
االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

يحماه16055 ابتسام شادي حمو برازيأدب 

يحماه26129 اسعاف ابراهيم داعورأدب 

يحماه36536 اسماء محمد المرصيأدب 

يحماه46296 اسماء يارس كرنازيأدب 

يحماه58053 اسيا وائل كبيسيأدب 

يحماه66106 االء صفوان حمنديأدب 

يحماه71056 يأدب 
 
اء نعمان نعوف الب 

يادلب81715 امل احمد جرجنازيأدب 

يحماه96108 ايناس عبد السالم االحمدأدب 

يحماه106133 يأدب 
ايه محمد سعيد تركماب 

يحماه116392 إيناس بدر الجزارأدب 

يحماه128011 أديل علي وسوفأدب 

يحماه138102 أليسار قحطان الحركأدب 

يحماه141623 أمجد حسام حمشوأدب 

يحماه158121 أمل عبدالوهاب العبيسيأدب 

يحماه167156 أوليا محمـد عليأدب 

يحماه176334 أيه هللا لؤي خلوفأدب 

يحماه186150 آالء معب   الديريأدب 

يحماه196675 وعأدب  آنا ماريا عماد قب  

يحماه206272 يأدب  آية محمد الزعب 

يحماه216001 بتول احمد الزينأدب 

يحماه226028 بتول أحمد الياسي   الخليفأدب 

يحماه236375 بتول خالد السلومأدب 

يحماه246029 بتول محمد سامر الفحامأدب 

يحماه256151 بتول مخلص المرصيأدب 

يادلب261728 بتول مصطف  كمال ضبعأدب 

يحماه276364 بدور محمد فطراويأدب 

يحماه281689 براء مخلص حميديأدب 

يحماه291691 برهان محمد تمام أبو حسونأدب 

يحماه308247 بنان مصطف  قصابأدب 

يحماه316539 بيان مصطف  الشيحانأدب 

يحماه326152 تسنيم خالد خرصينأدب 

يحماه331064 تيسب  علي بازوأدب 

ية بجامعة حماه أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  
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ية بجامعة حماه أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يحماه346066 يأدب 
تيما اياد حساب 

يحماه35362 جان فيديل قس حناأدب 

يحماه368289 جواهر حسن أحمدأدب 

يحماه376276 ازي الصباغأدب  جودي مسعف الشب 

يحماه386640 يأدب 
جيما فادي برشيب 

يحماه391915  نزيه العليأدب 
حسي  

يحماه407703 حال طارق العليأدب 

يحماه416156 يأدب  حور فواز غفرج 

يحماه421963 حيدر حسي   الخالدأدب 

يحماه43148 خالد عبدو رزوقأدب 

يحماه446071 يأدب 
دالل سامر المهيب 

يحماه457682 دلع طارق زيدانأدب 

يحماه467719 ديانا رضوان سعدأدب 

يحماه476643 ديانا هادي سلومأدب 

يحماه488373 ديمه أيهم العلوشأدب 

يحماه496644 دينا وكيل الوكيلأدب 

يحماه507726 رشا محمد الخطابأدب 

يحماه516591 رغد عدنان جوخدارأدب 

يحماه526281 رغد فراس البذويرأدب 

يحماه536073 رغد مصعب الحمويهأدب 

يادلب541747 رند أحمد عبد اللطيفأدب 

يحماه558520 روان محمد خب  شيخ خليلأدب 

يحماه566647 يأدب 
ريم حازم عجايف 

يحماه576685 ريناتا منهل شهداأدب 

يحماه586648 ي صوافأدب 
 
زينه صاف

يحماه596572 أدب 
ساره انس زعب 

يحماه606161 ساره عبد الرحمن قدورهأدب 

يحماه616652 ساره فادي الرحالأدب 

يحماه628579 ساره مصطف  ابراهيمأدب 

يحماه636162 سدره ايمن كفريأدب 

يحماه646241 سالم ابراهيم الشبيبأدب 

يحماه658604 سالم محمد منصورأدب 

يحماه666285 سلوى عماد الجميهأدب 
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ية بجامعة حماه أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يحماه676010 سليىم راشد االسمرأدب 

