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ى الداوود127287 ي سوري200822/1/1991الفرع العلميبهيجهعليبشر 230عرب 

هاحمدنور الحسن223053 ي سوري01-01-20051988الفرع العلميسمير 221عرب 

ن324945 ي سوري01-01-20031985الفرع العلميزهورسميرسوزان الحسير 216عرب 

ي423150
ي سوري07-10-20091990الفرع العلميجهيدهعليرمضان الريابن 216عرب 

ي سوري05-06-20091991الفرع العلمياسمامصطفناحمد جنيد522925 213عرب 

ي627102 ي سوري07-10-20091990الفرع العلميسميعهمحسنامل القطرنج  207عرب 

ي سوري01-01-20081991الفرع العلمينجيبهجودتعلي لولو720153 206عرب 

ي سوري01-01-20071990الفرع العلميمعززسليماحمد الضاهر819630 201عرب 

ي سوري01-01-20032010الفرع العلمينجاةهاشمريم خزام915662 195عرب 

ي سوري01-10-20081990الفرع العلميانفرازفائزمالذ علي1019 194عرب 

ي سوري200720/9/1988الفرع العلميصبحهعيدمنن المصلط1124533 189عرب 

ي سوري200428/5/1986الفرع العلميالماغسانسهير طراف1223924 188عرب 

ةاسعدهود خليل1324544 ي سوري200820/1/1990الفرع العلميخضن 187عرب 

2005الفرع العلميملكهعليغرام الحسن1421866
14/11/198

7
ي سوري 178عرب 

ي سوري200830/9/1989الفرع العلميآمنهخضنعليا سليمان1515558 177عرب 

ي سوري01-01-20041986الفرع العلميدعدخليلربيع حمود1611637 176عرب 

ي سوري01-01-20071988الفرع العلميهولةمحمودوفاء بروش1727671 174عرب 

يهمحمدعائشة اسماعيل1818731 ي سوري08-05-20051987الفرع العلميصي  174عرب 

ي سوري01-01-20081989الفرع العلميبدريهابراهيمجمانه حمدان1928511 173عرب 

وز محمد2018019 ي سوري200315/1/1986الفرع العلميمريممحمدفير 173عرب 

2008الفرع العلميوفيقهسليمانخضن الخضن2121576
14/10/199

0
ي سوري 173عرب 

ي سوري200915/7/1990الفرع العلميملكهمحمديعرب العباس2223753 173عرب 

ي سوري03-01-20081989الفرع العلميفأدهمرواناحمد الحسن2324696 170عرب 

2009 إىل عام 2003قديمة من عام / الدراسات القانونيةالفرع العلمي 
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2423434
ميس الريم 

