
الجمهورية العربية السورية

المعهد العالي إلدارة األعمال
وزارة التعليم العالي

 نتائج امتحان مسابقة القبول للعام الدراسي  : 2018

النتيجة اإلسم الثالثيمسلسل الرقم الذاتي

مقبول عبد الكريم محمد عمر رجب1 155
مقبول جورج عماد بشاره2 587
مقبول سيلينا زياد ينم3 35
مقبول مايكل سمير استيفان4 64
مقبول ماريه محمد شكري السقا5 113
مقبول محمد حسن محمود مكيه6 242
مقبول ستيفن غيفارا ابو سكه7 233
مقبول رامي مازن القواص8 210
مقبول محمود عادل عوض9 230
مقبول جميل هيثم حنون10 583
مقبول محمد ثائر عامر موصللي11 609
مقبول محمد عامر زهير سلوم12 346
مقبول زكريا اسماعيل أيوبي13 524
مقبول ميسم ابراهيم الزبداني الشهير بالعرجا14 633
مقبول سالف فراس األسعد15 298
مقبول سماح عبد العزيز عروق16 90
مقبول فريال محمد ياسر نقاوه17 366
مقبول محمد رضوان شيخ اوغلي18 547
مقبول أحمد وليد ناعوره19 40
مقبول جود منير غطاس20 427
مقبول محمد ياسين محمد بسام الحموي21 37
مقبول لين محمد حسن ابو السرور22 69
مقبول أمين عماد الدين أيوب23 700
مقبول عبد الله مأمون الحلبي24 415
مقبول فادي ايليا نجمه25 689
مقبول محمد بشار محمد جهاد البزره26 237
مقبول محمد عدي محمد زياد النويالتي27 199
مقبول بشير محمد هشام العطار28 486
مقبول أمجد محمد عماد النجار29 143
مقبول محمد براء أحمد وسيم الحريري30 597
مقبول روان محمد نجوان الكرمي31 514
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مقبول محمد   علي وهبه32 286
مقبول عبد الله عبد الرزاق المؤذن33 332
مقبول محمد طارق محمد يحيى المسلماني34 643
مقبول بيرال أمين باذنجانه35 9
مقبول محمد محمد هيثم ديار بكرلي36 670
مقبول همام عبد الباقي مارديني37 375
مقبول نانور فاتشه آق اوغالنيان38 315
مقبول راما محمد غسان الصباغ39 34
مقبول رغد محمد ماهر الشويكي40 127
مقبول محمد ربيع محمد بسام السيد حسو41 326
مقبول محمد ربيع محمد العليوي42 561
مقبول كارال رزق الله ازرق43 220
مقبول لبوه وائل الحلبي44 302
مقبول عبد الكريم عبد الفتاح ايبو45 183
مقبول حمزه نزار خليل46 345
مقبول شام فارس عبيددبوس47 631
مقبول كمال هيثم حاصباني48 241
مقبول محمد كريم إيهاب الزراد49 234
مقبول رنوه سامر الحلواني50 130
مقبول مهند رضوان ابو عسلي51 616
مقبول سليمان فادي ابراهيم52 294
مقبول تغريد جميل ظريفه53 430
مقبول وسام ماجد دليل54 322
مقبول أحمد محمد عدنان قره كهيا55 243
مقبول محمد فادي رشاد حمامي56 671
مقبول ديانا نبيل قسام57 557
مقبول عبد الفتاح محمد عصام الزين58 25
مقبول جنى محمد خالد عنتور59 500
مقبول أليسار هيثم علي60 472
مقبول بشار قصي ابو عبد الله61 559
مقبول رغد محمد باسل  اللحام62 7
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مقبول محمد حمزة عبد الرزاق نشاوي63 51
مقبول عمران محسن  ميا64 342
مقبول بتول محمد قشة65 668
مقبول دانه امين المحروس66 109
مقبول عدنان محمد فوزي عبد الحميد67 173
مقبول زينه باسل العقاد68 247
مقبول محمد يمان محمد ايوب السمان69 181
مقبول راما زهير سراج الدين70 435
مقبول كرم سليمان اسماعيل71 711
