالسعودية1269111663
212998.534سعاد االحمدب 

214999.448مي ابو سالمكاملههبه محمد ابوسالمالعلميالسعودية1270110140

205094.878سليمان العماويمريمهتون عبد الرحمن العطيهالعلميالسعودية1271120677

207596.058عبد اإلله الشبعاننورهدى محمد عامر الشبعانالعلميالسعودية1272121136

213598.828ساميه قنيسميسونهديل سمير قنيسالعلميالسعودية1273110183

190388.071احمد عماد عابدونرشاهديل عماد عابدونالعلميالسعودية1274231776

يريمهديل محمد رائد الناضالعلميالسعودية1275101635 205995.293دانيا أحمد مكتن 

099.879هنوف الصحنغفرانهديل محمد زاهر السمانالعلميالسعودية1276110468

هديل محمد مرعيالعلميالسعودية1277120672
214799.353أسيل مرعيغنى

2160100أحمد مطيع كعدةسعادهديل مطيع كعدةالعلميالسعودية1278101024

ر المناورالعلميالسعودية1279100773 ى 214099.053اخمد حمود العكابامالهديل مير

208896.638مطيعة الحشيشخديجةهديل ناض الحشيشالعلميالسعودية1280120510

ي ابو قبعالعلميالسعودية1281101022
ي ابو قبعشذىهديل هابى

215699.772محمد عدي هابى

215899.897منى المسالمةايمانهزار محمد المسالمةالعلميالسعودية1282110467

ى محمد نوري صباغسميةهال محمد صباغالعلميالسعودية1283101690 210697.483محمد أمير

ىهمام عبد الستار األحمدالعلميالسعودية1284100778 213698.849ماهر خالد األحمدبشر

ههمام يوسف خميسالعلميالسعودية1285101586 215899.879محرز خميسسمير

اهناء غصان عثمانالعلميالسعودية1286101038 212698.412غصان مصطفى عثمانبشر

215799.845مالك الغدعانندىهناء منذر المحيمدالعلميالسعودية1287110146

2160100فاطمة عبدهللا العبدهللا النجموضحههند عبدهللا العبدهللا النجمالعلميالسعودية1288101593

يف االصفرالعلميالسعودية1289110480 يلمهيا محمد رسر
198791.983بدريه قصاب باىسر

202393.655راما محمد حسام قوليكنازهيا محمد غسان قولسالعلميالسعودية1290101636

215099.53محمد الحمويأملهيا يحنر الحمويالعلميالسعودية1291121134

يالعلميالسعودية1292101587 216099.983رايه شيخ الغنامةرفاههيفاء محمد عامر الجاب 

ى الفقيرمهاوائل عماد الفقيرالعلميالسعودية1293110186 214799.37نيفير

ى ابراهيم حاج خلفالعلميالسعودية1294111492 212798.471مزون حاج خلفروضهوتير

0100ديبه حاج مصطفىسوسنوجد محمد ديب حاج مصطفىالعلميالسعودية1295110214

199392.241عزام العليوي الشمتوتفاطمةوجدان حازم العليوي الشمتوتالعلميالسعودية1296120511

214799.397ايمان الزحيليايمانود جميل الهنديالعلميالسعودية1297110184

يالعلميالسعودية1298110211
099.259زينب بادنجكيلياليوداد حسان قبابى

209997.167عبير الصباغنادرهوردان احمد فادي الصباغالعلميالسعودية1299110821

215899.87نشين نمونشينوسام احمد العتمهالعلميالسعودية1300111246

213999ضح فيصل المحمدرناوسام عبد الباسط األحمدالعلميالسعودية1301101733

209496.914سعاد محمد حنيفةزينبوسيلة أحمد طربوشالعلميالسعودية1302231778

200592.819دعاء زين العابدينريموسيم أحمد زين العابدينالعلميالسعودية1303120681

198291.759جاسم احمد الحمودصالحهوسيم عبدهللا االحمد كدروالعلميالسعودية1304101469

214999.485فهمية يعقوب العقلةريموسيم محمد العقلةالعلميالسعودية1305100931

214999.485فهمية يعقوب العقلةريموسيم محمد العقلةالعلميالسعودية1306231971

193589.556ثراء سليمان المرصينشينوسيم محمود المرصيالعلميالسعودية1307101735

211397.79محمد سلمانهيفاءوفاء فراس سليمانالعلميالسعودية1308111864

212198.177حسام الضلليودادوالء سامر المحيمدالعلميالسعودية1309111237

183284.796الوليد الشاميسناءوليد أحمد الشاميالعلميالسعودية1310120514

198091.621عبد الهادي عبد الرحمن الضحيكعزيزةوئام محمد سعيد الضحيكالعلميالسعودية1311101815

