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ي سوري202116/8/2003الفرع العلميمناهلفراسبتول سلمان123541 2238عرب 

ي سوري01-01-20222003الفرع العلميعائدهسالمبتول الحميد214466 2090عرب 

ي سوري08-10-20222004الفرع العلمياحالمدريدغدير عبود314021 2079عرب 

نمهديجالل الرزوق410271 ي سوري01-01-20212002الفرع العلميياسمي  2018عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلميميادةمحمد ديبسلسبيل العسلي544235 1975عرب 

ي سوري11-06-20222004الفرع العلميبديعهمحمودخضن العثمان614793 1965عرب 

ي سوري03-04-20212003الفرع العلميحسنهعبد المجيدقتيبه الجمعه713487 1964عرب 

ي سوري202120/2/2003الفرع العلميميادهاحمدغدير حمزه813845 1955عرب 

ي سوري05-06-20212001الفرع العلميأملعمادضىح الشعار922123 1916عرب 

ي سوري03-01-20222004الفرع العلميزهورعطيهزينه خليفه1026109 1884عرب 

ي سوري202224/6/2003الفرع العلميغصونعبد الباسطقتيبه الكنج1113431 1851عرب 

ي1220065
ي سوري02-02-20222002الفرع العلمينجوىحيدرنور الحورابن 1837عرب 

ي سوري202128/9/2003الفرع العلميغادههيثمحيدر يزبك1314612 1824عرب 

ي سوري202222/8/2004الفرع العلميفاتنعليلؤي الربيع1414794 1798عرب 

ي سوري01-01-20212003الفرع العلميمزيدهحسنعلي الحسن1511977 1786عرب 

ي سوري202217/4/2004الفرع العلميليناعصامبشار ابراهيم1614474 1783عرب 

ي سوري01-01-20212003الفرع العلميهاالعزيزحمزه علي1718113 1763عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلمينرسيناحمدالنا منيا1818654 1744عرب 

نامجد حيدر1912067 ي سوري202114/5/2003الفرع العلمياتحادحسي  1731عرب 

ي سوري202227/8/2004الفرع العلميريمااكرمهادي بدور2013018 1724عرب 

ي سوري202117/4/2003الفرع العلميتغريدشادينغم نسطه2123809 1716عرب 

ي سوري08-10-20212003الفرع العلمينجودمحمدبتول الخلف2222826 1694عرب 

ي سوري202120/2/2003الفرع العلمينجوىسمي عبد الرحمن محيو2311559 1693عرب 

ونية  حديثة/  الفرع العلمي 2022-2021التسويق والتجارة االلكتر
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2421806
شيماء الشيخ أحمد 

ن الياسي 
ي سوري01-01-20222003الفرع العلميأمينهمنذر 1675عرب 

ي سوري202116/3/2002الفرع العلميفريدهكنانرماز يوسف2525329 1661عرب 

ي سوري202213/2/2004الفرع العلميباسمه حناعبد العزيزرودي زيود2610416 1658عرب 

ي سوري01-03-20222005الفرع العلميسمرموىسمحمد الضاهر2727198 1655عرب 

فادي الحكيم2817314
محمد 
ن ياسي 

ي سوري08-10-20222004الفرع العلميعلياء 1653عرب 

ي سوري01-01-20222005الفرع العلميباسمهميشيلغريس شليويط2937635 1652عرب 

05-08-20222004الفرع العلميفريالمحمودقمر السيد3020394
ي 
فلسطينن

مقيم
1652

ي سوري03-01-20212003الفرع العلميوفاءعليزينه طيبه3122631 1648عرب 

ي سوري01-06-20222004الفرع العلمياسماءنادراالء حموده3228181 1647عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلميلبنهمهرانمهند مجر3312822 1644عرب 

