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ن غازي119816 ي سوري201625/4/1998الفرع العلميهند العليعليحسي  2330عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلميآمالمفيدسليمان القاسم211015 2328عرب 

ي سوري05-01-20141996الفرع العلميرنامصباحسليمان شموط334055 2319عرب 

ي سوري07-01-20182000الفرع العلميسهاممحمدحنان العلي420054 2294عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلميلينابدريارا الصالح517065 2293عرب 

ي سوري201618/7/1998الفرع العلميلوريسابراهيمعلي العثمان69148 2287عرب 

ي سوري09-05-20131995الفرع العلميرويدهمنذريزن سلطانه723381 2281عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلميصبحيهعبد الكريمهزار الحلو827720 2260عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميرابعهبشي فراس رعد99405 2259عرب 

نايادعلي اسماعيل1012712 ي سوري01-01-20172000الفرع العلميياسمي  2256عرب 

ي سوري01-01-20131996الفرع العلميدولتمحي الدينعبد القادر مرزوق1123536 2251عرب 

ي سوري201520/4/1997الفرع العلميانصافعليحسن عساف1213040 2250عرب 

ي سوري201727/5/1999الفرع العلميسالفعصامكرم طيبا1310191 2248عرب 

ي سوري201615/7/1998الفرع العلميكوثرحسنجعفر حسن149786 2244عرب 

ي سوري201628/5/1998الفرع العلميرناعامرغاليه بربر1515952 2239عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلمينرسينسعيدعارف عبدالرحمن169914 2235عرب 

ي سوري201525/2/1998الفرع العلميمننرفعتشالي مار شدود1719564 2232عرب 

حسن علي188728
ي سوري201715/7/1999الفرع العلميحلوةمصطفن 2227عرب 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلميروندفايزعلي محمد1913456 2227عرب 

ن األحمد2026808 ةأحمدحسي  ي سوري201428/1/1997الفرع العلميشهي  2225عرب 

ي سوري01-01-20151997الفرع العلميسليمهنادرنديم بشيش2115025 2222عرب 

ي2248304
ى الحورابن ي سوري201419/6/1996الفرع العلميمريمعمادبرسر 2216عرب 

2020 إىل عام 2010قديمة من عام / الدراسات القانونيةالفرع العلمي 
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ي سوري01-01-20161999الفرع العلميسهيلهنارصاميمه اليوسف2315801 2216عرب 

ي سوري02-06-20171999الفرع العلميهيفاءمحمدخضن الخضور2410325 2216عرب 

ي سوري04-10-20151997الفرع العلميسالمسليمانرنيم المضي2519262 2206عرب 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلميشهديهزيادعلي االبراهيم2613446 2206عرب 

ي االبراهيم2725256 ي سوري201420/3/1996الفرع العلميليلمحمداب  2202عرب 

ازأحمدنهلة األحمد2834203 ي سوري01-01-20131996الفرع العلميشي  2199عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلميامينهكمالمنن ضاهر2915722 2199عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلميخدوجعليرودينا الشهاب3027311 2198عرب 

ي سوري201424/1/1996الفرع العلميسالمفيصلعلي الشقوف3132345 2198عرب 

ي سوري01-01-20172000الفرع العلميفراتنضالشوكت الخضور329787 2198عرب 

ي سوري201521/7/1997الفرع العلميرنايارسمحمد المحرز3319428 2194عرب 

ي سوري201525/1/1998الفرع العلميرجاءمحمدرقيه الحسن3426722 2192عرب 

ي سوري201516/5/1998الفرع العلميزينبعادلصقراط المحمد3519259 2192عرب 

ي سوري06-02-20151997الفرع العلميمحاسناحمدآصف المحمود3613245 2186عرب 

ي سوري07-01-20161998الفرع العلميابتسامعليمروه عزيزي3717840 2186عرب 

ي سوري201613/2/1998الفرع العلميميساءاحمديونس سليمان3810741 2185عرب 

ي سوري201615/5/1998الفرع العلميمهارياضاحسان الشقيع3918629 2184عرب 

2016الفرع العلميسلممحمدجعفر االحمد4011309
19/10/199

8
ي سوري 2183عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميميسونمحمودبتول سلهب4119935 2181عرب 

