
المحافظةالفرعاسم األماالسم الكاملاالكتتابم

الالذقيةعلميليلىعمر عبد املنعم رحال114867

السويداءعلميآمالإباء مفيد مكارم23122

الالذقيةعلميعالإبراهيم محمد خبازه313294

السويداءعلميالهامأبي مازن عليوي43917

الالذقيةعلميبنينأثير عماد احمد512906

الالذقيةعلميوفاءأحمد حسين سليمان612026

الالذقيةعلميميساءأحمد عبد الرحمن السوس ي713299

الالذقيةعلميمليسأحمد عبد املنعم السيد812464

الرقةعلميخودأحمد علي العلي املرزوك95649

الالذقيةعلميميسونأحمد غياث جندي1010099

حماةعلميفداءأحمد غيث علي1113443

الالذقيةعلميناهدأحمد محمد حاج ياسين1211911

حماةعلميعبيرأحمد معن مسعود1312490

الالذقيةعلميظاللأحمد موفق صوفان1412028

الالذقيةعلميايمانأحمد فارس عبد املنعم حاكورة1510797

الالذقيةعلميداللإدريس ماهر غانم1611817

السويداءعلميهناءأدهم سليم شروف174262

الالذقيةعلميسعادآرام علي سمره1812702

طرطوسعلميسمرأريج آصف حسن1913552

طرطوسعلميسهام اسماعيلأريج علي سليمان209972

الالذقيةعلميأميمةأسامة محمد الضاهر2111106

السويداءعلميعبيرأسامه نريه جربوع223328

الالذقيةعلميهالهإسراء يحيى جاموس2317731

السويداءعلميماجدةآسيل رمزي الحلبي246062

السويداءعلميوديانأسيل خلدون علوم255110

السويداءعلميصابرينأسيل رائد خداج266061

السويداءعلميايمانأغيد عاصم صعب حرب272996

طرطوسعلميثناءأغيد علم الدين ابراهيم284385

الرقةعلميجميلهآالء احمد الجلب299534

طرطوسعلمييوالآالء حسن غنام3011302

الالذقيةعلميصفاءآالء دريد حداد3117964

الالذقيةعلميريمآالء فداء نعمان3217922

تشرين- نتائج اختبارات كلية التمريض 



الالذقيةعلميوسامآالء محمد القصير3321190

الالذقيةعلميدنياآالء محمود خير3421702

الالذقيةعلميمنىآالء يحيى سالوخه3517165

طرطوسعلميعفراءأليسا عبد الحليم ديب3612736

طرطوسعلمياميرهأليسار محمود عباس3711200

الالذقيةعلميفيحاءأليسار وفيق غانم3820124

الالذقيةعلميلينداآلين موس ى الحفه3918069

طرطوسعلميمريمألين رائد سليمان4010668

الالذقيةعلميبشرىأمامة عبد القادر ريحاني4115894

الالذقيةعلميأميرةأماني عارف الحمود4218192

السويداءعلميرانياأماني فضل هللا العطواني434969

الالذقيةعلميرفاهأمجد عدنان قبالوي4410554

الالذقيةعلميميمونهأمل احمد جمعه4517739

طرطوسعلمييارمينأمل غازي سلطاني4611312

درعاعلميزكاهأمير خالد الحمد479907

الالذقيةعلميحنانأنجي اياد معروف4819408

طرطوسعلميمليسإنجي وسيم حجار4911847

السويداءعلميانتصارأنس ادهم مليح504039

الالذقيةعلمينظيرةأنس خالد جزار5114679

الالذقيةعلميوفاءأنس فاروق صائغ5213311

الالذقيةعلميريمهأنسام مفيد حسن5321192

درعاعلمييسرهآيات اديب السعود5416211

الالذقيةعلمييسرىآية اياد اسماعيل5519282

طرطوسعلميعلياآية سامر سليمان5612306

الالذقيةعلميمنيرهآية عبد الباسط حاج محمد5722064

طرطوسعلمينسرينآية علي نبهان5813581

الالذقيةعلميوالءآية فائز عيد5920548

الالذقيةعلميحنانآية محمد حاج علي6017471

الالذقيةعلميدعدآية محمود ياسين صهيوني6115710

حماةعلميبثينهآية وارد محفوض6219254

الالذقيةعلميمنىآية ياسر جاويش6316409

طرطوسعلميرندهأية مظهر حسن6412307

طرطوسعلميمهاإيلينا سمعان اسطفان6511394

دير الزورعلميسهامأيمن زيدان حالول667675

السويداءعلميخلودإيناس خالد ابو مغضب674876



الالذقيةعلميوصالآيه اركان جبور6816801

السويداءعلميهيامآيه ايمن بريك694970

الالذقيةعلميميلياآيه ايمن عاقل7018969

السويداءعلميميرفتآيه ايهاب ابوزيد716709

الالذقيةعلميعبيرآيه برهان العكل7215709

الالذقيةعلميفاطمهآيه بالل يزبك7320033

طرطوسعلميريماآيه رمضان ابراهيم7411795

السويداءعلميهيامآيه رواد ابوعلي مهنا755671

الالذقيةعلمينواعمآيه سامر عمران7618813

الالذقيةعلميريمآيه صالح يوسف7717953

الالذقيةعلميميسونآيه عهد علي رضا7820547

الالذقيةعلميايمانآيه لؤي صالح7919283

الالذقيةعلميليزاآيه محمد اسعد8018794

الالذقيةعلميفاطمهآيه محمد درويش احمد8121398

طرطوسعلميرقيهآيه محمد عروس8211143

الالذقيةعلمينوراآيه محمد عيريق8318674

الالذقيةعلميسليمهآيه محمود محمود8420796

الالذقيةعلميمرامآيه منصف مرهج8519661

الالذقيةعلميفاتنآيه نبيل نبعه8617193

الالذقيةعلميليلىآيه نزار اشقر8718118

طرطوسعلميغيثاءآيه هادي محمد8811305

الالذقيةعلميفائزهآيه هيثم الجردي8921272

الالذقيةعلميهناءآيه ياسين عباس9020390

طرطوسعلمينجاحآيه يونس جمعه9114362

الالذقيةعلميوفاءأيهم غسان خليل بك9210560

طرطوسعلميميساءأيوب اكرم احمد936298

طرطوسعلميمنىابراهيم اكرم سليمان945582

درعاعلميهبهابراهيم بكر صالح959957

درعاعلميايمانابراهيم جهاد حسين969683

طرطوسعلمينسرينابراهيم سامر علي975209

درعاعلمياميرهابراهيم عبد الرزاق قعبور989482

الالذقيةعلميايمانابراهيم عبد هللا قصاب9913859

ريف دمشقعلميتغريدابراهيم عبدو سليمان10015726

حماةعلميرابحهابراهيم عدنان املحمود10111548

الالذقيةعلميزكيهابراهيم محمد العلي10215253



الالذقيةعلميملكابراهيم محمد صهيوني10315254

الالذقيةعلميرناابراهيم محمود محمد10413242

طرطوسعلميعبيرابراهيم محمود محمود1054903

الالذقيةعلميإيمانابراهيم مصطفى العبدو10610356

حماةعلميريحانه سليمانابراهيم هيثم احمد10712298

درعاعلمينداءابراهيم يوسف فرحان10813212

طرطوسعلمييسرهابراهيم يوسف محمد1096829

درعاعلميصفاءاحمد اسماعيل الحسين11011614

درعاعلميجواهراحمد ايوب القناطره11111092

الالذقيةعلميعبوراحمد بسام كحيله11211755

الالذقيةعلميرفيدهاحمد ثائر جندي11310005

ريف دمشقعلميداريناحمد حسني يحيى11419943

درعاعلميياسميناحمد حسين الزعبي1159616

الالذقيةعلميرجاءاحمد حسين بيرقدار11612377

الالذقيةعلميامينهاحمد خالد الخالدي11714330

الالذقيةعلميرانيهاحمد خالد زلطي11810529

درعاعلميناديهاحمد خليل النصيرات1199686

السويداءعلميعالاحمد زيد معروف1203414

الالذقيةعلميفلكاحمد سامر دعبول12111098

الالذقيةعلميفاطمهاحمد عامر خلو12210794

الالذقيةعلميانتصاراحمد عبدالحميد جمل12310007

الالذقيةعلميفاطمهاحمد عبدالقادر حسين12411855

الالذقيةعلمينجالاحمد علي احمد12513270

درعاعلميبثينهاحمد عيس ى عكاشه12611635

درعاعلميمنىاحمد فرزات املحاسنه12711637

درعاعلميمنىاحمد محمد الجاحد1289687

درعاعلمينوراحمد محمد الزعبي1299688

الالذقيةعلمياحالماحمد محمد الصالح13010534

درعاعلميعائشهاحمد محمد حمد13113018

درعاعلميافتكاراحمد محمود الكلش13210389

الالذقيةعلميجمانااحمد مصطفى محو13310013

درعاعلميانعاماحمد مصعب القطيفان1349689

درعاعلميمنىاحمد معمر النصيرات1359690

الالذقيةعلميزينباحمد ناجي عجيب13613121

دمشقعلميمنالاحمد ياسين دربل13725093



الالذقيةعلميامينهاحمد يوسف عابدين13810014

الالذقيةعلميفاتناحمد جمعه مصطفى شيخ يوسف13910796

الالذقيةعلميسهيالاريج علي بكداش14018245

الالذقيةعلميامينهاسامة مصطفى العلي14110801

الالذقيةعلميوفاءاسامه احمد عيطه14214527

دمشقعلميتقيهاسامه حميد النايف14324037

السويداءعلميانعاماسامه زياد قطيش1443420

الالذقيةعلميامنهاسامه سمير كريم14513305

الالذقيةعلميمنالاستبرق جميل حسن14619886

الالذقيةعلميفاطمهاسراء حسين قره علي14722751

الالذقيةعلميريماسراء خالد ابوزينب14817150

الالذقيةعلميصديقهاسراء خالد حمو14917151

الالذقيةعلميخولهاسراء نورس حسن15017154

الالذقيةعلميمديحهاسماء جمعه الحنيت املحل15122016

الالذقيةعلميغاليهاسماء عبد هللا غميرة15218916

الالذقيةعلميفوزهاسماء محمد الشلتوح15320081

السويداءعلميرائدهاسماعيل رمزي كيوان1543638

الالذقيةعلميفاطمهاسماعيل احمد حجازي15510548

الالذقيةعلميمريماسماعيل طالل طيسون15614333

درعاعلميأنفالاسماعيل قاسم أبو عره1579558

السويداءعلميسحراشرف ادهم ابوحمدان1583539

الالذقيةعلميعزيزهاشرف ثابت بيرق15912378

الالذقيةعلميرباباشرف عبدهللا عبدالرحيم16011108

الالذقيةعلميدعاءاشرف معتز طالب16114669

السويداءعلميشروقاشرف ميسر غرز الدين1623125

الالذقيةعلمياملاالء ابراهيم نداف16318626

الالذقيةعلميسوسناالء رامز طريبوش16418366

الالذقيةعلميياسميناالء لؤي حيطه16517163

الالذقيةعلميلورانساالء وحيد جازه16621356

الالذقيةعلميازدهارالبتول ايمن عروس16718098

الالذقيةعلميرحابالبتول زهير غاليه16818116

الالذقيةعلميسماهرالبتول ماهر البشالوي16916794

الالذقيةعلميمنالالحسن زهير غانم17011818

الالذقيةعلمينرمينالريم شعيب سبيهي17119072

الالذقيةعلميهناديالزهراء علي سعيد17217166



الالذقيةعلميفادياالغيدق نزار بقعاوي17311760

درعاعلميآمنهاملعتصم باهلل حسن الزيدان17411692

طرطوسعلميليلىاليسار بديع ابراهيم17511174

الالذقيةعلميسراءاليسار خالد بعجانو17617737

طرطوسعلميرشااليسار سمير محمد1779219

الالذقيةعلميريماليسار ميالد داود17822858

طرطوسعلميناجيهاليسار يحيى املوعي17913506

السويداءعلميعائدهاماني عامر دالل1806312

الالذقيةعلميسميرهامثل حيدر عباس18112802

السويداءعلميزاد الخيرامجد لؤي العربيد1823703

الالذقيةعلمياكتمالامل عقل شداد18320888

السويداءعلميفريحهاميره مالك الدعبل1845514

الالذقيةعلميروضهامينه محمد قره حسن18515897

الالذقيةعلميفاطمهامينه مصطفى طوبال18618669

الالذقيةعلميلياليانجي بشار احمد18716988

درعاعلميصبحيهانس فوزي العلي18811707

الالذقيةعلميسمرانس محمد سعد18911111

درعاعلمياملانس يوسف نوفل1909672

الالذقيةعلميغيثهانسام موس ى عباس19119019

الالذقيةعلميوسامانصاف عبد املنعم الدحروج19216044

السويداءعلميشهرزادانغام بسام االبازه1936067

الالذقيةعلميرناانغام فؤاد خليل19419179

الالذقيةعلميفاتنهانور محمد النحالوي19510810

طرطوسعلميكنهودهايفانا ريمون نصر19610853

حماةعلميميساء جبورايفانا طموح رستم19721883

الالذقيةعلميميرفتايالف محمد امين19822862

الالذقيةعلميياسمينايمان رائد نصور19919010

الالذقيةعلمينجالءايمان قاسم حاجي محمد20018672

الالذقيةعلميميادهايمان محمد عبد الخالق20115708

الالذقيةعلميميادهايمان محمد فيصل شاكر20216407

الالذقيةعلميثرياايمان وليد اورفه لي20320793

طرطوسعلميخالديهايناس عبد الرحمن جلول20411848

الالذقيةعلميثناءايناس علي اللوعه20520794

الالذقيةعلميفاطمهايه بسيم محمد20619199

الالذقيةعلميعفراءايه جميل صالح20722057



الالذقيةعلمياحالمايه عاطف اسماعيل20819637

الالذقيةعلميهناءايه عبدهللا خليل20920357

حماةعلميميادهايه هيثم درباس21019315

الالذقيةعلميرانيهايهم احمد غصنه21113687

الرقةعلميعبيرهايهم محمد املصطفى2126004

طرطوسعلمينسرينباسل اسامه سالمي2135609

الالذقيةعلميرقيةباسل حمود الحمدو21414686

الالذقيةعلميسوسنباسل مالك اسماعيل21515578

طرطوسعلميرائدهبانه مصباح صالحه21611014

طرطوسعلمياميرةبتول أيهم سعود2179979

الالذقيةعلميهناءبتول اسماعيل شبيب21816808

الالذقيةعلميميسربتول اكرم زين الدين21921274

الالذقيةعلميزينببتول بركات صبيح22020428

طرطوسعلميساميهبتول حسان العاتكي22113294

الالذقيةعلميسميرهبتول دانيال دويبه22218061

الالذقيةعلميلينابتول دريد سلمان22316414

طرطوسعلميندىبتول رفعت مصطفى22411226

الالذقيةعلميبشرىبتول زكريا حبيب22520262

الالذقيةعلميرجاءبتول سامر عدره22619919

الالذقيةعلميفتاةبتول سلطان مهنا22719331

الالذقيةعلميرحاببتول سمير بوكرده22820440

الالذقيةعلميغيثاءبتول عز الدين رمضان22918008

الالذقيةعلميعائشةبتول علي حجار23015907

طرطوسعلميسحربتول علي عبدهللا23112814