ن الحافظ3413114 ي سوري01-01-20222005الفرع العلميريماعبد الساترحسي  1639عرب 

هايمنمحمد الشافعي3519207 ي سوري07-09-20222004الفرع العلميمني  1637عرب 

ي سوري202221/1/2005الفرع العلميفاطمهقاسممحمد باقر حيدر3618203 1637عرب 

ي سوري01-10-20222005الفرع العلميوصفيهعليفاطمه الحدو3722163 1632عرب 

ي سوري01-01-20222003الفرع العلميثريامحمدعبد الجبار عبد اللطيف3813122 1632عرب 

ي3944528
غاليه شاالب 

محمد 

جمال
ي سوري202230/1/2003الفرع العلميصباح 1629عرب 

ي سوري01-01-20212001الفرع العلميكاملهخالدمحمود خلف406705 1627عرب 

ي سوري202221/3/2004الفرع العلميحميدهمحمودخالد رفاعي4132846 1627عرب 

ي سوري202220/7/2004الفرع العلمياكتمالفداءعلي السكاف4212021 1620عرب 

يفهنوافمالك المضب4316348 ي سوري01-01-20222004الفرع العلميشر 1619عرب 

ي سوري04-12-20222004الفرع العلميمنالمحمداية نبهان4418749 1618عرب 

ي سوري01-01-20222003الفرع العلميجهانسمي اسكندر مصيوط4510350 1615عرب 

ي سوري01-01-20222002الفرع العلميميادهآدمذو الهمه عبد هللا4618071 1614عرب 
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ي سوري01-01-20222003الفرع العلميمنالمحمدامان الشعار4725429 1612عرب 

ي سوري01-01-20212003الفرع العلميكوثر مرادجهادابراهيم مراد4817664 1612عرب 

ي سوري202228/5/2003الفرع العلميرائدهاحمدمحمود محمد4912240 1611عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلميرندهخضنعمار المحمود5024481 1609عرب 

ن الغاطي5121348 ي سوري04-03-20222004الفرع العلميعبي خالدياسمي  1600عرب 

ادمنهلعلي أبو علي5212734 ي سوري04-02-20212003الفرع العلميمي  1597عرب 

ي سوري01-01-20212002الفرع العلميعبي مجداغيد الحمود5318902 1597عرب 

ي سوري06-10-20222003الفرع العلمينوفهخالدوليد الحمد5413444 1596عرب 

ي ديب5514061
ي سوري01-01-20212004الفرع العلميسمرعليروبن 1595عرب 

ي سوري202125/9/2003الفرع العلميراغدهالياسمايا الطرشه5623799 1594عرب 

نور الغفري5724306
محمد 

الخالد
ي سوري01-03-20222004الفرع العلميفوزيه 1590عرب 

ي سوري202119/2/2002الفرع العلميبثينهفرحانأحمد أبو طاره5825077 1590عرب 

ي سوري05-12-20222004الفرع العلميزهورعادلعبدهللا عباس5912006 1589عرب 

ي سوري202216/5/2004الفرع العلميسماحنضاليوشع اليوسف6013053 1589عرب 

ي سوري07-02-20222004الفرع العلميناديننضعلي محفوض6112918 1587عرب 

ي سوري01-01-20212003الفرع العلميثناءيوسفهادي الخضور6218397 1585عرب 

ي سوري202120/4/2002الفرع العلميصباعباسرغد العباس6322106 1582عرب 

ي سوري10-06-20222004الفرع العلميفاطمةعبد المنعمايه عصفور6422656 1582عرب 

ي سوري202220/1/2002الفرع العلميزينبعزاتطارق حليطة6520002 1581عرب 

ي سوري202115/7/2003الفرع العلميوعدياشعمار العلي6615473 1580عرب 

ي سوري09-01-20222004الفرع العلميوفاءنضعدي يونس676362 1580عرب 

ي سوري08-05-20222004الفرع العلمينرسينحسامعلي مصطفن687211 1579عرب 

ي سوري01-01-20212003الفرع العلميرشيدةنمرمحمود فياض6920039 1579عرب 
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ي سوري202217/2/2003الفرع العلميرب عمرانمحمد الشيخ علي7023839 1579عرب 

