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تتاب االك
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الشهادة
المجموعالجنسيةتاري    خ الميالد

ةعليراميا احمد110504 ينظير ي سوري01-01-20021982الفرع األدب  162عرب 

2
محمدفاتن العبدهللا5012

امحاس

ين ي سوري199823/7/1980الفرع األدب  161عرب 

ودحسنامل حبيب311255 يشر ي سوري05-04-20021981الفرع األدب  160عرب 

4
يانتخابعليعبير المحمد10334 ي سوري200025/1/1982الفرع األدب  159عرب 

5
اياد اسماعيل1750

عبدالوها

ب
يغاده ي سوري08-10-20011982الفرع األدب  155عرب 

6
حمزه الدياب4061

محمد 

ديب
يخديجه ي سوري07-01-20001981الفرع األدب  151عرب 

يدرزيةيونسناريمان الخلوف79648 ي سوري200215/5/1981الفرع األدب  150عرب 

همنصورعلي الحمادي82789 يسمير ي سوري07-04-20001982الفرع األدب  149عرب 

اكيلدا ديب92473 يروحيهجي  ي سوري11-05-19991980الفرع األدب  148عرب 

10
يخلدهمحمدنرسين محمد3781 2000الفرع األدب 

19/10/198

2
ي سوري 147عرب 

ي112211
ينوالغازيفادي الجهن  ي سوري10-09-19981976الفرع األدب  147عرب 

يفوزامحمدهند عثمان125587 ي سوري198917/6/1971الفرع األدب  147عرب 

ياسيفاعليرجاء حامد1317217 ي سوري199813/1/1981الفرع األدب  146عرب 

يكفاءاسعدياسمير  هالل144741 ي سوري200020/6/1982الفرع األدب  145عرب 

يرمزيةمحمدعبدهللا مصطف 15232 ي سوري199823/7/1979الفرع األدب  144عرب 

يغاليهاسماعيلمحمد خليل162759 ي سوري10-05-20001981الفرع األدب  142عرب 

ةوحيدوسام اسعد17321 يسمير ي سوري01-03-20011984الفرع األدب  141عرب 

18
يخديجهمحمدروبا فياض3735 ي سوري05-10-20001982الفرع األدب  139عرب 

ينبههتركيعمر االحمداالبراهيم198851 ي سوري06-10-20011976الفرع األدب  139عرب 

يمهديهعبدهللامحمد الفرج201949 ي سوري07-01-20001978الفرع األدب  138عرب 

يبديعةبهجتعلي علوش21709 ي سوري199629/4/1978الفرع األدب  137عرب 

22
ياملممدوحعبدالكريم النقري2061 2000الفرع األدب 

13/10/198

1
ي سوري 137عرب 

يكفاعليعدنان عبد الرحمن23258 ي سوري11-02-19861967الفرع األدب  137عرب 

24
يسحابعزامناديا درزي9726 ي سوري200128/5/1980الفرع األدب  137عرب 

هاحمدنجاح بلول254421 ياامير ي سوري199513/6/1977الفرع األدب  137عرب 

يمحمدياش االحمد268255 يمهاحج  ي سوري200218/9/1982الفرع األدب  131عرب 

ي278918
يتنوةاسماعيلنرسين الحيلوب  ي سوري11-09-19991979الفرع األدب  130عرب 

28
يشمسهمحمدنجوى الضاهر11784 ي سوري200125/3/1975الفرع األدب  130عرب 

29
يوصفيهحسنرماز االبراهيم11326 2001الفرع األدب 

15/12/197

8
ي سوري 130عرب 

ينهادحكمتتمام العلي30400 ي سوري05-05-19971978الفرع األدب  129عرب 

هراتبنرسين ابراهيم318891 يسمير ي سوري03-11-19991980الفرع األدب  129عرب 

يانجلهمزيدمنال ابوعاصي323755 ي سوري199815/4/1977الفرع األدب  129عرب 

فمحمد خزام3355 يحميدهمرسر ي سوري01-03-19901971الفرع األدب  126عرب 

يجليلهصالحماهر الرضوان342752 ي سوري12-08-19991979الفرع األدب  126عرب 

35
عبداللطياخالص يوسف23506

ف
يكوثر ي سوري06-01-20001981الفرع األدب  125عرب 
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يامالمرهجمهند محمد363327 ي سوري199925/3/1980الفرع األدب  123عرب 

