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205395.04مازن ملحمصباابتسام حذيفه ملحمالعلمياإلمارات1110574

يالعلمياإلمارات2101196 190788.28ال يوجدشاديهابراهيم محمد الزعب 

177181.97ال يوجدصباحابراهيم محمود النفوسالعلمياإلمارات3102001

212098.12عالء بظسوسناحمد ابراهيم بظالعلمياإلمارات4110305

203594.22فيصل االحمدسميهاحمد سوري االحمدالعلمياإلمارات5110490

170278.77مأمون محمد الشحاداتايماناحمد محمد الشحاداتالعلمياإلمارات6101051

ن الدرويشالعلمياإلمارات7100733 205695.19محمد جمعة احمد القاسمنهيدةاسامة حسي 

ن الدرويشالعلمياإلمارات8110306 205695.19محمد جمعة القاسمنهيدةاسامة حسي 

يالعلمياإلمارات9100472
يسعديةاسامة علي الببن

ة علي الببن 201693.31بشي 

174180.56أحمد سلعسجهاناسامه سامر سلعسالعلمياإلمارات10231909

185385.77نور ابراهيم التومبهيةارساء ابراهيم التومالعلمياإلمارات11102074

196190.75عمران السالماتمنتىهارساء احمد السالماتالعلمياإلمارات12231924

194990.19زينب المعاندكطنهارساء خلوف المعاندالعلمياإلمارات13120820

200392.69اية يارس اسعدروعةاسعد يارس اسعدالعلمياإلمارات14101540

189787.83حازم العماريننهلةاالء حسام النصارىالعلمياإلمارات15110496

203894.33مصطفن عبد المطلب علي الديابأسماءالبتول محمد خي  علي الديابالعلمياإلمارات16101542

