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علميالسويداء4755ريبال رأفت أبو طرابه270

علميالالذقية13873ريبر عمر علي271

علميالالذقية18355ريتا باسم ديب272

علميالالذقية18718ريفان عارف اسكندر273

علميالالذقية16462ريم حسام سرحيل274

علميالالذقية17956ريم علي محمود275

علميطرطوس11623ريم غياث محمد276

علميالالذقية18989ريما آصف صقر277

علميالالذقية16244ريما فادي صقر278

علميطرطوس12132ريناز ياسر عيسى279
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علميدرعا10765زكريا أنور الحسين280

علميدرعا12523زين العابدين أحمد الحسين281

علميالالذقية9300زين العابدين محمد بدور282

علميطرطوس5614زين العابدين محمد شعبان283

علميالالذقية13583زين شعالن رضوان284

علميطرطوس6307زين علي ورده285

علميطرطوس7290زين محمود ديبوش286

علميالالذقية16356زينب احمد ديب287

علميطرطوس11601زينب حميد ديبه288

علميالالذقية17500زينب عارف صالح289

علميالالذقية17440زينب علي دوباره290

علميالالذقية16896زينب فراس شحرور291

علميطرطوس12134زينب محمد ملحم292

علميالالذقية16251زينب نضال مالزي293

علميالالذقية18066زينه بسام عجوز294

علميالالذقية17973زينه حماد عامودي295

علميحماة23733زينه رفيق كوسا296

علميطرطوس11453زينه سعيد اسبر297

علميالالذقية17601زينه عبد الكريم حيدر298

علميالالذقية18184زينه فجر مرهج299

علميالالذقية18368زينه محمد ديب300

علميالالذقية17832سارة برهان العبد301

علميطرطوس11893ساره احمد احمد302

علميالالذقية19119ساره علي الحداد303

علميطرطوس11986ساره علي سليمان304

علميالالذقية20447ساره هيثم حسام الدين305

علميالالذقية17031ساره ياسر مراد306

علميالالذقية10432سام عبد اللطيف الجمعه307

علميالسويداء4082سامر جميل الحرفوش308

علميالالذقية20248ساندي عاطف ابراهيم309

علميالالذقية11792سائر علي طراف310
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علميالالذقية18051سبل قيس النوا311

علميالالذقية21305سجى حسن كونبل312

علميالالذقية21308سدره عبد الجليل بالل313

علميالالذقية18513سراب ثابت احمد314

علميالسويداء3117سفيان طالل الجباعي315

علميالالذقية18874سالف مهدي احمد316

علميطرطوس10958سالفه محمد جنوب317

علميطرطوس13520سالفه نادر ابراهيم318

علميالسويداء6863سالم خالد الجرمقاني319

علميالالذقية20448سماء محمد داؤد320

علميدرعا12329سميح سمير القادري321

علميالالذقية10335سمير سامي ديب322

علميالالذقية15679سميه تيسير فحام323

علميالالذقية15311سنا عماد الدين بابات324

علميالالذقية16261سندس فاتح كفرقطاري325

علميالالذقية18650سندس محمد يونس326

علميالالذقية20515سهى رامز عيسى327

علميالالذقية16911سهيله ابراهيم حجار كويفاتي328

علميالالذقية17034سوزان فاضل حاج سعيد329

علميطرطوس12930سوزان ناجي حمزه330

علميالالذقية9308سومر محمود شاهين331

علميطرطوس11606سيدرا آصف منصور332

علميالالذقية17579شاديا سعيد طوبوز333

علميالسويداء7389شام عصمت االباظه334

علميطرطوس11895شذى احمد احمد335

علميطرطوس12272شذى عبد هللا حسين336

علميالالذقية16265شهد نايف صقور337

علميالالذقية20428شهد يوسف نبوزي338

علميالالذقية17580شيرين محمد دوبار339

علميطرطوس13526شيرين ياسر سليمان340

علميطرطوس12137صبا مالك ديوب341
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علميطرطوس11844صبا ناصر ناصر342

