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ع

ي سوري201623/4/1998الفرع العلميكفاحعليربيع زعزوع19862 2146عرب 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلميالهامعدنانلم الديب218604 2133عرب 

ن فالحه330760 ي سوري01-01-20131995الفرع العلميرناراميكريستي  2110عرب 

ي سوري03-10-20161998الفرع العلميهياميارسبيسان الحكيم427537 2057عرب 

ي سوري202024/8/2002الفرع العلميفاطمهعليمحمد العبدو511785 1994عرب 

ي سوري201621/9/1998الفرع العلميوفاءأحمدرنا حسن629221 1974عرب 

ي سوري02-11-20181999الفرع العلميشاديهنضالامجد معروف712606 1970عرب 

ي سوري04-01-20171999الفرع العلميجيداءخالدجعفر نرصه89646 1963عرب 

ي سوري01-11-20172000الفرع العلميلبننمحمدهدى نارص916039 1940عرب 

غياث شهاب1013134
عبد 

المجيد
ي سوري01-01-20192002الفرع العلميلواء 1893عرب 

ي سوري08-01-20151997الفرع العلميسلممحمدمحمود الضاهر1114436 1816عرب 

ي سوري01-01-20182001الفرع العلميايمانزكرياغنن مرصي1220287 1802عرب 

ي سوري201915/1/2002الفرع العلميغادهمحسنعبد الكريم عبود1316112 1757عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميعبي احمدفراس طيب1418518 1748عرب 

1539847
فاطمه الزهراء 

سوسو
ي سوري01-01-20201997الفرع العلمينادياأحمد 1738عرب 

ي سوري201625/9/1998الفرع العلميمكدهخرصنزين ريا1611977 1727عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميروبهفراسماريا االسماعيل1723111 1709عرب 

ي سوري07-05-20131993الفرع العلميرويدهنرصمحمد الرجب1827153 1682عرب 

ي سوري201616/1/1999الفرع العلميهدىمحمودأحمد حديد1922046 1668عرب 

ي سوري01-01-20172000الفرع العلميفداءبشي فراس االشقر209038 1655عرب 

ي سوري202030/1/2003الفرع العلمينبيهاجوزيفطارق جرجس2113023 1652عرب 

ي سوري01-10-20192002الفرع العلميعتابازدشي ربيع حربا2210833 1652عرب 

2018الفرع العلميسوسنصالحمايا المحفوض2319346
16/10/200

0
ي سوري 1632عرب 
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ي سوري01-01-20202003الفرع العلميمنالعامراسماء الحايك2421095 1615عرب 

ي سوري01-01-20121995الفرع العلميفاطمةغسانغدير العبدهللا2515431 1610عرب 

ي سوري201420/1/1997الفرع العلميابتسامعلييمامة بدران2636833 1610عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميصفاءماهرمحمد العير2711645 1606عرب 

ي سوري01-08-20202002الفرع العلميجومانانادرمايا جندلي2821832 1604عرب 

ي سوري09-01-20201998الفرع العلميفوزةإسماعيلهناء الحمود299400 1604عرب 

ي سوري03-07-20202002الفرع العلميسحرنايفبشار قشوع309804 1603عرب 

ي سوري09-10-20131994الفرع العلميوفاءمطانيوسأيمن نخله3129450 1601عرب 

ي سوري01-02-20202002الفرع العلميفكتوريايوسفجعفر االبراهيم3213724 1600عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميهناديدانيالحمزه غانم الجابر3312051 1590عرب 

ي سوري01-12-20202003الفرع العلميعبي  ناعسأحمدصبا جرسي3420775 1589عرب 

ي سوري10-01-20202002الفرع العلميحسنهمحمدمجد ناصيف3510181 1589عرب 

ي سوري202017/4/2001الفرع العلمينورانزارمحمد عيد العلي3613684 1588عرب 

ي سوري202028/7/2002الفرع العلميفوزيهنزارامجد الجي 3712657 1585عرب 

ي سوري01-01-20202000الفرع العلميرجاءحسنمحمد سقا3829416 1581عرب 

ن3915043 ي سوري01-01-20202000الفرع العلميميادهعصاماحمد الحسي  1580عرب 

ي موىس4022709 ي سوري201830/1/2000الفرع العلميمنالفاديمي  1574عرب 

ي سوري202028/1/2002الفرع العلميميسونابراهيممحمد زكريا4114196 1572عرب 

ي سوري201613/7/1998الفرع العلميسوسنصالحمحمود المحفوض429694 1567عرب 

ىثائريحن  الحسن4311028 ي سوري01-01-20202002الفرع العلميبرسر 1565عرب 

ي سوري202015/2/1999الفرع العلمينجاحعبدالنارصمروان القاسم4418207 1564عرب 

احمد القصاب4514743
عبد 

المنعم
ي سوري01-01-20191998الفرع العلميثناء 1563عرب 

ي سوري201927/7/2001الفرع العلمياتحادمجدنور علي4610373 1556عرب 
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ي سوري201630/1/1997الفرع العلميفاطمةحسنوالء نزال ظباطح4716531 1553عرب 

ي سوري202013/8/2002الفرع العلميرويدهوحيدمحمد تموم4810193 1551عرب 

ن صوفان4920880 حسي 
محمدصاد

ق
ي سوري01-08-20111994الفرع العلميفاطمة 1550عرب 

ي سوري05-08-20182000الفرع العلميسلمههيثمالهام خليفه5022437 1545عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميغادهشاديخرصن الملحم5110781 1542عرب 