يالعلمياإلمارات17110488 اء منيب عاج  يمبنالي  209196.79اصال عاج 

161874.89شيماء العيىسراضيهامجاد نايف العيىسالعلمياإلمارات18231995

ي زينوالعلمياإلمارات19100879
ي محمد هانن ي محمد زينوحالانج 

177582.14هانن

208896.65ال يوجدسمرانس محمد بشي  النجارالعلمياإلمارات20231997

197691.46مها محمد خليل حبونجاحايفا فخري حسوالعلمياإلمارات21101437

يالعلمياإلمارات22232000 ينادياايمان همام الزهي  197391.33ايمان محمد الزهي 

198191.69عبد هللا جبسمنالايهم محمد فراس الحمدالعلمياإلمارات23110570

197691.48عبد الرزاق أكرم اكريمزينبأحمد أكرم اكريمالعلمياإلمارات24102061

155571.97ال يوجدرائدةأحمد بشار جبلالعلمياإلمارات25101197

يجهينةأحمد رامي الجاحدالعلمياإلمارات26101534
ف محمد الحلف  192489.04ارسر

203894.34حميدة حسن عرساليصفاءأحمد صالح الدين مرتضنالعلمياإلمارات27101194

208696.55عمر كورجكوثرأحمد عمر سعدوالعلمياإلمارات28120816

196891.11مصطفن أحمد ديب ندافبديعة هندأحمد محمد كامل ندافالعلمياإلمارات29100883

196891.11مصطفن ندافبديعةأحمد محمد كامل ندافالعلمياإلمارات30120819

209797.09محمد معن المقدادهبةأحمد معن المقدادالعلمياإلمارات31100755

فتأروى عماد زوكارالعلمياإلمارات32120801 208496.45شام زوكارمي 

195590.48عبد القادر مصطفن نجارفتونأروى محمود نجارالعلمياإلمارات33101533

201293.15أمجد جوالقهدىأري    ج عبد العظيم بحروالعلمياإلمارات34120813

192989.3أحمد حماجوأم كلثومأسامة محمد مشاعلالعلمياإلمارات35120704

187486.75نور شيخ عليعبي أسماء حسان شيخ عليالعلمياإلمارات36120700

162275.07أحمد محمد عاطف الحناويهنادهأالء محمد عاطف الحناويالعلمياإلمارات37101541

199392.23رياض عبد الجليل نجارريمأمينة محمد نجارالعلمياإلمارات38101195

دانالعلمياإلمارات39120817 179783.16أمينة ادريسلببنأية خلون الي 

يالعلمياإلمارات40100749 يغزوةآالء محمد منذر تفنكج  ة حسن تفنكج  199092.1سمي 

194389.95ضياء أنور محرزمىهآية أنور محرزالعلمياإلمارات41102063

يمبنآية عبد الهادي حجازيالعلمياإلمارات42101532
193989.77خالد غالب الخانن

204094.44جهاد محمد محمد آغاانتصارآيه محمود محمد آغاالعلمياإلمارات43100756

204094.44جهاد محمد محمد آغاانتصارآيه محمود محمد آغاالعلمياإلمارات44101543

197491.37عالء أحمد فروخحنانباسل سمي  فروخالعلمياإلمارات45102084

يسهادباهر وردان زكيةالعلمياإلمارات46120795 198691.91محمد مسعف قطرنج 

203194سلوى حنيفةوفاءبتول احمد حسيانالعلمياإلمارات47110534

207896.21عبد الرحمن محمد الحمدانجوزهبتول أحمد الحمدانالعلمياإلمارات48101052

191288.52سنا جمال الفراريمهبشر جمال فراالعلمياإلمارات49100473

ى عامر الحريريالعلمياإلمارات50110535 207996.24براءه غتوسرزانبشر

184585.38علية عدنان كبابيديعليهبشي  محمد مؤنس جمعه زبادنهالعلمياإلمارات51101510

185085.61حسن خالد عيشانتصاربيان خالد عيشالعلمياإلمارات52232002

يالعلمياإلمارات53101440
يرابعةبيان محمد الراضن

208096.27عبد السالم محمد الراضن

196490.88ال يوجدرشابيسان احمد السعيدالعلمياإلمارات54232003

ي الدوسالعلمياإلمارات55110537
ياسماءبيسان خلدون الراضن

167377.44باسل الراضن

205895.24تسنيم تركي الحاج تركيليلتاله تركي الحاج تركيالعلمياإلمارات56101198

يالعلمياإلمارات57101199 203894.35فراس نزيه الشاجميساءتركي عبد العزيز قطرنج 

212198.167يارس الحمضيجمانةتف  يارس الحمضيالعلمياإلمارات58231919

166076.86ال يوجدربوعتمام عماد الملحمالعلمياإلمارات59101544

203494.16نىه دبكنادياجميل محمد اسامة عجميالعلمياإلمارات60110520

قائمة بأسماء الطالب الذين تمت دراسة طلباتهم ومنحوا أرقام اكتتاب

ي اإلعالنات
ن
ي المراكز المخصصة ضمن المواعيد المحددة ف

ن
يمكن لهؤالء الطالب التقدم إل مفاضالت القبول الجامعي ف

ي ن العلمي واألدن    وحسب التسلسل األبجدي وللفرعي 
ً
 أنه سيتم تحديث القائمة بإضافة أسماء جديدة يوميا

ً
علما
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205094.91أمل سليم بوز الجديماجدةجودي عمار ظاظاالعلمياإلمارات61101200