علميالالذقية15703صفا حجو ملندي343

علميطرطوس5617صالح محمد سليم344

علميالالذقية13564طارق حازم القطريب345

علميالسويداء3777طالل ناهي اليونس346

علميالالذقية14282طه مهدي هارون347

علميالالذقية13658عاصم اسامة دبور348

علميدرعا11701عامر محمود العودات349

علميالالذقية9797عبادة بسام حمادة حمشو350

علميالالذقية10260عباده عماد قاربوش351

علميريف دمشق19618عباس موسى االحمد352

علميالالذقية12564عبد الرحمن المأمون حرير353

علميريف دمشق15533عبد الرحمن مازن المبيض354

علميدرعا10475عبد الرحمن محمد الشحادات355

علميالالذقية9815عبد الرحمن مصطفى مكاري356

علميالالذقية11435عبد الرزاق احمد زوج الثالثه357

علميالالذقية12567عبد السالم عاطف استامبولي358

علميدرعا13664عبد الكريم مفيد الحطاب359

علميالالذقية9037عبد هللا احمد الطويل360

علميريف دمشق17999عبد هللا حسين مصطفى361

علميدرعا10527عبد هللا حكمات خطاب362

علميالالذقية9039عبد هللا علي حاج عمر الخلف363

علميالالذقية13566عبد هللا مصطفى اليوسفان364

علميدمشق24327عبدالحميد محمد العبدهللا365

علميالالذقية13891عبدالرحمن عبدالمنعم وهبه366

علميالسويداء3638عبيده طارق ابوحسون367

علميطرطوس12097عبير سليمان احمد368

علميالالذقية19798عبير فداء زاهد369

علميالالذقية10449عثمان محمد كربوج370

علميالالذقية9843عدي احمد عثمان371

علميالسويداء3314عدي خلدون شهيب372
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علميالالذقية10451عدي فيصل ابراهيم373

علميالالذقية9846عزت عبد الكريم رستم374

علميالالذقية13913عصمت فيصل شبار عمر375

علميالالذقية20429عفاف رشيد طنب376

علميالالذقية10453عالء احمد عامودي377

علميالالذقية11403عالء فيرند الخوجه378

علميالالذقية10455علي احمد حسن379

علميالالذقية11339علي بسيم حداد380

علميالالذقية11022علي تيسير عيسى381

علميحماة16070علي حاتم أحمد382

علميطرطوس6706علي حسن جابر383

علميدرعا12364علي حسين العودات384

علميطرطوس8407علي عبد االله الشمالي385

علميالالذقية12469علي فيصل فياض386

علميريف دمشق17824علي لطفي صالح387

علميالالذقية12437علي لطيف عفيف388

علميالالذقية10118علي مازن ابراهيم389

علميالالذقية10120علي محمد نادر قريجو390

علميطرطوس9062علي مصطفى قموحي391

علميطرطوس5176علي معتز مصه392

علميالالذقية11259علي معين قره فالح393

علميالالذقية10950علي منتصر غزال394

علميحماة13926علي نزار ابراهيم395

علميطرطوس6633علي نسيم حيدر396

علميالالذقية14781علي نضال كنعان397

علميطرطوس8034علي يوسف قاسم398

علميالالذقية11783عمار رامز فوزي399

علميحماة15985عمار مازن احمد400

علميحماة13100عمار متى ناصر401

علميحماة13203عمار مخلص علي402

علميالسويداء3998عمار ياسر الصالح403
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علميالالذقية13730عمار ياسر سعد404

