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ع

ياملبكورريم الشيخ بكور118736 ي سوري02-01-20131991الفرع األدب  2068عرب 

27085

عبد الباسط سعد 

يخديجهعبد الرزاقالدين ي سوري26-07-20131994الفرع األدب  2036عرب 

يزهرهيارسيوال األحمد311415 ي سوري01-01-20131996الفرع األدب  2034عرب 

ن الخالد41107 يأنعامعبدالرزاقمحمدأمي  ي سوري25-05-20202002الفرع األدب  2024عرب 

يصبحيهاحمدصفاء مطر57578 ي سوري15-03-20202002الفرع األدب  1986عرب 

عليساره حبيب613725

زينب 

يالدياب ي سوري13-01-20141997الفرع األدب  1970عرب 

همرسورتيماء مصطفن72753 يسمي  ي سوري14-11-20202002الفرع األدب  1966عرب 

يالهاموليدحنان الخيال820446 ي سوري18-09-20141995الفرع األدب  1958عرب 

ياعتدالصادقسناء الجرف920475 ي سوري10-06-20131988الفرع األدب  1945عرب 

يسعادعبدوحازم الديوب109659 ي سوري19-01-20141993الفرع األدب  1930عرب 

هنوافالنا تيشوري116878 يأمي  ي سوري23-08-20131995الفرع األدب  1921عرب 

ي124744
ن
يصباحأحمدساره الصوف ي سوري21-03-20202002الفرع األدب  1919عرب 

يوزيرهمحمدضيا عياش1310542 ي سوري20-06-20111993الفرع األدب  1910عرب 

يلميااحمدماريا البارودي1421559 ي سوري13-06-20141989الفرع األدب  1900عرب 

يروعةعليهيثم اسعد15104 ي سوري14-07-20131995الفرع األدب  1899عرب 

ياري    جنضالتسنيم المرصي163238 ي سوري20-08-20202002الفرع األدب  1895عرب 

يروالمحمدزينب محمد174043 ي سوري16-03-20161997الفرع األدب  1891عرب 

يغاليهاحمدحال الحمد1833137 ي سوري09-05-20131994الفرع األدب  1884عرب 

يفاطمهصادقمارين حبيب1910569 ي سوري20-01-20161999الفرع األدب  1852عرب 

هاسي ليالي جي 2013657 يظهي  ي سوري14-02-20141996الفرع األدب  1846عرب 

ينزي  ههتركيريم الحمود2121448 ي سوري23-05-20141978الفرع األدب  1845عرب 

ي2223029
يت  يالهاممحمودرهف الكي  ي سوري10-06-20141992الفرع األدب  1840عرب 

عية  ي والثانوية الشر ية الفرع األدب 
ز ي اللغة االنكلت 

ز
جمة ف 2020 إىل عام 2010قديمة من عام / التر
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هبخيتمي بدور2311200 يسمي  ي سوري17-02-20151997الفرع األدب  1836عرب 

