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ع

1
ايمان خليف2001

محمد 

قاسم
يسوسن ي سوري200017/1/1983الفرع األدب  187عرب 

2
فاطمه عاصي2670

عبدالكري

م
يليىل ي سوري10-01-20001982الفرع األدب  159عرب 

يفاطمةغسانلينا ملوحي35886 ي سوري199020/7/1971الفرع األدب  157عرب 

ياميلوعيىسفايزه حبوس410036 ي سوري199820/4/1978الفرع األدب  142عرب 

ينجاححلميروال ديب52068 ي سوري07-08-19921973الفرع األدب  140عرب 

6
4643

جمانة 

السليمان
ةابراهيم يسمير ي سوري10-12-19981979الفرع األدب  138عرب 

ي77987
 

يداللغسانديما ياغ ي سوري02-03-20011982الفرع األدب  137عرب 

8
يمحمدهايلير  المحمد3994 ي سوري07-02-19931975الفرع األدب  135عرب 

9
يحسنروديس ديوب4033 ي سوري199320/1/1975الفرع األدب  125عرب 

هياسير نجوى النمر1024069 يزهير ي سوري200220/4/1982الفرع األدب  123عرب 

يرقيهشعبانعبير محمود117550 ي سوري11-05-20001980الفرع األدب  120عرب 

12
ي3138 يفاطمهصبحيبراءة الشعيب  ي سوري02-10-19971978الفرع األدب  115عرب 

يتركيهديبغاده احمد135298 ي سوري01-01-20001982الفرع األدب  115عرب 

يسليمناديه ضاهر142468 ي سوري199120/7/1973الفرع األدب  115عرب 

ةخض فاتن الجمال157744 يامير ي سوري10-01-20001980الفرع األدب  114عرب 

يرمضانهند حسن165636 ي سوري01-10-19911974الفرع األدب  113عرب 

يسهامفؤادرنا الخضور1716243 ي سوري10-01-19991981الفرع األدب  113عرب 

18
فاطمه قعدان23460

محمدعل

ي
يرقيه ي سوري200115/6/1982الفرع األدب  113عرب 

يودادتركيكنده شاهير 193881 ي سوري01-12-19991982الفرع األدب  112عرب 

ينزههميخايلريتا األترم206634 ي سوري12-06-20011982الفرع األدب  111عرب 

يمريمخض امال اليوسف218407 ي سوري07-04-19901971الفرع األدب  106عرب 

يماليافائقروبه نعمان229855 ي سوري12-06-19971978الفرع األدب  106عرب 

از يوسف238765 يفادياهيثمشير ي سوري09-06-20011981الفرع األدب  101عرب 

ينورهجرجسفاتن مطانس2410794 ي سوري200125/4/1977الفرع األدب  101عرب 

يتميمهحسنرتيبة النداف258684 ي سوري02-08-20021974الفرع األدب  101عرب 

26
يحياةمحمدسوسن الحيدر4446 ي سوري200126/3/1973الفرع األدب  101عرب 

يندهشاكروداد الفياض277334 ي سوري01-01-20011984الفرع األدب  100عرب 

28
ريم الحايك10692

عبدالباس

ط
يدالل 2001الفرع األدب 

15/10/198

0
ي سوري 99عرب 

يزينبخالدعىلي العيسو292964 ي سوري199120/4/1973الفرع األدب  99عرب 

يداللعبدهللاميساء أسعد305473 ي سوري01-03-19921973الفرع األدب  97عرب 

ياحمدنرسين عثمان317529 ي سوري199315/5/1972الفرع األدب  97عرب 

ينوفامحمدسناء اسعد3213927 ي سوري199525/7/1976الفرع األدب  97عرب 

يحسنعباسوداد النداف334516 ي سوري08-05-19881969الفرع األدب  96عرب 

34
ى الرفاغي3846 يثناءعبدااللهبرسر ي سوري10-10-19951977الفرع األدب  96عرب 

ييونسساره غانم351605 ي سوري01-08-19931975الفرع األدب  95عرب 

عية  ي والثانوية الشر 2003قديمة قبل عام / رياض األطفال الفرع األدب 



ينبيههحسنعائده غريب365690 ي سوري04-07-20021976الفرع األدب  95عرب 

37
يسعادمحمودنرسين الضيعي9370 ي سوري199714/7/1977الفرع األدب  95عرب 

38
يفايزةمحمدزينب العبدهللا8369 ي سوري10-01-20021984الفرع األدب  91عرب 

يلمعانجاللاسماء نيال3913341 ي سوري200121/9/1979الفرع األدب  91عرب 

ينديمهحسنروندا ديوب4012043 ي سوري200124/3/1978الفرع األدب  86عرب 

41
يسلمصالحنرسين عىلي10920 2001الفرع األدب 

19/11/197

8
ي سوري 80عرب 