علميالالذقية13568عمر احمد سواس405

علميالالذقية10468عمر احمد شيخ علي406

علميالسويداء3976عمر بسام المتني407

علميدرعا10702عمر عبد القادر المحمد408

علميالالذقية13731عمر عماد حوش409

علميالالذقية11519عمر مجد طالب410

علميالالذقية14787عمر محمد حايك411

علميالالذقية9868عمر محمد زياد رضوان412

علميدمشق29356عمر مهيدي الجماله413

علميدرعا10480عمر نضال عبدالقادر414

علميالالذقية14339عمر ياسر خنفورة415

علميالسويداء3948عمران رضوان الصفدي416

علميالالذقية10283عمران سمير شمه417

علميدرعا12365عمران محمد موسى418

علميالسويداء3230عمران هيثم ابوحمدان419

علميالالذقية13674عيسى باسم حسن420

علميطرطوس5356عيسى ياسر حسن421

علميالحسكة9940غاده محمد احمد422

علميطرطوس6639غدير اياد سليمان423

علميطرطوس5180غدير تمام عثمان424

علميالالذقية11407غدير جهاد سليمان425

علميالالذقية11205غدير سامر حسن426

علميالالذقية13361غدير علي حسن427

علميحماة19197غدير محمد بناوي428

علميالسويداء6892غرام عدنان سلوم429

علميالالذقية18471غفران طالب شحاده430

علميطرطوس13625غنوه هيثم خليل431

علميالالذقية19802غنى مصطفى جازه432

علميالسويداء3473غيث حسن سالم433

علميالالذقية11056غيث سميع طراف434
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علميالالذقية11057غيد ميمون عنبريه435

علميالالذقية11633غيد ناقي حمود436

علميحماة22767غيداء احمد شاهين437

علميحماة22683غيداء حيدر حسون438

علميحمص13677فاخم تميم محمود439

علميالالذقية13938فادي عمار راعي440

علميالالذقية12616فارس عبد الباسط بصيص441

علميالالذقية16058فاطمة أحمد العمر442

علميالالذقية17482فاطمه جميل حايك443

علميالالذقية20880فاطمه خالد سواس444

علميالالذقية19214فاطمه ماهر مورللي445

علميالالذقية21361فاطمه محمود جمو446

علميالالذقية20430فايزه مالك رحال447

علميالسويداء3724فجر ناصر مرشد448

علميالالذقية12378فراس علي سليمان449

علميطرطوس12138فرح اسكندر ملحم450

علميطرطوس12009فرح محي الدين رقيه451

علميالالذقية11584قاسم علي محمد452

علميدرعا10572قاسم محمد الرفاعي453

علميدرعا13098قاسم محمد طيب غازي454

علميالسويداء5217قصي أنور فارس455

علميالالذقية9603كارم سعد العيسى456

علميالسويداء4084كاظم سامر النبواني457

علميالسويداء6023كرستينا غسان جابر458

علميالالذقية11746كرم بدر صقر459

علميالالذقية10478كرم بسام شاهين460

علميطرطوس11898كريستين شفيق ابراهيم461

علميطرطوس10789كرين محمود حمود462

علميالالذقية10481كمال جمال اسمه جه463

علميالالذقية9137كمال ماهر الحداد كبرلي464

علميدرعا10703كنان خالد االحمد465
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علميالسويداء3979كنان معين مالعب466