عيىس
ي سوري01-01-20041985الفرع العلميملكهسعيد 164عرب 

ي سوري01-03-20041986الفرع العلميرقيهفهدجيما عيىس2519567 161عرب 

ي سوري200827/1/1985الفرع العلمياروىموفقراغب الملوحي2621908 160عرب 

ي سوري01-01-20031984الفرع العلميشادياعبدهللاروال بكداش2724834 159عرب 

ي سوري01-01-20091990الفرع العلميليندااحمدانس عبيدو2823005 158عرب 

ي سوري01-01-20041985الفرع العلميليالصالحسامر معروف2919710 158عرب 

ي سوري200818/5/1989الفرع العلميثناءعيدروعه الحكيم3017809 158عرب 

ي سوري200416/6/1986الفرع العلمييشىأسدزكريا العلي3116542 158عرب 

ي سوري05-10-20051985الفرع العلميسعدهشوكاترأفت االبراهيم3215179 157عرب 

ي سوري12-03-20081989الفرع العلميعهدجهادرنيم سالمة3358162 156عرب 

ي سوري05-01-20051987الفرع العلميهياموليدلينا المحمو3414906 156عرب 

ي سوري08-01-20081986الفرع العلمياملمحمدغزوان عاقل3518460 155عرب 

ي سوري08-03-20031984الفرع العلميعفيفهمروانعامر االشقر366502 154عرب 

يفاحمد سالمه3721678 ي سوري03-03-20091990الفرع العلمييمنهشر 154عرب 

ي سوري01-01-20061989الفرع العلميانيسهعليرشا احمد3820424 152عرب 

ي سوري200820/1/1989الفرع العلميثرياعبدهللامهند محمد3923004 149عرب 

ي4010500
بالل يوسفن

محمدول

يد
ي سوري04-01-20031984الفرع العلميعائشه 148عرب 

ي4120513 بج  ي سوري01-05-20081990الفرع العلمينشميهعارفمحمد شر 144عرب 

ي سوري04-11-20082010الفرع العلمينعمتخالدغنن بقبق4225514 140عرب 

ي سوري200315/1/1985الفرع العلميعائشهخالدايمن مورطو4316403 138عرب 

ي سوري11-11-20081989الفرع العلميفاطمهحسنمنن سالمه4424121 137عرب 

ي سوري01-01-20081990الفرع العلميهيامفوازحياة االبراهيم4525355 137عرب 

ي سوري09-11-20041985الفرع العلمينوالبديعسمر سالمه4613104 136عرب 
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ي سوري01-01-20081989الفرع العلميعفيفهظهيرلبنن النجم4726427 136عرب 

ي سوري09-10-20061986الفرع العلمينويفهكريمعلي عبود4817935 136عرب 

ي سوري200924/6/1989الفرع العلميهناديعزامعالء الحمود4922145 135عرب 

ي سوري05-02-20071988الفرع العلميغزوةحسنايمان ملحم5024365 135عرب 

ي سوري01-01-20081990الفرع العلميسهيالحنافيوليت العبيد5128872 131عرب 

ي سوري200716/5/1988الفرع العلميسمرسليمانمهند المصطفن5218145 131عرب 

ي سوري200828/7/1990الفرع العلميآمالإبراهيمنغم القاسم5325416 130عرب 

2006الفرع العلميامينهمحمدهنا العباس5423874
17/10/198

8
ي سوري 129عرب 

ن الهمه5521786 ي سوري09-10-20051987الفرع العلميزهرهنديمياسمير 129عرب 

ي سوري01-01-20081991الفرع العلميربيعةعليمحمد حيدر5620819 128عرب 

ي سوري01-01-20031985الفرع العلميحبسهمطانسميالد العويل5718812 125عرب 

ي سوري200423/8/1985الفرع العلميتماممحمودمنال الزاهر5823427 124عرب 

نمحمد زينه5920757 ي سوري09-10-20091986الفرع العلميتماثيلامير 124عرب 

ي6019622
ي سوري03-08-20041985الفرع العلميفوزهغسانمارسيل الهوشر 121عرب 

ي سوري200430/5/1984الفرع العلميابرنثيههيثممحمد دردر6119110 120عرب 

ي سوري200920/1/1991الفرع العلمينزهامحمدمجد منصور6222681 120عرب 

آالء عبارة6326512
محمديا

ش
ي سوري01-01-20071989الفرع العلميسحر 119عرب 

س وقاف6428108 ي سوري01-05-20081987الفرع العلميحلبيهمحمدني  118عرب 

ن6516038 ي سوري200415/6/1984الفرع العلميمهديهبدرعالء شاهير 116عرب 

ي سوري01-01-20091990الفرع العلميصباحرايقمنن حرفوش6627097 115عرب 

ي سوري12-03-20081990الفرع العلميسميحهخطارهبه ضاهر6716891 113عرب 

ي سوري200720/1/1990الفرع العلميغادةإبراهيمحازم عزيز6819879 113عرب 

ي سوري01-01-20081990الفرع العلميزكيهباللعلي محمد6921381 112عرب 
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ي7016612
ن

ي سوري08-08-20051986الفرع العلميوصالاسماعيليامن ياغ 110عرب 

7126980
نسمه 

االستانبولي
ي سوري01-01-20071987الفرع العلميموليهجابر 109عرب 

يفؤادجميل باخص7222272 ي سوري01-01-20081986الفرع العلميلبين  109عرب 
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