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الشهادةاسم األماسم األباسم الطالبالطالب

عام 

المجموعالجنسيةتاري    خ الميالدالشهادة

يرندهايمنعبير الخضور117713 ي سوري01-01-20121995الفرع األدب  2080عرب 

يفاطمةجاسمجميلة المنصور217120 ي سوري14-08-20111987الفرع األدب  2080عرب 

يثنيهغازيهيا االحمد321459 ي سوري04-01-20131992الفرع األدب  2046عرب 

يرئيفةاحمدوداد حمدي411721 ي سوري01-01-20131995الفرع األدب  2019عرب 

يغادهاحمدانسام درويش511614 ي سوري07-02-20131995الفرع األدب  2016عرب 

يرفعهعبدالرحمنزيد االسعد66856 ي سوري01-01-20131978الفرع األدب  2015عرب 

نعفراء الكنج734826 يمريمعبد المعير ي سوري15-08-20131993الفرع األدب  2012عرب 

يليلعليريم صبح87952 ي سوري27-07-20121993الفرع األدب  2010عرب 

يهيامبسامدياال النقري912598 ي سوري29-03-20141996الفرع األدب  2004عرب 

يسعادنبيلنور حبيب1021578 ي سوري15-06-20131994الفرع األدب  2001عرب 

يفتاةرضوانهبه العباس1118734 ي سوري15-02-20141988الفرع األدب  1991عرب 

ى نرصه1217556 ينهالعيىسبشر ي سوري30-01-20141994الفرع األدب  1982عرب 

نراغده المحمد1313844 يفايزهياسير ي سوري06-10-20151997الفرع األدب  1982عرب 

نزيد عيىس14724 نياسير يياسمير ي سوري05-01-20151998الفرع األدب  1980عرب 

وز الحاتم1521566 يفاطمهمعروفمير ي سوري08-11-20131993الفرع األدب  1973عرب 

يهندمحمدحال مسعود164814 ي سوري11-10-20192001الفرع األدب  1971عرب 

ي1710001
يرجاءعليهشام الجابن ي سوري01-01-20141991الفرع األدب  1968عرب 

يرئيفهأحمدوئام حمدي1815157 ي سوري01-01-20131991الفرع األدب  1968عرب 

يفاطمةيارسشاهر الحسن191808 ي سوري01-01-20141997الفرع األدب  1960عرب 

ي األخرس2021386 يايفونفرججورج  ي سوري25-10-20141992الفرع األدب  1957عرب 

يعلياحسانروال السالمه2121445 ي سوري14-10-20141996الفرع األدب  1955عرب 

يسعديهمصطفنهبه الحمود2221630 ي سوري21-10-20141987الفرع األدب  1955عرب 

يهندخالدسوسن العبد هللا2321745 ي سوري01-01-20131994الفرع األدب  1946عرب 

عية  ي والثانوية الشر 2020 إىل عام 2010قديمة من عام / الدراسات القانونية الفرع األدب 
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يحلوماحمدمريم البكور2412697 ي سوري01-06-20131995الفرع األدب  1941عرب 

يحياهسليمانهدى علوش2518754 ي سوري14-04-20141994الفرع األدب  1939عرب 

يمنتىهعليرفاه ادريس2617800 ي سوري15-08-20141989الفرع األدب  1937عرب 

يآمنهعبدومحمد ادريس278290 ي سوري05-08-20141996الفرع األدب  1926عرب 

يغصوناغيدعلي العباس28266 ي سوري09-08-20141996الفرع األدب  1926عرب 

و297225 يسهاميوسفاحمد ابوعدله الخضير ي سوري01-01-20101992الفرع األدب  1920عرب 

ي309839
يلمعهنرصعلي الجهنن ي سوري01-01-20141990الفرع األدب  1919عرب 

يازدهارعادلعمار قنص318267 ي سوري01-01-20131989الفرع األدب  1914عرب 

علي دربولي325874

عبد 

يفاطمهالرحمن ي سوري09-01-20141966الفرع األدب  1910عرب 

يمنالعبد هللامرام شقوف3313703 ي سوري20-09-20131995الفرع األدب  1910عرب 

ن349510 يعلياعبدالسالمدانيال الحسير ي سوري02-06-20131991الفرع األدب  1908عرب 

يسوسنمحمدمهند حمزه352822 ي سوري14-07-20131995الفرع األدب  1903عرب 

يرئيفةاحمدحال حمدي366337 ي سوري04-05-20151997الفرع األدب  1901عرب 

حبيب الملحم37695

عبد 

هاللطيف يأمير ي سوري07-04-20161998الفرع األدب  1901عرب 

يفريالغسانغنوه نعامه384389 ي سوري20-10-20161998الفرع األدب  1900عرب 

يداللمحمدلينا الحموي3915067 ي سوري15-03-20131995الفرع األدب  1897عرب 

يعائدةبهجتحيان الحماد4031 ي سوري10-03-20131995الفرع األدب  1894عرب 

يرودينهرائدوسام الضاهر41256 ي سوري21-09-20141996الفرع األدب  1892عرب 

يفاديامحمودرماح الجرخ4211357 ي سوري21-08-20121989الفرع األدب  1890عرب 

يسماهرجمالديانا الصالح4311751 ي سوري04-06-20131995الفرع األدب  1886عرب 

ن4412162 يهدىحسنالهام الشاهير ي سوري01-01-20141999الفرع األدب  1883عرب 

يوضحهأحمدابراهيم الشو4531361 ي سوري15-01-20131980الفرع األدب  1882عرب 

ن الجلودي465671 يرئيفهمحلعبدالمتير ي سوري07-10-20141978الفرع األدب  1881عرب 
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يعليامحمدصفا السليمان4711986 ي سوري01-01-20111994الفرع األدب  1880عرب 

