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ي سوري201428/8/1996الفرع العلميمريممحمدمروة الحمود134457 2315عرب 

ي سوري01-01-20141996الفرع العلميودادكاظماميمة سليمان234344 2292عرب 

نأيمنرزان الجمال315589 ي سوري201623/6/1998الفرع العلميجوزفي  2281عرب 

ي سوري01-01-20141997الفرع العلميرضيهرضواننور الهدى المرصي434692 2277عرب 

2274غي  سوري01-01-20172000الفرع العلميسونيااحمدندى عبدالكريم518029

ي سوري01-01-20171999الفرع العلميفريالإيادتاله عليا629657 2269عرب 

نديابساندي العلي720672 ي سوري01-09-20151998الفرع العلميجاكلي  2251عرب 

ي سوري201616/1/1999الفرع العلميليبياعدنانلورين الوعري816231 2250عرب 

نزينب االحمد938725 ي سوري08-10-20131993الفرع العلميعلياحسي  2249عرب 

ي سوري201614/7/1998الفرع العلميعبي منذربتول الحمدان1015553 2247عرب 

ي1134663
ي سوري09-01-20141996الفرع العلميحنانمحيمها النيسابن 2240عرب 

ي سوري10-10-20121994الفرع العلميوفاءمثلجلم مثلج1221521 2240عرب 

ي سوري01-01-20171999الفرع العلميغادهعليعبي  قاسم1316860 2227عرب 

يرفاه ملوحي1426415
ي سوري01-01-20111994الفرع العلميمرياناماضن 2210عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلميسعاداحمدنوار عبدو1516666 2209عرب 

ي سوري03-01-20171999الفرع العلمياماثلمعنهال شيخ محمد1617160 2206عرب 

ي سوري201813/8/2000الفرع العلمينهادبديعصبا هوله1720493 2200عرب 

ي1821405 هبدرعفراء الصليب  ي سوري201527/4/1997الفرع العلميسفي  2191عرب 

ي سوري01-01-20151997الفرع العلميمهاحازمأجفان السليمان1920489 2186عرب 

ي سوري01-01-20141996الفرع العلمينزهةشعالنتهاىم حمدان2045673 2181عرب 

ي سوري201628/4/1998الفرع العلميسناءصالحزينب محرز2129033 2177عرب 

هبه خاسكي2217151
ن 2017الفرع العلميحوريهعبد المعي 

20/12/199

9
ي سوري 2174عرب 

2020 إىل عام 2010قديمة من عام / رياض األطفال الفرع العلمي 
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ي سوري201520/9/1997الفرع العلميسناءزريفرنا عساف2319506 2173عرب 

ي سوري201515/1/1998الفرع العلميلينامحمودرغد جي 2420744 2148عرب 

ي سوري09-07-20131995الفرع العلمينجاحمني الرا االشقر2533160 2144عرب 

ي سوري201327/9/1995الفرع العلميمبنعبد الحكيمرنيم الصالح2633904 2143عرب 

ي سوري10-01-20151997الفرع العلميشاديهيحب بندر عيده2721564 2140عرب 

2018الفرع العلميسحرعبد العزيزسها جوخدار28555
28/10/199

9
ي سوري 2136عرب 

01-01-20202002الفرع العلميسناءماهررغد طه2920835
ي 
فلسطيبن

مقيم
2132

حال علي3020052
ي سوري201821/1/2001الفرع العلميملكخرصن 2131عرب 

ي سوري201815/1/2000الفرع العلمينجاحأحمدخديجة األحمد3177 2128عرب 

ي سوري201520/8/1997الفرع العلميفاطمهاحمدمنال عباس3228755 2121عرب 

ي سوري05-02-20131995الفرع العلميرمزيهعاصمياره رمضان3333208 2112عرب 

ي سوري201718/2/1999الفرع العلميمهايارسهيا الخرصن3417164 2105عرب 

ي سوري01-01-20151997الفرع العلميرفعهنظماتنجلة األحمد3519826 2104عرب 

ي سوري201625/1/1999الفرع العلميلماسيهرفعتنور صامان3627770 2089عرب 

ي سوري09-10-20141995الفرع العلميفريالمدينهنادي طعمه3736927 2073عرب 

يه فخر الدين381444
ّ
ي سوري02-12-20171999الفرع العلميايمانمحمدا 2070عرب 

ي سوري201618/4/1998الفرع العلمياسمهانخليلحال محمد يوسف3918063 2069عرب 

ي4052114 ياسماء الدروب 
ي سوري01-01-20141996الفرع العلمينجيحهلطفن 2063عرب 

ي سوري201431/8/1996الفرع العلميعطورحيدرناريمان محمد4143303 2062عرب 

ي سوري06-01-20141996الفرع العلمينيوفغسانمريم صبح4234654 2049عرب 

ي سوري01-01-20161997الفرع العلميغادهطهايناس الزقريط4314663 2046عرب 

ي سوري05-10-20131995الفرع العلمياحالمفايزهيا البخيت4434840 2045عرب 
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ي العمارين4518177
ي سوري201714/7/1999الفرع العلميسلوىنادرامابن 2042عرب 

