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ي سوري01-01-20192002الفرع العلميرانياابراهيمعيىس عبد هللا111321 2296عرب 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلميهيامعبد الكريمفاطمه زكريا221022 2263عرب 

ي سوري04-01-20131995الفرع العلميآسياعبداللطيفمصعب النداف323133 2260عرب 

ي47035
 
ي سوري202021/4/2000الفرع العلميجواهراحمدحسن الصاف 2259عرب 

ي سوري06-11-20202002الفرع العلميصباطرفههدى عبد الرحمن518102 2254عرب 

2017الفرع العلمينرسيندبيانليال معال627415
13/11/199

9
ي سوري 2253عرب 

ي سوري01-05-20121995الفرع العلمينورهفؤادماجده عبدهللا723084 2250عرب 

ي سوري01-01-20161998الفرع العلميكلوتخليليوسف خليل810740 2228عرب 

ي سوري201523/7/1998الفرع العلميندىاحمدمحمد االسماعيل915160 2227عرب 

وزمعنسام صالح1010983 ي سوري01-01-20182001الفرع العلميفير 2226عرب 

ي سوري201726/6/1999الفرع العلميسالماحمدمحمد العباس119972 2212عرب 

ي1230319
ي سوري01-01-20131994الفرع العلميفطمهرياضحمزه نجم الحسواب  2211عرب 

ي سوري201215/5/1994الفرع العلميجاكلير جمالكارمن الصالح1321513 2200عرب 

ي سوري201313/2/1995الفرع العلميربيحهطاللمنال الجمعه1434056 2174عرب 

ي سوري01-05-20151998الفرع العلميبراءهجاللقمر مخلوف1519316 2164عرب 

ي سوري201428/1/1996الفرع العلميفاطمهراكانلبانه المصطف 1635647 2163عرب 

ي سوري201418/1/1997الفرع العلميالهامأحمدأوس السليمان1724970 2149عرب 

لؤي رعد1811485
محمد ابو 

النرص
ي سوري201622/8/1997الفرع العلميهال 2143عرب 

ي سوري01-01-20182000الفرع العلميأمينةمالكروان بشير1944269 2140عرب 

ي سوري202020/3/2002الفرع العلميتمامبسامأحمد أحمد2012556 2128عرب 

ي سوري01-07-20151997الفرع العلميحنانمحمدعبد النارص الطالب2112716 2123عرب 

ي سوري06-04-20161998الفرع العلميخلودشبلياليسار النارص2217110 2121عرب 

ي سوري01-10-20141997الفرع العلميثريامفيدعلي النجم2325455 2112عرب 

ونيةالفرع العلمي  2020 إىل عام 2010قديمة من عام / التسويق والتجارة االلكتر
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ي دوم2416679
ي سوري01-01-20172000الفرع العلميمن احمدأماب  2107عرب 

ي سوري01-01-20151997الفرع العلميميساءمجتباحسن قباقلي2513141 2105عرب 

ي سوري01-01-20132005الفرع العلميآسيامحمدأيوب العبد هللا2625061 2096عرب 

ي سوري06-10-20202002الفرع العلمينجاححمدانقيس غاله2712572 2096عرب 

ي سوري01-01-20182001الفرع العلميكليمهعبد الكريمحمزه عوده2813600 2093عرب 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلميمنارزيادمايا سعدو2920578 2088عرب 

ي سوري01-01-20141997الفرع العلميداللمحمدأمل جنيدي3037135 2083عرب 

ي سوري01-02-20161999الفرع العلميعفافمحمدبشار عبد الرحمن3111600 2078عرب 

ي سوري01-01-20181999الفرع العلميفاديهمحمد عيدمزين البيطار3227088 2073عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميحنانهيثممجد العلي3312055 2073عرب 

