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الرياضياتاألولى7669احمدالعرندسدعاء201
الرياضياتاألولى8152اياداملصالديانا202
الرياضياتاألولى13748شاديالدنيادينا203
املعلوماتيةاألولى10310جاللمحمدذو الفقار204
الرياضياتاألولى12617متاماالبرشراما205
الرياضياتاألولى8746منيرحاج حسنيراما206
علم األحياءاألولى9048امينعساكرراما207
الكيمياءاألولى11198مضرعيسىراما208
علم األحياءاألولى13018محمد طارقكعدهراما209
الرياضياتاألولى11265راميحبيبرامينيل210
الكيمياءاألولى10709محمد فادياملنصوررائد211
الكيمياءاألولى9166عامرحالقرزان212
الرياضياتاألولى10844محي الديناملصريرشيد213
علم األحياءاألولى11878محمد رفيقاوزونرضوان214
علم األحياءاألولى11062ساميسمانرغد215
علم األحياءالثانية10985وليدضاهررغد216
الكيمياءالثانية11372محمدهزميرغد217
الكيمياءالثانية8546عبد الكرميجعفررفاه218
الرياضياتالثانية10790إياداحملمدرنا219
علم األحياءالثانية12866فيصلسليمانرند220
الكيمياءالثانية10089سليمانصقررند221
الرياضياتالثانية8411جهادفانوسرند222
الرياضياتالثانية9867احمدالسالمهرنيم223
الكيمياءالثانية10489عصامالبكوررهف224
الرياضياتالثانية9902فاديرضوانرهف225
الرياضياتالثانية12963عليعباسرهف226
الكيمياءالثانية13260متيماملرعيروان227
الكيمياءالثانية14037طونيالسعدرود228
الفيزياءالثانية11394عبدوشاهنيرودك229
الفيزياءالثانية12088اسدسليمانروزبة230
الكيمياءالثانية12400سامرالطعمهرونق231
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الرياضياتالثانية12057عليالعليروى232
الرياضياتالثانية10891وفيقعباسروى233
علم األحياءالثانية13305نزيهدامسرؤى234
الكيمياءالثانية11273عماردبورؤى235
الفيزياءالثالثة9221ماهرخضورريان236
الرياضياتالثالثة9214يحيىالقاسمريتا237
علم األحياءالثالثة7510سامرجنورهريتا238
علم األحياءالثالثة7613شادييوسفريتا239
الرياضياتالثالثة12587حسناحلبيبرمي240
علم األحياءالثالثة12762محمدابو ناقوررميا241
الكيمياءالثالثة12638عمراناحملمودرميا242
الرياضياتالثالثة9273عبد النافعاليوسفرمياس243
علم األحياءالثالثة13194جورجصليبيرميي244
الكيمياءالثالثة13884احمدوسوفزكريا245
الرياضياتالثالثة12657سميرحاميشزهراء246
املعلوماتيةالثالثة14078رشيدالفارسزهير247
الفيزياءالثالثة7420محمد مكرمالطرابلسيزياد248
املعلوماتيةالثالثة10715بسامالسقازيد249
الكيمياءالثالثة10718نعيممسعودزيد250
الفيزياءالثالثة9797ثائرالسليمانزين251
الرياضياتالثالثة8030عليجتورزين252
الكيمياءالثالثة12595دانيالجامعزين253
الكيمياءالثالثة12383احمدطرفهزين254
علم األحياءالثالثة14219فؤادعبداهللزين255
الرياضياتالرابعة9158حساممحمدزين256
الرياضياتالرابعة12397غياثشعبانزين الدين257
الرياضياتالرابعة13055امينالدرويشزين العابدين258
الرياضياتالرابعة10431عليالعجيزين العابدين259
الكيمياءالرابعة10836نزيهالعيسىزين العابدين260
الرياضياتالرابعة10202محمدحاج حسنزين العابدين261
الرياضياتالرابعة7951فاديابراهيمزينب262
الرياضياتالرابعة10311ضياءالسالمهزينب263
الرياضياتالرابعة8156احمداملوعيزينب264
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الرياضياتالرابعة7413محمد فهميأفيونيزينب265
الرياضياتالرابعة10279عصامعوادزينب266
الكيمياءالرابعة11619سميريوسفزينب267
علم األحياءالرابعة10854عبدالكرميالشدودزينة268