ي4615
ي سوري01-05-20182001الفرع العلميوفاءوليدسم الحورابن 2037عرب 

ي سوري10-09-20121994الفرع العلميشمسهسلمانهبه الحسن4721379 2030عرب 

ي سوري01-01-20141997الفرع العلمينجودفؤادبتول عباس4835691 2029عرب 

ي4941819 ي سوري201425/1/1997الفرع العلميسمرمأمونرغداء عراب  2018عرب 

ي سوري201614/3/1998الفرع العلميأمينهسليمانصفاء الحسن5016226 2016عرب 

ي سوري202025/3/2002الفرع العلميدالياعليبراءة سليمان5122617 2015عرب 

ي سوري01-07-20151998الفرع العلميندىعماد الدينليليان النعمه5219329 1995عرب 

ي سوري04-02-20161997الفرع العلميفايزههيثمسوزان اليوسف5319011 1994عرب 

نبراءه محفوض5434909 ي سوري01-01-20141997الفرع العلميداللحسي  1990عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلميفاطمهسمي منار الهنداوي5516795 1988عرب 

5641307
ن  عليا الحسي 

السليمان
ي سوري01-03-20141997الفرع العلميفريالمحمود 1981عرب 

هابراهيممرح ابراهيم5726090 ي سوري201213/1/1995الفرع العلميشهي  1980عرب 

ي سوري04-08-20131994الفرع العلميزكيهسليمساندرا مخول5820926 1976عرب 

ي سوري201418/1/1997الفرع العلميصفاءصهيبساجده العمر5942904 1973عرب 

ن6014 ي سوري01-01-20131996الفرع العلميمهارضواندعاء محمد أمي  1965عرب 

ن6122222 ي سوري01-01-20192002الفرع العلمينهيدهمحمدمايا حسي  1965عرب 

ي سوري01-01-20182001الفرع العلميمهايونسعمار الحسن6212630 1963عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميمحاسننزارفرح نونو6323583 1960عرب 

وط6416268 ي سوري01-01-20161998الفرع العلميداللايمنبتول قي  1948عرب 

ن المصطفن6515771 ي سوري201517/8/1997الفرع العلميفكريهرمضانحني  1943عرب 

ي سوري01-01-20111993الفرع العلميرضيهرضوانرفعه المرصي6627543 1940عرب 
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ي سوري05-08-20192001الفرع العلميعبي مالذجويل اسعد6719921 1936عرب 

ي6843468 ي سوري07-07-20141996الفرع العلميرابيهاحمدامل درب  1931عرب 

ي سوري201520/1/1998الفرع العلميرحيلهعليحوراء اسماعيل6919836 1929عرب 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلميداللراتبأمل السواس7018378 1928عرب 

ي سوري202025/1/2003الفرع العلميهدىباسلسحر نوفل7119905 1926عرب 

ي سوري01-01-20181999الفرع العلميتغريدوليدسلسبيله الدان7211 1922عرب 

ي سوري01-05-20182001الفرع العلميرحابرامزرزان هزيم7315229 1922عرب 

202030/3/2001الفرع العلمينبيههمحمدعبد هللا أبو دهيس7415313
ي 
فلسطيبن

مقيم
1918

ي سوري201521/5/1997الفرع العلميسعادنور الدينايناس ونوس7518509 1918عرب 

ي سوري201729/6/1999الفرع العلميناديهصالحهال عطيه7619135 1912عرب 

ي سوري01-01-20141997الفرع العلميبهيةأحمدليل االبراهيم7733708 1910عرب 

ي سوري01-01-20131996الفرع العلميرجاءمحمد رابحابتسام السباعي7832029 1907عرب 

نا حمود7919037 ي سوري04-10-20171998الفرع العلميمروهلؤيمي  1898عرب 

ي سوري201628/1/1998الفرع العلميهدىحسنمرح مزوق8028688 1893عرب 

ي سوري201331/1/1995الفرع العلمياعتدالمحسنرزان سليمان8133266 1890عرب 

ي سوري01-10-20172000الفرع العلميفاطمهخالدصافيه وهبه8233077 1883عرب 

ي سوري201422/6/1995الفرع العلميهناءرفيقروان النارص8333626 1870عرب 

نغزل عيىس8417955 هحسي  ي سوري01-01-20202003الفرع العلميخرصن 1867عرب 

ي سوري06-01-20202002الفرع العلميمفيدهحيدربتول مصطفن8521409 1854عرب 

ي سوري11-01-20151997الفرع العلميسمريوسفديانا السلوم8622030 1854عرب 

ي سوري201229/8/1994الفرع العلميناديهرامزمارينا جري8721531 1850عرب 

ي8817575
ي سوري12-05-20161998الفرع العلميراميهحيدرريتا ماضن 1840عرب 
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ي سوري201924/1/2002الفرع العلميخلودمحمدسوسن االبراهيم8919983 1836عرب 