ي سوري201621/9/1998الفرع العلميميساءعبد اللطيفمحمد االحمد3410072 2071عرب 

ي سوري06-05-20121994الفرع العلمياحالمماجدمحمدبدر حسير 3553426 2070عرب 

 علي3617554
ي سوري01-05-20192001الفرع العلميروزيتنورسحنير  2062عرب 

هعيىسمحمد حسن379001 ي سوري03-08-20161998الفرع العلميسمير 2061عرب 

ي سوري06-07-20182000الفرع العلميسوزانسامرجعفر محمد3811334 2052عرب 

هحسانحمزه البكور3920216 ي سوري01-01-20171998الفرع العلميامير 2041عرب 

ي سوري03-07-20202002الفرع العلميماريهاجمالياس نجار409889 2040عرب 

ي سوري01-04-20202003الفرع العلميندىقاسمحسن الحسير 4111874 2037عرب 

2018الفرع العلميميساءنورسبسام زوده4221910
19/10/200

0
ي سوري 2033عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميهندمحمدكنان حجو4312500 2032عرب 

ي سوري01-01-20172000الفرع العلميعائدهعزتماهر السليمان4411085 2031عرب 

ي سوري07-01-20202002الفرع العلميهدىأحمدحسن العلي4512395 2025عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلميوصالراكانمحمود حاج حسن4610375 2022عرب 
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ي سوري01-01-20161999الفرع العلميجماناعلييعقوب السليمان4710157 2021عرب 

ي سوري01-02-20111993الفرع العلمينورالسالممحمودفداء الخباز4831056 2020عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميهاللحسنحسير  شدود499940 2017عرب 

ي5017157 عليهديل العج 
ي سوري01-01-20171999الفرع العلميمن  2013عرب 

ي سوري04-10-20151997الفرع العلميكوثرعليجوليا غنام5119751 2009عرب 

ي سوري01-01-20131995الفرع العلميوفاءمحمد فوزيغن  مراد5235172 2009عرب 

2020الفرع العلميخولهسهيلرشا سليم5323788
25/10/200

1
ي سوري 1999عرب 

ي سوري09-03-20161998الفرع العلمينجلهراتبسليم ادريس5410719 1995عرب 

ي سوري05-03-20182000الفرع العلميعنايهحسنعلي عبد الرحمن5511869 1994عرب 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلميمن عبد الرحمنعال الحسن5625018 1993عرب 

ي سوري03-05-20131995الفرع العلميليلنبيلديمه العيىس5731641 1993عرب 

همحمدتسنيم رسالن585323 ي سوري201820/1/2001الفرع العلميامير 1987عرب 

ي سوري202020/1/1996الفرع العلميمريمعبدالعليممهند الرفاعي5928968 1987عرب 

ي سوري201918/1/2002الفرع العلميمن سميعحسن االحمد6012929 1986عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميرانيهبسامسليمان ملحم6113994 1986عرب 

 العلي6210783
ي سوري12-01-20202002الفرع العلميسوسنقصيخرص  1980عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميازدهارحسانماجد حوريه6311148 1974عرب 

ي سوري01-06-20161999الفرع العلميسهيرعمارأكرم المكاوي648017 1973عرب 

ي6513002 ي سوري01-01-20202003الفرع العلميابتسامحسانايليان صلين  1968عرب 

ي سوري01-10-20151998الفرع العلميسالفعلي الهادينور سلوم6612588 1963عرب 

ي سوري201215/5/1994الفرع العلمينسيمهايمنكنان حسن6716335 1950عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلميابتسامبسامبشائر العلي6814861 1947عرب 

ي سوري05-01-20171999الفرع العلميهناءتميملوتس ابراهيم6918618 1945عرب 
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ي سوري201317/9/1996الفرع العلميمهامحمد نذيربالل الطويل702013 1944عرب 

ي7133371
ي سوري01-01-20141997الفرع العلميوفاءعبد الموالنزهه البويضاب  1944عرب 

ي سوري202014/2/2002الفرع العلميرسامعبد الرزاقمحمد حيدر7212362 1943عرب 

ي سوري12-04-20181999الفرع العلميسوسنرياضكوثر العبدو7324274 1943عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميميسونمحمد جمالمحمد الخياط7419313 1940عرب 

