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يايمانماجدحمزه االبيض18375 ي سوري01-03-20131994الفرع األدب  2010عرب 

ينابغةيحيىهبه عصورة29256 ي سوري30-04-20121994الفرع األدب  1990عرب 

يرويدهرمضانبراءة هومان350871 ي سوري02-01-20131993الفرع األدب  1973عرب 

ي االبراهيم44839 يعبيىاسامهميى ي سوري15-11-20202002الفرع األدب  1971عرب 

يمطيعهخضركندا سلوم518352 ي سوري09-01-20141990الفرع األدب  1966عرب 

يرويدهتيسيىخلود الباكيى620452 ي سوري25-09-20141983الفرع األدب  1959عرب 

يتغاريدعليمريم الزنكيح78186 ي سوري25-12-20121995الفرع األدب  1950عرب 

يحميدهمحمدحال صقور817026 ي سوري01-01-20131993الفرع األدب  1943عرب 

يرسميهعليبيداء حمدان919705 ي سوري25-01-20131982الفرع األدب  1930عرب 

ةفائزمنال ضاهر1012223 يشهيى ي سوري11-07-20121984الفرع األدب  1930عرب 

يفداءعامروسام الزهره1112407 ي سوري01-01-20121994الفرع األدب  1920عرب 

يسهاممحمد منيىلمياء حمدان124192 ي سوري03-06-20161998الفرع األدب  1917عرب 

ياتحادمحمدانعام الخليل1319691 ي سوري01-01-20131984الفرع األدب  1912عرب 

يفيضهفارسرشا معروف144164 ي سوري01-01-20161999الفرع األدب  1909عرب 

ي1521245 ياملعدنانفاتن الغرب  ي سوري01-04-20131994الفرع األدب  1902عرب 

ينجالءخالدرزان العلوش1633360 ي سوري10-10-20111990الفرع األدب  1880عرب 

يكاليامحمدماري االبراهيم179547 ي سوري28-02-20161998الفرع األدب  1876عرب 

يفكتوريامحمدغروب ادريس1812202 ي سوري02-01-20111994الفرع األدب  1870عرب 

ينازكرشيدرهف االتاسي1914 ي سوري01-01-20151995الفرع األدب  1863عرب 

ر ملحم2018433 يوجيهههاشممادليى ي سوري06-12-20141986الفرع األدب  1861عرب 

ياماليامحمدضىح الحمود2118186 ي سوري14-04-20141995الفرع األدب  1860عرب 

ينهوندمحسنليال المحمود225599 ي سوري25-08-20202002الفرع األدب  1856عرب 

عية  ي والثانوية الشر 2020 إىل عام 2010قديمة من عام / رياض األطفال الفرع األدب 
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234680

يعقوب الحاج 

هعبد الحميدحسن ياميى ي سوري11-06-20131992الفرع األدب  1855عرب 

يخديجهعبدالحليمعائشه زقريط2415938 ي سوري29-01-20101991الفرع األدب  1850عرب 

ينعماتاكرمريم الكرع2517920 ي سوري07-01-20141996الفرع األدب  1837عرب 

يشفيقهمحمودغير خزنه262814 ي سوري19-08-20161998الفرع األدب  1836عرب 

يسوسنجميلعبيى الناشط2718194 ي سوري16-03-20141994الفرع األدب  1833عرب 

يغادهنضدياال الديوب2817698 ي سوري20-04-20141996الفرع األدب  1831عرب 

هخالدعبيى القدور2920622 يمنيى ي سوري15-01-20141991الفرع األدب  1821عرب 

ررواد عيىس309745 يفاطمهحسيى ي سوري05-10-20131995الفرع األدب  1812عرب 

ي314854 همحمدمايا الناج  يمنيى ي سوري01-01-20161999الفرع األدب  1810عرب 

يهيامنزاررشا احمد3211919 ي سوري01-11-20111993الفرع األدب  1810عرب 

يبدريهمحمدسمر ديوب3318075 ي سوري03-04-20141986الفرع األدب  1807عرب 

يريمعبد هللاجوليا عبد هللا347192 ي سوري02-07-20151997الفرع األدب  1803عرب 

ى النقري3517557 يهيامغسانبشر ي سوري01-10-20141995الفرع األدب  1797عرب 

3613655

غفران الحمادي 

يرجاءغسانالكوسا ي سوري01-06-20141996الفرع األدب  1795عرب 

يتغريدسليمانادهم العلي379077 ي سوري15-04-20131995الفرع األدب  1791عرب 

يرسميهعبدورهف الوسوف3817620 ي سوري03-01-20111990الفرع األدب  1790عرب 

ييشهسعددله بالل3913456 ي سوري20-01-20131996الفرع األدب  1790عرب 

يسعادرفعتمرح أسعد4012120 ي سوري05-03-20121994الفرع األدب  1790عرب 

ينجوىعادلرشا أحمد417521 ي سوري11-07-20131995الفرع األدب  1783عرب 

ر423213 يبتولمحمدمطيعة ياسيى ي سوري01-01-20161998الفرع األدب  1783عرب 

يجميلهعبد اللطيفبتول خلوف435361 ي سوري03-08-20161998الفرع األدب  1781عرب 

يهالهمحسنزينب الشغري4417987 ي سوري18-09-20141995الفرع األدب  1781عرب 
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يعليامحمدديانا السالم454161 ي سوري19-04-20161998الفرع األدب  1773عرب 