يادلب681760 يأدب 
سنا زكريا عنداب 

يحماه696304 سنا عبد الرحيم الريسأدب 

يحماه702220 شادي محمد علوانأدب 

يحماه716139 شمم غسان المحمدأدب 

يحماه726286 شهد اياد حمادهأدب 

يحماه738668 شهد سامر الحايكأدب 

يادلب741764 شهد محمد جرادأدب 

يحماه756305 شهد محمود دهيمشأدب 

يحماه767602 شهد وائل عزوأدب 

يحماه776012 شيم نضال جرجسأدب 

يحماه786287 صبا احمد ابو كشتوأدب 

يحماه796165 صبا خالد رجبأدب 

يحماه80280 ضياء الدين منار الحمصيأدب 

يحماه817811 عائشة محمد طلعت شحنةأدب 

يحماه826395 يأدب 
عائشه احمد حساب 

يحماه836014 عائشه محمد ربيع صموديأدب 

يحماه842354 ي الفتوجيأدب 
عبد الرحمن صبحي البستاب 

يحماه8575 عبيده طالل ورقأدب 

يحماه868735 عبب  خالد العبد هللاأدب 

يحماه876168 عال عبد المالك عبودأدب 

يحماه886522 عال محمد السلومأدب 

يحماه891122 عالء جوزيف خضورأدب 

يحماه906243 فاطمة يارس العبد هللاأدب 

يحماه916044 فاطمه الزهراء احمد الرهوانأدب 

يحماه926171 فاطمه عمر الرحمونأدب 

يحماه936397 فاطمه ماهر الجزارأدب 

يحماه946224 فرح يحب  االطرشأدب 

يحماه956201 قمر غسان حميدأدب 

يحماه966172 كوثر احمد صطوف الرسالنأدب 

يحماه976484 كيندا فوزي الحمودأدب 

يحماه986657 النا توفيق ابو عدلهأدب 

يادلب991784 ار بدلةأدب  النا ض 
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ية بجامعة حماه أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يحماه1006660 مارتا مازن عفورأدب 

يحماه1016663 ماري سعيد عقادأدب 

يحماه1026772 ماري غسان الجنديأدب 

يحماه1036665 ماري نزار فالحهأدب 

يحماه1048983 مايا غيدق االحمدأدب 

يحماه1056668 مايا ماهر سكافأدب 

يحماه1068986 مايا هيثم الدرزيأدب 

يحماه107370 محفوض عماد ضومطأدب 

يحماه1083305 محمد يوسف اليوسفأدب 

يحماه1096226 مرح محمد خب  سخيطةأدب 

يحماه1109031 مريم عارف خالدأدب 

يحماه1119033 مريم عبد الكريم جوخدارأدب 

يحماه1121216 معال حسن الميهوبأدب 

يحماه1133555 منار طالل خرمهأدب 

يحماه1146245 منال خالد اليوسفأدب 

يالسعودية11550070310 منال وليد حواأدب 

يحماه1166175 مب  أحمد الغريبأدب 

يحماه1177615 مها مصطف  العبيدأدب 

يحماه1186294 مؤمنه طالل الرزأدب 

يحماه1196049 مؤمنه مجد الخطيبأدب 

يحماه1207462 مي علي سعيدأدب 

يحماه1217149 أدب 
ميار علي شاهي  

يحماه1226670 اي حازم فالحهأدب  مب 

يحماه1236309 ميسم بسام هبيانهأدب 

يحماه1246673 نايا رامي شموطأدب 

يحماه1256023 نايا عبد هللا عبد النورأدب 

يحماه1266700 نتالي فيليب جمعهأدب 

يحماه1276361 نجوى عباس البدورأدب 

يحماه1286438 نغم عبدهللا العباسأدب 

يحماه1296864 نقاء خالد الحماديأدب 

يحماه1309174 نور محمد دناورأدب 

يحماه1317628 هديل علي النظاميأدب 

يحماه1326311 هال جهاد حديدأدب 
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ية بجامعة حماه أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يحماه1335279 همام احمد السلمانأدب 