مقبول عبد اللطيف محمد معتز  الصواف72 318
مقبول لين طارق المالكي73 555
مقبول محمد عمر مازن القباني74 359
مقبول حال موفق منير75 569
مقبول رامي حليم ندور76 163
مقبول ياسر زهير بلعيد77 59
مقبول روالن سمير حداد78 16
مقبول محمد بشار محمد زياد محجوب79 632
مقبول سامي فائز استانبولي80 287
مقبول زينه جواد السبيعي81 245
مقبول ساره محمد جهاد بحصاص82 462
مقبول عدنان هشام عكوري83 554
مقبول طارق بسام رشواني84 352
مقبول مايا محمد زياد المصري85 618
مقبول ماسه محمد طارق البزره86 238
مقبول دانييل يوسف العجم87 254
مقبول عمر محمد خير العقاد88 531
مقبول ماربيل اكرم البديوي89 244
مقبول يمان الدين هيثم نوري90 212
مقبول تاال محمد فواز مبروكه الشهير بعسليه91 94
مقبول بشار  موفق جغصي92 440
مقبول رؤوف محمد وليد غميض93 385
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مقبول رنيم احمد الحلبوني94 5
مقبول اغيد  محمد وسيم الخطيب95 107
مقبول غيث مروان ابوراشد96 550
مقبول فؤاد جورج جورج لويس97 367
مقبول وائل  احمد فايز ابو لبده98 56
مقبول مخلص عمار ارناؤوط99 125
مقبول جود احمد معاز حتاحت100 696
مقبول عبد الرحمن  احمد عامر كسراوي101 305
مقبول آيه محمد عدنان الدهان102 115
مقبول أيه محمد بشار السقطي103 377
مقبول مرح  مهند الغميان104 49
مقبول أدهم عبد الفتاح سالم105 252
مقبول عباده أحمد بريغله106 614
مقبول ميخائيل ماجد الخوري107 221
مقبول يارا محمد انور اقبيق108 475
مقبول ريما عماد االيون الدباغ109 76
مقبول رانيا هشام حماميه الشعار110 691
مقبول ايناس فادي النشواتي111 527
مقبول أغيد محمد بسام منكش112 719
مقبول آنا توفيق علي حسين113 3
مقبول ناديا وائل مراد114 384
مقبول راغب حسام كعكرني115 341
مقبول عبد الملك حسان السقا الشهير بالعقاد116 378
مقبول نور محمد بديع العظم117 350
مقبول بيان محمد اسامه شعبان118 507
مقبول ريما اياد االشرم119 382
مقبول نيرمين عماد الكويفاتي120 590
مقبول فراس محمد ايوب اياسو121 104
مقبول نور عبد الرحمن غفير122 533
مقبول ديانا جمال عمر123 540
مقبول شدن سامر زهران124 487
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مقبول محمد طاهر  محمد ياسر ابو كالم125 280
مقبول تمارا أحمد الخطيب126 497
مقبول جاد  منير القباني127 624
مقبول احمد محمد المدني128 465
مقبول ميرنا محمود ابراهيم129 18
مقبول غريس ايلي مكلش130 48
مقبول لينه هشام قتالن131 117
مقبول عبد الله محمد نبيل ايوب132 325
مقبول روبير زياد نعمه133 273
مقبول مريام وائل سنكري134 491
مقبول يائل ابراهيم ابراهيم135 284
مقبول آالء محمد بسام الشويكي136 66
مقبول غنى محمد غسان قالجو137 98
مقبول جوان محمد معين كم نقش138 131
مقبول نعمت حسن المعاني139 165
مقبول محمد حمدي محمد مازن كريم140 277
مقبول ماريا عيسى عوض141 4
مقبول يزن محمود اسدي142 537
مقبول هبة الله محمود التوام143 396
مقبول اغيد منير وتار144 214
مقبول يارا محمد عامر فليون145 96
مقبول فارس بشير القباني146 508
مقبول ريم عدنان اكريم147 686
مقبول تالة طارق االحمد148 225
