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ييرسهمحمدعلي مندو1359 ي سوري01-01-20141997الفرع األدب  2004عرب 

يفاطمهمحمدرنيم خضور27196 ي سوري21-09-20151997الفرع األدب  1924عرب 

يليلفايزرهف ابراهيم34305 ي سوري01-01-20111994الفرع األدب  1920عرب 

يزينبرائدزهره عباس46211 ي سوري01-01-20202002الفرع األدب  1894عرب 

يحياةخضىادريس المصطفى54680 ي سوري15-07-20141991الفرع األدب  1887عرب 

ى68344 يمريمابراهيمناهد شاهي  ي سوري28-10-20141976الفرع األدب  1885عرب 

يميساءمحمودعلي هندي7152 ي سوري20-08-20171998الفرع األدب  1840عرب 

يشعيلهاحمددعد الخليل818672 ي سوري27-02-20131993الفرع األدب  1812عرب 

يفهميهخضىيارس المحمود94045 ي سوري05-04-20121974الفرع األدب  1790عرب 

يزينبهيثمأحمد عباس104675 ي سوري30-01-20141995الفرع األدب  1775عرب 

ة أحمد1110363 هنديمسمي  ينظي  ي سوري03-09-20161998الفرع األدب  1745عرب 

يسوسنغسانرامي موىس121060 ي سوري20-09-20202002الفرع األدب  1674عرب 

ى134876 ياعتدالرضوانهبه حسي  ي سوري01-02-20181999الفرع األدب  1646عرب 

ىعمر الضحيك142288 يزكيةمحمد امي  ي سوري01-01-20202003الفرع األدب  1626عرب 

ىعبي  الجرف158689 يفريالأمي  ي سوري20-12-20192000الفرع األدب  1615عرب 

ي الحاج يوسف1622546
يعائشهيوسفتهابى ي سوري02-07-20141991الفرع األدب  1586عرب 

172169

أحمد المصطفى 

يإرهافمني السليمان ي سوري06-03-20161998الفرع األدب  1521عرب 

ي1810887
يلينامهندآيه ماردينى ي سوري10-12-20171998الفرع األدب  1516عرب 

يفطومهعبدالجبارايمان الدالي199727 ي سوري01-06-20161998الفرع األدب  1511عرب 

يندوهمحمدديانا المحمد209656 ي سوري01-06-20161997الفرع األدب  1497عرب 

ي214331
يفى يرشاعماد الدينزينب رسر ي سوري01-01-20182001الفرع األدب  1494عرب 

لىم لبابيدي22408

محمدصاد

ينديمةق ي سوري06-10-20111993الفرع األدب  1480عرب 

ياحتسابصفواننغم رفول2310422 ي سوري01-01-20202003الفرع األدب  1480عرب 

عية  ي والثانوية الشر 2020 إىل عام 2010قديمة من عام / اإلرشاد السياحي الفرع األدب 
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يزينبمحسنحسن غراب243838 ي سوري01-01-20141990الفرع األدب  1480عرب 