ي سوري01-01-20121995الفرع العلميخديجةصالحرزان صافتلي7523208 1940عرب 

ي سوري202014/2/2003الفرع العلميطيف المحمودعبدهللازينه سليمان7621428 1939عرب 

ي سوري05-01-20171999الفرع العلميجميلهموفقمرح العلي7716939 1936عرب 

ي سوري201925/1/2001الفرع العلميهيامسميحريم الحمود7821194 1929عرب 

ي سوري09-03-20192001الفرع العلميهندادريسطارق ادريس799890 1928عرب 

ي سوري05-07-20202002الفرع العلميشمسهعالءأوس المرصي8011372 1928عرب 

ي سوري201414/5/1996الفرع العلمياتحادفيليبحنير  ابراهيم8134120 1921عرب 

ي سوري202026/6/2002الفرع العلميأوريناحسنمحمد حسن827892 1919عرب 

ي سوري01-01-20181996الفرع العلميفوزيهاحمدرقيه الشماع8323789 1918عرب 

ي سوري07-03-20202002الفرع العلميسىهسامرغدير الحسن8410154 1916عرب 

ي سوري01-01-20182001الفرع العلميامتثالمحمدعمار الخرص 8512287 1916عرب 

ي8611730
ي سوري202028/3/2002الفرع العلمياكرامأنسبرسر الحزواب  1911عرب 

ي8723938
 
ي سوري04-02-20161998الفرع العلميعواطفايادمياس عبد الباف 1905عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميميادهنظام الدينعلي ادريس8812539 1903عرب 

ير8919510 ي سوري201921/4/2001الفرع العلميفاتنهاسماعيلراما رص  1902عرب 

2013الفرع العلميسعادجهادديما المصيص9033794
19/12/199

5
ي سوري 1900عرب 

ي سوري01-10-20172000الفرع العلمينجالشفيقراما زيود9117304 1899عرب 

ي سوري201723/5/1999الفرع العلميدارينمنهلريم العلي9219033 1897عرب 
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ي سوري05-01-20141994الفرع العلميفوزيهنجم الديناسماء الدريعي9335368 1896عرب 

ي سوري201520/1/1998الفرع العلميعزيزهاحمدفراس ديبو9420239 1894عرب 

ي9512343 ي الدينرائد العني 
ي سوري01-01-20161999الفرع العلمييرسىتف  1892عرب 

ي9616971
ي سوري01-01-20181999الفرع العلميجوليتيارسعبد المالك الداالب  1892عرب 

04-06-20192001الفرع العلميعطرشانمحمدياسمير  معيش9716447
ي 
فلسطين 

مقيم
1891

ي سوري06-10-20171999الفرع العلميميادهباسلنجود دربولي9816253 1890عرب 

ي سوري08-01-20161998الفرع العلميناهدهاشمريم العقده9918186 1888عرب 

2020الفرع العلميصفاءزيادمجد ابو دله10012615
28/10/200

2
ي سوري 1886عرب 

ي سوري01-01-20182001الفرع العلميالهامعليلم حمشو10115072 1880عرب 

ي سوري06-01-20202002الفرع العلميعفافماجدجنان الديوب10218685 1879عرب 

ي سوري04-02-20192001الفرع العلمينهاداسامهلمك علي10316929 1876عرب 

ي سوري01-02-20141997الفرع العلميمريميوسفأحمد اليوسف10434821 1874عرب 

ي سوري201927/4/2001الفرع العلميبراءهحسنهبه الحايك10511451 1874عرب 

ي سوري01-03-20151998الفرع العلميمهاتركيسامر الشعبان10613744 1873عرب 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلميناريمانعمرمهدية الرحال10725821 1872عرب 

ي سوري201025/8/1992الفرع العلميمن جهادنور قاص بوالت10825848 1870عرب 

ي سوري01-01-20182001الفرع العلميعفافوسيمعلي عساف10913954 1868عرب 

هصالحتيماء ديوب11018143 ي سوري11-08-20161998الفرع العلميسفير 1867عرب 

ي سوري01-01-20141997الفرع العلميمرسلة الوتارعبد المتير عال مرزوق11133301 1867عرب 

ي سوري10-08-20171998الفرع العلميميساءباللجعفر كراكيت1129296 1864عرب 

ي سوري03-08-20202001الفرع العلميغاده المصطف محمودشفاء سويد11320771 1863عرب 

ي سوري201931/8/2000الفرع العلميسالفطاهررواد الخليل11411151 1861عرب 

ي سوري01-05-20111994الفرع العلميهويداعباسحال الخضور11527515 1860عرب 
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ي سوري09-01-20131995الفرع العلميجاكلير شعبانسماهر عبود11631715 1859عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميأري    جنارصذو الفقار سليمان11712562 1857عرب 