الرياضياتالرابعة13998اسامهالقاضيزينة269
علم األحياءالرابعة14193احسانالتبانزينه270
علم األحياءالرابعة13500اسامهالعمرزينه271
علم األحياءالرابعة12137منجدالكرديزينه272
علم األحياءالرابعة9051رضاصافيزينه273
الرياضياتالرابعة8635محمد وائلالزوكاريساجده274
علم األحياءالرابعة14212سعدالديبسارة275
الرياضياتاخلامسة13393امينالسباعيسارة276
الرياضياتاخلامسة13782منيبطليماتسارة277
الرياضياتاخلامسة9921مأموناباظهساره278
املعلوماتيةاخلامسة9286محمدالبدرساره279
الرياضياتاخلامسة12423هانيالدنياساره280
الكيمياءاخلامسة11390فايقحمدساره281
الرياضياتاخلامسة12549سامرشبوعساره282
الرياضياتاخلامسة8502عمادالدينشماليساره283
علم األحياءاخلامسة11974احلكمشيخ احمدساره284
الرياضياتاخلامسة12802مهديعليساره285
الكيمياءاخلامسة8375أحمدعليساره286
الكيمياءاخلامسة13505زايدملحمساره287
الفيزياءاخلامسة9637قيسحسنيسالي288
الكيمياءاخلامسة10091فراسشعبانسالي289
الرياضياتاخلامسة11463حسانعمارسالي290
الكيمياءاخلامسة8265اسماعيلمنالسالي291
الكيمياءاخلامسة13997نزيهبركاتسام292
الرياضياتاخلامسة11642الياساسعدسانتا293
الرياضياتاخلامسة13132رفعاتطعمهساندي294
املعلوماتيةاخلامسة7457صالحابو طبقسدره295
علم األحياءالسادسة10570محمودادريسسدره296
الرياضياتالسادسة8848جابرسحلولسدره297
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املعلوماتيةالسادسة14023جمالقاقاسدره298
الرياضياتالسادسة11789ناصراجلاسمسدن299
الرياضياتالسادسة11125سميرندافسركيس300
الرياضياتالسادسة9486زياددبدوبسعاد301
علم األحياءالسادسة9210صالحعمرانسكينه302
الرياضياتالسادسة11072ابراهيمابراهيمسالف303
الرياضياتالسادسة8808محمد أسامةابراهيمسالف304
الرياضياتالسادسة8926محي الدينالشاميسلمى305
الرياضياتالسادسة8041حسنالعليسلمى306
الرياضياتالسادسة9139مجد الديناحلسنسليمان307
الرياضياتالسادسة11114مصطفىالطالبسليمان308
الرياضياتالسادسة9058حسناليوسفسليمان309
الرياضياتالسادسة8688عمارالسيدسمير310
الرياضياتالسادسة12454ياسرابراهيمسنا311
الرياضياتالسادسة7644محمد اخلالداجلنديسنا312
الكيمياءالسادسة10461عبد املهيمناحلساميسنا313
الرياضياتالسادسة10577معتزعيون السودسنا314
الرياضياتالسادسة7805نصرفدعوسسنا315
الرياضياتالسادسة8490حسنحامدسها316
الرياضياتالسادسة9417عبد الكرميرحمهسهام317
الرياضياتالسادسة14026وائلخسرفسوسن318
الرياضياتالسادسة9916سموئيلابراهيمسومر319
الرياضياتالسادسة12398وليدارناؤطسيدرا320
الرياضياتالسادسة11179حسامالشاميسيدرا321
الرياضياتالسادسة10991محمودحسنيسيدرا322
علم األحياءالسادسة8056باسمخزعلسيدرا323
الفيزياءالسادسة11894ثائراحلسنيسيلني324
الرياضياتالسادسة13226كابيشمعونسيمون325
الرياضياتالسادسة14103إياداحلورانيشام326
الرياضياتالسادسة11254عمادحدادشام327
املعلوماتيةالسادسة12749مصطفىدرويششام328
علم األحياءالسادسة8526رضافوعانيشام329
الكيمياءالسادسة10714غاصبموسىشذا330
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الكيمياءالسادسة12022حيدراسماعيلشمس331
الكيمياءالسادسة10737نصرمرعيشمس332
علم األحياءالسادسة7651مهنداسعدشهد333
الكيمياءالسادسة11195وهيباسماعيلشهد334
الكيمياءالسادسة13807ماهراالبيضشهد335
علم األحياءالسادسة12004حياناالحمدشهد336
الرياضياتالسادسة8916سامراالحمدشهد337
