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202116/8/2003الفرع العلميناديامصطفىأنس حسون110267
ي 
فلسطينى

مقيم
2289

ي سوري05-10-20212003الفرع العلميسماريارسهديل علي220093 2262عرب 

ي سوري01-10-20212003الفرع العلميوفاءعيىسعلي الخطيب34464 2183عرب 

ي سوري01-08-20212002الفرع العلميعدلهصالححيدر حسن414768 2162عرب 

ي سوري08-04-20212003الفرع العلميازدهارمحمدعبد الكريم الحسن512166 2112عرب 

ي سوري08-02-20212003الفرع العلميتغريدسليمانحسن العلي614818 2107عرب 

ي سوري02-01-20212003الفرع العلميميحكمترند عبدهللا712356 2076عرب 

ى813165 ىحيدر الياسي  ي سوري202119/7/2003الفرع العلميرقيهحسي  2061عرب 

ي سوري202220/1/2004الفرع العلميجمانهنضالاحمد حموده919138 2061عرب 

ي سوري01-03-20212004الفرع العلمياحالمفيصلتميم اليوسف1015334 2050عرب 

ي سوري01-01-20212004الفرع العلميفوزهحمودمحمد الطاهر116541 1993عرب 

ى العكاري1211813 ي سوري01-01-20212003الفرع العلميغفرانشعبانحسي  1979عرب 

ي سوري09-12-20212003الفرع العلميزهوهضاويآالء ضاوي1329205 1971عرب 

محمد دغمه145314
عبد 

الكريم
ي سوري202114/9/2003الفرع العلميبيان 1955عرب 

ي سوري202213/5/2004الفرع العلميسحرايادزين الدين شحاده1514001 1950عرب 

ي سوري10-03-20212003الفرع العلمياسماءمحسنعدنان الخضور1615188 1941عرب 

ي سوري202215/3/2001الفرع العلميبديعهمحمد نورتسنيم الشمو1725493 1920عرب 

ي سوري03-08-20212003الفرع العلميظاللمحمدآيه الخضى1819617 1920عرب 

ي سوري202116/4/2003الفرع العلميعائدةيوسفعلي العلي1914828 1898عرب 

يفتيماء طيار2022506 ي سوري202223/2/2004الفرع العلميميساءرسر 1895عرب 

ي سوري09-01-20222003الفرع العلميفطومخالدحال جمعه2129769 1882عرب 

2233725
محمد عدنان 

ي صلين 
ي سوري202216/6/2002الفرع العلميمنىاحمد 1881عرب 

ي سوري202130/1/2004الفرع العلمينورةعبد االلهاحمد حجازي2311236 1861عرب 
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ي سوري202220/6/2004الفرع العلمينىهمحمدنور محمد2413359 1851عرب 

ي سوري202117/4/2003الفرع العلميميساءحسامحيدر بدور2512507 1816عرب 

ي سوري202114/1/2004الفرع العلميمارياعمارحال بدور2623543 1816عرب 

ي سوري202126/5/1995الفرع العلميزهرهمحمدربا العابد2736057 1813عرب 

ي سوري202120/1/2004الفرع العلمياملراكانحيان صقر2811935 1809عرب 

ي سوري06-01-20212003الفرع العلمياملنذيرطارق الحسن2912922 1808عرب 

ي سوري202129/1/2001الفرع العلميعائشهامي اسعد الخلف307559 1799عرب 

ي سوري03-08-20212003الفرع العلميدارينمحمودحذيفه جابر3115460 1798عرب 

ي سوري06-11-20222004الفرع العلميعائدهسالمسمر الحميد3212908 1789عرب 

ي سوري01-05-20212003الفرع العلميرانيامحسنشعيب العباس3312718 1786عرب 

ى محمود3411920 ي سوري01-01-20222004الفرع العلميزهورعمارياسي  1781عرب 

ي سوري06-10-20212002الفرع العلميغادهسليمانمحمد زهره3518321 1780عرب 

يحال دهام3637619 ي سوري06-01-20222004الفرع العلمينجالءناج  1776عرب 

ي سوري202229/8/2004الفرع العلميرناعالءزين عون3711986 1775عرب 

ي سوري01-01-20212004الفرع العلميعبي نضالرمضان محمد3814821 1767عرب 

ي سوري01-01-20222005الفرع العلميالفتوجيهمرام الساعور3923001 1763عرب 

ي سوري03-04-20212002الفرع العلميسلوىنضالوسام الدين عجاج4014901 1743عرب 

ي سوري05-02-20222004الفرع العلميلوديسامييوسف عباس416442 1741عرب 

ي سوري01-01-20222003الفرع العلميايمانايمنغفران الجلده4242732 1741عرب 

ي سوري01-01-20222005الفرع العلميعال مي  يوسفحسننغم المي  محمد4320012 1732عرب 

ي سوري202216/4/2004الفرع العلميلميسمحمدمايا المنصور4420739 1728عرب 

ىحيدر الحسن4518060 ي سوري202214/1/2004الفرع العلميابتسامحسي  1728عرب 

ي سوري202119/4/2002الفرع العلميفريالعيىسعبد االله دوارة4629933 1721عرب 
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ي4715103
ي سوري202115/1/2004الفرع العلميمشلينيامحمدموىس الجورابى 1716عرب 