ي سوري09-12-20111993الفرع العلميمريمعبدالرزاقفاتن الطقس4228563 2180عرب 

ي سوري01-01-20101992الفرع العلميشهيدهحسنعال المضي4326491 2180عرب 

ي سوري01-01-20172000الفرع العلميسوسنمصطفننور سالم4416979 2179عرب 
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ي سوري05-04-20141996الفرع العلميرجاءابراهيممايا محمد4533977 2178عرب 

ي سوري201423/7/1996الفرع العلمييرسىاحمدنور السليمان4634685 2175عرب 

ايمان العلي4720256
ن ي سوري01-01-20151997الفرع العلميروضهحسي  2171عرب 

ي سوري201717/9/1999الفرع العلميربامصطفنماجد مجر4811762 2169عرب 

ي سوري04-05-20151997الفرع العلميزهورجدعانعمار القدور4926010 2169عرب 

ي سوري201415/1/1997الفرع العلميايمانطارقدعاء ابوعيوش5041813 2168عرب 

ي سوري201717/5/1999الفرع العلميهياممنهلمحمد االحمد5112251 2161عرب 

ي سوري01-04-20151998الفرع العلميليناواصلعلي وسوف5220203 2158عرب 

ي سوري01-01-20161998الفرع العلميوطفانزيهعبد الرحمن شلهوب535982 2157عرب 

ي سوري201322/3/1995الفرع العلميلميساسامهفراس الطعمه5426010 2154عرب 

نمحمد الخضن558896 ي سوري201613/4/1998الفرع العلمينظميهحسي  2150عرب 

ي سوري01-01-20151997الفرع العلميسهامعلينغم الحمدو5621596 2150عرب 

ي578791
ي سوري201719/1/1999الفرع العلميريماحمدحمزه الحورابن 2146عرب 

ي سوري04-10-20151997الفرع العلميحميدهعبد الرحيماسامه الشيخ5814849 2145عرب 

ي سوري201828/1/2001الفرع العلميمننعدنانغدير محمد5912632 2145عرب 

ي سوري01-01-20182002الفرع العلميزهرهعبد العزيزسعود خليل6020 2139عرب 

2020الفرع العلميفاديااسامهماهر جوهره6114007
23/11/200

2
ي سوري 2139عرب 

ي سوري01-05-20141997الفرع العلميآياتأحمدبيان العطار6250286 2138عرب 

ي سوري10-01-20141996الفرع العلمينضةحسنريم الجمعة6334390 2136عرب 

ي سوري01-01-20141997الفرع العلميايمانحسنآالء العلي6437214 2130عرب 

ي سوري01-10-20131996الفرع العلميأسماءمصطفنمحمد أسامة جنيد6523629 2130عرب 

ي سوري07-09-20151997الفرع العلميهاللهنارصزينه قاسم6619020 2129عرب 
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ن679733 ي سوري201720/1/2000الفرع العلمياعتدالحسنخضن الحسي  2128عرب 

ي سوري03-11-20161998الفرع العلميريوفمحمدتبارك السلمان6816727 2122عرب 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلمينرسينسعيديوشع عبد الرحمن6913663 2120عرب 