ي سوري06-10-20222004الفرع العلميفاديهايمنيزن السالمه7128680 1578عرب 

ي سوري02-09-20212002الفرع العلمياكابرايادميمون محمد7216980 1577عرب 

ان737593 همنسيبندر المطي  ي سوري202115/5/2002الفرع العلميسمي  1574عرب 

ي سوري01-01-20212003الفرع العلميانعامياشزين الدين السكري7412904 1574عرب 

ي سوري10-04-20212003الفرع العلميايمانبسامفاخم موىس7514649 1574عرب 

ي سوري202224/8/2004الفرع العلميهناديامجداحمد خمرة7619105 1572عرب 

هدوان الشاطر7711764
عبد 

الحسيب
ي سوري01-01-20212004الفرع العلميفريده 1571عرب 

زيد حمدوش7812214
شهاب 

الدين
ي سوري202226/6/2004الفرع العلميغزاله 1571عرب 

ي سوري01-05-20222005الفرع العلميسمررفعتحسن حمد795083 1570عرب 

هخضنرائم خضن8014615 ي سوري202120/5/2003الفرع العلميامي  1569عرب 

ي سوري202213/1/2004الفرع العلمينمريهمحمودعمر الرفاعي8118197 1569عرب 

ي سوري01-01-20212004الفرع العلميغادهمحمودإرم محيميد8221876 1568عرب 

ي سوري01-07-20222003الفرع العلميوفاءملهممحمد الحبيب8311711 1568عرب 

عبد الفتاح عباره8411096
محمد 

غصوب
ي سوري202225/4/2004الفرع العلميسميه 1567عرب 

ي سوري202227/3/2002الفرع العلميفطيمبسامهيا الشعبان8523748 1566عرب 

ي8621789
ناعصامكريستينا الحورابن ي سوري07-08-20222004الفرع العلميمي  1562عرب 

ي سوري01-02-20212003الفرع العلميفاطمهحيدرنىه العلي8720558 1562عرب 

ن شموط8827389 محمد ياسي 
محمد عبد 

هللا
ي سوري01-02-20222005الفرع العلميعال 1560عرب 

ي سوري202117/1/2003الفرع العلميجهينهحساممايا حسن8921342 1559عرب 

ي سوري01-04-20222004الفرع العلميابتسامراتبابراهيم شهدا9013317 1559عرب 

ن الطريف9123462 ي سوري04-01-20222003الفرع العلميرغداءمدحتحني  1557عرب 

ي سوري05-06-20212002الفرع العلميمرياناكمالزين العابدين سليمان9212350 1557عرب 
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ي سوري202229/1/2005الفرع العلميفاطمهرزق هللاعلي المضي9315488 1557عرب 

2022الفرع العلميجانيتفاديوديع كزكو9415368
24/10/200

4

ي 
فلسطينن

مقيم
1552

ي سوري01-01-20212003الفرع العلميايمانايادرهف العموري9520941 1550عرب 

ي سوري01-01-20222005الفرع العلميروعهرامزمحمديمان برنيه9629172 1549عرب 

ي سوري01-01-20212004الفرع العلميفاديةلؤيحيدره دربولي9712124 1547عرب 

هاحمدهاشم السلمان9814218 ي سوري202122/2/2003الفرع العلميمني  1547عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلميرويدهحسنمؤمنات المحضن9938029 1547عرب 

ن1004764 ي سوري07-07-20222003الفرع العلميسلفاناوفيقمحمد شاهي  1546عرب 

ي سوري202231/5/2004الفرع العلميرانياياشايناس ابراهيم10127508 1545عرب 

ي سوري202221/4/2003الفرع العلميعنودموىسشعيب خلوف10212412 1544عرب 

ي سوري07-03-20222003الفرع العلميميادهفوازحسن شلوف10312783 1539عرب 

ي سوري202215/4/2002الفرع العلميصفاءياشحمزه المضي10417310 1539عرب 

2021الفرع العلميسوسنمحمدنغم ربيع10523919
15/10/200

3
ي سوري 1538عرب 

ن10641306 ي سوري05-11-20222004الفرع العلميوفاءمنيفميس الحسي  1538عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلمينجوىخالدمحمدشحود الساطي10711733 1534عرب 

