
االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

يدير الزور149 ابان محمد الكاطعأدب 

يدير الزور23906 اري    ج عبدالفتاح العليأدب 

يدير الزور33913 ارساء خضر الخرفانأدب 

يالحسكة44719 ارساء محمود عليأدب 

يالحسكة53562 اسماء شاذلي البنيهأدب 

يالرقة6253 اسماعيل موىس االبراهيمأدب 

يالحسكة73839 ر عبد السالم اوزدميرأدب  افير

يالحسكة8801 القسام نض موصلليأدب 

يدير الزور93984 اليمامه عبدالستار السماعيلأدب 

يالحسكة103093 امل دحام الجمعهأدب 

يدير الزور11531 امير يارس الدواسأدب 

يالحسكة12197 ايفان عبد الجليل مادوأدب 

يالحسكة133231 ايالف عبدهللا رحيلأدب 

يالحسكة143468 إيناس محمد السليمانأدب 

يالحسكة151894 آري رمضان حسنأدب 

يالحسكة163524 أدب 
ر آالء فيصل الحسير

يالحسكة173623 هوأدب  آيه ثامر الي 

يدير الزور183239 جلنار ناظم العلوشأدب 

يدير الزور193242 جود عمر كرجوسليأدب 

يالحسكة203261 أدب 
ر ر آدم حسير جير

يالحسكة21268 حسن بهجت حموأدب 

يالحسكة222090 دليار محمد العليأدب 

يالحسكة233272 ديانا رمضان تاج الدينأدب 

يالحسكة242101 رامي علي االحمدأدب 

يالحسكة2518 راوان زهير وليكاأدب 

يالحسكة263581 رسل احمد االبراهيمأدب 

يدير الزور273255 رغد عبد الوهاب المحمدأدب 

يالحسكة284098 رغد محمود احمدأدب 

يدير الزور293256 رغد معن الغديرأدب 

يدير الزور304269 رنيم اسد الجروأدب 

يالرقة312844 أدب 
ر رهف عبد الحسير

يدير الزور323258 رهف مصلح العليأدب 

يدير الزور333251 أدب 
رؤى احمد خضر

ية بجامعة الفرات ر ر باختبار اللغة اإلنكلير أسماء الناجحير
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ية بجامعة الفرات ر ر باختبار اللغة اإلنكلير أسماء الناجحير

يدير الزور344331 ريم مظهور الصالحأدب 

يالحسكة354209 وبيانأدب  سيفان كربيت سير

يالحسكة363308 سيمان علي محمدأدب 

يدير الزور373270 شذر محمد اقبال الحسن البجعهأدب 

يدير الزور383391 شمس خالد الونوسأدب 

يالرقة392155 يأدب   صليب 
ر شهد حسير

يدير الزور40687 صطوف جمال الطلبأدب 

يالحسكة41131 صهيب بكري حمزهأدب 

يدير الزور426163 يأدب  عائشه صالح الوهيب 

يالحسكة431091 عبد الرزاق محمد الحمدأدب 

يدير الزور44115 عبد المهيمن امجد حماد العزاويأدب 

يالحسكة4524 عبدالباسط احمد السمحيأدب 

يدير الزور464486 أدب 
ر عال حمود الحسير

يالحسكة474279 فاطمه انور اسماعيلأدب 

يدير الزور484546 فاطمه خليل االبراهيمأدب 

يدير الزور493285 فايزه رضوان السيدأدب 

يدير الزور503286 فرح عبد السالم الدوالنأدب 

يالحسكة513403 ر اندراوس كوريهأدب  كرستير

يالحسكة524348 لورين عبدالهادي حسنأدب 

يالحسكة533331 لورين علمدار خليلأدب 

يالحسكة544351 ا وليد صالحأدب  ر لير

يالحسكة551266 مجد احمد السعيدأدب 

يالحسكة56290 محمد نور ادريس عبديأدب 

يالحسكة574384 مرام رضوان حسنأدب 

يالحسكة583406 ئيلأدب  مريام ابراهيم كي 

يالحسكة593343 مريم محمد رامي االحمد الجمعهأدب 

يالحسكة603344 أدب 
ر  الحسير

مريم مصطفر

يدير الزور611032 مصطفر حامد العليجأدب 

يالحسكة624457 ندى خالد سيدوأدب 

يالرقة632151 نرسين حمد العجلأدب 

يدير الزور641057 نعيم عبدو عبدوأدب 

يدير الزور656295 ر الدرزيأدب  نهلة حسير

يالحسكة6676 نورالدين غازي حمورأدب 
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يدير الزور676322 هبه عدنان المحمدأدب 