يمريمحسناحمد التمر25803 ي سوري26-04-20111992الفرع األدب  1470عرب 

ينشميةعبدتيسي  الفقي 262296 ي سوري08-04-20121992الفرع األدب  1470عرب 

يابراهيم المبارك271855
يغدينههابى ي سوري01-01-20151996الفرع األدب  1465عرب 

ي287900 يحنانمحمدنجاة الحج  ي سوري20-01-20202001الفرع األدب  1464عرب 

يروعهمحمدفارس معطي29 ي سوري21-03-20131995الفرع األدب  1463عرب 

ى صقر30409 يامالحسامحسي  ي سوري30-09-20182000الفرع األدب  1462عرب 

ينرسينخالديارا الوسوف314976 ي سوري27-09-20192001الفرع األدب  1461عرب 

ييرسهعليزينب خضور3212989 ي سوري16-01-20121993الفرع األدب  1460عرب 

ينهلهماهرريام نضه331015 ي سوري27-01-20202002الفرع األدب  1458عرب 

ي344620 يمانياابراهيمإيلي الغرب  ي سوري02-01-20151995الفرع األدب  1456عرب 

يسوسنبشي مجد الشعبان351620 ي سوري24-03-20192001الفرع األدب  1454عرب 

يثورهعبدالمجيدسدرة بيدق362328 ي سوري16-11-20161998الفرع األدب  1453عرب 

يمنالباسلهادي زينو3775 ي سوري01-01-20202003الفرع األدب  1443عرب 

ي38
علي الفوعابى

عبد 

يخديجهاللطيف ي سوري01-01-20161999الفرع األدب  1438عرب 

يبسمةرشيدرنيم نض399266 ي سوري01-04-20201999الفرع األدب  1434عرب 

يعبي رامزساره اإلبراهيم404848 ي سوري01-01-20182000الفرع األدب  1433عرب 

ىنسيمبشار الخلوف414741 يغندلي  ي سوري05-09-20202000الفرع األدب  1430عرب 

يربىحسنعلي زيدان42265 ي سوري10-09-20141996الفرع األدب  1430عرب 

ى43618 يفرياليونسدانيال الشاهي  ي سوري21-05-20171998الفرع األدب  1429عرب 

ياسماءمحمدالمعتصم المحيميد441960 ي سوري01-01-20202000الفرع األدب  1428عرب 

يسهي  ديوبعبدهللامحمد حكيم ديوب45577 ي سوري01-01-20202003الفرع األدب  1424عرب 

يابتسامماهرمحمد الداود462403 ي سوري01-01-20161995الفرع األدب  1422عرب 
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يخطرعبد هللاضياء الدين الجي4743 ي سوري01-01-20182000الفرع األدب  1421عرب 

يمهاداوودمحمد رضوان484279 11-04-20141989الفرع األدب 

ي 
فلسطينى

1421مقيم

يليناهيثمديما عون4938500 ي سوري14-01-20121992الفرع األدب  1420عرب 

ياسمهانعبدالكريمحال فضه509844 ي سوري06-10-20121992الفرع األدب  1420عرب 

يرينبدرمحمود ديب511571 ي سوري27-10-20202001الفرع األدب  1415عرب 

هيوسفندى العلي527630 يأمي  ي سوري24-08-20202000الفرع األدب  1414عرب 

يبهاءوضاحندى رسحيل534462 ي سوري29-01-20202002الفرع األدب  1411عرب 

يعواطفاكرمأغيد سعيد541290 ي سوري06-05-20202002الفرع األدب  1410عرب 

ىمحمد درويش55184 ينوفهحسي  ي سوري12-07-20151996الفرع األدب  1408عرب 

ى العيىس564006 يفايدهرياضمادلي  ي سوري14-06-20161997الفرع األدب  1407عرب 

يميرسمحمودنغم الهليل الرمضان575868 ي سوري08-09-20202002الفرع األدب  1407عرب 

يسعادايمنمضى حيدر584893 ي سوري30-09-20202001الفرع األدب  1405عرب 

يجورجيتميالدكارال حديد594624 ي سوري10-01-20172000الفرع األدب  1404عرب 

يدارينشاديهديل عبدو608897 ي سوري03-02-20192001الفرع األدب  1403عرب 

يفايزهعبد الكريمعلي مزنه611093 ي سوري23-11-20171999الفرع األدب  1402عرب 

هوم621030 ىخالد الي  يشعيلهحسي  ي سوري20-08-20202000الفرع األدب  1400عرب 

يسوسننافذمحسن علي63862 ي سوري29-01-20202002الفرع األدب  1399عرب 

يهناءجميلعلي الجراش64229 ي سوري01-11-20202002الفرع األدب  1398عرب 

يوكيلةعاكفمحمد أشقرو65176 ي سوري13-01-20182001الفرع األدب  1397عرب 

يعطيهيوسف وسوف66901
يمعابى ي سوري25-03-20192001الفرع األدب  1390عرب 

يمزينسمي وئام آل حمد673942 ي سوري22-06-20161998الفرع األدب  1388عرب 

يداللعليمحمد العلي681126 ي سوري03-01-20202002الفرع األدب  1387عرب 

يصباحاحمدرشا درويش696085 ي سوري15-03-20161983الفرع األدب  1384عرب 
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ياتحادمحمدعمر ثلجه702285 ي سوري01-05-20202001الفرع األدب  1383عرب 

