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ي سوري02-05-20222004الفرع العلميمريممحمدليالس عيىس120446 2149عرب 

ي سوري01-01-20212004الفرع العلميسميحهمحمدعلي الصوعه215701 1831عرب 

ي سوري202120/1/2004الفرع العلميخديجهوليدضياء رشيد شمو324714 1742عرب 

ي سوري03-01-20222004الفرع العلميختامحيدرالنا رستم419575 1675عرب 

ي سوري01-10-20222003الفرع العلميمريمعبدالعليمسهاد الرفاعي539173 1620عرب 

2021الفرع العلميوجيهامحمدوالء خليل620594
29/11/200

3
ي سوري 1616عرب 

كات721839 ي سوري03-01-20212003الفرع العلميدعدمحمدغنوه الب  1614عرب 

ي سوري202220/1/2005الفرع العلميمنىرعدرغد المحرز835623 1611عرب 

ا قرش922585 ي سوري05-01-20222004الفرع العلمينجوىيوسفمبر 1607عرب 

ي سوري202120/5/2003الفرع العلمينادبنعمارالنا جليس1022123 1598عرب 

ي سوري202220/1/2005الفرع العلميلينامهندرند الصالح1120646 1597عرب 

 الشمالي1224232
ى ي سوري01-01-20222004الفرع العلميعببرزيادحنير 1573عرب 

ي سوري01-01-20212004الفرع العلميتغريدكفاحربا االحمد1321226 1562عرب 

ي سوري07-08-20212003الفرع العلمينجاحمفيدسونيا العلي1421838 1562عرب 

ىعبدالكريمميمونه االحمد1524553 ي سوري01-01-20212004الفرع العلميايلير 1555عرب 

ي سوري202120/1/2004الفرع العلميابتساممحمدهبه االحمد1622383 1545عرب 

عبد الدايم زعرور1711551
محمد 

حسان
ي سوري202115/6/2003الفرع العلميفاطمه 1543عرب 

ى1814457 ي سوري01-10-20222004الفرع العلميرانيامحمدنور الحسير 1541عرب 

ي سوري12-12-20212003الفرع العلميمريمعبدالعليمسالف الرفاعي1934006 1537عرب 

ي سوري202214/2/2004الفرع العلمينهاالياسالرا أسعد2019695 1532عرب 

ى2124824 ي سوري202120/4/2003الفرع العلميهناءمحمدجوليا شاهير 1532عرب 

ي سوري202120/1/2003الفرع العلميفاطمهيوسفإرساء يوسف2232021 1530عرب 

ي سوري202116/5/2001الفرع العلميهيفاءصادقحال سليمان2325220 1523عرب 

حديثة/  الفرع العلمي 2022-2021رياض األطفال 
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ي سوري01-01-20222005الفرع العلميرساءحبيبمريانا ديب2420190 1522عرب 

ي سوري08-01-20222004الفرع العلميهيفاءمحمدلميس ديوب2520071 1521عرب 

ىفرح سليمان2623306 ي سوري01-04-20212004الفرع العلميفريالياسير 1517عرب 

ي سوري09-02-20222004الفرع العلميفيحاءيحنرفاطمه العبد هللا2723718 1516عرب 

2022الفرع العلميشهرزادكفاحساندي عوده2820677
27/10/200

4
ي سوري 1515عرب 

ىجاهدمارينا سلوم2920576 ي سوري01-01-20222005الفرع العلميياسمير 1515عرب 

ي سوري01-01-20212003الفرع العلميريمضاحيمي غانم3022602 1511عرب 

ى المليص3129229 ي سوري03-05-20222004الفرع العلمياحالمسندسهيلير 1509عرب 

يريتا الصواف3220559
ي سوري202122/8/2003الفرع العلميدارينروبى 1508عرب 

ي سوري01-01-20222005الفرع العلميايمانهيثمهدى الخالد3322997 1507عرب 

ي سوري03-09-20222003الفرع العلميليلنبيلرزان العيىس3420746 1505عرب 

ي سوري01-07-20222005الفرع العلميفاطمهعيىستيم احمد3522505 1505عرب 

ى عوض3622613 ي سوري01-01-20222005الفرع العلميلماوسامحنير 1504عرب 

ي سوري02-09-20222004الفرع العلمينوالاكرمإرساء فندي3719530 1502عرب 

ى الدرويش3820500 ي سوري01-01-20212004الفرع العلميالهامعيىسلير 1502عرب 

ي سوري01-01-20212003الفرع العلميمنارماهررند سالم3920377 1501عرب 

ي4021170 ى عراب 
هيوسفبشر ي سوري202120/7/2003الفرع العلميسمبر 1498عرب 

ي سوري09-06-20212003الفرع العلميرانيامحمدرند نوا4121457 1498عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلمينهادعليساندي حسن4219925 1496عرب 