يمريممصطفنبسمه الرزوق الصالح4814475 ي سوري30-01-20121992الفرع األدب  1880عرب 

يسحرجي كرم خليل49114 ي سوري01-04-20141996الفرع األدب  1878عرب 

يفريالخليلنمير خليل506758 ي سوري12-01-20141996الفرع األدب  1878عرب 

يأمالأحمدلؤي محمد519888 ي سوري17-08-20141990الفرع األدب  1875عرب 

يغانهكريممرح المحرز5221033 ي سوري01-01-20141997الفرع األدب  1875عرب 

يغروبمحمدميالء كنجو5318588 ي سوري09-04-20141987الفرع األدب  1874عرب 

يجهينهسليمانعلي بلوك549550 ي سوري18-06-20131994الفرع األدب  1872عرب 

يعائدهعرفانساره زينه5520510 ي سوري25-10-20141996الفرع األدب  1866عرب 

يسهامعليماري ديوب564271 ي سوري01-11-20161998الفرع األدب  1865عرب 

يجهيدهمنجديارا االبراهيم576450 ي سوري01-09-20151999الفرع األدب  1864عرب 

يسعدهرائقمريم عياش584390 ي سوري02-01-20161999الفرع األدب  1863عرب 

يوفاءمحمودأليسار الموحد5917468 ي سوري05-01-20141996الفرع األدب  1861عرب 

يسليمان المرعي605477
ن
يهدىصاف ي سوري10-10-20141990الفرع األدب  1857عرب 

نعدنانساره عيىس613988 يهيلير ي سوري29-08-20161998الفرع األدب  1857عرب 

يمحاسنمحمدعالءالدين الضاهر6210636 ي سوري20-10-20131992الفرع األدب  1851عرب 

يمنناحمدشذا االسعد6311339 ي سوري11-08-20111993الفرع األدب  1850عرب 

ي6483
وناحمدليث خشيفن يبير ي سوري11-01-20131996الفرع األدب  1847عرب 

يسحرسليمانمرام جروس6511546 ي سوري10-10-20131995الفرع األدب  1845عرب 

يهيفاءاحمدعالء عوده665723 ي سوري07-01-20141989الفرع األدب  1844عرب 

ي678236
عمار معينن

عبد 

ينعوسالوهاب ي سوري10-03-20141989الفرع األدب  1842عرب 

يجهيدهساطعنور زيدان688022 ي سوري16-12-20121995الفرع األدب  1840عرب 

يملكهسعيدسها خضور عيىس6921485 ي سوري22-06-20141989الفرع األدب  1839عرب 
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يعائدهوفيقحال العيىس7012273 ي سوري21-03-20141997الفرع األدب  1834عرب 

يمننابراهيمعمار عمران719846 ي سوري15-08-20141992الفرع األدب  1831عرب 

يمنيفهعادلحسان طيبا723069 ي سوري15-01-20111991الفرع األدب  1830عرب 

يوردةمحمودجدعة الحمد7333480 ي سوري25-10-20131991الفرع األدب  1824عرب 

ي749578
ينهادعلياحمد الحورابن ي سوري29-06-20141992الفرع األدب  1824عرب 

يهندوحيدرمضان خضور7511243 ي سوري15-03-20141994الفرع األدب  1823عرب 

عفراء الناعم7613028

حسام 

يشمسهالدين ي سوري05-03-20101985الفرع األدب  1820عرب 

يوفاءاحمدمريم وسوف775366 ي سوري10-01-20202003الفرع األدب  1820عرب 

يميساءرفيقنضال األسعد783156 ي سوري19-04-20121993الفرع األدب  1820عرب 

يهيامحمزهغنن القواص797588 ي سوري13-07-20131996الفرع األدب  1818عرب 

يفاطمهايمنعامر خضور80309 ي سوري08-12-20171999الفرع األدب  1817عرب 

ى المحمد8113577 يعزيزهغسانبشر ي سوري01-04-20141996الفرع األدب  1813عرب 

يفهميهخرصنمهند المحمود826546 ي سوري09-04-20131987الفرع األدب  1812عرب 

هاحمدطارق الحسن839753 يسمير ي سوري01-01-20141981الفرع األدب  1810عرب 

يأميمهاحمدعاصم خليل84655 ي سوري30-05-20121994الفرع األدب  1810عرب 

يميساءأحمدسائر مهنن859720 ي سوري31-10-20141993الفرع األدب  1809عرب 

يزنوبياحجازيخالد حجازي861543 ي سوري01-01-20131996الفرع األدب  1806عرب 

يعزيزهبديعماهر عباس879279 ي سوري15-07-20131994الفرع األدب  1805عرب 

يسهامنارصهمام عباس886811 ي سوري26-05-20141985الفرع األدب  1805عرب 

ن زيتون893229 يفريدةعبدالكريمياسمير ي سوري19-09-20161997الفرع األدب  1804عرب 

يرضوهعمرانروعه السليمان9012178 ي سوري02-02-20131995الفرع األدب  1803عرب 

يجميلةسيفخليل عوده917228 ي سوري18-07-20141988الفرع األدب  1800عرب 

ةيحنرعائده محمود923469 يسمير ي سوري05-05-20121994الفرع األدب  1800عرب 
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يغصوننارصبتول غالي9311182 ي سوري25-01-20111993الفرع األدب  1800عرب 