الالذقيةعلميصفاءبتول فراس ابراهيم23218121

الالذقيةعلميمريمبتول محمود حيدر23318911

الالذقيةعلميهالءبتول مصطفى قره حسن23422864

طرطوسعلميمنالبتول نبيل جاسر23512815

الالذقيةعلميعبيربتول وسام ابراهيم23619549

الالذقيةعلميسناءبتول يامن داود23721127

الالذقيةعلميمناربدر الدين ايمن فاضل23810815

الالذقيةعلميجيداءبراءه أحمد بريمو23915712

طرطوسعلميمصربراءه حسن فرزات24013602

حماةعلميجواهربراءه حكم دوحه24119482

حماةعلميامتثالبراءه غيث ابو ديوب24219317



الالذقيةعلميعائدهبراءه منذر شامي24319011

الالذقيةعلميتهانيبسمله احمد ميجانا24420134

الالذقيةعلميغيداءبسمله محمد منال24515790

الالذقيةعلميابتسامبسمله ياسر كوبش24615908

طرطوسعلميسماحبشار أيمن الخطيب2476131

الالذقيةعلميوضحهبشار تركي هرسه24814690

طرطوسعلميساميةبشار حسين سلطاني2495643

الالذقيةعلميهويدهبشار حيدر الشاطر25012803

الالذقيةعلميميهل سلومبشار علي علي25115270

الالذقيةعلميشفيقةبشار عمر عموري25210023

درعاعلميغاليةبشار مصعب ابو حالوه2539699

دير الزورعلميعنودبشار ياسر الساري2547712

طرطوسعلميغادهبشرى رفيق ابراهيم25511296

طرطوسعلميعزيزهبشرى عادل قاسم25610775

الرقةعلميشمسهبشرى علي السليمان2579992

طرطوسعلميغنوهبشرى عماد الشيخ25814135

الالذقيةعلميعواطفبشرى ناصر فياض25918530

الالذقيةعلمياملبشيره عثمان جوخدار26018677

دير الزورعلميهناءبالل عثمان الساير2617717

الالذقيةعلميجهينهبالل محمد زريق26210566

طرطوسعلميبشرىبلسم احمد عيشه26313607

الالذقيةعلميعائشةبيان علي شوافو26416417

الالذقيةعلميسلمىبيان محمد ايبش26518196

طرطوسعلميتغريدبيان محمد عمار26611282

الالذقيةعلميهناديبيان محمد كنجو26722102

السويداءعلميغادهبيرين اكرم االطرش2685484

الالذقيةعلميداليهبيسان بسام بزي26915914

الالذقيةعلميسمربيسان علي حجه27019638

درعاعلميجماالتبيسان محمد الشرع27114723

الالذقيةعلميليالبيهس علي سلوم27215272

الالذقيةعلمينبيلهتاال ابراهيم قاسم27322867

الالذقيةعلميفاديهتاال سامر حويجه27419414

حماةعلميجولياتاال نوفل محفوض27519255

الالذقيةعلميثناءتاله فادي غاليه27621278

الالذقيةعلميآتيهتاله محمد علو27715792



حماةعلميجهادهتامر أحمد عبود27811605

السويداءعلمينورتامر أيسر منذر2793338

طرطوسعلميريماتانيا احمد محمد28013238

طرطوسعلميسوسانهتانيا عبدالكريم زغبور2819476

الالذقيةعلمياملتبارك عبد هللا برادعي28220802

الالذقيةعلميريمتسنيم عماد محمود28316815

طرطوسعلميرؤىتسنيم منذر حسن28411800

الالذقيةعلميوفاءتقى وفيق ناصر28523315

الالذقيةعلميفريالتهاني محمد املنفي28616422

الالذقيةعلميبهيهتولين خليل مرسل28718197

الالذقيةعلميميادهتيم حسن حبيب28810152

السويداءعلميكوثرتيم رياض السلمان2894045

ريف دمشقعلميرباحتيم سامر رحال29016349

الالذقيةعلميرجاءتيم غياد عرنوس29111743

السويداءعلمينسرينتيماء خلدون البني2925375

الالذقيةعلميهيفاءتيماء رامي النقار29319468

الرقةعلميفضةتيماء عبد هويدي29410131

طرطوسعلميمليستيماء علي احمد29512156

الالذقيةعلميفاتنتيماء فراس عليا29618123

السويداءعلميناهدهثائر عدنان كشور2973434

السويداءعلميمانياجاد عماد فخور2983137

الالذقيةعلميريمازجراح أمجد محمد29920429

حماةعلميتفيدهجعفر ابراهيم مسعود30011565

الالذقيةعلميرناجعفر احمد محمد30114152

الالذقيةعلميرائدهجعفر اكرم شيحه30212565

طرطوسعلميآمالجعفر اياد محمد3037306

الالذقيةعلميرحابجعفر ايمن بوعيس ى30411786

الالذقيةعلميمنتهىجعفر ثائر خيربك30510231

الالذقيةعلميرانياجعفر حيدر عديره30612370

طرطوسعلميعبيرجعفر سامر ميهوب3077015

حمصعلميغيداءجعفر سليمان معروف30812755

الالذقيةعلميبشرىجعفر عماد صافي30913319

الالذقيةعلميفاطمهجعفر عمار عنيزه31014154

حماةعلميانتصارجعفر عيس ى ناعم31111551

الالذقيةعلمياميرهجعفر فائز جبور31211890



الالذقيةعلميجودهجعفر فايز حسن31311714

طرطوسعلميبشرىجعفر محمد عليان3145588

السويداءعلميرضابجالل باسل الشوفي3153008

طرطوسعلميسالمجالل علي سالمه3167016

الالذقيةعلمياميمةجالل ناصر علي ديب31710393

الالذقيةعلمينهادجلنار سهيل قادرو31823156

السويداءعلميهيفاءجمال وليد ابوعاص ي3193348

الالذقيةعلميخديجهجمانه محمد عبد الرحمن32018198

السويداءعلمياسمهجميل اكرم بركات3213646

الالذقيةعلميرناجميلة عدنان بكداش32215720

الالذقيةعلميهالهجنا فاخر حاج ابراهيم32316088

طرطوسعلميعبيرجنان حسين ابراهيم32411058

السويداءعلميوعدجنان فريز عسقول3255854

الالذقيةعلميالهامجنان محمد حسن32621280

الالذقيةعلميفاطمهجنى حمزه شاكوش32718975

الالذقيةعلميعلياجنى زكريا القاسم32822542

طرطوسعلميعبيرجنى سائر لهيا3299340

الالذقيةعلميريمجهاد احمد ابو الحسن33010103

ريف دمشقعلميانوارجهاد محمد الجلم33118184

الالذقيةعلميجهينهجوا فواز شحاده33221281

الالذقيةعلميجهادجواد اكرم جبيلي33311892

السويداءعلميأميرهجواد جالل املغوش3343437

درعاعلميرحابجواد مزيد العقله33511358

دمشقعلميوفاءجواد يوسف زيدان33633380

طرطوسعلميخولهجود حسان الزملي33711096

دمشقعلميهيلهجود محمود محمود33824141

الالذقيةعلميخزامهجودي احمد الجنيدي33919639

الالذقيةعلميضحىجودي اكرم اسعد34018773

طرطوسعلمينسرينجودي بشار الدويري3419683

الالذقيةعلميوعدجودي بشار بعبع34218176

ريف دمشقعلميأمينهجودي زياد ابراهيم34339740

الالذقيةعلميإيمانجودي سالم ابراهيم34416432

الالذقيةعلميفاطمهجودي سعد املصري34516103

الالذقيةعلميسوزانجودي عماد زعبي34617045

الالذقيةعلمينهادجودي غياث صقر34717970



الالذقيةعلميرانيهجودي مالك مجبور34816110

الالذقيةعلميدياناجودي مهند االطرش34918225

الالذقيةعلميفاطمهجودي ناقي ديوب35019020

الالذقيةعلميفاطمهجودي هيثم علو35115925

الالذقيةعلميرونيتجودي ياسر خنسه35220240

الالذقيةعلميخديجهجودي ياسر عبيد35320139

الالذقيةعلميانتصارجودي يونس حموده35417221

طرطوسعلمينسرينجورج يوسف سعد3557018

الالذقيةعلميحياهجوري احمد عنجوكه35622137

طرطوسعلميسماهرجولي ابراهيم ابراهيم35711297

حماةعلميغيثاءجولي حسين قبقلي35819321

الالذقيةعلميكاترينجولي محمد الخضر35921546

طرطوسعلمينهلهجولي نجيب حبيب36014141

طرطوسعلميرانياجوليا بشار عثمان36111230

الالذقيةعلميمنالجوى آصف احمد36217484

الالذقيةعلميصفاءجوى اياد ديب36318904

الالذقيةعلميفيحاءجوى جمال غريب36417767

الالذقيةعلميغادهجوى جهاد جوني36523318

الالذقيةعلمينسرينجوى رائد ديب36621132

الالذقيةعلميسناءجوى رامز السفكوني36717485

الالذقيةعلميسوسنجوى سلمان الجردي36821285

الالذقيةعلميريمانجوى عالء بكداش36919042

الالذقيةعلمييمنجوى مازن الكاره37018252

الالذقيةعلميعزيزهجوى محسن فيوض37118858

الالذقيةعلميعزيزهجوى يوسف فندي37218384

درعاعلميمانياجيسيكا الياس العيد37317578

الالذقيةعلميمنارجيهان مصطفى شخيص37416114

السويداءعلمينريمانحاتم ثليج السمان3753439

الرقةعلميشمسهحاتم ناصر العابد3766148

السويداءعلميالهامحازم بسام بو فاعور3773851

السويداءعلميغنوهحازم وائل الشبلي3783138

طرطوسعلميليناحبيب واثق ابراهيم3794558

السويداءعلميهياحبيب وسام كيوان3803440

الرقةعلميساميهحذيفه عبدالعزيز الحماده3815347

الالذقيةعلميملكحسام جمال مكيه38213323



درعاعلميزينبحسام عبد املولى عبيس ي38311749

طرطوسعلميريناحسام فادي يوسف3846133

درعاعلميعلياحسام محمد سلمان38511752

الالذقيةعلميعفافحسام محمد سليمان38612371

درعاعلميريمحسان محمد عوير38713054

الالذقيةعلميوفاءحسن احمد بيشاني38815204

الالذقيةعلميميرفتحسن احمد محمود38910028

الالذقيةعلميبورانحسن بسام حمدان39014278

الالذقيةعلميكفىحسن حكمات ونوس39113021

الالذقيةعلميمدينهحسن رامز كحيله39210288

السويداءعلميمرسالحسن رضوان حديفه3933649

طرطوسعلمينيروزحسن سمير عباس3945225

درعاعلمياسماءحسن عبد هللا الزعبي3959081

طرطوسعلميريمانحسن علي سليمان3965623

طرطوسعلميرندهحسن المع علي3976173

الالذقيةعلميحميدةحسن محمد الخليفة39810837

طرطوسعلميبروقحسن محمد حماد3994338

الالذقيةعلميازدهارحسن محمد عبدهللا40011131

الالذقيةعلميانتصارحسن نضال اخنيسه40112123

السويداءعلميالفتحسن وسام نكد4023140

درعاعلميدينهحسن يونس املارديني40311757

الالذقيةعلميشذىحسين احمد املصري40410576

طرطوسعلميالفتحسين باسل خليل4057311

الالذقيةعلميمريمحسين سمير اوس40610105

ريف دمشقعلمييسرىحسين علي يوسف40716886

الالذقيةعلميهدىحسين غسان بقيلي40810239

السويداءعلميربىحسين ماهر فلحوط4093442

الحسكةعلميهيفاءحسين نعمان موس ى4108931

الالذقيةعلميانتصارحال أحمد قاسم41119043

الالذقيةعلميسميرهحال آصف شرابه41219772

الالذقيةعلميسميرهحال ابراهيم احمد41320444

الالذقيةعلميمنالحال ابراهيم جبيلي41418540

السويداءعلميماجدهحال ادهم السعدي4156342

ريف دمشقعلميربيعهحال اسامه بوسعد41636263

طرطوسعلميمروهحال بسام سكاف4179549



السويداءعلميجهينهحال جابر الحلبي4185931

الالذقيةعلميزكاءحال حسن خربوطلي41922762

الالذقيةعلميرائدهحال حسن شدود42020312

طرطوسعلميحسنهحال حسين موس ى4219984

الالذقيةعلميميسحال رامي ابراهيم42219550

الالذقيةعلميرجاءحال سليم أبوخليل42316119

طرطوسعلميميديلحال سليمان العزي42410212

طرطوسعلميشهرذادحال سهيل اسماعيل42512043

طرطوسعلميميادهحال صفوان حميدو4269853

السويداءعلميريمحال عصمت سابق4275804

طرطوسعلميمحاسنحال علي ابراهيم42813194

الالذقيةعلمينهيلهحال علي العلوني42919641

طرطوسعلميباناحال غدير حسن43010715

طرطوسعلميسحرحال فايز سالمه4319985

طرطوسعلميسوزانحال محمد ابراهيم43212386

الالذقيةعلمينهيدحال محمد اسعد43318816

طرطوسعلميدالياحال محمد خليل43412820

الالذقيةعلميماجدهحال محمد سلوم43518372

طرطوسعلميداليهحال محمد محمد43611464

الالذقيةعلميسهامحال مسعود هلول43717925

الالذقيةعلميكنانهحال مصطفى بريمو43815802

الالذقيةعلميسهامحال منصف الشكوحي43922151

الالذقيةعلميهدىحال ناير أسعد44023319

الالذقيةعلميسلبدورحال ولهان ميا44117910

طرطوسعلميفيروزحمزه احمد سليمان4426763

طرطوسعلميعايدهحمزه ايمن ورده4435228

درعاعلميميادهحمزه بسام اسماعيل44410362

الالذقيةعلميحياهحمزه رجب فضه44511936

الالذقيةعلميوفاءحمزه زيد محمد44610240

درعاعلميشمسيهحمزه سعيد العيشات4479445

الالذقيةعلميديمهحمزه عبد الرحمن نور هللا44813717

الالذقيةعلميحنانحمزه فراس علي44912321

الالذقيةعلميهندحمزه فراس عياش45011896

الالذقيةعلميهيامحمزه مروان شداد45113901

حماةعلميملكهحمزه مسلم حمود45211569



درعاعلميابتسامحمزه موس ى الطريخم العبود45311767

طرطوسعلميرويدهحمزه نبيه اسماعيل4545611

السويداءعلمياملحمود جابر اسليم4553710

الالذقيةعلميعبطهحميدي محمد الفارس45615277

الالذقيةعلميصوفياحنا ميشيل مطر45710844

الالذقيةعلميوهيبهحنان خالد كسر غليون45815726

الالذقيةعلميصباححنان عبد القادر شيخ يوسف45917059

الالذقيةعلميآسياحنان فراس محمد46019691

طرطوسعلميبلسمحنين أحمد ابراهيم46113462

طرطوسعلميفدوىحنين ابراهيم الجمل4629986

الالذقيةعلميسميحهحنين احمد عبد الحق46316451

الالذقيةعلميحياةحنين احمد مقديد46419012

الالذقيةعلميلينداحنين ايمن حبيب46520145

الالذقيةعلميبثينهحنين بسام اصبيره46621290

الالذقيةعلميحسنهحنين حبيب اسبر46719693

السويداءعلميمجدحنين حكمت عبيد4686267