فتاحمدجلنار ابو رحال713290 يمي  ي سوري25-07-20202002الفرع األدب  1381عرب 

يريماهايلنضال مستو72360 ي سوري27-12-20182000الفرع األدب  1381عرب 

يرمثاءعمارحسن االحمد73861 ي سوري03-01-20202002الفرع األدب  1377عرب 

يسوسنيوسفألىم شدود744802 ي سوري25-01-20192002الفرع األدب  1371عرب 

ياحالمعدنانزهراء درويش759583 ي سوري15-06-20182000الفرع األدب  1371عرب 

ينوفكامللؤي اسماعيل762451 ي سوري27-02-20171977الفرع األدب  1371عرب 

يكهربعبد الرحمنتميم شحود773054 ي سوري20-01-20202001الفرع األدب  1367عرب 

أحمد القطان781183

محمد 

يزهرهحسن ي سوري27-12-20202001الفرع األدب  1366عرب 

يشهجنانمحمدأدهم منصور793375 ي سوري14-03-20151992الفرع األدب  1363عرب 

يمهاناهلغيث االحمد80607 ي سوري01-11-20202002الفرع األدب  1360عرب 

يمنالسهيلمحمد السيد813889 ي سوري14-09-20202000الفرع األدب  1360عرب 

يهياممدينأحمد ابراهيم821439 ي سوري05-02-20192001الفرع األدب  1359عرب 

يمريمأحمد عليمحمد طه83375 ي سوري25-01-20131995الفرع األدب  1356عرب 

يعبي حسنجعفر عطره841071 ي سوري18-02-20202001الفرع األدب  1352عرب 

هشادييونس ارساق851282 يأمي  ي سوري30-01-20182000الفرع األدب  1348عرب 

يمريمخالدراكان االبراهيم861355 ي سوري10-04-20202003الفرع األدب  1346عرب 

عيةنورهمهيدمحمد سويد8736 ي سوري25-01-20202003الثانوية الرسر 1346عرب 

يفاطمةأنسجونيه غويش8820128 ي سوري10-03-20141996الفرع األدب  1345عرب 

يفاختهعليسفيان الجعفر89234 ي سوري25-02-20191999الفرع األدب  1343عرب 

يغنوه رمضانمجدمحمد سقر90864 ي سوري04-05-20202002الفرع األدب  1341عرب 

بل حريز91262 ياملبسامرسر ي سوري01-01-20182001الفرع األدب  1341عرب 

ي922764 يثمينهرفعتخلدون العج  ي سوري01-01-20121992الفرع األدب  1340عرب 
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يفاطمةعبودختام العليوي9312914 ي سوري01-01-20111988الفرع األدب  1340عرب 

يتمازينحبيبآالء سكاف9411407 ي سوري26-01-20141996الفرع األدب  1339عرب 

هنزيهمرح العامودي954688 يامي  ي سوري25-05-20192000الفرع األدب  1339عرب 

ى961134 يانتصاراحمدكنان الحسي  ي سوري17-01-20141997الفرع األدب  1337عرب 

يرئيفهتوفيقحسن شعبان97430 ي سوري28-11-20192001الفرع األدب  1337عرب 

يروشانعليدلع عيىس985464 ي سوري17-01-20202003الفرع األدب  1334عرب 

يشمسةعدنانفايز محمود99164 ي سوري26-08-20192000الفرع األدب  1334عرب 

يفاديامحمدعلي مصا100910 ي سوري19-11-20202002الفرع األدب  1332عرب 

يغصوناحمدحيدر الجاسم101638 ي سوري01-01-20202003الفرع األدب  1332عرب 

يسارهمحمدعبد هللا رساج العيد1024784 ي سوري02-02-20202000الفرع األدب  1326عرب 

يراميااحمدخالد الحسن103639 ي سوري09-11-20202002الفرع األدب  1323عرب 

ى1043644 يصباسمي هزار حسي  ي سوري06-12-20202002الفرع األدب  1322عرب 

يمرامعليمايا السكاف10511117 ي سوري01-01-20172000الفرع األدب  1322عرب 

ياحالممحمدعزيزه أسعد1068411 ي سوري04-01-20192002الفرع األدب  1322عرب 

يابتساممحمدعلي العلي1072155 ي سوري16-05-20161998الفرع األدب  1322عرب 

مايا سليمان1085956

عبد 

يرناالرحمان ي سوري18-02-20202002الفرع األدب  1322عرب 

يسوسنلؤييوسف ديوب1092414 ي سوري06-10-20151993الفرع األدب  1321عرب 

يريموليداحمد االحمد1101164 ي سوري10-07-20171999الفرع األدب  1320عرب 

يمنىمحمدفراس الشمالي1114668 ي سوري25-03-20111990الفرع األدب  1320عرب 

ينوفعليسليمان المنصور112206 ي سوري20-09-20182000الفرع األدب  1319عرب 

يعائدهوليدعبد المحسن الحواري1133483 ي سوري05-11-20201999الفرع األدب  1317عرب 

يآمنهخالدالنجار صالح114412 ي سوري01-01-20202010الفرع األدب  1314عرب 

يآمنهخالدصالح النجار115412 ي سوري01-01-20202002الفرع األدب  1314عرب 
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يسوزانمحمددعاء القزاز1162487 ي سوري24-08-20181999الفرع األدب  1314عرب 