ي سوري01-10-20182001الفرع العلميهيامهاشمرشا جبيلي9011221 1831عرب 

ي سوري201222/3/1994الفرع العلميفادياسمعانكرازيال خرما9116731 1830عرب 

ي سوري01-04-20101993الفرع العلميلينانعمانمروه الشاطر9223923 1830عرب 

ي سوري201717/8/1999الفرع العلميسعادزيادجبن محفوض9318567 1824عرب 

نساره الديبان9415900 ي سوري01-01-20172000الفرع العلميعذراءمعي  1822عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلميسهامحسنسعدة العلي9518630 1822عرب 

ي سوري01-01-20172000الفرع العلميندىمحمد صفيانعبد العزيز صعب9619631 1818عرب 

ي سوري01-08-20141997الفرع العلميبسمهأحمدعال الخليل9736821 1817عرب 

ي سوري201626/2/1998الفرع العلميانعامسليمانبتول رستم9829266 1814عرب 

ي سوري10-02-20151996الفرع العلميبارجيتصالحزينب الكنجو9928973 1811عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميلوريسحيدريارا علي10023538 1809عرب 

ي سوري06-06-20131993الفرع العلميمريمعامرريام زمام10138606 1807عرب 

همصطفننور الخضور10218912 ي سوري09-12-20151997الفرع العلميمسي  1804عرب 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلميفاديافهدميساء االسعد10322064 1795عرب 

ي سوري01-01-20131993الفرع العلميغازيهعباسوالء االسماعيل10438147 1794عرب 

10512367
محمدعلي الحاج 

حسن
ي سوري01-01-20182001الفرع العلميوردهعبدهللا 1790عرب 

ي سوري02-01-20201999الفرع العلميمريممحمدميس كوران10633286 1788عرب 

نعائشة رجب10719822 ي سوري201720/1/1999الفرع العلميخانمعبد المعي  1784عرب 

ي10814840 ي سوري01-11-20172000الفرع العلميفاطمهتامرآالء الدروب  1779عرب 

ي سوري01-01-20151997الفرع العلميظاللفاديميرس سلهب10919661 1776عرب 

ي سوري201618/5/1998الفرع العلميثناءمفيدنور ريا11015260 1775عرب 
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ي سوري01-01-20161998الفرع العلميأمينةأسدماريا األسعد11118073 1775عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميختامراتبعبد القادر الخلف11212153 1772عرب 

2016الفرع العلميرجاءعبد الباسطفرح زقريط11315390
20/11/199

8
ي سوري 1771عرب 

ن الحامض11415044 ي سوري07-11-20161998الفرع العلميزينببسامنرمي  1771عرب 

ي سوري201214/4/1993الفرع العلميسوسنقيسملك شنديه11521547 1770عرب 

ي سوري201920/8/2000الفرع العلميغصونطاللديانا االحمد11619119 1762عرب 

ن شبه11721348 هيونسكرستي  ي سوري202015/6/2002الفرع العلميشهي  1758عرب 

ةعيىسغصون عيىس11821321 ي سوري201828/6/2000الفرع العلميسمي  1754عرب 

ي سوري202024/9/2002الفرع العلميلينامحمد عدنانغيوى البالل11918278 1754عرب 

ي سوري201916/8/2001الفرع العلميميساءنبيلمرح سعد الدين12017675 1752عرب 

ي سوري01-05-20172000الفرع العلميميساءبسامآيه ادريس12116070 1752عرب 

ي سوري202023/6/2002الفرع العلميازدهارموفقرغد محمود12223523 1751عرب 

ن االبراهيم12314997 ي سوري201627/8/1997الفرع العلميمىهاحمدلجي  1750عرب 

ي سوري05-04-20181995الفرع العلمياتحادمحمد هيثمريم الفياض12411544 1748عرب 

ي12523625
ي سوري01-10-20101992الفرع العلميزينبمحمودخديجة البويضابن 1740عرب 

ي سوري01-01-20192002الفرع العلميوحيدهنزيهغيداء زمام12619457 1738عرب 

ي سوري201915/1/2001الفرع العلميرغدهعيدتيماء عابده12723637 1735عرب 

ي سوري01-01-20171999الفرع العلميابتسامحسننغم اسماعيل12820837 1730عرب 

ي سوري202028/5/2002الفرع العلميمهاعبد المعطيأيهم الحسن12912173 1729عرب 

ن عباس13029014 ي سوري01-10-20161999الفرع العلميساميهمالكلجي  1725عرب 

ي13123389
ي سوري01-10-20201999الفرع العلميلببنحسنعائشه المدبن 1718عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلمياسماءعبدالعزيزينال حوري13216818 1715عرب 
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ي سوري01-01-20202002الفرع العلميمؤمنهخرصناحمد القليح13318429 1714عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميراشدهابراهيماالء الخمري1348096 1714عرب 

