
3 احمد اسماعیل صالح الرفوع  1A

3 احمد ایوب سالم المشاعلھ  2A

5 احمد بالل احمد رواشده  3A

3 احمد خالد سالم یونس  4A

3 احمد طارق ھزاع ابوالھیجاء  5A

3 احمد عبد الوھاب حدیثھ القرعان  6A

3 اریج محمود محمد الجبور  7A

5 اسماعیل عبد القادر عبد هللا ابو سلیم  8A

3 اسیل معاویھ مزعل احمد الجعافره الحباشنة  9A

5 البندري سلطان مطر محمد العارضى  10A

3 الحسن علي وھبي وھبي  11A

3 امل وقاص حمدي عواد  12A

3 انس اسامة حمدR الدباس  13A

3 ایھاب ایاد ارسالن ابو الفیالت  14A

3 ایھم خلدون محمد عادل محمود  15A

3 ایھم سھیل محمود العساسفھ  16A

5 أمیر "برھان الدین" عبداألمیر الدھلكي 17A

3 آیھ جھاد سفیان ابو طوق  1B

3 بانھ رایٔد بھجت الشریده  2B

3 بتول بسام محمود احمد  3B

3 بشار حسام صبحي العامور  4B



3 بشر طھ محمد درویش  5B

3 بیتا بھ ختیار محمد محمد  6B

3 تاال كمال علي خمیس  7B

3 تامر رامي عبدالرحمن ابوالسمن  8B

3 ثراء محمد علي اللواما  9B

3 جاد هللا محمد یوسف علي  10B

3 جھاد فراس محمد جھاد السمھوري  11B

3 حافظ الدین جمال حافظ حمام  12B

3 حامد احمد حامد القرالھ  13B

3 حسام ضیاء ابراھیم ابوالنادي  14B

3 حمزة محمد ایاد مراد  15B

3 حمزه ابراھیم خلیل العطیات  16B

3 خالد عمران عبد اللطیف احمد  17B

3 دارین خلیل سعد النصیرات  18B

3 دانا حسان ابو رمان  1C

3 دانا قتیبھ ناجي خطیب  2C

3 دانة سالمة مطیران علي عواد العنزي  3C

3 دانھ احمد عوده محسن  4C

3 دانھ عالء نعمان النصره  5C

3 دیاال محمد محمود برجاق  6C

5 رزان عبد الرحمن محمود المعایطھ  7C

5 رزان عبدالعظیم عبدالرحمن وزوز  8C

5 رغد ثایٔر رشك رشك  9C



5 رغد جمال مصطفى الحاوى  10C

3 رھام وایٔل عطا هللا البداینھ  11C

5 رھف طاھر محمد عضیبات  12C

3 رواء عدنان عبد الرحیم ابو زنیمھ  13C

3 روز سعدات صبحي ریان  14C

5 رٔوى ابراھیم محمد الجزازى  15C

3 زھراء وسام ناظم العطار  16C

5 زیاد منصور سالم الزعبي  17C

3 زید اسامھ احمد طھ  18C

3 زینھ خالد عبد القادر الصوري  19C

3 زینھ صالح احمد الصمادى  20C

5 زینھ عقبھ عابد عابد  1D

5 ساره داود سلیمان محمد الشمیمري  2D

3 ساره نضال فالح الفقیھ  3D

3 سامھ سامر یوسف ابو منشار  4D

5 سجى جمیل محمود ابراھیم  5D

3 سالف جالل روحي السعدي  6D

3 سما حسام الدین حسن حسن  7D

5 سما عمار صالح العكیدي  8D

3 سما ناصر امجد كشمولھ  9D

5 سوسن عبد هللا محمد االقطش  10D

3 سیف معاویھ سلمان النصراوین  11D



3 شام محمد خالد تقوى  12D

3 شھد حازم نادر منصور  13D

5 شھد نصیر محمد الالمي  14D

3 صالح الدین امجد كامل ازمقنا  15D

3 صھیب محمد محمود المشط  16D

3 طارق سمیر حسین القراعین  17D

3 طیبة عادل صالح علي العنزي  18D

3 عالیة یوسف برجس ظاھر الشمري  19D

3 عباده عماد علي الزواوي  20D

3 عبد الرحمن عدنان محمود العیاط  21D

3 عبد الرحیم محمد عامر جبر  1E

3 عبد هللا اسامھ عبد هللا ابو حماد  2E

5 عبد هللا شوقي عبد هللا الفیلكاوى  3E

3 عبدالحلیم نبراس الطحان  4E

5 عبدالرحمن محمد حسن محمد الدوسري  5E

3 عبدالغني عماد عبدالغني جرادات  6E

5 عبدهللا علي عبدالستار العاني  7E

3 عبدهللا ممدوح عبدهللا علي السالمي  8E

3 علي طارق محمد علي كنعان  9E