الالذقيةعلميسماححنين خالد مكحل46917774

الالذقيةعلميسلوىحنين دحام عكرمه47018976

الالذقيةعلميثناءحنين طالل االعمى47116665

الالذقيةعلميفاطمةحنين عبد الغفور جعفر47215727

الالذقيةعلميامتثالحنين علي مخلوف47316666

الالذقيةعلمينجوىحنين غسان سلمان47418795

الالذقيةعلميدارينحنين غفران احمد47519694

السويداءعلميسماححنين فاضل الكفيري4765225

الالذقيةعلميانعامحنين فاطر احمد47720225

حماةعلميفاطمه جوريهحنين فهيم بقعاوي47821886

طرطوسعلميليناحنين كامل احمد4798613

طرطوسعلميمفيدةحنين كامل عمار48012466

الالذقيةعلمينورحنين كامل ودح48116129

الالذقيةعلميعطوفهحنين محمود ديب48219478

الالذقيةعلميدارينحنين مهدي نعيسه48316826

الالذقيةعلميميساءحنين هاني مصري48421291

الالذقيةعلميسميرهحنين هيثم عساف48518836

الالذقيةعلميراميهحنين هيثم هرمز48622885

السويداءعلميعالحنين وسيم ابو كرم4876090



السويداءعلمياقبالحنين وليد االباظه4885973

السويداءعلميرزقهحيان ايمن فليحان4894019

الالذقيةعلميفاطمةحيدر احمد الشاخ49015208

طرطوسعلميرشاحيدر اسد ميهوب4915804

السويداءعلمينهاحيدر بسام الحلبي4923920

الالذقيةعلميغيثاءحيدر رائد ابراهيم49312964

السويداءعلميرحابحيدر راتب الحسنيه4944261

دمشقعلميروعهحيدر سمير الكوس ى49531234

طرطوسعلميعبيرحيدر صالح عمران4966764

حماةعلميعبيرحيدر غسان االسمر49711802

ريف دمشقعلميليلىحيدر مازن طالب49815720

طرطوسعلميفاتنحيدر مجد حمود4995120

طرطوسعلميانتصارحيدر محمد محمد5004613

الالذقيةعلميسوسنحيدر محمود حبيب50110847

الالذقيةعلميسهيرحيدر مسعود تنزكلي50212044

طرطوسعلميهويدهحيدر نادر سليمان5036096

الالذقيةعلميانتصارحيدر يحيى سليمان50413247

الالذقيةعلميوعدحيدرة أيمن عباس50514735

الالذقيةعلميسمرحيدرة غيث محمد علي50611143

الالذقيةعلميمنالحيدرة يونس ديب50713353

الالذقيةعلمينبيلهحيدره انيس الشواف50810244

الالذقيةعلميساميهحيدره ثائر اليقه50912046

الالذقيةعلميبشرىحيدره جمان ابراهيم51013023

طرطوسعلميديماحيدره عصام محمد5115683

ريف دمشقعلميسحرحيدره علي كنجو51217855

الالذقيةعلميحنانحيدره عماد الدين حسون51310245

الالذقيةعلميبرائهحيدره عهد نزيها51411938

الالذقيةعلميليناحيدره فادي صالح51511019

الالذقيةعلميعبيرحيدره كامل علي51613082

الالذقيةعلميملىحيدره لؤي الراعي51711679

طرطوسعلميالراحيدره محمد جردي5185239

حماةعلميروالحيدره محمود العيس ى51911955

طرطوسعلمياميمهحيدره نبراس ابراهيم5205790

الالذقيةعلميمنالحيدره وهيب ريا52112175

درعاعلميفاتنخالد جمال الغرير52211772



درعاعلمينسرينخالد قص ي الجاموس5239559

الالذقيةعلميكوكبخالد مصطفى صواف52410033

الالذقيةعلميفاتنخالد وليد خليلو52510034

الالذقيةعلميعزيزهخالد يحيى ابوزينب52611145

الالذقيةعلميفداختام سمير شكور52722886

الالذقيةعلميفايزهخديجة فارس خياط52820810

طرطوسعلميرغداءخديجه عمر الزعبي52910550

الالذقيةعلميتغريدخديجه محمد خليل53016133

السويداءعلمينورماخزاما نشأت خداج5315391

الالذقيةعلميهناءخضر عمار صالح53213029

الالذقيةعلمينورخضر غيث غانم53311700

الالذقيةعلميالهامخضر قص ي عباس53413643

الالذقيةعلميعبيرخضر محمد عجيب53513739

الالذقيةعلميعفافخضر وفيق كفا53611293

طرطوسعلمينرجسخليل حسان عاقل5375626

الرقةعلميخلودخليل عبدهللا خليل الدعيل5386403

طرطوسعلميروسياخليل محمود احمد5397560

الالذقيةعلميمنىخوله اكرم الصعبي54022164

طرطوسعلميريمخوله محمد عبود54111232

الالذقيةعلميراضيةدارين علي خليل54216667

درعاعلميامينهداليه عبد الرحمن السخني54317613

السويداءعلميايماندانا ادهم الراشد5445976

السويداءعلميميساءدانا امجد كمال5455228

السويداءعلميناهدهدانا رائد حمد عزام5465229

السويداءعلميرحابداني رسالن نوفل5473858

السويداءعلميرناداني ماهر ابوفخر5483449

طرطوسعلميحاسمه سلومدانيال آصف ربيع5495877

السويداءعلمينسريندانييل مازن الخطيب5503353

الالذقيةعلميوعددره احمد عيوش55117241

الالذقيةعلميابتسامدريد يعرب شيحه55212568

طرطوسعلميفاطمةدعاء أحمد ابراهيم55312280

الالذقيةعلميهناديدعاء عادل الخالد55416141

الالذقيةعلميابتسالدعاء عماد قريعوش55518970

الالذقيةعلميربادعاء وسيم حمدان55619626

الالذقيةعلميبشرىدلع جميل عباس55716828



حماةعلميغيداءدلع راغد جديد55819236

السويداءعلميناهددلع ربيع حديفي5596410

السويداءعلميهناديدلع سلمان الحرفوش5606458

السويداءعلميعالدلع سمير كنعان5615909

الالذقيةعلميفاطمهدلع صفوان عثمان56222888

الالذقيةعلميناريماندلع عائد حطاب56316829

طرطوسعلميهنادهدلع عاطف سليمان56412566

الالذقيةعلميفاديهدلع عالء عبيده56519506

الالذقيةعلميصباحدلع محمد رحمون56619892

حماةعلميأروىدلع هيثم علي56721899

السويداءعلميريمادلع وسيم مونس رضوان5685121

الالذقيةعلميخديجهدنيز يحيى حجي56918682

حماةعلميهيفاءدهب علي جعفر57021894

طرطوسعلميهالهدوالت مصطفى سليمان57111077

طرطوسعلمييسرىديانا عبد هللا العدي57210792

الالذقيةعلميمنالديانا علي قره اوغالن57318276

الالذقيةعلميعلياديانا محمد وسوف57420451

طرطوسعلميبشرىديانا وسام ا سماعيل57513442

طرطوسعلميسناءديمه رامز سليمان57610681

الالذقيةعلميليناديمه محمود عبد الهادي57717781

الالذقيةعلميحنانديمه مشتبا محمد57818870

دمشقعلميجميلهدينا نوري شيخ جدعان الهفل57943729

الالذقيةعلميسمرذو الفقار سمير عيس ى58013239

الالذقيةعلميياراذو الفقار مازن شعبان58111023

الالذقيةعلمينارهذو الهمه سامر صقر58212176

الالذقيةعلميالهامذوالفقار يونس راعي58311717

دمشقعلميمريمرؤى جهاد جباخنجي58436237

السويداءعلميعالرؤى ربيع الباروكي5855122

الالذقيةعلميمنالرؤى عماد حمو58617254

الالذقيةعلميوئامرؤى منير عجاج58716164

السويداءعلميصالحهرؤى ناهي رشيد5886345

الالذقيةعلميفدوهرؤى يوسف القاسم58915734

درعاعلميسماهررائد بشار العقله59011111

ريف دمشقعلميتماضررائف محمود علي59118979

الالذقيةعلمياملراشيل محمد طالب59219047



الرقةعلميزلوخراغب حمد الشيخ5936427

السويداءعلميهنيدهراغد ادهم كيوان5943451

السويداءعلميسمررافي عصام االبازه5953774

الالذقيةعلميسمرراما اكرم صخر59619997

السويداءعلميأملراما بشار صوان نعيم5977314

السويداءعلميرشاراما جميل ابو محمود5986604

السويداءعلميهيامراما جهاد بركه5994899

حماةعلميميساءراما فايز اليوسف60019550

الالذقيةعلمياباءراما كامل الرفاعي60120602

السويداءعلميحنانراما مارسيل غزاله6026471

الالذقيةعلميمهىراما ماهر خونده60317785

الالذقيةعلميهندراما محمد شيخ علي60415937

طرطوسعلميهناديراما مدحات خليل60512430

السويداءعلميغفرانراما معن املعيدي6066412

الالذقيةعلميآمنهراما معن زكريا60720815

الالذقيةعلميشاديهراما معين حاجي سليمان60817252

الالذقيةعلميثونياراما نضال جديد60918777

الالذقيةعلميمضيهرامي راغد أبوعمشه61015285

طرطوسعلميفيروزربا سمير عمران61112766

الالذقيةعلميمنىرجاء محمد يوسف61220818

السويداءعلميايناسرحيق قاسم الطويل6135980

الالذقيةعلميفتحيهرزان اسعد الدكر61418011

الالذقيةعلميصفاءرزان شدوان ابراهيم61518908

الالذقيةعلميأنيسهرزان عبد العزيز بكور61615939

الالذقيةعلمينجاحرزان محمد الحجي61717913

السويداءعلميهالرسل عصام ابو زين الدين6185981

طرطوسعلميردينهرشا ابراهيم ابراهيم61911405

الالذقيةعلميخديجهرشا احمد صعيدي62020090

طرطوسعلميراميارشا شربل الخطيب62110634

الالذقيةعلميرجاءرشا محمد محرز62220902

درعاعلميماجدهرشا يوسف رشدان62317662

حماةعلمينسرينرغد أيمن خيربيك62419552

دير الزورعلميخالديهرغد ابراهيم علي6259029

الالذقيةعلميسمررغد احمد طالب62619049

طرطوسعلميراميارغد بسام رمضان6279690



طرطوسعلميجمانهرغد حمزه عيس ى62810747

طرطوسعلميناديارغد سلمان شيحه62910685

الحسكةعلميبهيجهرغد شرقي املحيميد63012574

الالذقيةعلميامانيرغد عبد الرحمن بشير63116178

الالذقيةعلميسحررغد علي ابوشنب63215816

السويداءعلميبشرىرغد عماد نصر الدين6335813

الالذقيةعلميجهيذهرغد غيث نعامه63419839

طرطوسعلميسوسنرغد لؤي النيحاوي6359692

الالذقيةعلميخنساءرغد مازن قناديل63620091

الالذقيةعلميهناءرغد ماهر فشيش63716180

الالذقيةعلميردينهرغد محمد حسن63819643

الالذقيةعلميفايزةرغد محمد زنيكل63920092

الالذقيةعلميصفاءرغد معين ابوعص ى64017956

الالذقيةعلميماجدهرغد مقداد صقور64118700

طرطوسعلميمنىرغد منير اسماعيل64211307

طرطوسعلميودادرغد وائل عمار64310793

الالذقيةعلميهدىرغد وائل مصري64420093

الالذقيةعلميودادرغد ياسر زراوند64521300

الالذقيةعلميليلىرفاه زكريا حداد64617264

حماةعلميهيفاءرفعت علي جعفر64711594

الالذقيةعلميوفاءرفيف اديب الحميس ي64819082

السويداءعلميهدىركان معين العريض ي6493865

السويداءعلميفاديهرماح سجيع الغاوي6503458

الالذقيةعلميفاطمهرنا خالد االبراهيم65122207

درعاعلميرانيارنا خليل الشحادات65217682

حماةعلميريمرنا وائل السقر65320153

الالذقيةعلمينافلهرند بركات الحايك65417979

الالذقيةعلميهالرند بهاد الدين طعان65516475

الالذقيةعلميكوكبرند خيرات البيرق65622211

الالذقيةعلمينسرينرند رياض كوسه65718199

طرطوسعلميندىرند شاهر حسن65812228

الالذقيةعلمياشواقرند محمد وهيبي65918630

السويداءعلمياميهرنيم عبدهللا فليحان6606417

السويداءعلميرندارنيم معتز مرشد6615409

طرطوسعلميخضرهرنيم يونس عباس66213664



طرطوسعلميداللرنين محمد حسن66313266

طرطوسعلميمناصفرهام باسم شاهين66411315

السويداءعلميضياءرهام راقي جمول6656104

حماةعلميساهيررهام علي يوسف66620656

الالذقيةعلميمديحةرهام محسن بلوط66721304

السويداءعلميهدىرهف ادهم حرب6686420

الالذقيةعلميزينهرهف اديب سليمان66919423

طرطوسعلميماجدهرهف امين عيس ى67013267

الالذقيةعلميمهارهف حسين حموي67118446

الالذقيةعلميزهرهرهف حميد الناصر67222223

الالذقيةعلميرائقهرهف رفعات بركات67319533

الالذقيةعلميمنالرهف سامر اصبيرة67422767

الالذقيةعلميعبيررهف صفوان عبدالغني67517274

الالذقيةعلميمليارهف عبد االله عبد العال67620621

حمصعلمينهدهرهف علي موس ى67723475

ريف دمشقعلميلطفيةرهف محمد حالوة67834782

الالذقيةعلميروحيهرهف مصطفى أبو زينب67917072

الالذقيةعلميثناءرهف مصطفى ناصر68022228

طرطوسعلميغيداءرهف منير عساف68112512

طرطوسعلميربارواد مروان عمران6828164

الالذقيةعلمياملروان احمد كلش68322768

طرطوسعلميعقيلهروان احمد منصور68413269

طرطوسعلميهدىروان علي حسين68512578

الالذقيةعلميهانيهروان عيد عكاشه68618227

طرطوسعلميربابروان عيس ى خضر68712079

الالذقيةعلميدالياروان غدير غاليه68818015

الالذقيةعلميلودميالروان غياث الورعه68919935

الالذقيةعلميهناديروان غياث غريب69016191

طرطوسعلمياحالمروان محمود درغام69111748

السويداءعلميبديعهروان نايف ابو خير6926744

حماةعلميايناسروان يوسف عطفه69320751

طرطوسعلميميمونة أم الخيرروان أم الفضول محمود مللوك69410025

الالذقيةعلمياشواقروشين عدنان جردي69516677

حماةعلميفاطمهروعه تيسير العلي69620244

الالذقيةعلميوفاءروعه حسن بشور69717926



حماةعلميملعهروعه عارف فضه69819198

درعاعلميابتسامروعه محمد الشرع69914737

الالذقيةعلميمريمروعه محمد حمادو70016199

الالذقيةعلميعبيرروال مازن صالح70120462

الالذقيةعلمينوالروال نهاد روميه70217280

الالذقيةعلميفاطمهريان احمد الشاوي70317817