ي سوري01-01-20172000الفرع العلميريممفيدروجينا حداد13517576 1713عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميسوسنعليندى العباس13622083 1713عرب 

13728774
ائيل  حال الجي 

البشاره
ي سوري01-01-20161999الفرع العلميهندنارص 1712عرب 

ي سوري201823/5/2000الفرع العلميفكتورياعبداللطيفحنان العيىس13820524 1712عرب 

ي سوري201315/8/1995الفرع العلميازدهارايمنرهف رضوان13932459 1711عرب 

ي سوري05-05-20141996الفرع العلميرقيهمحمودداليا درويش14043197 1711عرب 

ي سوري02-02-20182000الفرع العلميسحرغياثرهف حمو14117763 1710عرب 

ن14215299 ي سوري01-01-20171997الفرع العلميميساءسميحسوسن شاهي  1708عرب 

ي سوري06-09-20121993الفرع العلميلينامحمودريم جي 14322744 1700عرب 

يهمحمدآمنه المرعي14419883 ي سوري201820/1/2001الفرع العلميخي  1699عرب 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلميهاجرعمررضوان الجعبو14519072 1698عرب 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلمينادياوائلنور علي14618641 1694عرب 

ي14716730
ي سوري201719/6/1998الفرع العلميامتثالعزيزتيماء الجورابن 1693عرب 

2017الفرع العلمينجاحفيصلعبي  عبود14817073
18/10/199

9
ي سوري 1693عرب 

ي سوري01-10-20161999الفرع العلميعائدهمحمدامل الناعس14917956 1691عرب 

ي سوري201818/5/2000الفرع العلميصونياإميلسهي  ابراهيم15022006 1682عرب 

ي سوري03-01-20171999الفرع العلميفتاةنوافغروب محمد15116871 1681عرب 

ن15218719 2015الفرع العلميداللحسنحنان الحسي 
14/11/199

5
ي سوري 1680عرب 

ي سوري08-10-20111993الفرع العلميهيفاءمحي الدينرهف الوسوف15324912 1680عرب 

ي سوري01-01-20182000الفرع العلميودادعدنانناريمان العلي15419389 1676عرب 
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ي سوري01-01-20192001الفرع العلميعبي حسنآيه صالح15518510 1675عرب 

ي15636724
ي سوري201427/3/1995الفرع العلمينهاديوسفعهد الجورابن 1672عرب 

ي سوري01-01-20171999الفرع العلميعبي ايمنمرح ابراهيم15717919 1668عرب 

ي سوري01-11-20192001الفرع العلميرويدهابراهيميارا المحمد15821751 1664عرب 

ي سوري01-01-20131994الفرع العلميفاديافريدجيانا عيىس15938123 1661عرب 

ن العيىس16019326 ي سوري01-06-20182001الفرع العلميشاديةعيىسلي  1659عرب 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلميليلمحمدنور كنعور16127195 1655عرب 

ي16221650 يعمارجودت عراب 
ي سوري02-01-20181998الفرع العلميتهابن 1654عرب 

ي سوري201730/6/1999الفرع العلميمريمعليزينب طه16316568 1653عرب 

ي سوري201415/5/1996الفرع العلميرناباسلربا شمه16443703 1653عرب 

ي16519019
ي سوري01-01-20182001الفرع العلميميساءحسنميس السموبن 1647عرب 

ي سوري201619/9/1998الفرع العلميرباباسمحال سليمان16611675 1644عرب 

رقيه البيطار16713776
محمد عماد 

الدين
ي سوري01-01-20161999الفرع العلميرنا 1643عرب 

ي سوري09-05-20192001الفرع العلميرويدهعمادبتول غميض16818741 1643عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلميفهميهمحمودآيه الزراعي16918926 1639عرب 

ي سوري01-01-20202001الفرع العلميخديجهعبد الرزاقنورهان النجار17023620 1637عرب 

ي سوري01-01-20181999الفرع العلمينجاحطاللنور الحيدر17129536 1634عرب 

ي سوري01-09-20182000الفرع العلميوعدمحمدوئام رستم17224299 1633عرب 

ي سوري201730/4/1998الفرع العلميمريممحمدساره يوسف17320017 1633عرب 

ن حاكمي17419956 ي سوري01-01-20171999الفرع العلميفاطمهمحمد لؤيياسمي  1633عرب 

ي سوري201919/7/2001الفرع العلميرغدةباسلامجد التالوي17520191 1628عرب 

ي سوري202015/1/2001الفرع العلميهدىمحمد تمامعبد الهادي البابا17614626 1623عرب 
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عليفاطمه العلي17728489
دالل 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلميادريس 1620عرب 