3 علي مثنى مالك االبراھیمي  10E

3 عماد احمد عبد المعطي النوش  11E 

5 عمر عبدهللا سعود عبدالعزیز عبدهللا العقیل  12E

3 عمر نجیب عبد الحسیب القدسي الدویك  13E



3 عمرو عبداللطیف محمد عبدالجواد شاور  14E

3 عمرو عماد محمد المومني  15E

3 غنى علي منصور عیسى محمد السواد  16E

3 فادي رامي عقلھ العویس  17E

5 فاطمة عبدالعزیز شجاع ماجد العتیبي  18E

5 فجر عوید عشوى العنزى  19E

3 فراس مروان موسى عبید  20E

3 فرح احمد مبارك مطلق مبارك الحبیب  21E

3 فرح محمود احمد الدیسي  1F

3 في محارب غازي سعیلي الحربي  2F

3 في محمد ابراھیم محمود المال  3F

3 قصي عبد هللا حسین النعواشي  4F

3 كریم جبر حمدى بطاح  5F

3 النا ابراھیم فھد بطارسھ  6F

3 النا نبیل كمال قاقیش  7F

3 لبنى عبدالسالم عسكر  8F

5 لبنى كاید عبد الستار جاموس  9F

3 لیث ایمن محمد حمدان منصور  10F

3 لیث عامر ناصر الجنابي  11F

5 لیث فارس عدنان البغدادي  12F

5 لیث فخري حسین أبوشیخة  13F

3 لیلى حسن ابراھیم نزال  14F



3 لین ایسر سلیمان مزاھره  15F

16F

17F

18F

19F

20F

21F

22F

1G

2G

3G

4G

5G

6G

7G

8G

9G

10G

11G

12G

13G

5 نور الھدى مھند سلمان الشیباني  14G

3 نور نادر شوقي دبابنة  15G

5 نوال عبدهللا مسعود علي حسن السریحي 

3 نور ابو خیط 

3 مریم عمران رفعت رفعت 

3 مینا فراس غازي الونداوي 

3 محمد وایٔل عادل شحاده 

5 محمد یحیى محمد حسن البلوة 

3 محمد نبیل ذیب االلفي 

3 محمد نضال عبدهللا عبیدات 

3 محمد عامر ھاشم العاني 

5 محمد میثم محمد الجصاني 

3 محمد حمزه شكیب االتاسي 

5 محمد رایٔد ظاھر الشمري 

3 محمد ایمن محمد الفقھاء 

5 محمد جمال عالوي خابوري 

3 محمد احمد اسحق ابو حالوه 

3 محمد القسام بادي محمد الرفایعھ 

5 مالك ناجح احمد عبد الحافظ 

5 مجدولین جمال احمد الجالب 

3 لینا محمد عثمان ابو حشیش 

3 ماجد ناصر حسن دردس 



5 نوفة سعود محمد الشعالن  16G

3 ھاشم نبیل عبدالرحیم یعقوب  17G

5 ھند اسماعیل شحاده التعامره  18G

3 ھیثم عاید محمد نظمي دویك  19G

3 یزن جبارین  20G

3 یزید سامر منیر بلقر  21G

3 یوسف شعیر  22G

3 یوسف محمود محمد عیسى  1H

5 یوسف ناصر فالح الجسار  2H

3 یٔامیز رضا فرج فرج  3H

5 أحمد یوسف محمد اللنقاوي  4H

5 أصالة إبراھیم خلیل السید خلیل  5H

5 بسمھ عبد هللا عطا هللا ابو محفوظ  6H

5 بھ ھھ ست عادل كریم كریم  7H

8H

9H

10H

11H

12H

13H

14H5 فاطمة فیصل حیدر بوشھري 

3 ساره احمد سالم مبارك سالم الكتیتي 

5 ساھر بدیع عبدهللا داود 

5 رنا جاسم محمد الھاجري 

5 زینب إبراھیم سلمان عبدهللا حماد 

5 خالد جاسم محمد فھد الحماد 

5 دنیا منصور مبارك الصوالحة 



15H

16H

17H

18H

19H

20H

1I

2I

3I

4I

5I

6I

7I

8I5 فاطمھ ابراھیم یوسف محمود ابراھیم 

3 خالد جاسم محمد فھد الحماد 

5 عبدهللا فراس نعیم الدفاعي 

5 یاسمین صالح موسى حریزات 

5 یوسف جمال ابراھیم حسن القعود 

3 فجر جمال خلیفة البدر العنزي 

5 محمد أحمد عبد القادر حروب 

5 مصطفى عباس محمد النصراوي 

5 امیره لطفي عبد الفتاح القصاص 

5 محمد یوسف حسن عبدالرحمن عبدهللا  

5 مریم طارق عبدالوھاب قاسم حمادة 

5 لین محمد علي الزغول 

5 محمد كاظم مھدي جنابي 

5 لیث رایٔد مصطفى القرعان 


