ي سوري01-01-20161997الفرع العلميفاطمهخالدرماح الخافور11817467 1850عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلميابتساماحمدسلمان ياسمير 11912392 1850عرب 

هيحنرسليمان السقا12022221 ي سوري01-02-20111994الفرع العلميخرص  1850عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلميسناءجونفادي معلوف1219191 1846عرب 

ي سوري01-01-20192001الفرع العلميالهامحسنليث حميدوش12216180 1846عرب 

ي سوري201325/9/1995الفرع العلميراواعمادهادي خليل12324247 1843عرب 

ي سوري201925/9/2001الفرع العلمياسمهانفيصلزين العابدين وزو12410242 1842عرب 

ي سوري07-12-20202002الفرع العلميايمانميمونجعفر قاسم12510466 1841عرب 

ي سوري201828/1/1999الفرع العلمينجودوليدغياث قدور12616994 1839عرب 

ي سوري03-01-20202002الفرع العلميخديجهعمرحسام شنو12711506 1838عرب 

ي سوري202028/5/1995الفرع العلميهناءمسلمبراءه الدره12821159 1834عرب 

ى عكاش12914370 ي سوري07-11-20161998الفرع العلميصفيهسليمانبرسر 1830عرب 

ي سوري10-11-20121993الفرع العلميميادهجودتسماح العلي13024809 1820عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميابتساماسامةمحمود السماعيل1314141 1818عرب 

ي سوري12-01-20202001الفرع العلميسمرياسير ساندي العكاري13223838 1818عرب 

ي سوري201525/1/1997الفرع العلميجميلهمصطف عبد الرحيم فرزات13317164 1817عرب 

ي13418033 ي سوري201615/6/1998الفرع العلميريمبسامغزل وهن  1816عرب 

ي سوري201826/3/1999الفرع العلميلبنانور الدينرهف محمد13524244 1815عرب 

ي سوري02-10-20141996الفرع العلميروزيتنورسنور علي13636296 1808عرب 

ي سوري01-01-20171999الفرع العلميريماعليمصطف  حمشو13710213 1807عرب 

هاحمدصالح سلطان1389788 ي سوري201728/6/1999الفرع العلميظهير 1807عرب 
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ي سوري201522/2/1997الفرع العلميايماناسماعيلفراس الجندي13920803 1806عرب 

ي سوري05-06-20202002الفرع العلميميساءمحمددانيال يزبك14011543 1803عرب 

ي سوري201930/1/2002الفرع العلميختامسفيرفرح صالح14121054 1800عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميصباحمحمد راتبعمرو اللوز14210892 1796عرب 

ي سوري01-01-20141997الفرع العلميكتيبةوائلميس الريم الحمود14336826 1796عرب 

ي سوري01-01-20171999الفرع العلميسناءمحمدهاجر يوسف14415572 1795عرب 

ي سوري01-01-20131995الفرع العلميثناءعدنانخرص  محمود14525721 1795عرب 

ي سوري01-01-20192002الفرع العلميجمانهنضالنورالدين حموده14626663 1791عرب 

ي سوري01-01-20161998الفرع العلمينادرةمحمدعادل جحا14711426 1788عرب 

ي سوري201920/9/2001الفرع العلميهباحاتمحيدر لفلوف14817819 1788عرب 

ي سوري201517/7/1997الفرع العلميمن غسانساندي دالي14918802 1787عرب 

15017528
وجدان العبد هللا 

الحيصيه
ي سوري202019/5/2002الفرع العلميفاديااحمد 1787عرب 

ي15118419
ي سوري02-01-20202002الفرع العلمينادياسليمانمعاذ العلدوب  1787عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميميادهسميريوسف ابراهيم15212580 1786عرب 

ي سوري02-06-20202002الفرع العلميغصونعبد الهادينورا الراعي15318863 1785عرب 

ي سوري01-10-20182000الفرع العلميفاطمهمحمودكوكب محمد15427355 1785عرب 

ي سوري03-01-20121994الفرع العلميوسامغياسمجد اليوسف15514914 1780عرب 

ي سوري201627/7/1998الفرع العلميصباضياءمحمد أنس المشلي  1568906 1778عرب 

ي سوري01-02-20131994الفرع العلميفوزهرامزقتيبة قصاب15726106 1775عرب 

ي سوري01-01-20192000الفرع العلميثناءغسانمصطف  مغالج15824160 1775عرب 

07-01-20182000الفرع العلميهبةوليدهيا عليوة15918659
ي 
فلسطين 

مقيم
1774

ي سوري04-05-20141996الفرع العلميفريحةمجي الدينعمرو تمور16024485 1771عرب 

ي سوري202030/9/2002الفرع العلميرامياايمنمحمد عدي عثمان16115847 1770عرب 
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ي سوري201231/5/1992الفرع العلميعطرهنبيلماريل كاسوحة16224529 1770عرب 