علميالالذقية21772كوثر غدير جبور467

علميالسويداء5832النا جمال ابو شهده468

علميالالذقية16500النا عمر يوسف469

علميالالذقية18992لجين رمضان الفي470

علميالسويداء5916لجين ريمون الوهبه471

علميالالذقية21775لجين عبد الحميد علي472

علميالالذقية15751لجين عبد السالم صالح473

علميطرطوس13360لجين مارد نادر474

علميالالذقية18085لجين محمد قاهر475

علميطرطوس11849لجين منير سليمان476

علميطرطوس12206لما كامل ديبو477

علميحماة22732لمى غسان وطفه478

علميطرطوس10893لمى موسى الحايك479

علميالالذقية18474لميس طالل يوسف480

علميالالذقية18993لوريس رفيق صقر481

علميالالذقية16503لورين غسان سمندر482

علميالالذقية11027ليث جابر صقور483

علميدرعا11414ليث ياسين الحسن484

علميحماة23207لين احمد ناصر485

علميالالذقية21777لين أدهم علي486

علميالالذقية10146مارك مروان بيطار487

علميطرطوس11923ماريا يونس ابراهيم488

علميطرطوس14957ماريمار علي ابراهيم489

علميدرعا10530مازن احمد المسلماني490

علميدرعا11759مالك خليل الجهماني491

علميالالذقية13046ماهر عبد هللا مروش492

علميطرطوس14018مايا احمد ادريس493

علميالالذقية19840مايا اسامه خيربك494

علميالالذقية18475مايا حسين أحمد495

علميالالذقية19322مايا رامز عبدالغني496
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علميحماة22664مايا طالل محفوض497

علميالالذقية16515مايا عماد يوسف498

علميطرطوس11574مايا منير عبود499

علميحماة22734مايا ميمون زوبلو500

علميالالذقية19949مايا يقظان صبح501

علميطرطوس6783مجد عبد الكريم محمد502

علميالسويداء3861مجد ماهر الصفدي503

علميحمص10935مجد ماهر اليوسف504

علميالسويداء3163مجد محمد السليمان505

علميالالذقية9139مجد يوسف عرميط506

علميالسويداء3728محسن فضل هللا النونو507

علميالالذقية12415محسن فواز جريوه508

علميالالذقية13056محمد احمد حاج قاسم509

علميالالذقية10488محمد احمد فاقي510

علميطرطوس6348محمد بسام معروف511

علميدرعا10768محمد بكر صالح512

علميالالذقية13079محمد بالل حسام نعنوع513

علميريف دمشق17826محمد حسام صالح514

علميدرعا10606محمد خالد الحريري515

علميالالذقية11196محمد رياض اسماعيل516

علميالالذقية13487محمد سليم قطرون517

علميالالذقية9953محمد عادل عمر هندي518

علميدرعا12293محمد عبد الكريم البردان519

علميطرطوس6654محمد علي ابراهيم520

علميدرعا11417محمد علي العلي521

علميالالذقية9084محمد علي محمد صبحي شمطان522

علميطرطوس5324محمد علي مرعي523

علميالالذقية10498محمد فاضل بعجر524

علميالالذقية9935محمد فياض الخضر525

علميالالذقية9361محمد كريم حسن526

علميالالذقية9149محمد ماجد العلي527
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علميالالذقية9085محمد محي الدين أيمن اوس528

علميالالذقية9086محمد مصطفى ياسر محمد529

علميالالذقية10508محمد موسى احمد حاج احمد530

علميطرطوس5786محمد ميالد محمد531

علميالالذقية10573محمد نادر عالء الدين532

علميالالذقية11267محمد نجدات ديب533

علميالالذقية10163محمد نضال درويش534

علميطرطوس5635محمد نظام زلف535

علميطرطوس7619محمد نظام عيسى536

علميدمشق22375محمد نور حاوي الحنيت537

علميالالذقية13574محمد نور عثمان خربوطلي538

علميالالذقية14431محمد هادي باسل السعد539

علميدرعا10652محمد يامن محمد حماد540

علميدرعا10493محمد يوسف القدرو541

علميالالذقية11199محمد يوسف قره حسن542

علميريف دمشق17827محمدخير قاسم صالح543

علميالالذقية13976محمدمشهور محمدهشام شاهين544

علميالالذقية11714محمود جهاد السيد545

علميحماة14048محمود حامد سرحان546

علميالحسكة6088محمود مصطفى احمداليوسف547

علميطرطوس8275مخلص عادل عكوش548

علميالسويداء3496مراد عماد سالم549

علميطرطوس11769مرام عبد الحليم سليمان550

علميطرطوس10898مرام عالء حايك551

علميالالذقية19852مرام محسن اسماعيل552

علميطرطوس12246مرح عيسى ميهوب553

علميالالذقية15048مرح مصطفى حسين554

علميالالذقية15782مروى حجو ملندي555

علميالالذقية19095مريم احمد دخيل556

علميالالذقية15158مريم حسان بطيخ557

علميالالذقية18316مريم خليل الجبيلي558
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علميالالذقية17484مريم رياض صقر559

