
النتيجهالفرعاإلسمرقم الجلوس

66األدبيامير نادر فهمي فروخ33071179

58.9األدبيعبد هللا محمد عبدهللا سمحان33071129

60.9األدبيخالد صالح الدين خميس الباسطي33071184

68.3األدبيمحمد ادريس عوده عسكر33071201

58.6األدبيمحمد علي ربيع فرعون33071208

61.1األدبيكرم ماجد درويش عمرين33071254

68.3األدبيمحمد عادل محمد الحمامره33071261

80.4األدبيناصر عزيز محمد دار صالح33071275

65.9األدبييزن يوسف عبد الرؤوف البلعاوي33071281

67.1األدبياحمد ايوب احمد عبيده33071362

55.6األدبياحمد محمد احمد خطيب33071368

59.9األدبيحمزة رباح حمودة كفاية33071393

63األدبيقتيبه امين حسن ابو رداحه33071438

68األدبيمصطفى احمد يوسف قطري33071481

69.4األدبينبيل خليل عبد الحميد حرب33071491

71.6األدبينسيم حسني حسن كنعان33071492

62.6األدبياحمد سامي عياش العماوي33071552

56.6األدبيامين سعدي محمد جمعه33071556

76.3األدبيسليم يونس سليم ابو ظاهر33071561

61األدبيفضل مازن فضل ابو حصيرة33071566

59.6األدبيمحمد داود محمد بكر33071571

60.1األدبيمعتز نبيل مصطفى ابو عيد33071574

64.9األدبينعمان علي احمد ريحان33071576

69.1األدبيوسيم عمر موسى ابو جزر33071577

65.9األدبيمنصور احمد محمد خطيب33071608

61.9األدبيعمر مصطفى موسى ابو ليل33071669



65.3األدبيمحمود خالد حموده خديش33071692

63.7األدبيخالد هاني خالد شرفا33071533

70.9األدبيربيع محمد ابراهيم نايفة33071535

58.9األدبيعادل نبهان عبد هللا عوده33071538

56.1األدبيمحمد احمد حمدان دحيليه33071543

61.3األدبيمعتز نائل موسى سروجي33071548

55.1األدبيصخر معاذ محمود سليم33071589

55.9األدبيعميد ايوب فوزي زماري33071595

55.9األدبياحمد اياد عز الدين ابو عمر33071617

65األدبياسالم ايمن فواز عديلي33071625

58األدبيبيان رائد ناجي دبيك33071633

67.7األدبيخلدون زاهي سليمان خطاطبه33071637

68.9األدبيراشد رمضان عيسى اشتية33071639

54.7األدبيرامي احمد يوسف كوسا33071640

58.7األدبيرامي سامح فتحي عبد الحق33071642

53األدبيسامي منصور نصوح بازيان33071647

54.4األدبيسعيد حسن سعيد شحروري33071649

54.6األدبيصامد محمود محمد حنني33071652

طاهر محمد غسان محمد ناصر 33071655

حمدان

58.3األدبي

57.6األدبيعدي ناصر عز الدين مسروجه33071663

59.9األدبيعالء تيسير عبد الغني عيسى سالم33071665

56األدبيفادي نضال عبد الرحمن ابو السعود33071672

54.3األدبيفراس كامل سعيد زبيدي33071675

63.1األدبيليث فاروق احمد جازي33071678

61األدبيمحمد سمير نصوح جعاره33071683

56.1األدبيمحمد عماد محمود زالبيه33071685

62.6األدبيمحمد فاتح اسماعيل قادوس33071687



60.1األدبيحاتم محمد عطية قويدر33071559

عبد الفتاح نايف عبد الفتاح عبد 33071591

الرحمن

61.4األدبي

65األدبيابراهيم شعبان علي الخنفة33071616

66.3األدبيعاصم احمد سليم رمضان33071656

59.9األدبيمراد بدر عبد هللا دعيس33071161

55.3األدبياحمد عزمي خليل حويل33071289

54.6األدبياوس محمود محمد عجاوي33071293

58.1األدبيايسر محمد احمد جبارين33071294

57.6األدبيايهاب جمال خضر وشاحي33071297

52.7األدبيجمعة عدنان جمعة موسى33071301

57.4األدبيحمزه زيد جمعه ابو الهيجا33071305

55.9األدبيراشد انس راشد حثناوي33071306