مقبول منير محمد وائل مطيط149 717
مقبول الحمزه فريد صندوق150 471
مقبول ماجده حسام عبيد151 703
مقبول جهاد محمد حسحس152 582
مقبول خالد فراس  المسلماني153 480
مقبول عمر زياد حبق154 358
مقبول روان رامي مالعب155 399
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مقبول يارا نبيل عابدين156 688
مقبول محمد هادي محمد رامز شربجي عمرين157 216
مقبول عبد الهادي ابراهيم السروجي قناني158 100
مقبول محمد بشار محمد نديم الجابي159 330
مقبول اسماء زياد السماره160 661
مقبول دارين سعيد العباسي161 303
مقبول جوي جوزف االزرعي162 71
مقبول سدرا محمد رضوان ايبش163 39
مقبول أحمد خالد صادق164 656
مقبول شمس الدين بسام محمود165 121
مقبول فارس محمد بشار الحموي166 464
مقبول ديانا بسام شما167 93
مقبول محمد  أحمد طبيخ168 574
مقبول ميشال سعدو الريشان169 112
مقبول هديل عبد اللطيف الحموي170 414
مقبول منار محمود طيب171 12

مرفوض غزل كمال عمارة172 485
مرفوض محمد يمان محمد بشار الغضبان173 564
مرفوض انس محمد خير صديقه174 393
مرفوض رنيم احمد شيخ نجيب175 434
مرفوض ايلي عيسى داودراجحه176 677
مرفوض تليد سامر مراد177 73
مرفوض مهار مجد باكير178 588
مرفوض وفاء لطفي الدقاق179 552
مرفوض رامي محمد شاكر العلبي180 488
مرفوض ساره حنا العقله181 22
مرفوض حمزه محمد منير خليفه182 57
مرفوض سينتيا غسان الخوري183 179
مرفوض سوزان أحمد محرز184 621
مرفوض محمد علي ياسر الويس185 304
مرفوض كريم آالن وسيم ظنطح186 134
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مرفوض جورج سامر النحاس187 313
مرفوض مرام نعيم سره188 128
مرفوض الين ايمن السواح189 190
مرفوض هيفاء محمد جهاد القصار190 406
مرفوض أحمد ماهر  الصوص191 455
مرفوض اليسار بسام مسوحه192 411
مرفوض يحيى باسم بصلي193 409
مرفوض عالء يحيى زعتر194 639
مرفوض محمد أنس محمد القده195 178
مرفوض جاد خليل  نمور196 218
مرفوض بيان احمد معتوق197 572
مرفوض عبد الرحيم محمد كمال الدين198 353
مرفوض انطوان رأفت العكه199 11
مرفوض عبد الرحمن طارق عالف200 184
مرفوض ميري جورج شاهزاده201 562
مرفوض جود جهاد الجمال202 498
مرفوض محمد أنور فواز البني203 676
مرفوض لؤي بسام كيوان204 259
مرفوض زيد محمد سعيد كيكي خرسي205 33
مرفوض مؤيد محمد هيثم الدبس206 248
مرفوض قصي محمد خير عباس207 673
مرفوض بشار هاني نجمه208 629
مرفوض محمد علي أنس محفوظ209 227
مرفوض أمل أسعد الهامس210 106
مرفوض محمد عمر محمد رضوان الحمصي211 539
مرفوض غالية عبد الكريم الشامي212 418
مرفوض بديع مروان سيدا213 224
مرفوض نايا محمد عامر الحامض214 493
مرفوض يسرى ابراهيم طيب215 458
مرفوض بيير نادر سالمه216 520
مرفوض محمدربيع سامي الزين217 704
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مرفوض خالد باسل موشلي218 391
مرفوض عمر ياور اسماعيل219 369
مرفوض كرم مازن الشايب220 123
مرفوض بالل محمد انور الغبره221 258
مرفوض امل نادر عكاشه222 599
مرفوض أمينة خالد مشكاف223 451
مرفوض نايف محمد ديب رومية224 512
مرفوض فاطمه محمد بشار  غانم225 331