الفيزياءالسادسة11860ابراهيماخلطيبشهد338
علم األحياءالسادسة11385علياخلطيبشهد339
الرياضياتالسادسة11301شوكتالشركهشهد340
الكيمياءالسادسة10935ربيعبدورشهد341
الرياضياتالسادسة12812عصامديوبشهد342
الرياضياتالسادسة13038مهندزينبشهد343
الفيزياءالسابعة12750غياثسليمانشهد344
الرياضياتالسابعة9146عليصقرشهد345
علم األحياءالسابعة12429فؤادعبد اهللشهد346
الرياضياتالسابعة12745عبد املتنيقنبازوشهد347
الكيمياءالسابعة12929محمدكربوجشهد348
الرياضياتالسابعة9150حسنيمحمدشهد349
الكيمياءالسابعة9908حسنمشولحشهد350
الرياضياتالسابعة13621غياثنور الدينشهد351
الرياضياتالسابعة9624فادييزبكشهد352
الرياضياتالسابعة12438منصوراسماعيلشيرين353
علم األحياءالسابعة9627منذرادريسصبا354
الكيمياءالسابعة8639محمدوردهصبا355
الرياضياتالسابعة12128بساماحملمدصفاء356
الرياضياتالسابعة7515محمد امينااليوبيصالح الدين357
املعلوماتيةالسابعة10637عمربيرقدارضياء الدين358
الرياضياتالسابعة11670يوسفحرباطارق359
الرياضياتالسابعة12077راميقسيسطوني360
الكيمياءالسابعة11089طريفشالرعائشه361
الرياضياتالسابعة13688معنسويدعبد احلكيم362
الكيمياءالسابعة7489وليداجلدوععبد الرحمن363
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الفيزياءالسابعة8901أسامةالديبعبد الرحمن364
الرياضياتالسابعة8396مصطفىالعبدعبد الرحمن365
الفيزياءالسابعة10093مؤمتنالفيصلعبد الرحمن366
الرياضياتالسابعة13300تامرالكيالعبد الرحمن367
الفيزياءالسابعة9733محمد وليدباليعبد الرحمن368
الرياضياتالسابعة8610منيرحاج حسنيعبد الرحمن369
املعلوماتيةالسابعة8367غزوانمندوعبد الرحمن370
الرياضياتالسابعة13268غساناحلالقعبد الرحيم371
الرياضياتالسابعة12475محمد سامرنبهانعبد العليم372
علم األحياءالسابعة12720وليدديابعبد القادر373
الكيمياءالسابعة9192نضالاالسعدعبد اهلل374
الرياضياتالسابعة11521موفقاحلمويعبد اهلل375
املعلوماتيةالسابعة12785بشربحوريعبد اهلل376
املعلوماتيةالسابعة14048احمدبعيتيعبد اهلل377
الرياضياتالسابعة8243ثابتالناصيفعبد امللك378
الرياضياتالسابعة9927بسامالعيسىعبد الهادي379
علم األحياءالسابعة11679اميناحلديدعبدالرحمن380
الرياضياتالسابعة12150محمد غزواندراق السباعيعبدالقوي381
الرياضياتالسابعة10118صفوانالتبانعبيده382
الفيزياءالسابعة10231خالداحلمادهعبيده383
علم األحياءالسابعة11355فؤادديبانعبير384
الرياضياتالسابعة12324ابراهيمالقشعدنان385
الرياضياتالسابعة9031محمد اكرمعلوانعدي386
الرياضياتالسابعة7754ثائرحناعزيز387
الفيزياءالسابعة12751سامرسليمانعال388
الرياضياتالسابعة11091محمد عليشيخ زينعال389
الرياضياتالسابعة9002شاهراقرععالء390
الرياضياتالسابعة8653حسامالسقاعالء391
علم األحياءالثامنة7640محمدمنال عليعالء392
الرياضياتالثامنة8642حيدراحمدعلي393
الرياضياتالثامنة8623فراساحمدعلي394
الكيمياءالثامنة10454سائراالبراهيمعلي395
الرياضياتالثامنة8491يوسفاالسعدعلي396
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الرياضياتالثامنة9879سليمانطرافعلي407
الفيزياءالثامنة7629امنيعلوشعلي408
الرياضياتالثامنة10701وسيمعليعلي409
الرياضياتالثامنة8302سامرعيسىعلي410
الرياضياتالثامنة10536عالء الدينغامنعلي411
الرياضياتالثامنة14043حسانفرجعلي412
الرياضياتالثامنة12759باسمقره فالحعلي413
الفيزياءالثامنة9220منتجبمصطفىعلي414
الرياضياتالثامنة12168صادقيوسفعلي415