يمننبشيرباسل الدبس946515 ي سوري01-01-20121994الفرع األدب  1800عرب 

جمانه الشمالي95116

محمد 

صفاءعصام

الثانوية 

عية ي سوري01-01-20171999الشر 1798عرب 

يلميسصالحعلي وقاف967859 ي سوري01-09-20131987الفرع األدب  1797عرب 

يغسينهمروانجورج عطيه978757 ي سوري20-03-20131992الفرع األدب  1796عرب 

يليلمحمدابراهيم الخليل983239 ي سوري01-01-20131995الفرع األدب  1795عرب 

ينديمهأحمدمحمد خرصن996333 ي سوري01-01-20111987الفرع األدب  1790عرب 

ن درغام10013112 يافتخارسلمانياسمير ي سوري20-08-20131995الفرع األدب  1788عرب 

ي10111543
يماجدهابراهيمعمر السفرابن ي سوري01-01-20141987الفرع األدب  1787عرب 

يكريمهمحمدساره علي1024177 ي سوري01-02-20161998الفرع األدب  1783عرب 

ياري    جحسنيزن جي 1036890 ي سوري01-01-20141996الفرع األدب  1782عرب 

عبيده الرفاعي1041490
عبداللطي

يعايدهف ي سوري01-01-20131995الفرع األدب  1781عرب 

يديماوفيقعلي الديبوس1055967 ي سوري25-04-20141996الفرع األدب  1781عرب 

يبهيجهمحيوالء غنام10612545 ي سوري27-12-20111993الفرع األدب  1780عرب 

نوالء الحمود1075336 يحسنهحسير ي سوري08-02-20171999الفرع األدب  1780عرب 

يسماهرعمادمحمد الكردي108319 ي سوري08-12-20161998الفرع األدب  1776عرب 

يعواطفمحمدمحمود رضوان1093609 ي سوري23-06-20141995الفرع األدب  1775عرب 

هفهدخالد البخيت110939 يسمير ي سوري04-08-20161987الفرع األدب  1775عرب 

ي11113934
يهندواصلاماره البستابن ي سوري05-06-20151996الفرع األدب  1773عرب 

يبسماراقدبشار بقعاوي11210921 ي سوري10-01-20141997الفرع األدب  1772عرب 

يزهرهخالدعمار الحاج يوسف1137100 ي سوري24-04-20121988الفرع األدب  1770عرب 

يهيامعبدالخالقامل طريه11417271 ي سوري01-01-20111993الفرع األدب  1770عرب 

ةمحمودعلي يوسف115387 يسمير ي سوري21-10-20111993الفرع األدب  1770عرب 

5



تسلسل

رقم 

الشهادةاسم األماسم األباسم الطالبالطالب

عام 

المجموعالجنسيةتاري    خ الميالدالشهادة

عية  ي والثانوية الشر 2020 إىل عام 2010قديمة من عام / الدراسات القانونية الفرع األدب 

ي خلوف11612671
يعواطفعبدهللاامابن ي سوري01-11-20121994الفرع األدب  1770عرب 

ينوفهمحمودميش الدياب1178564 ي سوري01-03-20131992الفرع األدب  1769عرب 

يتغريدعبد االلهعلي النرص118104 ي سوري01-01-20141996الفرع األدب  1768عرب 

يسحرنضالأنوار ورد11914572 ي سوري03-01-20131996الفرع األدب  1768عرب 

يغصونعبد الهاديفراس سالمه12091 ي سوري07-06-20151997الفرع األدب  1767عرب 

يصهباءأسدعزيز ديوب121252 ي سوري20-01-20151998الفرع األدب  1764عرب 

يالهامعليمي فطوم12218527 ي سوري26-09-20141993الفرع األدب  1763عرب 

يروسيافياضميليا الغريب12311528 ي سوري24-01-20121984الفرع األدب  1760عرب 

يسهاممصطفناالء العيىس12412192 ي سوري24-11-20111993الفرع األدب  1760عرب 

يافتخارمحمدابراهيم ونوس125746 ي سوري14-09-20121994الفرع األدب  1760عرب 

يفطومةعمرآيات باكير12611582 ي سوري20-05-20151980الفرع األدب  1759عرب 

يحسنهجميلنور هوشه12719645 ي سوري02-01-20141996الفرع األدب  1758عرب 

ي علي1288750
يهابن

يارتفاعمنفن ي سوري26-03-20141993الفرع األدب  1756عرب 

يرئيفهمحليامن الجلودي1293779 ي سوري01-01-20131980الفرع األدب  1752عرب 

ةسعيدأيمان البكر13015733 يبشير ي سوري15-05-20111989الفرع األدب  1750عرب 

يسمرنبيلرنيم حماده13117846 ي سوري28-10-20141993الفرع األدب  1748عرب 

نرفاعي بايزيد1321029 يزهريهحسير ي سوري25-01-20151996الفرع األدب  1747عرب 

ناسد السليمان1334715 يبدريهحسير ي سوري05-05-20141984الفرع األدب  1745عرب 

يفريدهأحمدخديجه أبوكشتو13418678 ي سوري29-01-20141997الفرع األدب  1742عرب 

يآمالاحمدداليا الديب13515056 ي سوري01-01-20161998الفرع األدب  1742عرب 

ينجاةأحمدعطاء الحمد1364780 ي سوري21-03-20161998الفرع األدب  1740عرب 

يفريدهمحمدآيه شلوف1374140 ي سوري07-10-20171999الفرع األدب  1739عرب 

يحلومصبحيهناء الشيخ13810795 ي سوري01-01-20151998الفرع األدب  1738عرب 
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يخولهمحمودمها مرعي13920216 ي سوري27-09-20141996الفرع األدب  1732عرب 