204594.672عاليا ذيب العبيدردينةوئام واصف العبيدالعلميالسعودية1312101742

215899.879ماجدة الخليلريميارا تركي الهاللالعلميالسعودية1313111230

فتيارا محمد يشي العاسميالعلميالسعودية1314111866 214699.315فواز العاسميمير

206895.706االء وليد كرعوززينبيارا ميش النعسانالعلميالسعودية1315101027

215499.69مالك عبيدنشينيارا وائل عبيدالعلميالسعودية1316110138

206995.765اسامة نبهانمناريارس محمد عمار نبهانالعلميالسعودية1317110787

206995.765أسامة نبهانمناريارس محمد عمار نبهانالعلميالسعودية1318120679

164790.111نضال خالد شقرهماهرةيارس ميش قدورةالعلميالسعودية1319102121

ى محمد مروان قناصالعلميالسعودية1320101736 208596.517محمد محمد مهدي قناصفاطمةياسمير

ى مصطفى الدريسالعلميالسعودية1321120516 186686.345محمد الدريسرامياياسمير

ى يحنر االحمدالعلميالسعودية1322231774 211597.914ابراهيم طالل حافظعيدهياسمير

ى جمال حلنبوبةالعلميالسعودية1323121132 194690.091أيمن حلنبوبةكفايةياسير

ى محمد ابوستيتالعلميالسعودية1324110259 205895.278سح  ابوستيتامنةياسير

ى قاسمالعلميالسعودية1325110185 ى محمد ياسير ى محمد قاسمداللياسير 177282.019ياسير

099.815خالد العثمانحنانيحنر ايمن العثمانالعلميالسعودية1326110466

2160100رنيم أحمد األبرصروعةيزن أحمد األبرصالعلميالسعودية1327101021

194489.963جودي دناورلينايزن باسل دناورالعلميالسعودية1328110465

213398.706ال يوجدجمانةيزن خالد حسنالعلميالسعودية1329100777

215099.516محمد الرواشدهمريميزن عبد الحميد الرواشدهالعلميالسعودية1330120671
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212698.426فؤاد محمد االسود القصاروفاءيزن عدنان المحمود الغضبانالعلميالسعودية1331101851

214299.148مجد القويدرمنىيزن محمد القويدرالعلميالسعودية1332120675

205995.324روال قاسم ابو عسافميساءيزن محمد جهاد ابوعسافالعلميالسعودية1333100776

214899.414ابراهيم الحمصيدانيةيشا محمد هيثم الحمصيالعلميالسعودية1334110176

215499.706فاطمة فاتحسحريشى محمد رشدي فاتحالعلميالسعودية1335120682

207095.828شخصيضياءيمان عبد السيدالعلميالسعودية1336112090

196490.917عدنان كمال الدين حمدونجمانةيمان كمال الدين حمدونالعلميالسعودية1337101967

215799.833احمد عارفةلميمان مازن عارفةالعلميالسعودية1338110142

214899.442محمد ماجد مرادغادةيمان محمد حسام مرادالعلميالسعودية1339120683

211597.902روان محمد ديب تتانغنوةيمان محمد ديب تتانالعلميالسعودية1340101454

211898.031مناف سعد هللاصفاءيمان مطيع سعد هللاالعلميالسعودية1341111937

204094.431فاطمة حاج حميديمعالميمنى احمد زهريالعلميالسعودية1342110862

215499.687باسل العاسميفاءيمنى ايمن العاسميالعلميالسعودية1343111220

215099.517عمر محمد الطعانناهديمنى عبد الخالق حجازيالعلميالسعودية1344102044

2160100شخصيديمهيوسف عبد الحكيم الحطابالعلميالسعودية1345111253

175381.13ريم جابرانعاميوسف عبد المنعم جابرالعلميالسعودية1346111761

ى قدور العينيهسمريوسف منير قدور العينيهالعلميالسعودية1347110147 194890.148امير

يالسعودية1348120678 182992.334مصطفى رباحميثاءابراهيم اسماعيل رباحاألدب 

يالسعودية1349231840 150175.804محمود ابراهيم االحمد العمرمريماالء اسماعيل الموىساألدب 