يربيحهحسنهاشم العمران246790 ي سوري30-06-20141990الفرع األدب  1810عرب 

ياكتمالمحمدنور مرعي253786 ي سوري30-08-20171999الفرع األدب  1797عرب 

بالل الزطمة263867
عبدالحكي

يفاطمةم 12-01-20141997الفرع األدب 

ي 
فلسطيتن

1795مقيم

يفاديهاحمدسالم الجاعور279814 ي سوري01-07-20121994الفرع األدب  1790عرب 

يربيعهعمرعمار محب الدين283305 ي سوري05-05-20151997الفرع األدب  1790عرب 

يايمانمرشدمارتا بوليس طحان292978 ي سوري21-03-20192001الفرع األدب  1789عرب 

يمنامدركايليا منصور30990 ي سوري27-03-20141996الفرع األدب  1785عرب 

نور المسموم315060

محمد 

يندىنصوح ي سوري04-01-20171999الفرع األدب  1783عرب 

هايوبنور ايوب327650 يسمي  ي سوري01-01-20201999الفرع األدب  1778عرب 

يوزيرهفايزمرام السعيد339270 ي سوري03-01-20101992الفرع األدب  1770عرب 

يثناءحيدرعال منصور3417892 ي سوري02-01-20111993الفرع األدب  1750عرب 

ياحتسابفهيمريماء بال358978 ي سوري15-10-20121994الفرع األدب  1750عرب 

ى الحسن368714 يعتاببدربرسر ي سوري21-05-20121994الفرع األدب  1750عرب 

ي373793 يفاطمهجمالرنا السبست  ي سوري15-05-20161998الفرع األدب  1745عرب 

سندس جنيات384641

محمد 

يفتاةغازي ي سوري02-01-20192002الفرع األدب  1744عرب 

يرحابيوسفسندس جحا392693 ي سوري01-11-20202002الفرع األدب  1738عرب 

علي كمالي401820

محمدجم

يعيدهعه ي سوري20-07-20101991الفرع األدب  1730عرب 

يشعيلهمحمدعتاب عبد اللطيف4119415 ي سوري02-02-20141992الفرع األدب  1723عرب 

نوضاح جىح42278 هياسي  يسمي  ي سوري22-06-20131995الفرع األدب  1720عرب 

ينعماتحسنمصطفن عابدين4310456 ي سوري15-05-20141987الفرع األدب  1712عرب 

يمريميوسفمحمد اليوسف442155 ي سوري01-09-20161983الفرع األدب  1709عرب 
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يثريهمحمدفاطمه لحلح4517088 ي سوري01-08-20141994الفرع األدب  1684عرب 

يصفيهإسماعيلحكم العنجاري467525 ي سوري01-10-20161989الفرع األدب  1679عرب 

هاجر الشيخ زين4711114

عبد 

يمتنالمنعم ي سوري18-01-20131996الفرع األدب  1667عرب 

يمنالمحمديزن دياب48254 ي سوري18-09-20151997الفرع األدب  1646عرب 

ي4958 محمد مؤيد ادلت 

محمد 

يرحابباسل ي سوري21-03-20192001الفرع األدب  1639عرب 

يروفيالخوامريما عزو5014287 ي سوري27-07-20131995الفرع األدب  1637عرب 

يسميهمحمودهبه الدرويش515430 ي سوري08-03-20202001الفرع األدب  1634عرب 

يرتيبهنعيمعبدهللا حمودي528877 ي سوري10-10-20202002الفرع األدب  1629عرب 

يمهااحمدساره مجرود534976 ي سوري25-04-20171999الفرع األدب  1615عرب 

يوطفهسلمانبتول سلوم5427950 ي سوري11-08-20141988الفرع األدب  1608عرب 

يوفاءعمرفاطمة سلما5512770 ي سوري20-01-20131992الفرع األدب  1595عرب 

يمنهمحمودهدى الكفري562413 ي سوري04-08-20202002الفرع األدب  1592عرب 

يسمرقصيرغد اسماعيل5716119 ي سوري15-12-20141995الفرع األدب  1581عرب 

ن5813553 يسحرعمادوالء حسي  ي سوري01-11-20131995الفرع األدب  1573عرب 

يحسنهنايلمحمد االيزار592179 ي سوري18-07-20141996الفرع األدب  1562عرب 

هتيسي يرسى العليوي6010018 يامي  ي سوري05-09-20171999الفرع األدب  1562عرب 

يفداءممدوحساره زهيه6110349 ي سوري10-01-20121995الفرع األدب  1560عرب 

يامينهمايسحيدره المحمود62993 ي سوري01-01-20182001الفرع األدب  1560عرب 

يعبي سعد هللاابراهيم ابراهيم639051 ي سوري25-08-20131994الفرع األدب  1557عرب 

ي6424886
يهيفاءموفقهبه لطفن ي سوري01-01-20141991الفرع األدب  1552عرب 

ينجاةجميلغفران محفوض659234 ي سوري02-01-20121995الفرع األدب  1550عرب 

يفاطمهمصطفناحمد بلوز66379 ي سوري22-01-20141997الفرع األدب  1537عرب 
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فدسائريزن العلي675909 يمي  ي سوري06-05-20202001الفرع األدب  1503عرب 