الرياضياتالثامنة9742نوارمعروفعلي الرضا416
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علم األحياءالثامنة10822وليدسطوفعماد418
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الرياضياتالثامنة12743عبد الرحمنالسباعيعمار420
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الرياضياتالثامنة8669محمدالرحيمعمرو426
الكيمياءالثامنة8483أحمدالشيخ هودعمرو427
الرياضياتالثامنة13986بشاراملصطفىعمرو428
الرياضياتالثامنة11284جهادبحالقعمرو429
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علم األحياءالثامنة7610عاصمبرغوثعمرو430
الرياضياتالثامنة12752رائدزين الدينعمرو431
املعلوماتيةالثامنة12300عبد املتنيمخزومعمرو432
الرياضياتالثامنة11495محمد رشيدمدورعنان433
الرياضياتالثامنة9435باسلالشعبانعيسى434
الرياضياتالثامنة11551يعقوباملصالعيسى435
الرياضياتالثامنة10610بدرأحمدعيسى436
علم األحياءالثامنة7719ربيعشمهغالب437
الفيزياءالثامنة14135عليقنصغدق438
الرياضياتالثامنة12160اسامهابراهيمغدير439
علم األحياءالتاسعة9923ايهمالعيسىغدير440
الكيمياءالتاسعة8574سميردنياغدير441
الرياضياتالتاسعة12126محمد خالدالرجبغزل442
الرياضياتالتاسعة11690ايهمبركاتغزل443
املعلوماتيةالتاسعة11862عليمحمدغزل444
الرياضياتالتاسعة11173احمدمحمدغزل445
علم األحياءالتاسعة8386وسيموسوفغزل446
الرياضياتالتاسعة8912محسناحلسيانغسان447
الرياضياتالتاسعة13754منصورحسنيغنى448
الرياضياتالتاسعة12763ظافراحمدغيث449
الرياضياتالتاسعة10999محمدابراهيمغيدق450
الكيمياءالتاسعة12569ايادالدنيافاحت451
املعلوماتيةالتاسعة12315نبيلالصباغفادي452
الكيمياءالتاسعة8253غسانحلوانيفادي453
املعلوماتيةالتاسعة11209محمدعرابيفاديا454
الرياضياتالتاسعة10188امينالعبد اهللفارس455
الكيمياءالتاسعة9967فاديزمامفارس456
الكيمياءالتاسعة9762مالكدرويشفاطمة457
علم األحياءالتاسعة11074مصطفىنوحفاطمة الزهراء458
علم األحياءالتاسعة11659لبيبالعليفاطمه459
الرياضياتالتاسعة8887أمنيطماعفاطمه460
الرياضياتالتاسعة13657وليدعطيهفايز461
الكيمياءالتاسعة11154أميناالحمدفرح462
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علم األحياءالتاسعة12419محمد وائلاالشرففرح463
الرياضياتالتاسعة10421يحيىامليالدفرح464
علم األحياءالتاسعة10160طاهرزينفرح465
املعلوماتيةالتاسعة10695فريدظنطحفرح466
الكيمياءالتاسعة8221حسنعباسفرح467
الرياضياتالتاسعة11119وسيممعروففرح468
الكيمياءالتاسعة10192محمد متامأيوبفضل اهلل469
الرياضياتالتاسعة14087توفيقزيودقطر الندى470
الرياضياتالتاسعة13827أكرمالدرويشقمر471
علم األحياءالتاسعة13481محمد غطفانبلبلقمر472
الكيمياءالتاسعة11309بسامسلومكاترين473
الرياضياتالتاسعة11964صبحيجرجسكارال474
الفيزياءالتاسعة7936بسامعمرانكاريس475
الكيمياءالتاسعة11872صادقاحلسنكرم476
الكيمياءالتاسعة9055زيادطنوسكريستينا477
املعلوماتيةالتاسعة12207نزارالسلومكمال478
علم األحياءالتاسعة12666اسامهاحلاج حسنكوثر479
الرياضياتالتاسعة14045شادياحلمدانكيان480
الرياضياتالتاسعة12214اكرماالشقرالرا481
الفيزياءالتاسعة8029مهندايوبالرا482
علم األحياءالتاسعة11518محمد سميحشربكالمار483
الرياضياتالتاسعة11794فادياالسكندرالنا484
الكيمياءالتاسعة8219منقذالعليويالنا485
الفيزياءالتاسعة11033عليبالللبنه486