يصفيهماجدحليمه حاويل4620202 ي سوري08-07-20202002الفرع األدب  1771عرب 

يصباحجهادشمسه العبدهللا4712264 ي سوري12-07-20111993الفرع األدب  1770عرب 

ر4819118 يسعادمحمدخوله الياسيى ي سوري01-01-20141986الفرع األدب  1767عرب 

يكوثرسهيلغاده سالمه4915021 ي سوري16-01-20131988الفرع األدب  1761عرب 

يبدريهإبراهيممريم منصور505078 ي سوري25-08-20161998الفرع األدب  1760عرب 

يدلهكاملريام السليمان5111385 ي سوري30-01-20121994الفرع األدب  1760عرب 

ى ملحم5221493 يشميلهابراهيمبشر ي سوري22-11-20131989الفرع األدب  1760عرب 

ىخالدريم الصبح533950 يبشر ي سوري20-02-20171998الفرع األدب  1758عرب 

ينوفههيثملما جنيدي5415054 ي سوري12-04-20131995الفرع األدب  1758عرب 

ر درويش554158 يمريمعليحنيى ي سوري08-11-20161998الفرع األدب  1755عرب 

يفاطمهعليلينا الحايك5619641 ي سوري17-03-20141996الفرع األدب  1752عرب 

ر575196 ر حسيى يابتسامماجدحسيى ي سوري01-08-20141993الفرع األدب  1747عرب 

ينورهاحمدخوله الغنام5824056 ي سوري10-09-20111992الفرع األدب  1740عرب 

يجوليامدحاتدعاء يزبك595278 ي سوري05-01-20182001الفرع األدب  1732عرب 

يمناحبيبرهف علي6012082 ي سوري02-01-20111994الفرع األدب  1730عرب 

ياعتدالعليسهيله السليمان613756 ي سوري27-11-20171999الفرع األدب  1728عرب 

يآمنهمحمد سعيدشيماء اليسوف6215806 ي سوري23-05-20131990الفرع األدب  1727عرب 

يايمانمحمدكنده رنجوس6312559 ي سوري21-03-20111993الفرع األدب  1720عرب 

يسمروليددعاء الخواجه6414052 ي سوري24-01-20131995الفرع األدب  1718عرب 

يفاطمةعليوالء شحود655405 ي سوري25-05-20171998الفرع األدب  1716عرب 

يكفاحعيىسنور العيىس663703 ي سوري10-07-20171998الفرع األدب  1715عرب 
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يصبحيهجعفررغدا عليشه6712704 ي سوري25-03-20141996الفرع األدب  1714عرب 

يالهامعلينغم فطوم6818654 ي سوري17-07-20141995الفرع األدب  1713عرب 

يناديهاحمدهيفاء ابراهيم6919829 ي سوري03-03-20131988الفرع األدب  1713عرب 

ر706730 يمجيدةعبدالسالماحمد شاهيى ي سوري30-07-20131999الفرع األدب  1712عرب 

يفمرح البارودي7121567 يرفيقهشر ي سوري24-07-20141995الفرع األدب  1711عرب 

 الشبلي7218493
ياعتدالمحمدسعيدرسر ي سوري23-11-20121977الفرع األدب  1710عرب 

يمريمعبدهللاصبىحي السفر73597 ي سوري10-04-20121994الفرع األدب  1710عرب 

يميرغساننغم الهابط744893 ي سوري17-04-20202002الفرع األدب  1710عرب 

ياسمهانالياسرائده نسطه7520229 ي سوري07-02-20131984الفرع األدب  1706عرب 

يسلىممحمدرحاب الضاهر769106 ي سوري10-10-20121994الفرع األدب  1700عرب 

يشهرنازمحمدريم القزح7719465 ي سوري18-05-20131999الفرع األدب  1693عرب 

يرحابماهرتاال حشمه7810345 ي سوري14-01-20182001الفرع األدب  1691عرب 

هعليهبه دياب7911998 ياميى ي سوري28-03-20131995الفرع األدب  1688عرب 

يوصيفهغازيعال ديوب806388 ي سوري07-04-20151997الفرع األدب  1687عرب 

يهدىاسعدنور العلي8112361 ي سوري01-01-20142010الفرع األدب  1686عرب 

يداللاحمدعال فياض8214288 ي سوري17-03-20131994الفرع األدب  1684عرب 

يبراءهعبد الكريمبيان الضاهر834987 ي سوري01-01-20182000الفرع األدب  1681عرب 

ينجوىبشاررشا الخطيب8412266 ي سوري18-05-20151997الفرع األدب  1680عرب 

يتماضرسلمانمرح صالح8513017 ي سوري01-03-20131995الفرع األدب  1679عرب 

ي8614525
يحياةمحمدامامة عبىسر ي سوري26-07-20131995الفرع األدب  1677عرب 

ينشينصالحأري    ج ابراهيم876355 ي سوري09-01-20202003الفرع األدب  1674عرب 

ريوسف صطوف883883 يخديجةحسيى ي سوري04-01-20161998الفرع األدب  1673عرب 
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يسمراحمدزينب علي894973 ي سوري06-05-20171999الفرع األدب  1670عرب 