65األدبيعاصم مصطفى محمد عروق33071312

59.9األدبيعالء راتب عبد اللطيف قبها33071318

62.3األدبيعمر سمير صالح صالح33071322

63.1األدبيعهد محمد فؤاد نايف كمامجي33071324

65.1األدبيمحمد عدنان ذيب عامودي33071332

61األدبيمحمد عماد علي خلوف33071333

60.1األدبيمحمد مروان احمد مرعي33071335

57.3األدبيمصطفى جميل مصطفى ملحم33071342

60.1األدبييوسف خالد مصطفى كميل33071357

56.9األدبيعلي احمد علي قطيري33071427

65األدبيمالك احمد موسى حامد33071442

58.3األدبيمهند طايل يوسف فارس33071510

57األدبيبراء فتحي محمد قرعاوي33071530

58.3األدبيسائد عماد محمد الصليبي33071122

60.4األدبيطارق عبد العزيز عبد هللا البطران33071127



57.3األدبيمحمد جبر عوده حروب33071144

59.4األدبيمحمد كامل خليل عمران33071153

63.1األدبيمحمود حسن سليمان ابراهيم33071158

60.4األدبياحمد سعدي عبد المجيد ابو خلف33071174

65األدبيادهم نادر محمود جفال33071175

63.1األدبيايمن عبد المجيد عاشور سدر33071181

56.9األدبيمحمد صالح محمد ابو كف33071203

61.7األدبيمحمد منصور محمد موسى عباسي33071210

62.3األدبيمحمد وليد حاج مصطفى مزعروا33071213

57.1األدبيمعتز عطا موسى جفال33071217

60.4األدبيناجي محمد موسى عودة33071219

68األدبيبهاء الدين خضر عبد هللا نواوره33071234

65األدبيحازم عيد عطية صباح33071235

63.6األدبيابراهيم حسن محمود اغبارية33071284

59.9األدبيهاني توفيق مصطفى حمد33071352

56.3األدبياحمد بديع مصطفى حسين33071363

57.1األدبيامجد مصطفى صالح حامد33071375

74.3األدبيسمير ابراهيم محمود ابو نعمه33071405

66.4األدبيمحمد جمال محمد رشدة33071453

66.6األدبيمحمد حسين عودة برغوثي33071454

59.4األدبيرائد جمال مصطفى علي احمد33071504

63األدبيمنتصر محمد عايد قيسي33071509

66األدبيمحمد رداد مصطفى عبد العزيز33071544

65األدبيباسم محمود سليم ابو ظاهر33071557

70.9األدبيهايل عبد العزيز سلمان عمران33071700

57.9األدبياحمد هاني احمد جاليطه33071101

57.7األدبيحازم محمود عبد الخالق عيد33071102



61.4األدبيشتيان جمال شتيان شاللفة33071103

64.6األدبينشأت سعد شتيان شاللفة33071104

62.4األدبييزن محمد احمد ابو زيد33071106

64.6األدبيالمجد محمد حسن عالمه33071110

57.6األدبيالمعتز باهلل جابر محمد ابوسل33071111

60.7األدبيأويس هاشم تيم رجوب33071113

59.3األدبيساجد موسى محمد سعيد عوض33071121

60.6األدبيسياف ابراهيم علي عصافره33071124

66.9األدبيعز الدين ابراهيم احمد قرجات33071130

61.7األدبيعلي صبحي محمد البابا33071131

58.6األدبيمحمد محمود محمد عادي33071138

61.1األدبيمجاهد محمد مطلق ابو جحيشة33071140

63.9األدبيمحمد بريغيث محمد بريغيث33071143

محمد شهاب حسان محمد جبريل 33071148

ادعيس

66.6األدبي

محمد عبد العزيز عبد الفتاح 33071149

المغالسة

65.6األدبي

59.4األدبيمحمد عطيه شحده الزرو33071151

61.1األدبيمحمد نضال محمود ابو غازي33071155

60.9األدبيمحمود صبحي محمد البابا33071159

62.6األدبيمحمود محمد حسن نمورة33071160

61.9األدبيمصعب خليل عيسى غنيمات33071162

61األدبيمعتصم جمال محمود علقم33071163

61األدبيمهدي محمد حماد ابو ماريه33071164

63.3األدبيمهند سمير مهنا ابو ماريا33071165