الرياضياتالتاسعة14079عبد الباسطالقجعهجلني487
الكيمياءالعاشرة10931يوسفاحملمدجلني488
الكيمياءالعاشرة12700كمالاليوسفجلني489
الرياضياتالعاشرة13052فايقحسنجلني490
الرياضياتالعاشرة12130أحمدسليمانجلني491
علم األحياءالعاشرة7442محمدعليجلني492
الرياضياتالعاشرة12913يوسفقاسمجلني493
املعلوماتيةالعاشرة12059ماهرقومقليجلني494
الرياضياتالعاشرة11073عامرمحفوضجلني495
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الرياضياتالعاشرة9914هائلقاسملقمان496
علم األحياءالعاشرة11271اسامهصالحملى497
علم األحياءالعاشرة13188محي الدينالداوودمليا498
املعلوماتيةالعاشرة12133محمد رشيداخلرازملياء499
الكيمياءالعاشرة9763ثائرمصطفىلوتس500
علم األحياءالعاشرة11339محمدالدرويشلوجني501
الرياضياتالعاشرة9918عارفالعترلونا502
الرياضياتالعاشرة11500فاديسليمانلونا503
الرياضياتالعاشرة8929محمد عزامالسيدليال504
علم األحياءالعاشرة12070خالداحلسنليان505
علم األحياءالعاشرة13060دريدشقراليديا506
الكيمياءالعاشرة12532وائلصارمليالس507
الرياضياتالعاشرة11607عيسىابراهيمليالف508
الكيمياءالعاشرة11194زهيراجلورانيليليان509
الرياضياتالعاشرة12646مالكالسارةليليان510
الفيزياءالعاشرة12545سامرسليمانليليان511
املعلوماتيةاحلادية عشرة11945محمودنصرهليليان512
علم األحياءاحلادية عشرة7756هاشميزبكليليان513
الرياضياتاحلادية عشرة10517فراسفحيصليمار514
الرياضياتاحلادية عشرة12197حسناحمدلني515
الرياضياتاحلادية عشرة12761محمد عبد احلكيماجللوديلني516
الرياضياتاحلادية عشرة11359عبد املنعمالسباعيلني517
علم األحياءاحلادية عشرة13265ساميالسلوملني518
الكيمياءاحلادية عشرة10132رياضالصالحلني519
الكيمياءاحلادية عشرة14041عزاماملشنتفلني520
الرياضياتاحلادية عشرة11920بشاراملصريلني521
املعلوماتيةاحلادية عشرة11901احمدسلوملني522
الكيمياءاحلادية عشرة11377ابراهيمعبودلني523
الكيمياءاحلادية عشرة11483محسناالبراهيمليندا524
الرياضياتاحلادية عشرة12456قصيالديوبماري525
الرياضياتاحلادية عشرة12152محمد بسامالعباسماريا526
الرياضياتاحلادية عشرة12392محمد حازمدعاسماسة527
الفيزياءاحلادية عشرة8179ايادزهرهماسه528
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املعلوماتيةاحلادية عشرة7472زكريازكريامالك529
الرياضياتاحلادية عشرة10890نهاداحملمدماهر530
علم األحياءاحلادية عشرة11855هاشماسعدمايا531
الكيمياءاحلادية عشرة12784حسنديوبمايا532
الرياضياتاحلادية عشرة8091محمد زواررسالنمايا533
الكيمياءاحلادية عشرة11053مطانسندافمايا534
الكيمياءاحلادية عشرة8366هانيربيعمايكل535
الرياضياتاحلادية عشرة8262محمد فراساللبابيديمبني536
الفيزياءالثانية عشرة11577جهادابراهيممجد537
الكيمياءالثانية عشرة14147غسانحمودمجد538
علم األحياءالثانية عشرة11017اسامهيوسفمجد539
الفيزياءالثانية عشرة9565املهنداالشقرمحسن540
الكيمياءالثانية عشرة12074امنياألشقرمحمد541
الفيزياءالثانية عشرة12117محمد أنساخلياطمحمد542
الفيزياءالثانية عشرة8069مجدالدحبيشمحمد543
الرياضياتالثانية عشرة12146عليالرعوانيمحمد544
الفيزياءالثانية عشرة9960مباركالعبيدمحمد545
الفيزياءالثانية عشرة9409بهاء الدينالعسسمحمد546
الرياضياتالثانية عشرة13504عليالكوسامحمد547
الكيمياءالثانية عشرة14039غازياملرعيمحمد548
الرياضياتالثانية عشرة11200ادهمالنقريمحمد549
الفيزياءالثانية عشرة9222عمادالنقريمحمد550
