
المحافظةالفرعاسم األماالسم الكاملاالكتتابم

حماةعلمينوارإباء طارق محمد118867

حماةعلميمروةإحسان دياب الشحود217900

ادلبعلميعلياءأحالم عمار السليمان36001

ادلبعلميغادهأحمد بسام المناع43705

ي513876
حمصعلميفاطمهأحمد حسان القاض 

حمصعلميخديجهأحمد عبدالساتر كمالي614952

حماةعلميآمنةأحمد محمد الطالب710507

حماةعلميمريمأحمد محمد المحمد811094

ي911096 حماةعلميابتسامأحمد محمد سعيد الزعب 

حماةعلميحبابهأحمد نضال العلي1012499

ك1110908 حماةعلميفاطمهأحمد يوسف التر

حماةعلميعطورأحمد عبد القادر كمال جدوع1210515

حماةعلميفاتنأدهم احمد اليوسف1312860

دمشقعلميغاندهأري    ج محمد النجم1436470

الرقةعلميعيدهإرساء احمد عبدهللا159434

ي1626571
دمشقعلميفداءأسعد محمد حازم مرستان 

حماةعلميايمان العكاريأسما زياد محمد العبيد المحيميد1719005

حمصعلميروفيدهأسماء عبد المطلب دهلل1824517

حماةعلميسميهآسيا يارس سليمان1923010

ف عبد القادر السعيد2011362 حماةعلميروضهأرسر

حماةعلميثراءأغيد ابراهيم النمر2110638

حماةعلميسهامأغيد محمد الحقه2211143

الرقةعلميعيدهآالء ابراهيم الجابر239529

الرقةعلميسارهآالء ابراهيم الحمود249530

حماةعلميدعاءآالء احمد سويدان2520809

الرقةعلميميادهآالء اسماعيل الحمدان269539

حماةعلميصفاءآالء مازن سلطان2723420

حماه- نتائج اختبارات كلية التمريض 



ريف دمشقعلميميادةآالء مصطف  المغالج2822099

حماةعلميرابعهآالء يارس الحجازي2918851

حماةعلميارساءأالء محمد عماد الجرعب3019133

حماةعلمياسماءأليسار سامر برازي3116077

حماةعلميهناءأليسار غسان زين3220812

حماةعلميردينهأليسار مدين ريحان3320251

ي أنس العمر3418639
حماةعلميأميمهأمان 

ي مهدي الحمدوش3519157
حماةعلميفاطمهأمان 

حماةعلمياملأمجد علي اليونس369616

حماةعلميهناديآمنه تمام حمزه3720815

حماةعلميفداءأمي   جهاد اللجمي389029

حمصعلميفاطمهأمي   عبد الجواد التوبه3912556

حماةعلميسناء العجوزآنا غسان مويس4019010

حماةعلميريتاآنا موىس السلوم4118753

حماةعلميروالإنانا خض  جاكيش4220887

ي ابراهيم ضاهر4319012 حماةعلميراميا نعمهإنج 

حماةعلميلميسأنس حسي   دبو4414277

حماةعلميسهيلهأنس عبد السالم النعيم4510195

حماةعلميحياةآيات أحمد المضي4618299

حماةعلميروضهآيات عبد الحليم الديبان4719158

حماةعلميسمرآية فهد اعبيد4817231

حماةعلميراماآية معد غريب4916091

حماةعلميمنالهإيمان عبد العزيز الشحود5017905

حماةعلميايمانأيمن محمد غصيب الحالق5110937

ي5212048 حماةعلميلينهأيمن وليد عنان 

حماةعلميوسامآيه احمد زينو5319943

هآيه جنيد جزار5421733 حماةعلميسمت 

حماةعلميسميهآيه خالد عروب5517034

حماةعلميرويدهآيه عايد الضاهر5617989

حماةعلميحنانآيه عبد الرزاق حجازي5716708



حمصعلميريمآيه عبد اللطيف الجمعه5821322

حمصعلميزينبآيه عماد الضحيك5921391

حماةعلميماجدهآيه عمر الشبهر6018019

هآيه غسان الريمه6121124 حماةعلميمنت 

حماةعلميهناءآيه غينادي يونس6221150

ي6321379 حماةعلميصليحةأيه سامي قطلب 

حماةعلميسحرآيه هللا ياسي   اسعد سالم6417152

ريف دمشقعلميهاجرأيهم يارس عبد الساتر6515732

حماةعلميليناابراهيم انس العزو6610930

حمصعلميليناابراهيم حسن القادر6717202

حماةعلميابتسامابراهيم راتب شهدا6813317

حماةعلمينرسينابراهيم رعد محب الدين6914205

السعوديةعلميسحر الشعبانابراهيم طلحه الشعبان7050220550

حماةعلميتركيهابراهيم عزام جدوع7110512

درعاعلمينجاحابراهيم قاسم شباط7210294

حمصعلميعربيهابراهيم محمد ايبو7313242

درعاعلميوالءابراهيم محمود طلب7410297

حماةعلميودادابراهيم وفيق سالمه7512189

ادلبعلميبراءهاحالم خالد كلحسن767001

حماةعلميقمر عرعوراحمد ابراهيم السليمان7711089

الرقةعلميفاطمهاحمد بشت  عبدي785526

الرقةعلميوضحهاحمد جاجان حميدي795528

الرقةعلميفوزهاحمد حسن الجمعه805535

هاحمد خالد الغزالي8110299 درعاعلميسمت 

الرقةعلميفوزيةاحمد خلف المرندي825566

هاحمد درويش جرجنازي8310729 حماةعلميبشت 

حماةعلميايماناحمد عبد الرزاق حجازي8410468

حماةعلميغراماحمد عبد هللا بزوير859601

حماةعلميرجاء الحسناحمد عبدالجبار خليل8611091

الرقةعلميخديجةاحمد عبدالحميد الدرويش875604



حمصعلميفاطمةاحمد عبدالرزاق المرعي8813347

حماةعلميآمنهاحمد عزام اورفلي8912980

دمشقعلميسهاماحمد عصام االحمد9020824

حماةعلمياميهاحمد عماد جرجنازي9110732

حماةعلميرنااحمد عميد العمادي929250

درعاعلميحمدهاحمد عوض الخطيب9310303

حماةعلميكوكباحمد فيصل السماعيل9415214

حمصعلميغفراناحمد كفاح االحدب9513540

الرقةعلميخنساءاحمد محمد العثمان965699

درعاعلميهاجراحمد محمد الغزالي9710308

حماةعلميمنالاحمد منذر عدامه9815221

ي9913024
درعاعلميوهيبهاحمد نايف الطعان 

درعاعلميفاديهاحمد نصار شباط10010311

درعاعلميجميلهاحمد وليد عجاج1019070

حماةعلميحليمهاحمد يارس الباكت 10210469

حماةعلميهاجراحمد مالك موىس القدور10315222

حماةعلميريحاناحمد نور الدين منهل العمر1049016

الرقةعلميرنااحمدمجيد زكريا الشبلي1055768

حماةعلميايماناخالص احمد نوره10618292

حماةعلميداليهادريانا اسامه العقداوي10717692

حماةعلميغديراركان احسان نوره10810470

حماةعلميهالهاروى حسي   السكاف10920874

حماةعلميعتاباري    ج خليل سليمان11019250

حماةعلميشفاءاسامه ابراهيم المصطف 11111360

درعاعلميآمنهاسامه ايمن الدنيفات11211150

حماةعلميردينهاسامه بسام جنيد11313266

الرقةعلميعزيزهاسامه جاسم الجاسم1145780

حمصعلميداللاسامه سامر مخزوم11515792

حماةعلميمهااسامه عدنان المحمد11610936

الرقةعلمينعيمهاسامه مصطف  الغنام1175812



درعاعلمينجاحاسامه منت  الغزالي11810312

حماةعلميعطوراسامه نزار حسي  1199296

ي12022604
حماةعلميمنصفةارساء احمد حسان 

حماةعلميوسامارساء احمد زينو12119935

حماةعلميفاطمهارساء مصطف  شهاب12217021

حماةعلميختامارساء موفق جراد12317220

حماةعلميمريمارساء يارس الحاج علي12418730

درعاعلمينورااسالم ايرس الكركي12516054

حماةعلميشيماءاسالم عبد الرحمن حبش12623405

حماةعلميهاجراسالم عبد القادر سفاف12716693

حماةعلميخديجهاسالم عبد الهادي اليوسف12817941

حماةعلميفاطمهاسماء خالد المضي12918295

حماةعلميروضهاسماء عبدالسالم العلي13018568

حماةعلمينىهاسماء ماجد منجد13116250

حماةعلميهنداسماء نارص الدين اليوسف13223414

حماةعلميجوريهاسماء يوسف العكاري13318260

ي سعيد13418083
 
حماةعلميمريماسيا عبد الكاف

حماةعلميفريالاسيا فرحان الجاسم13520808

اغيد محمد الغزالي13610313
درعاعلميياسمي  

حمصعلميماريااالء احمد الحسن13726010

حماةعلميهنداالء راتب الحماده13819859

الرقةعلميزكيهاالء عبدالمهيمن خلف1399557

حماةعلميمريماالء يارس الحاج أحمد14016698

الرقةعلميمنالااليهم رشيد الصت 1415864

حماةعلميغادهالحارث وائل المحسن14213055

حماةعلمينبيلهالزهراء ماهر شحود14321433

حماةعلميامينهالزهراء محمد سالمه14423301

درعاعلميآمنهالطيب محمد ابو هالل14511194

حماةعلمييرسىالفت تامر نيوف14621377

حماةعلميميادهالليث حسان المضي1479025



الرقةعلميوضحهالمؤيد رمضان كالح1485884

الرقةعلميفاطم الحمدالمرتض  عبد السالم الحاج مصطف 1495894

ي الرحال15010532
 
حماةعلميريمالمعتصم باهلل عبد الكاف

حماةعلميرناالهام طالل األخرس15116076

ي جلحوم15214973
حمصعلميرشاالياس راض 

حماةعلميامالاليسه علي مصطف 15318107

حماةعلميلينهالي   محمد نداف15420252

ي احمد الحاج يوسف15522135
حماةعلميصفاءامان 

ي عباس الساطي15618070
حماةعلميسلوهامان 

حماةعلميندىامجد احمد رجب15710588

حماةعلميناهدامجد انور عبدو15814268

حمصعلميهدىامجد مصعب جمرك15915200