الالذقيةعلميمنىريان عبد القادر عيطه70413363

طرطوسعلميبشرىريانه رامز محمد70512692

حماةعلميحبيبه عديرهريتا حيدر قصيبي70621888

الالذقيةعلميفداءريتا صديق عباس70719841

طرطوسعلميخطيرةريتا علي زيدان70811029

السويداءعلميروعهريم احسان رضوان7095134

الالذقيةعلميمنيرهريم باسل الورعه71019156

الالذقيةعلمياعترافريم بسام عبيس ي71121708

الالذقيةعلميغيثاءريم رامز محمد71219937

حماةعلميسميعهريم سهيل حسن71319379

الالذقيةعلميانعامريم عبد السالم رجال71415744

طرطوسعلميعالريم علي بلول7159758

طرطوسعلميلوديريم عيس ى وسوف71612693

حماةعلميسومرريم لؤي حداد71719733

الالذقيةعلميريحابريم محمود شاهين71816679

الالذقيةعلميخولهريم منير اورفلي71922247

الالذقيةعلميفردوسريم نصر عبدالحي72016847

الالذقيةعلميربيعهريم ياسر رستم72121307

الالذقيةعلميسناءريناس حمدان ابراهيم72219015

درعاعلميزينبزايد محمود القطيفان7239707

الالذقيةعلميامانيزكريا محمد عالء بيطار72414755

طرطوسعلمياعتمادزهراء اياد حمامه72511111

طرطوسعلميرنازهراء بسام محمد7269956

الالذقيةعلمياميرهزهراء طالل راعي72718126

الالذقيةعلميصباحزهراء محمد البكور72816203

الالذقيةعلميافتخارزهراء معروف خضرو72921215

الالذقيةعلميابتسامزهرة خالد العليوي73016849

الالذقيةعلميميساءزيد ابراهيم حرير73113872

الالذقيةعلميرانيازيد رياض نوفل73212506



السويداءعلميعائدهزين بشار العطواني7333154

السويداءعلميسهىزين ثائر غانم7343462

طرطوسعلميسميرهزين حسن حسن7355782

طرطوسعلميصباحزين حسن نجيمة7365647

الالذقيةعلميثناءزين زهير جليكو73711916

طرطوسعلميهدىزين غدير خليل7385764

حماةعلميانتخابزين غسان بركات73911575

الالذقيةعلميسمرزين لؤي عمار74013365

الالذقيةعلميغرامزين محسن ابراهيم74112674

الالذقيةعلميايمانزين العابدين احمد حالق74211382

الالذقيةعلميهالزين العابدين حسان ابوالشمالت74310294

الالذقيةعلميهويدازين العابدين عدنان محمود74412090

الالذقيةعلميغنيهزين العابدين فواز سليم74514168

الالذقيةعلميغيداءزين العابدين قيس زحلوط74610417

الالذقيةعلميمنالزين العابدين مازن نعيسه74714529

الالذقيةعلميسميىزين العابدين ياسر صالح74812177

الالذقيةعلميانتقالزينا صادق احمد74917507

الالذقيةعلمياليسارزينا عيس ى غازي75021308

الالذقيةعلميإيمانزينب احمد شخيص75122903

الالذقيةعلميمهازينب ازدشير مسعود75221309

الالذقيةعلميسوسنزينب اسماعيل مياسه75321310

الالذقيةعلميميرنازينب اعتماد الكرم75419364

الالذقيةعلميابتسامزينب النعمان امين75517288

الالذقيةعلميسناءزينب باسل زيني75616680

الالذقيةعلميثناءزينب بسام سرحيل75721709

الالذقيةعلميبانازينب جمال احسان75817984

طرطوسعلميليلىزينب حامد حامد75911445

الالذقيةعلميمنالزينب خلدون احمد76021495

الالذقيةعلميفاطمهزينب سمير كوبه لك76122254

الالذقيةعلميفاتنزينب سمير معال76216851

الالذقيةعلميعواطفزينب شفيق ديوب76318561

الالذقيةعلميداللزينب صالح محمد76419158

طرطوسعلميرفاءزينب عصام طريفه76510962

الالذقيةعلميايمانزينب عصام مفلح76619940

طرطوسعلميسوريهزينب علي حماده76711446



الالذقيةعلميليلىزينب عماد زينه76821554

الالذقيةعلمينسرينزينب فراس غنوم76920167

القنيطرةعلمييسرىزينب محمد الهتيمي7707600

الالذقيةعلميفاتنزينب محمد موسه77117294

الالذقيةعلمينسرينزينب محمد علي رجوب77220168

الالذقيةعلميداللزينب محمود حسن77320640

الالذقيةعلميامالزينب منذر شكوحي77417509

الالذقيةعلمياملزينب وائل متوج77518503

الالذقيةعلمينسرينزينه محمد عماد كمال الدين77617085

الالذقيةعلمينسرينزينه احمد حسون77718623

طرطوسعلميجهانزينه اياد عطيه77810720

الالذقيةعلميميادهزينه ايمن صبوح77920271

طرطوسعلميسمرزينه بركات ابراهيم78011243

السويداءعلمييسرىزينه بسام بدر الدين7815254

طرطوسعلميدعدزينه جابر سليمان78211151

الالذقيةعلميسمرزينه حبيب سلمان78317510

طرطوسعلمييسرىزينه حسام محمد78413502

الالذقيةعلميعزيزهزينه سجيع عثمان78517511

الالذقيةعلميامنهزينه عبد هللا الصوص78620094

السويداءعلمياعتدالزينه ماجد وهبه7875816

الالذقيةعلميعبيرزينه محمد برزوق78816208

حماةعلميورودزينه موس ى سلوم78919271

الالذقيةعلميروالزينه نضال عاقل79020022

الالذقيةعلميداليدازينه نوفل قطراوي79120246

الالذقيةعلمياحسانزينه هيثم ميا79218104

الالذقيةعلميعائدهزينه ياسر علي79319171

الالذقيةعلميداللزينه الدار نهاد سلمان79418896

الالذقيةعلميخديجهساجد ماهر شيخ يوسف79510874

السويداءعلميوفاءسارا محمد امليمساني7966425

الالذقيةعلميعائشةسارة أحمد شعار79715750

الالذقيةعلميامتثالسارة كابري الكابري79822909

الالذقيةعلمينهلهساره احمد احجازي79915829

ريف دمشقعلميغنوهساره ادهم امللحم80039528

الالذقيةعلميملكساره بسام باكير80122266

الالذقيةعلميوصالساره بسام نداف80217927



طرطوسعلميمنال عيس ىساره جهاد ابراهيم80313323

الالذقيةعلميسميرهساره محمد خليل80422273

طرطوسعلمييسرىساره مصطفى وريد80510575

حماةعلميروديناساره معتصم غانم80619272

الالذقيةعلميصفاءسالي ايهم نوفل80719433

الالذقيةعلميوفاءسالي درويش هليل80818818

السويداءعلميسلوىسالي سامر مكارم8096115

الالذقيةعلميسماهرسالي شادي سعد81018452

طرطوسعلميفيروزسالي عباس ريا81111299

الالذقيةعلميفاتنسالي عمار لبان81215946

حماةعلميروزانسالي فراس أحمد81320208

الرقةعلميأمينهسالي مصطفى الجاسم السهو81410775

حماةعلميهمساسالي موفق سلوم81519273

الالذقيةعلمينهالسالي نبيل زيفه81622280

حماةعلميثرياسالي نزار درويش81719274

طرطوسعلميروزاسالي وائل ديب81810401

الالذقيةعلميرغداءسام بسام سلطان81912689

حماةعلميفداءسام فريد شلهوم82011891

السويداءعلميشذىسامر سمير العطواني8214021

السويداءعلمييسيرهسامي بسام الراشد8223782

حماةعلميداللسامي عمار ضاهر82311577

الالذقيةعلميسوسنساندي أحمد كيدرش82422772

الالذقيةعلمينسمهساندي زهير سليم82521376

حمصعلميليدياساندي مجد خليل82622830

طرطوسعلميميسونسبأ ابراهيم صيوح82710403

درعاعلميسحرسجا ياسر الشرع82814744

ريف دمشقعلميخلودسدرا ناصر منصور82937739

الالذقيةعلميملكسدره أيمن درويش83020095

الالذقيةعلميرشيدهسدره ابراهيم ماض ي83116223

الالذقيةعلميفؤادهسدره عاطف برادعي83220661

الالذقيةعلميرانيهسدره فواز الشيخ83318043

الالذقيةعلميتمامسدره كاظم زينه83417516

الالذقيةعلميغيثاءسدره يوسف الكعدي83520275

الالذقيةعلميأمينهسدره املنتهى محمد ديب كشايا83617094

الالذقيةعلميسجيعهسراب ايمن جزعه83719109



الالذقيةعلميميساءسرمد محمود علي83814769

الالذقيةعلميسناءسعاد عبد املنعم الحاج جمعه83920835

الرقةعلميخولةسعيد ابراهيم العبدهللا8406501

السويداءعلميلينداسعيد عمار صوان8413923

السويداءعلمياخالصسعيد نضال السمان8423465

الالذقيةعلميروالسقراط علي درويش84314170

الالذقيةعلميميساءسقراط محمود علي84411029

حماةعلميكليمه سطوفسالف شوقي القدار84521889

الالذقيةعلميرابعهسالفه مصباح السماعيل84616231

الرقةعلميصاحيهسالم محمد الكشه84710869

ريف دمشقعلميريمسالم مهند عشماوي84828292

الالذقيةعلميرشاسلسبيل نضال ابو جعص84915752

الكويتعلميعواطفسلطان حمد الحسين85010120890

السويداءعلميرباسلطان اليهاندرو انور البحري8513565

طرطوسعلميعبيرسلمان حيدر محمد8526653

الالذقيةعلميميادهسلمان وفيق تامر85312356

الالذقيةعلمينوالسلمى ابراهيم فوال85415949

الالذقيةعلميسلوىسلمى صقر طراف85518017

الالذقيةعلميصيفاءسلمى معين احمد85617916

الالذقيةعلميعبيرسليم حاضر الفرج85711384

الالذقيةعلميميرفتسليمان املثنى الخير85812641

الالذقيةعلميمريمسليمان بسام شاقول85912055

طرطوسعلميمليسسليمان عبد الكريم علي8607501

درعاعلميعائشهسليمان محمد الزعبي86113069

الالذقيةعلمياعتبارسما رفعات سمندر86219143

حماةعلميترياقسمر إبراهيم سلمان إبراهيم86319365

الالذقيةعلميفاطمةسميحه باسل حنفي86420837

الالذقيةعلميريمسميرة عادل محمد86522773

السويداءعلميجيسيكاسميرة موفق البريحي8665883

الالذقيةعلميمهاسميره بسام ازمرلي86720098

دمشقعلميصفاء الحسينسميره حسان الحسين86835670

الرقةعلميجليلهسميه احمد الحمود86910890

الالذقيةعلميرانيهسنا عبد القادر كنج87016238

الالذقيةعلميفاطمهسنا محمد الذهب87120838

الالذقيةعلميهيفاءسندس جمعه عيريق87215753



الالذقيةعلميحليمهسندس علي ديوديك87322915

الالذقيةعلميخديجهسندس محمد حاجي محمد87417321

الالذقيةعلميفادياسنى مروان كوبش87520100

الالذقيةعلمينورسنى معن هرموش87620839

الالذقيةعلميعائشهسهام محمد داوود87715952

طرطوسعلميجميلهسهر انور محمود87812183

حماةعلميغاندهسوار رئيف اسماعيل87919465

الالذقيةعلميفائزهسوار محمد سعيد88021179

السويداءعلميخلودسوار وسيم ابوفخر8815582

الالذقيةعلميمرياناسوزانا محمد محمد88220919

الالذقيةعلمياسمىسوسن زين قرحيلي88317325

طرطوسعلمييسرىسومر محسن منصور8845255

الالذقيةعلميروعهسيدرا اياد دنيا88522774

الالذقيةعلميديماسيدرا باسم زبيري88617098

حماةعلميرانياسيدرا تيسير غانم88721617

الالذقيةعلميجيماسيدرا جهاد يوسف88817987

حماةعلميعزيزهسيدرا حمزه احمد88919368

السويداءعلميحنانسيدرا دنيال ابو بكر8906429

طرطوسعلميوعدسيدرا رجب فضه89110938

الالذقيةعلميميسيدرا سائر يوسف89219876

الالذقيةعلميمنالسيدرا عمار كاسو89320840

الالذقيةعلميميادهسيدرا غازي يوسف89420047

الالذقيةعلمينهادسيدرا غدير غدير89521319

الالذقيةعلمينسرينسيدرا غسان سلمان89619651

الالذقيةعلميفاديهسيدرا غياث زراوند89721320

الالذقيةعلميسونياسيدرا فرج ريا89818615

الالذقيةعلميفاتنسيدرا محسن عليا89918132

الالذقيةعلميغادهسيدرا محمد سالم90023346

الالذقيةعلميرنيمسيدرا محمد سفيان رياني90116871

الالذقيةعلميوصالسيدرا هيثم حسون90218091

الالذقيةعلميهيامسيدرا ياسر داؤد90318458

الالذقيةعلميرشاسيدره احمد يونس90421324

الالذقيةعلميميادهسيدره علي عيريق90522324

الالذقيةعلميسندريلهسيدره محمد طراف90616518

طرطوسعلميرائدهسيدره محي الدين محي الدين9079325



الالذقيةعلميعزيزهسيدرى محسن رمو90820176

طرطوسعلميكاتياسينتيا عماد لباد90911913

الالذقيةعلمينسرينشآم بشر عجيب91020177

السويداءعلمينورهشادي اكرم هالل9113785

السويداءعلميسلوىشام زياد حديفه9126766

حماةعلميليناشام فادي علي91320465

طرطوسعلميفاطمهشاهين خضر عمران9146001

الالذقيةعلميعبيرشذى عبد هللا رستم91520842

السويداءعلميرلىشذى علي سعيد9165820

الالذقيةعلميوفاءشذى علي كمال91719237

السويداءعلميمنتهىشذى فارس شلهوب9186432

طرطوسعلميعبيرشروق عبدهللا بكور91914337

الالذقيةعلميسناءشروق محمد صوفي92015960

الالذقيةعلميجانداركشعبان بسام حيدر92113495

السويداءعلميتغريدشمس سليم العاقل9226433

الالذقيةعلمياريجشهد انور رضوان92316523

حماةعلميسعدهشهد باسم يوسف92419276

الالذقيةعلميعواطفشهد بسام الجبيلي92521326

الالذقيةعلميفاتنشهد توفيق محمد92616525

طرطوسعلميرناشهد تيسير علي92710411

الالذقيةعلمياسمهانشهد حسن وطفه92817341

الالذقيةعلميمنارشهد رامي عباس92917839

الالذقيةعلميهدىشهد رزق حمامه93020023

الالذقيةعلميرحابشهد سامر عبيده93119239

السويداءعلميانعامشهد سامر عزام9325590

الالذقيةعلميليلىشهد عبد الرحمن عبد الرحمن93322333

الالذقيةعلميريوفشهد غانم كحيص93422336

طرطوسعلميربىشهد غياث خليل93512865

