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-  فرع الرقة: أوالً
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35إبراهيمأمحد الضاهر1
40أمحدامساعيل ساير2
35اء الديناملعتصم حاضري3
35فيصلأنس الفندي4

ر رع

50مجالأنس احلاج حامد5
35عبد اهللابشري احلمود6
35حممد العبد اهللاحامت الشعيب7
غيابحيىيحسن ديوب8
ي9 ا ال د ال 50أمحدمح 50أمحدمحود العبد الباري9

35حممدريزان حممد10
35سليمانطارق الكريدي11
35هاللعبد الرمحن احملمد12
35نبيلعبد اهللا قصبجي13 ي
35محصيعالء احلماده14
40حممد صبحيعمر العويد15
35عبدكامل كالح16
35حممودمازن القاسم17
ل18 ال فاحمل 40ط 40صطوفحممد احملمد الصويلح18
غيابحممد حجي موسى19
50اء الدينحممد فاتح املأخوذ20
35عبد اللطيفمعاويه احلاج21
35محدمؤيد الدعيل22 ل ؤ
40أميننور احلسني23
35سعد الدينأمحد السعيد24
35حممودأمحد حسني25
35مصطفىأمحد صوفان26
50أ27 50رازيباسل أصفري27
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غياببدرحامد يوسف28
35أمحدحسن بدوي29
40عبد الفتاححسن الراجح30
35حممدمحزة شرف الدين31
35نضالخلدون كاسوحة32
ل33 دال ا ال 35د 35عبد الواحدرميي العجلجي33
60غريبسامي قوجه34
40عبدوساير العبد اهللا35
60أسامةشاكر نعسان36
غيابعليصاحل منو37 يحل
40فوازطارق شريف38
40حممدعبد العزيز احلاج39
50حممدعبد القادر مرجان40
50مجيلعبد الكرمي العران41
حل42 حمل 50هللا 50ضياءعبد اهللا احملمد احلبيب42
60مجالعبيده عبدو43
50أمحدعتاب العجل الزوان44
35عبيدعمار محد45
40مصطفىعمار صوفان46 و ىر
50حممد صاحلفراس األمحد47
50توفيقفالح عيسى48
70امساعيلمليس الفرج49
85فائزلورنس العبود50
60أ51 60أمحدحممد احلاج51
50عبد الوهابحممد العبد اهللا52
60عبد اللطيفحممد قدور احلطاب53
35عليحممد الرستم54
السامل55 35ذيابحممد ذيابحممد السامل
50فهميحممد رامز اهلنداوي56
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35حممدمصطفى عبد الرزاق57
35رضوانمهند اجلمية58
40عجيلنور العلي الراشد59
40فيصلنورا اإلبراهيم60

ق ةال ال األاال ةا الد
- فرع منبج: ثانياً

الدرجةاسم األباالسم والنسبةالرقم
60بسامأمحد قرنفل1
60حممدأمحد حالق2
70حممد وضاحأمحد جالل عبد الكرمي3
60خالدإسالم النجم4 م م
35منذرإياد الصيادي5
55عبد املنانإيال احلجة6
70حممد أمينإميان صابوين7
60أمحدأمين صباغ8
60حلل9 60فؤادحازم احللبية9

85طارقحسن عبود10
50أمحدزكريا شكشوك11
70ثائرزين عنتايب12
75حممد فاخرعامر بارود13 رو ب رر
60طارقعبد اهللا عبود14
35رمزيعالء علي باش15
60غسانحممد جنيب16
60ماهرحممد جبسه حجار17
1850 50عبد القادرحممد غزال18
40عالء الدينحممد تركماين19
40ارسالنحممد عثمان20
60إبراهيمحممد واعظ21
العساف22 60نادرحممد نادرحممد العساف
70حممدحممد عامر شوا23
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غيابحممد كاملحممد ندمي هيكل24
70حممد أديبحممد نور صادق25
50عبد اللطيفحممد نور أبو دان26
70عادلحممد نور الدين رجب27
35حممدمعتصم باهللا مزيد28
60انل29 60مروانمنتصر سليم29
55زكريانوار مكانسي30
50حممد مجالنور محزه31
40طاهرهاشم قصاص32
60حممدمهام شيخو33 م
60حممد عليهيصر عاقل34
60أمحديامسني مرزوق35
35حممدميان ناصر36
غيابحممد عادلدالية شيخوين37
35أ38 35حممد ديبابراهيم حممد ديب أنيس38
غيابغساندنيا محود39
60فؤادعبد الكرمي فؤاد رضوان40
75حممد لؤيعبد املهيمن خلف41
75احسانعبد اهللا بكر احسان رضى البيك42 بي ى ر ر ب ب
60حسانعلي اهلالل الشريفي43
60أمحدحممد أمحد ناصر44
50معاويهحممد معاوية البطاح45
70حسنحممد زكريا حملول الزنار46
4750 50حسنيحممد نابغ عبد اللطيف47
60حممدحممود حممد حبوش48
غيابحممودمصطفى حج عمر49
55عالء الدينملك حلويب50
محدون51 35سعيدملهم سعيدملهم محدون
60حممد غسانمنري اآليت52
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85عزامنور عزام حممد باقر53
غيابحممد سليمأمحد حممد سليم خلف54
75مازنحممد مازن أشتر55
60خليلأنس خليل احملمد احلسو56
50حممد خريأنس حممد خري عيسى57
ال58 د حم دأن 60حم 60حممدأنس حممد محال58
35عبد املنعمبكري طاوز59
80أكرمبيان آغا60
75سعيدجورجينا كجو61
60حممد شريفحازم حممد شريف شنن62 ن م
60بدريحسام أقرع63
70مصطفىسارة النبهان64
غيابعمرمسية عادل بطيخ65
70امساعيلوسام حطوخ66
ل67 ال لل 55ال 55عالء الدينعبد الرمحن عالء الدين دهان67
85أمحد توفيقعبد الرمحن أمحد توفيق زين68
غيابحممد فاضلعمار حممد فاضل بسوت69
غياببسامعمار بسام العموري70
50مصطفىحممد  عاقل71 ىل
70عبد الكرميحممد مصطفى البشر72
50حسام الدينحممد أمحد ملقي73
70راميحممد رفيق رامي لبابيدي74
35حممد مجالحممد مهند عطار75
80أأ76 80أمحدحممود أمحد مقيد76
75مرييام عريجني77
60مجال الديننور الدين جلب78
غيابحممودهلينا بلوخ79
الراشد80 40ربيعيوسف ربيعيوسف الراشد
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مديرة التقومي واالعتماد                 معاون وزير التعليم العايل                   وزير التعليم العايل

الدكتورة ميسون دشاش              الدكتور حممد جنيب عبد الواحد الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى

يل م
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