مرفوض سدرة محمد سامر أبرش226 85
مرفوض محمد عبد الكريم عثمان227 641
مرفوض روى محمد باسم الخطيب228 156
مرفوض غريس انطون سعاده229 360
مرفوض مرح محمد هيثم حمد230 502
مرفوض رغد احمد القباني231 206
مرفوض وسام احمد ناصر الدين232 122
مرفوض عبد الرحمن مروان دبوسي233 640
مرفوض ماسه يحيى سمكري234 669
مرفوض علي عماد الزناتي235 517
مرفوض مصطفى عماد الدين الكاني236 229
مرفوض جودي محمد غسان ابو نبوت237 149
مرفوض فرح فراس شيخ الحاره238 573
مرفوض ناتالي فادي الحداد239 395
مرفوض ميريام حسين نازك240 698
مرفوض سنا وائل عبد النبي241 347
مرفوض عزات نذير العكاوي242 718
مرفوض ضياء الدين أحمد حازم النحاس243 235
مرفوض بشار عبد الهادي الجمعه244 667
مرفوض محمد جواد محمد سامر دياب245 137
مرفوض عبد الرؤوف محمد فائز ابو صبح246 36
مرفوض محمد محمد نصوح البقاعي247 193
مرفوض احمد راشد عبد الرحمن الهندي248 14
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مرفوض انطوني جورج موصلي249 87
مرفوض مريم  محمود شماع250 15
مرفوض محمد وائل محمد صفوان  الخرقي251 388
مرفوض زين رضوان قصار252 648
مرفوض محمد عقبه محمد بالل ابو لبدة253 101
مرفوض محمد محسن حب الرمان254 722
مرفوض آيه فواز قضماني255 138
مرفوض محمد عبد الرحمن فيرسى256 168
مرفوض شذا موفق محمح257 24
مرفوض شام ابراهيم عجول258 323
مرفوض محمد نذير محمد غسان عمار259 473
مرفوض محمد منير محمد جمال بطحيش260 348
مرفوض أحمد حسام  النويالتي261 27
مرفوض محمد حكمت محمد عامر نبهاني262 466
مرفوض زين العابدين عمار العجي263 510
مرفوض هناء يوسف محمح264 534
مرفوض محمد الهنا ايمن محملجي265 678
مرفوض روان نايف دبوس266 620
مرفوض ميرنا حمزه منذر267 720
مرفوض موسى رياض حجير268 344
مرفوض محمد يامن يوسف الطوطو269 8
مرفوض عبد الرزاق محمود الحمصي270 333
مرفوض محمد ياسر محمد حسان عرب الحلبي271 397
مرفوض مصطفى عدنان شيخ بزينه272 310
مرفوض محمد زهير محمد مازن بطارخ273 638
مرفوض احمد وصفي عم علي274 635
مرفوض مرح محمد سعيد المعتصم275 529
مرفوض دانه مهند كيالني276 404
مرفوض سلمى عمر الذهبي277 232
مرفوض عال سمير شيخة278 438
مرفوض احمد صهيب محمد بسام الرومي279 657
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مرفوض محمد رائد محمد مرهف رحمون280 119
مرفوض محمد فهد محمد مازن ابو داود281 349
مرفوض سدرة حازم قدور282 566
مرفوض رودين زياد الخالدي283 307
مرفوض عبد الرحمن نور الدين  الزين284 454
مرفوض يسرى حسين الالذقاني285 575
مرفوض نبيلة نور الدين شيخ الحاره286 713
مرفوض عال محمد غياث القضماني287 92
مرفوض محمد كريم رياض الشريف288 312
مرفوض هبه محي الدين محفوظ289 268
مرفوض محمد حامد حموش290 654
مرفوض ليث جالل الدين بعاج291 705
مرفوض محمد خليل زيبق292 627
مرفوض جيما جورج غنطوس293 65
مرفوض محمد زاهر احمد صبح294 372
مرفوض هيثم نزار عصفور295 445
مرفوض باسل لقمان اسماعيل296 413
مرفوض نيليدا مروان الحالق297 675
مرفوض حسام رائد شاكر298 309
مرفوض عبد الرحمن عادل الشربجي المزيك299 316