يف5213538 ليث الرسر
عبد 

الهادي
ي سوري202026/7/2001الفرع العلمينجوه 1542عرب 

همحمودعلي المحمود5310500 ي سوري01-10-20202003الفرع العلميسمي  1541عرب 

ي سوري201523/1/1998الفرع العلميأمالديبرل حالوي5420523 1539عرب 

ي سوري04-10-20192001الفرع العلميكرستينامهديالياس فرحات5510989 1532عرب 

ي5611031
ي سوري01-01-20192002الفرع العلمينبيلهمحمدجابر الجابن 1528عرب 

نعبد العزيز البيطار578981 ي سوري01-01-20171998الفرع العلميسمرمعير 1525عرب 

ي سوري201921/3/2001الفرع العلميريممؤيدعزيز محمد588704 1519عرب 

ي سوري202020/2/2002الفرع العلميانتصارصالحآيه فياض5925018 1513عرب 

ن الخليل6016218 ي سوري01-01-20182001الفرع العلميفاطمهمحمدحسي  1507عرب 

ي سوري202025/9/1998الفرع العلميشعيلهحسنمحمد واكيه6115725 1502عرب 

2020الفرع العلميهناءيوسفمحسن احمد6218942
14/11/200

2
ي سوري 1502عرب 

ي سوري201825/1/2001الفرع العلميماجدهاكرمعبد اللطيف قليشه6314984 1502عرب 

ي سوري201930/7/2000الفرع العلمينعيمهعدناننور الياس6417498 1495عرب 

ي سوري12-10-20192001الفرع العلميعبي مصطفنهمام المحمد6510790 1495عرب 

ي طعمه6625833 ي سوري01-01-20202002الفرع العلمينوالنعيممي  1490عرب 

ي سوري202019/1/2002الفرع العلميريمنارصاسماعيل ادريس6713562 1489عرب 

ي سوري04-01-20202002الفرع العلميابتساممحموداحمد العباس6810667 1487عرب 

ي سوري01-01-20202001الفرع العلمينجودمحسنساره حيدر6922017 1487عرب 
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ي سوري201921/1/2000الفرع العلميروضهجاسمبالل الجاسم7011958 1486عرب 

ي سوري04-05-20202002الفرع العلميوجدراميكرم الشعبان7111256 1484عرب 

ي سوري01-01-20202001الفرع العلمياسماءخالداحمد فاعور7218829 1484عرب 

ي سوري11-04-20202001الفرع العلميشاهاسلماننرسين ابراهيم7319888 1483عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميرحاببسامسلمان محفوض7413764 1481عرب 

ن الديوب7517820 1477غي  سوري202027/8/2002الفرع العلمياسمهانمالكحني 

ي سوري04-05-20181999الفرع العلميثريهحكماتحسن ديب7611706 1476عرب 

ي سوري01-01-20182001الفرع العلميجونيتمحمديوسف عليان7713594 1476عرب 

ي7815426
ي سوري202031/1/2000الفرع العلميفكراتأحمدعبد الصمد الحصنن 1472عرب 

ي سوري01-01-20191999الفرع العلميأملأديبآية حسينو795017 1471عرب 

ي سوري11-01-20192001الفرع العلمياحالمسلمانمحمد صارمي8015233 1470عرب 

ي سوري01-01-20121994الفرع العلميخديجهعبدالكريمسحر ذبيان8124502 1470عرب 

ي سوري202016/1/2003الفرع العلميليناجوداتيوسف غنام8210540 1469عرب 

حسان حسن8312582
عبد 

الكريم
ه 2020الفرع العلميسمي 

15/11/200

2
ي سوري 1468عرب 

ن الهبول8420734 ي سوري201525/1/1997الفرع العلميسكريهمحمدعبدالمعي  1468عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميرشاحسنعلي العلي8516301 1466عرب 

ي سوري202028/1/2001الفرع العلميفهيمهسمي بالل عمر8616202 1464عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلمياملهيثممحمود قاسم879995 1462عرب 

ي سوري01-01-20192002الفرع العلميثناءجهادأيمن وداح8812042 1462عرب 

ي سوري202028/1/2001الفرع العلمينادينشحادةمحمدنور حموي8926633 1461عرب 

ي سوري01-01-20201987الفرع العلميمهااسماعيلزينه الحسن9023822 1461عرب 

ى محمد9113888 برسر
سيف 

الدين
ي سوري201524/2/1997الفرع العلميمفيده 1461عرب 

ي سوري201921/3/2001الفرع العلميصفاءايمنعلي المحمود9219029 1460عرب 
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ي سوري201928/1/2001الفرع العلميوفاءعبد هللامحمود عبد هللا939346 1458عرب 

احمد قجعه9415063
محمد 

كفاح
ي سوري01-05-20202001الفرع العلميموضن 1458عرب 

ي9520062
ي سوري01-01-20192000الفرع العلميسمرأنسبالل دندىسر 1458عرب 

ي سوري201926/4/2001الفرع العلميرائدهمحمدغدير سخيه9611572 1457عرب 

ي سوري202015/1/2003الفرع العلميوضحارسحانباسل برهوم9713066 1455عرب 

ي سوري01-07-20192001الفرع العلميهبهمحموديحن  الكور9819169 1455عرب 

ي سوري04-01-20202002الفرع العلميفاطمةسليمانمختار المرصي9912187 1443عرب 

همحمدامجد كحله10013367 ي سوري202022/9/2002الفرع العلميامي  1442عرب 

نسليمان الحسن10112492 ي سوري202025/2/2002الفرع العلمينجودحسي  1441عرب 
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