حماةعلميايمانامل عبد الكريم شيخ المكاره16017147

حماةعلمياحسانامل عمر عارفه16116592

حماةعلمينوفهامل فائق الحسن16218399

دير الزورعلميهيلداامل محمد الهجو16310753

حماةعلميفاطمهامل نضال الحديدي16421775

دمشقعلميبسمهامنه عدنان بكري باشا16544867

حماةعلميمرفدامنه غزوان الحسن16618298

ه محمود دندل1679681 الرقةعلميامانهامت 

حماةعلميأمينهاميمه محمد سالمه16817029

حمصعلميمب انس وليد السيد16917256

حماةعلميغصونانسام أسامه الجمال17018756

حماةعلمينورهانصاف أحمد باشوري17123427

حماةعلميرجاءانعام عدنان العلي17221122

الرقةعلميروضهانمار حمادي عطيش1735952

حماةعلميرجاءانوار ابراهيم السيد17417947

حمصعلميحمدهانور حسي   السماعيل17511551

حماةعلميهدىايفا علي اخرس17621444

حماةعلمينهاوندايلي ثائر العيىس17710454



حماةعلمينرسينايمان احمد زنكلو17817948

حماةعلميعبت ايمان خالد الحمد17918253

السعوديةعلميمب ايمان عبد الحميد حاج حمدان18050220680

حماةعلمييرسىايمان عبد الرزاق المحمد18122646

الرقةعلميآمنهايمان عبدالكريم المصطف 1829809

حماةعلميعالايمان ماهر فطوم18320890

الرقةعلميمريمايمان محمد الخلف1849819

حماةعلميهاالايمان محمد وحود18515938

حماةعلميامنهايمان يحب  الحاج حمود18618465

ي18717929
حماةعلمينرسينايناس انس مصيب 

حماةعلميغيثهايه حافظ العبد الرحمن18818401

حماةعلميهيامايه عبد الرحمن الحاج حامد18916084

حماةعلميفاطمةايه عبد المنعم عصفور19022656

الرقةعلميزهرهايه نارص الحمود1919894

الرقةعلميراضيهايهاب احمد النعيمي1925987

الرقةعلميخالديهايهم حسي   نايف1935996

حمصعلميريمايهم ميالد الحداد19414976

يهايوب عبدالكريم صويص19515795 حمصعلميصت 

حماةعلميمريمبتول أكرم الحمدو19619160

حماةعلميمفيدهبتول رافع الحسن19718262

حماةعلميفاديهبتول رياض كلبوا19818945

حماةعلميايمانبتول زكريا الحاج احمد19917154

حماةعلميفاطمهبتول صفوان شيخ ابراهيم20021153

حمصعلميعبت بتول طالل دهلل20121552

حماةعلميفاتنبتول عارف الجمال20218040

حماةعلميشذابتول عبدالهادي الحسن20321815

حماةعلميحنانبتول عدنان البحاح20415719

حماةعلميمنهلبتول عيىس عيىس20519789

حماةعلميحبسهبتول فواز المطر20623445

حماةعلميهناءبتول قثم االمت  محمود20720734



حماةعلميفاطمهبتول ماهر العسل20817234

السويداءعلميوفاءبتول محمد المحمد2095073

حمصعلميهندبتول محمد خت  جاموس21025470

حماةعلميضجبتول مروان قبش21122160

حماةعلميمب بتول نضال المحمد21221776

حمصعلميميساءبثينه سليمان العلوش21321418

الرقةعلميأملبثينه محمد العساف2149944

حماةعلميمب بدر الدين كمال األصفر2159035

ي2169949
الرقةعلميسلوىبدور احمد العان 

حماةعلميآمنةبراءة حافظ المحمود21722672

حماةعلمينجاحبراءه عماد الدين البقدونىسي21817156

حماةعلميكوثربراءه محمد حماده21922673

الالذقيةعلميعائشهبشار أحمد دوش22015269

حماةعلميفايزهبشار اسماعيل جاكيش22112670

حمصعلميحوريهبشار جهاد األحدب22215796

حماةعلميميساءبشار حسن دبيس22313307

حماةعلميسحربشار محمد العزو22413341

الرقةعلميزهرةبشار االسد علي الدلي2256062

ى احمد العبد هللا22618405 حماةعلميمب برسر

ى احمد المضي22718306 حماةعلميراميابرسر

كاوي22821779 ى خالد الحمود التر حماةعلميزينببرسر

ى عادل الجمعه22923172 حمصعلميخديجهبرسر

ى عدنان بكري باشا23040011 دمشقعلميبسمهبرسر

ى غسان غيانه23122676 حماةعلميسحربرسر

ى محسن العباس23220256 حماةعلميأمينهبرسر

ى محمد حسي  2339995 الرقةعلميكفاءبرسر

حماةعلميهالهبكر خالد الشيخ23410938

حماةعلميسماحبالل زهت  المليح23514300

ادلبعلميملكبالل مصطف  بخوري2363733

هبيان حازم ميوس23720913 حماةعلميأمت 



حماةعلميفاطمةبيان خالد العلي23817990

ي23918089 حماةعلمياسماءبيان رضوان العمر السبسب 

حماةعلميعفافبيان عبد الحليم سعيد24017885

حماةعلميزهرهبيان عبد هللا الدرويش24118539

الرقةعلميرابيهبيان عبدالوهاب السالمه24210037

حماةعلميمريمبيان علي زمزم24316717

حمصعلميداللبيان ماجد العلوش24421951

حماةعلميهناءبيان محمد دياب مصطف 24517906

حماةعلميدعدبيسان عادل الميهوب24619868

حماةعلميمريمبيسان عدنان الحريري24721827

حماةعلميختامبيسان محمد العز الدين24822686

يهتحسي   فياض السالم24910939 حماةعلميخت 

حماةعلميفاطمهتركي يوسف كنعان2509959

حماةعلميرفيقهتركيه ابراهيم عبد الرحمن25118540

الرقةعلميخديجةتسنيم أحمد علي2529216

حماةعلميظاللتسنيم اكرم طالب25321157

حماةعلميايمانتسنيم محمد الحسن25418411

حماةعلميبراءهتسنيم محمد عجاج25518412

ريف دمشقعلميمريمتسنيم نارص ادريس25638604

حماةعلميرناتسنيم نبيل بابولي25717239

حماةعلميرندهتسنيم نزار العمر25817808

حماةعلميبيداءتميم عبد الحميد العلوش25914308

الرقةعلميمهاتهامه محمد الجويد26010116

ي احمد المهاوش26110118
الرقةعلميوردةتهان 

درعاعلميرسميهتوفيق عطاهلل الحراكي26210317

الرقةعلمييازيتوفيق مصطف  االحمد2636103

حماةعلميطلهتيست  محمود الشيخ26414310

حماةعلميوفاءثائر عبد الودود العمر2659046

حماةعلميشهماثائر ملهم بوظان2669047

دير الزورعلميايمانثامر ابراهيم االكرط2677727



حماةعلميعمشهثر اء عبد الرحمن جعبو26817809

حمصعلميرامياثريا ضيغم عبد هللا26921904

حماةعلميسالمجاد سهيل عوض27010599

الرقةعلميأمينهجاسم علي الحسي  2716112

ي27214746
حمصعلميانتخابجعفر سحبان الجوران 

حمصعلميحياةجعفر علي يوسف27314487

حمصعلميريمجعفر هيثم القنطار27414799

حماةعلميعفافجالل عبدالحليم سعيد27510441

ادلبعلميبيانجميل عبد المجيد نعسان2763739

 علي فخور27721159
حماةعلميمرفدجب 

حماةعلميغادهجهاد علي عطفه27812577

درعاعلميهناءجواد سامر المضي2799176

السويداءعلميرابعةجواد عدوان خليل2802963

حماةعلمينرسينجودي علي الجعمور28118199

حماةعلميلميسجودي مرهف عمري28222705

ه زعرورجورج اديب محفوض28313396 حماةعلميمنت 

حمصعلمينعمتجورج فؤاد مخلوف28414981

حماةعلميثمينه خليلجورج مرهج الموىس28513397

حماةعلميرائده يعقوبجورج نادر اسطفان28611429

ي منيف فرحه28719027 حماةعلميوفاء سنكريجورج 

حماةعلميريمجوري نجد ابو حالوه28821161

حماةعلميابتسامجوريه محمد ابو العيون28921833

حماةعلمياسياجوريه محمد رحال29017495

حماةعلميابتسام المسيجيجولي حسان ابوحامضه29119029

ي نورس االزون29210455
حماةعلميصفاءجون 

حماةعلميعتاب نسبجويل جان عفيصة29319032

حماةعلميآسياجيما ابراهيم ديابو29418760

الرقةعلميرهفحازم احمد الحسن2956153

الرقةعلميفيضهحازم جاسم المهاوش2966155

حماةعلميمب حازم عبدالقادر المعتوق29713358



الرقةعلميكوكبحازم فايز علي2986163

حمصعلميهدىحازم محمود المحمد29916918

حماةعلميمب حافظ عبد الكريم المليحان30015259

حماةعلمينزههحافظ ممدوح الحسي  30113360

حماةعلميعطورحبيبه محمود القطاش30221162

حمصعلميغادهحذيفة خالد حسي  30313541

درعاعلميياسمي  حذيفه محمد كيوان3049799

حسام سامر خليل العمر30511101
فاطمه محمد 

حماةعلميخليل العمر

حماةعلميرائدهحسن أحمد خليل30612243

حمصعلميثناءحسن بسام العيىس30712774

حماةعلميلمياحسن حافظ العتر30813361

حمصعلميريمحسن صدر الدين سالمه30914783

دمشقعلميفادياحسن علي اسماعيل31022596

ريف دمشقعلمينجودحسن علي عدس31117783

حماةعلميامنهحسن محمد حميدي31214334

حمصعلميمنالحسن يحب  حسن31318054

حماةعلميوفاءحسناء فائز موصلي31417049

درعاعلميزينبحسيب عاطف الزامل31511758

حمصعلميدارينحسي   حافظ محمود31613319

الرقةعلميناريمانحسي   خالد الحمد3176251

 علي كنجو31813097
حماةعلميجولياحسي  

حماةعلميحياةحسي   عمر العباس31911369

حمصعلميسناءحسي   فؤاد المطر32014761

