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مالحظات

كتابةمجموعالنظريالعممي
غيابغائب62815آالء نديم خديجو1
فقط ست وستون985184866أناغيم عمي حيدر2
فقط ستون967174360احمد جياد االبراىيم3
فقط خمسة عشر64515015احمد محمد بياء الدين المحمد طو4
فقط أربع وخمسون445163854اسامة اكرم كمثوم5

فقط خمس وعشرون601131225اناغيم مازن مني6

فقط إحدى وثالثون609191231ايمان يوسف رستم7

فقط ستون971204060بتول عمار جبر8
فقط ستون760184260بتول غزوان أسعد البكري9
غيابغائب73620ثابت راتب حويجو10
فقط أربعون935132740حسن يحيى ديوب11
فقط ثمان وسبعون589205878حميمو احمد أدىم12

فقط أربعون747142640خالد جمال عمرو13
فقط ثمان وأربعون782202848خالد سميم الخطاب14

فقط أربع وستون811214364رؤى ادريس سويدان15
غيابغائب8131رامي نزار كحمة16
فقط ثالث وسبعون583215273رشيد أكرم ياغي17

فقط ست وسبعون944255176رىام عبد الرحمن عاشور18

فقط إثنان وثمانون791275582رىام نزار جبر19

فقط إحدى وستون629223961رىف عمار اليازجي20

محرومغيابغائبغائب1140روان عمي زينو21
فقط سبع وستون457224567روان ماجد وسوف22
فقط إحدى وعشرون57817421ريم عماد العثمان23

فقط ستون727184260ريما رضوان غزال24
فقط ثمان وعشرون836131528زىراء رياض الحاج عمي25

فقط سبعون732254570زيد حسام سالمو26
فقط إحدى وستون759204161سارة ميسره آفا27

فقط ثالث وثالثون632132033سكارليت عمي ديوب28

فقط تسع وثالثون572231639سميم رامي ديوب29

فقط إحدى وسبعون789244771شام منير أحمد30

فقط خمس وخمسون411223355شذى وليد فطوم31

فقط خمس وأربعون689162945عبد الرحمن عبد السالم محمد الشويخ32

فقط إحدى وسبعون955234871عال احمد عز الدين33
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فقط أربع وخمسون969163854عمي محمد الحسين34

غيابغائب39515غالية محمد الزبدي35
فقط أربع وستون582234164غيث غياث شاىين36
غيابغائب46110غيث فراس صيوم37
فقط سبع وستون737204767فرح طمعت شاىين38
فقط ثالث وسبعون767235073فرح مييب ديوب39

فقط تسع وعشرون756101929لجين كرم حبيب40

فقط تسع وثالثون788182139لور عمي عبيده41

فقط إثنان وسبعون1141254772لينا عبد الحكيم العمر42

فقط خمسة عشر38713215محمد ايمن الحسن43
فقط أربع وستون764174764محمد عبد الرحمن بكور44
فقط تسع وستون746145569محمود عمي الشيخو45
فقط إحدى وثالثون803151631مرام محمد تاجو46

فقط ست وسبعون738225476مرح محمد الخطيب47

فقط سبع وثمانون769295887منار محمد سمير ضعون48

فقط سبع وخمسون742183957ميند زياد ابراىيم49

فقط إحدى وسبعون733244771مي تيسير رزوق50

فقط خمس وثمانون761265985مي حكمت نكاره51

فقط تسع وعشرون427151429نزار درويش درويش52

غيابغائب94614نور رعد المال53
فقط تسع وستون743254469نور فايز الالذقاني54
فقط إحدى وأربعون585142741نور محمد الياسين55

غيابغائب66122نورا محمد طحموش56
فقط ستون954204060نيروز حسن الشيخ ياسين57
فقط ست وثالثون394142236ىاشم معن العايق58

فقط أربع وأربعون953133144ىالة عمي ابراىيم59

فقط سبعون432214970ىدى ماىر السقا60
فقط خمسون993203050ىديل ناصر مقصود61
فقط تسع وأربعون471163349ىيا عصام الدالي62

