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ي1166
ي سوري04-03-20212000روعهايمنسعيد البن  3803عرب 

2022عليامحمداسامه الراعي21429
16/10/198

8
ي سوري 3803عرب 

ي سوري01-01-20222002حنان احمدصالحمحمد أمي   أحمد3249 3757عرب 

ي سوري202118/1/2000حسن النمرمحمد عمادمحمد وائل عودة4230 3689عرب 

يمحمودكوثر قاقا51128
ي سوري01-01-20222005اميه كاخ  3673عرب 

ي سوري06-01-20222003عبي غسانعبد الملك المرصي6246 3663عرب 

ي سوري202124/3/2003يارافراسدلع الناصيف72247 3661عرب 

ي سوري01-05-20222003هناده الرجبمحمد بدرحياه المرابع81043 3624عرب 

ى السالمه النقري92125 ي سوري01-03-20212004ليدياعليبشر 3608عرب 

ي سوري01-01-20222003نوالجمالحسن عجوب1023 3601عرب 

ي سوري202219/9/2002فاطمهمحمداسماعيل الرجب11263 3550عرب 

ي سوري202218/1/2004راميةاحمدمحمد الرفاعي12104 3548عرب 

ي سوري202130/1/2002رغدهمحمد خالدعبد السالم طباطب13180 3539عرب 

ي سوري09-06-20222004رويدهغسانهيا العيىس141265 3505عرب 

ي سوري01-05-20222005غاليهعبد الرزاقخالد بكار15283 3503عرب 

202216/1/2005مرفتعمادجمان رسحان161036
ي 
فلسطين 

مقيم
3494

محمد فؤادهاله الزين171165
اسماء شيخ 

السوق
ي سوري20222003-01-01 3489عرب 

ي سوري01-01-20212004حنان مطرعبد النارصيونس حميد18239 3476عرب 

ي سوري01-03-20212003كوثرمصطف مهدي كفت19151 3472عرب 

ي سوري202218/4/2003رغدهسليمانخليل عز الدين20285 3469عرب 

ي سوري202228/1/2005حنانعبد المتي  محمد الكردي21109 3467عرب 

ي سوري01-07-20222003تغريدحسي  انس عيون22274 3463عرب 

ي23190
ي سوري202215/1/2004ميسوننزيهعبد الرحمن مسلماب  3462عرب 
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ي سوري202229/1/2005براءهعبد المنعمنزار عمرين24151 3455عرب 