 محمد العلي3219970
حماةعلمينرسينحسي  

حماةعلميفاطمه منصورحسي   محمد مجحود32210842

حماةعلميوفاءحسي   محمود بلبيىسي32314340

ريف دمشقعلمينرسينحال سامي الداغر32437257

حماةعلميعبت حال سعد موىس باشا32516109

الرقةعلميشمسهحال علي الشاهر32610198

حماةعلمياخالقحال علي فاضل32719758



حماةعلميغادهحال فراس جحجاح32819544

حماةعلميملكحال محمد منصور32920032

ال33017171 درعاعلميفاديهحال نعيم الت  

حماةعلميوفدهحال هاشم العزي33119161

حمصعلميمريمحليمه احمد مردود33221454

حمصعلميفاطمةحماده محمود الشيخ حمود33313362

حماةعلميخالديهحمدو عبد العظيم عبد العال33411301

ريف دمشقعلميكريمةحمدو هيثم الحسن33517679

حمصعلميخديجهحمزة محمد طحان33613363

ريف دمشقعلمينايفهحمزه اسماعيل زيدان33720488

ادلبعلميسلوىحمزه حسن حفرسجاوي3383747

حماةعلمينعيمهحمزه رسالن حسن33911609

حماةعلميايمانحمزه سليمان معال34011645

حمصعلميدانيهحمزه محمد فواز الكاتب34111579

حماةعلميهناءحمود علي خليفه34214355

حماةعلميوعدحنان علي خلوف34319545

الرقةعلميمريمحنان ياسي   األسماعيل34410220

حماةعلميفاطمه باشاحني   ابراهيم الفران34519955

حماةعلمينهلهحني   احمد البيطار34621610

حماةعلميحسناءحني   بسام حيدر34721164

 سليمان العلي34818200
حماةعلميسناءحني  

 علي جمول34919874
حماةعلميماريحني  

حماةعلميجوهرهحني   محمد برهوم35019728

حماةعلميرغداءحني   مدحت الطريف35123462

حماةعلميعبت  الكرديحني   هيثم رسالن35215890

الرقةعلميكوكبحوري محمد الحسن3536336

ي35416730 حماةعلميقمرحياه زياد السبسب 

حمصعلميرانياحيدر محمد احمد35514347

حماةعلميمحاسبحيدر نزيه سعود35612588

حماةعلميلوبهحيدره سائر الحموي35713126



حماةعلمينرسينحيدره محمد شلدح35812527

حماةعلميفاديهخالد ابراهيم االبراهيم3599667

الرقةعلميصيتهخالد خليل الشيخ حسي  3606350

حمصعلميوردهخالد زهت  الشعبان36113910

حمصعلميخالديهخالد سالم عوده36214233

حمصعلمينجودخالد عبد المجيد العزو36318067

حمصعلميفاطمهخالد عبدالحكيم صويص36415797

حماةعلميرزانخالد فيصل المحيميد36515272

حماةعلميمريمخالد محمد الحسي  3669541

حماةعلميفادياخالد محمد الخلوف36713031

حماةعلميناديهخالد محمد قسوم36810520

حمصعلميرويدهخالد محمد صبجي البطش36917315

حماةعلميمنالخالد وليد النمور3709307

حماةعلميصفاءخالصه مصطف  الموىس37116261

حماةعلمياعتدالخديجه جمال الدين بدور37223464

حماةعلميعيده عثمانخض  عيىس عثمان37311439

حماةعلميأحالمخض  فيصل العيىس37412002

حماةعلميمريم سودينخطاب عبد هللا سودين37510846

الرقةعلميسارهخليل حسي   الدرويش3766397

حماةعلمياديبه العبد الرحمنخليل ماهر رمضان37712113

حماةعلميداللخليل محمد ابراهيم3789675

الرقةعلميزهرهخوله صالح العبدالعمر3799101

حماةعلميسميهخوله محمد يحب  النابلىسي38017248

ريف دمشقعلميبديعهخوله وليد نايفه38129622

حماةعلمينزههدارين ايمن عباس38218266

حماةعلميهدىدارين محمد عدامه38318735

حماةعلميهالداليا آصف عباس38418267

حماةعلميغب داليا موفق منجد38516262

حماةعلميغادهدانيا محمود قجاوي38622202

حمصعلميغادهدانية سليمان الحديد38721274



حماةعلمييمندانيه محمد المضي38822722

حمصعلميعبت درغام زياد حنوش38914987

حماةعلميايماندعاء دحام خلوف الصطيف39022724

يف العلي39117993 حماةعلميعزيزهدعاء رسر

حمصعلميرحيلهدعاء عبد الجبار هالل39221337

حماةعلميتركيهدعاء محمد مكاوي39317935

حمصعلمياعتدالدعاء منهل المحمد39425528

حماةعلمينرسيندعاء واصل الخساره39523470

حماةعلميشاهادعد محمد االسعد39618922

حماةعلميحناندالمه حسي   الحسن39713323

ريف دمشقعلميهبهدلع حسام الدين هنديه39836329

حماةعلميجوسلي  دلع نبيل عصفور39920202

حماةعلميغفراندلع وائل عفوف40021384

ي بدران40119957
 
حماةعلميرنا اجبارهدلع واف

حماةعلميغيداءديانا زياد زينو40222729

حماةعلميغادةديانا عثمان االبراهيم40317907

الرقةعلميحوريهديانا علي العبد40410347

لبنانعلميرابعةديانا محمد الحسن40550220724

حماةعلميمىهديانا يوسف الشعار40618111

حماةعلميمديحهديمه رفعت الشحنه40721708

حماةعلميسارهدينا نزار جراد40818762

الرقةعلميمهاذكرى محمد العايد40910359

حماةعلميمجدرؤى سامر كنعان41017816

حماةعلميوصفيهرؤى عبد الحميد الجليل41118738

حماةعلمينادرةراما أسامة عدي41223477

الرقةعلميخولةراما حسي   العيىس41310378

درعاعلميكوكبراما حسي   المهدي41417639

حماةعلميتغريدراما رامز عبدو41521171

حماةعلميكتيبهراما عبد الجبار جوخدار41618475

حماةعلميعائدهراما عبدهللا االبراهيم41721818



دمشقعلميحنانراما عماد الخالد41844434

حماةعلميايمانراما عمار قناطري41916473

حماةعلميخديجهراما مخلص جوريه42017345

دمشقعلميسلوىرامز مصطف  خروص42126726

حماةعلميريمارانيا احمد حمد42218376

حماةعلميفاطمهرانيا سامر التمر42322739

حماةعلمييرسهرجاء احمد االحمد42420943

حمصعلميسناءرجاء نايف الشقه42521041

حماةعلميامنهرزان محمد جعبو42617817

حماةعلميفاطمهرزان مخلص الحاج نعسان42721367

حماةعلميسحوررسمي مخلص الفارس42813230

حماةعلميختامرشا حسن القسطل42923491

حماةعلميزهره ارشا خالد عجاج43018422

الرقةعلميهالهرشا رمضان البكر43110461

حماةعلميمنالرغد أنس حارس43223494

غش43318423 حماةعلميخديجهرغد ابراهيم الت 

حماةعلميداللرغد ابراهيم الرسالن43417936

حمصعلميختامرغد حسن حيده43521460

ريف دمشقعلميمب رغد رعد المحرز43635623

حمصعلميماجدهرغد عبد الوادي43719877

حماةعلمينرسينرغد عيد االحمد43818206

الرقةعلميفاطمرغد محمد العبد43910498

حماةعلميبلسمرغد محمد سليمان44020619

حماةعلميميساءرغد معن مشعل44118154

حماةعلميفاطمهرغداء محمد شحود44223501

حماةعلميماركورفقه فؤاد زيود44317726

حماةعلميسعادرفيف مروان الصالح44418477

الرقةعلميراجحهرمال محمد حمد44510527

حماةعلميفاطمةرنا حسام كزكز44623503

حماةعلميجواهررند ايمن عباس44719050



حماةعلميدارينرند باسم عبيدو44820958

حماةعلميسمررند صالح عصفور44920204

حمصعلميصباحرند علي رسالن45021174

الرقةعلميفوزهرنيم احمد الشي  45110536

حماةعلمينجوىرنيم عمر الرجب45218093

حمصعلميسعادرنيم محمد المرعي45322740

حماةعلميغادهرهام بشار الشيخ حسي  45421387

حماةعلميريمرهام شادي سليمان45519889

حماةعلميعليارهام عبد هللا العوير45618048

حماةعلميندىرهام عبدهللا كشتو45718425

الرقةعلميهالهرهام موىس الحمد45810556

ي45917822
حماةعلميسماهررهف أحمد الجان 

حماةعلميهيفاءرهف انس االحمد46018590

دمشقعلميفاطمهرهف تميم الصالح46144461

حماةعلميميساءرهف جمال زهره46220963

حمصعلميحليمةرهف حسن حديد46321282

ي46410567 الرقةعلميجميلةرهف خلف الت 

هرهف سلطان العبيد السعيد46518871 حماةعلميسمت 

حماةعلميمناررهف علي الحمود46619138

ادلبعلميوردةرهف علي عليوي4676042

هرهف مالك سلوم46820685 حماةعلميسمت 

ادلبعلميسهيلهرهف محمد العبد هللا4696043

ريف دمشقعلميافتكاررهف محمد مكرم عرفه47026530

حماةعلميسماحرهف مرهف النوير47116479

حماةعلميوفاءرهف نور الدين شحوددياب47217823

حماةعلميليلهروان أحمد الخليل47318974

حماةعلميسوسنروان عبد السالم حماده47416134

كي47516748
حماةعلميمياسهروان محمد التر

حماةعلميليلروان محمد سعيد47621495

حماةعلميمب روان محمد منعم دغموش47723507



ي الرحيل47821368
حماةعلميحسناءروان هان 

حماةعلميباسمه حنارودي عبد العزيز زيود47910416

حماةعلميمنالروشان عصام الحامد48022764

حماةعلميوضحهروعة احمد الحسي  48117861

ي48216136
حماةعلمينوفهروى يوسف اوضه باىسر

السعوديةعلميازدهار الشعبانرياض طه الشعبان48350220547