ى خرفان14026254 يرويدهمحمدبشر ي سوري15-01-20141995الفرع األدب  1732عرب 

يرسيهمحسنمحمد سليمان1416478 ي سوري23-01-20141992الفرع األدب  1732عرب 

ى غنوم14217302 ةعليبشر يامير ي سوري05-01-20121994الفرع األدب  1730عرب 

يتاجيةجاسمفايز اليوسف1438157 ي سوري01-06-20121987الفرع األدب  1730عرب 

يعنودمحمدخيربسام صطوف1446426 ي سوري01-01-20161991الفرع األدب  1729عرب 

يهالهعمارغزل االحمد1453762 ي سوري05-01-20172000الفرع األدب  1727عرب 

يفاطمةعليعماد اليوسف1467422 ي سوري26-06-20141988الفرع األدب  1721عرب 

يغصونعيىسمحمد السليمان1476456 ي سوري18-05-20141992الفرع األدب  1721عرب 

يآمنهفهميثناء الطالب14819059 ي سوري25-05-20141985الفرع األدب  1719عرب 

يكريمةمحسنرائد صقر1495295 ي سوري30-07-20141987الفرع األدب  1718عرب 

يعليقيس صالح1501513
ينايفن ي سوري02-01-20131996الفرع األدب  1718عرب 

ن1515976 ييشىيوسفعلي الحسير ي سوري20-05-20141996الفرع األدب  1717عرب 

يحوريه سليمانهاشممريم محفوري15225987 ي سوري01-01-20141985الفرع األدب  1717عرب 

يوضحهشعبانبراءه الزغير15333208 ي سوري10-07-20131994الفرع األدب  1713عرب 

يهاجرعبدالرزاقعلي االبير1545875 ي سوري10-09-20141987الفرع األدب  1711عرب 

ياسمهانمحمدعالء المرعي1555756 ي سوري20-03-20141996الفرع األدب  1711عرب 

نايفه لباده1565386
عبداللطي

يمريمف ي سوري05-03-20151989الفرع األدب  1710عرب 

يعزيزةحمدوحسن سالمة1576620 ي سوري05-01-20151993الفرع األدب  1710عرب 

يليندامرهجمرح األسعد15811385 ي سوري11-09-20131995الفرع األدب  1709عرب 

يملكةوعدرغد النمرة1596187 ي سوري15-09-20202002الفرع األدب  1706عرب 

ياسمهانطاهرهادي كاظم160772 ي سوري02-04-20161998الفرع األدب  1706عرب 

يرتيبهمحي الدينمصطفن الريحاوي1615328 ي سوري15-03-20131971الفرع األدب  1704عرب 
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تسلسل

رقم 

الشهادةاسم األماسم األباسم الطالبالطالب

عام 

المجموعالجنسيةتاري    خ الميالدالشهادة

عية  ي والثانوية الشر 2020 إىل عام 2010قديمة من عام / الدراسات القانونية الفرع األدب 

يجوريهخرصنصادق نرص1621595 ي سوري26-01-20151997الفرع األدب  1703عرب 

يماجدهغسانهبه خالد16316081 ي سوري20-01-20131994الفرع األدب  1702عرب 

يليلديبمحمود دره16469 ي سوري16-11-20101992الفرع األدب  1700عرب 

ياميمهاحمدلور خليل16516152 ي سوري07-04-20101991الفرع األدب  1700عرب 

يودادحمدويارا الفيل16619839 ي سوري22-10-20131992الفرع األدب  1695عرب 

يبديعهمحمدبالل المصطفن167932 ي سوري02-01-20171999الفرع األدب  1695عرب 

يحياةمحمدنشين الكاظم1687294 ي سوري11-03-20151997الفرع األدب  1691عرب 

بك1695 يهناءطريفعبد هللا رسر ي سوري01-05-20161997الفرع األدب  1691عرب 

يسارهمحمداسماء ابو حبوش1708648 ي سوري20-01-20182001الفرع األدب  1685عرب 

وز العليان1716781 يفوزيهكاملنير ي سوري15-05-20141995الفرع األدب  1685عرب 

احمد ابراهيم17211181

عبد 

يعيدهالحميد ي سوري09-08-20141993الفرع األدب  1684عرب 

يحنانعليمحمود المحمود173899 ي سوري01-09-20161998الفرع األدب  1681عرب 

يآمنهمحمدمريم العلي17417175 ي سوري05-05-20141987الفرع األدب  1681عرب 

يتغريداسماعيليوسف العلي17510265 ي سوري21-08-20111992الفرع األدب  1680عرب 

يانتصارنايففاطمه جمعه17616659 02-01-20121986الفرع األدب 

ي 
فلسطينن

1680مقيم

يميادهوائلهديل بدران1774585 ي سوري10-06-20171999الفرع األدب  1678عرب 

يروضهمحمداكرمسلوى عنطوز17827892 ي سوري21-06-20141995الفرع األدب  1677عرب 

يسعادغساننتالي درويش17910698 ي سوري01-01-20131996الفرع األدب  1677عرب 

هاحمدفراس الخصابه1802709 يسمير ي سوري10-10-20141977الفرع األدب  1676عرب 

يمزيننضالفاطمه الملوجي18118926 ي سوري01-01-20131986الفرع األدب  1674عرب 

يصبحيهاحمدعصام دوم1825710 ي سوري30-09-20141987الفرع األدب  1673عرب 

ينهادمحمدغدير حمدان18310292 ي سوري25-01-20111994الفرع األدب  1670عرب 

يندوهحمدومحمد الشقيف1843684 ي سوري20-04-20131971الفرع األدب  1668عرب 
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تسلسل

رقم 

الشهادةاسم األماسم األباسم الطالبالطالب

عام 

المجموعالجنسيةتاري    خ الميالدالشهادة

عية  ي والثانوية الشر 2020 إىل عام 2010قديمة من عام / الدراسات القانونية الفرع األدب 

