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ي سوري03-08-20011981الفرع العلميمريمبركاتوائل الصالح117405 214عرب 

ي سوري200223/1/1984الفرع العلميمرفدغساننورا معروف249459 208عرب 

ي سوري09-03-19981980الفرع العلمياديلجرجسشادى بجور314994 207عرب 

ي سوري200214/3/1983الفرع العلميرسميةكارسنوره األحمد423225 192عرب 

ي سوري04-12-20011984الفرع العلميمناساميسها سلطان518854 192عرب 

ي سوري199924/4/1980الفرع العلميوفاءجرجسحبيب ضاهر615536 190عرب 

ي سوري01-01-20011982الفرع العلميمديحةعالم الدينحمزه جعفر714051 185عرب 

ي سوري06-09-19991990الفرع العلميروزهحمادهحميده الهباد819907 185عرب 

ي سوري11-04-19991979الفرع العلميرمزيهابراهيموعد االبراهيم920609 176عرب 

ي سوري199021/2/1971الفرع العلميحميدهحميدياحمد الجدعان1015977 175عرب 

1998الفرع العلميحوريهمحمدسامي جمعه1112491
18/10/198

0
ي سوري 175عرب 

ي سوري05-02-19951976الفرع العلميمارياعليغسان يوسف1213289 175عرب 

ن1318975 ي سوري200221/9/1979الفرع العلميمجدمحمدحيان شاهي  170عرب 

1989الفرع العلميخوندهعبدهللاتميم العباس1411078
15/11/197

1
ي سوري 168عرب 

ي سوري03-08-20001981الفرع العلمينورهجودترامي شحود1515330 165عرب 

ي سوري09-04-20001980الفرع العلميسلمسليمانرشا سليمان1619021 161عرب 

ي سوري01-10-19981979الفرع العلميبديعهابراهيمعزيز محمود1715139 160عرب 

ي سوري01-01-20001980الفرع العلميحسناحمدروجينا حمدان1819854 158عرب 

ي سوري01-01-19891970الفرع العلمينظميهبدرعطيه درويش1914249 154عرب 

ي سوري01-10-19981980الفرع العلميجميليعلياعتدال الصالح2017020 153عرب 

ي سوري08-01-20001981الفرع العلميهالسعيدراميه العلي2117308 151عرب 

ي سوري200223/8/1983الفرع العلميهدىعيىسجيمي شماس2221691 151عرب 
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فاطمه السلوم23866
عبدالرحم

ن
ي سوري199613/2/1977الفرع العلميعواش 151عرب 

ي سوري01-06-19961977الفرع العلميفوزيهرجبنذير عمران2412094 149عرب 

نمنهل سعيد2515314 ي سوري01-01-20021985الفرع العلميسالمحسي  146عرب 

ي سوري199514/1/1977الفرع العلميميعبدالكريمتغريد حربه2610752 146عرب 

ي سوري02-11-19931974الفرع العلميفايزناهل حالوة279052 144عرب 

ةعبدالرزاقناهد العمر2812052 ي سوري01-05-19961978الفرع العلميامي  143عرب 

ي سوري200118/4/1982الفرع العلمينعيمهغسانرمزى الحمدان2914526 141عرب 

عمار يحي 309121
ي سوري199626/6/1977الفرع العلميمهديهمصطفن 140عرب 

ي سوري02-02-20021984الفرع العلميمنتىهمحمدروال االحمد3114765 140عرب 

ي سوري09-05-20021984الفرع العلميسعادقاسملبين الخضن3210327 139عرب 

ي سوري10-07-19951975الفرع العلمينهيدهفائزثريا ادريس3317669 135عرب 

ي3413355
ي سوري01-02-19871967الفرع العلميهناءنظام الدينيوسف الصالحابن 133عرب 

همحمدخضن الكردى3510821 ي سوري05-01-19961978الفرع العلميامي  131عرب 

ي سوري200120/2/1982الفرع العلميحميدةحامدرنا خوام3621230 130عرب 

ي سوري199616/8/1978الفرع العلميهدىعازرمياده فلفل377601 130عرب 

ي سوري01-01-19901971الفرع العلميتماسيلمحمودلؤي صالح3814352 129عرب 

ي سوري10-01-19961977الفرع العلميهويهمحمدمفيد االبراهيم3913194 128عرب 

ي سوري01-01-19951976الفرع العلميفريدهعبدالعزيزباسم الخضور4012884 128عرب 

ي سوري199714/5/1978الفرع العلميسلمااحمداسامه عصفور4111059 127عرب 

1991الفرع العلميرشيدىعزيزعلي عدره4216196
26/12/197

2
ي سوري 127عرب 

ي سوري10-10-19901972الفرع العلميأمونعيىسهدى داؤد4319592 124عرب 

همحمدبثينه رسالن4416303 ي سوري06-06-19921973الفرع العلمينظي  122عرب 
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همحمدنرسين فاضل4520366 ي سوري199726/7/1971الفرع العلميامي  120عرب 

ي سوري02-02-19941975الفرع العلميباهيهعلياسمهان العلي4612259 118عرب 

4714165
عبد الحليم حاج 

خلف
ي سوري199122/1/1972الفرع العلميحسنهمحمد 118عرب 

ي سوري01-01-20001981الفرع العلميفريالعثمانمحمدزاهر السباعي4813676 117عرب 

ي سوري01-01-19981980الفرع العلميمديحهصادقكريم سيفو498656 117عرب 

ي سوري09-01-19971977الفرع العلميسعادأنيسعاصم حمدان5013370 116عرب 

نعمار علوش519772 ي سوري199927/4/1979الفرع العلميحسيبهحسي  115عرب 

هرفيقجعفر حسون5217863 ي سوري200123/4/1983الفرع العلميبصي  112عرب 

ي سوري09-11-20021983الفرع العلميهاللةسلمانعالءالدين ابراهيم5314859 112عرب 

ي سوري01-01-19921975الفرع العلميمصطفنهيفاء الشيحاوي5413349 111عرب 

علي العوض5510289
ن ي سوري198514/1/1966الفرع العلميأمونحسي  111عرب 

ي سوري03-05-19981980الفرع العلميملكةعبودعلي اسماعيل5611134 110عرب 

ي سوري199815/3/1979الفرع العلميكوثرمحمودندى عطيه578902 109عرب 

جمعةرنا حسن5814516
عواط

ي سوري200218/8/1983الفرع العلميف 108عرب 

ي سوري12-01-19921974الفرع العلميعليحسن عيىس5937443 108عرب 
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