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122976
إناس عبدهلل 

العموري
2021الفرع العلميهيفاءرامز

26/10/200

3
ي سوري 2295عرب 

ي سوري09-07-20222004الفرع العلميوعداسماعيلمالك رستم215916 2291عرب 

ي سوري202127/6/2003الفرع العلميلورندحيدرهيا منصور312057 2263عرب 

ن48480 ي سوري01-01-20212003الفرع العلميحليمهفوازقيس الحسي  2178عرب 

ي سوري202121/6/2003الفرع العلميسعادعصامابراهيم محمد56422 2176عرب 

ي سوري202215/3/2001الفرع العلميبديعهمحمد نوررنيم الشمو626092 2167عرب 

ي سوري03-10-20212002الفرع العلميمرسههشامآرام البواب726501 2117عرب 

ي سوري07-08-20212003الفرع العلميلينارفاعيعبد الهادي الرجب810550 2114عرب 

ي سوري202115/1/2004الفرع العلميسوسنأحمد حسامجودي بركات918130 2104عرب 

ي سوري202122/7/2002الفرع العلميمجدأيمنقصي الدرويش1014741 2100عرب 

1123681
سج  العثمان 

الصغي 
ي سوري01-01-20222004الفرع العلميعائدهنضال 2099عرب 

ي سوري202217/4/2004الفرع العلميليناعصامنور ابراهيم1222719 2099عرب 

ي سوري07-02-20212002الفرع العلميسناءعبدالباسطعائشه جعيله1326684 2077عرب 

ي سوري202227/1/2005الفرع العلمينبالنيازدياال اسحق1421835 2073عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلميهدىعمرغفران عوده1522398 2062عرب 

ي سوري08-01-20222004الفرع العلميامينهشاديشام ونوس1622556 2053عرب 

ي1711841 ي سوري202216/9/2004الفرع العلميلينامحمدهديل مرقب  2047عرب 

ي سوري05-10-20212003الفرع العلمينايفهعيىسيزن خضور1814681 2046عرب 

ي سوري202124/7/2002الفرع العلميعزيزهعبودعثمان الجاسم1914259 2043عرب 

يفمي الطويل2021100 ي سوري202125/3/2003الفرع العلمينديمهشر 2007عرب 

ي سوري202215/3/2004الفرع العلميراحيل العرقانعزيزميشيل ديب215905 2005عرب 

ي سوري202125/1/2004الفرع العلميعبي وائلجود درويش2223375 1993عرب 

ي سوري02-10-20212002الفرع العلميعطافمحمدهبه مرهج2313799 1993عرب 

ية  ز ي اللغة االنكلت 
ز
جمة ف حديثة/  الفرع العلمي 2022-2021التر
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ي سوري202113/2/2003الفرع العلميسبنمحمدحسان عبد الواحد2413767 1979عرب 

ي سوري11-07-20212003الفرع العلميابتسامسهيلعلي حمود254673 1971عرب 

ي سوري202217/4/2003الفرع العلميصبامحمدشهد النارص2617329 1967عرب 

ي سوري01-01-20212003الفرع العلميابتسامسمي سليمان الديوب2714486 1966عرب 

ي سوري12-05-20222004الفرع العلميهيامموىسحوراء اسد2821132 1940عرب 

ي سوري202217/6/2004الفرع العلميرامياعبد الرحيمتيماء موىس2919818 1937عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلميهيفاءنجمبتول المصطفن3020484 1936عرب 

شهد الزلق3119320
محمد 

سمي 
ي سوري12-05-20222004الفرع العلميفداء 1919عرب 

ي سوري202218/9/2004الفرع العلميسناءاكثمجعفر اسماعيل3212745 1905عرب 

339470
محمد العبدهللا 

ي الصليب 
ي سوري01-01-20212003الفرع العلميسهاممحيسن 1877عرب 

ي سوري02-10-20212004الفرع العلميأمنةخالدمريم الصغي 3422138 1863عرب 

حال الفارس3512033
محمد 

فراس
ي سوري07-03-20222004الفرع العلميلميس 1862عرب 

ي سوري202218/3/2003الفرع العلمينرسيننورساميسا العلي3620171 1811عرب 

ي سوري01-01-20222003الفرع العلمياسماءحسانسج  الخطيب3722666 1809عرب 

ي سوري202218/3/2004الفرع العلميلمغسانمنار القاسمي3818986 1805عرب 

ي3921710
سارة العلوابن

عبد 

الحسيب
ي سوري01-10-20222004الفرع العلميريم 1801عرب 

ي سوري202227/3/2004الفرع العلميملكهوعدمازن النمره4014842 1791عرب 

ي سوري01-01-20222002الفرع العلميفاتنمحمد بشارراشد رضوان4118072 1790عرب 

ي سوري08-03-20222005الفرع العلميرب أيمنريم ديوب4220213 1789عرب 

ي سوري01-01-20222005الفرع العلميمنارعقبهجوهر الصالح4319460 1762عرب 

ي سوري202215/4/2003الفرع العلميعلياءايمنلينا المحمد4411259 1746عرب 

همحمودنرسين ادريس4533961 ي سوري01-01-20212000الفرع العلميشهي  1743عرب 

ي سوري05-01-20212003الفرع العلميميادهعيىسحازم الصالح السالم4611829 1742عرب 
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ن خلف4714425 ي سوري01-01-20212003الفرع العلمييازيزكيحسي  1733عرب 

ي سوري202120/1/2000الفرع العلميخديجهعبد الرحمنرانيه الفراج4827110 1689عرب 

2021الفرع العلميرمالجمالفاطمه االبراهيم4920753
16/10/200

3
ي سوري 1679عرب 

نع5021000 ه قين ي سوري01-08-20222005الفرع العلميهياممحمدسمي  1677عرب 

ي سوري08-10-20212003الفرع العلميميساءمحمدنغم العلي5120230 1673عرب 

جوزيف بغدو527960
عبد 

المسيح
ي سوري01-01-20222005الفرع العلميجورجيت 1662عرب 

ي سوري01-01-20222005الفرع العلميهبهغازيهاجر الخالد5316513 1652عرب 

ي سوري08-12-20212002الفرع العلميحليمهمحمدايوب الجاسم5428196 1648عرب 

ي سوري202121/3/2002الفرع العلميوفاءانوررقيه العويش5525324 1638عرب 

ي سوري202230/7/2003الفرع العلميمريمعليرغد السويدان5617668 1634عرب 

ي سوري202223/2/2004الفرع العلميردينهبرهانرام النظامي5712699 1605عرب 

ي سوري01-01-20212004الفرع العلميمنالعبد الرزاقديمة االسود5824100 1603عرب 

ي سوري05-09-20212002الفرع العلميروزانطالليوسف الصالح5918917 1585عرب 

ي سوري01-01-20212004الفرع العلميدعدوليمابراهيم بدره6013919 1580عرب 

ي سوري01-10-20212003الفرع العلميمروهرجبرنا الشعبان6121423 1575عرب 

ي سوري01-01-20212003الفرع العلميمنالاحمدبسام عوده6214459 1571عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلميرتيبهخضنيمام مريم6321590 1568عرب 

2022الفرع العلميمنارعبدوساره زمام6420128
29/10/200

4
ي سوري 1551عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلميغصوناسامهمحمد حمزه الخليل6511181 1541عرب 
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