حمصعلميامينهرياض عبدالجي نضه48414234

حماةعلميجواهرريتا رياض ابراهيم48518351

حماةعلمينارمانريتا عبدهللا العباس48618120

حماةعلميهاجرريتا منصور معروف48720658

الرقةعلميمنارريم احمد الذياب48810652

حماةعلمينرسينريم اصف الحسن48918352

حماةعلميهناءريم عبد الكريم األحمد49017824

حماةعلميروعهريم عدنان زهره49121192

الرقةعلميفاطمريم محمد العبد49210682

حمصعلميفاطمهريم محمد النقيب49321468

حماةعلميمنوهريم هالل االحمد49418272

حماةعلميوعدريم وائل البدور49518354

حماةعلميندى الشاميهزبيده محمد انيس الفرا49615899

حماةعلميبيانزكريا احمد االحدب49710254

حماةعلميفطيمزكريا عمر القسوم49810824

حماةعلميليلهزهراء أحمد الخليل49918978

حماةعلميجوريهزهراء عبدالقادر عيوده50018670

حماةعلميميساءزهراء هايل مره50121499

حماةعلميكوثر قدادزهراء وليد عبد الكريم50219974

حمصعلميساميهزيد دمر يوسف50313868

حماةعلميصبازين أيمن زحلوق50418815

حماةعلميسهامزين عبده نارص50512477

حمصعلميفاطمهزين محمد طه50612841

حمصعلميزينهزين مراد سعيد50714489



حماةعلميانعامزين نبيل شلدح50812528

دمشقعلميغديرزين العابدين أيمن فطوم50919552

الرقةعلميكاملهزين العابدين عبد العبد5106474

حمصعلميرسميةزين العابدين علي زين51113214

حمصعلمياميمهزين العابدين موىس عبدو51214582

حماةعلميفاطمهزينب خالد جعبو51317826

حماةعلميروعهزينب طالل سماحه51419850

ريف دمشقعلميمجيدهزينب مصطف  كاظم51524668

درعاعلميناريمانزينه جمال بدوي51617739

حماةعلميمطيعهزينه خض  الخضور51717876

حماةعلميهيفاءزينه سعيد غيانه51817355

حماةعلميمثالزينه مازن احمد51920156

حماةعلميهيفاءزينه معي   ابراهيم52019895

الرقةعلميعائشهساجده هلل محمد الظاهر52110759

حماةعلميفاطمهساره احمد جفله52218979

حماةعلميقمرهساره عبد الرزاق الحسن52320838

حماةعلميثناءساره يارس ابو حالوه52420984

حماةعلميايفلي   نسبساري حسان الديب52511445

حماةعلميروعهسالي نزار خريبوق52619565

حماةعلميشوقهسام حسن عباس52710809

حماةعلميكريمهسامر عدنان المحرز52810691

حماةعلميابتهاجسامي باصيل افرنجيه5299073

حماةعلميرمازساندي البت  صوان53020269

الرقةعلميكفاءسجا ابراهيم السيد53110780

حماةعلميناريمانسج  علي العلي53219139

حماةعلميابتسامسدرة محمد صالح دوش53316983

ي53416644
حماةعلميهالسدره امي   الخان 

حماةعلمينرسينسدره انس شامي53517364

ي5368255
القنيطرةعلميسوزانسدره راتب شعبان 

حماةعلميهناءسدره عبد هللا العلي53720840



حماةعلميفاطمهسدره عبدهللا الضايع53818432

حماةعلميسمرسدره علي غناج53917366

حماةعلميورودسدره عمر الشيحان54018318

حماةعلميامنهسدره فريد الحسي  54117367

حماةعلميرناسدره ماهر ارحيم54216765

حماةعلميخديجةسدره محمد محمد الحسن54318983

حماةعلميهناديسدره مصعب الرومي54416154

سعد خالد العلي54510849
رافت الحسي   

حماةعلميالطماس

حماةعلمينور الهدىسعد محمد امي   المبيض5469987

حماةعلميبيانسعيد عصام كرم54713281

حمصعلميفادياسقراط محمد محمد54817342

هسالف بيان الشيخ ياسي  54921202 حماةعلميسمت 

حماةعلميعدنيهسالف حافظ حمد55018377

حماةعلميمهديهسالف فراس خرفان55117369

حماةعلميفداءسالفه عبدالخالق احمد55219060

حمصعلميناديهسالم عبدالرزاق دله55321555

حماةعلميوداد العبدوسالم فراس الفارس55419061

ي55517082
حماةعلمينجاحسالم محمد المدن 

حماةعلميرناسالم نبيل بابولي55617270

حماةعلميايمانسلسبيل محمد الرفاعي55720993

ادلبعلميفاطمةسلسبيل محمد رضا شعار5586054

حماةعلميغادهسلمان عباس الميهوب55910655

حماةعلمينازكسلوى غياث باكت 56018213

حمصعلميرناسليمان عمار عبود56115480

حماةعلميحسنهسليمان محمد الخضت 56213671

حمصعلميفطامسليمان هيسم العكش56315808

حماةعلميمب سما غياث الماغوط56420997

ادلبعلميمهديةسمة محمد الخليفة5656058

حماةعلميهندسناء اياد فاخوري56616650

حماةعلميميساءسناء عيىس أحمد56719445



حماةعلميتمارص سناء فيصل الجوخدار56818484

ىسندس ابراهيم الشمطيه56915785 حماةعلميبرسر

حماةعلميصفيهسوزان خالد المحمد57017966

الرقةعلميصالحةسوزان خليل الشيخ57110910

حماةعلميسلوىسوزان علي الخازم57218215

الرقةعلميمريمسيدرا اسامه الشعار57310916

حماةعلميسلوىسيدرا سمت  جحجاح57419395

حماةعلميهاجرسيدرا سوديف الحموي57521130

حماةعلميليال نادرسيدرا علوان عرب57619067

حماةعلميباسمهسيدرا مازن الجرف57721006

حماةعلميداليه محمودسيدرا موفق سعود57819982

حماةعلميثورةسيدرا نزيه العوض57918064

حماةعلميسماحسيم أسامه حديد58021508

ي58118822 حماةعلميسناءسيميل درغام حوارص 

درعاعلمينبيلهشادي ابراهيم المرار الغزالي58210322

حماةعلميخالدهشاكر رمضان الديري5839686

حماةعلميعبت شذى محمود النداف58417088

حماةعلميعنودشعيب موىس خلوف58512412

الرقةعلميحياةشمس الدين محمد االحمد المضي5866544

حماةعلميصفاءشهد ايمن الدبساوي58716784

حماةعلمينضالشهد باسل الرمضان58821649

حماةعلمييرسىشهد خالد الخض 58917605

الرقةعلميايمانشهد صالح محيمد59010990

حماةعلميرماحشهد طالل المحمود59121841

ي زعرور59223547
حماةعلميايمانشهد عبد الغب 

حماةعلميمنالشهد عبد اللطيف الحكيم59318988

حماةعلميخنساءشهد عبدالعزيز الشيخ علي59418681

حماةعلميبسمهشهد عدنان الخالد59516786

حماةعلميناهيشهد عدنان سليمان59619903

حماةعلميفاطمهشهد محمد التاجر59719141



حماةعلمينهلهشهد محمود الحسي  59818683

الرقةعلميحمرهشهد موىس الشبلي59911015

حماةعلميفادياشهد نوفل األسعد60021842

حماةعلميرانياشهد يامن بيطار60123549

ين فؤاد العلي60218357 حماةعلميسوباشت 

حماةعلميسناءشيماء عماد الدين شعبان60318131

حماةعلميوفاءشيماء عمر المحمد60415793

الرقةعلميعواشهصالح تركي المحمدالعطيش6056555

حماةعلميفاتنصالح مسلم مصطف 60612268

ي60718051
حماةعلميارتهانصبا سامر الحسان 

حماةعلميعهدصبحيه بشار غزي60815795

حماةعلميفراتصطيف سامر الحسي  60910539

حماةعلمينهاصفاء خالد فنان61017970

حماةعلمينباههصفوان محمود فلفل61113309

درعاعلميجوريهصقر اياد الغزالي61210323

حماةعلميسحرصالح الدين عبدهللا العبدهللا61311250

الالذقيةعلميعبت صالح الدين محمد طاهر زينو االركي61414781

حماةعلميصفاءضحوك محمود خضين61516527

حمصعلميمديحهضج ياسي   الصالح61624750

الرقةعلميأملضفاف منديل الكريدي61711102

الرقةعلميهاجرضياء الدين مصطف  الموىس الشام6186600

حمصعلميحياةطارق سامر فرج61914113

حماةعلميماجدهطلحه مرهف الرفاعي62014428

ي مجيب األزون62110459
حماةعلميسناءطون 

حماةعلميأمينهطيبة عبد الرحمن دياب مصطف 62217914

حماةعلمينجومعائشه عمر العلي62318435

حماةعلميآمنهعارف ابراهيم الجلطه62413343

ي62510592
حماةعلميخولةعاصم مرعي الشمروج 

حمصعلميفاطمةعامر عبد الباسط بريزق62613535

حمصعلميوفاءعامر عدنان السعيد62713370



الرقةعلميغزالهعايشه صالح الذياب السيد6289109

حمصعلميوفاءعباس رشيد زيدان62915688

حمصعلميفاطمةعبد ا لكريم عبد الحكيم خشفة63013428

حماةعلميعائشهعبد الباري غازي الحجازي63110476

حمصعلمينعوسعبد الجبار عمار كيال63213371

حماةعلميثناءعبد الحليم محمد الشيخ6339084

حماةعلميغيداءعبد الحميد صدام الشيخ يوسف63410747

حماةعلميأفنديهعبد الرحمن ابراهيم العلي63511276

حماةعلميعهدعبد الرحمن احمد ابراهيم63613283

حماةعلميسوسنعبد الرحمن جمال عبد النارص63714450

حماةعلميايمانعبد الرحمن خلدون الشاوي63810000

حماةعلميالتماسعبد الرحمن عبد الرحمن المصطف 63910478

حماةعلميسحرعبد الرحمن عبد العزيز القلفا64010002

حماةعلميمنال الموىسعبد الرحمن عبد الكريم عجاج64110853