يملكهزاعجود مظفر6810535 ي سوري01-06-20182000الفرع األدب  1495عرب 

ي6954
ن
يصباحاحمدعبد السالم الصوف ي سوري20-03-20202001الفرع األدب  1488عرب 

يفوزيهنجم الدينآيات الدريعي705380 ي سوري01-01-20202002الفرع األدب  1487عرب 

قدار713845 يمهامحمودمايا بي  ي سوري01-01-20161999الفرع األدب  1486عرب 

يهيامانسنسيبة الدريس7218856 ي سوري05-08-20111984الفرع األدب  1480عرب 

يفايزهفراسمحمد بدور732761 ي سوري26-04-20131996الفرع األدب  1469عرب 

يروجينهتوفيقمحمد دربولي74113 ي سوري06-08-20182000الفرع األدب  1463عرب 

ي7510811
يتن يحسنةزيادنجاح البي  ي سوري01-04-20101992الفرع األدب  1450عرب 

يانتصارحسنرنده المرصي7615693 ي سوري02-11-20101991الفرع األدب  1440عرب 

ينبيلةهيثممحمد خليل777321 ي سوري01-01-20202001الفرع األدب  1439عرب 

يوساممحسننور خرصن782752 ي سوري01-01-20182000الفرع األدب  1430عرب 

يميساءمحمد كارملمياء الفحام798620 ي سوري15-01-20202000الفرع األدب  1423عرب 

يعطريهعليجابر االسعد803690 ي سوري31-01-20181989الفرع األدب  1421عرب 

ينوالمحمد سامتوليب ناصيف8121141 ي سوري09-02-20131978الفرع األدب  1418عرب 

ياميهعليفاطمة جلعوط8214062 ي سوري04-05-20161992الفرع األدب  1404عرب 

يفايزهمحمدمحمد يحت  سعد833137 ي سوري20-01-20202000الفرع األدب  1399عرب 

وق اليوسف849361 يماتيلداأحمدرسر ي سوري25-03-20101992الفرع األدب  1380عرب 

يندىحيدررنيم عمران8511369 ي سوري01-07-20121992الفرع األدب  1370عرب 

هرياضسالف الشعار8611092 يسمي  ي سوري11-01-20172000الفرع األدب  1369عرب 

يليلسليمانخالد ملحم877522 ي سوري25-01-20111992الفرع األدب  1360عرب 

يديناطارقعمر شبلي882964 ي سوري21-06-20202002الفرع األدب  1356عرب 
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نارساء باكي 895476 يديبهأمي  ي سوري15-01-20202002الفرع األدب  1332عرب 

يغيابنارصهدى نارص908992 ي سوري20-01-20101993الفرع األدب  1330عرب 

يجنيتفرحاننغم اليوسف919573 ي سوري31-01-20111994الفرع األدب  1330عرب 

ياتحادفيليبحال ابراهيم925732 ي سوري01-07-20171999الفرع األدب  1322عرب 

يهديهحمدخالديه الهلمي937785 ي سوري20-08-20181996الفرع األدب  1320عرب 

ينجاحأسدنوره العلي944596 ي سوري29-06-20182000الفرع األدب  1319عرب 

ضىح الشمالي95463

محمد 
ن عيةوفاءشاهي  ي سوري01-01-20192002الثانوية الرسر 1311عرب 

يعليامحمدنرسين صالح9622238 ي سوري05-01-20101979الفرع األدب  1310عرب 

يفاطمهفهدبتول المحمود977649 ي سوري01-01-20202003الفرع األدب  1281عرب 

ي985165
يمريمرضواننوره الحورابن ي سوري01-01-20161999الفرع األدب  1274عرب 

يسهاميامنجورج حالوه99190 ي سوري24-07-20202002الفرع األدب  1266عرب 

عيةهزاروائلازدهار السقا100227 ي سوري01-01-20182001الثانوية الرسر 1257عرب 

عيةغصونربيعمياس سويدان101517 ي سوري25-08-20202002الثانوية الرسر 1249عرب 

نغفران القبالوي1025614 يزينبحسي  ي سوري28-10-20182000الفرع األدب  1212عرب 

يسارهاحمدسمر الشامي1036292 ي سوري01-12-20161976الفرع األدب  1211عرب 

يفاتنغسانسميحه زبدي1046846 ي سوري01-01-20192001الفرع األدب  1209عرب 

زكوانفاطمه جلعوط10514637

رادكاتيستلو

يفا ي سوري22-09-20111992الفرع األدب  1200عرب 

ي10614917 يروضهبشاروفاء الحلت  ي سوري25-01-20201997الفرع األدب  1185عرب 

يجاهدهعمارمحمد عمر الحسن1072295 ي سوري05-01-20171998الفرع األدب  1184عرب 

يرنداحافظحيدر شمالي1082983 ي سوري01-01-20192000الفرع األدب  1158عرب 

يسميحةمهيدصالح وسوف109266 ي سوري09-08-20101992الفرع األدب  1120عرب 

هيوسفإلهام المي 11012245 يسمي  ي سوري09-04-20111993الفرع األدب  1120عرب 
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يهيفاءعديسلمان العلي1111536 ي سوري15-04-20202001الفرع األدب  1115عرب 

يسهاممعروفيامن عوده11224284 ي سوري12-07-20201999الفرع األدب  1049عرب 

يزهوراسعدمحمد الصفدي1132346 ي سوري01-01-20202002الفرع األدب  1038عرب 
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