197691.46طه كش غليونمبنجودي محمد رجبالعلمياإلمارات62110536

200993هيثم أحمد مطلقفاطمةحذيفة محمد مطلقالعلمياإلمارات63101545

ىحسام الدين محمد قاسمالعلمياإلمارات64232004 201093.03ال يوجدبشر

212998.56هادي راتب غانمغادةحسان موىس غانمالعلمياإلمارات65101053

181583.99محمد نضال مصطفن اجبارةليناحسن محمد صبجي نبهانالعلمياإلمارات66101512

211097.674زين سامر االذكهناديحال سامر االذكالعلمياإلمارات67100882

202293.59بالل صالح الدين اإلماممنارحال عبد المنعم رسحانالعلمياإلمارات68101513

207996.25نماء عبد الحميد مباركرنجسحال محمد دامس منال حسنالعلمياإلمارات69101514

ن محمد عاشوريالعلمياإلمارات70101201 183384.83ال يوجدفاتنحني 

210397.328فاطمة محمد نبيل المسكيرانيهحوراء محمد نبيل المسكيالعلمياإلمارات7112130

200993حميدة عرساليصفاءحورية صالح الدين مرتضنالعلمياإلمارات72110538

179182.89ايمن صفوان مرادرزانحياة عمار مرادالعلمياإلمارات73232006

203894.32محمد صبجي دبىسينجالءخالد اسعد الجنديالعلمياإلمارات74110307

203894.33محمد صبجي دبىسينجالءخالد اسعد الجنديالعلمياإلمارات75110491

096.25قمر الغرةقمرخالد لؤي المرصيالعلمياإلمارات76110308

207996.25قمر الغرةقمرخالد لؤي المرصيالعلمياإلمارات77110515

186086.08يوسف علي شنوفاطمةدارين خالد شنوالعلمياإلمارات78101202

ن الصباغالعلمياإلمارات79101515 209096.72دانية محمد صادق المؤذنمروةدانة احمد ياسي 

207195.87محمد جميل همليةرزاندانة محمود الكرديالعلمياإلمارات80101054

196490.9يارس يوسف الحمضيجمانةدانة يارس الحمضيالعلمياإلمارات81231921

202793.82فاطمة عبد الفتاح العمرصبادانية صالح العمرالعلمياإلمارات82101203

180883.69محمد مريدنريمادعاء محمود مريدنالعلمياإلمارات83232007

201093.05علي الحيدردانياديما ماهر الحيدرالعلمياإلمارات84110539

204994.85راما احسان القيقميسونراما إحسان القيقالعلمياإلمارات85102062

196290.83راما قاسمعاكفةراما مصطفن قاسمالعلمياإلمارات86232010

يالعلمياإلمارات87110336 يجليلةراما يسار الزعب  097.98احمد الزعب 

يفةرامة سالم غرز الدينالعلمياإلمارات88232011 212498.32رفعت غرز الدينرسر

190888.29مروة حسان جعفربدوررجاء أسامة عثمانالعلمياإلمارات89101526

195490.44جمال فرحان خلفمنصورةرحاب سلمان خلفالعلمياإلمارات90102094

210197.26ميساء رزق المسالمهألفترزق كمال المسالمهالعلمياإلمارات91100731

ن الشيخ سعدلينارشا عبد الرحمن الشيخ سعدالعلمياإلمارات92101055 210897.59وفاء حسي 

206895.73عبد الرحمن جمعه اليوسفداللرضوان محمد سمي  اليوسفالعلمياإلمارات93101527

يالعلمياإلمارات94100481 يحسناءرغد حسام الدين سبسب  207495.98دانة حسام الدين سبسب 

201393.2محمد حسام عقيلسحررغد شفيق عقيلالعلمياإلمارات95232013

209396.86غياث األحمدميمونةرغد عبدالنارص األحمدالعلمياإلمارات96120809

208696.58عدنان عبد الرحمن الشيخ حمودسناءرغد عدنان الشيخ حمودالعلمياإلمارات97100754