يالسعودية1350121084 181791.767سلم المحمدوضحةأسماء عبد الكريم المحمداألدب 

يالسعودية1351101588 176188.929ال يوجدخلودآية نبيل جاموساألدب 

يالسعودية1352100016 197899.88لما محمد الصباغرنابتول أكرم عبد السالماألدب 

يالسعودية1353110369 األدب 
ى ىرندهبتول خالد الياسير 173287.446ليد الياسير

يالسعودية1354120854 169785.697سوسن طليماتعبيربراءة زياد حاكمياألدب 

يالسعودية1355101623 196699.268محمد الهواريأملبيان مصطفى حاج ابراهيماألدب 

يالسعودية1356121130 166183.858يحنر المرادشيماءجودي أسامة نوراألدب 

يالسعودية1357110370 177289.482عبد الحليم حاويلصفيهحليمه ماجد حاويلاألدب 

يالسعودية1358121097 196098.946فاطمة الجاموسمريمحنان وليد عويجاناألدب 

يالسعودية1359101571 177789.714باسل محمد نعيم الجوجةريمداليه محمد عامر الجوجةاألدب 

يالسعودية1360101626 160280.875بيان ايمن الحالقربيحةدانا محسن النجاراألدب 

يالسعودية1361101572 ى غزالاألدب  166884.2مصباح الدين محمد غزالكندهدانه معي 

يالسعودية1362101553 قداراألدب  158079.768غسان عبد الحكيم ابراهيمهدىديانا نايف بير

يالسعودية1363101138 ياألدب  يهناديذكاء محمد سمير دوالين  194498.143مالك محمد سمير دوالين 

يالسعودية1364111256 184793.236مأمون جابرغاليهرزان نزار البارودياألدب 

يالسعودية1365101036 156178.804سهير موىس عبد االلهسهيررويدة أيمن كريماألدب 

يالسعودية1366121062 192997.409أحمد سمير شحنةأهدابريما محمد السيداألدب 

يالسعودية1367111686 ياألدب 
يغادةساره محمد نصوح لطفى

19390شفاء لطفى

يالسعودية1368100787 173387.5غزوان سالم زودةريمسالف حسام زودةاألدب 

يالسعودية1369101687 175188.393فايزة مسلم الجفاننادياسالم محمد ضياء الجفاناألدب 

يالسعودية1370111747 195198.532مالك رفاعيمريمسميه عبد الكريم رفاعياألدب 

يالسعودية1371101576 189895.839أنس سعيد االبراهيمسماحشهد ناض األحمراألدب 

يالسعودية1372231804 ياألدب 
يعدلةشوق خالد الدندىسر

190496.143شهد خالد الدندىسر

يالسعودية1373101500 191596.715غفران جمال المقدادعائشةغفران بشير المقداداألدب 

يالسعودية1374111254 149475.451رغيد كف الغزاللطفيةمحمد غازي محمد راشد كف الغزالاألدب 

يالسعودية1375101598 189695.732سليمان محمد حجازييشىمروج زياد آغااألدب 

يالسعودية1376101165 ى حماديةاألدب  196799.339دعاء محمد حماديةأمينةمنى محمد أمير

يالسعودية1377101041 ياألدب   العلن 
ى 169485.552محمد نور هللا أحمد الخطيبهاديةنجاح محمد معي 

يالسعودية1378101564 134868.041منصور العابريشىنسيبه اسماعيل العابراألدب 

يالسعودية1379121324 134868.041منصور العابريشىنسيبه اسماعيل العابراألدب 

يالسعودية1380121151 ياألدب  يمحاسننىه أنس الزعن   الزعن 
ى 189295.554حسير

يالسعودية1381101028 164776.227محمد صفوان عدنان العطاررهيفهبة محمد صفوان العطاراألدب 

يالسعودية1382111255 ياألدب  182091.873محمود العسليعائشةهدى عبد المجيد صارج 

يالسعودية1383110215 ودياألدب  وديحسيبةيمنى ايمن جير 18540ماجد جير
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