
االماالسم الثالثي مصدر الشهادةرقم االكتتاب#

سناءوديان محمد نادرحماهج/124291

طيبهصفيه محمد علي غازي الحريريدرعاج/220285

خلودرغد مدين عبد هللاريف دمشقج/325821

منالفرح سامر حسنريف دمشقج/423775

رانياسدره نايف الياسيندمشقج/535310

مهاحال ماهر النحاسريف دمشقج/625720

رولهمريم أحمد وهبهدمشقج/733675

ناديهدلع مصطفى المصريدرعاج/820922

نجالءساره وليد الخطيبدمشقج/933759

منىهديل محمد ياسر عبد الرؤف التليدمشقج/1033783

وصالمنار احمد العماردمشقج/1139538

غادهفرح ماهر ابراهيمريف دمشقج/1222247

سناء رشا عبدهللا معنريف دمشقج/1322168

ثناءوفاء عبد اللطيف الفتالدمشقج/1435159

فاتنفرح مازن حاج عبودريف دمشقج/1535214

سعادروان خالد المكاريدمشقج/1631769

شذاراما محمد مطيع سرورريف دمشقج/1725788

رغداءنور الهدى محمد ايمن قبشدمشقج/1838769

بثينهأمية سهيل تكروريريف دمشقج/1923410

ندىالنا عثمان عباسدمشقج/2031939

كندهرنيم احمد رشيد االصيلريف دمشقج/2133735

هبةمريم وائل النادردمشقج/2232017

خلودفريال احمد ياسر الصوافدمشقج/2332629

مهارنيم يحيى مسعوددمشقج/2431308

فاديافدوى محمد العقادريف دمشقج/2522002

منارساره خالد رشيددمشقج/2631808

سيمامريم محمد نهاد شيخ عوضدمشقج/2733540

رانيامياس عمر طباعدمشقج/2834420

فاتنلين ياسين الخطيبدمشقج/2938174

سمرآيه محمد خالد شريطدمشقج/3031269

نعمهتسنيم عبد اللطيف برغلريف دمشقج/3130306

لينانغم وسيم أبو راسالسويداءج/325864

صفاءمنى احمد بكريدمشقج/3333541
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فاطمه الزهراءسلمى محمد عبد الوهاب العقادريف دمشقج/3425954

رواللين خليل حسنريف دمشقج/3526114

ميساءدلع محمد سمير حبيدمشقج/3634587

سمرسالم محمد سامر مراددمشقج/3735752

نادياايناس أنيس الكنانيريف دمشقج/3834953

سحرشام هشام شهداريف دمشقج/3920511

براءهبشرى امين العبارريف دمشقج/4030295

ضحىدانية حسام الدين العالنالقنيطرةج/415321

جهينهساره الصالحريف دمشقج/4235350

نزيهادانا بسام منصورالقنيطرةج/434763

رزانراما محمد رجب حبشيهدمشقج/4433018

سمرياسمين محمد عبد السالم الشلقريف دمشقج/4526327

سمرفاطمة الزهراء محمد خير التكريتيدمشق4631916

بشرىقمر كمال عرعوريدمشقج/4735785

ديمهآيه محمد الزيندمشقج/4831268

منارمرح نايل شاهينريف دمشقج/4933822

تغريدهيا ايمن مرتضىريف دمشقج/5025007

فتونايه اسماعيل اسماعيلريف دمشقج/5122121

سهىدانه عامر الشمعهدمشقج/5231692

عبيرفاطمة الزهراء مسلم العضلدمشق5333573

بداءوفاء نهاد عباسريف دمشقج/5430203

نسرينمنى محمود عبد الرزاقدمشقج/5534906

زينبذكرى محمود الحمصيريف دمشقج/5622156

يلديزايمان أحمد الكيالني القادريريف دمشقج/5720457

سماهرعبير مروان بربرجي حلبيريف دمشقج/5834737

فاديارغد مصعب احمدريف دمشقج/5925822

رندهليلى بشار ابوحطبريف دمشقج/6021259

تغريدروال بشار مخالالتيدمشقج/6140062

صفانور الهدى ابراهيم ابوهاللريف دمشقج/6235398

نور الهدىحنان محمد جمال الديندمشقج/6340013

عبيرمرام حسين زين الديندمشقج/6433390

ليناجنى هشام دويعرالسويداءج/656253

رفعهأماني خليل أحمدريف دمشقج/6621860

ساميهلمى حسين مغيطهريف دمشقج/6732619
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سمراسماء احمد االبرصريف دمشقج/6824803