يخديجهزكريارهام بوظان1858338 ي سوري28-03-20151997الفرع األدب  1665عرب 

يريمبسامسليمان سليط186148 ي سوري17-04-20151997الفرع األدب  1663عرب 

يرساممفيد الدينخالد الحمود1877403 ي سوري07-01-20141993الفرع األدب  1661عرب 

يفدوىعمراطياف عكاري18815543 ي سوري14-01-20101991الفرع األدب  1660عرب 

يساميهساميمحمد عبدالرحمن1893973 ي سوري01-01-20121975الفرع األدب  1660عرب 

ن عمران1907491 يابتساميارسحسير ي سوري01-01-20111993الفرع األدب  1660عرب 

يزليخة الرزوق الصالححسنوسام الشيخ191500 ي سوري01-08-20151996الفرع األدب  1659عرب 

يحميدهصالحيوسف االبراهيم192392 ي سوري27-06-20171998الفرع األدب  1656عرب 

يكوكبنورسعلي الديوب1933411 ي سوري24-03-20141996الفرع األدب  1656عرب 

يتغريدمحمدجوى جديد1943958 ي سوري01-06-20161998الفرع األدب  1655عرب 

يرجاءرامزيوسف الشعبان195803 ي سوري05-07-20131995الفرع األدب  1651عرب 

يانتصارانورسماح الزهراوي1963990 ي سوري19-04-20161998الفرع األدب  1647عرب 

ن197393 ينجاهعلييوسف الحسير ي سوري08-03-20171999الفرع األدب  1645عرب 

ينزي  ههعليفاطر عون1981776 ي سوري14-01-20141996الفرع األدب  1642عرب 

يمهاخرصننور هابط1999865 ي سوري01-01-20111994الفرع األدب  1640عرب 

ي كاسوحة2003380
ن
يفضيلةانورراف ي سوري15-01-20111989الفرع األدب  1640عرب 

همنيريوسف الحسن201898 يسمير ي سوري16-03-20121993الفرع األدب  1640عرب 

يفاطمةعبد الكريمحاتم دال2028154 ي سوري29-08-20131967الفرع األدب  1640عرب 

ينزي  ههغسانصبا ابراهيم20314994 ي سوري13-09-20131990الفرع األدب  1640عرب 

ن يوسف20410685 ينهادعليحسير ي سوري04-01-20141997الفرع األدب  1639عرب 

يانتصارسليمانعلي ربيع205710 ي سوري15-05-20151997الفرع األدب  1636عرب 

يهدىأحمدعيىس الخلف206269 ي سوري04-05-20161998الفرع األدب  1636عرب 

يسوزانوائلليدا محمد2074672 ي سوري15-01-20172000الفرع األدب  1636عرب 
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تسلسل

رقم 

الشهادةاسم األماسم األباسم الطالبالطالب

عام 

المجموعالجنسيةتاري    خ الميالدالشهادة

عية  ي والثانوية الشر 2020 إىل عام 2010قديمة من عام / الدراسات القانونية الفرع األدب 

يليلعامرمحمد نجيب فرج2081079 ي سوري06-06-20202002الفرع األدب  1633عرب 

يفاطمهخالدعبد المالك طالب209928 ي سوري19-09-20161998الفرع األدب  1633عرب 

يانعامنهادأحمد القصير21028 ي سوري02-01-20202003الفرع األدب  1632عرب 

يوصالحسنبالل العلوش2113390 ي سوري01-01-20141997الفرع األدب  1632عرب 

يعالاحمدامنه محمد21222262 ي سوري03-01-20141997الفرع األدب  1631عرب 

ياسيامصطفنعبد الحميد الجمعه2133011 ي سوري02-04-20131995الفرع األدب  1631عرب 

ينوالجمالكنانه االبراهيم2146369 ي سوري30-01-20121993الفرع األدب  1630عرب 

هراجحعالء الكوسا2155480 يسمير ي سوري01-01-20121994الفرع األدب  1630عرب 

هسميرملهم شلدح2166644 يامير ي سوري20-02-20141992الفرع األدب  1629عرب 

يغاويةنعمانيوسف السلمان2176973 ي سوري01-01-20141996الفرع األدب  1626عرب 

يفاطمهأحمدعيىس العبدهللا2183433 ي سوري21-04-20141991الفرع األدب  1625عرب 

يفوزهمحمدهدى العوض21916521 ي سوري08-01-20131977الفرع األدب  1625عرب 

يرجاءعبد الكريمحيان دلول22010102 ي سوري13-05-20141994الفرع األدب  1624عرب 

يغروبمحمدنور الدبيات22127241 ي سوري08-04-20141996الفرع األدب  1623عرب 

ينجيحهسليمانعلي ديوب2223605 ي سوري06-10-20111991الفرع األدب  1620عرب 

يكوكبسليمانعماد المحمد2234882 ي سوري01-10-20121984الفرع األدب  1620عرب 

ينادياعلياحمد الموىس22412136 ي سوري27-12-20121989الفرع األدب  1620عرب 

يصبحيهيوسفبالل شنو2257751 ي سوري01-01-20111992الفرع األدب  1620عرب 

226803

محمود 
يآمنهصالحالمناجدالمصطفن ي سوري01-01-20111994الفرع األدب  1620عرب 

يليندارامحكرم الصقر227158 ي سوري21-01-20172000الفرع األدب  1619عرب 

هعمرانعلي حمود2281229 يسمير ي سوري01-01-20172000الفرع األدب  1619عرب 

ي2291767
ينجاحسليمانابراهيم الجورابن ي سوري08-08-20151993الفرع األدب  1617عرب 

ياسمهانغسانجعفر الخدعه2301387 ي سوري01-01-20141997الفرع األدب  1615عرب 
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تسلسل

رقم 

الشهادةاسم األماسم األباسم الطالبالطالب

عام 

المجموعالجنسيةتاري    خ الميالدالشهادة

عية  ي والثانوية الشر 2020 إىل عام 2010قديمة من عام / الدراسات القانونية الفرع األدب 

يداللراتبفاطمه السواس2318608 ي سوري29-05-20151994الفرع األدب  1615عرب 

يغادهمحمدريم العبود23211135 ي سوري01-08-20161998الفرع األدب  1614عرب 

يمحاسنهشامالزورد السح2331294 ي سوري20-01-20141993الفرع األدب  1614عرب 

يابتسامعبد الرزاقشذى الخلف الخرابه2347235 ي سوري09-01-20141997الفرع األدب  1614عرب 