مرفوض يزن  محمد قصاب300 653
مرفوض محمد عمار محمد اسامه خطاب301 429
مرفوض رامي سامر الحموي302 105
مرفوض كاتيا رائد الصدي303 607
مرفوض أحمد محمد ايمن سمحا304 97
مرفوض محمد رامي خالد دعدوش305 419
مرفوض غزل معين عكيد306 697
مرفوض مايكل نصير  منصور307 449
مرفوض رؤى محمد غالب الشويكي308 685
مرفوض محمد نور سليمان مستو309 610
مرفوض محمد نزار محمد احسان الناشف310 660
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مرفوض فهد انطون زحالوي311 275
مرفوض محمد محي الدين كشكول312 292
مرفوض النا باسل الكويفي313 536
مرفوض احمد محمد الزهنون314 714
مرفوض محمد براء سامر الطباع315 420
مرفوض عبد الله محمد حسين الكردي316 154
مرفوض عامر محمد دركشلي317 321
مرفوض خالد طالل نطفجي318 45
مرفوض ماهر عبد الكريم الجاجه319 652
مرفوض محمد لؤي طراف عودة320 263
مرفوض محمد فؤاد  محمد مازن القصير321 443
مرفوض هشام بشار ابو راس322 398
مرفوض محمد نبيل اليونس323 140
مرفوض لين محمود عقاد324 239
مرفوض ليليان احمد النونو325 495
مرفوض منذر محمود السبسبي326 608
مرفوض فادي حسان البشاره327 611
مرفوض يزن هيثم غزال328 606
مرفوض انس محمد السبيني329 142
مرفوض دعاء محمد هاني الشبقجي330 687
مرفوض مجد صفوان زكريا331 381
مرفوض مصطفى محمد الكردي332 456
مرفوض محمد بشر محمد بدر البيطار333 459
مرفوض بدر جورج نعمه334 151
مرفوض ايفا اوريا سليمان335 389
مرفوض مايا بشار حنانا336 476
مرفوض يونس نزار الدوغري337 601
مرفوض غفران زهير علي338 141
مرفوض روان لقمان اسماعيل339 364
مرفوض احمد مازن يغمور340 436
مرفوض محمد عبد الله الغنموش341 194
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مرفوض محمود  عبد العزيز ادريس342 279
مرفوض محمد زياد محمد طارق كريشاتي343 387
مرفوض عمر توفيق الكنجي344 261
مرفوض منهل نمرود القبالن345 262
مرفوض عبد الكريم طاهر حاج حسن346 468
مرفوض بالل بسام المالح347 219
مرفوض راما غسان هاجر348 591
مرفوض اندريه نبيل غانم349 469
مرفوض علي الرضا محمد ياسر ابو كالم350 195
مرفوض محمد يامن محمد ياسر تللو النشواتي351 651
مرفوض عال  علي تركمان352 394
مرفوض محمد كنان ياسر شيخ نجيب353 501
مرفوض ايه فواز الترك354 185
مرفوض آيه عبد الرحمن اليحيى355 139
مرفوض رامي سامر بيروتي356 166
مرفوض احمد محمد رضوان جديني357 23
مرفوض محمد جمال رجب358 291
مرفوض ايمن عماد شيخ اوغلي359 716
مرفوض دينا نزار المرستاني360 646
مرفوض هاني سلمان عز الدين361 637
مرفوض عباده محمد خطاب شهله362 207
مرفوض احمد محي الدين غازي363 38
مرفوض محمد   ابراهيم عيد364 374
مرفوض عماد مروان  الغفري365 274
مرفوض محمد طاهر أيمن الحرستاني366 191
مرفوض عبد الرحمن معاذ جرار367 79
مرفوض خاشيك قره بت خجادوريان368 706
مرفوض دانيال جول بيطار369 558
مرفوض إليان هيثم الضاوي370 453
مرفوض محمود شمس الدين شمس الدين371 433
مرفوض يزن محمد زهير المنجد372 649
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النتيجة اإلسم الثالثيمسلسل الرقم الذاتي

مرفوض كنان باسل كاتبة373 285