حمصعلميصبحيهعبد الرحمن عبد اللطيف جمعه64213375

حماةعلميتركيه الحسنعبد الرحمن عدنان الحسن64310854

حماةعلميرائدهعبد الرحمن قاسم الحسن64413345

حماةعلميأملعبد الرحمن محمد القاسم64514461

حماةعلميفداءعبد الرحمن مهند الحداد64614464

حلبعلميفاطمةعبد الرحيم أحمد الريمي64720255

حماةعلميغاليةعبد الرزاق محمود الطويل64810011

حماةعلمياسماء يوسفعبد السالم مهدي يوسف64910859

حماةعلمييرسىعبد العزيز أحمد الزود65010952

حمصعلميغازيهعبد العزيز حميد العيفت 65111623

حمصعلمياحالمعبد العزيز محمد الرسو65217408

حماةعلميأمينه الخلوفعبد العظيم حسام الدين زعتر65310860

حمصعلميسهامعبد القادر سليمان سليمان65417410

حماةعلميبيانعبد الكريم أحمد الجمعان65513718

حماةعلميفاطمةعبد الكريم جاسم سليمان65610563

حماةعلميبنانعبد الكريم عبد القادر سفاف6579100



ي65810209
حماةعلمينرسينعبد اللطيف محمد حمزه رسميب 

حماةعلميلبانهعبد هللا احمد المضي65913239

حماةعلميزاهدهعبد هللا حسن ابوراس66013730

حمصعلميحليمهعبد هللا خالد بكور66113951

حمصعلميامونعبد هللا فواز عرعور66217420

وم66310211 حماةعلميديماعبد هللا ماجد الحت 

حماةعلميحسناءعبد هللا محسن األصفر6649730

حماةعلميلم علي هيعبد هللا محمد القاسم66510862

حماةعلميزينبعبد هللا محمود جوخدار66610895

حماةعلميمخلصهعبد هللا مصطف  العيىس66714501

حماةعلميمهاعبد هللا مصطف  هنداوي6689734

حمصعلميفاديهعبد هللا نزال الدرويش66913429

حماةعلميداللعبد المحسن محمود قدور السليمان67011383

حماةعلميرويدهعبد المعطي عبد هللا الصطوف67110481

حماةعلميهندعبد المنعم عبد الرؤوف الطيار67213293

حمصعلمينبالعبد النارص علي طياوي67315782

الرقةعلميخاتونعبدالحميد ياسي   السالمه6746680

حمصعلميفاطمهعبدالرحمن زياد عوده67514236

ي67614453
حماةعلميريماعبدالرحمن عبدالوهاب قضيمانر

حماةعلميجوليتعبدالرحمن عدنان االحمد67710645

حماةعلميمريمعبدالرحمن محمد الشيخ موىس67815295

الرقةعلميكوثرعبدالرحمن محمد حسن العبيد الطه6796737

حمصعلميرحابعبدالرحمن نض شنو68013893

حماةعلميميسونعبدالرحيم محمد كسار الكناص68113367

الرقةعلميزريفهعبدالسالم علي الجعفر اليوسف6826767

الرقةعلميفتنهعبدالعظيم احمد برجس6836807

الرقةعلميزهرهعبدالعظيم محمد العفر6846813

الرقةعلميفطومهعبدالغفور حسن السباكه6856819

الرقةعلميفاطمةعبدالغفور خميس الرجب6866820

الرقةعلميخودعبدالغفور كمال العلي6876822



يهعبدالقادر محمد طاهر العمر68813369 حماةعلميخت 

حماةعلميرهيفعبدالكريم طالل األخرس68913310

حماةعلميرهاعبدالكريم عبدهللا الرجب69013370

الالذقيةعلميابتهاجعبدالكريم نارص سفاف69115302

حمصعلميماريعبدالكريم هيثم دله69213594

حماةعلميتغريدعبدهللا ابراهيم الحمود69311806

حماةعلميامامةعبدهللا خالد احمد69413732

حماةعلميهيامعبدهللا عبداللطيف النبهان69510954

حمصعلمينعيمهعبدهللا فاروق الحسو69613895

ي اسماعيل6976947 الرقةعلميكوكبعبدالملك احمد حج 

حماةعلميصبحيهعبدالهادي عمر المشعان69810955

حماةعلميشاهاعبدالهادي محمد االسعد69911256

حماةعلميبراءعبيده محمد سامر الجندي70014512

حماةعلميفاطمه االبراهيمعدنان احمد يوسف70110863

ي7029750 حماةعلميسمرعدنان عبد العزيز الحلب 

حماةعلميروضةعدنان وليد الصالح70313333

يف70413347 حماةعلميفاطمهعز الدين طاهر الرسر

حمصعلميفاطمهعصام عيىس علي70514361

دير الزورعلميليناعال أحمد عكاب70611301

حماةعلميربابعال علي رحمه70720849

حماةعلمياملعال محمد شبيب70821936

حمصعلميريمعالء اسماعيل رستم70912886

حماةعلميرضيةعالء حسي   القرن71010031

دير الزورعلميمريمعالء شداد عبد القادر7118035

حماةعلميمفيدهعالء مصطف  عاضي71212236

حماةعلمينجودعلي أحمد السعيد71311207

حماةعلميانتصارعلي أحمد الشمطيه71410032

حماةعلميلقاءعلي ايمن عباس71513329

حمصعلميفاطمهعلي حسي   الفهد71614817

ادلبعلميرضيةعلي حسي   القرن7173783



حمصعلمياري    جعلي حسي   الوسوف71814129

حماةعلميشهالعلي حكم الشمطيه7199129

حمصعلميحنانعلي خض  القاسم حمود72014538

حمصعلميرقيهعلي سمت  ابراهيم72118130

ي بلول72211721
حماةعلميجميلهعلي عبد الغب 

حماةعلميناديهعلي عمار العلي الشيمي72314538

حماةعلمينورعلي فراس وحود7249762

حمصعلميفاطمهعلي مازن عيده72514719

الرقةعلميرقيهعلي محمد الحميدي7267119

حماةعلمييرسىعلي محمد الديبان الحميدي72711514

حماةعلميرويدهعلي محمد الشعبان72812506

حماةعلميهناديعلي محمد المحمد72910753

حماةعلميزمزمعلي محمد خلوف73010754

حماةعلميرانياعلي محمد سليمان73112167

حمصعلميرقيهعلي محمد عبد الواحد73215810

حماةعلميثانياعلي مرسل حمود73312193

حمصعلميراغدهعلي هاشم ربيع73412195

ي حسن73511903
حماةعلميلبناعلي هان 

حمصعلميماريعلي هيثم دله73617472

حمصعلميفادياعماد رائد الحسن73713973

حماةعلميهيام جمعانعماد عبدهللا العمر73811118

حماةعلميضياءعمار تمام الموىس7399276

حمصعلميحلومعمار خض  عمر74016287

حمصعلميرقيهعمار عبد الحكيم طرون74111439

الرقةعلميرندعمار علي المحمد7427175

حمصعلمينجوىعمار معتر  الصويص74313382

حماةعلميحلومهعمار يارس الحاج علي74415033

ادلبعلميعائشةعمر أحمد النايف7453786

حماةعلميناهدعمر ايمن الرجب74611385

ريف دمشقعلميعفافعمر حسي   ابوشاهي  74717710



ي الشهاب7485800
القنيطرةعلمينهادعمر راض 

حمصعلمينجوىعمر عبدو الحسو74913210

وان75010036 حماةعلمياسعافعمر مؤيد كت 

حمصعلميدياناعمر ماهر االعرج75118138

حماةعلميابتسامعمر محمد العمر محمود القاسم75211386

حمصعلميروضهعمر محمود الرجب75316299

حماةعلميمنالعمر مصعب العبدهللا75411502

حماةعلميابتسامعمران عزات النبهان75514559

حماةعلميمريمعهد عبد الرزاق المحمد المحمود75622847

دمشقعلميبيداءعهد كرم كرديه75732400

حماةعلميامينهعوض احمد المحمد75811033

حماةعلميشاههعيىس شواخ العفر75914784

حماةعلميكلوديا زيودعيىس ماهر الديب76010418

حمصعلميلورينعيىس محسن العيىس76116310

حمصعلميمياداغاده احمد طه76221425

حماةعلميرجاءغاده محمد الحسن76318601

حماةعلميايمانغزل احمد عثمان76418326

حماةعلميخديجةغزل رياض خلوف76517282

حماةعلميروعهغزل علي عليشه76619631

حماةعلميسوسنغزل علي مصطف 76719911

حماةعلمينرسينغزل محمد الحمود76818824

حماةعلميفاطمهغزل محمود أبو دان76918886

الرقةعلميعلياغزل هالل النعمه77011195

حماةعلميعبت غزالن يوسف االبراهيم77121370

حمصعلميفرنجيهغفران دباح الخشان77225674

حماةعلميغنوهغفران فراس ديوب77321302

الرقةعلميفهيمةغفران محمد الحسي  77411226

حماةعلميمطيعهغب  بسام شقره77521213

حماةعلميفهيمةغب  عالء عاضي77616665

 علي حزوري77720060
حماةعلميامينهغب 



حماةعلميرانياغب  فادي حسينو77820852

حماةعلمينوالغيث فرناس مت  اسعد77912768

حماةعلميسهامغيث محمد قطاش78011082

ادلبعلمياعتدالغيث محمد صباح الدياب7813043

حماةعلميسناءغيداء ريان االبراهيم78217916

حماةعلميناهدهفائز أحمد الشمالي78312928

حماةعلميهاللهفاخم حسن حسن78412378

حماةعلميكنده نضفاخم نارص سلوم78512311

حماةعلميمب فادي حسان الشيخ78613373

حماةعلميسمرفادي مهنا جعفر78712536

الرقةعلميمريمفاديه حمود العلي العثمان78811237

حماةعلميزينبفاديه فناد الخالد78917917

حماةعلمينوفهفارس رسمي الفارس79014572

حمصعلميفاديهفاروق عبدالرحيم الجعفر79113899

حماةعلميضويهفاضل حسي   محمد79213822

حماةعلميفداءفاطمة سيف الدين جبيلي79319912

دمشقعلميفاديةفاطمة محمد قرموش ملحم79444544

حمصعلميمريمفاطمة محمود خطاب79521479

حماةعلميغروبفاطمه إبراهيم ريس79621217

حماةعلميايمانفاطمه احمد حارس79722315