فقط تسع وثالثون963162339وئام محمد كنجو السميمان63

فقط ست وثالثون610162036يارة عاصم الشعار64

فقط سبعون970195170يزن أسعد خضور65
فقط ثالث وخمسون683153853يزن عماد الدين رزوق66

غيابغائب59112يمار محمد الخطيب67
فقط خمس وسبعون818274875يمام مأمون الخطيب68

0طالب االستضافة69
فقط ستون164460الرقةاركان حسن المسطو70
فقط ثمان وثالثون152338الرقةبتول رائد ضوا71



فقط ثمان وستون224668الحسكةعمي  غسان عسميو72
فقط خمس وخمسون163955الحسكةأماني امين زريقة73

غيابغائب19الحسكةعمار محمد خموف74
فقط إحدى وثالثون211031الحسكةمحمد شوكات المحمد75

فقط أربع وخمسون163854الحسكةمحمد عمي ايمن كحيل76

فقط إحدى وخمسون153651الحسكةراما محسن الدعبول77

فقط ثالث وستون214263الحسكةكريم  امين عيسى78

فقط أربع وستون0204464اماني حسن بركات79
فقط أربع وأربعون0202444برىان الدين محمد العمر80

فقط إحدى وأربعون0172441رامي عمي الجرعتمي81

فقط خمس وستون0194665ريناد غازي الشيخ عمي82

فقط إثنان وأربعون0152742فاطمة ناجح ياغي83

فقط إثنان وخمسون0114152كريم ناجح ياغي84

فقط ثمان وعشرون0151328ىالل السميمان85

فقط إثنان وسبعون0254772ساىر الشعبان86

4غيابغائب54815أنس فايز المحمود87
3فقط ثالث وستون569164763احمد حاتم ضفار88
3فقط إحدى وثالثون654141731باسمو غياث العرنجي89
اعادة عمميفقط خمس وثالثون800241135براءه أحمد ابراىيم90
اعادة عمميغيابغائب65916بييره محمد الزبدي91
غيابغائب44315بيان جمال الدين مموحي92
اعادة عمميفقط ستون536253560جمعو عمي المحمود العمر93
3غيابغائب66617خزامى عمي عجوب94
3فقط سبع وخمسون611193857رغد ايمن مقداد95
3غيابغائب63010رنده فريد السموم96
اعادة عمميفقط خمس وستون822184765رىف عمي حمود97
3فقط ست وستون669184866رىف مصطفى الجرف98
4فقط خمس وسبعون809264975رىف موفق السيد99
3فقط إثنان وأربعون668192342ريتا نزار عموش100
3فقط إحدى وأربعون468182341ريما وائل حاج يوسف101
4غيابغائب54919زينب جبر جبر102
اعادة عمميغيابغائب67613شادي عدنان غضنفر103
اعادة عمميغيابغائب44716عبدالكريم محمد الحسون104
4غيابغائب58816عالء ابراىيم السميمان105
3فقط تسع وخمسون575203959عالء يوسف غريب106
اعادة عمميفقط إحدى وستون656194261عمي حسين الحركي107
اعادة عمميغيابغائب72213عمي خالد جاكيش108
3فقط إثنان وأربعون555142842لمى محمد مؤمن الجرعتمي109



3فقط إثنان وأربعون423202242ماىر بالل جمول110
اعادة عمميفقط ست وأربعون420202646ماىر يوسف الصالوي111
اعادة عمميغيابغائب4793محمد صفوان الحموي112
3غيابغائب70915محمد فيصل اقزيز113
3فقط إثنان وستون812174562نغم حسن الخطيب114
اعادة عمميفقط ثمان وثالثون562182038ىاشم خالد االحمد115
منقطعغيابغائب70010ىويدا محمد األحمد116
3غيابغائب59316يارا عماد الصييوني117
3غيابغائب70816ياسمين فيصل اقزيز118
3فقط أربع وأربعون439143044يزن دريد عزو119
4غيابغائب43318امير العبدو120
3فقط إثنان وثالثون937102232بيان عبد السالم النعيم121
اعادة عمميغيابغائب92817تمام عبد الجبار خميل122
4غيابغائب96517حال عصام االسعد123
اعادة عمميفقط خمس وثالثون943132235ريم نضال الراعي124
4غيابغائب93014محمد نصر الدين المحمد125
4غيابغائب10حمبمرح فايز شاليش126
3فقط إحدى وستون658214061الحسين عمي عيشة127
3غيابغائب38318ايمان  فواز زينو128
فقط سبع وأربعون473182947بشرى ثائر الخطيب129

