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ي سوري201821/4/2001الفرع العلميهدانزارمحمد ضاحي18968 2321عرب 

ي سوري201726/7/1999الفرع العلميفداءمحمدالهام الخضر217296 2304عرب 

ي سوري05-10-20141993الفرع العلميرفيقهحسنمحمدعلي احمد330897 2276عرب 

ي سوري08-03-20192001الفرع العلميغنرمحمداسامه الزنك411603 2275عرب 

أحمد ظباطح510515
عبد 

الكريم
ي سوري05-05-20161998الفرع العلميصفية 2270عرب 

ي سوري05-10-20141995الفرع العلميليناغسانالرا دنهش640141 2267عرب 

ر بشير738377 مير ي سوري201416/6/1994الفرع العلميفاطمةمحمدنير 2251عرب 

ي سوري01-01-20161998الفرع العلميرويدهابراهيمرنيم المحمد818145 2242عرب 

ي سوري06-04-20161998الفرع العلميكرجيهيحنريارس النارص911558 2242عرب 

ي سوري05-01-20171999الفرع العلميازدهارسميرعمران سليمان109904 2239عرب 

يف العلي1113401 همحمدرسر ي سوري01-01-20151998الفرع العلميامير 2239عرب 

ي سوري04-01-20161998الفرع العلميليلحبيبعلي محمد128441 2236عرب 

ي سوري07-01-20161998الفرع العلميجورجيتغسانخضر الحمود139852 2236عرب 

ي سوري201926/5/2001الفرع العلميميسممحي الدينلم حسن1413431 2235عرب 

ي1529145 ي سوري201720/8/1999الفرع العلميهيامعليادونيس ديوانح  2230عرب 

ي سوري201727/1/2000الفرع العلميمريمعباساحسان عباس1620944 2227عرب 

ي سوري01-01-20131994الفرع العلمينائلهعدنانسىه العامر1738264 2224عرب 

هبه هللا العبد1818528
عبد 

السالم
ي سوري201725/1/1999الفرع العلميانتصار 2220عرب 

ي سوري01-01-20131996الفرع العلميثناءوائلمنار عيىس1931825 2213عرب 

2010492
انس طياوي الشهير 

بحبوح
ي سوري01-01-20172000الفرع العلميفوزيهجودت 2206عرب 

ي سوري201914/6/2001الفرع العلميحليمهحساماحمد القاسم2111598 2199عرب 

ي سوري201815/6/2000الفرع العلميوهيبهزهيرخنساء حماد2221488 2179عرب 

ي سوري201727/6/1999الفرع العلميعفافعليمايا حمود2315703 2179عرب 
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ي سوري01-01-20131995الفرع العلميحمدهمحمودفريال الديب2433695 2178عرب 

ي سوري201614/2/1998الفرع العلمياسعافعليمحمود البارودي2510103 2166عرب 

ي سوري201913/6/2001الفرع العلميليناجورجايلي الست2610176 2166عرب 

ي سوري04-03-20161998الفرع العلميسناءانعامانيس عازار279053 2164عرب 

ي سوري201520/1/1998الفرع العلميمريماحمدرحاب السالم2816349 2163عرب 

ي سوري01-05-20182001الفرع العلميرابعهايمنميار السيد2918920 2157عرب 

ي سوري01-01-20131995الفرع العلميخالديةأحمدمحمد الراشد3029246 2153عرب 

ي سوري201527/1/1998الفرع العلميسوريانايفغيثاء الدنيا3120854 2144عرب 

ي سوري05-01-20192001الفرع العلميمرحسعيدمحمد عقيل راعي3218572 2136عرب 

ي سوري01-05-20141996الفرع العلميسلمهسليمطالب الجاسم3333575 2131عرب 

ر3417130 ةشعبانابراهيم حسير ي سوري201217/1/1994الفرع العلميمنير 2130عرب 

ي سوري09-10-20141996الفرع العلميحياةعليعزيز علي3529840 2123عرب 

ي سوري201715/6/1999الفرع العلميلماعزيزاالء اسكندر3616068 2122عرب 

رامي الفياض375302
محمد 

هيثم
ي سوري201518/4/1996الفرع العلمياتحاد 2119عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميمىهنارصمحمود أحمد3812550 2118عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميوفاءسميرعلي قنص3910135 2116عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميهناديحسنمحمد سالم4013860 2115عرب 

ي419296 ي سوري01-04-20161999الفرع العلميروفيدهمروانشادي الغرب  2115عرب 

ي سوري01-01-20161997الفرع العلميهناءمحمودرهام ديوب4217524 2109عرب 

ي سوري01-01-20161998الفرع العلميداللمحمدعلي جديد439974 2105عرب 

ي سوري01-01-20182001الفرع العلميفضيلةجهادعلي الدنف4417178 2103عرب 

ي سوري01-01-20141996الفرع العلميسبهاغانممي غانم4516468 2099عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميمنارعباسطاهر برهوم4610601 2098عرب 
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ي سوري201413/4/1996الفرع العلمينوهادمحسنقصي غنوم4725220 2096عرب 