مرفوض خالد محمد وليد حماميه374 208
مرفوض رامز عماد الدين لباد375 452
مرفوض عبد الرحمن بسام جاويش376 447
مرفوض كنان محمد قسطي377 1
مرفوض حسن هيثم عمر378 565
مرفوض نبيل عمار الحرح379 380
مرفوض راما  انور جاويش380 439
مرفوض عبد الرحمن محمد مازن الكريشاتي381 160
مرفوض اياد محمد هشام السباعي382 300
مرفوض مرح مأمون بالن383 204
مرفوض حسن ابراهيم يونس384 118
مرفوض آيه عبد الرحمن زيتون385 250
مرفوض امجد باسل اورفه لي386 99
مرفوض سوالنا نقوال الخوري387 699
مرفوض محمد فهد احمد عياش388 354
مرفوض جهاد محمد باسم بكوره389 361
مرفوض محمد نادر االظه لي390 111
مرفوض يوسف خالد مضاوي391 161
مرفوض محمد ميار عزات شواف392 461
مرفوض جان بشار الشناعه393 444
مرفوض محمد الهيثم حسان علواني394 338
مرفوض عبد الرحمن امير العقاد395 519
مرفوض أحمد راشد المفشي396 324
مرفوض رهف خالد السقا397 32
مرفوض مؤمن حسام الدين طيبه398 58
مرفوض رزان محمد ميسر االصفر399 576
مرفوض سهيل مهند الحمصي400 55
مرفوض محمد عمر خضرو401 365
مرفوض عيسى يوسف ابوحسان402 489
مرفوض اسماء محمد زياد القباني403 437
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مرفوض مجد  ربيع شمس الدين404 320
مرفوض ايهاب محمد بشار الحنبلي405 598
مرفوض ديانا محمد الفالحه406 467
مرفوض رنيم غسان ابورجب407 129
مرفوض فاطمه محمد االسعد408 571
مرفوض محمد بالل محي الدين جاويش409 368
مرفوض روال رامي ابو عبد الله410 525
مرفوض بالل محمد الطحيمر411 593
مرفوض سدره محمد حامد الحمصي412 171
مرفوض ناتالي محمد بشير شاشيط413 626
مرفوض عبد الرؤوف محمد فايز عماشه414 80
مرفوض بشر عامر ملحم415 579
مرفوض صالح الدين محمد عامر البغدادي416 357
مرفوض محمود  أحمد سمير التركماني417 126
مرفوض عمر محمد حاج احمد418 88
مرفوض محمد كريم بشار البعل419 634
مرفوض يامن وليد القاضي420 267
مرفوض سمير  رائد العقاد421 299
مرفوض طارق مازن حمصي422 379
مرفوض مجد محمد عبد االله عصاصه423 553
مرفوض عامر عمار آله رشي424 544
مرفوض يوسف هيسم النوري425 684
مرفوض عبد العزيز شريف الدبس426 28
مرفوض عمرو سمير الحلبي427 644
مرفوض عباده محمد الشربجي المزيك428 29
مرفوض نور زهير العالف429 192
مرفوض اماني محمد بسام مارديني430 158
مرفوض روجيه حسان منصور431 386
مرفوض علي محمد حاج احمد432 196
مرفوض باهيه صالح دغمش433 89
مرفوض كرم محمد الصواف434 272
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مرفوض لين احمد نعيم العجه435 645
مرفوض محمد لؤي محمد منير ناعوره436 371
مرفوض محمد محمد سعيد شيخه437 68
مرفوض احمد نزيه المصري438 200
مرفوض غنى محمد فؤاد البيطار439 150
مرفوض حيان بشار قرضاب440 721
مرفوض ياسمين عبد الرحمن زكريا441 186
مرفوض عدنان  محمد عامر الحسكي442 650
مرفوض اكرم محمد هشام حجازي443 515
مرفوض غاليه خالد عبد السالم444 516
مرفوض قمر محمد رامز الموصللي445 400
مرفوض كنان أحمد ناصر446 674
مرفوض احمد محمد خلدون الحايك447 276
مرفوض عبد الرحمن محمد الشقيري448 549
مرفوض لين مأمون شعبو449 504