201893.42محمد بشي  داوودالنارفاه شاكر دريزيالعلمياإلمارات98100729

يالعلمياإلمارات99100881
يرزانرند طالل جزمان 

213498.774إلهام أحمد صبجي جزمان 

194890.16شهد محمد عليفنديهرند محمد عليالعلمياإلمارات100100753

يالعلمياإلمارات101101056 يملكرنيم موفق الزعب  211097.67لم موفق الزعب 

يالعلمياإلمارات102101204 يملكرنيم موفق الزعب  211097.67لم موفق الزعب 

يروالرهف عبد الرحمن رسورالعلمياإلمارات103110510
190888.31لؤي الداالن 

يالعلمياإلمارات104100752
ن
212698.39اسماء هشام نعيمهيفاءرهف عبد القادر الصوف

192589.1محمد حسن محمود مكيهرن رهف محمد الديريالعلمياإلمارات105100482

يالعلمياإلمارات106102070 ييتولرهف محمد الشبلي المدلج  177782.24رهف محمد الشبلي المدلج 

202993.9بسام سالممنالرهف مطيع سالمالعلمياإلمارات107102072

نالعلمياإلمارات108101439 ن العبود الحسي  206295.45عمار علي المحمدشمسهروان حسي 

يابتسامريان منصف غنمالعلمياإلمارات109120810
203494.17محمد مهند غريوان 

204594.68حذيفة محمد قصاصنورريم نذير جنبازالعلمياإلمارات110101205

182984.65ممدوح يوسف داغررنارينا امطانيوس داغرالعلمياإلمارات111100751

يالعلمياإلمارات112101206
211697.96ال يوجدسمرزكريا احمد العىسر

196190.77غيث الزهراويرسميهزينه محمد ايمن االخرسالعلمياإلمارات113232015

189887.83رانيه محمود عوضرناسارة اسعد خلوفالعلمياإلمارات114101207

184885.54نور شيخ عليعبي سارة حسان شيخ عليالعلمياإلمارات115120698

204794.767محمود مأمون الصماديهيفاءسارة عماد الصماديالعلمياإلمارات116101934

يالعلمياإلمارات117101528
204794.74خلود عزه الغجريميسارة هاشم الجرمانن

202693.77عائشة أحمد أغوانعائشةساره اسامة غيهالعلمياإلمارات118100483

208996.68ال يوجدنشينسالم سعد عامرالعلمياإلمارات119101057

يالعلمياإلمارات120100750
يحميدةسالم محمد البويضانن

197191.24محمد سعيد محمد البويضانن
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يالعلمياإلمارات121101966
يدانيهسمه أيهم صابونن

205795.213أيمن رامي الصابونن

ة معاذ بظالعلمياإلمارات122110508 نسمي  205395.04معن بظحني 

211898.06محمد مجي الدين حمودسماحسنا محمد الدباغالعلمياإلمارات123101208

203794.28تيسي  الصماديكوثرسناء أيمن الصماديالعلمياإلمارات124232018

188287.09ال يوجدهناديسندس ابراهيم السالماتالعلمياإلمارات125100484

203594.2صالح خالد العبيدنادياسهام خالد الحسونالعلمياإلمارات126100485

203594.2صالح العبيدنادياسهام خالد الحسون العليالعلمياإلمارات127120697

196090.709نور ايمن نرصرباشهد رأفت بوحسنالعلمياإلمارات128102071

188987.45ال يوجدندىشهد رضوان عجاجالعلمياإلمارات129232020

195890.61لؤي علي الجباويسناءشهد مازن المباركالعلمياإلمارات130101529

195990.69رغد ملوكندىشهد محمد رشيد ملوكالعلمياإلمارات131110540

170879.05غي  واضحعدلهشيماء شاكر محمدالعلمياإلمارات132120823

088.65حاتم الشحاذهاسماءصفية عبد الرحمن الشحاذهالعلمياإلمارات133110335

207495.99صفاء سمانليلصالح الدين ضج سباغالعلمياإلمارات134232021

يالعلمياإلمارات135110310
094.76هيثم القداحرغداءصهيب نزيه البلجن

213698.862عبي  عثماناميمةطيب فراس عثمانالعلمياإلمارات136110197

يالعلمياإلمارات137110333
209897.09شمم صالحهشممعائشه عبد السالم مارديبن

ي المنديلالعلمياإلمارات138110513
211097.68عبدالمحيط المنديلعائشهعبد الحميد عبد الغبن