الالذقيةعلميحنانشهد فادي علي93618788

الالذقيةعلميفريالشهد مازن ابراهيم93720373

الالذقيةعلميميرفتشهد محمد ابراهيم93818046

حماةعلميلينداشيركو سلمان حاجي93912059

الالذقيةعلميجوريهشيماء حسام العاص ي94017105

الالذقيةعلميميساءشيماء حسان ازرون94118377

الالذقيةعلميخنساءشيماء خالد النسر94223164



الرقةعلميخودشيماء علي العلي املرزوك94311052

الالذقيةعلميهدىشيماء غسان عباس94416267

الالذقيةعلميمنيرهصالح احمد يوسف94512751

درعاعلميهناءصالح عبد الحكيم املوس ى9469871

الالذقيةعلميبثينهصالح فراس سبيهي94712709

درعاعلميناريمانصالح محمد حسين9489030

الالذقيةعلمينور الهدىصبا أحمد اسكندر صبري94915961

السويداءعلميسماهرصبا رفيق الجرماني9506010

الالذقيةعلميفاديهصبا رمضان بنود95119823

السويداءعلميلينهصبا رياض البربور9525501

دمشقعلمينائلهصبا سمير عميري95342267

الالذقيةعلميرباصبا غياث مرهج95420474

حماةعلميدانيماركصبا مالك يعقوب95519471

الالذقيةعلميساميهصبحي عالء الدين بابللي95614778

حمصعلميابتسامصفاء محمد امليالد95724747

الالذقيةعلميسواحرصقر ايمن ديب95812531

طرطوسعلميغيداءضحى محمد ناعوس95911247

الالذقيةعلميعواطفضياء حافظ نداف96021181

طرطوسعلميمهىضياء عماد حمود9616703

الالذقيةعلميريوانضياء الدين احمد الصعبي96210110

الالذقيةعلميسراجطارق عبيده عبيد96313380

الالذقيةعلميتغريدطارق محمديحيى غزال96414346

طرطوسعلميليناطاهر دياب سلطانه9655256

الالذقيةعلمينجوىطاهر ماهر الكنو96614347

السويداءعلميميساءطالل سليمان صياغه9673360

السويداءعلميسميحهطالل فهد غرزالدين9684085

الالذقيةعلميحوريهطه مصطفى رمضان96914786

حماةعلميحسنهطيف باسل دنيا97019277

الالذقيةعلمينهيدهعائشه عماد محو97122351

درعاعلميمنالعادل يوسف العاسمي9729562

السويداءعلميرويدهعاصم عصام البني9733660

درعاعلميشكريهعاطف زهير فارس9749873

الالذقيةعلميساميهعاطف عماد حجوز97513759

السويداءعلميردينهعامر نصار نصار9763788

طرطوسعلميوجيههعايده عمار الحميدي9779453



الالذقيةعلميميادهعباده جهاد زوان97810249

الالذقيةعلميوفاءعباده هاشم عبد الرحمن97913760

دمشقعلميخولهعبد الباري خالد الخليل98020508

الالذقيةعلميريمعبد الحليم خالد شعار98114788

درعاعلميبشايرعبد الرحمن خالد الزعبي9829874

درعاعلميهناءعبد الرحمن محمد الرشيدات98311841

الالذقيةعلمياسماءعبد الرحيم محمد مرقبي98413762

الالذقيةعلميفاطمةعبد الرزاق خالد صواف98510113

طرطوسعلميمنالعبد الرزاق مصطفى طرطوس ي9864192

الالذقيةعلميرناعبد الرزاق مصطفى مكاري98710617

الالذقيةعلميايمانعبد السالم محمد شمه98814802

درعاعلميهناءعبد العزيز زياد االحمد98911852

الالذقيةعلميمنىعبد العزيز محمد ضلع99014807

درعاعلميسمرعبد العزيز محمد خير الهالل9919674

الالذقيةعلميسماحعبد الغني احمد عكره99213386

الالذقيةعلميفاطمهعبد القادر محمد بشير قسام99313387

الالذقيةعلميعائشهعبد القادر نظير الحاج قدور99414233

درعاعلميريمعبد هللا اوسامه فندي9959969

الالذقيةعلميدعدعبد هللا حبيب خيزران99614394

درعاعلميخيريهعبد هللا سامي الحسين99711423

درعاعلميناديهعبد هللا سعيد الشهباني99811874

دمشقعلميعائشهعبد هللا شحاده بدوي99930940

درعاعلميغنيدهعبد هللا عبد الناصر االحمد10009878

الالذقيةعلميداللعبد هللا عماد الدين احمد100112435

درعاعلميعائشهعبد هللا محمد املهدي10029290

درعاعلميمريمعبد هللا محمود ابو حالوه10039719

درعاعلميملكيهعبد هللا مصطفى املصطفى10049880

الالذقيةعلميفاطمهعبد املنعم احمد حوالي100510634

الالذقيةعلمينزيههعبد املنعم بالل قدار100610635

الالذقيةعلميتغريدعبد النور نمير احمد100715477

الالذقيةعلميرانياعبد الهادي نبيل عالء الدين100810637

درعاعلميهناءعبد الودود علي الخليل10099929

الالذقيةعلميرناعبدالحكم معن اصالن101010043

الالذقيةعلميرنيمعبدالقادر محمدسفيان رياني101114810

الالذقيةعلميخولهعبدالكريم عدنان عبدالكريم101210889



دمشقعلميسوسنعبدالكريم فواز علي101328009

الالذقيةعلميعائدهعبدهللا جبران راهب101412178

طرطوسعلميسهامعبدهللا عصام الدعبول10157494

السويداءعلميزهاعبدهللا ناصر امليمساني10163042

الالذقيةعلميثباتعبدهللا نضال مغامس101710250

الالذقيةعلميجازيهعبداملالك كريم الكريم101810891

الالذقيةعلميدارينعبداملنعم محمد الخليل101911166

الالذقيةعلميوصالعبدالنور محمد االعرج102010048

طرطوسعلميغصونعبق قيس حسين102111288

دير الزورعلميرفعهعبيده مزلوه العكله10228016

طرطوسعلميفاطمهعبير أمين سكريه102313433

الالذقيةعلميالهامعبير احمد البري102419439

طرطوسعلميرناعبير سامر جابر102510913

الالذقيةعلميحميدهعبير سمير عالن102620374

طرطوسعلميريماعبير عادل محمد10279709

طرطوسعلميخديجهعبير محمد درويش102813434

طرطوسعلميأحالمعثمان محمد محمد10295699

الالذقيةعلميمرفتعثمان نزار جركس103013390

الالذقيةعلميصفاءعدلة عبد الرافع الحكيم103115755

الالذقيةعلميجمانهعدنان هشام يوسف103212753

الالذقيةعلميامانهعدي حسن ابو علي103313392

الالذقيةعلميروضهعدي سمير سلطان103411851

الالذقيةعلميهناديعدي ضاحي جليكو103514834

السويداءعلميرناعدي ضياء مراد10364056

ريف دمشقعلميفطومعدي عمار حديد103719576

السويداءعلميحامديعدي غسان شنان10384023

الالذقيةعلميفاطمهعديله احمد العمر103915756

الالذقيةعلمينجاةعرين تقي عدره104019190

طرطوسعلميماريزاعزيز رامز سليمان10413919

حماةعلميضحوك احمدعزيز سلمان جوريه104213420

الالذقيةعلميفايزهعشتار عماد ديب104316532

طرطوسعلميبشرىعصام رامز محمد10446934

السويداءعلميرناعفاف رافع الفريحات10455593

الالذقيةعلميزكاءعفراء حسن خربوطلي104622355

الالذقيةعلميامانيعال احمد الدين درويش104718504



الالذقيةعلمينوفهعال خليل عبد هللا104820005

الالذقيةعلميغيثاءعال رفيق عباس104923166

طرطوسعلميروديناعال علي رقيه105010415

الالذقيةعلميميساءعال محمد اكلنجه105121431

السويداءعلميريماعالء انور البني10523365

الالذقيةعلميسامياعالء محسن دوبا105313774

السويداءعلمياحالمعالء مشهور جمال الدين زين الدين10543288

درعاعلمينبيهةعلي أحمد زين العابدين105510883

الالذقيةعلميميسونعلي أياد البكور105610118

طرطوسعلمينادرهعلي ابراهيم ابراهيم10576737

الالذقيةعلميمليسعلي ابراهيم رضوان105810301

طرطوسعلميايمانعلي احمد رمضان10596310

الالذقيةعلميحنانعلي احمد شموط106010645

طرطوسعلميرؤهعلي احمد نصر10614403

الالذقيةعلمياميرهعلي اسماعيل احمد106212536

حمصعلميحمامهعلي اياد رمضان106315064

طرطوسعلميدارين درهعلي اياد مصطفى10646421

حماةعلميهالهعلي بيان مسعود106512492

الالذقيةعلميهيامعلي تحسين قاسم106614178

الالذقيةعلمينسرينعلي تميم هيفا106711791

الالذقيةعلميبلسمعلي جمال عجيب106813128

طرطوسعلميوفاءعلي حاتم اسماعيل10697103

طرطوسعلميعهودعلي حبيب جنيكه10705690

طرطوسعلميمنالعلي حسن زيدان10715651

رامعلي حسين دوحان107211768
ّ
حماةعلميا

درعاعلميعذرهعلي خالد العقله10739404

الالذقيةعلميندىعلي رامي سفكونه107411040

الالذقيةعلميسنبليناعلي رامي عيس ى107512146

الالذقيةعلميرضابعلي رفيق الدريباتي107612916

الالذقيةعلميشيرينعلي رمضان الخلف107714851

الالذقيةعلميميسونعلي سامر جريعه107812644

دمشقعلميمحاسنعلي سليمان صالح107922659

طرطوسعلميكنانهعلي شادي عبود10805810

طرطوسعلميغيداءعلي ضاحي علي10816812

طرطوسعلميسحرعلي طالب بريه10827703



الالذقيةعلميثناءعلي طالل فارس108312993

درعاعلميتباركعلي عبد الرحمن النصيرات10849722

الالذقيةعلميسماهرعلي عبد الهادي شكوحي108512195

الالذقيةعلميعبيرعلي عمر عبدالحليم108613404

طرطوسعلميغاليهعلي غاندي ابراهيم10874920

الالذقيةعلمينوليتعلي غسان عجوز108811748

الالذقيةعلميودادعلي غياس درويش108912225

طرطوسعلميمهاعلي كاسر عثمان10904719

طرطوسعلميفادياعلي مؤيد الصالح السالم10916571

درعاعلميوالءعلي ماهر الزعبي109210104

الرقةعلميأمونهعلي محمد الشحاذه10937121

حماةعلميبصيرهعلي محمد جمول109411618

الالذقيةعلميحنانعلي محمد خشوف109514354

الالذقيةعلميحنانعلي محمد سلطين109612334

طرطوسعلميسعاد سليمانعلي محمد سليمان10976426

طرطوسعلميوعدعلي محمد نزق10984621

الالذقيةعلميسحرعلي محمود سالمي109912569

الالذقيةعلميغادهعلي مصطفى غزال110012470

الالذقيةعلميفاتنعلي منصور الجاموس110111310

الالذقيةعلميمعينهعلي منير جازي110211311

درعاعلميهاجرعلي موس ى العلي11039882

طرطوسعلميالهامعلي نادر علي11045274

الالذقيةعلميكوثرعلي نصر سليطين110512679

طرطوسعلميماريا تيريسا كاماراعلي هيثم هوال11064623

الالذقيةعلميسالمعلي وسام درباس110714863

الالذقيةعلميسحرعلي وسيم الورعه110813181

حماةعلميمهاعلي يوسف سلمان110911777

طرطوسعلمينعمىعمار حيدر السيد11106235

الالذقيةعلميفاطمهعمار عامر حسين111110653

الالذقيةعلميعهدعمار عدنان عرب111210198

الالذقيةعلميسميرهعمار محسن حسان111312680

السويداءعلميكنازعمار ياسر مالك11143162

درعاعلمينجالءعمر خالد علي11159432

السويداءعلميرانيهعمر سامر قرقوط11164086

السويداءعلميفاتنعمر عاصم الصفدي11173981



الالذقيةعلميهندعمر عماد زيدان111814868

السويداءعلميرندهعمر كرم هالل11193793

الالذقيةعلميفاطمةعمر مازن بيلونه112014870

الالذقيةعلميوفاءعمر محمد حسينو112110054

درعاعلميجهانعمر محمود ابو حبسه112211955

درعاعلميسناءعمران يوسف املحمد11239885

السويداءعلميعبيرعمرو ياسر الحسين11243477

ريف دمشقعلميسحرعهد احمد وليد112515585

الالذقيةعلميمنالعهد خلدون سلمان112613182

السويداءعلميسناءعهد ممدوح منذر11273370

طرطوسعلميدعدعيس ى الياس الياس11285955

حمصعلمياحالمعيس ى صالح هنود112915068

طرطوسعلميرامياغانم ميشيل داود11305513

طرطوسعلميمليسغدير أيمن محمود11316438

دمشقعلميعبيرغدير أيهم معروف113222676

طرطوسعلميغاندهغدير اكرم عباس11335618

الالذقيةعلميعفافغدير حسان حايك113411822

الالذقيةعلميرناغدير دريد معال113513185

طرطوسعلمييسرىغدير رمضان رقيه11365676

طرطوسعلميشيرينغدير علي أحمد11377726

الالذقيةعلميريماغدير عماد بدور113811048

الالذقيةعلمياسعافغدير مفيد شاهين113910255

طرطوسعلميسوسنغدير يوسف خضر11407564

السويداءعلميدارينغرام اصف سلمان11415434

الالذقيةعلميمنالغرام باسل حسون114218023

السويداءعلميهالغرام زهير جمول حرب11436133

طرطوسعلميروضهغرام طالل خرما114413956

الالذقيةعلميهناءغرام نادر احمد114519057

الالذقيةعلمياحالمغريب نزيه الجردي114615626

السويداءعلميالفهغزل احسان خير11475736

السويداءعلميسوسنغزل ادهم الطويل11486134

السويداءعلميحنانغزل زياد مدلل11495025

الالذقيةعلميصفيهغزل عبد الرحمن خليل115019674

السويداءعلميعبيرغزل نزيه الطير11516503

الالذقيةعلمياحالمغزل هيثم البحري115218315



درعاعلميمرفهغزالن احمد ابو حجر115317845

حمصعلميلورينغسان رضوان سالم115414375

حماةعلميبدويغسان علي علي115511586

درعاعلميهبهغسان محمد عقله11569970

طرطوسعلمينجالءغفران احمد صباغ115710584

الالذقيةعلميالهامغفران غسان سرحيل115821329

الالذقيةعلميحسنهغفران محمد فاضل115920885

حماةعلمينجوىغنوه راجي هيفا116021902

الالذقيةعلميالهامغوا حسان كنعان116120186

حمصعلميجيداءغيث ناظم الخطيب116214807

الالذقيةعلمييمنغيث نزار مرتض ى116314185

الالذقيةعلميفتاةغيداء محمد محمد116423352