غيابغائب69619بيان حسين الصالح130
غيابغائب67821راما غياث جبر131
4غيابغائب26114رشا باسم يعقوب132
4غيابغائب45414زىرة عبد المنعم طرابمسية133
فقط إثنان وأربعون520182442سارة احمد حمود134

3غيابغائب67217سحر عمي قشمر135
ايقاف تسجيلغيابغائب29015فاطمة محمد الينداوي136
غيابغائب37611محمد حسن جبر137
غيابغائب41817محمد نزار الدبيات138
غيابغائب43717ميس مأمون غالي139
غيابغائب41216نجالء ماىر خدوج140
اعادة عمميفقط تسع وأربعون462193049ىبة فيصل درويش141
غيابغائب66314ىال سمير محفوض142
اعادة عمميغيابغائب43814يمام بسام خمف143
اعادة عمميغيابغائب82517عمار غازي البعريني144
غيابغائب29915الرا أحمد سفر145
اعادة عمميفقط سبعون995234770شرف رائد محفوض146
اعادة عمميفقط إثنان وسبعون994264672يارا رمزات محفوض147



اعادة عمميفقط ثالث وسبعون255235073أحمد محمد سمير ضعون148
غيابغائب49617أحمد نزار سعد149
اعادة عمميفقط تسع وستون428165369أمل قتيبة ناصر150
غيابغائبغائب67417أنغام سعد سعد151
فقط إحدى وخمسون409133851بانة عمي الحواط152

غيابغائبغائب68115رنا عمي ابراىيم153
غيابغائبغائب39220صبا نادر أبو قاسم154
فقط ست وأربعون196192746عبد الرحمن عبد القادر  العمر155

غيابغائبغائب26616فرح سمير صافية156
غيابغائبغائب44416فيد نايف الحموي157
غيابغائبغائب69214مارسيل جمال السعد158
فقط خمس وستون494174865مي غيث كردية159

غيابغائبغائب32017نغم طالل الغندور160
غيابغائبغائب45818يمام عمي ديوب161
غيابغائبغائب16حمبخضر عدنان محمود162
اعادة عمميغيابغائبغائب20حمبعوض عبد الرزاق بديوي163
فقط ثمان وخمسون296144458عمي غسان الصالح164

فقط تسع وستون513175269كريم مستنصر القطريب165
فقط إحدى وستون220174461نور فايز داؤد166

غيابغائبغائب50415أحمد كمثوم167
فقط ست وستون273204666أسامة رياض الصميب168
غيابغائب52620نور بسام بدور169
فقط ثمان وعشرون404161228الميث محمد  عميا170

غيابغائب11516اياد أحمد العبيد171
غيابغائب41523خالدية رشيد العثمان172
غيابغائب27116عبد العزيز حمدو نمر173
غيابغائب38917عبيرىزاع سعد174
غيابغائب42216عمي ىيثم فخور175
غيابغائب47416مرح محمد  قنزع176
فقط إثنان وستون405243862ىبة محمد الصطوف177
غيابغائب7014صبا عيسى األحمد178
محرومغيابغائبمحروم519ريام عمي الرحال179
فقط ثمان وعشرون161228ادلبمحمد  اديب عتيق180

غيابغائب27214لؤي وائل شاىين181
غيابغائب15019آالء عمر الجاسم182
غيابغائب30611سامر اسماعيل عيد183
اعادة عمميفقط ثمان وخمسون223658نيرمين جباس184
فقط إحدى وستون144761خالد سيفو185



فقط إحدى وخمسون173451خديجة الخميل186