سناءجنان يوسف الزعبيدرعاج/6920238

سميرهنها فؤاد عربشريف دمشقج/7025441

نايفهراما مرشد عرابيريف دمشقج/7125391

وديانلين فراس سالمحماهج/7222525

رزانهاله خلدون البرداندمشقج/7332069

امينهنوار سمير حمدانالقنيطرةج/743169

هناءشهد فايز اآلغاحماهج/7524397

عالنوار ضياء الدين الزرعيدمشقج/7634423

نسرينعال أسامه الذقانيريف دمشقج/7720375

هناديراما بشير الحسينيدمشقج/7839378

افراحراما محمد رمضانريف دمشقج/7921625

ليناريناد محمد حمودريف دمشقج/8020506

رؤياشهد سليمان عوكانريف دمشقج/8122063

حنانأميرة أمير الخيميدمشقج/8238596

أميرهشيماء هشام الحمويريف دمشقج/8335437

سميرهايه مصطفى السوقيريف دمشقج/8425226

نسيمهفرح فراس ابوقنصولريف دمشقج/8532148

رتيبهنديره معروف تقوىدمشقج/8635523

وفاءبلسم رضوان كحيلدمشقج/8735479

نجاحيوسف اياد الجهنيدمشقج/8821138

نجاةنانسي واصف سالمالقنيطرةج/894587

بسمهعمر عماد ابو حمزهدمشقج/9022833

رواليارا محمد نبيل استانبوليدمشقج/9134989

هناديفاطمة عصام صالحدمشقج/9233654

سميرهباسكال يوسف ميالنةريف دمشقج/9335298

طلهأحمد محمود العباسحماهج/9419022

طلهرنيم محمود العباسحماهج/9528112

عائشهامينه حسني مقداددمشقج/9631585

ميادهرهام محمد رشيد خنشورريف دمشقج/9733507

سميرهدلير سليمان سليمانالحسكةج/9810549

رناراما خالد مالكيدمشقج/9932330

فايزههال جان ابوصعبدمشقج/10037039

ريماحازم عماد بالنالسويداءج/1014012
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احالمرزان عبداللطيف احمددرعاج/10217190