ر9015440 يلبينهانيسالبتول الحسيى ي سوري19-09-20101991الفرع األدب  1670عرب 

يحسنةراتبمهدي دوم911351 ي سوري06-03-20121993الفرع األدب  1670عرب 

يسهامجهادروعه اسماعيل9214943 ي سوري01-01-20131992الفرع األدب  1665عرب 

يحليمهعبدالعزيزايمان العموري9317455 ي سوري24-09-20121991الفرع األدب  1660عرب 

يكريمهسميىراما سليمان9412734 ي سوري04-06-20141996الفرع األدب  1652عرب 

يعندهعنادفضة الخليف9519561 ي سوري03-09-20141985الفرع األدب  1649عرب 

يدانيهمحمد سامرآيه الريحاوي964629 ي سوري01-01-20192002الفرع األدب  1647عرب 

صالحنغم العيىس979878

انعام 

ياالحمد ي سوري29-01-20151998الفرع األدب  1647عرب 

يندىأحمدعال خضور9813796 ي سوري31-08-20141995الفرع األدب  1647عرب 

رمرح حمدان9914173 يمنالحسيى ي سوري20-11-20131995الفرع األدب  1642عرب 

يسبتهصالحمير نوح1004743 ي سوري01-01-20102010الفرع األدب  1630عرب 

ر1013701 يمهااكرمنور احمد الحسيى ي سوري03-01-20172000الفرع األدب  1626عرب 

يجهينةسليمانعتاب الديوب10214532 ي سوري08-04-20131995الفرع األدب  1626عرب 

يهندمحمدلوريس رجب10311127 ي سوري11-09-20111993الفرع األدب  1620عرب 

ينسيبههاشممياده قبوي10411273 ي سوري10-01-20111991الفرع األدب  1620عرب 

يايفونعدنانوفاء الزير1054225 ي سوري26-12-20171999الفرع األدب  1618عرب 

يسهاممنذرعبيى العلي1066463 ي سوري05-07-20202002الفرع األدب  1616عرب 

يامالمحمدشفاء الديوب10721553 ي سوري02-01-20131995الفرع األدب  1615عرب 

يندىسليمانميسم االسعد10814241 ي سوري01-01-20141997الفرع األدب  1613عرب 

يسعادعدنانعايده الكسيح10913811 ي سوري01-01-20131996الفرع األدب  1612عرب 

ياسعافعارفعلي الحسن11010193 ي سوري26-05-20111993الفرع األدب  1610عرب 
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ر محمدحسن11111674 يروزانأنيسايليى ي سوري20-03-20111993الفرع األدب  1610عرب 

يكليمهخضرمها غراب1126409 1609غيى سوري01-06-20202003الفرع األدب 

ي1134291
يروالسامرهديل جابر ي سوري13-01-20161999الفرع األدب  1608عرب 

يسعادعبد هللادينا محمد1144452 ي سوري14-02-20171999الفرع األدب  1607عرب 

ينشينحسانفرح الكردي1155266 ي سوري15-09-20181999الفرع األدب  1606عرب 

يرساميوسفرانيا حمود11613576 ي سوري01-07-20111992الفرع األدب  1600عرب 

يميرزهيىعال بركات11711876 ي سوري21-11-20131995الفرع األدب  1594عرب 

يشذاعبد الحميدنوران ابو الخيى1186038 ي سوري01-01-20151998الفرع األدب  1593عرب 

يسعديهعيىسلمياء السعدي11916702 ي سوري30-03-20131983الفرع األدب  1592عرب 

يتح12016982 يوفاءعبدالناضعائشه شر ي سوري05-01-20141995الفرع األدب  1590عرب 

هرواذديمه حمدان1219077 ياميى ي سوري01-01-20121995الفرع األدب  1590عرب 

يكوكبيونسوفاء علي12211590 ي سوري01-02-20121989الفرع األدب  1590عرب 

يفوزيهعبدالعزيزفاطمه الحاج عبيد12319733 ي سوري20-03-20131993الفرع األدب  1588عرب 

يكمالهأحمدماجده قاسم12414092 ي سوري01-06-20131995الفرع األدب  1586عرب 

يرجاءياشعبيى علي12512348 ي سوري05-08-20141995الفرع األدب  1580عرب 

يفاديهمحمدغفران صبح1264958 ي سوري05-10-20202002الفرع األدب  1579عرب 

يغازيةموسلىم محمد1275436 ي سوري22-05-20192001الفرع األدب  1573عرب 

يسمرهمحمدايناس حمود1284665 ي سوري15-05-20171999الفرع األدب  1572عرب 

ناز الحاتم1297056 يفاطمهمعروفميى ي سوري27-02-20161997الفرع األدب  1572عرب 

يوفاءخالدكاترينا عقول13018013 ي سوري12-10-20111992الفرع األدب  1570عرب 

يناريمانصادقميار خليل1316234 ي سوري06-05-20202002الفرع األدب  1570عرب 

يعايشهعليحميده العبيد13217967 ي سوري30-07-20121991الفرع األدب  1570عرب 
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يرويدهمحمدعالء ديوب1337779 ي سوري29-05-20111992الفرع األدب  1570عرب 