ى االسماعيل4317341 ي سوري03-01-20222004الفرع العلميمنالصفوانحنير 1490عرب 

 العلي4423833
ى ي سوري08-05-20212002الفرع العلميعزيزهسامرحنير 1489عرب 

اعي4524558 ى ي سوري01-01-20222004الفرع العلميامينهمحمدآيه الب  1488عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلمينشينعمادرغد رسيطه4623460 1488عرب 
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ي سوري01-01-20212004الفرع العلميريماحمديوسف المطر4712838 1488عرب 

ى4819683 ي سوري01-05-20222005الفرع العلميغادهاكرمغزل الحسير 1484عرب 

ي سوري03-08-20212000الفرع العلميغازيهخليفمريم السهو4925689 1483عرب 

قمر بالي5018862
محمد 

حذيفه
ي سوري01-01-20222005الفرع العلمينور 1483عرب 

ي سوري202128/9/2003الفرع العلميفاتنعليزين هزيم5114617 1481عرب 

5221414
ى عبد الب   ياسمير

الفاخوري
ي سوري01-01-20222004الفرع العلميريممازن 1480عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلميمرامعبد القادردعاء حدو5323736 1480عرب 

هحمداندلع بدويه5438626 ي سوري08-01-20222003الفرع العلميسمبر 1478عرب 

دعاء دعاس5525527
محمد 

غسان
ي سوري01-01-20222003الفرع العلمياحالم 1475عرب 

ي سوري01-03-20222005الفرع العلميلينداسفبربتول محمد5622499 1474عرب 

ي سوري202215/1/2005الفرع العلميفاطمهمحمدنور الهدى الفارس5720806 1471عرب 

يناحمدروان رمضان5824682 ي سوري01-01-20221999الفرع العلميشبر 1471عرب 

ي سوري01-01-20212004الفرع العلميسعيدهعليبديعه زهره5928290 1470عرب 

ي سوري04-05-20222002الفرع العلميحنانعليغفران الشيخ6026563 1468عرب 

يرؤى عباره6119067
ي سوري01-01-20222004الفرع العلميعببرمحمد هابى 1467عرب 

ي سوري202126/8/2003الفرع العلميميادهيونسدلع درويش6221218 1466عرب 

ي سوري01-12-20222004الفرع العلميفردوسخالدعفراء شحاده6323741 1466عرب 

ي سوري202215/1/2005الفرع العلميصفيهسليمانبتول العباس6422150 1465عرب 

ينزارسدره القاسم6515906
ي سوري01-01-20222003الفرع العلميغنى عوابى 1465عرب 

ي سوري04-05-20222004الفرع العلميصفاءمهندحنان جنيد6619546 1465عرب 

ى6721849 ي سوري202116/7/2003الفرع العلميسلوىسمبرنغم شاهير 1464عرب 

يف القاسم6810549 ي سوري01-01-20222005الفرع العلميعائدهحساممحمد رسر 1463عرب 

ىايمننغم الحرصي6920860 ي سوري01-10-20222004الفرع العلميايفلير 1463عرب 
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ي سوري202130/5/2003الفرع العلميالهامسامرساره معال7033527 1463عرب 