55.9األدبيمؤمن جمال محمد حمدان33071167

62.6األدبينور الدين محمود بدر زماعره33071169

60.7األدبييعقوب عماد يعقوب ابو تركي33071172

59.7األدبيكمال ابراهيم عبد ابو هالل33071199



65األدبينديم عبد الحميد عكرمة عبد االجابر33071221

59.6األدبيابراهيم وجيه ابراهيم صباح33071225

60.6األدبياحمد باسم احمد كتانة33071226

59.1األدبياحمد سعيد محمد الصباح33071227

58.9األدبيباسل اسامة عبد الفتاح العيسا33071232

57.4األدبيحمدي معروف حج احمد االطرش33071237

61.1األدبيحمزه محمد فوزي صالح33071240

60.1األدبيعباده محمد خليل قنيص33071245

63.3األدبيغسان احمد محمود صالح33071251

59.4األدبيفادي سليم محمود الزير33071252

58.1األدبيقصي جمال جبر الديريه33071253

59.6األدبيكرم محمد ابراهيم دعدوع33071255

61.1األدبيليث عدنان محمد المصري33071256

60األدبيمحمد راجح حسن عيسى33071260

59األدبيمحمد عدنان يحيى ملش33071262

63.1األدبيمصعب صبحي عبد الحميد العزه33071269

64األدبيموسى محمد موسى ابو سباد33071274

63.3األدبيهمام ماجد طه قراقع33071279

59.7األدبيوائل اسماعيل منصور صبيح33071280

64.9األدبييوسف عيسى يوسف عيسى33071283

60األدبياحمد ابراهيم صالح بعيرات33071359

65األدبياحمد رأفت سليم رضوان33071364

58.7األدبياحمد عثمان جميل دار صافي33071365

60.3األدبياحمد محمد حسين زيد33071369

58.7األدبياحمد محمد عبد هللا زهران33071370

58.6األدبياسماعيل سهيل حرب ابو شخيدم33071374

64.6األدبيامير ناجي عبد الرازق ابو شخيدم33071376



68األدبيايهم عبد اللطيف عزت البرغوثي33071379

59.7األدبيبهاء محمد عبد القادر الخواجا33071382

60.4األدبيجابر محمد محمود حامد33071383

64.7األدبيجهاد زاهر طالل حماد33071385

60.1األدبيحسن عبد الرؤوف مصطفى يوسف33071388

62.6األدبيحسن ياسر حسن كراجه33071389

63.3األدبيحسين عادل حسين بدر33071390

65.7األدبيحسين عبد الواحد محمد حامد33071391

64األدبيحمزه محمود محمد دار ابو ربيع33071395

60.1األدبيرأفت طالل عزت جوده33071398

60األدبيرشاد محمد مرشد حماد33071399

53.7األدبيرشيد راسم محمد حمايل33071400

58.9األدبيسامي ياسين عبد هللا عواد33071403

70.6األدبيفرج عبد القادر فرج برغوثي33071714

60.1األدبيسامر قاسم محمد طالب33071718

69.3األدبيأحمد صبحي صالح الصوص33071704

64.6األدبيمنجد نادر محمد القواسمه33071702

56.3األدبيسليم محمد يوسف الزير33071708

59.1األدبينديم حسني حسن كنعان33071711

65.9األدبيورد نصري رزق مشني33071705

60.9األدبيصهيب مروان محمد عفانه33071707

73.3األدبيوديع سمير توفيق الغول33071709

70.7األدبيعبد الرحمن ناجي وحش برجيس33071710

62األدبيمحمود محمد محمود مالح33071713

62.9األدبيسيف الدين عمار صالح البدو33071715

63.9األدبيحازم مفيد فايق عجلوني33071706

74.3األدبينضال زياد ابراهيم عامر33071719



61األدبيشفيق محمد شفيق مصري33071408

66.7األدبيضياء وليد موسى حامد33071411

68.3األدبيطارق سامح فارس الخطيب33071412

58.1األدبيطالب رسالن طالب عبده33071413

61.9األدبيعادل عصام محمد خطيب33071415

57.7األدبيعادل محمد صالح حسونة33071416

60.9األدبيعامر عبد ربه عيسى خطيب33071417