علم األحياءالثانية عشرة10552أحمدبحبوحمحمد551
الفيزياءالثانية عشرة10304فرازحبيبمحمد552
الكيمياءالثانية عشرة10196نبيلدنيامحمد553
الرياضياتالثانية عشرة13044عباسزينومحمد554
الرياضياتالثالثة عشر11130سميرزينيمحمد555
املعلوماتيةالثالثة عشر12748مازنشيبونمحمد556
علم األحياءالثالثة عشر9331مازنطليماتمحمد557
الكيمياءالثالثة عشر14173حسنعباسمحمد558
الرياضياتالثالثة عشر12653عماد الدينمباركمحمد559
الرياضياتالثالثة عشر8516بساممنصورمحمد560
الكيمياءالثالثة عشر8487حسانناصرمحمد561
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الرياضياتالثالثة عشر9412بشارجنممحمد562
الرياضياتالثالثة عشر7480محمد فايزالتركمحمد ابراهيم563
الكيمياءالثالثة عشر12268غسانمرادمحمد امني564
الكيمياءالثالثة عشر7798لؤيعبودمحمد بيبرس565
علم األحياءالثالثة عشر8677سليمانجوجهمحمد توفيق566
الرياضياتالثالثة عشر12430مهندالقاسميمحمد طالل567
املعلوماتيةالثالثة عشر8048زين العابديناحلواريمحمد غيث568
الكيمياءالثالثة عشر9564بشاردرويشمحمد غيث569
الرياضياتالثالثة عشر12769فؤادالنحاسمحمد مؤيد570
الرياضياتالثالثة عشر11344عمادخضريمحمد نوار571
املعلوماتيةالثالثة عشر11392محمدافيونيمحمد نور572
الرياضياتالثالثة عشر8210فادياحللبيمحمد نور573
الرياضياتاخلامسة عشر13210زيادالضاهرمحمد نور574
املعلوماتيةاخلامسة عشر8796محمد وليدزيدانمحمد نور575
علم األحياءاخلامسة عشر12609عدنانشحودمحمد هادي576
علم األحياءاخلامسة عشر10314نايفالعويشمحمد يامن577
الرياضياتاخلامسة عشر9451شادياخلضرمحمد يوسف578
الكيمياءاخلامسة عشر12612نسيماجلانيمحمود579
الرياضياتاخلامسة عشر12805محمد صالحالزمتليمحمود580
الرياضياتاخلامسة عشر12741محمد رضوانالوفائيمحمود581
الكيمياءاخلامسة عشر8615ماجدسعاداتمحمود582
علم األحياءاخلامسة عشر9751امجدمعتصممحمود583
الكيمياءاخلامسة عشر12563أميندردرمحي الدين584
الكيمياءاخلامسة عشر11206سائرعيسىمدى585
الرياضياتاخلامسة عشر12531محمودديوبمرح586
علم األحياءاخلامسة عشر14181عهدكبريتمروة587
الرياضياتاخلامسة عشر7455محمد ابراهيمرمضونمروه588
املعلوماتيةاخلامسة عشر13240اياداجلهنيمريانا589
الفيزياءاخلامسة عشر13236وسيماجلمالمرمي590
املعلوماتيةاخلامسة عشر10348سهيلاحلمودمرمي591
الرياضياتاخلامسة عشر12870عليالعليمرمي592
الرياضياتاخلامسة عشر10775محمدالعليمرمي593
الرياضياتالسادسة عشر10079عماداملشنتفمرمي594
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الرياضياتالسادسة عشر11497سامرالوعريمرمي595
علم األحياءالسادسة عشر13011اسعدجروسمرمي596
علم األحياءالسادسة عشر14038مصطفىخرمامرمي597
الرياضياتالسادسة عشر10337عليديابمرمي598
علم األحياءالسادسة عشر8589بطرسوسوفمرمي599
علم األحياءالسادسة عشر11098عبد السالمالطحانمصطفى600
الرياضياتالسادسة عشر12589طاللزين الدينمصطفى601
علم األحياءالسادسة عشر10713محمد فوازالنيفاويمفيد602
علم األحياءالسادسة عشر7678توفيقالشعبانمقداد603
علم األحياءالسادسة عشر8744مالكالعليمقداد604
الكيمياءالسادسة عشر7828حسنعصفورمقداد605
الكيمياءالسادسة عشر8696مازنحواشيمكسيم606
الرياضياتالسادسة عشر8214ماهرايوبمالذ607
الكيمياءالسادسة عشر7686عبد اهللناشدمالك608
الرياضياتالسادسة عشر12606شاديعطاهللمنير609
الرياضياتالسادسة عشر13729عليالديابمهدي610