ي سوري03-10-20202002الفرع العلميفاديةميشيلليال فياض16321504 1764عرب 

ي سوري04-01-20151994الفرع العلميشاهاغريبهدى الحسن16430362 1763عرب 

ي سوري202019/2/2003الفرع العلميروزهمدينألير  فهد16513301 1762عرب 

ي16638729 ي سوري01-01-20131988الفرع العلميرجاءأسعدسوزان صلين  1759عرب 

ي سوري01-01-20171999الفرع العلميوهيبهمالكبراءه وسوف16719632 1758عرب 

ي سوري03-08-20141996الفرع العلميداللهاشمعلي ابراهيم16833324 1756عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميصفاءنصوحعلي الشيخه16916903 1755عرب 

ي سوري03-10-20151997الفرع العلميردينهآصفندى غانم17028419 1752عرب 

ي سوري01-01-20182000الفرع العلميميساءسموئلعروه الجرف17120762 1750عرب 

ي طه17218614
ي سوري01-01-20192002الفرع العلميظاللرياضهاب  1750عرب 

ي سوري04-07-20202002الفرع العلميفاتنابراهيممحمد اإلسماعيل1734106 1750عرب 

ي سوري201928/5/2001الفرع العلميالهامنرصحسن صالح17412628 1749عرب 

ي سوري01-03-20192001الفرع العلميخولهمرعيجود الصالح17523643 1747عرب 

احمدعلي عبدالرحمن17612148
ترياق 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميعبدالرحمن 1747عرب 

ي17718941
01-01-20161998الفرع العلميداللعمرتف  الحانوب 

ي 
فلسطين 

مقيم
1745

ف الدين17827451 ي سوري01-01-20131994الفرع العلميلطيفهسميحاحمد رسر 1744عرب 

ي سوري202027/1/2003الفرع العلميسمرمحمدغدير عيىس17912395 1742عرب 

ي سوري05-06-20202002الفرع العلميغادهفيصلمحمد علي الحسير 18011501 1742عرب 

ي18119579
ي سوري01-01-20182001الفرع العلميرمالرافعنور الحوراب  1741عرب 

ي سوري201917/1/2001الفرع العلميميلياأحمدمحمد الحموي18213999 1739عرب 

ي سوري202014/5/2002الفرع العلميسوارحاتمجعفر عيىس18313879 1737عرب 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلميوفاءعلييوشع بلول18412845 1736عرب 
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ي سوري01-01-20202001الفرع العلميمن عبد السالمإياد عمار18516140 1734عرب 

ي سوري08-03-20182000الفرع العلميمنالفؤادذياد احمد18613739 1733عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميحوريةاسماعيلنور حسن1879301 1733عرب 