209997.15محمد غازي ابو الخي هناديعبد الرحمن احمد تمام ابو الخي العلمياإلمارات139110517

096.35عائشة االحمدفاطمةعبد الرحمن محمد العليالعلمياإلمارات140110312

نالعلمياإلمارات141101438 206995.76أحمد قاسم النرصيإنعامعبد الرحمن نايل محمد الحسي 

يالعلمياإلمارات142120824
يلماعبد الفتاح محمد زاكي الحكوان  195990.68محمد نور الحلب 

ةعبد هللا حمزة خلف الحجةالعلمياإلمارات143232026 183785.02شادي الخلفأمي 

171679.43ميمونة مزيكابتسامعبد هللا صالح صالحالعلمياإلمارات144232023

201493.23االء كنيشمنالعبد هللا عماد كنيشالعلمياإلمارات145110494

210797.51فراس المطلقنعمهعبد هللا محمد االحمد العنتبليالعلمياإلمارات146110512

096.92شخضيصفاءعبد هللا محمد ماهر محفوظالعلمياإلمارات147110314

يالعلمياإلمارات148101058
187986.95منذر دباغاسماءعبد المعطي زكوان الحكوان 

ن غزوان رجبالعلمياإلمارات149232112 ن الغفريمنالعبد المعي  159273.7ياسمي 

173580.29ال يوجدميادةعبد الهادي محمد بسام شعالنالعلمياإلمارات150232028

نالعلمياإلمارات151101059 ننجوىعبدهللا تيسي  شاهي  202593.73أحمد شكيب شاهي 

210797.514فراس المطلقنعمةعبدهللا محمد األحمد العنتبليالعلمياإلمارات152120814

202693.8محمد أسامة محمد فوزي هدانورعبدهللا محمد بشي  صقالالعلمياإلمارات153101060

ن الجماللمياءعبدهللا محمد خلدون الجمالالعلمياإلمارات154120699 187686.84محمد امي 

194790.14شكري مفلح الحريريزهر الهيلعبدهللا محمد ذيب الحريريالعلمياإلمارات155101530

193289.42عبيدة اسامة السيدروعهعبيدة اسامة السيدالعلمياإلمارات156100486

175181.05نظي  زريقعبي عدنان جمال غاويالعلمياإلمارات157110543

200892.97عبد الرؤوف سليمان المقدادبدورعال توفيق المقدادالعلمياإلمارات158101209

208696.58حسام الدين احمد الحراكيفاطمةعال عمر الحراكيالعلمياإلمارات159101061

وديةالعلمياإلمارات160102117 يمبنعالء هزاع جي 
211697.941زياد محمد القاضن

206695.62عالية المهلهلاروهعالء وضاح نقشبنديالعلمياإلمارات161110499

ن األسودالعلمياإلمارات162101063 ةعلي حسي  199292.22محسن علي األسودامي 

190888.32خالد ابو حمودإيمانعلي مرصن أبو حمودالعلمياإلمارات163231916

نالعلمياإلمارات164110315 208496.44رغد الشيخ عطيةارساءعمار بارس الحسي 

201993.43حسن سنجابرحابعمار يارس غضبانالعلمياإلمارات165110546

198091.66يارس بسام بيطارإسعافعمر بسام بيطارالعلمياإلمارات166102095

096.12فاطمة النوريكوثرعمر جمال النوريالعلمياإلمارات167110317

208596.53ريم العواهديلعمر سمي  العواالعلمياإلمارات168110549

209697.04باسم محمد رزوق الصباغسوسنعمر عبد السالم الصباغالعلمياإلمارات169100748

يدررعمر عصام االحمد المشهدالعلمياإلمارات170100487
ن
198892.03درر محمد صالح سمي  صوف