يلينداضاجيرنيم الغانم13422069 ي سوري21-05-20131994الفرع األدب  1569عرب 

ينهادمحمدايمان رعد13516696 ي سوري01-08-20131991الفرع األدب  1567عرب 

وز النقيب13612983 يعائشةعبدالرزاقفيى ي سوري15-04-20161991الفرع األدب  1556عرب 

يزينهعبد الناضحسن البواب1374567 ي سوري14-05-20192001الفرع األدب  1554عرب 

يسوسنخليلخديجه االحمد13818108 ي سوري15-01-20121995الفرع األدب  1550عرب 

يافتخارراغبنجالء وسوف13911757 ي سوري31-01-20111994الفرع األدب  1550عرب 

يبديعهسليمانوداد صدقه14011181 ي سوري10-01-20101992الفرع األدب  1550عرب 

ي14110504 يايمانسميىرشا اللوج  ي سوري15-07-20161998الفرع األدب  1548عرب 

يابتسامعبدالعزيزهال اليوسف14215150 ي سوري01-01-20131992الفرع األدب  1545عرب 

يفاطمهعبدهللاابراهيم الحسون1435713 ي سوري01-01-20181998الفرع األدب  1543عرب 

يلينهرامزهبه رحيمه14419098 ي سوري09-04-20131989الفرع األدب  1543عرب 

يليبيايحيىصفاء الخليل14516255 ي سوري30-04-20141995الفرع األدب  1541عرب 

يلينامنذرآيه درويش1464610 ي سوري26-07-20182000الفرع األدب  1536عرب 

يامل موسىمنصور1474809
ر
يداللعبدالكاف ي سوري20-08-20161997الفرع األدب  1535عرب 

رهام الخطيب14811297

محمد عماد 

يعهدالدين ي سوري20-01-20141993الفرع األدب  1535عرب 

يطروببساممها الدريعي1498480 ي سوري10-11-20121994الفرع األدب  1530عرب 

يكوثرعادلاالء علي15023525 ي سوري14-07-20141995الفرع األدب  1525عرب 

يحنانمنصورريم عبدهللا1512974 ي سوري12-04-20151997الفرع األدب  1522عرب 

يحياةعبد المجيدغدير العثمان15217026 ي سوري14-06-20141989الفرع األدب  1521عرب 

يرنامحمدرغد مسعود1535223 ي سوري17-01-20202002الفرع األدب  1521عرب 

يهيامجي رزان قربيش15417542 ي سوري21-01-20111993الفرع األدب  1520عرب 
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يحبيبهعليسناء الحسن15510035 ي سوري02-01-20161999الفرع األدب  1518عرب 

ياكتمالفراسيارا االحمد1569885 ي سوري13-10-20182000الفرع األدب  1513عرب 

جيانا جاويش15735477
محمدابراهي

ينفنم ي سوري15-05-20111991الفرع األدب  1510عرب 

يرناماهرمرح كاسوحة15811384 ي سوري14-09-20131995الفرع األدب  1509عرب 

يهدىسليمانأنعام طالس1597067 ي سوري01-01-20202000الفرع األدب  1508عرب 

نا أسعد1602708 يعبد الحميدميى يوسام يازج  ي سوري20-04-20202002الفرع األدب  1507عرب 

ينشينمحمد عليرنيم سالم16113927 ي سوري24-06-20141996الفرع األدب  1505عرب 

رريتا حداد1629555 يطهرانحسيى ي سوري20-01-20182001الفرع األدب  1505عرب 

ر16316385 هسليمانمواهب الحسيى يسميى ي سوري01-01-20141993الفرع األدب  1503عرب 

ي16410135 يندارزقريم العىح  ي سوري03-01-20131993الفرع األدب  1503عرب 

يميادهسميىمرح الخضور1656216 ي سوري26-01-20151998الفرع األدب  1502عرب 

ر صقر16613436 يكوكبمنيىحنيى ي سوري20-07-20131993الفرع األدب  1502عرب 

رفاطمه رقيه1672610 يفاطمهحسيى ي سوري26-07-20161998الفرع األدب  1500عرب 

يرجاءابراهيمرشا االبراهيم1684031 ي سوري09-06-20171999الفرع األدب  1500عرب 

ينهيدهحيدرغير خضر1695420 ي سوري05-07-20171999الفرع األدب  1495عرب 

ر1706767 يوصالخضرراما الحسيى ي سوري01-01-20181999الفرع األدب  1495عرب 

يجورجيتوائلماريا سليمان1717863 ي سوري22-11-20121995الفرع األدب  1490عرب 

يموليهجحجاحسهر االسعد17214104 ي سوري01-01-20111994الفرع األدب  1490عرب 

يرحابمدينملك خضور17311160 ي سوري19-03-20151997الفرع األدب  1485عرب 

يميادهمحمدحال اسماعيل1745290 ي سوري06-05-20202001الفرع األدب  1480عرب 

يليناحساننورالهدى سليمان17515660 ي سوري13-04-20111992الفرع األدب  1480عرب 

ي1767507
رغسانآالء حورابر يمجدوليى ي سوري05-06-20161997الفرع األدب  1479عرب 
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يغيداءنضالمايا ونوس1774975 ي سوري08-01-20202002الفرع األدب  1476عرب 