حماةعلميغادهفاطمه خالد الرحال79818327

حماةعلمييازيفاطمه عبد المنعم الحمود79919144

حماةعلميراميافاطمه عدنان الصطيف80019145

حماةعلمينجاحفاطمه علي الراشد80119146

حماةعلمينجاحفاطمه عليوي الروكان80219147

حماةعلميقمرفاطمه عمار الحمشو80321033

هفاطمه غسان الجوخدار80418494 حماةعلميسمت 

حماةعلميطلهفاطمه واصل دبيس اللطمينه80521727

ي80621714 حماةعلميأسماءفاطمه البتول وليد الزعب 

حماةعلميفوزهفاطمه الزهراء محمد المحمد80718510



حمصعلميناديهفراس اسماعيل سليمان80814496

حماةعلميفاتنفرح حسي   عيىس80921222

حماةعلميسدهانافرح سام حسن81019913

حماةعلمينجاهفرح مؤيد داود81119636

الرقةعلميغزالهفريده عجيل الحسن81211350

حماةعلميعبت فضه خالد االحمد81317888

فطيم علي العبد الكريم81418901
حماةعلميمب 

حماةعلميهناء دويبفكتوريا سمت  ديوب81519080

ي81614577 يفواز مصطف  قندقج 
حماةعلميأمان 

الرقةعلميشمسهفيصل أحمد البكار8177285

حمصعلميغصونقتيبه عبد الباسط الكنج81813431

الرقةعلمينوريهقضي خلف الواوي8197329

ي82011455 درعاعلميليناقضي عبد المول خطان 

هكاترين فؤاد اليونس82118221 حماةعلميامت 

حماةعلمينليكارول وديع دخيخ82218826

حماةعلميداللكارين سامي عبدو82321417

حماةعلميعليهكرم احمد المضي82418989

حماةعلميوفاءكريم تاج الدين غالي82512935

ريف دمشقعلميفاديهكريم سامي مكارم82616480

حماةعلميرانيهكلوديا ميالد شاطوجي82718828

الرقةعلميفاطمهكنانه خالد العجيمي82811381

حماةعلميظبيهكنانه زياد جوريه82921224

حماةعلميازدهاركنده خالد رزوق83016202

الرقةعلميامنهكوثر حامد هويدي83111386

حماةعلميغديركوثر هيثم الخلف83217889

حماةعلميهناءلجي   احمد العبد هللا83318560

حماةعلمينفاللجي   حازم الشيحاوي83421225

حمصعلميسلوىلجي   عبد الكريم حمدان83524313

حماةعلميمريملجي   محمد السليمان83621470

حماةعلميرن  الرعدونلجي   يحب  الحسينو83719093



حماةعلميعاللطيفه محمد ريحاوي83816816

حماةعلميعبت لما جمال العباس83918445

حماةعلميداليهلما وليد هويس84017838

حماةعلميميساءلم جمال حمود84120161

حماةعلميالفتلم علي الخطيب84218223

حماةعلميحياةلم محمد احمد84317839

حماةعلميهيفاءلميس محمد ديوب84420071

حماةعلميرؤىلور باسم نض84521232

حماةعلميعفافليث غيث صاطور84612247

حمصعلميوعدليث لبيب االحمد84714741

حماةعلميجهيده حسنليث يوسف عيىس84812134

حماةعلميفهيمةليالس عالء عاضي84923586

حماةعلميسمياليل محمد مخلص حاج حمود85015871

ىليل معمر الخالد85115819 حماةعلميبرسر

حماةعلميجيمالي   رومل العيىس85218781

حماةعلميجينالي   سامر جمعه85318830

حماةعلميبليغهلي   عبد الكريم معال85419404

حماةعلميدالللي   منت  سقر85520162

الرقةعلميخاتونلينا حيدر الرمضان85611443

الالذقيةعلميوفاءلينا سائر الحيدر85720056

حماةعلميريملينا لؤي الشيحاوي85821055

ي85922889
حماةعلميعهدليندا مصطف  حريتان 

حماةعلميوردهمؤمنه عبد العزيز الشامي86015821

حماةعلميمب مؤمنه محسن شيخ جلد86116212

حماةعلميملكمؤمنه مصطف  الصعيدي86216929

حماةعلميموزيماجد احمد العبيد86310160

حماةعلميجيانا تريكهمادلي   ميالد جبور86419100

حماةعلميلوسي  مارلي   يوسف العثمان86521372

وزمارن كرم الشيخ سعيد86613264 حماةعلمينت 

حماةعلميأمينةماري ابرهيم الحمود86719149



حماةعلميلوسةماري حسان العبدهللا86817918

حماةعلميباسمهماري علي شمه86923319

حماةعلميهاديهماري محسن صبيح87023591

ي87118784
حماةعلميمادلي  ماري محفوض حصب 

حماةعلميجيماماري روز فراس اسعد87218836

حماةعلميسناءماريا احمد سليمان87319743

حماةعلميهالهماريا اسماعيل الجمعان87417620

حماةعلميفاطمهماريا رائد العبد هللا العبد الرحمن87522892

حماةعلميثناءماريا عهد توما87617752

حماةعلميزولياماريان اسكندر القشاش87721350

حماةعلميرندهمارين ايمن عبد هللا87818785

حماةعلميهناديماريه عبد السالم القاسم87917974

يماريه محمد األبو حسي  88018561
حماةعلميأمان 

حمصعلمينىهمازن فراس السقا88111693

ي8825547
القنيطرةعلمينجالءمالك حسن العبد الغب 

حماةعلميحليمهمالك محمد السعد88311387

ي88410917  الحلب 
حماةعلميفاطمهمالك مصطف 

حماةعلميرجاءماهر عبدالرحمن العبدهللا88513375

حماةعلميعائشهماهر علي السليمان88615346

حماةعلميندىماهره جميل ثلج88717201

حماةعلميلينامايا بدر العباس88820280

حماةعلميرحابمايا سليمان المعروف88922900

حماةعلميثراءمايا عطا زروف89018788

حماةعلمينوال وردهمتيل شاكر منصور89119108

ي89211483 الرقةعلميشمسةمجد حمود الت 

حماةعلميسوسنمجد خض  عيىس89312248

حماةعلميحسناءمجد دعاس بواكم89410463

ي رجب89511388
 
حماةعلميكوثرمجد عبد الكاف

ي خض 8967463 الرقةعلميفاطممجد عبدالباسط حج 

حماةعلميميثاءمجد علي رستم89712940



حماةعلميمنالمجد ميشيل سعد89812227

حماةعلميهيالنهمجد نورس العيىس89910464

همجدلي   رفعت شعشع90020283 حماةعلميمست 

حماةعلميوعدمحسن علي خلوف90111784

حماةعلميسوزانمحسن يارس ابراهيم90210680

حماةعلميحاجه محمدمحمد أحمد عجوم90312137

حمصعلميسهاممحمد أيمن عثمان90413545

الرقةعلميفطيممحمد ابراهيم االحمد9057486

درعاعلميهناءمحمد ابراهيم الغزالي90610331

حماةعلميخديجهمحمد ابراهيم المضي90710484

حمصعلميسهت محمد ابراهيم بكر90811836

الرقةعلميعفرةمحمد ابراهيم حمادي9097505

الرقةعلميغازيةمحمد احمد الجاسم9107512

الرقةعلميامونهمحمد احمد الحسي  9117514

حماةعلميعائشهمحمد احمد العمر91215352

ةمحمد احمد دهمان91320014 ريف دمشقعلميعمت 

حماةعلميداللمحمد اسامه الضامن91413350

حماةعلميخديجهمحمد بديوي حبيب9159790

حماةعلميسهاممحمد بسام جديد91611714

حماةعلميهدىمحمد بسام جرعتلي91715356

حماةعلميعائشةمحمد توفيق عسكر91814608

حماةعلميحنانمحمد جميل عباس91912792

حماةعلميفاطمةمحمد جنيد سعيد92010448

حماةعلميندى الزيدانمحمد جهاد القدور92111736

حمصعلميمجدمحمد حسام ادريس92213500

دمشقعلميرشامحمد حسام غزال92319620

ريف دمشقعلميرزينهمحمد حسان الموىس92417957

حماةعلميعالمحمد حسان كيالي92510165

حماةعلميتركيهمحمد حسن الحاج كريم92615358

حماةعلميباسمةمحمد حسن جمعة92714612



حماةعلميصبحية الخليلمحمد حسي   الخليل92811126

الرقةعلميأمنهمحمد حسي   الفرج9297601

حماةعلميخلودمحمد حيان شهاب93013864

حماةعلميزينبمحمد خت  الدين االبراهيم93110970

حماةعلميفاطمهمحمد سليمان خض 93210902

حماةعلميسمرمحمد ضياء الدين العموري93310485

حماةعلمياسماءمحمد عبد الجبار كمالة9349796

حمصعلمينرسينمحمد عبد الجواد بكور93513413

درعاعلميعائشهمحمد عبد الرحمن السعدي93610334

حمصعلميهاجرمحمد عبد الرحمن شنات93718174

ادلبعلميفراتمحمد عبد الستار العبدهللا9384010

حماةعلميرابعهمحمد عبد القهار الجمال93911393

حماةعلميسلوىمحمد عبد هللا الحواط94013044

الرقةعلميبدرهمحمد عبدالرؤوف الدرويش9417679

الرقةعلميزهرهمحمد عبدالكريم الدرويش9427697

الرقةعلميعفافمحمد عبدالكريم العطيش9437698

حماةعلميضحوكمحمد عبدهللا النعنيع94411261

حماةعلميصفاءمحمد عثمان جهدو94511395

حماةعلميهندمحمد عدنان الخالد94611224

درعاعلميجيهانمحمد علي الغزالي94710337

حماةعلميزكيهمحمد عماد العتر94815367

حماةعلميامينهمحمد ماهر الحمضي94912073

ادلبعلميعائشةمحمد ماهر اليوسف9503050

درعاعلمياسماءمحمد مثقال خليل9519851

ي95211160
حمصعلمياسعافمحمد محمد هشام الحصب 

حمصعلميميادامحمد محمود الحديد95313391

حماةعلميمنالمحمد محمود الفتنه9549505

حماةعلميروعهمحمد محمود دوش95510062

حماةعلميسعادمحمد مروان الصالح95610904

حماةعلميانعاممحمد مصطف  الحموي95712801