يالعلمياإلمارات171100746
يسهامعمر محمد البويضانن

206795.68محمد سعيد محمد البويضانن

173380.2ال يوجدندىعمران جمال ريحاويالعلمياإلمارات172232031

يالعلمياإلمارات173110552
يميساءعمرو محمد خي  كيالنن 209296.81مهند قديمب 

206695.62ديبو بدويروضهفادي رامي بدويالعلمياإلمارات174121379

201193.06غيداء ديبميساءفارس لينوف احمدالعلمياإلمارات175110557

211597.9عبد الكريم قلب اللوزنداءفاطمة خرصن الخرصنالعلمياإلمارات176110334

198491.85محمود محمد اسماعيلغيدةفاطمة محمد لسماعيلالعلمياإلمارات177101210

192088.85هبه خلف حمودوسامفاطمه احمد خلف حمودالعلمياإلمارات178231929

096.48روان العبد الرحيمنجالءفراس احمد العبد الرحيمالعلمياإلمارات179110319

208896.64فاطمة محمد وليد جمالفاديةفرح باسل الدوريالعلمياإلمارات180100488
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قائمة بأسماء الطالب الذين تمت دراسة طلباتهم ومنحوا أرقام اكتتاب

ي اإلعالنات
ن
ي المراكز المخصصة ضمن المواعيد المحددة ف

ن
يمكن لهؤالء الطالب التقدم إل مفاضالت القبول الجامعي ف

ي ن العلمي واألدن    وحسب التسلسل األبجدي وللفرعي 
ً
 أنه سيتم تحديث القائمة بإضافة أسماء جديدة يوميا