ي سوري01-01-20131995الفرع العلميهاللهنارصمرح قاسم7035474 2112عرب 

ي سوري07-12-20131992الفرع العلميزينهمحمدغنا الحالق7138136 2111عرب 

ي سوري201730/1/1995الفرع العلميآمنهمحمدنىه قزعل7220501 2111عرب 

ي سوري02-05-20192001الفرع العلمينايفهحميدرهف قطيش7320193 2111عرب 

ي سوري01-01-20172000الفرع العلميسحررامزجعفر الدرويش7410320 2097عرب 

ن سلوم7510908 ي سوري01-05-20172000الفرع العلميفادياخليلحسي  2095عرب 

ي سوري01-08-20202003الفرع العلميكوكبكمالمحمد عيىس7612408 2087عرب 

هحيدرريه اليوسف7720406 ي سوري03-01-20151997الفرع العلميسمي  2086عرب 

ي سوري10-03-20161998الفرع العلميابتسامصديقأسامه محمد789746 2084عرب 

ي سوري201421/8/1996الفرع العلميفادياخليلمحمد سلوم7926619 2084عرب 

ي سوري01-09-20202003الفرع العلميرنامنتجبرهام الضاهر8017882 2083عرب 

ي سوري09-10-20151997الفرع العلميسهامحاتمتاال عيىس8120369 2083عرب 

ي سوري201331/8/1995الفرع العلميميادهعليجعفر الحكميه8219323 2081عرب 

ي سوري01-01-20171998الفرع العلميافتخارمحمدمهند اإلسماعيل839384 2080عرب 

ي سوري06-05-20141996الفرع العلميناديارامزيوسف حسن8424922 2079عرب 

2015الفرع العلميعيدهعدنانأحمد عاصي8513230
23/12/199

7
ي سوري 2076عرب 

ي سوري201419/9/1996الفرع العلميميكاديحن ريتا الغريب8634388 2073عرب 

ي سوري10-04-20151997الفرع العلميحكيماميموننوار عثمان8720347 2072عرب 

ي سوري201520/8/1997الفرع العلميصباحسليمانعلي المنصور8813448 2070عرب 
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ي سوري201314/8/1995الفرع العلميلياليوسفمحمد المحمود8923411 2066عرب 

ي سوري01-07-20131996الفرع العلميميادهمحسنحمزه المحمد9023829 2064عرب 

ي سوري01-01-20182001الفرع العلمينعيمهاحمدبتول االحمد9120047 2061عرب 

ي سوري01-01-20121993الفرع العلميجلنارموفقغزل عمران9217891 2060عرب 

ي سوري01-01-20182001الفرع العلميانتصارنورسفاطر ابراهيم9311947 2058عرب 

ي سوري201822/3/2000الفرع العلميتغريدباللبتول علي9418186 2057عرب 

ي سوري201724/8/1998الفرع العلميانتصارطاللنهاد الخطيب9516649 2057عرب 

ي سوري04-01-20131995الفرع العلميغادهرمضانروجينه االحمد9635425 2055عرب 

ي سوري01-01-20161998الفرع العلميغفران المحرزسمي رغد المصطفن9726855 2053عرب 

ي سوري01-01-20192001الفرع العلميعبي علياحمد علي9816865 2053عرب 

ي سوري01-01-20141997الفرع العلميشعيلهمحمدعلي اكي  حمود9934327 2050عرب 

ي سوري201728/1/2000الفرع العلميهيامراجحريام العلي10019520 2049عرب 

ي سوري01-01-20161998الفرع العلميسمرعليفينوس حسن10128386 2049عرب 

ي سوري201720/1/1999الفرع العلميوعدحسامجعفر عفيفه10210137 2048عرب 

ي سوري201326/3/1995الفرع العلميهيامعليرهف الشقيف10333287 2047عرب 

ىرامزبشار الصقر1048897 ي سوري07-06-20171998الفرع العلميبرسر 2044عرب 

ي سوري08-08-20171999الفرع العلميجويدهصالحامل الصالح10517262 2043عرب 

ي سوري201819/9/2000الفرع العلميدلعونجمالغاده رزوق1066375 2042عرب 

ي سوري201819/7/1999الفرع العلميعتوكحسنمحمد علي عامر10717026 2040عرب 

عبداللطيفاطمه الزمام10824405

ف
ي سوري01-02-20121994الفرع العلميهيفاء 2040عرب 

ي سوري01-01-20111994الفرع العلميامتثالماجدباسل هزيم10921708 2040عرب 

ي سوري201421/3/1996الفرع العلميرويداعيىسازدشي  داؤد11025273 2039عرب 
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ي سوري01-01-20162005الفرع العلميسحرمحمدأدهم عوده11111449 2037عرب 