عبد الرحمن احمد عبد الرزاق 33071420

عزام

59األدبي

65األدبيعبد القادر عبد اسماعيل كنعان33071422

56األدبيعبد هللا جمال حسن مبارك33071423

62.1األدبيعبد هللا محمود طه ابو لطيفه33071424

58.4األدبيعلي عمر عثمان نخلة33071428

58األدبيعلي محمد بدوي دار زيد33071429

58.6األدبيعنان عطاهلل صالح ابو عرايس33071433

56.7األدبيفهد فاروق عبد الفتاح مبارك33071436

64.9األدبيفيصل سعيد حسن درس33071437

65.4األدبيليث عبد الرحمن حسن كنعان33071440

58.7األدبيليث عقاب صالح صبحه33071441

61.9األدبيمأمون محمود عبد كسبة33071445

61.1األدبيمجاهد صالح رشيد عليان33071446

59.7األدبيمجاهد وجدي فهمي برغوثي33071447

61.1األدبيمحمد بسام عبد الوهاب شكوكاني33071451

60.3األدبيمحمد رسالن طالب عبده33071456

62.7األدبيمحمد سالمه عودة صبيح33071460

62.6األدبيمحمد سهيل عثمان حامد33071462

65.1األدبيمحمد عبد الناصر خطبي حامد33071465

61.1األدبيمحمد نافز رزق جرادات33071470



60.3األدبيمحمد هيثم وجيه خطيب33071471

61.3األدبيمحمد يوسف محمد شريف زمره33071472

66.3األدبيمحمود خالد محمود مطير33071473

63.3األدبيمحمود زياد محمد شاللده33071474

59األدبيمحمود صافي احمد عطا33071477

64.4األدبيمحمود عبد الملك محمود ابو غوش33071478

59األدبيمحمود محمد اسماعيل نمر33071479

65األدبيمصطفى خالد شحدة كسبة33071482

64.1األدبيمهند سمير عبد العزيز حماد33071487

63.9األدبينصر مهند عبد الرحمن حمايل33071493

65.3األدبيوليد توفيق محمد دار حمد حمدية33071496

62.7األدبييوسف رأفت محمد الداعور33071578

58.3األدبيعمرو فاروق فزاع عامر33071671

76.9األدبيقيس معتز خميس باسطي33071198

76.4األدبيمحمد عرفات ابراهيم عبيدات33071206

76.9األدبيمؤمن ماهر رشدي كركي33071218

66.4األدبيابراهيم خالد محمود سباعنه33071285

60.3األدبياحمد طارق صادق ابو بكر33071288

71.1األدبياحمد نضال محمد اغبارية33071291

65.6األدبيايهم فخري مصطفى سليط33071298

64.1األدبيحسني احمد حسني سلفيتي33071303

65.7األدبيعبد العزيز حسن علي عبد الكريم33071313

70.9األدبيعبد هللا ماهر احمد ابوبكر33071315

67.4األدبيعدي تيسير موسى القادري33071316

61.9األدبيفريد محمد فريد مطاحن33071326

72.4األدبيلواء ناصر محمد ابو جعص33071327

66.6األدبيمجيد محمد توفيق كميل33071328



68.3األدبيمحمد عدنان توفيق عابد33071331

68األدبيمحمد مصطفى احمد كميل33071336

64.3األدبيمراد جمال الدين محمد حج ابراهيم33071341

64األدبيهاشم سمير هاشم سليط33071351

82.3األدبيورد ناصر محمد ابو جعص33071353

72األدبيياسين بسام احمد غانم33071354

70األدبيمعتصم جمعة محمود رمضان33071508

74.3األدبييزيد اسامة يوسف ناصر33071511

65.4األدبياحمد خالد احمد ابواحمد33071512

60.4األدبيصالح الدين طالل صادق دراغمه33071519

63.3األدبيمحمد احمد طه غيث33071521

61.6األدبيمحمد مثقال نعيم دراغمه33071524

69.1األدبيامجد جهاد احمد اشقر33071528

70األدبيرامي اسعد احمد علي33071534

59.9األدبيصهيب بالل محمد نور33071537

63.4األدبيفارس محمود عبد هللا خليفة33071539

62.9األدبيمحفوظ نظمي علي عيشة33071542

59.6األدبيمشير طالل عبد اللطيف طافش33071547