يهدىاحمدرنيم حمود11710869 ي سوري12-11-20182000الفرع األدب  1314عرب 

يفاطمهمحمودروان يوسف1186088 ي سوري02-04-20182000الفرع األدب  1314عرب 

يمنالمحمديزن عبد هللا1191321 ي سوري01-01-20202002الفرع األدب  1313عرب 

نا الجمعه1205963 يشمسهنضمي  ي سوري05-07-20182000الفرع األدب  1312عرب 

يفاطمهاحمدنضاة القصاب12119532 ي سوري10-04-20131962الفرع األدب  1311عرب 

يزبيدهايمنرندا زهره12214165 ي سوري13-06-20161993الفرع األدب  1311عرب 

يآمنهمصطفىوالء الخطيب1235913 ي سوري15-01-20192002الفرع األدب  1311عرب 

يبسيمهمحموديعرب الخضى124986 ي سوري03-06-20192000الفرع األدب  1311عرب 

يخديجهأحمدديما الونوس1259011 ي سوري26-01-20111994الفرع األدب  1310عرب 

يداللعبدالكريمارساء عبداللطيف1265493 ي سوري14-09-20111992الفرع األدب  1310عرب 

يعائشهابراهيمساره النايف1277336 ي سوري01-03-20202001الفرع األدب  1309عرب 

ينورابشارعلي الدبيات1281084 ي سوري07-01-20202003الفرع األدب  1309عرب 

يروزيتمحمودزينب االحمد129 ي سوري05-03-20201998الفرع األدب  1308عرب 

يفاطمهاحمدلينا الرفاعي1305765 ي سوري01-01-20181990الفرع األدب  1308عرب 

يرندهعدنانمرح الكوسا1314685 ي سوري10-05-20192001الفرع األدب  1308عرب 

يسمرمحمدنور حموده13220126 ي سوري03-09-20141996الفرع األدب  1307عرب 

يغصونأغيدنور العباس1334864 ي سوري13-04-20192001الفرع األدب  1307عرب 

ينايفهغازيسليمان حسن134717 ي سوري30-03-20202002الفرع األدب  1306عرب 

يتفاحهعبد هللاهيا مستو1356069 ي سوري26-06-20192001الفرع األدب  1305عرب 

يعواطفعليقاسم شبلي1361328 ي سوري01-01-20202003الفرع األدب  1304عرب 

يزهورمحمودبتول غنوم1378865 ي سوري30-04-20192000الفرع األدب  1303عرب 

يليلعفيفمريم عبود1387583 ي سوري16-03-20201998الفرع األدب  1303عرب 
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يفاتنعبد الحكيمبدور العلي1394914 ي سوري01-01-20202002الفرع األدب  1303عرب 