يالحسكة683460 هالله حواس النهيرأدب 

يدير الزور693434 هنادي احمد الشبليأدب 

يدير الزور703438 يارا محمد الصالحأدب 

يدير الزور712672 يزن احمد الكاطعأدب 

يالحسكة7280 ر الحمادهأدب  يزن حسير

يالحسكة732520 يأدب 
يوسف احمد الحسابر

عيالحسكة74118
ررسر آالء سعيد حسير

عيطرطوس7550
بيان احمد الحيدرسر

اثير سعيد المحمودعلميدير الزور7616365

احمد عدنان السليمان الهزاع العليعلميدير الزور779169

اسالم عدنان العلوعلميدير الزور7812006

االء حامد البلعطعلميدير الزور7912011

االن فرحان عيىسعلميالحسكة806695

البتول اياد المصطفرعلميدير الزور8114097

امل علي غضبان الشاطيعلميدير الزور8214132

ايمان مصطفر محمدعلميالحسكة8311649

ايه امير االحمدالسماعيلعلميدير الزور8412272

إسالم عمر الصالحعلميدير الزور8512339

رعلميالحسكة8611615 أسماء فيصل الحسير

 علي كانعلميالحسكة879229
ر أالء حسير

آالء عبد الموىسعلميدير الزور8816371

آالء عدنان ابراهيمعلميالحسكة898996

آناماريا شانت بيدروسعلميالحسكة909484

بتول سالم الحميدعلميالحسكة919921

بتول محمد عاصيعلميالحسكة929399

جمال عبدالنارص عوادعلميدير الزور939188

جميله عبدالحميد عبيدوعلميالحسكة948812

جهاد راغب عيىسعلميالحسكة957169

جودي كمال خضرعلميالحسكة968813

حسن محمد قاسمعلميالحسكة975867

 اكرم العليعلميالحسكة987262
ر حسير

حال مصطفر سلطانعلميالرقة9910417
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حمزه يعقوب السليمانعلميدير الزور10010228

حنان قاسم محمد الطويلعلميدير الزور10112060

ر حسن عيىسعلميالحسكة1029553 حنير

حور ايمن الصالحعلميدير الزور10315503

ختام خلف العلي الحميدعلميالرقة10410437

دليار عالء الدين االحمدعلميالحسكة1056238

راما سوار شيخ بكرعلميالحسكة10611179

ربا محمدويس الحاج امريرعلميدير الزور10714336

رحمه محمد المال خلفعلميدير الزور10815539

رعلميدير الزور10914352 رغد خضر الحسير

رنيو قرياقس كوريهعلميالحسكة1106660

رهام عبد الرزاق الحمادهعلميدير الزور11116145

ريام محمد عاصيعلميالحسكة1129400

ريفان احمد بركاتعلميالحسكة1135893

سدرة معاويه عبدالقادرعلميدير الزور11412120

سيدرا هسام هسامعلميالحسكة1159656

شهد احمد الخليف العبدهللاعلميالحسكة1169030

شهد احمد الشحاذهعلميدير الزور11712126

شهد غسان الحاج احمدعلميدير الزور11812131

شهد ماجد لولحعلميالحسكة1199145

شهرت محمد رضا احمدعلميدير الزور12012135

ين احمد محمدعلميالحسكة12111267 شير

 علي كانعلميالحسكة12210747
ر شيماء حسير

صدام رمضان االحمدعلميالحسكة1237774

انعلميالحسكة1246189 علم الدين عبدالرزاق قير

فاطمه عدنان موىسعلميالحسكة1259967

فرح عبود العليعلميدير الزور12616260

ليندا احمد جان عثمانعلميالحسكة12710016

يعلميدير الزور12812331
ماريه احمد االحمدالعابر

محمد رضوان علي السليمان الهزاع العليعلميدير الزور12911077

رعلميدير الزور13011699 محمد عمر الحسير

مصطفر محمد النجارعلميدير الزور1319487

منار محمد الصالحعلميالحسكة13211820
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مهند جاسم المحمدعلميالحسكة1336015

مورا موريس الياسعلميالحسكة13410067

نسيم سمير مراحاعلميالحسكة1357014

نور الهدى عبدالكريم الطهعلميدير الزور13612219

رعلميالحسكة1379416 نور الهدى محمد علي الحسير

رعلميدير الزور13812206 نور بسام علي الحسير

نور عبد الكريم حسنعلميالحسكة13911844

هبه محمود المزعلعلميدير الزور14012222

ر عدنان يونسعلميالحسكة1418842 هملير

وسام ماجد السالمعلميدير الزور1429268

وعد موىس الفياضعلميدير الزور14314788
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