ي سوري09-09-20212002الفرع العلميمنىعبد الرحيممريم مرعي7140330 1461عرب 

ي سوري03-11-20222004الفرع العلميخديجهمحمدزينب ونوس7223644 1460عرب 

ي سوري202224/4/2004الفرع العلميعطورمحمودحبيبه القطاش7321162 1460عرب 

ي سوري01-02-20222004الفرع العلميسناءريانغيداء االبراهيم7417916 1458عرب 

ي سوري01-01-20212004الفرع العلميلميسسمبرسالف شعار7523395 1457عرب 

ي سوري202230/8/2003الفرع العلميوفيقهمحمدميس سليمان7622846 1456عرب 

ي سوري202221/9/2003الفرع العلميرانيامحمدالنا السليم7722840 1455عرب 

ي سوري10-12-20212002الفرع العلميرحابنعيمضىح العبد7833908 1454عرب 

دانيه رمضون7919217
محمد 

غزوان
ي سوري01-01-20222005الفرع العلميشذا 1454عرب 

ي سوري01-01-20222005الفرع العلميتغريدرامزراما عبدو8021171 1451عرب 

ي سوري03-02-20222004الفرع العلميديماجهادرشا رحال8118763 1451عرب 

ي8219187
ي سوري202118/2/2003الفرع العلميمهانضالساره اسكندرابى 1450عرب 

2022الفرع العلميكوثرجهادمروه مراد8337720
27/10/200

4
ي سوري 1450عرب 

ي سوري07-02-20222003الفرع العلميداللمحمدزينب محمد8439708 1449عرب 

ى عوده8522382 ي سوري01-03-20222005الفرع العلميرحيمهعبد السالمياسمير 1448عرب 

ي سوري01-01-20212004الفرع العلمينشينعمادحيدر الصالح8612870 1446عرب 

ي سوري01-01-20222000الفرع العلميمحاسنعبد الحميدفاطمه زعرور8722864 1446عرب 

ي سوري09-02-20222004الفرع العلميمهديهخليلوسيم حزوري8811247 1445عرب 

ي سوري202130/8/2002الفرع العلميسوسنإيادعفراء علوش8920917 1445عرب 

ي سوري05-11-20212003الفرع العلميمحاكمراكانعمرو جب 9011630 1443عرب 

ي سوري202213/1/2005الفرع العلمينشينوسيممريم داؤد9119734 1443عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلميسحراحمدآيه قره خالد9223660 1441عرب 
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ي سوري202226/8/2004الفرع العلميميساءعصامبتول الخراز9324309 1441عرب 

ي سوري01-01-20222005الفرع العلميايماناحمدغزل عثمان9418326 1440عرب 

ي سوري202115/6/2002الفرع العلميهيامحسنمصطفى عاقل955810 1439عرب 

ي سوري202113/2/2003الفرع العلمياميمهرامزريتا الحلو9624332 1438عرب 

ي سوري202213/8/2003الفرع العلميدارينكاتبزهراء الزين9720834 1438عرب 

ي سوري06-02-20212000الفرع العلميهويداخالدكمال جراده9823706 1437عرب 

ي سوري202221/8/2004الفرع العلميرحابأحمدعدي هزيم9917697 1436عرب 

يل توما10025755 ي سوري202228/9/2003الفرع العلميراميهاكرممبر 1435عرب 

ى السليمان10122785 ي سوري02-01-20212003الفرع العلميرجاءيوسفياسمير 1434عرب 

ي سوري01-03-20212002الفرع العلميطلهصالححيدر الطباع10215155 1434عرب 

ي سوري202215/5/2004الفرع العلميهيفاءثائرليال رابعة10320396 1433عرب 

2021الفرع العلميسوسنموىساحمد كاظم10414445
20/12/200

2
ي سوري 1433عرب 

ي سوري03-04-20212003الفرع العلميفدوىرفعاتروان اسد10519443 1431عرب 

ى سعيد10621024 ي سوري01-01-20212003الفرع العلميميساءفاديياسمير 1431عرب 

ي1075824
ى
ي سوري06-02-20212002الفرع العلميجواهراحمدبشار الصاف 1429عرب 

ي الساطي10818070
ي سوري01-10-20222004الفرع العلميسلوهعباسامابى 1428عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلمينهدهعليرهف موىس10923475 1428عرب 

ى دندي1109162 ي سوري202125/9/2003الفرع العلمييشهخالدلجير 1427عرب 

ي سوري01-01-20212004الفرع العلميسميهحسانمحمد العثمان11125937 1427عرب 

ي سوري01-01-20212004الفرع العلميهناءعليميس بدور11223825 1426عرب 

نور المؤذن11324867
محمد 

نضال
ي سوري01-01-20222004الفرع العلميروعه 1426عرب 

ي سوري01-01-20212000الفرع العلميميساءبشبراحمد حوى11422758 1425عرب 

ي سوري03-01-20222004الفرع العلميربابعليعال رحمه11520849 1425عرب 
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ي سوري01-01-20221998الفرع العلميفلهاحمدفاطمة االسماعيل11644541 1424عرب 