ي سوري01-05-20202002الفرع العلميرندهبسامىمي الغفري17817049 1620عرب 

ي سوري01-01-20151997الفرع العلميداللحبيبغزل العلي17918947 1619عرب 

ي سوري10-01-20192000الفرع العلميرنازاهررنيم شافعه18038220 1618عرب 

ي سوري02-01-20192001الفرع العلميغصونمالكغيداء محرز18119931 1615عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلميوحيدهمحمدفاطمه سنيور18223989 1612عرب 

ي سوري01-01-20131993الفرع العلمينجاحمفيداري    ج العلي18338055 1612عرب 

ي سوري201224/8/1993الفرع العلمياسمهانبدرمروى عباس18424855 1610عرب 

ي سوري201824/3/2000الفرع العلميجرجيتعليشذى المحمود18522229 1608عرب 

ى الحماده18618712 ي سوري201824/7/2000الفرع العلميبريهفرجبرسر 1608عرب 

علي زعيير18710382
ن ي سوري03-01-20171999الفرع العلميداللحسي  1606عرب 

هانوارغبن رزوق18819161 ي سوري01-01-20202003الفرع العلميسمي  1605عرب 

ي سوري10-01-20182000الفرع العلميامونفيصلهبه خرصن18921443 1599عرب 

ن19018917 ي سوري07-10-20182000الفرع العلميرجاءنبيلزينه الحسي  1599عرب 

ي سوري202028/2/2002الفرع العلميمبناحمدرغد شعبان19125023 1599عرب 

ي سوري01-01-20192001الفرع العلميلميسوليديوسف أحمد1927259 1598عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميجوادهسليمخالد السالم19312956 1596عرب 

ي سوري201920/4/2001الفرع العلميرناتامررهف النجار19416689 1596عرب 

ه بيوض19519854 هخالدخرصن ي سوري01-10-20182001الفرع العلميمني  1595عرب 

ي سوري201713/1/2000الفرع العلميزينبسهيلإيالف حسن19617619 1595عرب 

ي سوري201828/2/2000الفرع العلميرويدهنارصريام نارص19718902 1594عرب 

ي سوري201728/9/1999الفرع العلميعبي رضوانرغد ابراهيم19818911 1590عرب 
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ي سوري12-11-20131995الفرع العلميثناءنزيهضح المحمد19932941 1590عرب 

ي سوري201430/6/1996الفرع العلميناريمانحسنهبه الخدام20043821 1589عرب 

ي20129814
ي سوري201716/2/1999الفرع العلميردينهسمي عبي  السلموبن 1588عرب 

ي سوري10-01-20161998الفرع العلمينجاحيارسسهي  العلي20218000 1584عرب 

ي سوري10-01-20171999الفرع العلمينادياعبدالكريمرزان عون20328774 1583عرب 

ي سوري201915/6/2000الفرع العلميندىخالدكرم االبراهيم20411977 1583عرب 

ي سوري12-07-20192001الفرع العلميميساءفاديريفا سلمان20521289 1582عرب 

ي سوري01-01-20161999الفرع العلميروعةمحمد نزيهمروان اتماز السباعي2068366 1582عرب 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلميمطيعةنعمهريم عاضي20729485 1580عرب 

ي سوري201220/1/1994الفرع العلميفهميهنارصسعاد الحسن20824805 1580عرب 

ي سوري01-01-20101991الفرع العلميهياممحمدوعد كمالي20928171 1580عرب 

21016784
رفيف الونوس 

الونس
هاحمد ي سوري01-01-20172000الفرع العلميسفي  1577عرب 

2020الفرع العلمينومهمحمدرهف االبراهيم21123806
30/12/200

1
ي سوري 1575عرب 

ي سوري01-01-20192002الفرع العلميندىمحسنشمس غانم21218904 1575عرب 

هعمارريم حسن21318531 ي سوري07-11-20202002الفرع العلميامي  1574عرب 

ي سوري202028/7/2002الفرع العلميزينهاحمدرهف سليمان21422442 1572عرب 

1570غي  سوري07-01-20161998الفرع العلميسوسنايمنجبن حزوري21515338

ي سوري01-01-20202000الفرع العلمينادينشحادهمحمود حموي21626643 1568عرب 

ي سوري201715/6/1998الفرع العلميثناءعباسرنا عبد الرحمن21717355 1568عرب 

ي سوري201828/1/2001الفرع العلميسوسنمحسنحنان محسن21844474 1567عرب 

ي سوري202020/4/2002الفرع العلمينوفهعبد الكريمهاديه العوض21922543 1565عرب 

همظهرمريم الدرويش22018780 ي سوري01-01-20171999الفرع العلميبشي  1565عرب 
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ي سوري201430/7/1996الفرع العلميليلنبيههالة ابودله22136512 1565عرب 