ي سوري201728/3/1999الفرع العلميمطيعهابراهيمحال المحمد11215821 2036عرب 

ي سوري01-01-20182000الفرع العلميثرياابراهيمروان ضاهر11319205 2033عرب 

ن11415669 نحسن حسي  ي سوري06-07-20151997الفرع العلميهيامحسي  2032عرب 

ي سوري03-01-20161998الفرع العلميريماسماعيلجعفر السالمه11510715 2031عرب 

ي سوري01-03-20202003الفرع العلميهناءمحمدحمزه سالم11612304 2028عرب 

ي سوري01-01-20172000الفرع العلميسهامنزارعبدالهادي يونس11710969 2028عرب 

ي سوري05-03-20202002الفرع العلميكونولماهررزان رحال11816666 2026عرب 

نا محمود11934006 ي سوري03-08-20141996الفرع العلميفيفيانعليمي  2026عرب 

2017الفرع العلمينوالعدنانمحمد االحمد1209532
27/11/199

9
ي سوري 2021عرب 

ي سوري01-01-20141996الفرع العلميرحابهيثمالمقداد العلي12124645 2019عرب 

ي سوري01-05-20161999الفرع العلميمنيفهمجتن جميل محمود12211888 2019عرب 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلميهدىعبدالنارصعالء زوزا12322137 2019عرب 

ي سوري201325/1/1996الفرع العلميانتصارسليمانمحمد ربيع12424327 2012عرب 

ي سوري201928/9/2001الفرع العلميروعهعماديارا الزعيم12517726 2011عرب 

ي سوري01-01-20171999الفرع العلميربابمحسنجودي ابراهيم12613746 2011عرب 

ي سوري202023/3/2001الفرع العلميسعادفؤادحيدرة العلي12713699 2010عرب 

ي سوري201516/6/1997الفرع العلميانتصارحسنفايز عوده12815090 2010عرب 

ي سوري01-08-20131996الفرع العلميرويدهشوكترهف الحسن12932906 2009عرب 

ي سوري201631/5/1998الفرع العلميرمساءمنصورريتا الديوب13017193 2007عرب 

ي سوري01-01-20192001الفرع العلميشاديهحسنمحمود شيحان1315264 2007عرب 

ي سوري01-01-20141997الفرع العلمينهيلهانطونهبه مقدسي13236374 2006عرب 
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ي سوري01-01-20161998الفرع العلميآمنهوليدمحمد العبيدي13322405 2005عرب 

ي سوري201526/1/1998الفرع العلميبلسمحيدرسها العز الدين13423076 2004عرب 

ي سوري07-01-20171999الفرع العلميفاديهنارصيامن النارص13526624 2003عرب 

ي سوري04-01-20151997الفرع العلميسناءشفيقمحمد ملقط13616533 2001عرب 

ي سوري01-01-20141996الفرع العلميفطومنضالشذا عبود13720346 2001عرب 

ي سوري202017/8/2002الفرع العلميميساءسليمانمصطفن الخرفان13810994 2000عرب 

ى شدود13936791 2014الفرع العلميانعامسليمانبرسر
16/11/199

6
ي سوري 1997عرب 

علي طيبا14010503
ن ي سوري202021/1/2003الفرع العلميثورهياسي  1994عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميسوسنسليمانهديل ملحم14118871 1993عرب 

يموسهارون جوهره14214010
ي سوري202020/9/2002الفرع العلميمعابن 1992عرب 

ي سوري04-01-20141995الفرع العلميوردهأحمدآصف عرنوس14326918 1992عرب 

ن14418083 ي سوري201829/1/2001الفرع العلميلميسبدر الدينلما شاهي  1990عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميحايرهعليكفاء العلي العثمان1459072 1984عرب 

 المنصور العلي14612973
ي سوري01-01-20151998الفرع العلميفاطمةاحمدمضن 1982عرب 

ي سوري01-01-20161997الفرع العلمينادياحسنمصطفن بوظان14710855 1982عرب 

ةاكرمرقيه عبد الكريم14831943 ي سوري01-01-20121991الفرع العلميسمي  1980عرب 

ي سوري01-01-20131995الفرع العلميرجاءمحمدرهف االبراهيم14932573 1980عرب 

ي15017078
ي سوري01-01-20202003الفرع العلميفاتنمني أسماء عوبن 1977عرب 

ي سوري201616/6/1998الفرع العلميهالعدناناحمد الخضن1518946 1973عرب 

ي سوري01-10-20151998الفرع العلميوسامعمادرقيه العبدهللا15219755 1971عرب 

ي15319358
يمرح الجابن ي سوري01-01-20182001الفرع العلمينرسينأب  1968عرب 

ي سوري06-01-20161998الفرع العلميسمربشارفريد الطرشه15412070 1967عرب 
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زكريا اليوسف15513375
سيف 