59.6األدبييزيد حسين عواد سروجي33071551

70.7األدبيمحمد حسين ربيع سالم ديب33071569

احمد محمد علي عبد الرحمن 33071582

خدرج

69.7األدبي

67.7األدبيزيد علي عبد الحافظ عدوان33071588

78.7األدبيطارق نبيل طاهر علي33071590

66.7األدبيعبد هللا عمران عبد هللا حسين33071592

66.6األدبيليث رابي احمد رابي33071597

61األدبيمحمد احمد ابراهيم نزال33071598

70.6األدبيمحمد خلدون محمد رضوان33071600



68.7األدبيمحمد سميح محمد شتيوي33071601

77.9األدبيمحمد عبد الفتاح محمد ابو هنيه33071603

74األدبيمعاذ محسن محمود شريم33071607

67.3األدبيمهدي اياد طالب عكاس33071609

65األدبييزن شبيطه عبد الحميد شبيطه33071612

68.9األدبييزن منتصر درويش برهم33071613

70.7األدبييوسف رشيد اسماعيل رضوان33071614

63.6األدبيابراهيم خميس ابراهيم نقيب33071615

72.6األدبياحمد يوسف عبد اللطيف ابو عيشه33071623

66.4األدبياشرف محمد متعب فاعور33071626

61.7األدبيرائد عمر حسن ذياب33071643

71األدبيسامر ياسر عبد هللا دغلس33071646

64.7األدبيسعيد جعفر عيسى عيسى33071648

80.1األدبيسليمان محمود سليمان كعبي33071650

58.7األدبيصالح فطين محمد صالح33071653

65.9األدبيعبد الحليم عماد عبد الحليم دغلس33071658

79.1األدبيعمرو احمد رجا شحادة33071670

58.6األدبيفارس بسام محمد شولي33071673

66.6األدبيقصي خليل صباح حشاش33071676

60.4األدبيمحمد عبد هللا محمد محمود33071684

77األدبيمحمد كمال رسمي عوكل33071689

61.1األدبيمصعب شحادة محمد عليان33071215

64األدبيغسان موسى سعيد عزام33071435

60.6األدبيعماد محمد احمد السراج33071565

63.4األدبيبراء موسى اسماعيل الخاليلة33071114

68.3األدبيثائر سالمة جابر ابو كريفه33071116

67.9األدبيجهاد محمود سعدي هيموني33071117



63.7األدبيحسن عبد السالم احمد عويوي33071119

عبد الرحمن زهدي عبد الرحمن 33071128

محفوظ

67.3األدبي

60.3األدبيعلي مصطفى محمد ابوسل33071132

63.7األدبيعيسى شفيق عيسى ابو عفيفة33071134

65.1األدبيمحمد سالم مطلق ساليمه33071146

59.7األدبيمحمد يوسف حسين مزين33071156

64.4األدبينبيل حماد مصطفى البيراوي33071168

65.7األدبيهاشم محمد ياسر شحده طه33071170

64األدبيوجدي عاطف احمد عواوده33071171

66.6األدبييوسف محمد عيسي ابو عفيفة33071173

65.4األدبيامجد علي احمد عباسي33071177

60.6األدبيامجد هاني عبد الرحمن شويكي33071178

60.1األدبيايوب ماهر اقبال هندي33071182

65.9األدبيسامي حسن احمد شقير33071186

66.7األدبيعاهد فايز علي النتشة33071191

66.4األدبيفادي مجدي محمد صالح33071197

65األدبيمحمد عبد الهادي داود عدوان33071205

59.4األدبيمحمد فواز ابراهيم جوالني33071209

62.7األدبيمحمد موسى محمد بدر33071211

64.1األدبينبيل عبدالرؤوف علي حلبية33071220

61.4األدبيامين علي محمد ثوابته33071230

61األدبيانس سليمان عطا العبيات33071231

64.6األدبيباسل وليد يوسف الدعامسة33071233

65األدبيحمزه ابراهيم حسن ملش33071238

70.3األدبيحمزه عبد هللا حسن الشيخ33071239

63األدبيحيدر عزات محمد ابو ديه33071241

66.3األدبيمحمد احمد علي الشيخ33071257



75.6األدبيمحمد حسين محمود حجاجره33071258

59.7األدبيمحمد عمر حسين مسلط33071264

73.9األدبيمهند اسامه عياد الهريمي33071270