ي سوري01-01-20212003الفرع العلميرناعمارصبا خانات4820442 1716عرب 

ي سوري01-01-20222003الفرع العلميفوزيهاحمدريم الشماع4926101 1713عرب 

ازحاتمحسن شاويش504519 ي سوري03-12-20222004الفرع العلميني  1710عرب 

ي سوري01-01-20212004الفرع العلميسهامعليديمه الحمدو5123845 1702عرب 

ي سوري202126/1/2004الفرع العلميمريموائلخضى شحود524656 1701عرب 

ي سوري07-08-20222004الفرع العلميوعديوسفمحمد رحال5312981 1700عرب 

5410791
جعفر الصالح 

ي سوري202220/8/2004الفرع العلميريمانعليالسالم 1693عرب 

ي سوري202222/5/2004الفرع العلميمنىمحمودغانم خضور5512203 1691عرب 

ي5620767
ي سوري01-01-20222004الفرع العلميغيداءحسننغم الجهنى 1686عرب 

ي5720151
ىمحمدسها الجورابى ي سوري202114/1/2004الفرع العلميبشر 1683عرب 

ي سوري07-01-20212003الفرع العلميأمارهفاديامجد مصطفى5814089 1683عرب 

ي سوري05-12-20222004الفرع العلميجيهانسامراحمد المحمد5912707 1677عرب 

ي سوري202120/4/2002الفرع العلميصفيهعمادعلي خلوف6013420 1675عرب 

ي سوري202215/8/2004الفرع العلميغادهمحمدعلي حمود616454 1674عرب 

ي سوري202117/9/2004الفرع العلميصباحسائرحبيب بالل6212735 1673عرب 

ي سوري06-02-20222004الفرع العلميسلوىمحمدشعبان الشعبان6312481 1671عرب 

ي6419837
ي سوري202221/5/2004الفرع العلميلينامهندمحمد ماردينى 1666عرب 

ي سوري01-02-20222005الفرع العلميسميهعمرنور العلوش6521134 1666عرب 

ي سوري05-07-20222004الفرع العلميغاندةمجدرامي سعود6612477 1666عرب 

ي سوري202228/6/2004الفرع العلميسحرحبيبمحمد عطيه6712388 1664عرب 

ي سوري202216/7/2004الفرع العلمينايفهكرمنور اسد6821893 1663عرب 

ى694294 ي سوري01-01-20222005الفرع العلميميساءفراسمجد شاهي  1659عرب 
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ي سوري202225/1/2004الفرع العلميسعدهاحمدهاشم سيدأحمد7026414 1657عرب 

ي سوري03-01-20222003الفرع العلميسلمجمالطارق حجيج7120687 1652عرب 

2021الفرع العلميغادهمحمديحن  شلهوب7213350
21/10/200

3
ي سوري 1652عرب 

ي7322749 ي سوري01-01-20222002الفرع العلميعتابطريفرغد ادلن  1649عرب 

ي سوري04-12-20222004الفرع العلميراويهحافظمحمود علي7413658 1647عرب 

ى7523396 ي سوري01-01-20222004الفرع العلميسهامبسامرهام الحسي  1644عرب 

7612634
عبد الجليل 

االسدي
ي سوري202120/7/2003الفرع العلميانعامسعيد 1642عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلميختاممحسنعلي عاصي7715863 1642عرب 

ي سوري202115/3/2002الفرع العلميهناءعيىسأحمد محمد7812990 1640عرب 

سليمان زكريا7912915
محمد 

صالح
ي سوري01-01-20212004الفرع العلميهدى 1639عرب 

ي سوري202124/5/2003الفرع العلميمهاأكرمساره سليمان8020139 1638عرب 

ي8115012
حسن حورابى

عالء 

الدين
ي سوري08-01-20222004الفرع العلميفاتن 1631عرب 

ي سوري05-05-20212003الفرع العلميسناءنادرحيدره االبراهيم8218200 1631عرب 

ي سوري06-01-20212003الفرع العلميايمانمحمدنادر محمد8314675 1626عرب 

ي سوري202221/3/2004الفرع العلميعبي فهميمصطفى المسموم8411230 1625عرب 

ى حمزه8513088 ي سوري09-06-20212003الفرع العلميابتساممالكمعي  1624عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلميامنهمحمدعمر مروان8624516 1622عرب 

ىيوسفجوزيف ديب8713713 2021الفرع العلميمجدلي 
29/11/200

3
ي سوري 1616عرب 

ي سوري08-07-20222004الفرع العلميغادهاحمدبشار الدرويش8811947 1616عرب 

ي سوري01-01-20212003الفرع العلميساهرماهرغدير يونس8914195 1615عرب 

ي سوري07-02-20222004الفرع العلميهناديهيثموالء شوربا9040079 1615عرب 

ي سوري202119/2/2003الفرع العلميميساءنبيلحذيفه سعد الدين9112502 1613عرب 

ي سوري09-01-20222003الفرع العلميفريالعليابراهيم عروق9218001 1612عرب 
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ي سوري01-01-20212003الفرع العلميفاطمهمحمدعبد الكريم قشه9313479 1611عرب 

ي سوري01-07-20212003الفرع العلميهدىموفقرانيا عباس9432155 1611عرب 

ى9512603 وزراميعلي حسي  ي سوري07-01-20222004الفرع العلميفي  1610عرب 

ي سوري01-01-20222005الفرع العلميرنااحمدحسن اسي 9611643 1607عرب 

همحمدحمزه الحوري9714093 ي سوري01-01-20222003الفرع العلميسفي  1606عرب 

ي9814202 ي سوري03-01-20212002الفرع العلمينادرهنعيممحمد العج  1605عرب 

ي سوري10-01-20222004الفرع العلميريتهمحمدحسن احمد996787 1603عرب 
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