علميالالذقية18826مريم زهير محمد560

علميطرطوس11397مريم عبدالقادر الدوني561

علميريف دمشق31502مريم علي الكردوش562

علميالالذقية19052مريم قحطان مكنا563

علميالالذقية14444مصطفى رياض الصطوف564

علميالالذقية12846مصطفى محمد ربيع565

علميالالذقية9973مصطفى محمد ودح566

علميحمص12367مصطفى منذر سليمان رستم567

علميدرعا13935مطاع احمد حمد568

علميالسويداء4002معن مشاري االطرش569

علميالالذقية17978منار مصطفى كافي570

علميالالذقية18395منار هيثم محمود571

علميطرطوس13546منى يوسف علي572

علميالالذقية18387مها جميل سلمان573

علميالالذقية18296مها راتب الهيبي574

علميالالذقية12659مهدي مروان داؤد575

علميالالذقية11220مهند علي زوباري576

علميدمشق21461مهند محمد مغالج577

علميدرعا14609مؤيد بالل الحريري578

علميدمشق26846مؤيد فرزات جحا579

علميالالذقية17052مي فؤاد سليمان580

علميالسويداء4063ميار اكرم قرموشه581

علميالالذقية13690ميار مازن هرموش582

علميالالذقية18827ميس إياد فارس583

علميالالذقية17693ميس جعفر زنبيلي584

علميالالذقية21785ميس عبد هللا عيسى585

علميحماة23121ميسا ابراهيم الريحاني586

علميالالذقية18665ميساء منير ابراهيم587

علميالالذقية11386ميسم علي داوود588

علميطرطوس12158ميسون محمد عباس589
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علميالسويداء3982ميالد فضل هللا الدبيسي590

علميالالذقية15804ميمنه محمد ايمن طريفي591

علميالالذقية17968ناريمان عماد قريعوش592

علميطرطوس12115نبال جودت ابراهيم593

علميطرطوس12285نبال محي حميدوش594

علميالالذقية17938نتالي ثائر اشقر595

علميالالذقية17727ندى أنور بربور596

علميالالذقية16304ندى علي عجيب597

علميالالذقية15051ندى محمد السعيد598

علميطرطوس11926ندى نبيل الخليل599

علميالالذقية9981نعمان نديم سعيد600

علميالالذقية21442نعمت عبد هللا فهد601

علميطرطوس13832نغم حمزة محمد602

علميطرطوس11520نغم رامز داود603

علميالالذقية16305نغم رزوق صادق604

علميالالذقية16172نغم مالك لبان605

علميالالذقية16307نغم مروان ريا606

علميالالذقية18057نغم منير معال607

علميالالذقية18232نغم هادي ابراهيم608

علميالالذقية18319نوار آصف برغل609

علميالالذقية19591نور الهدى عمار الصوفي610

علميالالذقية21459نور الهدى محمد سعود611

علميالالذقية17367نور حسان شاتوري612

علميالالذقية15825نور عبد هللا سرور613

علميطرطوس11051نور فادي حسن614

علميالسويداء6877نور فيصل الصفدي615

علميالالذقية15832نور محمد عبد السالم الخديجة616

علميالالذقية21452نور محمد هالل617

علميالالذقية19348نور معين كريم618

علميالسويداء7301نور ناصر ابومغضب619

علميالالذقية20268نورا علم الدين عيد620
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علميحماة25047نورا مازن شبيب621