63.6األدبيمهند فهمي محمد قوار33071271

74.9األدبيموسى جميل موسى شوكه33071273

64.4األدبينضال سعيد خضر صبيح33071277

68.6األدبينعيم محمود  سعاده العصاه33071278

66.3األدبييزيد فتحي محمد عمرين33071282

65.6األدبيامير عماد ابراهيم عامر33071292

69األدبيايهاب احمد نايف ديسي33071295

62.4األدبيأحمد صبحي احمد زكارنة33071299

68.3األدبيربيع محمد عبد اللطيف سعدي33071307

59.1األدبيسهيل نصيف صبري جاد33071308

70.6األدبيصبحي محمود صبحي مسعود33071310

72األدبيعز الدين محمود مصطفى سباعنه33071317

59.7األدبيعلي سامي محمود حماد33071319

57.3األدبيعماد احمد كامل حرز هللا33071321

59.4األدبيفراس حمزة حسين حرز هللا33071325

64.9األدبيمحمد عبد الغني نصيف السوقي33071330

68.7األدبيمحمد نضال محمد إغبارية33071337

59.9األدبيمحمود ناصر حسن مطاحن33071340

64.4األدبيمصطفى يوسف مصطفى زكارنة33071345

64.6األدبيمعتصم مصطفى توفيق الماللحة33071347

63.4األدبييزن اياد محمد حنايشه33071355

67.9األدبيادهم صبحي عارف الحج33071371

70.1األدبيانور رائد فهمي مخطوب33071377

70.9األدبيبراء عبد اسماعيل كنعان33071381



60.4األدبيجمال كمال راتب الريماوي33071384

66.4األدبيرشيد محمد رشيد برغوثي33071401

67األدبيسليمان كمال عبدالحميد مصفر33071404

69.6األدبيشادي فخري عصفور البرغوثي33071406

صالح الدين لطفي عبد الرؤوف 33071409

حمد

65األدبي

62األدبيصالح محمود محمد بدوان33071410

62األدبيطلعت فايز ابراهيم بدوان33071414

64األدبيعمرو جمال عبد زيد33071432

63األدبيغسان الفي عوض هللا نعيم33071434

62األدبيماهر فايز علي الفقية33071444

66.1األدبيمحمد بالل عبد السالم تميمي33071452

67.4األدبيمحمد سمير سبتي ابو عادي33071461

61.7األدبيمحمد عاكف عادل ديسي33071463

63.7األدبيمحمد عبد هللا موسى عثمان33071464

61.6األدبيمصطفى سليمان مسعود صمادعه33071483

65.1األدبيمؤمن سمير جمعه طوخى33071488

64.6األدبيمؤيد محمود عبد الرحمن صافي33071489

65.7األدبيهيثم عبد الناصر احمد اسياج33071495

69.6األدبيوليد مراد عبد الحفيظ تميمي33071498

65.9األدبييزيد محمد عبد هللا دار طه33071500

65.6األدبييوسف صالح حسن يوسف33071502

65.6األدبييونس صالح اسماعيل طرايره33071503

61.4األدبيرائد عبد الحكيم عامر علي احمد33071505

58.9األدبيعمار عبد نايف صوف33071506

62.7األدبيامجد عبد الرحيم كامل غنام33071514

69.7األدبيايهاب محمد رشيد دراغمة33071515

63األدبيثائر عبد هللا محمود عوده33071517



64.3األدبيليث معمر قاسم دراغمة33071520

63.7األدبيزيد ماهر لطفي اشقر33071536

65.7األدبيمجاهد ربحي احمد جراب33071540

65األدبيمؤمن عادل سليمان الشرفا33071549

69األدبياسامة وصفي عبد الرحيم داود33071584

65.9األدبيامير عماد محمد داود33071586

76األدبيعمار ياسر محمد سعيد حماد33071594

63.3األدبيمحمد عادل شاكر شبيطه33071602

63.7األدبيمحمد مصطفى عبد الرحيم داود33071604

66.9األدبيمحمود طالب يوسف اغباري33071605

65.1األدبيياسر حسن حسين داود33071611

60.1األدبياحمد جميل يوسف شرقاوي33071618

65.1األدبياحمد صالح محمد حسن نوري33071620

58.1األدبياحمد عز الدين عيسى داوود33071621