الفيزياءالسادسة عشر12966خليلاملصريمهدي611
الفيزياءالسادسة عشر11142محمد ملهماحلمصيمهند612
الفيزياءالسادسة عشر8869محموداخلالويمهند613
علم األحياءأرضي/  1/ القاعة 13816منذراملوسىمي614
الكيمياءأرضي/  1/ القاعة 10745محمد عليحمدانمي615
علم األحياءأرضي/  1/ القاعة 13023بديعاحلسنمياسه616
الكيمياءأرضي/  1/ القاعة 10453أمينجبرميرا617
الكيمياءأرضي/  1/ القاعة 9982مصعباملصريميرنا618
الكيمياءأرضي/  1/ القاعة 8476سليماناحملمدميس619
الكيمياءأرضي/  1/ القاعة 10523عبد الرزاقالياسنارت620
الكيمياءأرضي/  1/ القاعة 11473باسمالسليمانناصر621
الكيمياءأرضي/  1/ القاعة 9919محمد جمالالنجارناصر622
الفيزياءأرضي/  1/ القاعة 11063مرهفتقالناصر623
الفيزياءأرضي/  1/ القاعة 11848محسنديبناغم624
علم األحياءأرضي/  1/ القاعة 11275محمد وجيهاحلمودنايا625
علم األحياءأرضي/  1/ القاعة 11792عالء الديناليوسفنايا626
الكيمياءأرضي/  1/ القاعة 10716بسامسكروجنايا627
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علم األحياءأرضي/  1/ القاعة 12707عمادسيفنايا628
الكيمياءأرضي/  1/ القاعة 7837محمودعيدنايا629
الرياضياتأرضي/  1/ القاعة 11932محمدمحمد سالمةنايا630
الرياضياتأرضي/  1/ القاعة 13731محمد نوراحلسامينبيلة631
علم األحياءأرضي/  1/ القاعة 11007حازمالعترنبيهه632
علم األحياءأرضي/  1/ القاعة 12637علياحلبيبنتالي633
الرياضياتأرضي/  1/ القاعة 8875موفقالرفاعيجنم الدين634
الرياضياتأرضي/  1/ القاعة 10722مخلصتقالندى635
الكيمياءأرضي/  1/ القاعة 9029جهادرجوبنعمة636
الفيزياءأرضي/  1/ القاعة 12663احمدابوغامننغم637
الرياضياتأرضي/  1/ القاعة 13671خلدوناخلطيبنغم638
الكيمياءأرضي/  1/ القاعة 13134محمدالعلينغم639
املعلوماتيةأرضي/  1/ القاعة 9259خالداملصرينور640
علم األحياءأرضي/  1/ القاعة 10477مهندبرمياننور641
الكيمياءأرضي/  1/ القاعة 9279انورسبورنور642
علم األحياءأرضي/  1/ القاعة 13645صالحطوغاجينور643
الرياضياتأرضي/  1/ القاعة 9981محمد طيبالقاسمينور الدين644
الرياضياتأرضي/  1/ القاعة 11322منذرالطبشنوران645
علم األحياءأرضي/  1/ القاعة 13237عدنانالدراوشهنورشان646
علم األحياءأرضي/  1/ القاعة 11969احلكمشيخ احمدهاجر647
الرياضياتأرضي/  1/ القاعة 11737جابراالستانبوليهادي648
املعلوماتيةأرضي/  1/ القاعة 8903حساناخلواجههادي649
الرياضياتأرضي/  1/ القاعة 9915رفيقسلومهادي650
الرياضياتأرضي/  1/ القاعة 11081فؤادسليمانهادي651
علم األحياءأرضي/  1/ القاعة 12385سالمسيف الدينهادي652
الرياضياتأرضي/  1/ القاعة 13015سائلصبحهادي653
الرياضياتأرضي/  1/ القاعة 11566كاسرعبد اهللهادي654
الكيمياءأرضي/  1/ القاعة 10625محمد غازيعبارههادية655
الرياضياتأرضي/  1/ القاعة 12776راتباحملمدهاني656
الفيزياءأرضي/  1/ القاعة 9293مهندالندافهاني657
الكيمياءأرضي/  1/ القاعة 12550طالباحلمودهبة اهلل658
علم األحياءأرضي/  1/ القاعة 11904مهندمعروفهبه659
املعلوماتيةأرضي/  1/ القاعة 14009بشارالسباعيهدى660
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الرياضياتأرضي/  1/ القاعة 12825ثائرابو ثلجههديل661
علم األحياءأرضي/  2/ القاعة 11622عبد احليرحالهديل662
الفيزياءأرضي/  2/ القاعة 9113مرهفالندافهناء663
الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 8947هيثمالقنطارهود664
الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 11461محمدعليهويدا665
الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 9756شاديحواطهيا666
علم األحياءأرضي/  2/ القاعة 9773يوسفاحلميديوائل667
علم األحياءأرضي/  2/ القاعة 11061فراسسالميوجد668
الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 13821ماجداحملمدوجيه669
الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 9964ناظمابراهيموديع670
علم األحياءأرضي/  2/ القاعة 7905عبد الداميقره عليوريف671
علم األحياءأرضي/  2/ القاعة 9227محمد عيداالسبروسام672
الكيمياءأرضي/  2/ القاعة 14030اكرمسليمانوسام673
الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 11654ماجدالبطاحوسن674
علم األحياءأرضي/  2/ القاعة 7779مروانالداووديارا675
الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 12690مرامالشيخ مصطفىيارا676
الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 13165عليالعباسيارا677
الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 12858عليسالميارا678
علم األحياءأرضي/  2/ القاعة 10731ادهممشهوريارا679
علم األحياءأرضي/  2/ القاعة 13894نذيرالسعيديازد680
املعلوماتيةأرضي/  2/ القاعة 9924محمدعباسيازد681
الكيمياءأرضي/  2/ القاعة 11763امينرشو الكرديياسمني682
الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 7709حمودالضاهر اخلطيبيامن683
الفيزياءأرضي/  2/ القاعة 10961حمزهقصاصيامن684
الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 10435رامزاحليلونييحيى685
الكيمياءأرضي/  2/ القاعة 11022ماجدعبدالرحمنيحيى686
الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 12847ماهراجلوديزن687
الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 8497ماهرالشبلييزن688
علم األحياءأرضي/  2/ القاعة 9477مازنناصريزن689
الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 10205سامرناعمهيزن690
املعلوماتيةأرضي/  2/ القاعة 9925محمدعباسيعرب691
علم األحياءأرضي/  2/ القاعة 7985يوسفالشبلي شديديعقوب692
الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 10075ايادسليمانيعقوب693
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الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 11850مهندشاهنيمي694
الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 10612أمينأسعدميان695
املعلوماتيةأرضي/  2/ القاعة 12087حسنينصرمين696
الكيمياءأرضي/  2/ القاعة 7831كنانابراهيميوسف697
الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 9168آصفاالبراهيميوسف698
الفيزياءأرضي/  2/ القاعة 8305وائلسراسيوسف699
الكيمياءأرضي/  2/ القاعة 12461محمدسلوميوسف700
الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 12583عبد احلكيمعميشيوسف701
علم األحياءأرضي/  2/ القاعة 7744يامنابراهيميوشع702
الكيمياءأرضي/  2/ القاعة 10979كاملاخلليليوشع703
الرياضياتأرضي/  2/ القاعة 10785نضالالصارميوشع704
الكيمياءأرضي/  2/ القاعة 9764مهنداليوسفيوشع705
علم األحياءأرضي/  2/ القاعة 8300عليعنقهيوشع706
الكيمياءأرضي/  2/ القاعة 9125سهيلمرشديوشع707
علم األحياءأرضي/  2/ القاعة 9720آصفملحميوشع708
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