ي سوري201331/7/1994الفرع العلميزينبحسنيوسف السلوم18824010 1732عرب 

ي سوري01-01-20202001الفرع العلميرفعهنارصغزل القاسم18923861 1731عرب 

ي سوري11-02-20202001الفرع العلميرشديهبديعمحمد زهره19019539 1730عرب 

ي سوري01-01-20141996الفرع العلميماريمروانرهف محفوض19135714 1729عرب 

ي سوري01-01-20182001الفرع العلميازدهارمنصورعمار منصور19211918 1728عرب 

ي سوري04-05-20202002الفرع العلميرين تميمجعفر علي19313840 1727عرب 

ي سوري201915/6/2001الفرع العلميجماناساميهاشم العيىس19416527 1726عرب 

ي سوري201917/7/2001الفرع العلميامالفاضلعال السليمان19525678 1725عرب 

201525/7/1990الفرع العلميانتصارنايفنرمير  جمعة19630245
ي 
فلسطين 

مقيم
1725

ي سوري01-05-20202002الفرع العلميلورنافراسابراهيم سليمان19714217 1724عرب 

ي سوري201721/3/1998الفرع العلميساميهحسير عبيد هللا منصور1989823 1721عرب 

ي سوري03-06-20121992الفرع العلميفاطمهعليأروى رستم19924267 1720عرب 

ي سوري01-01-20161998الفرع العلمييرسىعبدالمعير همام قره خالد20013066 1719عرب 

ي سوري09-03-20202002الفرع العلميلينااميلبيير الياس20112693 1718عرب 

ي سوري09-01-20202001الفرع العلميخديجهنضالديانا القوجه20223770 1718عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميهياماحمدمحمد علي20312359 1717عرب 

ي سوري01-05-20202003الفرع العلميحياهسعد الدينابراهيم رض 20411846 1716عرب 

وطي20513185 ي سوري08-01-20202002الفرع العلميفردوسبدرغدير العير 1715عرب 

يفعزيز عوده20612493 ي سوري01-01-20202003الفرع العلميالهامرسر 1713عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلمياحالمسلمانحسن صارمي20712415 1712عرب 
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ي سوري01-01-20192002الفرع العلميجميلهعبد العزيزحسير  حسير 20811552 1712عرب 

ي سوري201921/6/2001الفرع العلميفداءاحمدعلي الحمود20914124 1712عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميزهرهابراهيممحمد الحمود2105988 1705عرب 

ي سوري07-12-20141995الفرع العلميفاطمهاحمدعيىس ابراهيم21127146 1704عرب 

2017الفرع العلميمهجهفجرصالح الحسن21218027
19/10/199

9
ي سوري 1703عرب 

ي سوري03-01-20182000الفرع العلميسهامنرصعلي نرص21317909 1701عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميفاطمهاحمدمؤيد فرهوده21418454 1700عرب 

ي سوري03-08-20121992الفرع العلمياماثلساميعبدهللا الضايع21518874 1700عرب 

ي سوري01-01-20182001الفرع العلميسعدهاسمندرسلم اسمندر21621256 1700عرب 

ي سوري05-05-20202002الفرع العلميافلير سليمانماري حميد21720735 1699عرب 

2019الفرع العلميزهورمجي الدينعمر الشامي21811973
20/12/200

0
ي سوري 1694عرب 

هكنعانرويدا خرص 21914542 ي سوري01-01-20202002الفرع العلميسمير 1692عرب 

201619/8/1997الفرع العلميفتحيةحسنخالد عباس22013441
ي 
فلسطين 

مقيم
1690

ي سوري01-01-20121995الفرع العلميفهيمهعلياسامه ديب22120612 1690عرب 

ين الزعيم22220111 ي سوري201119/1/1994الفرع العلميروعهعمادصي  1690عرب 

ي سوري07-12-20192001الفرع العلميجوليالقمانأغيد عيىس22313255 1685عرب 

ي منال علي22415311
ي سوري01-10-20182000الفرع العلميعبيرغزوانهاب  1684عرب 

ي سوري201414/6/1995الفرع العلميبدريةعليمرص  ابراهيم22530454 1683عرب 

يف22620603 ي سوري01-01-20182000الفرع العلميمهاسميرزينب الرسر 1682عرب 

ي سوري201925/1/2002الفرع العلمينرمير عمارجعفر عيىس22713266 1678عرب 

ي سوري05-11-20182000الفرع العلميحسنهاسعدمحمد حبيب22824117 1675عرب 

ي22910476
 
ف ي سوري202028/1/2003الفرع العلميرامياايادرئيف المرسر 1674عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميريمامحمدلما سلوم23018002 1671عرب 
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وانياسير وفاء الحبيب23121730 ي سوري01-01-20192001الفرع العلميكير 1667عرب 

هزكريابراءه السطور23229299 ي سوري201822/1/2000الفرع العلميسمير 1664عرب 

ي سوري01-01-20182000الفرع العلمينرصهمروانبهاء الدين عوده23313599 1663عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميوفاءعليغدير يوسف2345357 1661عرب 