ي سوري202214/9/2004الفرع العلميرزانمايزنانىسي عوض11718065 1424عرب 

ي سوري202230/6/2004الفرع العلميعببرنبيلنانىسي مخول11822893 1423عرب 

ي سوري04-01-20222004الفرع العلميفاديهمحمديشى زرقان11918464 1423عرب 

ي سوري07-08-20212000الفرع العلميخلودخالدمحمد غازي العباس12016813 1423عرب 

ىزهور زهره12135072 ي سوري08-06-20222000الفرع العلميخديجهحسير 1423عرب 

ي سوري202123/2/2001الفرع العلميصفارياضبالل الحمود12215048 1423عرب 

ي سوري01-01-20222003الفرع العلمينشينماهرزين الدين الشقرا12331278 1422عرب 

ي12422244
ي سوري01-01-20212003الفرع العلميتماضىمحمودفاطمه المدبى 1422عرب 

ي سوري01-01-20222003الفرع العلميسهامفراسبيان اللطوف12536163 1419عرب 

ت المرعي12615026 ي سوري202127/4/2003الفرع العلميمنالسامرروببر 1419عرب 

ي سوري08-05-20222004الفرع العلميدالل شمامحمدنغم مخلوف12736327 1419عرب 

ي سوري202217/3/2003الفرع العلميايمانعبد هللايامن مروان12815634 1419عرب 

ي سوري202121/7/2003الفرع العلميهياماديبمريم ابراهيم12923325 1418عرب 

عبد الرحمن المصطفى13010478
عبد 

الرحمن
ي سوري202220/1/2003الفرع العلميالتماس 1417عرب 

ي سوري03-02-20212001الفرع العلميزينبيحنرعال حسون13121578 1417عرب 

ي سوري05-11-20222004الفرع العلميبدورسائرريتا الصالح13220513 1415عرب 

ي سوري08-05-20222004الفرع العلمييشهأيمنرهف علي13318349 1415عرب 

ي13420932
ي سوري01-01-20222004الفرع العلميرناقاسمآية سموبى 1415عرب 

ي سوري202214/7/2004الفرع العلمياميهعماداحمد جرجنازي13510732 1412عرب 

ي سوري08-01-20222004الفرع العلميعائشهمحمدعلي فارس13615129 1411عرب 

ي سوري202227/9/2004الفرع العلميزلخهكنعانآية علي13718193 1411عرب 

ي سوري05-09-20212003الفرع العلميسهيلةباسمساندي العدية13820074 1411عرب 
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سامر وحود13916229
صالح 

الدين
ي سوري01-01-20211999الفرع العلميدالل 1410عرب 

ي سوري202119/3/2002الفرع العلميسالممحسنايه ابراهيم14022385 1410عرب 

ي سوري202123/9/2003الفرع العلميرائدهبرهانمدحت الزعوري14112024 1409عرب 

ي سوري202125/2/2003الفرع العلميهناءعبد الدائمارساء زكريا14225011 1409عرب 

ي14311559
يمصطفىظافر طواىسر  عراب 

ي سوري202120/1/2002الفرع العلميمنى 1409عرب 

ي سوري202129/1/2003الفرع العلميفاديهرمضانبتول دعو14422660 1409عرب 

ي سوري01-05-20212003الفرع العلمياسماءمحمدمصطفى نور الدين14520040 1408عرب 

ي سوري01-01-20222005الفرع العلميهناديعبد السالمماريه القاسم14617974 1407عرب 

ي سوري202219/2/2004الفرع العلميفاديهغسانبتول درويش14722612 1407عرب 

1405غبر سوري202115/5/2003الفرع العلميغيداءباللطه الزرزوري14814067

ي سوري01-01-20222005الفرع العلميغناايمنايات فرج14916080 1405عرب 

ي سوري01-02-20212002الفرع العلمينىهمهذبحوريه االبراهيم15022024 1404عرب 

ى سليمان15122469 ي سوري202225/9/2004الفرع العلميأناسحبيبجوسلير 1404عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلمياعتدالادوارعبدو عبد النور15215145 1403عرب 

ي سوري01-01-20212004الفرع العلميعائشهرمزيشهد السليم15321292 1402عرب 

ي سوري202215/2/2004الفرع العلميجمانهخليلنور معراوي15419438 1402عرب 

ي سوري02-06-20222003الفرع العلمينادرهعليغاده حسن15521209 1400عرب 

ي سوري01-01-20212003الفرع العلمياخالصيارسنور زاهيه حجازي15623583 1399عرب 

ي سوري01-06-20212003الفرع العلميحميدهمديناحمد السلومي15714458 1399عرب 

ي سوري202230/1/2003الفرع العلميحياةاصالنجودي الفحام15822702 1399عرب 

ي سوري08-08-20212003الفرع العلميأملمعاذمالك الغزي15934713 1399عرب 

ي سوري09-01-20222004الفرع العلميهناءايهابسدره خليل16041228 1398عرب 

ي سوري202115/5/2002الفرع العلميختامعلياسامه العلي16111483 1397عرب 
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 الشمالي16211772
ى ي سوري05-01-20212003الفرع العلميتغريدحسانياسير 1397عرب 