الدين
ي سوري201523/1/1998الفرع العلميحياة 1964عرب 

علي العمر15618488
ي سوري01-01-20151998الفرع العلميصفيهمصطفن 1959عرب 

ي سوري01-01-20141997الفرع العلميمننغسانآالء الهابط15733654 1958عرب 

ي سوري202022/6/2002الفرع العلميوهيبهزهي ابراهيم حماد15812471 1954عرب 

ي سوري01-01-20172000الفرع العلميغصونعليهديل قني 15928243 1953عرب 

ي سوري06-02-20192001الفرع العلميزينامحسنحمزه حسن1608515 1953عرب 

ن طه16113145 ي سوري01-01-20151997الفرع العلميصفيهعوضحسي  1952عرب 

ي سوري201117/9/1993الفرع العلمينبيههرائقأسيا العبدهللا16226626 1950عرب 

ي16312314
ن شينن ي سوري201315/2/1995الفرع العلمياعادمرعيحسي  1950عرب 

ي سوري201819/5/2000الفرع العلميمنالعرفانمحمد مازن عماره16421734 1950عرب 

ي سوري01-01-20151997الفرع العلميفاطمهطالبمجد ابراهيم16513191 1944عرب 

ي سوري07-09-20192001الفرع العلمياعتدالسهيلبالل بدران16613956 1941عرب 

نماري عساف16722073 ي سوري201218/1/1995الفرع العلميرجاءحسي  1940عرب 

ن اسماعيل16823552 ي سوري05-01-20121993الفرع العلميابتساممحمدياسي  1940عرب 

ي سوري201824/1/2001الفرع العلميمندريسمحمدهناء الصالح16918539 1938عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميابتسامعبد الكريمعالء جردي17015514 1938عرب 

ي سوري202019/7/2002الفرع العلميمنالعلييوسف سالم17112383 1937عرب 

ي سوري202026/7/2002الفرع العلميرويدهمرهججعفر مرهج1727792 1936عرب 

ي17311886 ي سوري201824/9/2000الفرع العلميريئامعيىسعلي الونوس الصلين  1934عرب 

ن ضاهر17436447 ي سوري201422/5/1996الفرع العلميثرياابراهيملجي  1931عرب 

ن17534830 ي سوري201431/8/1996الفرع العلميفاطمهعليازدهار عجي  1929عرب 

ن عباس17626074 ي سوري04-01-20202001الفرع العلميالرامحمدبشي حني  1926عرب 
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ي سوري01-01-20202002الفرع العلميبراءهسليمانجعفر الحرفوش17710050 1925عرب 

موس االحمد17812453
عبد 

اللطيف
ه 2016الفرع العلميشهي 

28/12/199

7
1924غي  سوري

ي17914572 ي سوري01-01-20171999الفرع العلميهدىوليدعمران الضن  1923عرب 

ي سوري01-01-20172000الفرع العلميجمانههشامعزيز خضور1809827 1922عرب 

ي سوري09-08-20171999الفرع العلميهيامراغبحسام ابودله18112029 1922عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلمينهادعمررغد عمر18231188 1920عرب 