يفاتنعبدالحميدهبه عوف1786818 ي سوري06-01-20161998الفرع األدب  1475عرب 

يحليمهمحمدترفه ابراهيم17916038 ي سوري01-12-20141976الفرع األدب  1474عرب 

يزهرةمحموداشاء غريب180402 ي سوري05-01-20101992الفرع األدب  1470عرب 

بتول الساحلي1818670
يخزاعيهخضر ي سوري01-06-20121994الفرع األدب  1470عرب 

يحدودحميدحاجه الطوقان18212413 ي سوري05-02-20111992الفرع األدب  1470عرب 

ي درويش18324250
يفاطمةمحمدأمابر ي سوري28-07-20121994الفرع األدب  1470عرب 

يابتساميوسفحنان قاسم1849722 ي سوري20-08-20182000الفرع األدب  1466عرب 

يهالهنورالدينسناء ناعوره18512156 ي سوري01-08-20181977الفرع األدب  1465عرب 

يحسنهوهيبرنده حبيب18620256 ي سوري01-03-20141994الفرع األدب  1464عرب 

يرابعهعليليمار قاتول1877225 ي سوري22-08-20202002الفرع األدب  1464عرب 

يبسيمهمنيىربا االبراهيم1885611 ي سوري28-01-20172000الفرع األدب  1464عرب 

ي18911280 يهدىوليدفاطمه الضي  ي سوري01-01-20131995الفرع األدب  1461عرب 

يمريفةعبدالمجيدعلي القاق190703 ي سوري28-02-20181998الفرع األدب  1457عرب 

يخولةخميسبتول العداي الخليل1919686 ي سوري23-04-20141978الفرع األدب  1457عرب 

ي1923718
يسماهرنبيلآنيا الجورابر ي سوري11-08-20171999الفرع األدب  1457عرب 

يهندمحمد قاسمشهد زكور1934486 ي سوري01-01-20181998الفرع األدب  1456عرب 

يصباجهادنغم العلي1947116 ي سوري01-09-20202002الفرع األدب  1455عرب 

يرفعهناضرهام القاسم1956244 ي سوري10-08-20151997الفرع األدب  1454عرب 

يليناكاملريم احمد1961734 ي سوري16-04-20202002الفرع األدب  1452عرب 

ه حبوس1976940 يوفاءمحمدسميىاميى ي سوري29-01-20161976الفرع األدب  1452عرب 

وك1984982 يزريفهعبد الفتاحنور المي  ي سوري15-10-20202002الفرع األدب  1451عرب 
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ي1994015
يلينااكرمحل الحورابر ي سوري27-06-20171999الفرع األدب  1450عرب 