ً
علما

يالعلمياإلمارات181232032
يهناديفرح محمد بسام متيبن

196290.82شادي متيبن

اويالعلمياإلمارات182231902 وز شفيق خرصن اويسميةفي  210797.53فؤاد خرصن

195690.55غزوان جرجس فياضنشينفيليب ابراهيم فياضالعلمياإلمارات183100747

نقضي حسام سليمانالعلمياإلمارات184101972 187586.792محمد احمد سليمانهيفي 

191488.6نبيل النجارلبانهكنان عبد الرحمن نجارالعلمياإلمارات185110562

يالعلمياإلمارات186110567
يريمالرا سامر محمد فؤاد تركمانن

205995.31الرا تركمانن

ن عبد اللطيف الفارسالعلمياإلمارات187100489 196090.72أنوار نايف المقدادرحابلجي 

ن محمد السويدانالعلمياإلمارات188101068 183484.9سورية سليم الفارستغريدلجي 

172079.59نور أيمن نرصعبي ليث وائل فهدالعلمياإلمارات189102006

095.53حازم قريدهالليالس ايهاب قريدالعلمياإلمارات190110329

206495.53حازم قريدهناليالس ايهاب قريدالعلمياإلمارات191110547

208796.59سىه القصي خلودليليت كمال القصي العلمياإلمارات192110544

يالعلمياإلمارات193101211
ن بسام الحسبن يرفيفلي 

192288.97نزار الحسبن

ن نزار جاموسالعلمياإلمارات194101070 ىلي  205695.16عبد النارص جاموسبشر

210697.47سامر علي خلوفمروهماريا نارص خلوفالعلمياإلمارات195100492

211998.1دالل فايز قسومةديمةمارية محمد قسومةالعلمياإلمارات196100743

212298.217دانة ابراهيم حسنكنازمحمد ابراهيم حسنالعلمياإلمارات197100876

171379.3مأمون الجمالرداحمحمد ابراهيم عزام الجمالالعلمياإلمارات198110519

210197.24محمد احمد زعرورلمياءمحمد احمد زعرورالعلمياإلمارات199100745

209797.06رنيم محمد اليوسفهاللةمحمد أحمد السلوميالعلمياإلمارات200102010

203194.03جودي هيثم فحامرنامحمد أحمد وتارالعلمياإلمارات201101531

202593.75راغد محمود قني منالمحمد أمي  عامر رشيد قني العلمياإلمارات202102014

199992.55ال يوجدهندمحمد توفيق محمدالعلمياإلمارات203101212

167777.63احالم جاسم الشيخايمانمحمد جاسم الشيخ احمدالعلمياإلمارات204101213

200592.8لينة محمد عامر رجبنشينمحمد طارق محمد عامر رجبالعلمياإلمارات205101214

بلديمحمد عادل االمام الغباريالعلمياإلمارات206110501 174980.94االمام الغباريشي 

ن مخطهريممحمد عامر الخراطالعلمياإلمارات207102018 ن معي  207095.82أمي 

يالعلمياإلمارات208101215
يصفاءمحمد عماد الدين الناىسر

212098.15خالد عماد الدين الناىسر

204294.52مي عطريميمحمد فراس حجارالعلمياإلمارات209110542

196290.82عبد الرحمن العبدهناديمحمد لؤي تركمانالعلمياإلمارات210110554

يالعلمياإلمارات211102022 192789.21ال يوجدوالءمحمد ماهر الزعب 

207195.88جود محمد المع سواسعفتمحمد مجد محمد المع سواسالعلمياإلمارات212102024

190288.03حسن مطلق اسماعيلأحالممحمد محمود عوضالعلمياإلمارات213101072

193089.32أحمد مجد الدين لحامتغريدمحمد محمود لحامالعلمياإلمارات214120701

200892.94ال يوجدمروجمحمد مطاع الحريريالعلمياإلمارات215101074

203294.04االء شعرواينادرهمحمد معاذ محمد سعيد شعراويالعلمياإلمارات216110321

يالعلمياإلمارات217120702
اس نشين المزرعانن يهناءمحمد ني 

208396.42عبد الكريم المزرعانن

يالعلمياإلمارات218120798
يسارةمحمد هشام صفوان البوىسر

203594.17بنون البوىسر

174180.588محمد مالك وليد شحرورملكةمحمد يارس لحامالعلمياإلمارات219100877

183885.054محمد مازن عاضيشذىمحمد يامن مظفر جمال الدينالعلمياإلمارات220100880

186686.37محمود محمد عيد الزهريهيفاءمحمد يوسف الزهريالعلمياإلمارات221101077

204494.61هدى ايمن النجارغاليةمحمود ايمن النجارالعلمياإلمارات222100493

191388.54فتحيه محمد الحمدفتحيهمحمود خالد العودهالعلمياإلمارات223100744

نرىسرمحمود يارس اسماعيلالعلمياإلمارات224100742 205795.2محمد زكي سعد حسي 

195290.35حسن عثمانبديعةمرام مهند عقادالعلمياإلمارات225101079