يابتسامنرصمحمد خليل37159 ي سوري200220/9/1984الفرع األدب  122عرب 

38
يوضحهيوسفعائدة هرموش12313 2002الفرع األدب 

31/10/197

9
ي سوري 122عرب 

يربيحهعدنانراميا العباس3910145 ي سوري200015/8/1980الفرع األدب  122عرب 

يا نهوهمحمودضياء الخضور407448 ي سوري01-01-20001970الفرع األدب  119عرب 

41
يخدوجمحمدراميه شندوخ7928 2002الفرع األدب 

19/10/198

3
ي سوري 119عرب 

يمهاعفيفعتاب الجمال4210336 ي سوري200025/1/1980الفرع األدب  119عرب 

43
ي236

يخديجهمحمدايمن كاخ  ي سوري05-10-19991980الفرع األدب  118عرب 

44
يحفيظهجميلايهم حسير 1577 ي سوري12-10-20011982الفرع األدب  118عرب 

يحياةمعاليونس الصارم453754 ي سوري200122/5/1982الفرع األدب  117عرب 

ينهادحيدرعتاب مصطف 466410 ي سوري06-01-19901972الفرع األدب  117عرب 

ي476593
يعفيفهماجدمنال الرياب  ي سوري11-01-19901972الفرع األدب  116عرب 

48
77

ي الشهير   الحلن 
من 

بالعسلي
يعزيزةخليل ي سوري09-07-20021983الفرع األدب  115عرب 

يمن عبدويوال عبدالوهاب492867 ي سوري199827/2/1977الفرع األدب  115عرب 

50
ي4177 يخديجهعبدالحقياش سبسن  ي سوري11-12-20021981الفرع األدب  115عرب 

ينافلهيوسفلميس يوسف5111146 ي سوري01-01-20021981الفرع األدب  114عرب 

يوسيلهمحمودفاطمه السليمان526434 ي سوري01-04-19901972الفرع األدب  114عرب 

يصبا باذنجان535056 يرقيهناخ  ي سوري10-01-19951977الفرع األدب  114عرب 

يلينابدرالدينجانيت رضوان544350 ي سوري08-09-19971979الفرع األدب  113عرب 

ينهيلهتركيزياد الحسن556790 ي سوري04-08-19971974الفرع األدب  112عرب 

يرزقيةرفعتسوزانا محمد5610840 ي سوري200218/5/1981الفرع األدب  112عرب 

57
ياسكينهيوسفحنان العل5767 ي سوري06-11-19981977الفرع األدب  112عرب 

يكرممصطف ايفا علوش585642 ي سوري200126/5/1980الفرع األدب  111عرب 

يانيسهجرجساسامه عيىس595 ي سوري04-11-19991980الفرع األدب  108عرب 

يحسنهيحنرمحمد حسون602249 ي سوري01-01-20021984الفرع األدب  108عرب 

يشعبانسهيل العقده61622 ي سوري03-01-19911972الفرع األدب  106عرب 

ىغازيماجد الحموي62515 يبرسر ي سوري03-10-19961978الفرع األدب  106عرب 

ينديمةمحمدباسم علي635115 ي سوري200123/3/1979الفرع األدب  104عرب 

ةسليمانعدنان المحرز642854 يمنير ي سوري199713/3/1979الفرع األدب  102عرب 

يشميلهمحمودديانا عبدالرحمن6511260 ي سوري12-07-20011980الفرع األدب  101عرب 

يليلاحمدعبد الكريم محمد66309 ي سوري02-01-19811962الفرع األدب  101عرب 

يغازيهفرحاناحمد الحورى671699 ي سوري05-10-19961977الفرع األدب  100عرب 

يفاطمهمصطف قيس زيد682922 ي سوري08-01-20011980الفرع األدب  99عرب 

يكوكبساميصبا صقر6927186 ي سوري07-08-20021984الفرع األدب  99عرب 

يايمانحكمتعالء محمود701655 ي سوري01-01-20021983الفرع األدب  97عرب 

يفاطمهاسماعيلغروب عبود714675 ي سوري10-01-20021983الفرع األدب  97عرب 

يكوكبنرصحمزه سليمان723031 ي سوري02-06-20021976الفرع األدب  96عرب 

73
يخلوفحنان الخلوف5789 1991الفرع األدب 

15/11/197

2
ي سوري 94عرب 

74
يضحوكعبد المتير محمد فريز األخوان3975 ي سوري01-01-19881969الفرع األدب  94عرب 

ياحمدجميله زكريا754527 ي سوري01-06-19911972الفرع األدب  91عرب 

يعليحامد درويش76745 ي سوري199219/3/1972الفرع األدب  89عرب 

2