يعليهعليفرح نضة20014332 ي سوري25-02-20111991الفرع األدب  1450عرب 

يساهرهنديمبيان المضي2015225 ي سوري22-07-20161997الفرع األدب  1449عرب 

هعليحنان الدرويش20213316 يظهيى ي سوري01-01-20181999الفرع األدب  1448عرب 

يهناءنضالتيماء ساعود2039535 ي سوري01-01-20182001الفرع األدب  1448عرب 

يوجيهاعيىسناديا عيىس20414347 ي سوري14-07-20161996الفرع األدب  1448عرب 

ثناءخالداعتدال الللي205523

الثانوية 

عية ي سوري02-05-20202002الشر 1448عرب 

يخولهمحمدمروه العبد العمر20613578 ي سوري01-05-20141994الفرع األدب  1447عرب 

يأميمهمحمد أميىنغم الفاحلي2077126 ي سوري09-02-20202002الفرع األدب  1442عرب 

يروعهماهرمي سليمان20819505 ي سوري08-03-20131991الفرع األدب  1441عرب 

وزخضرلبير وسوف20911365 يفيى ي سوري29-04-20101992الفرع األدب  1440عرب 

يعبيىصالحآيه غازي21010540 ي سوري07-01-20171999الفرع األدب  1439عرب 

رحبيبليليان عطو21129629 يميشليى ي سوري14-06-20131994الفرع األدب  1438عرب 

ينطيقهعبدالكريمفاطمه ديوب21214478 ي سوري09-01-20202000الفرع األدب  1436عرب 

يروفيدامحمدغزل حلوه2136385 ي سوري01-08-20202002الفرع األدب  1436عرب 

يامونعبد الرضامريم شحود2145504 ي سوري27-06-20182000الفرع األدب  1433عرب 

يسمرمنيىبراءه الظماطي2151930 ي سوري27-03-20202002الفرع األدب  1433عرب 

ي21627479
يفريالموسعال القاضر ي سوري13-01-20141997الفرع األدب  1433عرب 

ىثائرساره ابراهيم2173751 يبشر ي سوري03-01-20172000الفرع األدب  1433عرب 

يصبحيهديبوصال نده21811860 ي سوري01-01-20181986الفرع األدب  1432عرب 

يأسماءزيادفاطمه األحمد2191623 ي سوري01-01-20192000الفرع األدب  1431عرب 

ينادرهنادرغنوه سالمه22012050 ي سوري01-01-20101993الفرع األدب  1430عرب 

10



تسلسل

رقم 

الشهادةاسم األماسم األباسم الطالبالطالب

عام 

الجنسيةتاري    خ الميالدالشهادة

المجمو

ع

عية  ي والثانوية الشر 2020 إىل عام 2010قديمة من عام / رياض األطفال الفرع األدب 

يحكيمهرضوانبسيمه ابراهيم آغا2217322 ي سوري01-01-20121995الفرع األدب  1430عرب 

يوفاءاحمدنغم خضر2225964 ي سوري01-01-20202010الفرع األدب  1430عرب 

يسمرسليملما الراعي2234409 ي سوري07-04-20121994الفرع األدب  1430عرب 

2249455

رشا شحاده 

يرضيهعدنانالسليمان ي سوري01-01-20111993الفرع األدب  1430عرب 

ي2259617
يفطمهوليدهنا سوكابر ي سوري01-10-20101983الفرع األدب  1430عرب 

يسعدهعبد الرحمنسالي محمد22613011 ي سوري01-01-20132010الفرع األدب  1429عرب 

يفاطمهعدنانمير صقور2276833 ي سوري30-01-20202001الفرع األدب  1429عرب 

يفاطمةاحمداالء ساري22821987 ي سوري11-12-20141995الفرع األدب  1428عرب 

يمريموهيبمايا محمود2294026 ي سوري30-01-20202001الفرع األدب  1427عرب 

يمنالحسنهبه خليل2308279 ي سوري01-01-20192002الفرع األدب  1426عرب 

يفضيلهمنيفثريا العلي2319134 ي سوري01-01-20201996الفرع األدب  1424عرب 

ي2329163
ر

يسهيىايمنبتول ياع ي سوري09-12-20202001الفرع األدب  1423عرب 

يسعادحسنسالي حمود2338229 ي سوري10-01-20192002الفرع األدب  1423عرب 

ر ونوس2346821 يمحاسنسلمانأليى ي سوري07-08-20202001الفرع األدب  1423عرب 

يازدهارسلمانلبير طيار23510399 ي سوري03-12-20101991الفرع األدب  1420عرب 

يساميهعليبتول كنعان2367121 ي سوري05-01-20202001الفرع األدب  1418عرب 

يخديجهاسماعيلحسام السلومي237889 ي سوري27-06-20131995الفرع األدب  1418عرب 

يعائشةراغبمروه السعيد2388114 ي سوري01-01-20141997الفرع األدب  1417عرب 

يهيامعبد الكريموئام السعيده23912335 ي سوري17-08-20141996الفرع األدب  1417عرب 

يعائدةعبد الباسطبراءة غريب2401242 ي سوري01-01-20192002الفرع األدب  1416عرب 

يمنالمدينمحمود صافتلي2411296 ي سوري01-01-20202003الفرع األدب  1416عرب 

يامينهجمالخلدون العليوي2424192 ي سوري01-01-20141996الفرع األدب  1416عرب 
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هيوسفمرح السليمان2435177 يسميى ي سوري01-01-20202002الفرع األدب  1414عرب 

يريمامحمدزينب سليمان2444869 ي سوري01-01-20202003الفرع األدب  1414عرب 

يفاطمهوليدتسنيم القطه2453208 ي سوري04-05-20172000الفرع األدب  1413عرب 

يعفافاحمدرزان التاسع2464830 ي سوري15-10-20182000الفرع األدب  1410عرب 

يوفاءاحمدرئام الزعزوع24711268 ي سوري02-01-20151998الفرع األدب  1410عرب 

يداللحسنصفا عثمان24812759 ي سوري01-07-20171997الفرع األدب  1410عرب 

يرئيفةسليمانمنار السالمة24910531 ي سوري23-04-20111993الفرع األدب  1410عرب 

هعبدالحميدرهان الحلو25016673 يسفيى ي سوري02-01-20111992الفرع األدب  1410عرب 

يرويدهعليرهف الحمد25116138 ي سوري01-01-20141997الفرع األدب  1410عرب 

ين حربا25213097 يحناناحمدشيى ي سوري01-04-20151995الفرع األدب  1408عرب 

ى الوزو2534537 يعفافبدربشر ي سوري08-01-20182001الفرع األدب  1407عرب 

يفوزهفوازراما المحمد25413009 ي سوري30-01-20202002الفرع األدب  1405عرب 

يداللمحسنمايا علي25511031 ي سوري17-11-20192001الفرع األدب  1404عرب 

يسناءعليراما خضور2565776 ي سوري03-01-20202003الفرع األدب  1404عرب 

ينجاحلؤيرهف عباس2574479 ي سوري01-08-20171999الفرع األدب  1403عرب 

ربنان سليمان2585510 يهالياسيى ي سوري23-06-20182000الفرع األدب  1402عرب 

يميرخضربتول زيود2595640 ي سوري24-09-20171998الفرع األدب  1402عرب 

يباسمهعليرشا الحاج26013262 ي سوري15-09-20191996الفرع األدب  1401عرب 

يندىعليلبانه الحسن26110360 ي سوري20-05-20111992الفرع األدب  1400عرب 

يمفيدهحسندعاء المرعي26212374 ي سوري01-01-20111994الفرع األدب  1400عرب 

يمنالمصطفرعتاب ضاهر26330222 ي سوري13-09-20101990الفرع األدب  1400عرب 

يآمنهمحمدزينب العلي26416728 ي سوري15-07-20131989الفرع األدب  1400عرب 
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يزهرهابراهيمجومانا عثمان26536468 ي سوري19-02-20111992الفرع األدب  1400عرب 

يناهينوريكاتيا سليمان2666484 ي سوري10-10-20161997الفرع األدب  1400عرب 

يأملعمررانيه البخيت2675827 ي سوري01-01-20182001الفرع األدب  1398عرب 

يزينبعبدهللادعاء نعسان26811119 ي سوري10-05-20151993الفرع األدب  1396عرب 

يفاطمهعبدالجبارريم كيال26916835 ي سوري01-02-20141994الفرع األدب  1394عرب 

يروالعيىسرينه حفيان2705633 ي سوري25-02-20202002الفرع األدب  1393عرب 

رنيم الفاخوري27111026

محمد نجم 

يعبيىالدين ي سوري01-01-20131994الفرع األدب  1392عرب 

يمريمرزقروان ليوس2726227 ي سوري01-01-20202003الفرع األدب  1392عرب 

ر خلوف2735052 رمحمدلوجيى ياليى ي سوري02-01-20182001الفرع األدب  1391عرب 

ياكتمالماجدروان حسن27416142 ي سوري14-03-20141996الفرع األدب  1391عرب 

يامالمصطفرفرح محمد2759269 ي سوري20-04-20151996الفرع األدب  1391عرب 

يعلياعليورده طعمه2767725 ي سوري12-10-20201999الفرع األدب  1389عرب 

يهندرجبغدير اليوسف2777144 ي سوري24-05-20131994الفرع األدب  1388عرب 

يسعادهحسنسناء خلوف2786965 ي سوري01-01-20202003الفرع األدب  1387عرب 

يغادهاحمدوئام احمد2795504 ي سوري06-04-20202002الفرع األدب  1386عرب 

يسعادفرجرهام حمود28019309 ي سوري21-06-20131994الفرع األدب  1386عرب 

يسامياعالءهدى حرفوش2815815 ي سوري15-03-20202002الفرع األدب  1386عرب 

ر جديد2823560 يسحرجابرحنيى ي سوري01-01-20182010الفرع األدب  1384عرب 

ر الشيحاوي28311406 يجيداءعليحنيى ي سوري27-07-20151995الفرع األدب  1383عرب 

يماجدهبشيىساره الحسن2844047 ي سوري02-01-20171999الفرع األدب  1382عرب 

يوضحهخالدسالم الحمو2856846 ي سوري01-01-20202003الفرع األدب  1381عرب 

يميرعبدالحقأمينه شنو28615395 ي سوري04-01-20101992الفرع األدب  1380عرب 
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يعائدهسميىبراءه يونس2872656 ي سوري24-01-20202002الفرع األدب  1380عرب 