ة عباس23525848 يحياهعليسمير ي سوري01-07-20141982الفرع األدب  1614عرب 

يفوزهنارصرهام العوض2366570 ي سوري30-08-20151996الفرع األدب  1611عرب 

يلمازيادمحمود العلي2373709 ي سوري08-08-20131995الفرع األدب  1611عرب 

يوهبيةاحمدخديجة العبودالحافظ23812924 ي سوري20-05-20111983الفرع األدب  1610عرب 

يملكعليميس الحسن2399845 ي سوري05-01-20111994الفرع األدب  1610عرب 

يعليامحمدمحمود دياب2401230 ي سوري20-01-20101992الفرع األدب  1610عرب 

يكفاحهيثمريم المحمد2419974 ي سوري15-01-20111994الفرع األدب  1610عرب 

يسميهمروانمحمد زين صعب24211121 ي سوري01-01-20141996الفرع األدب  1609عرب 

علي شدود24311094
ينوالمصطفن ي سوري07-08-20141991الفرع األدب  1604عرب 

يهديهفائزنواف محمد2443673 ي سوري10-08-20141984الفرع األدب  1604عرب 

يلمثائرندى عباس2452521 ي سوري10-05-20202002الفرع األدب  1602عرب 

ي فخري2463449
يروالمحمد وليدهابن ي سوري07-02-20121992الفرع األدب  1600عرب 

يسهيلهمحمدزينة الماغوط2476204 ي سوري17-04-20111992الفرع األدب  1600عرب 

ينجديهنديمإيهاب حسن2487362 ي سوري27-06-20111992الفرع األدب  1600عرب 

يورودطالبامجد المحمد2492588 ي سوري12-03-20151994الفرع األدب  1599عرب 

ينعيمهمحمديوسف كروش2507037 ي سوري01-01-20141996الفرع األدب  1596عرب 

يميداءيارسزينه ادريس2516009 ي سوري23-09-20202002الفرع األدب  1592عرب 

يمحاسنهيثمسيلفا الصالح2524056 ي سوري14-12-20171999الفرع األدب  1591عرب 

يمهديمتعبشادي الخشان2534453 ي سوري10-01-20141993الفرع األدب  1590عرب 
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عية  ي والثانوية الشر 2020 إىل عام 2010قديمة من عام / الدراسات القانونية الفرع األدب 

يعايدههيثممياس نيسانه2541273 ي سوري19-05-20201994الفرع األدب  1588عرب 

ينشينحسانيوسف عساف2551118 ي سوري20-08-20141996الفرع األدب  1585عرب 

يهياممحمودنغم خليل25616415 ي سوري28-10-20141995الفرع األدب  1583عرب 

يعلياصالحبشار ونوس257194 ي سوري30-01-20131996الفرع األدب  1581عرب 

ينرصهنديمايمان المحمد25814853 ي سوري26-03-20131993الفرع األدب  1580عرب 

يفوزيهعطيهعال القدور25918289 ي سوري09-02-20131994الفرع األدب  1579عرب 

يهيامابراهيمماهر المحمد2603643 ي سوري23-10-20131984الفرع األدب  1579عرب 

يمراريونسهبه جماله2616494 ي سوري26-04-20131995الفرع األدب  1579عرب 

يغيثاءنايفعتاب عروس2623133 ي سوري07-01-20192001الفرع األدب  1578عرب 

يفتاةمالكايهم ابراهيم2633025 ي سوري01-01-20141984الفرع األدب  1578عرب 

يفاطمهعليوالء الحايك26413872 ي سوري18-01-20151998الفرع األدب  1577عرب 

وطي26512377 يفردوسبدروعد العير ي سوري24-07-20141996الفرع األدب  1576عرب 

شهال قيمة26623469
ي
ن
محمدف

يرندةصل ي سوري24-02-20141994الفرع األدب  1575عرب 

يشذاسامرابراهيم حاميش2671025 ي سوري01-01-20151998الفرع األدب  1574عرب 

يختاممحمودمحمد العبدالسالم2683507 ي سوري01-01-20131996الفرع األدب  1574عرب 

نجعفر األحمد2697705 يعبيرحسير ي سوري18-07-20131991الفرع األدب  1573عرب 

يسوسنفيصلميس الحسن2706159 ي سوري10-04-20151996الفرع األدب  1572عرب 

يامينهعبدهللانور الخالد27114639 ي سوري01-01-20122010الفرع األدب  1570عرب 

يندىيوسفعارف سلمان2722112 ي سوري02-01-20121994الفرع األدب  1570عرب 

يالهاممحي الدينفرح السلوم27313032 ي سوري17-05-20121993الفرع األدب  1570عرب 

2747829

ست الكل يارا 
يهناءمحمدالمصطفن ي سوري21-11-20121994الفرع األدب  1570عرب 

هثابتاسامه معال2756120 يامير ي سوري01-01-20121993الفرع األدب  1570عرب 

يزهريهحامدعلي العلي2763875 ي سوري21-01-20121994الفرع األدب  1570عرب 
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يغادهابراهيممارينا الخضور27710032 ي سوري01-01-20151995الفرع األدب  1569عرب 