ي سوري01-01-20222005الفرع العلميفاتناحمدشيماء قطيع16319498 1397عرب 

ي سوري01-01-20222002الفرع العلميهناءعليحمود خليفه16414355 1397عرب 

ي سوري01-01-20212003الفرع العلميروزعلينغم محرز16511993 1396عرب 

ي سوري202122/6/2002الفرع العلمياركانمحمدنوال الدالي16620031 1395عرب 

ي سوري02-05-20222003الفرع العلميمنىفريدعبد اللطيف السماعيل16713709 1394عرب 

ي16817642
ي سوري01-03-20222005الفرع العلميامانباسمجودي تلين  1394عرب 

ي سوري202220/1/2004الفرع العلميهناءمصطفىنهاد موىس16912516 1392عرب 

ا فارس17023623 ي سوري202229/6/2004الفرع العلميسهاجرجسمبر 1391عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلميعيشةمصطفىمحمد عفيصة17115102 1391عرب 

ىيوسفوسيلة عبدو17228266 ي سوري01-01-20212004الفرع العلميبشر 1390عرب 

ي سوري01-01-20212004الفرع العلميماريهمحمدجلنار أحمد17310869 1390عرب 

ي سوري09-10-20222003الفرع العلميرجاءايمنايهم خميس17433848 1389عرب 

ي سوري01-01-20212002الفرع العلميمرفتعبد االلههيام غفور السباعي17526809 1389عرب 

ي سوري202115/7/2003الفرع العلميمنالحسنورد خطيب17612276 1388عرب 

ي سوري01-01-20212003الفرع العلميرقيههيثمرؤى الحاج حسن17723753 1388عرب 

2021الفرع العلميرحابمحمدزينه عوده17823552
23/10/200

3
ي سوري 1386عرب 

ةاحمدمحمد دهمان17920014 ي سوري01-01-20222003الفرع العلميعمبر 1386عرب 

ي سوري10-03-20212003الفرع العلمينوفهيوسفساره المحرز18023857 1386عرب 

ي سوري01-01-20222003الفرع العلميمنالعبد المؤمنفاطمه حرزه18119503 1385عرب 

ه االحمد18222802 ي سوري01-10-20222002الفرع العلميحليمهماهرسمبر 1383عرب 

زاوي18335911 ي سوري01-06-20222002الفرع العلمياسماءمحمدهبه الب  1381عرب 

2022الفرع العلميفاطمهعبدايمن االحمد18414289
21/11/200

3
ي سوري 1380عرب 
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ي سوري01-01-20222004الفرع العلميروضهمحمودحذيفه سعد الدين18517945 1380عرب 

ي سوري202125/1/2003الفرع العلميهيامحسامرغد المصطفى18621022 1380عرب 

ي سوري202228/7/2003الفرع العلميفاطمهمنهلمحمد العبد هللا18713192 1378عرب 

ي سوري01-01-20222003الفرع العلمينجودمحمدامينه الشامي18821390 1376عرب 

ي سوري01-04-20222004الفرع العلميسحابعمرماريا الشماع18916049 1376عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلميتركيهخضبرايمان النصبر19022429 1376عرب 

ىالياسمايكل كبا19114926 ي سوري03-04-20222004الفرع العلميميشلير 1374عرب 

مجد عدي19214905
محمد 

مأمون
ي سوري202214/2/2004الفرع العلميلبانه 1374عرب 

ى دردر19321496 ي سوري09-01-20212003الفرع العلميساميهمهندلجير 1374عرب 

ي سوري01-01-20222004الفرع العلمينجوىادمونابراهيم تقال19411328 1373عرب 

ى العلي19539948
ي سوري202221/6/2003الفرع العلميسحرصالحبشر 1372عرب 

ي سوري06-03-20212003الفرع العلميزهرهفايزجوري شهدا19619885 1372عرب 

عليفطيم العبد الكريم19718901
ي سوري02-09-20222004الفرع العلميمنى 1370عرب 
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