الالذقيةعلميفايزهغيدق حمزه سلطان116512376

الالذقيةعلميملعهغيدق نزار يوسف116612919

طرطوسعلميمديحهغيوى عيد رقيه116711248

الالذقيةعلميحنانفؤاد قص ي عبيدو116814186

الالذقيةعلميخولهفادي فارس مرتكوش116911782

طرطوسعلميوفاءفادي نعيم اسبر11707734

الالذقيةعلميميادهفارس امير طه117112094

الالذقيةعلميعزيزهفارس ثابت بيرق117212386

القنيطرةعلميحالفاضل نضال املشعل11735029

الالذقيةعلميريمافاطر علي عجيب117413649

طرطوسعلميعائشهفاطمة ابراهيم محمد11759455

الالذقيةعلمياصالهفاطمة محمد عمر الصباغ117620108

الالذقيةعلمياميرهفاطمة محمود جلقمه117722930

الالذقيةعلميمريمفاطمة هيثم السماعيل117816889

الالذقيةعلميروعةفاطمة الزهراء غسان سعيد117915761

الالذقيةعلميالفتفاطمه ابراهيم حاج عمر118020104

الالذقيةعلميهيامفاطمه اسماعيل حاج جمعه118120852

الالذقيةعلميمنارفاطمه بسام غانم118218134

الالذقيةعلميفاتنفاطمه رامز املغرقوني118318633

الالذقيةعلميحمدهفاطمه رزق شمعون118418408

الالذقيةعلميحنيفهفاطمه علي طراش118518205

الالذقيةعلميخلودفاطمه فارس موس ى118620107

الالذقيةعلميرجاءفاطمه كريم حسن118722777



الالذقيةعلميعائشهفاطمه مازن عجور118822374

الالذقيةعلميعزيزهفاطمه محمد سيد علي118922376

طرطوسعلميسميحهفاطمه محمد اقبال قاسم119013749

الالذقيةعلميرغدهفاطمه يحيى امت119118319

الالذقيةعلميراضيهفاطمه الزهراء حسين االبراهيم119215972

الالذقيةعلميخالديهفاطمه الزهراء كمال اسمه جه119317361

حماةعلميضياءفرح أحمد رضوان119419340

طرطوسعلميميرنافرح أسد محمد119512324

الالذقيةعلميليالفرح بسام جديد119621379

السويداءعلميفكتوريافرح زهير الجبرائيل11975603

حماةعلميهدىفرح صالح الديب119821915

طرطوسعلميرويدهفرح فؤاد معروف119911317

الالذقيةعلميأميرهفرح محسن الجرماش120022931

الالذقيةعلميجميلهفرح محمد احمد120122388

حماةعلميبيان سلومفرح مسعف شهيره120219204

حماةعلميحسانهفرح مهدي حميدان120319573

السويداءعلميراغدهفرحان فرج الزرعوني12043699

السويداءعلمياملفردوس زيدان كيوان12055830

الالذقيةعلميغصونفله بسيم ديب120619089

طرطوسعلميايمانفوزيه احمد نفوس120710599

السويداءعلميسحرفيصل غازي سيف12083170

الالذقيةعلميفريدةفيكي اوهانس غزاريان120918765

درعاعلميساهيرقاسم اسماعيل أبو عره12109570

درعاعلميفصلقاسم محمد اسماعيل121110892

الالذقيةعلميرشاقسوره راقي بدور121212649

السويداءعلميربيعهقص ي حمزه درويش12133063

حمصعلميرشاقص ي علي تيشوري121415094

السويداءعلميمنارقص ي فادي سليم12154025

طرطوسعلميرباقص ي نوفل ابراهيم12167738

الالذقيةعلميثناءقمر احمد خضور121719159

الالذقيةعلميفاطمهقمر ايمن اسمر121816309

الالذقيةعلميامينهقمر عمار منون121922392

السويداءعلميوزنهقمر كمال الغصيني12206139

درعاعلميحنانقمر محمد قسيم122117884

الالذقيةعلميمنالقمر يحيى هبره122216312



حمصعلميميساءقمر الزمان منتخب الحمود122320713

الالذقيةعلميزهرهقمرالزمان صافي مروه122416772

الالذقيةعلميجمانهقيس اسماعيل علي122512578

الالذقيةعلميدالياكاردينيا اسامه غدير122616539

الالذقيةعلميعبيركاردينيا محمد مرهج122720188

السويداءعلمينجوىكاظم محمد جابر12283668

حماةعلميمريمكامل علي اسماعيل122911838

طرطوسعلميمارياكرستينا عادل ابراهيم123012835

الالذقيةعلمينهوندكرم جالل محمد123114130

الالذقيةعلميصفيهكرم فيصل ديوب123213557

الالذقيةعلميبشرىكرم قص ي خير الدين123312762

الالذقيةعلميغناءكرم محمد الشاعر123410307

السويداءعلميميادهكريستين شادي بحصاص12354929

الالذقيةعلميحميدهكريستين قص ي بدر123620280

السويداءعلميكميلياكريستينا بشير دانون12376021

السويداءعلميريماكريستينا ياسر البعيني12386022

السويداءعلمياريجكريم زياد ذيب هنيدي12392954

السويداءعلميامالكريم شفيق معروف12404035

الالذقيةعلميريمكريم طالل الكشه124112471

حلبعلميعوشكفاء احمد املوس ى العلي124231223

الالذقيةعلميغادهكفاح غسان فحام124311672

الالذقيةعلميرمزيهكمال عبدهللا شيخ عبدهللا124411861

الكويتعلميسهاكمال كمال الحريري124510120926

الالذقيةعلميرجاءكمال نضال يازجي124610679

السويداءعلميرهانكمي بشير ابو زيدان12473691

السويداءعلميرناكنان رمزي مطر12484066

السويداءعلمينادياكنان شفيق ابو رافع12494270

طرطوسعلميجميلهكنانه حسين علي125011184

حماةعلميفريالكنانه رفيق كوسا125120394

الالذقيةعلميريمكنانه عهد غدير125218624

السويداءعلمييزداكينده باسم عزام12535303

طرطوسعلميسماهرلؤي باسم احمد12544725

حماةعلميتغريدالرا تيسير حمودي125519344

الالذقيةعلميميساءالرا مفيد عثمان125621229

الالذقيةعلميريمالرا منذر اسعد125719757



الالذقيةعلمينعيمهالرا نجدت خضرو125820052

ريف دمشقعلميايمانالنا خلدون سليقه125939958

الالذقيةعلميابتسامالنا رياض شائب126016893

الالذقيةعلمييسرىالنا محمد منصري126122399

السويداءعلميميادهلبانا بشار االشقر12625161

السويداءعلميرويدهلبانه سعد بوفاعور12635744

دمشقعلميعبيرلبانه مفيد امليمساني126444562

طرطوسعلميفاتنلبنى أحمد حمدان126511472

الالذقيةعلميراغدهلجين احمد عاقل126619059

الالذقيةعلميوفيقهلجين ازدشير بالوش126717958

السويداءعلميايمانلجين اكرم غرز الدين12685504

الالذقيةعلميايمانلجين ايهم عدره126920397

الالذقيةعلميهندلجين بدر صالح127019131

الالذقيةعلميسماهرلجين حافظ ابراهيم127117370

الالذقيةعلميمرحلجين سامر عباس127220860

طرطوسعلميايمانلجين علي معروف127311318

الالذقيةعلميعبيرلجين غطفان حسون127419092

السويداءعلميسميرهلجين مازن النداف12754934

الالذقيةعلميصفاءلجين نضال ريحاوي127616319

الالذقيةعلميرزانلجين ياسر كنعان127721565

الالذقيةعلميعريفهلجين يحيى حابو127815764

الالذقيةعلميرشالجين يعرب احمد127918909

طرطوسعلمياسمهانملى احمد عروس128012488

الالذقيةعلميميملى شادي عيس ى128119370

الالذقيةعلميرجاءملياس ياسر عميري128218989

طرطوسعلميامتيازلورا سمير امون128311473

طرطوسعلميرنالورنس قص ي اسعد12849005

الالذقيةعلميرفيعهلورنس مزيد سلمان128518026

حماةعلميليندالورين حسن رضوان128619348

السويداءعلميريمهلورين كيوان حرب12876227

طرطوسعلميرغداءليال اياد ابراهيم128812608

السويداءعلميضياءليال ثامر بحصاص12895313

طرطوسعلميجنانليالي علي شدود129010725

الالذقيةعلميمنيرهليث ابراهيم كوشاري129111950

الالذقيةعلميفاتنليث دريد حسينو129210260



الالذقيةعلميعبيرليث سامر داؤد129312068

طرطوسعلميريماليث محسن ابراهيم12944726

حماةعلمينجاحليث محمد جرماش ي129511622

طرطوسعلميسونياليث محمود محمد12964727

السويداءعلميرحابليث ملهم الشوفي12973178

القنيطرةعلمينسرينليث منير الجناطي12985940

الالذقيةعلميناهدليث ياسر الدن129910261

الالذقيةعلميفاطمهليث يحيى قره حسن130010064

طرطوسعلميهالليدي سامر الحسن130113766

الالذقيةعلميفاطمهليدي محمد حداد130217867

الالذقيةعلميتميماليلى ثائر ادناوي130318618

الالذقيةعلميفاطمهليلى ماهر سليمان130422414

الالذقيةعلميسوزانليليان احمد عبد الهادي130521115

ريف دمشقعلميناديهليليان اكرم رعد130636864

الالذقيةعلميتميماليليان ثائر ادناوي130718619

طرطوسعلميرامياليليان زياد ادنوف13089515

طرطوسعلميمنالليليان سامر علي130911273

الالذقيةعلميغيثاءليليان فادي نصره131018472

الالذقيةعلميوفاءلين احمد محفوض131118266

الالذقيةعلميأحالملين بديع القال131218901

الالذقيةعلميفداءلين رامز عيس ى131320193

طرطوسعلميبدورلين رفعت سالمه131410760

الالذقيةعلميليلىلين محسن كزعور131521436

طرطوسعلميفاتنلين مصطفى عاقل131613302

السويداءعلميربالين معذى قرعوني13176619

طرطوسعلميهناءلينا كمال محمد131813466

الالذقيةعلميهدىليندا بسام الخطيب131919373

الالذقيةعلميسندسليندا قص ي زوان132021337

طرطوسعلميوسيلهلينه مهند عبد هللا132111921

درعاعلميمليسمؤيد اياد الحشيش13229464

الالذقيةعلميمنىماجده صالح بريك132319954

الالذقيةعلمياعتدالمارال قص ي اسعد132417021

الالذقيةعلميميساءماري مفيد رمضان132516910

الالذقيةعلميناديةماريا حسين بوالد132620110

الالذقيةعلميسناءماريا منير جعفر132716699



الالذقيةعلميغيداءمارينا عمار عيس ى132820196

الالذقيةعلميسمرماريه جمال الدين دمياطي132922426

الالذقيةعلمينورهماريه سمير طراش133018207

الالذقيةعلميهياممازن شريف عفيف133113254

دمشقعلميحنانمازن محمد ابو حالوه133233044

درعاعلميفردوسمازن محمد البيك13339465

طرطوسعلميروالماسا شادي تفنكجي133410030

السويداءعلميمهاماهر احمد الجمال الشيخه13353899

طرطوسعلميفاطمه عبودماهر خليل ميا13364985

الالذقيةعلميبشرىمايا أكثم كحيله133721160

الالذقيةعلميسمرمايا اياد محفوض133818267

الالذقيةعلميختاممايا حيدر اسعد133920250

الالذقيةعلميمليامايا خلف احمد العلي134022428

الالذقيةعلميجمانهمايا سامر عثمان134119000

الالذقيةعلميالهاممايا عبد هللا جابر134218473

طرطوسعلميمهامايا عز الدين عثمان13438716

طرطوسعلميزيناتمايا علي غنام134411157

طرطوسعلميسهيالمايا عماد محمد134510218

حماةعلميوفاءمايا غسان غانم134619284

الالذقيةعلميشروقمايا فراس يونس134718066

الالذقيةعلميفاتنمايا مازن عبد الرحمن134816559

الالذقيةعلميحياةمايا محمد يوسف134922941

الالذقيةعلميميادهمايا محمد ديب بيور135022433

الالذقيةعلميفيروزمايا ميدا شكري مراد135123360

طرطوسعلميروالمايا ناجي عنقا135212202

الالذقيةعلميشيرينمايا وايل سعيد135319850

الالذقيةعلميعالمايا وفيق هديوه135420380

السويداءعلميغزالهمجد ادهم عدوان13553671

السويداءعلمينجاحمجد بشير الشاعر13563303

السويداءعلميسالفمجد حافظ فندي13573498

الالذقيةعلميفاطمهمجد خالد الداحول135811212

ريف دمشقعلميسهاممجد رافت ابو فخر135916891

طرطوسعلمينجالمجد سائر الجنهي13607331

طرطوسعلميلينامجد علي اسكندر13616237

الالذقيةعلميفاطمةمجد عمر قرطيش136214358



طرطوسعلميرانيامجد مازن اسماعيل13636875

السويداءعلميدانامجد نزار بريك13643753

الالذقيةعلميسوسنمجد وحيد علي136515218

الالذقيةعلميعتابمجدولين بدر بدر136621338

الالذقيةعلميفاطمةمحمد أحمد رزوق136714913

درعاعلميفاطمةمحمد أحمد موس ى136813134

الالذقيةعلميفاتنمحمد احمد حالق136914912

دير الزورعلميحمدهمحمد احمد حمد13708835

الالذقيةعلمييسرهمحمد احمد صقر137113133

الالذقيةعلميمنالمحمد احمد غزالن137211435

الالذقيةعلميميساءمحمد احمد هاشم137310070

درعاعلميرقيهمحمد اسامه عياش13749889

حماةعلميميساءمحمد اسماعيل اسعد137511927

ريف دمشقعلميثناءمحمد بسام األصالن137615201

درعاعلميعفافمحمد بسام الزعبي13779890

درعاعلميميساءمحمد بشار العقله137813138

طرطوسعلميرائدهمحمد حازم عمران13794728

الالذقيةعلميهياممحمد حسن بكر138012237

الالذقيةعلميميادةمحمد حسن جخلب138110126

طرطوسعلميصباحمحمد حسن نجيمة13825655

دمشقعلمياحالممحمد حمد علي العبد هللا138326137

الالذقيةعلميسحرمحمد حمزه شرش ي138411220

طرطوسعلمينداءمحمد حميدالدين الشغري13855515

طرطوسعلميمريممحمد حيدر داود13866263

دمشقعلميروالمحمد خالد علي138719622

درعاعلميحكماتمحمد خلدون سليم13889678

الالذقيةعلميفضليهمحمد زبير حاجي سليمان138914930

الالذقيةعلمياميهمحمد زهير حاجي سليمان139014931

طرطوسعلميزليخامحمد زين الدين عيس ى13914099

ريف دمشقعلميرحابمحمد سامر اللواح139216505