ي سوري01-01-20141995الفرع العلميغيثاءعبدهللانغم عبدهللا22238206 1564عرب 

ي سوري09-01-20192001الفرع العلميخديجهيوسفمصطفن كريمو22325525 1564عرب 

ي سوري01-01-20192002الفرع العلميزينبيارسمايا موىس22421077 1563عرب 

ي سوري202027/6/2002الفرع العلميكنانهمحمدكريم زنادري22514261 1561عرب 

ي سوري01-01-20182001الفرع العلميرب نسيمريم االبراهيم22619226 1561عرب 

ي سوري01-04-20111993الفرع العلميسح محمدآالء ادريس22730721 1560عرب 

ي سوري09-11-20192001الفرع العلميحنانبشارروز حمدان22819151 1556عرب 

ن الحاج22919050 ي سوري10-08-20182000الفرع العلمينزهاعليياسمي  1554عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميفطومعبد هللاحسن غصن23028454 1551عرب 

ي سوري01-01-20182000الفرع العلميفداءسليماندنيا االسعد23120588 1551عرب 

ي سوري201821/1/2000الفرع العلميلينامعنمرح محمود23229648 1550عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميرب يوسفآالء ابو حيدر23323891 1549عرب 

ي سوري04-03-20202002الفرع العلمياسعافايهممرح ديب23418581 1548عرب 

ن النجم23519139 ي سوري05-06-20182000الفرع العلميسناءغسانحني  1547عرب 

23621591
تفر الرحمن محمد 

علي
1547غي  سوري201620/1/1998الفرع العلميحمدةنائف

ي سوري201820/5/2000الفرع العلميميسونراىميمديحه علوان23717476 1544عرب 

ن يوسف23823648 ي سوري01-01-20192001الفرع العلميثناءمحمودحني  1544عرب 

ي سوري201816/3/1999الفرع العلميانعاميارسلما السكري23919316 1544عرب 

ي سوري201725/7/1999الفرع العلميميادهيوسفآيه اسماعيل24031458 1542عرب 

ي سوري08-01-20181999الفرع العلمييرسىأحمديارا وسوف24127098 1540عرب 

ي سوري201829/4/2000الفرع العلميسماحأحمددلع ديوب24226603 1540عرب 

11



تسلسل
رقم 

الطالب
الشهادةاسم األماسم األباسم الطالب

عام 

الشهادة
الجنسيةتاري    خ الميالد

المجمو

ع

2020 إىل عام 2010قديمة من عام / رياض األطفال الفرع العلمي 

ي سوري201827/9/2000الفرع العلميهدافياضريم شدود24321947 1540عرب 

هصالحرغد عيىس24420757 ي سوري04-07-20202002الفرع العلميمشي  1539عرب 

ي24519833 ي سوري01-01-20182001الفرع العلميمحاكمنارصتيماء عراب  1539عرب 

نا الطيار24619933 ي سوري201713/4/1998الفرع العلميازدهارنظي مي  1538عرب 

ي سوري201515/2/1997الفرع العلمينعيمهيوسفراما حمدوش24721318 1537عرب 

ي24817457
ي سوري01-10-20182000الفرع العلميرناعبد القادرفرح ماضن 1535عرب 

ي سوري01-01-20181999الفرع العلميصفاءاحمدرنيم المحرز العيىس24920831 1535عرب 

ي25026207
ي سوري04-08-20192001الفرع العلميفريالاكرمزينب عمىسر 1534عرب 

ي سوري01-01-20182000الفرع العلميتقلهجوزيفرنا مخول25122155 1531عرب 

ي سوري201923/1/2002الفرع العلميميادهعبدالمنعميمامه جمعه25219695 1530عرب 

ي سوري01-01-20111993الفرع العلميصفيهرجبوئام الرجب25330439 1530عرب 

ي25426738 ي سوري05-01-20182000الفرع العلميخديجهعليرشا قهوح  1527عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلمينرسينعمادرغد الصالح25521623 1527عرب 

ي سوري06-01-20202002الفرع العلميهدىسامرنور ديب25623462 1526عرب 

ي25724333
ي سوري202020/4/2002الفرع العلميساميههايلنغم الشيبن 1526عرب 

ي سوري01-01-20192002الفرع العلميلببن البياتمحمد خي زهي  الريس25817698 1526عرب 

ي سوري201720/1/2000الفرع العلميلمياءمحمدهبه الخطيب25918787 1525عرب 

ي سوري01-01-20161997الفرع العلميعائشةعبد هللاآمنة طالس26025496 1521عرب 

هسلمانصفاء الحسن26122621 ي سوري01-01-20121995الفرع العلميسفي  1520عرب 

ي سوري10-03-20182000الفرع العلميديانهبافلاليسا الجمال26219796 1520عرب 

ن جليس26316817 ي سوري07-05-20192001الفرع العلميريممحمدمعير 1519عرب 

ي سوري03-11-20181999الفرع العلميأمينهأحمدرهام يوسف26429509 1518عرب 
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ن المحمد26520406 ي سوري01-01-20192001الفرع العلميسوسننبيلمارلي  1517عرب 