يحماه1343676 وسيم مصطف  عروبأدب 

يحماه1356467 والء منهل موصليأدب 

يالرقة1363351 وئام حسن الخلفأدب 

يحماه1376180 يأدب  ياسمي   فايز خرص 

يحماه1385287 يحب  سلمان سليمانأدب 

يحماه1396102 يمب  محمد أمي   النعيمأدب 

يحماه1406230 يمب  مرهف عبيسيأدب 

عيحماه141180
ى زهري سليم قدوررسر بشر

عيحماه142106
حال محمد خب  اصفررسر

عيحماه143129
عليا طالل مظلومرسر

ابتسام محمود السليمانعلىميحماه14422737

ابراهيم مصطف  الحالويعلىميحماه14511756

ارساء سامر ابراهيمعلىميريف دمشق14633154

يعلىميحماه14719074
ارساء غسان الكفرماب 

اسماء اسماعيل االسماعيلعلىميحماه14819841

يعلىميحماه14918302
اسماء علي لغباب 

اسماعيل فراس اسماعيلعلىميحماه15013975

االء حسان ديابعلىميحماه15119654

االء خالد العثمانعلىميحماه15224571

البتول سامر كنعانعلىميحماه15319656

الزهراء احمد عبيدوعلىميحماه15422744

امل احمد الحسي  علىميحماه15520059

يعلىميحماه15619370
امل حسي   حسيب 

امنه عبد هللا زكيهعلىميحماه15719412

اميمه محمد داوودعلىميحماه15819487

ايالف رياض سطوفعلىميادلب1594910

ايلينا فارس الفارسعلىميحماه16020493

ايمان اسد غزالعلىميحماه16123671

ايه ايمن جنيدعلىميحماه16219288

ايه معب   دبياتعلىميحماه16323077

أحمد محمد التامرعلىميحماه16413848

أريــــج أكرم وسوفعلىميحماه16520114
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ية بجامعة حماه أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

ي فرداويعلىميحماه16623616
أسماء عبد الغب 

أسماء محمد العبد هللا الحيصيهعلىميحماه16723623

أسماء هيثم لحلحعلىميحماه16819484

أالء فيصل السليمانعلىميحماه16918626

أمل عبد القادر الفاخوريعلىميحماه17018308

أمل عبدهللا المصطف علىميحماه17120690

أنس نضال االفنديعلىميحماه17211128

أيهم أحمد سلهبعلىميحماه17313994

آرام سعيد الغضهعلىميحماه17419994

آرام معي   نعمهعلىميحماه17512478

آالء إياد العزو المرادعلىميحماه17620334

آالء جميل المرصيعلىميحماه17718304

آالء رشاد الفارسعلىميحماه17818235

آالء محمد المهدي قزلباشعلىميحماه17918003

آالء مروان عباسعلىميحماه18024576

آمال عبد العزيز الشماليعلىميحماه18118535

آيات مصطف  كنعانعلىميحماه18219845

آية ابراهيم الرحمونعلىميادلب1835205

آيه هللا عبد الناض برازيعلىميحماه18419219

آيه انس جاجهعلىميحماه18518743

آيه علي الشيخ محمودعلىميحماه18622761

يعلىميحماه18718557 آيه غياث قندقح 

آيه محمد رئيف الشاعرعلىميحماه18818840

بانة محمد محسن بطلعلىميحماه18919295

بتول خالد البيطارعلىميالسويداء1906741

بتول علي البيورعلىميحماه19123223

بتول محمد عبد القادرعلىميحماه19220171

بتول هنيدي تتانعلىميحماه19318127

يعلىميحماه19418329
براءه محمد مصيب 

بشار محمد مخلص الحميديعلىميحماه19516690

بيسان ايمن نجيبهعلىميحماه19619223

بيسان حسان محمدعلىميحماه19721566

تسنيم عبد الهادي القريــــععلىميحماه19819767
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ية بجامعة حماه أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