علي كاظم2787804
ن يوردهحسير ي سوري01-02-20141995الفرع األدب  1569عرب 

يميادهلؤيهمسه سلمان27911103 ي سوري01-04-20151997الفرع األدب  1567عرب 

يفهميهعبدهللامحمد االبرش280771 ي سوري01-01-20161999الفرع األدب  1567عرب 

يمهانارصكرم االبراهيم281154 ي سوري01-01-20192002الفرع األدب  1567عرب 

نهدى البكور28213304 يهيامحسير ي سوري20-06-20151996الفرع األدب  1567عرب 

يمننفؤادمحمد ونوس2833569 ي سوري15-08-20141988الفرع األدب  1567عرب 

ي الحسن284279 يناديةعبدالكريمأب  ي سوري05-11-20202002الفرع األدب  1565عرب 

يسعادنديماري    ج محمد28519196 ي سوري19-06-20131991الفرع األدب  1565عرب 

يسناءعبد العزيزمحمد االبراهيم286123 ي سوري01-01-20151997الفرع األدب  1564عرب 

يناهدهمحمدراما حسن28712973 ي سوري01-01-20151997الفرع األدب  1564عرب 

يفهميهابراهيمعلي الشاويش2881288 ي سوري05-01-20141996الفرع األدب  1561عرب 

يغادةاسي حسن حمدان2891694 ي سوري11-03-20151997الفرع األدب  1559عرب 

يرائدهخالدربا اختيار2903619 ي سوري01-01-20161999الفرع األدب  1557عرب 

أحمد الحاج2913119

عبد 

يهندالباسط ي سوري12-07-20141987الفرع األدب  1556عرب 

يهيامعبدهللاخرصن مسعود29236 ي سوري31-05-20131995الفرع األدب  1555عرب 

يفاطمهعامراحمد العلي29346 ي سوري25-07-20192001الفرع األدب  1554عرب 

يناديهمنهلعلي خضور2941260 ي سوري01-01-20172000الفرع األدب  1552عرب 

يناجيهكارسعال الرضوان29524551 ي سوري02-04-20201986الفرع األدب  1552عرب 

يوفيقهآصفعلي ابراهيم2962291 ي سوري07-01-20171998الفرع األدب  1552عرب 

يفاديهمحمدصادق الموىس2971761 ي سوري20-09-20191999الفرع األدب  1552عرب 

يفاطمهبدروائل الحسن2988684 ي سوري15-06-20201982الفرع األدب  1551عرب 

يهدىعبد العزيزعلي الدرويش29979 ي سوري19-02-20151997الفرع األدب  1551عرب 
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ن زوبلو30011407 هغانممجدلير ييسير ي سوري01-03-20111993الفرع األدب  1550عرب 

هصالحعمار سلمان3017890 يمنير ي سوري14-09-20111991الفرع األدب  1550عرب 

يعزيزهمحمدمحمود جرجنازي3027861 ي سوري03-01-20141984الفرع األدب  1549عرب 

ن303369 يخدوجمحمدخالد الحسير ي سوري01-01-20192002الفرع األدب  1549عرب 

يميشمحمودحال الهليل الرمضان3044869 ي سوري01-08-20171999الفرع األدب  1548عرب 

يسحرعليرهف اسماعيل3054558 ي سوري30-03-20151997الفرع األدب  1545عرب 

يرابيانبيلوجدي خزامه3069664 ي سوري10-06-20141989الفرع األدب  1545عرب 

يغروبطالبلونا الياس3078301 ي سوري01-01-20192002الفرع األدب  1545عرب 

يروزهبهجتامجد ملحم3081624 ي سوري27-06-20161993الفرع األدب  1541عرب 

يوصالنزيهلما مرعي3094837 ي سوري04-04-20171999الفرع األدب  1541عرب 

ياملاحمدحسن خرصن310784 ي سوري16-11-20101990الفرع األدب  1540عرب 

يعزوزحكماتإرساء بلول31110933 ي سوري05-02-20161998الفرع األدب  1540عرب 

يوضحهمحمدسامي المحمد312455 ي سوري01-08-20121994الفرع األدب  1540عرب 

يصباحرياضمحمد الصالح3135764 ي سوري01-04-20141995الفرع األدب  1539عرب 

يعليايوسفحسام دله314298 ي سوري07-07-20182000الفرع األدب  1537عرب 

ي3156103 يصباحسامرهال الخرصن ي سوري23-11-20192000الفرع األدب  1533عرب 

يداللمحمدحيدر محمد3161047 ي سوري15-03-20181997الفرع األدب  1531عرب 

يهناءيوسفضح رب  ع3172666 ي سوري22-05-20202002الفرع األدب  1531عرب 

ياميمهعيىسوسيم سليمان318537 ي سوري02-01-20192002الفرع األدب  1531عرب 

يشاههخالدعبدهللا اليوسف3191542 ي سوري05-01-20111993الفرع األدب  1530عرب 

يمهايوسفحافظ خضور320554 ي سوري07-04-20192001الفرع األدب  1530عرب 

وق محرز32114045 نمحسنرسر يمجدلير ي سوري20-09-20141996الفرع األدب  1529عرب 

يدعدعليكنانه شحود32220287 ي سوري04-01-20141997الفرع األدب  1527عرب 
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نمحمد ضاهر323120 يحمدةحسير ي سوري20-08-20151997الفرع األدب  1527عرب 