يحنانعدنانرشا الخالد1404703 ي سوري23-03-20182000الفرع األدب  1303عرب 

يانتصارعمادحسناء ابراهيم1414257 ي سوري01-02-20161998الفرع األدب  1303عرب 

ياكتمالعليأحمد كلخه142246 ي سوري20-01-20202003الفرع األدب  1301عرب 

ه العبد1438567 يسعدهعليويامي  ي سوري01-01-20202000الفرع األدب  1301عرب 

يصفاءسمي اليسار السليمان1444932 ي سوري05-03-20182001الفرع األدب  1300عرب 

ينوالمحمدمحمدنور الظريف1455380 ي سوري06-05-20111990الفرع األدب  1300عرب 

هيونسعلي خضى يونس1463622 يسمي  ي سوري02-01-20202002الفرع األدب  1300عرب 

يلورندراتبتريز عبد اللطيف1474915 ي سوري28-01-20202003الفرع األدب  1298عرب 

يجهيدهحسنوئام ميهوب1487533 ي سوري01-10-20201994الفرع األدب  1298عرب 

يمنىلؤيدالية السالم1495861 ي سوري09-05-20202001الفرع األدب  1298عرب 

يهديهعبد الستاررنا البيك1509782 ي سوري01-01-20202001الفرع األدب  1297عرب 

يمنىحسنرشا سلطان15112229 ي سوري14-02-20131995الفرع األدب  1297عرب 

يفدوهاسامهحمزه الحوري152874 ي سوري25-01-20202003الفرع األدب  1296عرب 

ى االبراهيم1536912 ىكرستي  يجهيناحسي  ي سوري05-07-20202001الفرع األدب  1295عرب 

يحنانكفاحآالء العثمان1545184 ي سوري19-09-20192000الفرع األدب  1295عرب 

يسمرباسمنور ناصيف15513231 ي سوري01-01-20202003الفرع األدب  1294عرب 

يرندهطاللسنا الفرا1567383 ي سوري01-01-20202003الفرع األدب  1293عرب 

يناهدفراسآية العيىس1575117 ي سوري05-07-20202002الفرع األدب  1293عرب 

يبدريةيوسفيمام جورية1583674 ي سوري13-09-20202001الفرع األدب  1293عرب 

يجميلهزيادآيه المحمد1595565 ي سوري17-04-20202001الفرع األدب  1292عرب 

ىمحمدأنسام محمد1606841 ينيفي  ي سوري11-06-20202001الفرع األدب  1292عرب 

يخديجهمازنريم رحمة1613215 ي سوري09-07-20202003الفرع األدب  1291عرب 
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يدارينمحمدهادي اسماعيل162495 ي سوري01-05-20202002الفرع األدب  1291عرب 

يزاهيهيارسمحمد عثمان163898 ي سوري27-02-20182000الفرع األدب  1290عرب 

ى1648799 يهندحسنفاطمة الياسي  ي سوري20-01-20121995الفرع األدب  1290عرب 

يرناماهرنعمة كاسوحة1655732 ي سوري01-01-20111994الفرع األدب  1290عرب 

يميساءحمزهبيلسان جوريه16610818 ي سوري01-01-20161999الفرع األدب  1289عرب 

يسالمحسننور ابراهيم1677602 ي سوري01-08-20202002الفرع األدب  1289عرب 

ي1685781
يزهريهعليأسماء الصالحابى ي سوري12-04-20161988الفرع األدب  1288عرب 

بتول ابراهيم1695791

عبد 

يثنيهاللطيف ي سوري18-04-20182000الفرع األدب  1288عرب 

يفريالإبراهيمريم حسن عبد الفتاح1707285 ي سوري28-02-20181999الفرع األدب  1286عرب 

يناهيمحمدعلي صبح171603 ي سوري01-01-20182000الفرع األدب  1285عرب 

يفطيمشعالنمريم األحمد17210031 ي سوري15-07-20182000الفرع األدب  1284عرب 

ى ديب173383 يربابعليحسي  ي سوري01-01-20192001الفرع األدب  1283عرب 

يزيفهعمارنغم السليمان1745190 ي سوري09-08-20202003الفرع األدب  1283عرب 

ياخالصعمادعزيزه بكور1757433 ي سوري17-07-20202001الفرع األدب  1282عرب 

ينوفهطالببشار أحمد176469 ي سوري01-05-20202003الفرع األدب  1282عرب 

 العلي177866
يغانيهمحمدمضى ي سوري01-01-20202002الفرع األدب  1281عرب 

يصفاءجمالديمه الداري1786858 ي سوري06-01-20192000الفرع األدب  1280عرب 

يميادهعلم الديناحمد خضى1792882 ي سوري25-05-20202000الفرع األدب  1280عرب 

ى سليمان1805695 يسميعةسليمانبرسر ي سوري01-10-20101991الفرع األدب  1280عرب 

همحمودعبي  جاكوك1819729 يسمي  ي سوري14-01-20181999الفرع األدب  1279عرب 

182381

عالء الشيخ أحمد 
ى يصفيهعامرالياسي  ي سوري01-01-20202002الفرع األدب  1279عرب 

يشهيدهمحسنخضى شلهوم183606 ي سوري15-08-20181999الفرع األدب  1277عرب 

يزكيهجمالفتيه المؤذن1848523 ي سوري01-01-20201999الفرع األدب  1277عرب 
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روان شلب الشام185109

محمد 

عيةعائشهسعيد ي سوري01-01-20151998الثانوية الرسر 1277عرب 

ينهادعليمحمد محمد186786 ي سوري29-05-20202002الفرع األدب  1277عرب 
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