ي سوري202225/1/2005ندوى ابرشمحمدأنس الخواجه25167 3454عرب 

2022اكرامغالبمؤيد الربيجاوي26306
20/11/200

2
ي سوري 3448عرب 

ي سوري04-04-20222002رفيقة المشعوتمحد ديبمأمون الدره27310 3439عرب 

ي سوري202213/3/2004ياسمي  ماهرميسم الحالق28610 3430عرب 

ي سوري04-07-20222004باسمهعبد هللاامجد عدس29273 3420عرب 

ي سوري02-12-20212002حياهعارفعمار رفاعي الكيالي30196 3413عرب 

ي سوري202213/4/2003هيامبشارعدنان ايبش31293 3409عرب 

عبد الرحمن الكردي3248
عبد 

الحفيظ
ي سوري202216/8/2004ضىح 3407عرب 

ي331272
ي سوري01-01-20222002فدوىمحمد غازيسنا الحصن  3392عرب 

ي سوري202220/1/2003عائشهماهرايمن شله34276 3392عرب 

ي سوري202227/4/2003خلودتوفيقمحروس حبوش35312 3384عرب 

ي سوري01-01-20212001غنوةسيف الدينحسام الدين الناطور362115 3378عرب 

ي3721
ي سوري01-01-20222004رجاءمحمد وليدحذيفه بازرباشر 3369عرب 

ي سوري202221/6/2004باسمهمأمونمازن سويدان38308 3364عرب 

ي سوري01-12-20222005انتصار الخبيتمرواننرص هللا ديبه39153 3358عرب 

وير40476 ي سوري01-01-20222005ضىحقاسمهدى الي   3357عرب 

ي سوري04-10-20222001غادهراتبكنان الدج41305 3352عرب 

ي سوري202119/1/2004رامياطاللطارق حمزه42274 3344عرب 

ي سوري04-01-20222002زكاءمحمد يحن محمد شبلوط43114 3338عرب 

ىعدنانحسام المحمد علي44241 ي سوري202216/1/2002بشر 3327عرب 

ي سوري05-10-20212002مريمعيىسهديل بدور452183 3327عرب 

ي سوري03-01-20222004كارولي  جورجمايا طوبيا46272 3323عرب 

2



تسلسل
رقم 

الطالب
اسم األماسم األباسم الطالب

عام 

الشهادة
الجنسيةتاري    خ الميالد

المجمو

ع

ونية  2022-2021حديث/ الثانوية التجارية - التسويق والتجارة االلكتر

ي سوري202215/7/2004فاتنعباسعبد الرحمن الخطيب47188 3320عرب 

ي سوري01-01-20222004مالذبسامامجد علويه48166 3311عرب 

ي سوري01-01-20222005شهنازنزارجهاد مرصي4919 3309عرب 

ي سوري202115/7/2002منال جنياتجمالعبد االله العاشق5035 3297عرب 

ي سوري01-01-20222005ريمهبدر الدينبالل الحمصي5116 3288عرب 

ي سوري202122/3/2003رندهنارصرزان اسماعيل522015 3284عرب 

ي سوري01-01-20222005رناغسانمحمود تباره53548 3281عرب 

ي سوري202213/1/2002ملكاحمدايمن الحنش54275 3273عرب 

ي سوري01-01-20222000ميادهحاتمعبدهللا ملوك55192 3265عرب 

ي سوري202218/2/2004مريماحمدمحمد عباده56589 3264عرب 

ي سوري01-01-20212004نبيلهايمنبتول حمد572121 3253عرب 

بعي58144
ي سوري01-01-20212002اسعافهيثممصطف  رسر 3245عرب 

ييحن حال النجار591040
ي سوري10-10-20222005لوال الحوراب  3238عرب 

ي سوري202214/1/2005بانهتماملي   نوايا601133 3235عرب 

ي سوري06-07-20222003رحيله الغاطيعبد الجبارعبد الىحي هالل6144 3228عرب 

ي621009
ي سوري06-10-20222005سمرعبد الرحمناالء رسمين  3228عرب 

ي سوري01-01-20222004بديعهبسامرضوان االبرش63178 3219عرب 

2022منالحسانلورند االبراهيم641208
16/10/200

4
ي سوري 3218عرب 

ي سوري03-06-20222003منالعزامسارة القره651082 3216عرب 

ي سوري202125/2/2000سوهاعبد الرافععبد المالك جداع661008 3215عرب 

ي سوري202226/9/2001نشينحياناسامة عبد المول67632 3215عرب 

ي سوري202129/1/2003ايمانمروانعلي كناص681166 3203عرب 

ي سوري04-01-20222003صفاءرضوانعمر مريش69502 3201عرب 
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ي سوري01-01-20222004عائشةيارساحمدبعيج7012 3198عرب 