يمناراكرمامل الخضور28810224 ي سوري06-10-20171999الفرع األدب  1380عرب 

يميرحامدخديجه الصالح2895288 ي سوري21-12-20202002الفرع األدب  1375عرب 

ياسماءماجدسهيى بهادر29019143 ي سوري20-06-20131992الفرع األدب  1375عرب 

يلميااحمدآالء الصطوف2916997 ي سوري01-01-20202003الفرع األدب  1375عرب 

يانعامعليبتول ادريس2923248 ي سوري21-07-20192001الفرع األدب  1374عرب 

يريتاشعبانبتول احمد2934810 ي سوري08-09-20182000الفرع األدب  1373عرب 

رعليا العر2949427 يصفاءحسيى ي سوري10-02-20171996الفرع األدب  1373عرب 

يهيفاءمؤيدراما محمود29520503 ي سوري01-01-20141997الفرع األدب  1371عرب 

يوضحهمحمودحمود حمود2962873 ي سوري01-01-20121994الفرع األدب  1370عرب 

ياسعافمالكمرام السليمان29713522 ي سوري01-01-20101988الفرع األدب  1370عرب 

يليلعبدالناضدنيا عبدالمول29813478 ي سوري26-01-20111992الفرع األدب  1370عرب 

يسمرناضديمه سعود29911819 ي سوري19-06-20101991الفرع األدب  1370عرب 

يروعهايمننغم سلوم3005187 ي سوري19-10-20202002الفرع األدب  1369عرب 

يرحابمحمدروان خضور3017367 ي سوري22-08-20202002الفرع األدب  1368عرب 

ي3027048 يعبيىفؤادمنار يازج  ي سوري27-03-20161991الفرع األدب  1365عرب 

ياسياغالبآيه الحسن3034527 ي سوري17-08-20182000الفرع األدب  1364عرب 

ي3046866
يريتاأيمنلبير الجهير ي سوري01-01-20202002الفرع األدب  1361عرب 

ر3059663 يكاشهصالحغيث شاهيى ي سوري25-01-20141993الفرع األدب  1361عرب 

يروسياياشسحر الملحم3069726 ي سوري27-05-20101992الفرع األدب  1360عرب 

يمفيدهبسامخوله رجب3076256 ي سوري22-03-20101990الفرع األدب  1360عرب 

يمنالخالدسندس حمو30811156 ي سوري26-03-20121988الفرع األدب  1360عرب 
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ينجوىجهادساندي مرجان30914091 ي سوري31-01-20111992الفرع األدب  1360عرب 

ي3104556
ينخالدالنا الطعابر يشيى ي سوري01-01-20182000الفرع األدب  1357عرب 

يشيماءابراهيممرح القطان3115093 ي سوري07-04-20202002الفرع األدب  1356عرب 

ر ديب31211212 يميادهمحمدحنيى ي سوري01-01-20161999الفرع األدب  1354عرب 

يايمانبدرنادين الدكاك3135266 ي سوري01-01-20201993الفرع األدب  1354عرب 

يكاترينممدوحقمر عساف3144941 ي سوري15-04-20192000الفرع األدب  1354عرب 

يسهيلهمحمدربا االبراهيم3155271 ي سوري17-04-20171998الفرع األدب  1353عرب 

فاديةمحمد عيدايمان البيطار316231

الثانوية 

عية ي سوري04-01-20151997الشر 1351عرب 

ر الجندي31719582 يهديهاحمدياسميى ي سوري14-11-20131984الفرع األدب  1351عرب 

يرفيففوازمريم الداي3181890 ي سوري01-01-20181999الفرع األدب  1350عرب 

ا مصطفر3198842 ر يسهامعنليى ي سوري02-08-20121993الفرع األدب  1350عرب 

يحميدهمحمدغريبه الديوب3206118 ي سوري01-01-20182001الفرع األدب  1350عرب 

يمديحةمحمدعطرة سعد32123708 ي سوري01-04-20141996الفرع األدب  1349عرب 

يعائدهياشمايا الدبره3225173 ي سوري13-09-20202002الفرع األدب  1348عرب 

يامنهاحمدبراءه حمدان3234444 ي سوري29-07-20161998الفرع األدب  1348عرب 

يسمرهعليدلع العباس3246131 ي سوري01-01-20182000الفرع األدب  1347عرب 

يهدىعيىسمحمود سليمان3251100 ي سوري01-01-20202003الفرع األدب  1346عرب 

يمريمغازيعفاف خطيب3265368 ي سوري30-01-20151998الفرع األدب  1346عرب 

يمهامحمدهبه يزبك32716450 ي سوري13-12-20141989الفرع األدب  1346عرب 

يكفرعبدالمؤمنفرح األصم32815433 ي سوري01-01-20141995الفرع األدب  1345عرب 

يريممصطفرطارق منصور3291538 ي سوري08-03-20202001الفرع األدب  1344عرب 

يناهدجمالساره الدنكي شاج33010588 ي سوري01-01-20182000الفرع األدب  1344عرب 
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وزتوفيقبتول محسن3315444 يفيى ي سوري10-02-20182000الفرع األدب  1344عرب 