2019الفرع العلميلينابسامطارق موس حسن18310067
14/11/200

0
ي سوري 1920عرب 

2017الفرع العلميآمالكمال الدينابراهيم سالم1848763
27/10/199

9
ي سوري 1920عرب 

ي سوري201020/1/1993الفرع العلميابتسامعليسليمان األسعدعفوف18519006 1920عرب 

ي سوري01-01-20172000الفرع العلميميادةمحمودمرهف العبدهللا1869381 1918عرب 

ي سوري201420/7/1996الفرع العلميعبي عليحسن العيىس18726899 1917عرب 

18825463
عبد الرحمن عبد 

الرحمن
ي سوري01-01-20131995الفرع العلميضحمحمود 1915عرب 

2018الفرع العلميصالحهمحمدبشار الرفاعي18919196
20/10/200

0
ي سوري 1911عرب 

ي سوري201024/1/1992الفرع العلميملكوحيدحسن حربا19022037 1910عرب 

ي سوري201816/4/2000الفرع العلميفادياعليرؤى سليمان19118238 1909عرب 

ي سوري201724/1/2000الفرع العلميمنذرهيارسليث بركات19215613 1909عرب 

ي سوري201725/1/2000الفرع العلميحناننزيهمايا علي19318346 1908عرب 

ي سوري07-03-20192001الفرع العلميفادياخليلفاخم سلوم19412538 1908عرب 

ي سوري01-01-20161998الفرع العلميفاطمهيونسغدير مخلوف19512489 1907عرب 

ي سوري201515/5/1997الفرع العلميمريميونسمصطفن اليونس19613722 1907عرب 

ي سوري201823/3/2000الفرع العلميسوسنغسانغدير صالح19714995 1907عرب 

ي سوري202025/1/2001الفرع العلمياسمهانمحمدسلسبيل هدية19832821 1903عرب 
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ي سوري11-01-20202002الفرع العلمياماللؤيهديل عري    ج1996930 1902عرب 

ي سوري201828/2/2000الفرع العلميسهيلهنارصاحمد الحسن20014185 1902عرب 

ي سوري01-01-20192000الفرع العلميصفاماهرعمر شيخ الزور20118684 1901عرب 

ي سوري12-10-20111992الفرع العلميدرزيهصالحسحر حسن20220801 1900عرب 

ي سوري01-01-20121994الفرع العلميابتساميوسفمنار سلطان20320823 1900عرب 

ي سوري201422/8/1995الفرع العلميخديجهمحمدريم خزام20436959 1895عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميغروبمحموداحمد االبراهيم20511390 1886عرب 

ي سوري08-01-20141996الفرع العلميسمريحن ثناء بكار20635992 1881عرب 

ي سوري201215/3/1994الفرع العلمينبيهاابراهيمسحر عقول20723333 1880عرب 

ن20834835 ي سوري05-03-20141995الفرع العلميفاطمهعليزينب عجي  1880عرب 

ي سوري201225/5/1994الفرع العلميميمونهمصطفنرشا زعيير20923672 1880عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميهياماحمديزن علي21016475 1878عرب 

ي سوري12-09-20192001الفرع العلميرباعبد الكريمغدير جردي21113376 1876عرب 

ي سوري07-01-20171999الفرع العلميالماظهحيدرغدير سقور21212664 1875عرب 

نابراهيم محمد21325001 ي سوري201415/6/1993الفرع العلمينجاححسي  1874عرب 

ي سوري201731/1/2000الفرع العلميسهي عبد الهاديجعفر العلي2149649 1874عرب 

ي سوري01-01-20151997الفرع العلميوردهاحمدزينه المنصور21521978 1872عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميهيفاءمحمدماهر الجمال21610563 1871عرب 

ي سوري04-08-20202002الفرع العلميعربيهمحمداحمد ايبو21711245 1871عرب 

ي سوري01-01-20121995الفرع العلميازدهارعدنانزينب السعيد21820775 1870عرب 

هيوسفربيع االحمد21930129 ي سوري01-01-20131995الفرع العلميشهي  1869عرب 

محمد العلي22038185
ن ي سوري201421/3/1991الفرع العلميخالديهحسي  1866عرب 
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نهديل دنوره22129314 ي سوري201625/1/1999الفرع العلميمثالمعي  1864عرب 