ي سوري01-01-20222004عائشةيارساحمد بعيج7112 3198عرب 

ي سوري09-11-20212002ريمهنارصصالح اسعد7230 3193عرب 

ي سوري202127/7/2002هويدااسعدنجالء السيد731647 3190عرب 

74103
محمد براء شيخ 

السوق
ي سوري03-05-20212003رباب زين الدينرضوان 3189عرب 

ي سوري05-06-20222001ندىعبد السالمحامد غنام7520 3185عرب 

2022غادة النارصسعيدليل السعيد761209
15/12/200

3
ي سوري 3185عرب 

ي سوري202223/1/2005سميه المحمدطارقامنه الفرج771015 3184عرب 

ي سوري07-10-20212002سهامحموداسماء االبراهيم782188 3181عرب 

ي سوري06-10-20222002عبي ظافرنادر الحواري79250 3169عرب 

ي سوري202215/7/2002ليلاحمدمحمد عباره80272 3161عرب 

ي سوري202215/9/2001اعتدالمحمد رشادآية عباره811315 3150عرب 

ي سوري202220/1/2005صفامنافشيماء الهزاع821274 3142عرب 

ي سوري01-01-20212004نجالمحسنمحمد احمد83119 3139عرب 

ي سوري12-09-20222001من  طهعارفمحمد خي  صمود84322 3138عرب 

ا صالح851326 ي سوري01-01-20222005اسعاف الخضورطالبمي  3131عرب 

ي سوري01-01-20222004صفاءعبد المؤمنعبد الرحمن8649 3128عرب 

ي سوري01-01-20222003نشينفايزنوار العوض87154 3125عرب 

ي سوري01-01-20222005لمعةنجيبنسيم رزوق88307 3123عرب 

ي سوري202225/1/2003فاتنعامرمحمد نادر عابد89134 3121عرب 

ي سوري202118/5/2001اقبال محمداسماعيلزهراء عبيد902853 3116عرب 

عباده خشفه91615
محمد 

رضوان
ي سوري202227/1/2002اسماء 3115عرب 

ي سوري01-01-20222005هيفاءنادرحنا االصيل92296 3114عرب 
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ي93160
ي سوري05-06-20212002نورهفرحانيحن  الشقف  3110عرب 

ي سوري01-01-20222005نادينحسنجعفر مرعي94254 3107عرب 

ي سوري01-01-20212004شيماءمصطف محمد نواف الرجب95265 3106عرب 

ي سوري01-01-20222004من محمد عمادتسنيم الهاشمي961031 3103عرب 

يمحمد دريدهيا الهزاز971171
ي سوري01-01-20222004صفاء نشيواب  3103عرب 

ي سوري01-01-20222005سميحهمني تسنيم يوسف981033 3100عرب 

ي سوري202217/4/2003رناضياءدلع سليمان991194 3099عرب 

100115
محمد ابرار بللي 

ي
 
الصوف

ي سوري202220/1/2005شذىمفبد 3090عرب 

ي سوري01-01-20222004امانوليدمروه الموصلي1011139 3088عرب 

ي سوري01-02-20222004عزةايمنمحمد تدمري102105 3083عرب 

ي سوري01-01-20222005فداءسعيدجيانا عطيه1031340 3074عرب 

ي سوري08-01-20222004ميساءفهدمحمد حاتم جنبالط104243 3069عرب 

ي سوري202221/2/2003ندىايمنفرح االسعد1051250 3060عرب 

تسنيم االبرش1061029
زين 

العابدين
ي سوري01-01-20222005راميا 3045عرب 

ي سوري02-02-20222002ماجدهنايفمعي   الضيخ107145 3041عرب 

ي سوري202125/4/2003هيفاءايمنمحمد خي  المريجاوي108104 3032عرب 

ي سوري03-05-20222004رابعهعمارساره المحمد1091083 3029عرب 

ي سوري202225/1/2005ميادةيارسبشار كحلو110294 3022عرب 

ي سوري05-06-20222003راميارائدفيصل العسس111304 3021عرب 

ي سوري01-08-20222005سهي  االبراهيمايمنحني   االبراهيم1121240 3021عرب 

ي سوري01-01-20212003من احمديحن  مىحي االحمد1134291 3021عرب 

ي سوري01-01-20222003فاطمةأكرمصفا النديوي1141110 3014عرب 

ي سوري01-01-20222003راميانديمآية نرص1151021 3012عرب 
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ي سوري202122/4/2003ميسونأحمدمحمد الطالب11637 3011عرب 