طرطوسعلميحنان االحمدمحمد سامر رستم13935904

درعاعلميغادهمحمد سلطان عبيدات13949343

درعاعلميامانيمحمد سمير طلفاح139512071

الالذقيةعلميسمرمحمد صالح يوسف139610264

الالذقيةعلمينسرينمحمد عامر شاكره علي139714361



درعاعلميفاطمهمحمد عبد السالم الحسين139813149

السويداءعلمينجاحمحمد عبد السالم الحماد13993084

درعاعلميبشرىمحمد عبد هللا الكفري140012081

الالذقيةعلميداللمحمد عبد هللا عرواني140110703

الالذقيةعلميحنانمحمد عبد املنعم هابو140210704

دمشقعلميهاال املصريمحمد عبدالغفار الجنيدي140319432

درعاعلميفاتنمحمد عبدالناصر القاض ي14049972

الالذقيةعلميتغريدمحمد عبدالهان بليلو140510072

دمشقعلميعمرةمحمد عبيد حسين140628325

درعاعلميجميلهمحمد عز الدين العبيدي140711287

طرطوسعلميفضهمحمد علي تامر14084413

الالذقيةعلميروالمحمد علي دعيبل140911227

الالذقيةعلمياحالممحمد علي زوباري141014941

حمصعلميضياءمحمد علي سنكري141115071

طرطوسعلميباديهمحمد علي شيحا14125292

حماةعلميمنيرهمحمد علي عبدو141312172

طرطوسعلميفاتنمحمد علي علي14146153

درعاعلميمنارمحمد عمر العوض ي14159471

درعاعلميهناءمحمد عوض املسلماني141610338

درعاعلميداللمحمد غسان الدوس14179942

درعاعلميسالممحمد غسان عبيدات141811436

الالذقيةعلميمهىمحمد غياث ابراهيم141912940

درعاعلمياسمهمحمد فداء الرفاعي14209472

الالذقيةعلميسحرمحمد فراس بسيتون142113435

القنيطرةعلميأسماءمحمد فرحان الحسين14225951

الالذقيةعلميثناءمحمد فواز حاج يوسف142313285

طرطوسعلميظهيرامحمد فيصل دبول14245600

درعاعلميحنانمحمد قاسم الحريري العليان142512113

درعاعلميمريممحمد قاسم محمود14269680

طرطوسعلميسماحمحمد كامل محمد14276999

درعاعلمينجودمحمد مأمون املطر142812115

الالذقيةعلميغادهمحمد مازن سمره142914950

طرطوسعلميانعاممحمد ماهر ابراهيم14305863

الالذقيةعلميفاطمهمحمد محمود بياري143110715

الالذقيةعلميزاهيهمحمد مراد حمدو143211232



الالذقيةعلميشعاعمحمد مصطفى اليوسف143310129

الالذقيةعلميعائشهمحمد مصطفى بيلوني143414954

الالذقيةعلميسماهرمحمد مصطفى علو143510078

دمشقعلميلينامحمد مهند مارديني143619837

الالذقيةعلمينديمهمحمد ناصر ابو زينب143711234

درعاعلميخديجهمحمد ناصر البلخي14389944

درعاعلميمنالمحمد نجدات املبارك143911178

طرطوسعلميبهيجهمحمد نزار احمد14406088

طرطوسعلميزاهيةمحمد نزار ربيع14417770

حمصعلميفدوىمحمد نور الدين املهيني144211164

الالذقيةعلميلطيفهمحمد وسام شيخ امين144310725

الالذقيةعلميسحرمحمد وسيم الورعه144413186

درعاعلميهدىمحمد ياسر العبد القادر144512138

الالذقيةعلميمريممحمد ياسر محمود144610080

القنيطرةعلميسميرهمحمد ياسين الرحال14475095

درعاعلميعليامحمد يوسف العبود14489362

درعاعلميبديرهمحمد يوسف املقداد14499945

طرطوسعلميفلكمحمد براء سعيد املطر14504853

ريف دمشقعلميشدنمحمد جعفر سليم غريب145116675

دمشقعلميمريممحمد جميل عمار الفاعوري145231624

ريف دمشقعلميامانيمحمد جهاد نضال العبار145318755

درعاعلميحنانمحمد خير سامر الغوراني145412151

ريف دمشقعلمياسماءمحمد سعيد عماد التونس ي145516280

الالذقيةعلميرشامحمد صبحي ايمن الشيخ145613441

درعاعلميفريالمحمد عباس حمزه احمد145710244

الالذقيةعلميبشرىمحمد علي مصطفى كردي145813442

الالذقيةعلميرانيهمحمد عمر احمد عجيل145911460

طرطوسعلميمنيفهمحمد كاظم نوفل عليان14605296

ريف دمشقعلميهناءمحمد لؤي مازن سميسم146118204

دمشقعلميايمانمحمد ليث نضال كعبور146227339

الالذقيةعلميفاطمةمحمد منير زياد السيد146312442

درعاعلميخلودمحمد نور حسين الصالح146411513

دمشقعلميمهيبهمحمد نور فؤاد التونس ي146525418

الالذقيةعلميهناءمحمد وحيد مازن الجره146614980

الالذقيةعلميعاليةمحمدسليم مجدالدين معدل146710083



الالذقيةعلميوساممحمود اسماعيل حيدر146811772

الالذقيةعلميرحابمحمود ايمن علي146912365

الالذقيةعلميامينهمحمود حسن شيخ عبد هللا147014983

طرطوسعلميزينهمحمود زاهر اسعد14718263

السويداءعلمينغممحمود صياح شرف الدين14723085

طرطوسعلميبلثممحمود طالل منصور14735115

الالذقيةعلميانتصارمحمود علي اشقر147412160

طرطوسعلميميساءمحمود علي زينه14756316

درعاعلميعائشهمحي الدين عبد الهادي الحسن147612173

طرطوسعلميشذىمدد شادي مجر14774729

الالذقيةعلميآمنهمديحه وليد منال علي147822434

الالذقيةعلميسحرمراد محسن احمد147912790

الالذقيةعلميروعهمرام عبد هللا الحسين148022435

الالذقيةعلميمريممرام قيس املغربي148117400

الالذقيةعلميرينهمرجان جان شلحه148217401

طرطوسعلميسميرهمرح األسد علي148311384

دمشقعلميبلسممرح رزق سعود148439124

طرطوسعلمينهالمرح ظريف شباني148510439

الالذقيةعلميسحرمرح عمار محمد148619987

طرطوسعلميهناءمرح فؤاد وسوف148712492

حماةعلميمنارمرح محمد عبدو148821905

السويداءعلميفرستمرسيل واصف فرج14893086

الالذقيةعلميفداءمرفت رشيد بقيلي149021237

الالذقيةعلميازدهارمرهف أنور صطيف149114986

السويداءعلميردينهمرهف عبد املجيد سجاع14923389

الالذقيةعلميامينهمروان عبد العزيز الزين149314987

الالذقيةعلميحسناءمروة احمد قداد149422437

الالذقيةعلميمليسمروه شادي محال149520307

الالذقيةعلميودادمروه صدوف عثمان149621238

طرطوسعلميوردةمروه فراس صالح149711289

حماةعلميمريممروى صالح صالح149821906

طرطوسعلميهاديامريانا عدنان عيس ى149912333

الالذقيةعلميفاديامريم إبراهيم بكري150018978

طرطوسعلميارتفافمريم الياس كنعان150111585

الالذقيةعلميسميرهمريم باسم علي150220024



الالذقيةعلمييمنهمريم جميل صالح150319535

الالذقيةعلميعبيرمريم خالد املحمد150422440

طرطوسعلميفاطمةمريم زياد السطيف150514256

الالذقيةعلميوفاءمريم عبد هللا ابراهيم150618411

طرطوسعلمييمنمريم علي دياب150713785

الالذقيةعلمينسرينمريم فراس صالح150820012

طرطوسعلمينجوىمريم كامل احمد150913346

الالذقيةعلميفلونهمريم مالك عباس151020252

الالذقيةعلميفاتنمريم محمد رجال151122442

الالذقيةعلميغادهمريم محمدمطيع رزوق151221440

الالذقيةعلميياسمينمريم معين سليمان151318625

الالذقيةعلميليندامشعل ابراهيم العماش151415653

الالذقيةعلميابتساممصطفى اياد الحايك151512161

الالذقيةعلميايمانمصطفى باسل بكور151610747

الالذقيةعلميليندامصطفى حسان طحان151711331

الالذقيةعلميالهاممصطفى حسن خضرو151810749

درعاعلميهنامصطفى عدنان امللحم15199585

الالذقيةعلميزينهمصطفى فادي وكيل152010753

الالذقيةعلميعبيرمصطفى محمد الشاويش152110131

الالذقيةعلميابتساممصطفى محمد حاج حسن152211240

الالذقيةعلميحمديهمصطفى محمد سيدحسين152310092

الالذقيةعلميوفيقهمصطفى محمد عبد الرحمن152410754

الالذقيةعلميعبيرمصطفى محمد ماهر ماض ي152512683

الالذقيةعلميرنامصطفى هشام عليو152610761

الالذقيةعلميليلىمصعب ابراهيم عبسه152711241

الالذقيةعلميخنساءمصعب جهاد ابواحمد152812447

الالذقيةعلميسميامصعب عثمان حمذو152910962

حماةعلميلقاءمضر عماد سرحان153012032

الالذقيةعلميايليامضر نايف جزعه153112561

درعاعلميعفافمعاذ سلطان عوض15329440

الالذقيةعلمينسرينمعتز مهيب خزام153313241

درعاعلميحليمهمعتصم ابراهيم الزعبي15349894

الالذقيةعلميهديلمقداد مؤيد نجم153514196

الالذقيةعلميكوثرمقيم غيدق سالم153612491

الالذقيةعلميسماهرمالك عبد الجبار العمر153717877



السويداءعلميسهامالك وجدي امليمساني15385874

الالذقيةعلميمروشملهم مصطفى الشحود153910765

ريف دمشقعلميرشامنار كمال العابد154017762

درعاعلميمنىمنار مصطفى االحمد154115220

حماةعلميشكوه صالحمنار يسير حسن154221893

الالذقيةعلمياروىمنتهى وائل محمد154318791

السويداءعلميمهامنصور شفيق الجباعي15443506

الالذقيةعلميفلكمنى عبدهللا زنيكل154522450

درعاعلمينوفمنير عبدو املقداد15469949

الالذقيةعلميسلوىمنير نصر ضاهرو154710766

طرطوسعلميمنارمنيره خليل غريب154810519

الالذقيةعلمياسمهانمها عصام ديوب154919026

حماةعلميوحيدهمها محمد أحمد155019354

حماةعلميحسنه شهلهمها هالل شهيره155119209

الالذقيةعلميتغريدمها يوسف سلمان155218379

الالذقيةعلميالهاممهدي ممدوح حميشه155312693

السويداءعلمينجاةمهران عدنان الجباعي15543509

درعاعلميايمانمهند حسين عوير15559586

الالذقيةعلميربيحه عفيفموج حسن سعيد155622947

درعاعلميسيناءموس ى تيسير املوس ى155712203

درعاعلميمنتهىموس ى عبد املولى الزعبي155810108

الالذقيةعلميسماهرموس ى فريد ميا155911675

الالذقيةعلميودادمي ابراهيم حسن156019765

الالذقيةعلميمليسمي ابراهيم داؤود156117539

السويداءعلميملامي معتز ناصر15626151

حماةعلميهيامميار رامز ادريس156312825

الالذقيةعلميندىميار محمد جدوع156415007

الالذقيةعلميسوكيميراج رمضان باش بيوك156518210

السويداءعلميناهدهميرال سامر حيدر15667333

الالذقيةعلميجارحهميرفت يوسف صقر156719264

الالذقيةعلميابتسامميرفت يوسف عليا156818139

السويداءعلميريمانميرنا باسل نعيم15697401

الالذقيةعلميخديجهميرنا بسام الرحال157015989

دمشقعلميخديجهميرنا حسام محفوض157138925

الالذقيةعلمياميرهميرنا سمير شحاده157219265



دمشقعلميسناءميرنا عالء ديب157339825

الالذقيةعلميمريمميرنا عمادالدين احمد157421442

الالذقيةعلميهيفاءميرنا منذر دالله157521242

الالذقيةعلميازدهارميس اصف حشيش157619990

الالذقيةعلميرانيهميس سليم عيسه157715769

حماةعلميبنانميس فؤاد الجداوي157819588

طرطوسعلميعبيرميس محسن جوريه15799268

الرقةعلميامونهميساء محمد الشحاده158011647

الالذقيةعلميفايزهميسم احمد جبالوي158120114

طرطوسعلميفيروزميسم ايمن حسن158211278

حماةعلميداليا حسنميسم محمود عبيس ي158311537

الالذقيةعلميهناديميالد رياض قره فالح158411921

الالذقيةعلميالهامميليا علي صقور158519063

حماةعلميمريمميليسا محمد حسن158621908

الالذقيةعلميجيداءميناس شفيق احمد158719621

السويداءعلميرجاءنائل نشأت الباشا15883928

السويداءعلمياميمهناتالي سليم غبره15896444

الالذقيةعلميريمناديا عزالدين عمران159021341

الالذقيةعلميفاطمهناديا غطفان سبع الليل159115994

الالذقيةعلميسميرهناديا ياسر فحام159217884

الالذقيةعلميغفراننادين علي محمد159318799

السويداءعلمييسرهنادين فهد زين الدين شرف15946043

الالذقيةعلميشيريننالين مصطفى دوبار159522458

الالذقيةعلميفاطمهنانس ي دريد خير بك159619064

السويداءعلميفداءنايا شاهر جزان15976613

الالذقيةعلميكوسرنايا محسن القصعه159822789

الالذقيةعلميميادةنبال محمد داده159917544

الرقةعلميخديجهنبيل أحمد الغازي16008175

طرطوسعلميرجاءنتالي بديع ديوب160110840

الالذقيةعلميعائدهنتالي علي عبدهللا160221343

الالذقيةعلميحسنهنتالي نزار حمودي160321245

الالذقيةعلميسناءنتالي نعيم الدكر160417545

طرطوسعلميبثينهنتالين احمد علي160512497

طرطوسعلميغربهنجالء شازيا منصور160610925

الالذقيةعلميبراءهنجمه ماهر جوالق160717422



الالذقيةعلمياسولنجوى نجدت انبيعه160817423

الالذقيةعلميفيروزندى احمد يوسف160920349

الالذقيةعلميهالهندى بسام مكنا161017025

دمشقعلميهناءندى ثابت النايف161141309

الالذقيةعلمينوراندى حسام بدوي161220870

ريف دمشقعلميفاتنندى عماد خديجه161340485

الالذقيةعلميردينهندى فراس برغل161416350

الالذقيةعلميفدوىندى هيثم علي161520382

حماةعلمينسرينندى يحيى محمد161619745

الالذقيةعلميمنالنديم اياد خير بك161711066

الالذقيةعلميسوسننديم محسن الدواي161815010