ي سوري01-03-20192002الفرع العلميسمرجميلمارينا داوود26619934 1516عرب 

ي سوري201729/1/2000الفرع العلميرويدىسليمانرهام الرعوان26719646 1512عرب 

ي سوري202029/5/2001الفرع العلميعواطفعدناندعاء الدنيا26820149 1512عرب 

ي سوري07-01-20182000الفرع العلميديماماهرجويل اسعد26921463 1510عرب 

نروال خضور27026379 ي سوري01-01-20101992الفرع العلميرابعهحسي  1510عرب 

ي سوري201020/1/1992الفرع العلميوصافجاسمساىمي السليمان27117612 1510عرب 

ي سوري07-02-20182000الفرع العلميسمرعبد الكريمهبه العلي27219418 1509عرب 

ي سوري202019/8/2001الفرع العلميسارهعبد النارصرهف الطالب27320052 1508عرب 

ي سوري08-05-20202002الفرع العلميوفاءعمرهدى سلما27423001 1508عرب 

ن27527413 نورده الحسي  ي سوري09-11-20171999الفرع العلمياعتمادحسي  1507عرب 

ي سوري06-10-20202001الفرع العلميداللعصامعلي ملحم27610859 1507عرب 

نتامرآيه السلمان27718507 ي سوري201925/8/2001الفرع العلميياسمي  1506عرب 

نعال لفلوف27816604 ي سوري201723/8/1999الفرع العلميمريمحسي  1506عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميهيامموىسعماد العزو27915595 1506عرب 

ي سوري201631/1/1998الفرع العلميفاطمهسليمانرهام المحمد28017795 1506عرب 

يان الخضور28122264 ي سوري201823/1/2001الفرع العلميهدىغازيمي  1505عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميهناءعليريم االحمد28223319 1504عرب 

ي سوري201415/8/1995الفرع العلميسهامعيىسزينب بروش28341891 1504عرب 

ي سوري201817/4/1999الفرع العلميسمرعبد هللانغم ديب28427285 1503عرب 

ي سوري201818/5/2000الفرع العلميفادياعليهديل الونوس28527286 1501عرب 

ي سوري201917/3/1999الفرع العلمييرسىسليمانمايا المرصي28623105 1500عرب 
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ي سوري202026/4/2001الفرع العلميفداءحسنساندي سليمان28721922 1499عرب 

ي سوري01-01-20192002الفرع العلميريمااحمدالنا ابراهيم28825862 1498عرب 

ي سوري02-04-20171999الفرع العلمينبيلهسناننور عيد28928342 1498عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميرامياعبد الكريمالبتول زكريا29022295 1497عرب 

ي سوري01-04-20202003الفرع العلميشفيقهمخلصانطوانيت حبل29117758 1497عرب 

ي سوري01-01-20192000الفرع العلميفاطمةاحمدعلي محمد علي2929430 1494عرب 

ي سوري06-02-20202002الفرع العلميهدىخرصنليال وسوف29323405 1493عرب 

ي29421601
ي سوري201529/1/1998الفرع العلميوفاءعبدوصبا الجورابن 1491عرب 

ي سوري01-10-20192001الفرع العلميعفافرائدريم االسعد29518847 1489عرب 

ي سوري09-09-20182000الفرع العلميسيلفاغانديانديرا غاندي مخول29621460 1489عرب 

ي سوري07-02-20181999الفرع العلميصفيهعبدالعالمرح بكر29736217 1489عرب 

ي سوري201520/8/1997الفرع العلميهدىمني نرسين الكردي2988338 1488عرب 

ي سوري03-04-20202002الفرع العلميدارينفخريرنيم اسماعيل29922441 1487عرب 

ي سوري201815/5/1999الفرع العلميجهينهسليمانرغد المزنه30023784 1486عرب 

ي سوري01-01-20171999الفرع العلميحليمةسبيعسامر الحجازي30113289 1484عرب 

ي سوري01-01-20202001الفرع العلميلمعايوسفريتا شعار30223814 1484عرب 

ي سوري01-01-20202000الفرع العلميتماثيلمتيمعال الموىس30323410 1484عرب 

ي سوري202027/7/2002الفرع العلميفتونخرصنكامل اليوسف30410170 1484عرب 

ي سوري201915/6/2001الفرع العلميرانيايونسهديل العباس30519496 1482عرب 

ي سوري201826/8/2000الفرع العلميعبي عبد المجيدغزل يوسف30618065 1482عرب 

ي سوري201920/4/2001الفرع العلميرنجسعليسوسن ادريس30721356 1482عرب 

وزماري نمور30820481 نني  ي سوري07-06-20202002الفرع العلمينتلي  1481عرب 
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ي سوري01-01-20111993الفرع العلميعهدمحمدمخلصراما العبيد30923155 1480عرب 