ي سوري202220/1/2003غن ماجدغازي الحموي11795 3008عرب 

ي سوري202231/3/2003مريمراتبحمزه مرجانه118281 3003عرب 

ي سوري01-01-20222005شاديه الحسنعبد الرحمنشيماء باكي 1191107 2999عرب 

يهيثمرصي   الحسي  120820
كماب  ي سوري03-07-20212003دارين الي  2997عرب 

1211104
شهد الهزيم الشهي  

بحوري
ي سوري202228/1/2005ياسمي  حكمات 2996عرب 

ي سوري04-01-20222003نورمحمودعبد المعي   شقرا122193 2991عرب 

ي سوري01-02-20222004صفيةمحمد علياية الخوامي1231020 2986عرب 

ي سوري01-01-20212003فهميهأحمدعبد الرحمن األحمد124294 2986عرب 

ي سوري202218/8/2003ريمماجدمحمود عبد اللطيف125142 2964عرب 

ي سوري202213/9/2002ناديهاكرمبنان فيصل1261026 2962عرب 

ي سوري202215/1/2001غنه العطارحسامأنس القصي 127165 2961عرب 

ي سوري07-01-20212003عبي  النعسانمحمدعبد الحميد النعسان12836 2956عرب 

ي سوري01-01-20222004نشينحسامعالء النجار12983 2950عرب 

ي سوري01-01-20212003خديجهمصلحعبد الستار االبراهيم130179 2946عرب 

ي سوري202123/1/2003مكيهفرحانفاطمه ابو راس1312639 2945عرب 

ي سوري03-08-20222003هندبدربشار القطاش13215 2943عرب 

ارساء1331003
عبد 

الحفيظ
ي سوري05-01-20222003حنان 2940عرب 

ي سوري01-01-20222004عبي غسانحيدره حسن134226 2938عرب 

ي سوري202220/9/2002ايمان البازعبد القادرارساء زرعه1351005 2936عرب 

ي سوري05-10-20222004نهله الاللوفهميمصطف  حاج ابراهيم136278 2934عرب 

ي سوري01-01-20222005نشينحسامعمرو النجار13791 2932عرب 

ي سوري202117/1/2004هدىغياثملكه حيدر1382172 2930عرب 
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ي سوري01-01-20212003ملكمحمد أمي  محمد لؤي النشمي139125 2926عرب 

ةعبد الستارشيماء الخالد1401108 ي سوري202224/2/2004سمي  2923عرب 

ي سوري202215/5/2003الجوخدارمحمد نورأحمد141262 2922عرب 

ي سوري202225/1/2002خولهوليدخالد القاسم142176 2918عرب 

ي سوري202215/1/2005فريزةمحمد زيادرضوان البيطار143604 2918عرب 

ي سوري07-01-20212002ثراءاسدبراء العلي1442274 2913عرب 

ي سوري202229/8/2004سهاظهي زين الصباغ145298 2908عرب 

ي سوري202220/4/2001رندهيارسنزار الدريعي146152 2907عرب 

ي سوري202223/4/2002سهامنعمانابراهيم عيون147267 2905عرب 

ي سوري01-01-20222004نجاهاحمدسدره المنتىه ثريا1481095 2896عرب 

ي سوري12-04-20222003ماجدهياسي  محمد الشيخ ابراهيم1491341 2894عرب 

ي سوري202127/4/2003نوالعمادزينه سالمه1502144 2893عرب 

ي سوري01-01-20212004مخلصهوليدخالد الحنبظلي15141 2887عرب 

ي152195
ي سوري202220/1/2004سوسنماهرعبد الوهاب البستاب  2887عرب 

ي سوري202114/9/2003دارينمنصوررؤى حماده1532134 2886عرب 

ي سوري01-01-20212000امنهسمي مصعب طرابلىسي154124 2877عرب 

ي سوري01-03-20222005اتحادجمالمحمد غزال15594 2877عرب 

ي سوري202226/4/2001صفاءعديمحمد جي 156199 2876عرب 

ي157129
ي سوري01-05-20212004نشينزكرياهاشم المدب  2875عرب 

ي158502
ي سوري02-05-20212002كالمريموناليان الحوراب  2869عرب 
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