ي سوري202024/1/1998الفرع العلميهندمحمدخيرمريم البتول سيد23527536 1661عرب 

ي سوري01-01-20111993الفرع العلميثناءمحمدمنتجب صالح23620157 1660عرب 

ي سوري01-03-20151998الفرع العلميمريماسماعيلريان بدور23713742 1658عرب 

ي سوري05-04-20192000الفرع العلميابتساممصطف وفاء مصطف 23819086 1658عرب 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلميغصوناحمدمحمد الخليفة23911571 1658عرب 

يمالك المسالمه24016108
ي سوري03-06-20192000الفرع العلميهناءهاب  1657عرب 

ي2412019
ي سوري05-01-20192002الفرع العلميوفاءوليدعبد الرحمن الحوراب  1656عرب 

هسالمندى علي24223175 ي سوري01-01-20192000الفرع العلميامير 1655عرب 

ي سوري01-03-20172000الفرع العلميهدىباسلمنال نوفل24317943 1654عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميسحراحمديونس العلوش24413714 1653عرب 

ي سوري01-01-20172000الفرع العلمينجاحبركاتغزل الحمود24516873 1652عرب 

ي سوري202020/1/2003الفرع العلميهيامابراهيمعلي ديب24612404 1652عرب 

ي سوري201822/8/2000الفرع العلميازدهارمحمدمهند عبد هللا24717845 1651عرب 

ي سوري01-01-20192002الفرع العلميمريممحمدهنادي ابراهيم24820497 1651عرب 

ي سوري01-05-20111994الفرع العلميميادةحسنمحمد محمود24948722 1650عرب 

ينفراسعلي الرمضان25021081 ي سوري07-06-20202002الفرع العلميشير 1649عرب 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلميسعادغازيعلي الخليل25115382 1648عرب 

ي سوري01-01-20141995الفرع العلميوحيدهفرزاتشادي ابراهيم25227315 1645عرب 

ي سوري05-06-20202002الفرع العلميرجاء الشعبانمنيريزن الشعبان25312318 1645عرب 
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2013الفرع العلميأميمهأحمدحافظ خليل25424734
27/11/199

5
ي سوري 1642عرب 

ي سوري202024/8/2002الفرع العلميوداعحسام الدينزين العابدين الدرويش25510800 1641عرب 

غوث25627255 ي سوري01-01-20201996الفرع العلميهياممروانرضوان الي  1640عرب 

2020الفرع العلمياملتامراري    ج كفا25718125
19/10/200

2
ي سوري 1640عرب 

ي سوري01-01-20192002الفرع العلميهيفاءغسانشذى الدادا25821967 1638عرب 

2019الفرع العلميهناءعبد الرحمناحمد العكاري25912295
31/10/200

1
ي سوري 1637عرب 

ي سوري201230/8/1993الفرع العلميودادمرتص يزن ريمه26017022 1630عرب 

ي سوري01-01-20192001الفرع العلميمريمحسنغزل الضاهر26118917 1628عرب 

ي سوري05-10-20202002الفرع العلميندىنرصابراهيم احمد2627162 1627عرب 

ي سوري201930/3/2001الفرع العلمياعتدالحسنعيىس الحسير 26311323 1627عرب 

ي سوري09-05-20192001الفرع العلميفاطمهمحمدزين مصطف 26417084 1625عرب 

26511531
عبد الرحمن الشيخ 

خالد
ي سوري202024/5/2001الفرع العلميريممحمد كفاح 1624عرب 

ي سوري201615/6/1998الفرع العلميكريمهمنذرصفاء الخطيب26614746 1622عرب 

ي سوري11-01-20171999الفرع العلميحفيظهمحمدعلي عيد26711558 1622عرب 

ي سوري01-01-20192000الفرع العلميالوانسامرخالد حسير 26810046 1621عرب 

ي سوري01-01-20182001الفرع العلمياملمصطف احمد المرصي26912555 1620عرب 

ي سوري01-01-20192000الفرع العلميخديجهعبدااللهمحمد عوده27013114 1620عرب 

ي سوري202028/1/2002الفرع العلميمفيدهأحمدنزيه فندي27116988 1619عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميمياسهعليزين العابدين علي27213364 1618عرب 

ي سوري12-02-20171998الفرع العلميريمرضوانمرح عشماوي27319887 1617عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميجهيدةعليحازم العكاري27410058 1616عرب 

ي سوري05-04-20182000الفرع العلميبسماتجمالرنيم هزيم27519193 1615عرب 
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