يميساءمرح يارس الجرادالعلمياإلمارات226100495
ي السخبن

ن
210797.51ذياب الف

189687.74ريمه أدهم شوهديايمانمروه اغيد زيتونهالعلمياإلمارات227101081

191888.78ال يوجدميادةمريم عبد المالك الخواجةالعلمياإلمارات228102025

يالعلمياإلمارات229101216
204894.78ال يوجدنهلةمصطفن مجد البيسونن

202493.67ال يوجدلمامصطفن مهند النمرالعلمياإلمارات230102027

196690.99خلف خليفة الخميس الخليفةدنيامعاذ محمد الخليفةالعلمياإلمارات23112033

203794.29ارساء الحمود المغي ربامالك لؤي الهزاعالعلمياإلمارات232110506

205795.23عبدالقادر أفضيلفداءممدوح حسن أفضيلالعلمياإلمارات233120807

201593.25أنس حسام الدين قاسورندةمهند حسام الدين قاسوالعلمياإلمارات23412034

188387.15سمر الكرديابتسامميس يوسف الكرديالعلمياإلمارات235101083

096.74محمد سالمفائزةميساء سمي  سالمالعلمياإلمارات236110327

اس سامر بركاتالعلمياإلمارات23712035 اس سامر بركاترابيهني  182684.5ني 

185585.86نوار نزار السليمانانصافنوار نزار السليمانالعلمياإلمارات238100498

203594.19منار الفنانزكاءنور احمد الشهابالعلمياإلمارات239110559

ي مقصودايماننور الهدى ابراهيم الحاج حسنالعلمياإلمارات240101085
206495.54علي عبد الغبن
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206195.38عبد اللطيف الشماعريمنور الهدى عبد الوهاب الشماعالعلمياإلمارات241110504

096.77ليل صبحيةميساءنور علي المجذوبالعلمياإلمارات242110325

ىنور عماد طنجوالعلمياإلمارات243100737 173380.22ال يوجدبشر

ىنور قاسم قاسمالعلمياإلمارات244100735 203794.27وئام قاسم قاسمبشر

190688.21شادي أحمد فائز كنعانجمانةنور محمد أنس زفرالعلمياإلمارات245100499

يالعلمياإلمارات246120696
ون  206795.7محمد خي  هللانازكنور محمد جمال البي 

يدانيةنور محمد سامر سواسالعلمياإلمارات247100500
210997.64حال محمود نهاد حيالنن

193489.5سحر عبد الجبار سعد الدينسحرنور محمد غزالالعلمياإلمارات24812036

ي حافضالعلمياإلمارات249101087
ي حافضنجالءنور محمود كنيفان 

204294.5عامر أحمد كنيفان 

يالعلمياإلمارات250101217 ياملهاجر عبد السالم الخب  162275.08ناديا خلف الخب 

ي كمال عزيالعلمياإلمارات25112037
159273.67ال يوجدريمهانن

200392.7منال محمد ناظم بازركانمنالهبة محمد حماميالعلمياإلمارات252101091

214399.21سامر عزامهويداهبه اسمندر عامرالعلمياإلمارات253110323

208996.71بانه الزحيليثناءهبه عمر الزحيليالعلمياإلمارات254110503

نالعلمياإلمارات255101114 نمجدهديل حكمت الياسي  198291.75هاجر حكمت الياسي 

نالعلمياإلمارات256231913 177682.2بصفته الشخصيةنوراهديل عزام الياسي 

يالعلمياإلمارات257110565 197291.27متعب النمشنجالءهديل محمود خرصن

208796.62شخضيايمانهشام حسان اسعيدالعلمياإلمارات258110577

203794.303محمد خي  علي عبد السالممبنهمام ميش محمدالعلمياإلمارات259101968

ن الفتوىالعلمياإلمارات260120703 169378.36فاطمة ظروفميهيا ملهم أمي 

188887.4محمد محمد وجيه طرابنشينوجيه أحمد طرابالعلمياإلمارات26112038

195290.333بصفته الشخصيةسهروسيم محمد مرهف طباالعلمياإلمارات262231904

208196.3رياض الشيخ محمودسماحوئام امجد الشيخالعلمياإلمارات263100468

174380.69رامز محمد سهيل الحافظمناليزن أمجد الحافظالعلمياإلمارات264100503

211197.728عبدهللا رضوان زهرهسالميزن رضوان زهرهالعلمياإلمارات265100878

195590.5حازم انور العمارينخلوديمان محمد ليث النصاريالعلمياإلمارات266101218

200092.56محمد ضياء محمود المحيميدحليمةيوسف طارق المحيميدالعلمياإلمارات267100505

092.56محمد ضياء المحيميدحليمهيوسف طارق المحيميدالعلمياإلمارات268110322

ياإلمارات269121329 ياألدن  191296.536عبد النارص عبد المالكبراءةهند هيثم الشلب 
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