قمرنورالهدى احمد عبدالسالمريف دمشقج/10324923

سميرهروان جميل حمدانالقنيطرةج/1045913

خديجهآالء بديع ابراهيمدمشقج/10533587

رفاهنوال أحمد حبيدمشقج/10638567

ربابأحمد مروان رجبريف دمشقج/10715003

نجاحنجود ناصر سوديريف دمشقج/10834883

رويدهشذى محمد خطابدرعاج/10921495

لبابهصفا اسامه المقداددرعاج/11016271

منارنسترن زياد الجناديريف دمشقج/11122258

مهاندى نايل السلطي الكراددرعاج/11215818

لمىمؤيد طارق طبيخالقنيطرةج/1133432

خولهآالء محمود صواندمشقج/11435667

رناعباده محمد الدوشةدمشقج/11518470

ساميهاالء علي قاسمالقنيطرةج/1164818

مريمفاطمه عبد السالم جربوعهريف دمشقج/11722572

مهافاطمه ايمن ضاهرريف دمشقج/11835212

ساميااماني محمد تيسير صافيدمشقج/11936162

سميرهسناء راتب جديدريف دمشقج/12033531

محاسنساره محمد نبيل منصورريف دمشقج/12125916

سوسنفرح محمد حمزاتريف دمشقج/12221471

هناءاسماء مراد العبيددمشقج/12337318

ماجدةرهف محمد حميدالقنيطرةج/1244538

اعتدالساره منصور الشحاداتريف دمشقج/12521850

ردينهديمه زايد محموددرعاج/12621453

أمانيياسمين يوسف عبد العالريف دمشقج/12721502

ايمانغيداء محمود هواريدمشقج/12833511

نوالكنانه هللا نصوح عمرريف دمشقج/12923215

فطوممريم فاروق معادريف دمشقج/13024681

هناءموده عبدالحميد الجهمانيدرعاج/13117459

سمرهبه أكرم بركهريف دمشقج/13224126

حسنيهآمال حسين مشمشدمشقج/13339614

اميرهنور الهدى محمد الحقةريف دمشقج/13420846

مريمشفاء مصطفى كحلهريف دمشقج/13522556
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بثينهمحمد أنس محمد سامر تنبكجيدمشقج/13620621

كندةرند عبد الرزاق خربوطدمشقج/13738460

نسرينبشرى عبد الوهاب الكردي الزركليدمشقج/13834526

عبيرريان محمد طيبريف دمشقج/13924861

هدىتسنيم بلبيسيريف دمشقج/14034101

سماحبراءه اسعد سليكريف دمشقج/14121137

جهانليال وسيم صيموعهالسويداءج/1426816

خولهتسنيم اسد العبددمشقج/14336641

رحابشذا بهاء الدين قدورريف دمشقج/14424972

قطنهفاطمه عبدالمحسن الحسينالحسكةج/1459177

صفاءسارة معاذ القدحدمشقج/14632928

غاليهإيمان محمد بشار أيوبيدمشقج/14732287

رنارند جمال المصريريف دمشقج/14825826

هبهليالس انس شيبانيدمشقج/14934760

سناءايمان محمد محفوظ االغوانيريف دمشقج/15031706

نسرينسلمى يحيى خليفهريف دمشقج/15125959

سهامكاترين حسام السيددمشقج/15239498

هيفاءامجد طارق يونسدمشقج/15317687

فادياايه ضياء الدين حمداندمشقج/15437342

غفرانساره رياض القطيفانيريف دمشقج/15530651

صباحرهف بسام حمودهريف دمشقج/15635023

منتهىلين سفيان قاسم العربدمشقج/15736037

رهفهانيا حسان مراددمشقج/15832666

هبهرؤى انس االشرمريف دمشقج/15925760

هدىراما عصام ناجيدمشقج/16038657

نورمريم محمد انس شميسريف دمشقج/16126199

هدىاسراء محمد نزار هيلمدمشقج/16232278

بنانرهف ماجد كريمريف دمشقج/16335026

فطمهاحمد بهاء الدين دبورهدمشقج/16419158

امتثالاروى بسام عبد الهاديدمشقج/16532681

ربانور محمد رسمي قزيزدمشقج/16633690

إنصافهبة محمد أكرم الحالقريف دمشقج/16735405

تهانيايالف محمد عبيد حالوهدمشقج/16838604

مروهغنى حسام الدين سجناويدمشقج/16936743
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هناءجود عبد الغفور الحسنالرقةج/1708418