59األدبيانس قاسم فالح اقرع33071628

66.4األدبيثائر فتحي عبد الفتاح قنديل33071634

74.4األدبيخالد هالل محمد ابو حامد33071636

62األدبيرامي حسن فالح قواريق33071641

66.7األدبيرائد محمد يوسف ذوقان33071644

63.1األدبيزكريا وضاح حامد عواده33071645

66.4األدبيعامر علي عبد اللطيف طنبور33071657

63.9األدبيعبد القادر محمود محمد حشاش33071660

61.4األدبيعبد هللا سعيد علي شالل33071661

66.1األدبيعدي زهير محمود عويص33071662

68.6األدبيعز الدين صالح الدين جميل اقرع33071664

65.1األدبيعماد معزوز علي عكوبه33071667

61.9األدبيعمر احمد وصفي عبدات33071668



70.4األدبيكمال عبد الجبار كمال عامر33071677

69.9األدبيمجاهد محمد يوسف ذوقان33071679

66.6األدبيمحمد خالد فوزي طنجي33071681

62.6األدبيمحمد غسان حامد حشاش33071686

63.1األدبيمحمد وليد سليمان ابو عمر33071691

61.4األدبيمروان بسام محمود عماوي33071693

62.3األدبيمعاويه محمد عبد زيتون33071695

60.3األدبيمؤمن عبد المنعم محمد جاد هللا33071698

70.6األدبيايات يوسف صالح محفوظ33071112

81األدبيشاتيال سليمان محمد ابو عيادة33071187

63األدبيعائشة يوسف عبد هللا افغاني33071192

71.6األدبيعطايا خليل ابراهيم ابو عيشة33071194

57.4األدبيحلوه سليم محمد الحمامره33071236

67.4األدبيروان عبد محمد عمبر33071402

63األدبيشرحبيل كنعان عيسى خطيب33071407

56.6األدبيمحمد كنعان عيسى الخطيب33071467

65.3األدبيحسين شريف حسين غوادره33071304

66.1األدبيحازم زياد عمران صندوقه33071386

70.3األدبياسالم ابراهيم حسن عيسى33071585

65األدبييزن خالد عيسى براهمة33071105

66.3األدبيجواد زياد خليل هـديب33071118

65األدبيصـالح الدين نبيه نبيل شرباتي33071125

63.1األدبيمحمود أحمد عبدالمجيد طيطي33071157

62.6األدبيشكري محمد شكري حـنش33071188

63.6األدبيصـقر خليل ذيب ابوخليل33071190

62األدبيعمـار عبد ربه عيسى خـطيب33071196

71.1األدبيمحمد ثائر علي أبوخليل33071202



مصعب عبد الرحمن مصـطفى 33071216

دارحسن

64.4األدبي

68.6األدبيإبراهيم رمضان إبراهيم النعسان33071358

65األدبيأحمد أمجد أحمد صبيح33071360

عبد الفتاح عبد الغني عبد  المجيد 33071421

حماد

63.3األدبي

68.7األدبيمحمد خلدون إميل كنعان33071455

68.1األدبيمحمد زياد إبراهيم حامد33071459

58.1األدبيمحمد ناصر عبد الهادي أبوغويلة33071469

60.4األدبيمصطفى عصام مصطفى بيت  اللو33071484

68.6األدبييوسف إيهاب موسى زبيدة33071501

71.6األدبيمعاذ عبد اللطيف محمد  فايد33071346

71.7األدبييزن مسعود إبراهيم سليط33071356

75.7األدبيخالد إياد فوزي الحبش33071635

56.6األدبياحمد عطا محمد جبالي33071290

63.1األدبييوسف محمد رفيق خميس ابراهيم33071107

70.1األدبيمـالك بسام محمود الطيط33071139

62.7األدبيعصام انور جمال ابو غربية33071193

59.9األدبيادم عمر حسين مسلط33071228

66.4األدبينزار أمجد مصباح أبو الهيجاء33071348

72.7األدبيباسل نصـر مـحمود زبيدي33071380

66.4األدبيمـجد عوض جبر الحـاج33071448

61.1األدبيايوب نعمان محمد عفانه33071183

61.4األدبيمحمود تيسير محمود الشيباني33071338

61.9األدبيمحمد احمد عبد الجليل جرابه33071449

70.4األدبينائل صالح عبد هللا الصالح33071490