مرفوض عادل محمد حالول450 61
مرفوض مارسيل توفيق السالك451 147
مرفوض ابراهيم  محمد شيخو452 334
مرفوض عال عماد السودة453 329
مرفوض اسماء توفيق كامل454 164
مرفوض عدنان مازن كوكش455 425
مرفوض غزل مهداد العبس456 702
مرفوض محمد مظهر محمد هيثم الصباغ457 188
مرفوض حال فراس برادعي458 180
مرفوض حسين وليد الحصري459 311
مرفوض محمد كنان احمد الطباع460 541
مرفوض همام موفق زهر الدين461 490
مرفوض أحمد عمر هيثم قهوه جي462 612
مرفوض محمد أحمد عبد الله463 417
مرفوض عبد الله جان طحموش464 42
مرفوض بسمة محمد حسام الموصللي465 246
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مرفوض عمر عاصم الحفار466 83
مرفوض محمد عمار محمد عماد الريحاني الشهير بالقضماني467 103
مرفوض يوسف احمد عالف468 77
مرفوض مؤيد نزار دردر469 423
مرفوض مها ماهر المخلالتي470 249
مرفوض مروه عبد الرحمن حسن471 41
مرفوض سدره ماهر عصفور472 108
مرفوض محمد محمود طوبجي473 86
مرفوض أحمد محمد عبد الجليل عيطه474 535
مرفوض رغد نادر عبدالفتاح475 682
مرفوض عمر هيثم غنم476 336
مرفوض جودت محمد عربش477 144
مرفوض محمد سليم محمد ايمن عاشور478 52
مرفوض نور الدين عصام حلواني479 470
مرفوض محمد كريم بسام نحالوي480 102
مرفوض رئبال حكمات طراف481 301
مرفوض طه رياض المعرباني482 484
مرفوض محمد فادي محمد شكير483 355
مرفوض سهيل محمد رياض قنوص484 2
مرفوض محمد نايف محمد ماهر حلفاوي485 135
مرفوض محمد طالل هيثم وهبه486 542
مرفوض محمد  عبد المنعم الساعور487 483
مرفوض عدنان غسان هواش488 695
مرفوض محمد  محمد هشام الشاالتي489 201
مرفوض عمرو زياد سعد الدين490 270
مرفوض محمد ماهر مازن موصللي491 335
مرفوض معتز بسام كناكريه492 548
مرفوض رنيم محمود الماضي493 585
مرفوض عمر فؤاد طبيخ494 494
مرفوض الياس سركيس خوري495 567
مرفوض محمد خير عبد الحكيم الجاجه496 625
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مرفوض حسن عصام العرقسوسي497 209
مرفوض دعاء محمد رضوان ضيان498 146
مرفوض لجين حسام كاتبه499 202
مرفوض ندى محمد ياسر عرفات500 681
مرفوض غيث عماد عثمان501 153
مرفوض سدره عمر بللو502 251
مرفوض عبد الله عماد السالخ503 145
مرفوض محمد هادي باسل قصيباتي504 136
مرفوض محمد عبدالرحمن حسام الدين عميره505 6
مرفوض مروان فارس سكر506 182
مرفوض كاتيا صالح الكيال507 170
مرفوض محمد سمير زهوه508 505
مرفوض مجد نجدت حمزة509 133
مرفوض حال موفق منذر510 203
مرفوض أحمد سمير الصفدي511 679
مرفوض عبد الله محمد غسان الساطي512 30
مرفوض رنيم جميل الحسن513 63
مرفوض محمد وليد حسان شورى514 288
مرفوض محمد عماد الشريف515 602
مرفوض كرستيان جرجي العصفور516 707
مرفوض اية سعيد سعد517 392
مرفوض مؤمن ياسر المغربي518 580
مرفوض انور علي اومري519 226
مرفوض ليليان فراس تنباكجي520 416
مرفوض عامر محمد رضوان حجازي521 636
مرفوض بدر الدين مازن جبري522 630
مرفوض مايا خالد محمد523 496
مرفوض فرح عبد العزيز حسن  عروق524 21
مرفوض نيفين محمد فائز جاويش525 450
مرفوض محمد علي ايمن طه526 662