سمراسامه عدنان جمالالسويداءج/1713965

سوسننغم ناصر الحمويريف دمشقج/17232315

ليناهديل زياد الحورانيدمشقج/17336206

امينهيثرب خليل الحسينالحسكةج/1749617

هبةسدرة المنتهى حسان طيبهريف دمشقج/17522342

خديجهرغد خالد عنفوصدير الزورج/1768330

رشالبنى لؤي بكداشدمشقج/17731944

ناجيهنور محمد الحريريريف دمشقج/17823239

هبهمروة حسان طيبهريف دمشقج/17922347

خديجهماريا احمد الشمريريف دمشقج/18035378

مهاقمر مروان عابددمشقج/18137540

زومانهسيدرا مصطفى خيري االنامدمشقج/18235588

نوريمنى ابراهيم الزبداني الشهير بالعرجهدمشقج/18336822

حسناءماريا علي الحايكدمشقج/18434766

هناديرهف محمد الحلبيدمشقج/18533037

رشااحمد عامر ابو الشاماتدمشقج/18626407

هناديإيالف ابراهيم العاشقدمشقج/18739306

دانيهغنى محمد اياد آق بيقدمشقج/18835779

شاديهعال عبد المطلب شباطدرعاج/18917092

ملكمحمد انس ماهر شحادهدمشقج/19019178

عهدعبد السالم عبد المجيد شيخ دبسحلبج/19122183

ندىيارا ياسر عبد الحقريف دمشقج/19230805

رائدهسدين ياسر زينريف دمشقج/19324967

ايمانربا أسامه سويدهريف دمشقج/19431001

هوازنماسه محمد العجانريف دمشقج/19531212

غصونعمار عرفان شيخهدمشقج/19625872

عفراءالحسين نضال ديبدمشقج/19723221

نعيمهسلمى علي الطويلالقنيطرةج/1985749

هاجرعبد الحكيم أحمد موسكوحماهج/19915245

هالهنور يوسف حنوندمشقج/20020692

عهودسنا سامي سويدريف دمشقج/20123129

ندىمايا طالل هاشمدمشقج/20236196

سهيرنوال سامر صباغدمشقج/20333402
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هبهرؤى محمد فادي نشاويدمشقج/20438664

نرجسرغد محمد الخالددمشقج/20531922

وفيقهساره محمدجمال السحليريف دمشقج/20620337

حنانسالف مصطفى سلمانريف دمشقج/20730096

نسرينتسنيم بشار النابلسيدمشقج/20834541

امينهاميره احمد قبالندمشقج/20931584

مريممياده احمد زين الدينريف دمشقج/21022019

ايمانمحمد هشام نعيم اللحامدمشقج/21129568

فلكلجين اكرم هربجريف دمشقج/21221706

ميساءريم برهان دعاسريف دمشقج/21330639

فايزهفاطمه احمد حمدانريف دمشقج/21422000

هيفاءآالء جهاد ابو حالوهالسعودية215

مريمبتول منير شيخ الشبابريف دمشقج/21625630

ليلىجينيت سامر ثابتدمشقج/21733202

اسعافبيان نذير زيتونريف دمشقج/21835114

ميساءرند غازي عباسريف دمشقج/21924478

فاتنمنار ماهر الرفاعيريف دمشقج/22031243

هويدهايناس نايف الصالحانيريف دمشقج/22135107

نورلين سامر أبو آذاندمشقج/22233525

عائشهوئام ابراهيم الشريفدرعاج/22321563

هيامعائشه عالء السيد حسندمشقج/22439466

رانياسدره محمد قرصيفيدمشقج/22532375

صفيهآمال عبدالباسط البكريريف دمشقج/22624573

باسمهرغد تحسين خضيردمشقج/22735300

ياسمينيمان محمد مهناريف دمشقج/22833658

رانياراما محمد الشطهدمشقج/22939708

عبيرعاليه محمد سامر الحفار الحبالدمشقج/23035901

رزانسدرة احمد فؤاد القدهدمشقج/23135748

مهابراءه عارف خبيةدمشقج/23238622

بشرىعال محمد منصورريف دمشقج/23334739

فايزهامل سامر بيرقدارريف دمشقج/23431348

اميرهضحى بسام العيسى عبد الرحمنريف دمشقج/23535144

رحابفراس باسم بدويدمشقج/23622878

نهادإيمان أيمن راجحريف دمشقج/23732462
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سحرياسمين علي مهديدرعاج/23816424