اس أحمد1086223 يني  ي سوري05-07-20222004الفرع العلميرباناج  1533عرب 

فؤادعلي شعبان10912124
رويده 

2022الفرع العلميملحم
25/12/200

4
ي سوري 1532عرب 

ي سوري01-03-20212003الفرع العلميمريمغساندياال نداف11023380 1530عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلميردينهوجيهجعفر المحمد11115157 1528عرب 

2022الفرع العلميفاطمهزكريابشار حسون11215864
30/10/200

3
ي سوري 1527عرب 

ي سوري202230/1/2004الفرع العلميرندةعمادإشاء كرابيج11341873 1527عرب 

ي سوري01-01-20222002الفرع العلميغادهيوسفمحمد ياش المضي11426301 1525عرب 

01-05-20222004الفرع العلميمننطارقليث عيس11526059
ي 
فلسطينن

مقيم
1524
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ي سوري202227/3/2004الفرع العلميروباحكمتابراهيم شحود11612567 1524عرب 

ي11719993
 
اق ي سوري01-03-20212004الفرع العلميرفاعيهخالدابراهيم الي  1522عرب 

ي سوري01-06-20222005الفرع العلميوفاءدريدعلي حسن11811897 1521عرب 

هجمعهمحمد العزو11912046 ي سوري202114/1/2004الفرع العلميعشي  1521عرب 

2021الفرع العلميدولهخليفبراءه الشعله12025166
15/10/200

1
ي سوري 1519عرب 

ي سوري01-01-20222005الفرع العلميجفانخالدياش الخليل12112650 1517عرب 

ي سوري01-01-20222003الفرع العلميزكيهمحمدأنس الحاج12220186 1517عرب 

ن12312735 ي سوري202227/1/2005الفرع العلميسىهأنسعلي الشيخ حسي  1516عرب 

ي سوري01-01-20222005الفرع العلميسلوىعدنانصالح قسوم12414554 1516عرب 

ي سوري202127/4/2003الفرع العلميوزيرهغسانعيس الونوس12515152 1515عرب 

ي سوري01-01-20222005الفرع العلميهناءعمادأحمد الحلوة12610813 1515عرب 

ي سوري10-10-20212003الفرع العلميريتاكنعانكارين الطرشه12723793 1514عرب 

ي سوري01-01-20222005الفرع العلميلبننصالح الدينمحمد ممدوح مندو12811215 1510عرب 

ي سوري03-03-20222004الفرع العلميآمالسليمانعباده العيس12912878 1510عرب 

ناحمد منصور13011338 ي سوري202231/5/2004الفرع العلميزينبحسي  1510عرب 

ي سوري01-01-20212002الفرع العلميكاترينحسنمرهف ونوس13114216 1510عرب 

ي سوري01-01-20212003الفرع العلميزينبعدنانتف  كحيل13229298 1509عرب 

ي سوري01-10-20222004الفرع العلميديانامحمدمنتجب الطويل13315502 1508عرب 

ي سوري01-01-20212004الفرع العلميفاطمهغازيمريم كريش13423652 1508عرب 

2021الفرع العلميوردهحيدرراما عبدالكريم13521450
17/11/200

2
ي سوري 1508عرب 

ي سوري04-01-20212003الفرع العلميهدىحسنمريم العيس13624551 1507عرب 

ي سوري01-09-20222003الفرع العلميميادهمحمدجهاد حوريه13732169 1507عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلميثناءعبد الكريميوشع اليوسف13812075 1506عرب 
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ي سوري04-01-20222004الفرع العلميروالزاهيجيسي حبش13920510 1506عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلميماجدهخالدامينه بيطار14021748 1505عرب 

نأنس دبو14114277 ي سوري09-12-20221999الفرع العلميلميسحسي  1503عرب 

ي سوري09-02-20212002الفرع العلميحفيظهأكرمأحمد فراج14211450 1503عرب 

ي سوري202115/1/2003الفرع العلميتماضنفوازعبد الرحمن عكله14315164 1503عرب 
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