تسنيم وردان البحريعلىميحماه19918753

جمانا عبد العزيز القلفاعلىميحماه20019422

يعلىميحماه20119423
جمانه عبد المعي   الدندشر

جودي حافظ صيموععلىميحماه20218021

جويل ابراهيم ضاهرعلىميحماه20320794

جويل ميالد مهناعلىميحماه20418025

حازم عيس الصالح السالمعلىميحماه20511829

حسان حافظ الشيخعلىميحماه20612013

ي رامي شهداعلىميحماه20716722
حسب 

 علي سليمانعلىميحماه20813411
حسي  

حال حمزه عرفهعلىميحماه20923779

حال عيس بلوكعلىميحماه21020004

حمزه صدوح أبو كحلهعلىميحماه21112633

حميد الدين علي الحاجعلىميحماه21214011

حنان يارس طوقاجعلىميحماه21324651

 عماد األورفليعلىميحماه21418341
حني  

حني   محمود رحالعلىميالرقة21510429

خالد محمد خب  جرجنازيعلىميحماه21611763

خديجه عزات طالبعلىميحماه21718111

خنساء محمود الزينعلىميحماه21818112

خوله سيف الدين الصياديعلىميحماه21924657

خوله غانم المصطف علىميالرقة22012643

دانيه صفوان جعلوكعلىميحماه22119311

دعاء سالم العبدهللا السيد احمدعلىميحماه22220417

دعاء عبد الحميد القدورعلىميحماه22319104

دعاء محمد عبد اللطيفعلىميحماه22418113

دعاء محمد منقذ الفحامعلىميحماه22518344

 مب  عليعلىميحماه22622791
دعاء مصطف 

دعاء وافد محفوضعلىميحماه22722683

دلع محمود النمرعلىميحماه22819928

ديما رياض االحمد الخالدعلىميحماه22919910

راما حسام الحيطعلىميحماه23018346

راما عبد المنعم جوخدارعلىميحماه23120248
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ية بجامعة حماه أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

راما نهاد الشيخ حالقعلىميحماه23218255

رانيه رياض المحمدعلىميحماه23319732

راويه عبد اللطيف العلوشعلىميحماه23424676

ربيعه ربيع حسنعلىميحماه23522266

رحيق محمد عبدالرحمنعلىميحماه23620296

ي الحسونعلىميحماه23724679 رزان صب 

رشا حسن القسطلعلىميحماه23822801

رشا محمد الحسي  علىميحماه23919816

رشا موش اسعدعلىميحماه24019634

ازي الصباغعلىميحماه24118201 رغد علي الشب 

رند فواز فطومعلىميحماه24223085

ي الحسونعلىميحماه24324700 روان صب 

روان عبد الحكيم قطيفهعلىميحماه24418116

روان عبد المنعم شماليعلىميحماه24523505

يعلىميحماه24619121 ريم ماجد رساقب 

ريم ميشيل فرنجيهعلىميحماه24719582

زهراء تقوى محمد غضنفرعلىميحماه24821668

زينب احمد ديبعلىميحماه24924716

زينب علي نرصعلىميحماه25023234

زينه احمد الناضعلىميحماه25119441

زينه حسان كرديعلىميحماه25218048

زينه عبد العزيز الخطيبعلىميحماه25318774

ي شموطعلىميحماه25420503
زينه هاب 

زينه وليد سمعانعلىميحماه25520504

ساره بركات البيطارعلىميحماه25618491

ساره جمال جنيدعلىميحماه25719328

ساره ريمون اليوسفعلىميحماه25820506

ساره مصطف  الجاجهعلىميالسعودية25950070290

سالي سعيد المنصورعلىميحماه26020509

سدره احمد العمرعلىميحماه26119867

سدره طه ضباحعلىميالرقة26210708

سدره فائز المرعيعلىميحماه26318777

سدره محمد رضوان دقاقعلىميحماه26423937
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ية بجامعة حماه أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