ي سوري08-12-20131994الفرع العلميسالمنجداتمحمد فياض22229435 1863عرب 

ي سوري01-01-20111994الفرع العلميفريالمسلمسليمان سليمان22320913 1860عرب 

ي سوري01-01-20171999الفرع العلميأمنهيوسفصالح غريب2249792 1857عرب 

ي سوري01-01-20192002الفرع العلميغيداءعلياحمد دندش22517093 1855عرب 

ي سوري01-01-20192001الفرع العلميأحالمأمجدندى الجميه22621732 1855عرب 

نمحمد سليم االحمد22712162 ي سوري201629/1/1999الفرع العلميسميهامي  1854عرب 

نابراهيممحمود مسلم22810194 ي سوري06-08-20202002الفرع العلميمارسي  1853عرب 

ي سوري01-01-20111993الفرع العلمينجمهعبدوفاتن جمعه22921400 1850عرب 

ي سوري01-06-20161999الفرع العلميايماناحمدتسنيم حسن النجار23022515 1849عرب 

ي سوري01-01-20172000الفرع العلميهالهبسامرنيم العلي23116787 1848عرب 

ي سوري01-01-20161997الفرع العلميفاطمهيوسفمحمد محمد داوود23222406 1845عرب 

ي23333441
ي سوري201331/1/1996الفرع العلميمثلنارصريم الجورابن 1842عرب 

ن23424038 ي سوري08-02-20202002الفرع العلميسىهأنسمايا الشيخ حسي  1841عرب 

ي سوري07-03-20141996الفرع العلميمننكاظمعلي الخضن23526821 1841عرب 

2011الفرع العلميهالهمحمدلبنن خلف23625317
24/10/199

3
ي سوري 1840عرب 

ي سوري201525/3/1997الفرع العلميساميهعبدومحمد الحمود23720093 1839عرب 

ي سوري201715/9/1999الفرع العلميسهامزياديارس الديوب23810071 1838عرب 

ي سوري01-01-20141996الفرع العلميانتصارنايفمرح جمعه23946076 1838عرب 

ي سوري01-08-20202003الفرع العلميجمانهحاتمرشا السليمان24018727 1831عرب 

ي سوري11-12-20182000الفرع العلميهناءعليديب حبيب24112691 1830عرب 

ن24221728 ي سوري01-01-20121994الفرع العلميمننفاروقهدى الحسي  1830عرب 
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ي سوري01-11-20161998الفرع العلميسكينهأحمدعبد اإلله فرزات24311469 1829عرب 

ي سوري201424/8/1996الفرع العلميرويدةنضجمانة الرجب24433694 1828عرب 

ي24515947
كمابن ي سوري01-01-20201999الفرع العلميعسليهاحمدنور الدين الير 1827عرب 

ي سوري201313/1/1996الفرع العلميفيضهعيىسمحمد المنصور24624223 1826عرب 

ي سوري01-01-20192002الفرع العلميفاطمهعبد هللاضح الزين24720016 1824عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلميبدرهخالدمجد فارس24812442 1822عرب 

ي سوري01-01-20182000الفرع العلميانصافنورسهديل خليل24914405 1821عرب 

ي سوري01-11-20172000الفرع العلميعائدهمحمودآالء الموس25018968 1820عرب 

ي سوري01-01-20121994الفرع العلمينجاحمفيدرفيف العلي25121719 1820عرب 

ي سوري11-04-20161998الفرع العلميميادهاكرمرنده صالح25214918 1820عرب 

ي سوري201931/1/2002الفرع العلميخلودفراتحيدر حموده25310042 1819عرب 

ي سوري11-04-20171999الفرع العلميوفاءعصامأحمد الخلف2549576 1818عرب 

ي سوري04-01-20151996الفرع العلميوضحهعبد الكريمدياال عواد25529484 1818عرب 

ي سوري01-01-20131995الفرع العلميغصونمصطفنهبه المضي25634971 1816عرب 

ي سوري201820/7/2000الفرع العلميلينامحمدبشار بدور25712609 1815عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميليلهعزيزميس حسن25820806 1814عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلمينجوىاحمدعبد الرحمن غندور2599082 1814عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلميهيفاءباسمزينه مصطفن26014728 1812عرب 

ي سوري05-05-20141995الفرع العلميفهيدةدبيسوالء العثمان26135897 1812عرب 

ي سوري01-10-20202003الفرع العلميفاطمةقصيعال عيىس26220544 1810عرب 

ي سوري01-05-20182001الفرع العلميرانيهمحمدرند يونس26318260 1810عرب 

نمحمدمحمود بدر26412386 ي سوري01-11-20192002الفرع العلميلجي  1805عرب 
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ي سوري09-03-20182000الفرع العلميوردهاسدحيدر ابراهيم26514188 1802عرب 

ي سوري01-01-20161998الفرع العلميالخنساءداووداناغيم قشعم26614350 1801عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميمنتىهيونسعمار شبوط26711936 1799عرب 

ي سوري01-01-20161998الفرع العلمياليانامحمديوسف الحسن2688619 1797عرب 

ي سوري06-10-20151996الفرع العلميمرسهسهيلدانيال سقور2698531 1796عرب 

ي سوري08-01-20202002الفرع العلمينجمهعبدهحمامه جمعه27025306 1795عرب 
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