حمصعلميزينبمحمد مصطف  عويجان95817573

حمصعلميسناءمحمد منذر الخليل95914091

حماةعلميعتابمحمد منذر النحاس96012802

حماةعلميالهاممحمد موىس داده96112417

درعاعلميبسمهمحمد نبيل عجاج96211459

حماةعلميمنالمحمد هيثم الخالد96311341

ريف دمشقعلميفايزهمحمد يارس الصفوريه96415121

حماةعلميرقيهمحمد يحب  المحمد96511399

حماةعلميرحابمحمد أيمن يارس كعيد96614658

حماةعلميوفاءمحمد الهادي مروان خالد96710763

ادلبعلميكفاحمحمد بسام رضوان حشاش الكبب9683055

ي96911921 حمصعلمينجوىمحمد بشت  عبد المتعال الدرون 

حماةعلميسماحمحمد بالل ابراهيم الخلوف97010486

حماةعلميهناءمحمد بهاء عماد الصالح97110905

حماةعلميغصونمحمد توفيق مؤيد العلي97213377

ادلبعلميفاطمةمحمد حسان رضوان حاج خلف9734014

حماةعلميأمنهمحمد رأفت حسام الدين القسوم97411265

ك97511728 حمصعلمينرسينمحمد رضا محمد تمام التر

ي9769814 حماةعلمينايفهمحمد زكريا محمد خض 

حماةعلميصفامحمد زين موىس السويدان97711400

يف حسام القاسم97810549 حماةعلميعائدهمحمد رسر

يف خالد السليمان97916965 حمصعلميسعادمحمد رسر

حماةعلميشذىمحمد شفيق رياض كريم98014666

درعاعلميايمانمحمد ضياء اديب الغزالي98110345

حماةعلميقمرمحمد علي عامر حمشو9829819

حمصعلميعبت محمد علي محمد حسن المغربل98315659

حماةعلميمب محمد فهمي حكم جاروخ98410231

حمصعلمياكراممحمد قاسم طالل الزوكاري98513395

حماةعلميسوسنمحمد قضي ثائر النض المول98614673

حمصعلميلينامحمد كريم خالد السباعي98711465



حمصعلميمنالمحمد كنان فيصل االسماعيل98811466

ريف دمشقعلميغصونمحمد مأمون ايمن العلي98915067

ي9909192
حماةعلميقمرمحمد نض هيثم البوىسر

ريف دمشقعلميهاجرمحمد نور احمد السيد99119789

حماةعلميغصونمحمد نور بشار سبكي9929824

حمصعلميهدىمحمد نور سمت  هود99314263

حماةعلمينوفهمحمد نور عدنان شيحان99410488

حماةعلميابتساممحمد نور محمد خت  كركوز99513449

ي9967921
الرقةعلميعفافمحمد نور مزهر حب 

حماةعلميفلكمحمد نور ميشيل الجرعتلي99712953

حماةعلميرغداءمحمد يارس عمار الزين99814688

القنيطرةعلمينسيبهمحمد يحب  زكريا مفلح9995039

حمصعلميمريممحمد يزن سليمان طقطق100017614

حمصعلميهناءمحمدحسام محمود االحمد100113394

حمصعلمينجوىمحمدشحود خالد الساطي100211733

الرقةعلميفطومهمحمدنور ابراهيم العيىس10037877

حماةعلميجاكلي   القدورمحمدنور رشيد القدور100411470

اهيم100513451 ار الت  حماةعلميرجوهمحمدنور رص 

ةمحمديزن صفوان ابوخالد100610176 حماةعلميبرسر

حمصعلميرجاءمحمود احمد شنات100715771

حمصعلميحمديمحمود احمد عوده100814245

ريف دمشقعلميصبحيهمحمود جهاد النارص100917074

حماةعلميفهميهمحمود سليمان الضامن101010977

حمصعلميرنامحمود سمت  يحب 101113397

حمصعلميعريفهمحمود عبدالمعي   عوده101214246

حماةعلميمريممحمود عبدو الحسي  101310922

حماةعلميصباحمحمود فواز الصالح101415398

درعاعلميهالهمحمود محمد الغزالي101510346

حماةعلميفاديهمحمود محمد القاسم101613314

حماةعلميهناءمحمود هشام كرديش معراوي10179201



حماةعلميميساءمخلصة باسم الخليل101823597

الرقةعلميرحمهمدين هواري الخض 10197998

حماةعلميرائدهمرام خالد ابراهيم102018077

حماةعلميختاممرام محمود المحمد102117840

حماةعلميهيالنهمرام نورس العيىس102217898

حماةعلمينعماتمرح منذر شيخ المكاره102316215

حمصعلميصولهمرح نضال جروج102422476

حماةعلميكفاحمرهف محمد المهنا102511160

حماةعلميمب مروان أحمد المحمد102613380

حماةعلميياسمي  مروان بسام حمشو102711403

ي102818098 حماةعلميفصلمروه عبد السالم سبسب 

حمصعلميايمانمروه محسن اتوزبت 102921307

حمصعلميفاتنمريم أحمد الدياب103021482

حماةعلميلبب مريم ايمن زيدان103121523

ي الحمود103211519 الرقةعلمينضهمريم حج 

حماةعلميسمرمريم خالد الجمعه103323604

حماةعلميندىمريم خالد الغضبان103418993

حمصعلميخديجهمريم زكريا صويص103525738

حماةعلميصفامريم عبد الرحمن الطجي  103618449

حماةعلميفاطمهمريم عبد الكريم الشيخ عوض103718618

حماةعلميفاطمهمريم عبد المنعم حماده103823606

حماةعلميابتساممريم عبد المنعم شحود103918100

حمصعلمياسماءمريم عبد المنعم صويص104021409

الرقةعلميعائشهمريم عبدهللا االحمد10419112

الرقةعلميلمياءمريم علي الحسي  104211534

حماةعلميناديهمريم عمار العلي الشيمي104317396

حماةعلميسكريهمريم عمر العمر104418450

حماةعلميأسماءمريم محمود الصيادي104518841

ي104618451
حماةعلميفاطمهمريم مهنا السخب 

حماةعلميابتساممريم هزار قجاوي104718994



ي104813315
حماةعلميمريممصطف  أحمد الطواىسر

حمصعلميحوريهمصطف  تامر بصو104914844

حمصعلميهدىمصطف  رسول عجو105013906

حماةعلميرحابمصطف  سيفو الصيادي105111308

 عبد الحسي  10528020
الرقةعلميفاطممصطف 

حماةعلميسهاممصطف  عبد الرزاق المحمد105311284

حمصعلميكرجيهمصطف  عدنان السعد105417636

الرقةعلميسناءمصطف  محمد االحمد10558034

 محمود الصغت 105613961
حماةعلمياحالممصطف 

حماةعلميريممصطف  نض الدين الشيخ105710980

حماةعلميخديجةمصطف  نعسان الشنتوت105810923

حماةعلمينجمهمصعب أحمد كنفوش10599852

ريف دمشقعلميعزيزةمعاذ مصطف  سعيد106015746

حماةعلميحياة الخليلمعتر  محمد نضال خليل106111137

حماةعلمييرسىمالذ عماد حمدون10629212

الرقةعلميفريالملهم خليل العبيد10638091

ي106421716
حماةعلميكرممنار أيمن البب 

حماةعلميسحرمنار نضال الشعار106518141

يةمنال خالد فطراوي106617919 حماةعلميخت 

تركياعلميحنان الشيخمنال عبد الكريم الشيخ106750220974

حماةعلمينرسينمنذر محمد خض 106813381

درعاعلميسماهرمنصور لؤي الغزالي106910348

حماةعلميناريمان معطيمب  عامر كوسه107020008

حماةعلمينهلهمب  محمود نعسان107117800

حماةعلميتمارص مب  هشام المحميد107218933

ي107313092 حمصعلمياري    جمنت  علي العج 

حماةعلميجهيدةمنت  محمد الصالح107413382

حماةعلميآمنهمها عبد الباسط الداوود107518079

حماةعلميهدىمها منهل شمه107616222

حماةعلمييرسهمها وائل غنوم107720715



حماةعلميداللمهند بهاء الدين كريم107811404

حماةعلميمواهبمهند قاسم حميد107915410

درعاعلميمريمموىس جالل القادري108010250

درعاعلميرجاءموىس عبد الرحيم الحريري108110349

الرقةعلمياملموىس ماجد الحمدان10828160

الرقةعلميسلوىموفق حسن الدخيل10838162

حماةعلمينوالمي عباس السماعيل108422921

حماةعلميهبهمي مروان هرموش108521243

ا غطاس شموط108617760 حماةعلميجرجيتمت 

نا عزيز زينه108719923 حماةعلميمجدمت 

نا منذر كلثوم108821419 حماةعلميراميامت 

ي ماير الموىس108917762 حماةعلميريتامت 

حماةعلميسالفميس حسي   الشنته109018503

 علي109120325
حماةعلميفوزيهميس حسي  

الرقةعلميذابلهميساء شواخ المحمد109211643

حماةعلمياسماءميساء محسن عبد هللا109323328

حماةعلميمريمميسم عبد الرحيم االحمد العبد هللا109418562

حماةعلمينهاميسم محمد طالل طربي  109516507

ي109611926 حمصعلميريماميشيل نضال كرج 

دمشقعلميالراميشيل وائل سلوم109726381

حمصعلميلميسميكائيل علي الحسي  109813007

حماةعلميميساءميالد مظهر سويدان109912962

حماةعلميرجاءميالنا حمزه الجبيلي110019925

ي110122372 حماةعلمينجاحميمونه حماده حلب 

حماةعلمياكرامنادر ممدوح أسعد البكري11029219

حماةعلميغاليهنادره عبد المنعم عروانه110316831

حماةعلميعائشهنادين محمد العساف110423613

حماةعلميشاديهناديه يوسف زوين110515831

حمصعلميصفاءنارص علي الدحبيش110613093

حمصعلميصباحنانىسي شحاده سابا110723279



حماةعلميرزاننانىسي مايز عوض110818065

حماةعلميصبا نضنايا وهاج االحمد110920349

حماةعلميرندىنايف رعد النايف111011229

ي111122933
حماةعلميمنالنجاح محمد بسام علوان 