درعاعلميانعامنذير محمد العبد الرزاق161912207

حماةعلميندىنرجس شهيد سليمان162021909

السويداءعلميجاكليننزار معين حمزه16214011

الالذقيةعلميرياقنسرين حسن املحمد الحسين162222470

الالذقيةعلميرغداءنعمى عبد السالم عجان162317026

الالذقيةعلميمرادنغم إياد محمد162422957

حماةعلميرانيانغم ابراهيم ابراهيم162522006

طرطوسعلميرجاءنغم احمد بدور162610730

الالذقيةعلميالهامنغم بشار ديب162718840

طرطوسعلمياكتمالنغم سامر درويش162810927

حماةعلميغديره جزعهنغم طاهر احمد162919213

طرطوسعلميتغريدنغم عبد الكريم درويش163012711

طرطوسعلميابتسامنغم علي عبد هللا163111496

الالذقيةعلميهناءنغم غاندي طراف163220435

طرطوسعلمينعمتنغم فؤاد قياسه163313804

طرطوسعلمياحالمنغم فادي زيدان163411322

طرطوسعلميوفاءنغم محسن سليمون163510457

الالذقيةعلميهيفاءنغم محمد ظليطو163615869

الالذقيةعلميعبيرنغم معن محمد163719961

الالذقيةعلميصفاءنغم نزار الدن163817426

طرطوسعلمياروىنغم ياسر سالمه163910944

الالذقيةعلميزينبنغم يحيى درويش164016712

الالذقيةعلميغيداءنغم يسرب سليمان164120300

الالذقيةعلميفاطمهنهيده جودت الحسن164222473



حمصعلميجاكليننوار احمد االبراهيم164316983

السويداءعلميرانيهنوار احمد سكيكر16443224

السويداءعلميشفيقهنوار مجيد عقيل16454260

حماةعلميريمنوال رامي التع164619310

الالذقيةعلميغيداءنوح باسل شحاده164712021

الالذقيةعلميوسامنور أحمد اليتيم164817427

السويداءعلميأوصافنور اسامة عامر16495345

الالذقيةعلمياملنور اسماعيل كل آغا165022474

السويداءعلميمهانور باسم صادق16515839

الالذقيةعلميميساءنور جابر معروف165216642

السويداءعلميسعادنور حسام املعاز16536446

الالذقيةعلميفيحاءنور خالد كنعان165418958

الالذقيةعلميياسميننور رائد نصور165519018

السويداءعلميمنىنور رمزي حيدر16565473

الالذقيةعلميداريننور عمار محسن165720921

طرطوسعلميمنيجهنور فايز غانم165810014

الالذقيةعلميسوزاننور لواء زيدان165918240

الالذقيةعلمينهىنور مازن السالم166020015

الالذقيةعلمينسريننور ماهر دباح الديك166122479

طرطوسعلميازدهارنور محمد حمادي166211256

طرطوسعلمينهىنور محمد محمد166313359

الالذقيةعلميشيريننور محمد نموره166416359

طرطوسعلميإسراءنور مصطفى سيد يوسف166510460

طرطوسعلميديانانور وائل محمد166613085

الالذقيةعلميسناءنور وليد منال عمر166718413

درعاعلميديمانور ياسر املحمد166814117

الالذقيةعلميذكيهنور يسير درويش166919451

الالذقيةعلميهندنور الدين حسن جعفر167013187

ريف دمشقعلمينجيدهنور الهدى حاتم سلوم167139425

الالذقيةعلميعبيرنور الهدى سمير رستم167219828

طرطوسعلميصفىنور الهدى يوسف كفا167310734

طرطوسعلميغيداءنورا اسامه خرفان167410932

طرطوسعلميالهامنورا يوسف رحال167511168

الالذقيةعلمياسيانورهللا جامع القدار167611796

الالذقيةعلميسلمىنورالهدى احمد خبازه167716926



الالذقيةعلميعيدهنوره عيس ى الحنيت167822488

طرطوسعلميديمانيرمين بشار جاسر167912850

السويداءعلميصفاءنيرمين سمير الصالح16806447

السويداءعلميربىنيروز شوكت ابوخزام16816824

السويداءعلميوفاءنيفين مالك العريض ي16826049

الالذقيةعلميهالههادي حسن ياسين168310274

درعاعلمينورهادي محمود الخليل16849589

الالذقيةعلميازدهارهادي وهيب مهنا168512184

دمشقعلميحسنههارون الرشيد اسود العلي168633790

الالذقيةعلميسحرهازار منجد رجب168719195

الالذقيةعلميهمسههاشم ياسر الحداد168812449

الالذقيةعلمينزيهههاني حقي درويش168911922

السويداءعلميمنتهىهايدي حسام عواد16906161

حمصعلميالراهايدي عامر خليل السليمان169120880

الالذقيةعلميهدىهبة هللا رامي هرموش169220875

الالذقيةعلميعبيرهبة هللا رضوان عتال169320118

الالذقيةعلميرولىهبة هللا عهد جناورو169416375

الالذقيةعلميروعههبة هللا محمد اسعد169521248

الالذقيةعلميرغداءهبة هللا محمد العثمان169617442

الالذقيةعلميابتسامهبه شعبان حمود169722962

الالذقيةعلميابتسامهبه عمار حليبيه169817947

طرطوسعلميعايدةهبه قص ي محمود169910015

الالذقيةعلميالهامهبه كريم خليل170019274

الالذقيةعلميكوكبهبه نضال محمد170119768

السويداءعلمينجاحهبه هادي طراد17026336

الالذقيةعلميانتصارهبه هيثم بركات170319884

حماةعلميزهوههبه يعقوب املنصور170419835

طرطوسعلميبلسمهبه يوسف جديد170510736

الالذقيةعلميسعادهدى طالل شيخ محمد170622499

حماةعلميآمالهديل أسعد علي عثمان170721910

حماةعلمينادينهديل أيمن أحمد170821911

الالذقيةعلميابتسامهديل احمد حسن اغا170916380

الالذقيةعلميهناديهديل احمد شيبان171019032

الالذقيةعلمينبيلههديل امير حماد171119803

السويداءعلميرؤىهديل رواد الجغامي17125354



ريف دمشقعلمينادينهديل شادي علو171330060

طرطوسعلمياميرههديل علي محمود171411840

طرطوسعلميضحوكهديل عمر العبود171514288

الالذقيةعلميهالههديل فادي عيس ى171622967

الالذقيةعلميازدهارهديل كاسر جنوب171719804

الالذقيةعلميرقودهديل محرز سليمان171822968

طرطوسعلميمنالهديل محسن ابراهيم171911280

الالذقيةعلميعائدههديل محمد محمد172020400

طرطوسعلميمريمهديل مدين أحمد172114290

الالذقيةعلمينور الهدىهديل مسعود راعي172218142

حماةعلميفيروزهديل مصبر حسون172319358

الالذقيةعلميهالةهديل منير معري172417921

الالذقيةعلميميساءهديل ناهد حلبي172521346

الالذقيةعلميسميحههديل وائل محمد172620016

الالذقيةعلميمهاهديل وليد كنعان172718961

الالذقيةعلميريمهديل ياسر اسماعيل172817553

الالذقيةعلميفلههديل ياسر حسن172917448

طرطوسعلمينعيمههذار علي سالمه173010463

السويداءعلمياعتدالهزار انور جمول17315356

الالذقيةعلميحفظههزار عقل شعبان173219070

طرطوسعلميريمههزار فراس عمران173312714

الالذقيةعلميودادهزار مهند احمد173418914

الالذقيةعلميسحرهزار ناظم حويجه173518760

الالذقيةعلميفيروزهزار يامن سلمان173619099

الالذقيةعلميسلمىهشام مصطفى يونس173712494

الالذقيةعلمييسرىهشام نسيم افندي173810975

طرطوسعلميابتسامهال أحمد العص173910525

الالذقيةعلمياميرههال سمير التزه174022785

الالذقيةعلميهندهال علي يوسف174122970

الالذقيةعلميصفاءهال محمد مازن اسماعيل174218761

الالذقيةعلميروزيتهالل جودت صقر174315020

طرطوسعلميفريالهالل عدنان الحامض17445817

السويداءعلمينهىهناء سمير سالم17456056

حماةعلميربالهيا ابراهيم بلول174620650

الالذقيةعلميرشاهيا ابراهيم لولو174720387



حماةعلميوصالهيا راض ي العبس ي174821913

الالذقيةعلميكندههيا زريف ليال174918143

الالذقيةعلميسحرهيا شادي ناصر175019970

الالذقيةعلميرويدههيا غياث كليه175122518

الالذقيةعلميرفيقههيا فؤاد غانم175218030

طرطوسعلميغيداءهيا محسن حسام الدين17539825

الالذقيةعلميايمانهيا محمد شعبان175418485

الالذقيةعلميسوسنهيا مخلص اسد175517556

طرطوسعلميربىهيا نبهان علي175612665

الالذقيةعلميحسناءوئام بسام زين الدين175717559

الالذقيةعلميوفاءوئام محمود حبوش175822975

الرقةعلميعمشةوائل عبد الفرج17598228

السويداءعلميابتساموائل فهد رباح نصر17603757

السويداءعلميألفتوائل ناصر العربيد17613522

الالذقيةعلميفاطمهوداد حكمت بالديري بيوك176222522

الالذقيةعلميمعينهودود مسلم صقر176310976

السويداءعلميهدىوديان سمير الحانوت17646453

الالذقيةعلميعبيرورد حسام صافي176520493

السويداءعلميهيامورد شادي خيزران17664437

حماةعلميعروبهورود تيسير معال176719410

طرطوسعلمينوالوسام بسام عبد هللا17685771

درعاعلميفاطمهوسام يوسف عداد17699480

السويداءعلميالهاموسيم وائل قطيش17703114

الالذقيةعلميتغريدوعد فراس حمودي177119724

ريف دمشقعلميعذرهوفاء ابراهيم الفالح177235939

الالذقيةعلميباناوفاء جمال احسان177318006

الالذقيةعلميهدىوفاء قيس اسماعيل177418833

الالذقيةعلميامتثالوالء اسماعيل ايوب177518334

الالذقيةعلميميساءوالء عدنان محمد177622524

طرطوسعلميوفاءوالء محمد حبيب177711211

حماةعلميعليا حسونوالء نادر عيس ى177819215

درعاعلميغيداءوليد أبراهيم الشحادات17799591

السويداءعلميوفاءوليم عصام رافع الجباعي17804215

السويداءعلمياشتياقوليم مازن ابو كرم17813915

السويداءعلميكفاوليم مازن البربور17823397



طرطوسعلميسراءيارا احمد صالح178313849

الالذقيةعلميرغداءيارا اسعد بيطار178421387

الالذقيةعلميرنهيارا ايمن دنين178520878

الالذقيةعلميفاطمهيارا خليل خدوج178617455

طرطوسعلميناريمانيارا زهير سليمان178714299

الالذقيةعلميرنايارا عنتر موس ى178822528

الالذقيةعلميرادهيارا عيس ى قاسم178919100

طرطوسعلميعبيريارا كفاح خليل179010935

طرطوسعلميفاطمهيارا كمال الكردي179113127

الالذقيةعلميفاطمهيارا ماهر علي ديب179218059

الالذقيةعلميغيثاءيارا نبيل ديوب179317561

السويداءعلميلينايارا نضال العمار17946614

الالذقيةعلميمليايارا نظير شحاده179518866

السويداءعلميحنانيارا ياسر ابوزهره17966455

طرطوسعلميندىيازد محمد سالمه17974731

الالذقيةعلميفداءياسمين اياد رجوب179818144

الالذقيةعلميريمياسمين علي سلمان179918060

الالذقيةعلميهدىياسمين محمد خير السعد180022531

دمشقعلميسوسنيامن ايمن ابومره180127526

درعاعلميكوثريامن ياسر الشبلي180211142

الالذقيةعلميفاطمهيحيى حسام فويتي180312774

الالذقيةعلميزهراءيحيى زكريا عابدين180412452

طرطوسعلميمناليحيى عماد ابراهيم18055656

الالذقيةعلميتغريديحيى نعيم لوحو180613065

الالذقيةعلميهدىيزن احمد مهنا180713475

حمصعلميفيفيانيزن باسم عيد180815008

طرطوسعلميمحاسنيزن حسام الدين شوباص ي18096802

طرطوسعلمينسرينيزن ريان سليمان18106089

الالذقيةعلميرفعهيزن عبد العايد181114326

الالذقيةعلميراميايزن عمار جوني181211910

حماةعلميوفاءيزن غسان غانم181313440

الالذقيةعلميرحابيزن فخر الدين موس ى181412082

طرطوسعلميلينايزن محمد سالمي18156597

طرطوسعلميهياميزن محمد شعبان18165965

الالذقيةعلميفاطمهيزن مروان سيد باكير181711257



الالذقيةعلمياماليزن مصطفى اسكيف181815029

الالذقيةعلميسماهريزن منذر امون181912228

درعاعلميفاطمهيزن موفق السماره18209955

طرطوسعلميمليايزن مياث مصطفى18214867

السويداءعلميميسونيعرب اياد البني18223677

الالذقيةعلمينبيلهيعرب يوشع اعور182311753

طرطوسعلميترياقيعقوب احمد رقيه18245818

الالذقيةعلميسارةيقين احمد بدور182512083

الالذقيةعلميسماهريقين احمد مصطفى182611259

الالذقيةعلميكارمنيقين جاسم اسماعيل182712660

الالذقيةعلميعائدهيمام معاذ صالح الحسين182820782

طرطوسعلميسهاميمامه سهيل عباس182913855

طرطوسعلمينبيههيوسف آصف عجي18307174

طرطوسعلميبلسميوسف أيمن خضور18315620

طرطوسعلميرنايوسف جهاد حسين18327805

الالذقيةعلمياميرةيوسف حسن صقر183313166

طرطوسعلميفدىيوسف رامز مرعوش18344458

الالذقيةعلميخولهيوسف رامي صايغ183510782

طرطوسعلميمنيرهيوسف سمير حسون18365819

الالذقيةعلميانتصاريوسف عبدهللا شعار183714365

الالذقيةعلميقدريهيوسف عبدهللا طويل183811864

الالذقيةعلميسمريوسف غالب حيدر183911339

طرطوسعلمينواليوسف محمد الليشا18406005

القنيطرةعلمينايفهيوسف محمد عطا18415962

الالذقيةعلميعائشهيوسف مصطفى عبد الباقي184213463

الالذقيةعلميرنايوسف نديم سلهب184311886

طرطوسعلميمنيفهيوشع حافظ اليوسف18445205

طرطوسعلميسحريوشع علي علي18457198

الالذقيةعلميبسيمهيوشع فايز عنتر184612661

الكويتعلميأسامة خلف البرجس1847

الكويتعلميوسام زياد املصري1848

تركياعلميمروه فضل هللا محمد املوس ى1849