علميالالذقية16546نوران هشام البب622

علميالالذقية20947نورجان احمد عبد الرزاق623

علميالالذقية17866نورمان شادي الخدام624

علميطرطوس12811نوره فراس نجم625

علميحمص23969نيفين سمير ادريس626

علميالالذقية16976هاجر انصار عكس627

علميالالذقية14457هادي اياد الخير628

علميطرطوس5368هادي حسن سلوم629

علميحمص11861هادي حسين صوفان630

علميدرعا13966هارون خالد السالمات631

علميريف دمشق34652هبة هللا أسد مراد632

علميالالذقية16125هبة هللا وليد المزوق633

علميالالذقية16977هبه احمد خدوج634

علميالالذقية21469هبه رامز بدريه635

علميالالذقية15054هبه عفيف علو636

علميالالذقية16980هبه محمد قره بجق637

علميالالذقية16784هدى ايمن مصطفى638

علميدرعا16700هدى حاتم الفرحات639

علميطرطوس13397هديل أحمد سليمان640

علميالالذقية17434هديل حسام اسد641

علميالالذقية16551هديل رامز النوى642

علميالسويداء6236هديل سليمان الحناوي643

علميالالذقية18591هديل عصام درويش644

علميحماة22762هديل عقل خليل645

علميالالذقية16324هديل غسان الدالي646

علميالالذقية20438هديل قيس اسعد647

علميالالذقية18806هديل مجاهد زرقه648

علميريف دمشق33868هديل منهل عجيب649

علميطرطوس13112هديل يوسف عبود650

علميالالذقية13377هشام احمد حميش651
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علميالالذقية15863هنادي زكريا زكريا652

علميالالذقية19897هند سامر بصيص653

علميالالذقية18121هيا سمير خنيسه654

علميالالذقية21483هيا محمد درويش655

علميالالذقية16387هيلين ادريس ادريس656

علميالسويداء6880وعد عمار خويص657

علميطرطوس11432وفاء بسام درجي658

علميالالذقية16989وفاء يوسف حمدان659

علميطرطوس12056والء عيسى عاقل660

علميطرطوس11221والء محسن حسين661

علميالسويداء3511وليم عماد السرحان662

علميالالذقية19371يارا احمد سعود663

علميالالذقية19030يارا علي داود664

علميالسويداء6998يارا فادي محمود665

علميطرطوس12286يارا محمد كعدي666

علميطرطوس12231يارا مصطفى الزياك667

علميالسويداء6999يارا معين الملحم668

علميالالذقية21492يارا منذر خدام669

علميالالذقية21493يارا نزار رشو670

علميطرطوس11054يارا هيثم علي671

علميالالذقية15184يارا ياسر ديب672

علميالالذقية20440يارا يحيى يونسو673

علميطرطوس13398ياسمين زهير مرهج674

علميالالذقية18361ياسمين علي طالب675

علميالالذقية12665ياسين عبد الرزاق زيات676

علميالالذقية16132يانا خريستو حموي677

علميالالذقية12122يحيى نجيب صالح678

علميطرطوس7991يزن بادي ديوب679

علميالالذقية11457يزن جالل الهيبي680

علميالالذقية9663يزن عز الدين محرز681

علميالالذقية10745يزن علي محجازي682
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علميالالذقية13592يزن عهد حمودي683

علميالسويداء3882يعرب عمر المتني684

علميالالذقية10529يمان نبيل زوان685

علميطرطوس15049يمنى امير سليمان686

علميالالذقية21497يمنى أحمد شخيص687

علميحماة14011يوسف سامر شحود688

علميطرطوس7186يوسف سليمان عيسى689

علميالالذقية13593يوسف عدنان عزوز690

علميالالذقية10583يوسف ياسر حاج يحيى691

علميالالذقية10183يوشع بسام شكوحي692

علميالالذقية20493يوال طاهر مهنا693

علميالالذقية9667يونس عز الدين محرز694
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