ي111250220107 السعوديةعلميسحر النونونجالء محمد وليد قنطقج 

حماةعلميسلوىنجوى سليمان شيخ علي111319589

حمصعلميصفاءنجيب شادي عاشور111415004

ي العماري111510277
درعاعلميهيلهنجيب لطف 

الرقةعلميزمزمندى عبدالقادر الحمود111611692

حماةعلميرغداءندى منذر عبد هللا111721420

حماةعلميفهيمهنديم أحمد محمود111812036

حماةعلميفداءنذير دوالت غدير111912381

حماةعلميريمنزار عثمان عدي112010182

حماةعلميعويشنرسين أنس اليوسف112118456

حماةعلميشعيلهنشوه عبد الكريم الصطوف112218189

حماةعلميميساءنض حسي   القاسم112312465

حماةعلميروعهنضه رياض الجدي112417125

حماةعلميهيامنعيم علي الخالد112514738

حماةعلميليلنعيم علي القطريب112615412

حمصعلمينائلةنعيم نسيم دوار112714939

حماةعلميمريمنغم ابراهيم الفارس112823618

حماةعلميعفراءنغم ابراهيم بدر112921939

حماةعلميياسمي   رشيدنغم احمد رشيد113019123

ي113121253
حماةعلميابتسامنغم حسان بعريب 

حماةعلميزهور السيجرينغم سامر الحلو113220013

حماةعلميمنالنغم علي االرناؤطي113321533

حماةعلميرمزهنغم علي جلول113417899

حماةعلميمنالنغم عماد الشنته113521919

هنغم عيىس الدرويش113618144 حماةعلميسمت 

حماةعلمينجودنغم فيصل حسي  113719290



حماةعلميريمانغم محمد الحموي113821089

حماةعلمينرسيننغم محمد عيىس113920861

حماةعلميلجينهنغم محمد عيىس114018232

حماةعلميفطومةنغم محمود رحال114116682

حماةعلميمهديهنغم نعيم تابو114220547

حماةعلمينوريهنوار غسان الصباغ11439864

حماةعلميراميهنور ادهم الجدوع114422945

الرقةعلميعائشةنور اسماعيل حمد11458191

حماةعلميرجاءنور بسام العوض114622387

حماةعلميجهاننور حسام العليوي114723623

حماةعلميغادهنور عامر العلي114817844

ي114916838
حماةعلميصفاءنور عدنان العىسر

حماةعلميرانيانور علي يوسف115019930

حماةعلميرندانور عمر الجزار115117304

حماةعلميعبت نور محمد الحسي   الحسن االحمد115221588

الرقةعلميآمنهنور محمد الحمود115311780

ازي الصباغ115423625 حماةعلميخالديهنور محمد ماجد الشت 

الرقةعلميزهرهنور محمدنور العبدهللا115511784

حمصعلميهاللنور الدين عبد الكريم محيو115611775

القنيطرةعلميصبحهنور الدين محمد الحميدي11575169

حماةعلميايماننور الدين معتر  النجار115810236

حماةعلميميساءنور الهدى خالد ابراهيم115923626

ادلبعلميماجدهنور الهدى عماد الحسن11606093

حماةعلميفاطمهنور الهدى محمد الفارس116120806

حماةعلميخديجهنور الهدى يارس الحاج عبيد116223006

حماةعلميبثينهنور الهدى يارس نمر116318750

درعاعلميناهدنورس محمد الزامل116412215

ادلبعلميفاتننورمان زكريا البكري11656094

حمصعلميداللنورمان عبدالهادي دله116621562

ي116716061
حماةعلميسمرنورهان سامر العلوان 



مي   محمد عبدو116816684 حماةعلميعالنت 

حماةعلميمروههاجر بسام الطيار116917131

حماةعلمينرسينهاجر محمد صيادي117018997

حمصعلميصفاءهاجر محمد اسامه وشاح117119381

حماةعلميهناديهاجر محمد انس المضي117217210

حمصعلميزينبهادي عدنان الخض 117318231

حمصعلميسوزانهادي عماد الحسن117414133

حماةعلميفاطمههاديه يحب  دبوري117518459

حمصعلميعبت هارون زيد جمعة الحديد117615773

حماةعلميسلوىهبة عبد العزيز بكداش117717691

حماةعلميفيحاءهبه بشار الجمعه117823628

حماةعلميريماهبه رفعت عاشور117918517

الرقةعلميالريمهبه صالح عبدهللا118011858

حماةعلميفاطمههبه عبد الرزاق الحاج نعسان118121373

حماةعلميرون هبه فائز المحمد118222972

حماةعلمياحالمهبه محمد الفطراوي118317922

حماةعلميجواهر الفارسهبه مروان الفارس118419126

حماةعلمينرسينهبه هللا مثب  الشحود118517133

حماةعلميهناءهدى سعيد شحود الدياب118617847

حمصعلميخديجههدى محمود الخليل118725805

حماةعلميهزارهديل امي   مغربل118817561

حماةعلميأمينههديل حيان الخض 118918955

حماةعلميفطيمهديل محمد العبد119021430

حماةعلميانصافهديل محمد عباس119119932

الرقةعلميامينههال محمدامي   الصالح119211928

حماةعلميهيامهال مجي الديوب119317867

دمشقعلمينورهمام سليمان طالع119431767

حماةعلميلينههمسه عماد شيخ طه119522983

حماةعلميميادههناء عصام عروق119623327

حماةعلميعائشههناء فضل اسويد119718939



حماةعلميحنانهند سالمة األحمد119818909

حمصعلميفاطمههند محمد الرحال119925811

ي120017418
حماةعلميمنالهند محمد المخلالنر

 علي120114624
حمصعلميروالهود خض 

حماةعلميانتصار سليمانهيا صالح فياض120220017

حماةعلميمنال حسنهيا عبد العزيز الشيخ علي120320018

حماةعلميسلوىهيام فؤاد منصور120420291

القنيطرةعلميبسمةهيثم محمد الحسن12055050

حماةعلميفاطمهوئام اسامه صيادي120619001

حماةعلميميادهوئام بدر الرحمون120716848

حماةعلميرجاءوئام حسن الحميده120819189

حماةعلميضحيهوئام رضوان خالد120917849

حماةعلميحنانوئام رمضان البارودي121021475

حماةعلميآمنهوئام فؤاد ابو دان121118889

حماةعلميروعهوئام موفق المحمد121218948

الرقةعلميبيداءوجد لطيف الجاسم121311994

حماةعلميلينداوديع فراس علي121412383

حماةعلميحميدهوردان أنس الشيخ121513353

ادلبعلميميادهوسام اياد الشيخ مرعي12163841

الرقةعلميامينهوفاء شحاذه البطحاوي العنتر121712028

الرقةعلميفطيموفاء عبيد حاج محمد121812031

حماةعلميميادهوالء عثمان البحاح121922420

حماةعلميتركيهوالء محمد مكاوي122017939

حماةعلميخديجهوالء مرهف العبد122121432

حمصعلمينوفهوليد خالد الحمد122213444

الرقةعلميشمسهوليد مصطف  شحاذه12238262

حماةعلمينجوىوليده وليد القاسم122418059

حماةعلميافتكاريارا احمد االحمد122519933

حماةعلميدينايارا زاهر زائل122623638

حماةعلميجوليايارا موىس اسعد122717788



حمصعلميهديليارس عمار بكر122812651

درعاعلميذيبهيارس منذر الخليل12299954

حماةعلميخديجهيارس نجيب العيسو12309519

الرقةعلميفوزيهياسمي   حسي   العسكر12319118

حمصعلميعبت ياسمي   خالد الغاطي123221348

ي123317940
حماةعلميرجاءياسمي   محمد مصيب 

حمصعلميراناياسي   سامر سعود123414753

حماةعلميرسابيافا علي الشيخ123521941

حمصعلميايمانيامن عبد هللا مروان123615634

يفهيحب  عامر القاسم123711462 درعاعلميرسر

حماةعلميجمانهيحب  عبد المنعم موىس12389360

حمصعلميزهوريحب  محمد نعمان123914306

حماةعلميعبت يحب  وردان فرج124010185

حمصعلميسارهيزن جهاد اليونس124113550

حماةعلميربايزن عيىس الورد124212186

حمصعلميفاديهيزن ميمون ضاهر124314626

حماةعلميحياهيرسى عمر العباس124423640

حماةعلميفاديهيرسى محمد زرقان124518464

حمصعلميلميسيعرب محمد فراج124611788

حماةعلميرحابيعقوب سامي العجيب124713106

وزيعقوب عبد الموال عبد الرحمن124813036 حمصعلميفت 

ريف دمشقعلميهناءيعقوب محمد طارق سنوبر124918259

حماةعلميمناليمار إياد الضمان125021539

حماةعلميرتيبهيمام خض  مريم125121590

حماةعلميسارهيمامه عبد الفتاح عبد الكريم125221117

الرقةعلميعوشيمامه عبدالرزاق العلي125312088

حماةعلميسميهيمان زياد العبد125411405

حماةعلميريايمان ماهر نشار125514765

ادلبعلميهيفاءيمان مصطف  المطر12563846

حمصعلميفضهيوسف حسي   القطان125713101



حماةعلميمريميوسف رضوان االسعد125810986

حماةعلميغادهيوسف سمت  عبود125914023

حماةعلميروعهيوسف عبد المعي   الشيخ12609595

حماةعلميصباحيوسف عقيل رمضان126113143

حماةعلميصفاءيوسف عمر الحسي  126211163

الكويتعلميمجديوسف فراس المقداد126310120887

ي توما126415010 حمصعلميمارييوسف كان 

حمصعلميهياميوسف مصطف  السالمه126514665

حماةعلمينجوىيوشع حسن الدخيل126610712

ي126710723
حماةعلمينىهيوشع سلمان كيسيب 

حماةعلميأمنهيوال عبد الباسط الداوود126823641

حماةعلمياسعافيونس عبد الكريم الحمدو126913354