سالمنهله حسين الزعبيدرعاج/23916581

ليناسيرين مازن مراودمشقج/24034700

يسراساره محمد سامي سكردمشقج/24134674

بتولسعاد مهند قطرميزدمشقج/24237490

شاديهميريان نزير مسوحدمشقج/24332031

هديهغدير أحمد الويسدمشقج/24433644

روضةسحر سامر نظامدمشقج/24533632

نجاحلبنى محمد فايز طلبريف دمشقج/24634749

سميهصفاء سعيد العسكريدمشقج/24737515

منىرغد ياسر الرفاعيدمشقج/24831305

ميادهسوزان سهير عنتابيدمشقج/24931326

دانيامحمد رياض بعيرهدمشقج/25022306

منالنور حسن ديوبطرطوسج/25113555

غادهريم بشار اسكندرريف دمشقج/25223128

سعدهبيان عصام موسىريف دمشقج/25322135

فخريهافين عبد المجيد مرادالحسكةج/25410494

سمرهبه هللا محمد نزار كعدان الشاالتيدمشقج/25534818

ردينهلين خالد غنيمدمشقج/25631353

اسعافحيان علي نحيليدمشقج/25720208

باسمهراما كلش كلشدمشقج/25832333

عائشهسدره محمد سمير االشقر الحمويدمشقج/25934685

بارعه رامه عبد العليم الغزيريف دمشقج/26025476

فاطمهفاتن جهاد الكنعاندمشقج/26137531

نادياحنين اسماعيل ابو رجبريف دمشقج/26233448

منىنور صادر غازيريف دمشقج/26320652

اسمهاناليسار احمد أبوبكرريف دمشقج/26422683

لينامحمود حيدر اسماعيلدير الزورج/2656509

هبهعبد العزيز محمد عصام الحمويدمشقج/26626501

وفاءبتول عبد المعين زيتونريف دمشقج/26720464

باسمهعهد ماهر الجهمانيدرعاج/26817451

رباعروب يحيى الجهمانيدرعاج/26918461

رولةعال علي حمودةريف دمشقج/27035147

ليناعبد الحميد محمد ضياء جوهردمشقج/27117424
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ابتسامريم بشير دعاسريف دمشقج/27235030

مناللين ماجد حوىريف دمشقج/27333590

مناليمان ماجد حوىريف دمشقج/27435094

اسماءراما ابراهيم زيادهريف دمشقج/27523997

اميرهإسراء محمود قشوعريف دمشقج/27633356

ايمانرايه عبد المعين االغوانيدمشقج/27734619

ملكريمان محمد رضوان حمودهدمشقج/27832363

سعادآالء انور الحراكيدرعاج/27920209

آالءساره عمار هواشدمشقج/28031810

نجوىريماز محمد الصيداويريف دمشقج/28130641

وفاءلين محمود محمدريف دمشقج/28226136

ميادهراما محمد الحاج عليدرعاج/28320932

مروهمنال عبد اللطيف الشماعدمشقج/28432022

فايزةكوثر محمدحسين نوريدمشقج/28533576

روعهجيزيل سرور المهناريف دمشقج/28635310

نبيهههمام وائل المتنيدمشقج/28724050

هدىراما موفق خبيهريف دمشقج/28834998

سناءثراء احمد حمدريف دمشقج/28931780

ضحىأسماء أحمد مرهف الحجةدمشقج/29033444

نادياراما عدنان البنيدمشقج/29135562

سميرهايمان عبد الماجد وهبيدمشقج/29239310

رشاراما سامر الخطيبدمشقج/29332331

باسمهرغد زاهر كركردمشقج/29432557

عزيزةرغد عبد الكريم العكريف دمشقج/29535332

ثناءأسماء صالح بكيرهريف دمشقج/29630512

رانيةطاهر عماد سيلهدمشقج/29719636

رندهمهند خالد مصطفىدمشقج/29822106

نسومامل حسين الغنامريف دمشقج/29935285

جودتردينه مرضي العمردمشقج/30038667

آمالرغد شعيب السليماندمشقج/30135880

وفاءايليا واصف الحمصيالقنيطرةج/3023189

مريمرويدا عماد الحمصيدمشقج/30331777

املسارة وائل االسديدمشقج/30431318

صفاءبشرى كمال اليحيىدرعاج/30516323
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ليناسدرة أحمد ياسر كماليدمشقج/30631823

ميسونشهد نذار مدنيدمشقج/30736733

باسمهآالء سعيد قشقودمشقج/30839006

هديلسارة محمد حسان المجاهددمشقج/30931816

سهامازار غسان الصالحدمشقج/31033786

زبيدةمايا حسان المسالخيدمشقج/31132795

رندهنور  حسن باللريف دمشقج/31224063

سعادبيان فريد األحمدريف دمشقج/31335304

فايزهحوراء تحسين قاسمريف دمشقج/31424756

نوراايفا حسني عقيدريف دمشقج/31523412

سميرهنور محسن الكسيحريف دمشقج/31635396
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