سدره مروان سليمانعلىميحماه26521887

رساج علي الحمبظليعلىميحماه26615252

سالف حسن العليانعلىميحماه26719335

سالم رضوان االسماعيلعلىميحماه26819337

سالم عبدالرزاق العليعلىميالرقة26910738

سلوى زياد عيسعلىميحماه27018386

سمو رماح هرموشعلىميحماه27122704

ه شادي الوكيلعلىميحماه27220511 سمب 

سميه عبد الباسط القناصعلىميحماه27320321

سندس حسي   االبراهيمعلىميحماه27420365

سندس هيثم قاشوشعلىميحماه27519000

يعلىميحماه27619391
سهام مجد كيالب 

سيدرا رعد برازيعلىميحماه27719339

شاديه خالد الحسنعلىميحماه27819340

شكيب بشار الجرفعلىميحماه27914211

شمس نزار ملوكعلىميحماه28022706

شهد رئيف المالحعلىميحماه28119001

شهد زياد الجنبازعلىميحماه28218396

شهد عماد المحمدعلىميحماه28320280

شهد محمد نذير خليفعلىميحماه28419002

 االمي  علىميحماه28518063
شهد مصطف 

شهد هشام المليحانعلىميحماه28620435

شيم صالح األحمدعلىميحماه28719871

شيماء عمار الحسنعلىميحماه28819686

يعلىميحماه28918399
شيماء محمد مهند الحوراب 

صبا جهاد شحود ديابعلىميحماه29019687

صفا احمد برجسعلىميحماه29120624

صفا عمر الحسي  علىميحماه29224004

ضحوك محمد سهل الهاشمعلىميحماه29319347

يعلىميحماه29419256 ضياء عدنان الحلب 

طيبه عبد الدايم السطورعلىميحماه29519874

ظالل زكي الحريفعلىميحماه29618151

عائشة عبد المجيد األحمدعلىميحماه29719692
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة حماه أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

عائشه امي   هنديعلىميحماه29819194

عائشه حسام صطوفعلىميحماه29918584

عائشه مهند الجاجهعلىميحماه30018586

يعلىميحماه30111293 عبد الخالق عادل الرحال العراب 

عبد هللا امجد القطمهعلىميحماه30210135

عبد هللا تمام الصباغعلىميحماه30310137

عبد الهادي حيان الروميعلىميحماه30410148

عبب  أحمد الرحالعلىميحماه30520304

عزه محي الديوبعلىميحماه30619721

عقبه محمود طيباعلىميحماه30713233

عال عبد الناض الشكريعلىميحماه30819349

عال محمود الحلوهعلىميحماه30920159

علي سليمان شعبانعلىميحماه31013308

علي عصام الحمويعلىميحماه31115537

علي عمار ديابعلىميحماه31213871

علي محمد طالبعلىميحماه31313775

عمران محمد غازيعلىميحماه31415597

غازي ابراهيم المحيميدعلىميحماه31512721

غاليه جمعه الخالدعلىميحماه31624029

غزل حسن الرحالعلىميحماه31718409

غزل علي العليعلىميحماه31819942

غفار حسن محفوضعلىميحماه31912762

غفران عبد الودود الحاج مصطف علىميحماه32018154

غفران محمود المرصيعلىميحماه32119821

غيداء بسام الكشتوعلىميحماه32220447

يعلىميحماه32323095 فاطمة الزهراء علي صليب 

فاطمة جمال ضعضععلىميادلب3244992

فاطمة خالد الرمضانعلىميحماه32520202

فاطمة زياد المسديعلىميحماه32618416

فاطمه اياد ابو عذابعلىميحماه32720930

فاطمه بسام أبو ربعيهعلىميحماه32818657

فاطمه حسن نويرعلىميحماه32919012

فاطمه حسي   خطابعلىميحماه33019917
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة حماه أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