مرفوض عبد الرحمن احمد بالل عرنوس527 563
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مرفوض نور سميع الكاج528 17
مرفوض هبه محمد ياسر قصاب529 672
مرفوض محمد صبحي زيدان530 481
مرفوض محمد خير احمد ناصر الدين531 600
مرفوض محمد جهاد الترك532 228
مرفوض محمد عدنان وليد سكيك533 269
مرفوض احمد محمد ناصر علوش534 162
مرفوض محمد  كمران ظاظا535 231
مرفوض الياس ميشيل الزين536 551
مرفوض نور خالد دقاق537 578
مرفوض ساره محمد حموي538 159
مرفوض انوار عصام القصراوي539 683
مرفوض كريم إياد عيسى540 54
مرفوض محمد هيثم غزال541 521
مرفوض محمد أديب محمد ابراهيم بلعا542 362
مرفوض طالل حسان الشعار543 665
مرفوض هشام عبد الرزاق عيطه544 120
مرفوض حسن بشار احمد545 628
مرفوض محمد فراس باسم رحمه546 72
مرفوض محمد زياد محمد طارق الحبال547 295
مرفوض حسان محمد منير شيخ يوسف548 306
مرفوض محمد يزن محمد مهند الدركزللي549 595
مرفوض عبد المعز عبد الهادي الزيناتي550 424
مرفوض رغد احمد بركات551 715
مرفوض محمد ضياء ربان محمد الرفاعي552 339
مرفوض رامي جمال عبد العال553 422
مرفوض عال محمد راتب ابو السباع554 363
مرفوض وسام مازن السعدي555 581
مرفوض دارين منذر حيدر556 622
مرفوض محمد سعيد اسماعيل الحجار557 538
مرفوض محمد ابي فرهاد األيوبي558 405
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مرفوض محمد حمزة رواشدة559 421
مرفوض إلما ممتاز حنانا560 390
مرفوض ابرهيم محمد طيبي561 351
مرفوض آيه وليد اوزون562 81
مرفوض لؤي محمد عماد ابو الشامات563 506
مرفوض روي كميل صليبي564 431
مرفوض النا ياسين البوشي565 114
مرفوض قصي فتحي اللحام566 586
مرفوض احمد محمد اكرم عرنوس567 457
مرفوض رانيا طالل الحكيم568 604
مرفوض ضياء رياض خيت569 605
مرفوض يزن  مجدى مدحت اللولو570 446
مرفوض عبد الرحمن محمد امين عيسو الشريفو571 693
مرفوض مضر علي ميا572 257
مرفوض محمد محمد امير بزره573 197
مرفوض سعيد محمد علي بالو574 556
مرفوض مايا طارق السعدوني575 664
مرفوض خالد ماهر وانلي576 176
مرفوض محمد معاذ محمد اسامة  الشاش577 278
مرفوض دانا مروان راشد578 95
مرفوض صفا جمال سعدي579 589
مرفوض محمد جاسم  العلي580 441
مرفوض وضاح مكرم الجاروف581 255
مرفوض آمال جمعه زينه582 513
مرفوض عبد الرحيم عدنان معرباني583 710
مرفوض آالء ماهر حمور584 659
مرفوض مصطفى عبدو بسيكي585 532
مرفوض طوني معروف شاغوري586 13
مرفوض لينا أمير الخطيب587 482
مرفوض محمد صالح خلوف588 67
مرفوض سيما محمد رشاد قاسو589 428
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مرفوض عامر ابراهيم اللحام590 570
مرفوض صفا بسام شاكر591 20
مرفوض فادي اديب الصعوب592 709
مرفوض وليد رضوان اللحام593 84
مرفوض يزن أيمن المصري594 712
مرفوض يمان هيثم هواري595 169
مرفوض محمد  خلدون مسعود596 410
مرفوض لين ماهر طالب597 271
مرفوض سمعان تيسير  شماس598 319
مرفوض باسل وليد نصر599 474
مرفوض مرام مروان عبدو600 283
مرفوض وائل بشاره مخ601 70
مرفوض فيصل منير علي602 692
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