ي سوري04-09-20202002الفرع العلميدارينماهرتيماء زين31024095 1479عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميشغافثائرريم فرح31123318 1476عرب 

نهيا شعبان31218071 ي سوري01-12-20192001الفرع العلميعبي حسي  1473عرب 

ي سوري04-03-20202002الفرع العلميأملسهيلنغم سليمان31320504 1472عرب 

ي سوري201918/4/2001الفرع العلميفاطمهايمنبتول شلدح31426390 1472عرب 

ي سوري01-10-20202002الفرع العلميمريمنبهانديب النبهان31515738 1471عرب 

ي سوري01-01-20192001الفرع العلميغانااحمدمايا الفياض31634225 1469عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميلمياءعليحال الحمود31721316 1468عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميحناننوافخديجه العكيلي31822574 1466عرب 

ي سوري01-01-20202002الفرع العلميفاطمهمحمد خي مريم الحمد31923536 1466عرب 

ي سوري01-03-20192002الفرع العلميكتيبهأحمدرؤى الباشا32025221 1465عرب 

ي سوري201915/9/2001الفرع العلميوفاءحسنمريم خليل32113959 1463عرب 

اتمروانرنيم السيد32226524 ي سوري201120/6/1993الفرع العلميخي  1460عرب 

ي سوري08-02-20121994الفرع العلميليمونهاحمدرهف ابراهيم32323147 1460عرب 

ي سوري04-03-20192000الفرع العلميداللمحمدرفيف الصالح32423673 1459عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميهديةعمرآيات الرفاعي32525302 1458عرب 

ي سوري202018/8/2002الفرع العلمينىهعليسليم النارص32617326 1457عرب 

ي32718731 هقاسمرقيه الحلب  ي سوري01-11-20202003الفرع العلميمني  1457عرب 

نفراسليليان شحود32820479 ي سوري07-11-20192001الفرع العلميميدلي  1456عرب 

ي سوري202031/1/2003الفرع العلميلورينجمالباسل ابراهيم32913003 1454عرب 

نناهد ورده33029613 ي سوري201621/2/1998الفرع العلميبراعمحسي  1453عرب 
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2020 إىل عام 2010قديمة من عام / رياض األطفال الفرع العلمي 

ي سوري08-01-20202002الفرع العلميمريمنورسمايا علي33123281 1451عرب 

ي سوري01-01-20171999الفرع العلميداللمحمدسناء دال33216587 1451عرب 

ي سوري201917/1/2002الفرع العلميمهاحسنزينه حمود33325942 1449عرب 

ى العيىس33427208 ي سوري01-01-20182001الفرع العلميالهامبدربرسر 1448عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميحنانحسنزهرة عبود33520556 1448عرب 

ي سوري201423/4/1996الفرع العلميجناحعدنانمرح الخضور33630144 1444عرب 

ي سوري01-01-20202001الفرع العلميفاطمهمحمدرشا الورده33723204 1443عرب 

ي سوري201925/1/2001الفرع العلميصباحاحمدهيام البدور33819246 1442عرب 

33913990
محمد 

الضاهرالخطيب
ي سوري01-01-20202002الفرع العلمياميهعدنان 1440عرب 

ي سوري03-08-20202001الفرع العلميفاطمهاسماعيلهديل الواو34022479 1439عرب 

ي سوري02-01-20171999الفرع العلميجميلهعبد الحليمىمي الرفاعي34118636 1439عرب 

ي سوري01-01-20192001الفرع العلميسعادمصطفنرهف نبهان34225498 1439عرب 

ي سوري201720/1/1999الفرع العلميهالخالدهبه شعار34338838 1439عرب 

ي سوري03-04-20171999الفرع العلميسحراديبزينب ديب34428694 1438عرب 

ي سوري01-01-20192002الفرع العلميكوكبغازيمحمد ميالد34512801 1437عرب 

ن ديوب34622006 ي سوري01-08-20202002الفرع العلميوفاءخليلحني  1435عرب 

ي سوري201913/7/2001الفرع العلميناهدهاشمعالء العقده34714064 1434عرب 

ي سوري01-06-20192002الفرع العلميمؤمنهأنستسنيم عيوش34821162 1434عرب 

ي سوري202015/1/2003الفرع العلميجورجيتابراهيمحكايا هزيم34921130 1434عرب 

ي سوري01-01-20151998الفرع العلميفاطمهمحمدايهم عساف35014183 1434عرب 
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