هبشارحسان األحمد324126 يأمير ي سوري05-01-20172000الفرع األدب  1526عرب 

يناديامروانزينب القبالن32511895 ي سوري01-01-20141996الفرع األدب  1526عرب 

يليناسعيدآية زقزق3263651 ي سوري05-02-20182000الفرع األدب  1523عرب 

ين فهد32715683 يهندنبيلشير ي سوري06-03-20121985الفرع األدب  1520عرب 

همحمدعلي الكردي3283391 يامير ي سوري01-01-20141996الفرع األدب  1520عرب 

يسميعهجمالفراس زيود3292245 ي سوري01-01-20161982الفرع األدب  1519عرب 

يرابحهحسنعلي جي 330225 ي سوري11-11-20131995الفرع األدب  1518عرب 

ينادياعبدالقادرتسنيم جنيد33116665 ي سوري07-07-20141991الفرع األدب  1517عرب 

يعزيزهعبد السالممحمود بوظان33247 ي سوري10-04-20141996الفرع األدب  1516عرب 

ن333607 محمد حسير

عبد 

هالحميد يسمير ي سوري01-01-20202003الفرع األدب  1516عرب 

يحميدةيوسفبشار دوبا334291 ي سوري28-01-20182001الفرع األدب  1515عرب 

ن حلوم335325 يظريفهاحمدحسير ي سوري29-08-20151996الفرع األدب  1514عرب 

يبراءهاحمددعاء عبدالهادي3368334 ي سوري01-04-20121992الفرع األدب  1510عرب 

نعال العفيف33713553 يازدهارحسير ي سوري29-08-20151991الفرع األدب  1510عرب 

يميشمصطفنمحمد السالمات3383688 ي سوري01-01-20121995الفرع األدب  1510عرب 

يداللقصيغدير حسن3392399 ي سوري27-07-20171998الفرع األدب  1509عرب 

ينجاحسليمانمحي قعير340800 ي سوري20-02-20131992الفرع األدب  1508عرب 

يسميهعباسايه عون34126652 ي سوري02-08-20141995الفرع األدب  1508عرب 

يهياماسماعيليوسف خضور3421562 ي سوري01-01-20171999الفرع األدب  1506عرب 

نغازيعمار مرزوق34314 يياسمير ي سوري03-01-20182001الفرع األدب  1505عرب 

يسارهصالحفاطمه حمزه3449688 ي سوري28-02-20171987الفرع األدب  1505عرب 

يسالمطاللعبد العزيز الشاه3452584 ي سوري01-01-20192001الفرع األدب  1504عرب 
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يمان البواب34690

محمد 

سوسنسامر

الثانوية 

عية ي سوري19-07-20192001الشر 1501عرب 

يثناءفائقمروه فندي34720714 ي سوري05-01-20141996الفرع األدب  1501عرب 

يخديجةاسامةعبيدة سعدالدين3484189 ي سوري06-12-20111992الفرع األدب  1500عرب 

يفاطمهمحمدرضوان ضمان3497951 ي سوري10-09-20111991الفرع األدب  1500عرب 

يهعالجروعه العنفولي35012492 يصي  ي سوري25-01-20111994الفرع األدب  1500عرب 

نرشا االحمد35115654 يعبيرحسير ي سوري30-05-20101988الفرع األدب  1500عرب 

يامنهيونساويس الحريري352314 ي سوري05-03-20141996الفرع األدب  1497عرب 

ن35319745 يجوليتهيثمفرح شاهير ي سوري06-09-20131990الفرع األدب  1496عرب 

يوصالرامزآية نوى35414033 ي سوري01-01-20131996الفرع األدب  1495عرب 

ابتسام عيىس35515964

حسام 

يرندهالدين ي سوري04-11-20141996الفرع األدب  1494عرب 

يكاملهحمدكفاء الشيخ35610565 ي سوري17-09-20141995الفرع األدب  1492عرب 

غام ديوب3574595 يفريالحسنرصن ي سوري10-09-20141995الفرع األدب  1492عرب 

يفطومهمحمودمحمد عاصي3588579 ي سوري20-01-20121991الفرع األدب  1490عرب 

يودادحسانمروه محمد35911552 ي سوري10-01-20131996الفرع األدب  1490عرب 

ي3603853
يالهامخرصنصالح الشينن ي سوري01-09-20111982الفرع األدب  1490عرب 

يداللاحمدمحمد االبراهيم3613295 ي سوري28-03-20161996الفرع األدب  1490عرب 

ينعمتعبدهللامجدالدين رزوق3622112 ي سوري15-05-20121994الفرع األدب  1490عرب 

يفايزهحسنزياد حبيب3632578 ي سوري12-04-20131994الفرع األدب  1489عرب 

يديماعصامغدير النقري364106 ي سوري13-05-20182000الفرع األدب  1486عرب 

يهيفاءمحمدديمه المنصور3654729 ي سوري25-10-20171999الفرع األدب  1486عرب 

ينجوىبدر الدينريم حسن3663949 ي سوري01-01-20172000الفرع األدب  1483عرب 

ينبيهاانوروسيم المحمد367451 ي سوري17-05-20151997الفرع األدب  1483عرب 

علي سلمه3681610
يحنانمصطفن ي سوري05-01-20202002الفرع األدب  1482عرب 
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يعزيزهطاللرهام فرج3697540 ي سوري06-05-20161995الفرع األدب  1481عرب 

يملكعبد هللانور السليمان3706227 ي سوري01-01-20151998الفرع األدب  1480عرب 

يفريالعاصممرصن البكور3714631 ي سوري21-02-20121984الفرع األدب  1480عرب 

يروزهديابجمال ديب3722657 ي سوري01-10-20101991الفرع األدب  1480عرب 

يثناءماجدرؤى المرصي37316862 ي سوري05-08-20141996الفرع األدب  1478عرب 

هعسافآيه ملحم3742619 يسمير ي سوري16-07-20202002الفرع األدب  1477عرب 

يراقيهابراهيمزكريا الدقة3751123 ي سوري16-07-20151975الفرع األدب  1476عرب 

يمهديهمجديسالي الكيال37614096 ي سوري01-01-20131995الفرع األدب  1476عرب 

ن37712202 ييشىيوسفديما الشيخ ياسير ي سوري02-10-20131995الفرع األدب  1476عرب 

يسعادعبيدارساء هويدي37832169 ي سوري10-01-20141995الفرع األدب  1474عرب 

يرجاءجهادبتول ملحم37916012 ي سوري24-09-20141996الفرع األدب  1471عرب 

هيوسفحافظ محمد3801106 يأمير ي سوري10-06-20202001الفرع األدب  1471عرب 
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