فاطمه عبد الكريم عبودعلىميحماه33119791

فاطمه فراس مجرعلىميحماه33223093

فداء محمد الشاميعلىميحماه33318591

يعلىميحماه33418420 فدوى ميخائيل مغالج 

فراس جالل الدين الشعارعلىميحماه33514077

فرح فؤاد الصمصامعلىميحماه33618079

فرح محمد العبدو الخلوفعلىميحماه33719694

قمر طارق المخزومعلىميحماه33818274

ال حيدرعلىميحماه33914252 كرم أمب 

كوثر تيسب  سقرعلىميحماه34020134

النا حسام العمرعلىميحماه34119351

النا محمد وسوفعلىميحماه34222592

النا مغب  وردهعلىميحماه34322875

لبانه امي   عجاجعلىميحماه34420207

يعلىميحماه34524102 لبانه سبيع رساقب 

لجي   حسن كاخياعلىميحماه34619457

لجي   لؤي السيدعلىميحماه34722877

لما ايمن عجوزعلىميحماه34820520

لىم محمد الديبعلىميحماه34920080

لوسيتا عماد عنقهعلىميحماه35019601

ليديا راغب القصب علىميحماه35123217

ليل احسان السويدانعلىميحماه35220628

لي   حسام سكافعلىميحماه35320521

ماري توفيق العبودعلىميحماه35424795

ماري درغام شيحانعلىميحماه35520524

ماري غيث الضاهرعلىميحماه35620585

ماريا عبد القادر عبد الجوادعلىميحماه35718436

ماريا علي االحمدعلىميحماه35820084

يعلىميحماه35920212 ماريا نرص الحلب 

مازن محسن المنصورعلىميحماه36015672

مايا خرص  عيدعلىميحماه36123350

يعلىميحماه36218087
مايا عبد العليم كيالب 

محمد ايمن الرمضانعلىميحماه36310495
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ية بجامعة حماه أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

محمد زاكي الصطوفعلىميحماه36410746

محمد عبد هللا عيدعلىميحماه36511251

محمد عبدهللا العبودعلىميحماه36611823

محمد عطاء محمد اسامه الشاميعلىميحماه36716940

محمد فادي الشاميعلىميحماه36811256

محمد يحب  عمار الشاجعلىميحماه36910231

محمد يمان سليم الشيخعلىميحماه37012144

محمود احمد االحمدعلىميحماه37112206

محمود عبد الحميد الصباغعلىميحماه37210781

محمود محمد شاكوشعلىميحماه37310234

محي الدين محمد الرمضانعلىميادلب3743540

مدى سليمان البيطارعلىميحماه37522640

مرام محمد االحمدعلىميحماه37620379

مرح أحمد العلي السويدانعلىميحماه37718690

مرح محمد ديب غزولعلىميحماه37818119

مريم أحمد الحاج نعسانعلىميحماه37923159

مريم أحمد محمدعلىميحماه38021448

يعلىميحماه38121042
مريم أكرم الصوراب 

مريم عبد هللا المحمد قنيشعلىميحماه38218802

مريم محمود الرزوق الصالحعلىميحماه38318803

مريم محمود الوقاععلىميحماه38420284

مريم مصطف  االحمدعلىميحماه38520724

ملك حبيب جرادعلىميحماه38620529

ملك طيب الراسعلىميحماه38718284

منهل محي الدين الشاجعلىميحماه38810356

يفعلىميحماه38920388 مب  عامر الشر

منب  بسام حبيبعلىميحماه39014144

مها باسل يوسفان الداليعلىميحماه39119355

مها علي الكالطعلىميالرقة39211019

مها وائل الدوش الدنكيعلىميحماه39324818

موش عبد الرزاق الحاج عبيدعلىميحماه39414548

مياده ايمن الكرمعلىميحماه39519065

يان يوسف دوفشعلىميحماه39618093 مب 
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ية بجامعة حماه أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

ميساء يارس عليعلىميحماه39719640

ميسم مازن الشيخ مرعيعلىميحماه39818504

ناريمان طارق ضفارعلىميحماه39918224

ندى وليد شحودعلىميحماه40019649

نذير عاصم كوجانعلىميحماه40111335

نور ابراهيم الحمدانعلىميحماه40219207

نور احمد المرصيعلىميحماه40320112

نور الهدى وليد شاويعلىميحماه40418459

نور غسان الصباغعلىميحماه40510805

يعلىميحماه40624845
نور محمد سعيد تركماب 

نور محمود مرصيعلىميحماه40719471

ي حسان هنداويعلىميحماه40810361
هاب 

هبه خالد العموريعلىميحماه40920113

هبه هالل االحمدعلىميحماه41020091

هدى محمد رشيد الزعيمعلىميحماه41118935

هدى محمد علي شبليعلىميحماه41219281

هديل حسن الحسي  علىميحماه41318937

هديل عمار عدرهعلىميحماه41422926

توحعلىميحماه41514293 همام مصطف  رسر

هناء عثمان الحسي  علىميالرقة41611168

هناء محمد العباسعلىميحماه41723246

هيا الياس الشيخعلىميحماه41820544

وسام عبد المجيد قاقاتعلىميحماه41910519

وئام محمد عالويعلىميالرقة42011201

يش رواد المصطف علىميحماه42119881

يمان حذيفه شيخ صبحعلىميحماه42210364

يوسف محمد خب  جرجنازيعلىميحماه42316148
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