رمصطفر عصوره4812514 ي سوري202019/1/2003الفرع العلميوفاءحسير 2088عرب 

ي سوري01-01-20172000الفرع العلميهندزاهرنور الحسن4917617 2088عرب 

ي سوري01-01-20131996الفرع العلمينجوىعز الدينهبه نارص5035485 2087عرب 

ي سوري03-03-20151997الفرع العلميرئيفهسليمانوالء اسماعيل5122113 2081عرب 

ي سوري03-12-20192001الفرع العلميتغريدوفيقعلي عباس5210090 2075عرب 

ي سوري202019/2/2002الفرع العلميفاديهاحمدنغم الوندي5320502 2069عرب 

ي سوري03-08-20161998الفرع العلميرولهنعيمفارس فياض549196 2066عرب 

وعد المسدي55115
محمد 

منذر

منر 

2013الفرع العلميالحلو
14/10/199

2
ي سوري 2058عرب 

بشار العبيد567894
عبد 

الجبار
ي سوري201913/1/2002الفرع العلميصباح 2055عرب 

ي نارص5723655
ي سوري01-01-20121995الفرع العلميوصالعمادامابر 2050عرب 

ي سوري01-02-20172000الفرع العلمياملغساننور غطاس5815334 2043عرب 

2016الفرع العلميمريممحسنسوزان ابراهيم5918463
18/11/199

8
ي سوري 2042عرب 

ي سوري11-01-20202002الفرع العلميداللعيىسليث اسعد6012993 2041عرب 

ي سوري02-06-20192001الفرع العلميمنرأحمدأنس الشيحاوي6117494 2039عرب 

ي سوري04-04-20161998الفرع العلميسمرمحمدامجد سالمه629760 2038عرب 

ي6340247
ثريه الحصنر

محمد 

عماد
ي سوري201425/8/1996الفرع العلميفاطمه 2038عرب 

ي سوري201413/1/1996الفرع العلميخولهمحي الدينرغد عنقه6438182 2032عرب 

ي سوري01-01-20131995الفرع العلميمريمعبد العزيزعيىس بصو6524162 2031عرب 

ي سوري01-01-20151999الفرع العلميشمسهعلياحمد الموىس6611063 2028عرب 

ي سوري201826/8/2000الفرع العلميسوزانزكريارزان مخيي 6710560 2024عرب 

ي سوري201526/8/1997الفرع العلميسناءمحمدإيمان معروف6819791 2023عرب 

ر6913123 احمد يسير
عبد 

الباسط
ي سوري04-11-20192001الفرع العلميثناء 2022عرب 
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ي سوري201721/8/1999الفرع العلميانصافعلياحمد الشاويش7010120 2020عرب 

ر سليمان7129564 ي سوري201530/1/1998الفرع العلميثمينهحسنعير 1997عرب 

ي سوري08-01-20202002الفرع العلميفاتنصالحغزل إبراهيم7220545 1996عرب 

ي سوري202015/9/2001الفرع العلميحنانوفيقاليسار سليمان7323710 1993عرب 

هعسكرساره الطالب7420141 ي سوري03-03-20141996الفرع العلميبشير 1987عرب 

غوث7527544 ي سوري01-01-20202000الفرع العلميهياممروانغياث الي  1985عرب 

وزرائدنتالي علي7612367 ي سوري01-01-20192002الفرع العلميفير 1984عرب 

ي سوري01-01-20202003الفرع العلميتغريدكفاحمحمود سقر7712427 1981عرب 

ي7813518
ر
ي سوري01-01-20161998الفرع العلميروسياسميرمحمود الصوف 1977عرب 

ي سوري07-07-20202002الفرع العلميحسنهنظيرسليم االبراهيم7912117 1971عرب 

ي سوري04-10-20161998الفرع العلميبديعهاحمدآيات الشوي    خ8027393 1970عرب 

ي سوري10-08-20141996الفرع العلميسماحمحمدنور عباس8134035 1969عرب 

ي سوري202019/5/2002الفرع العلمينوررامزقيس العكاري8213409 1969عرب 

ي سوري01-01-20141997الفرع العلميريمحاتمبنان الفاخوري8333053 1963عرب 

ي سوري01-01-20121995الفرع العلمياسعافعليابراهيم المصطفر8414958 1960عرب 

ي سوري201922/4/2001الفرع العلميليبياحافظابراهيم االبراهيم8510933 1952عرب 
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