يميرمحمد فوازايه اللوش33210038 ي سوري10-01-20192001الفرع األدب  1342عرب 

يغادهسهيلحال وسوف3335130 ي سوري10-10-20202002الفرع األدب  1342عرب 

يمرفتعدنانتيماء ديوب3348866 ي سوري11-02-20192000الفرع األدب  1342عرب 

ي3358310
يسحروليدريم المخلالب  ي سوري16-03-20202001الفرع األدب  1340عرب 

يغصونعليهال قني 3367182 ي سوري03-01-20202003الفرع األدب  1340عرب 

يسجيعهممدوحسىه ابراهيم3375037 ي سوري01-07-20101992الفرع األدب  1340عرب 

ياسيمهصالحنعمه هديه33825587 ي سوري10-01-20111994الفرع األدب  1340عرب 

يباسمهفؤادنورالهدى العطار33918991 ي سوري16-04-20111993الفرع األدب  1340عرب 

يفاطمهوجيهشفيقه الناض3405243 ي سوري20-05-20181997الفرع األدب  1340عرب 

ينشينعليميساء معروف3416375 ي سوري20-01-20202002الفرع األدب  1339عرب 

ياملبشاررغد الجرد34216885 ي سوري17-01-20141996الفرع األدب  1339عرب 

ر سلهب3435199 رنيفيى يرامياعبد المعيى ي سوري25-01-20202002الفرع األدب  1338عرب 

غام3444762 يتغريدوليدكارمن ضر ي سوري15-01-20161999الفرع األدب  1338عرب 

يمنالمحمدراما صبح3454827 ي سوري01-01-20182001الفرع األدب  1337عرب 

يفاديهعصاممنار حنا3465637 ي سوري10-08-20202002الفرع األدب  1337عرب 

يغيداءسميىريم يزبك3475282 ي سوري22-01-20182001الفرع األدب  1336عرب 

رهبه عنوش3484662 يعبيىحسيى ي سوري06-01-20182001الفرع األدب  1334عرب 

يفطوممحمداسيمه شبيب3496319 ي سوري10-07-20171999الفرع األدب  1333عرب 

يودادعليزينه علي3507405 ي سوري05-01-20202003الفرع األدب  1331عرب 

رروان ملحم3514720 يوفاءعبد المعيى ي سوري11-01-20192001الفرع األدب  1330عرب 

ي3529722
ر
يامالسليمانجيانا زاوي الصوف ي سوري01-05-20101991الفرع األدب  1330عرب 
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يعليامصطفرسكينة الديبو35312648 ي سوري01-08-20161977الفرع األدب  1330عرب 

ينشينعمادفاطمه ضوا3549593 ي سوري18-05-20182000الفرع األدب  1330عرب 

ر المحمود3559362 ينشينمحمدرنيى ي سوري01-01-20182001الفرع األدب  1328عرب 

يصباحاحمدهديل سليمان35610015 ي سوري30-03-20171999الفرع األدب  1327عرب 

ة حبوش35714248 يجميلةخليلمشيى ي سوري26-02-20131988الفرع األدب  1327عرب 

ر االبراهيم3586244 ميى يسهيلهمحمدنيى ي سوري16-11-20192000الفرع األدب  1325عرب 

يمنارفيصلساري خضر العيىس35918117 ي سوري15-06-20131994الفرع األدب  1325عرب 

ياعتدالرياضنتالي هاشم36014507 ي سوري01-01-20201998الفرع األدب  1325عرب 

يأمالمحمدلبير عجيب36113941 ي سوري06-02-20131995الفرع األدب  1325عرب 

يرجاءوفيقنور الهدى حسن36210576 ي سوري27-11-20171998الفرع األدب  1323عرب 

هايمنعبيى عبدهللا36313936 يسميى ي سوري25-01-20141997الفرع األدب  1323عرب 

يميسونسليمانكارول ديوب3646617 ي سوري21-05-20182000الفرع األدب  1323عرب 

ينوفهعليمحسن محفوض365 ي سوري29-01-20202002الفرع األدب  1322عرب 

يرويداوفيقلما محمد3665961 ي سوري02-04-20182000الفرع األدب  1322عرب 

ينداءدخللهبسمه السعيد3672351 ي سوري11-04-20171999الفرع األدب  1321عرب 

يأسيلاسماعيلرهام مسقيه3688380 ي سوري03-05-20202000الفرع األدب  1321عرب 

يآمالعليمرح مريم3698278 ي سوري01-01-20192001الفرع األدب  1321عرب 

ر37010743 ين حسيى يخلفهمحمودشيى ي سوري16-03-20121991الفرع األدب  1320عرب 

يمريممحمدايمان قاسم37115423 ي سوري09-11-20101974الفرع األدب  1320عرب 

ي3725190
ر قريىسر ياملنزارحنيى ي سوري07-03-20121994الفرع األدب  1320عرب 

يهعزتنغم السليمان3735022 يخيى ي سوري01-01-20202003الفرع األدب  1319عرب 

ينجوىعادلندى احمد3748013 ي سوري25-07-20181989الفرع األدب  1319عرب 
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يحسناصالحرقيه الصالح3758482 ي سوري01-01-20182000الفرع األدب  1319عرب 

يعبيىمظهررهف زغور3765675 ي سوري25-05-20202002الفرع األدب  1318عرب 

يعزيزهابراهيمهناء سالمه3778317 ي سوري05-12-20141973الفرع األدب  1318عرب 

يسهاممجاهددعاء ابراهيم3782937 ي سوري13-07-20202002الفرع األدب  1318عرب 

يفاطمهاحمدمريم الرفاعي3797967 ي سوري23-09-20201984الفرع األدب  1316عرب 

يسميةحساماالء محمد3807140 ي سوري20-10-20201999الفرع األدب  1316عرب 
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