
املحافظةالفرعاسم األماالسم الكاملاالكتتابم
حلبعلميزهراءإباء محمد ديب زقزاق123921

الرقةعلميماريهأبي أحمد الشلش25491

حلبعلميغادةأحمد إبراهيم مالحفجي315118

الرقةعلميوضحهأحمد خليفة الحمد45570

حلبعلمينجاحأحمد رامز الحسين حاج حمود521944

حلبعلميبتولأحمد سامر قلعه جي619073

حلبعلميحليمهأحمد شكري مصطفى721564

حلبعلمينعيمةأحمد صبحي كابي814845

حلبعلميجلنارأحمد عامر الحسين914053

الرقةعلميمريمأحمد فرج العناز105668

حلبعلميخديجهأحمد محمد طمن1121719

حلبعلميهيفاءأحمد محمد وزان1221762

حلبعلميصبيحهأحمد محمدممدوح رشيد1321565

الرقةعلميخديجهأحمد موس ى الشمالي145750

درعاعلميإيمانأحمد هيثم النصيرات159692

حلبعلميخولهأريج عبد السالم األطرش1624201

درعاعلميتماضرأسامه سعيد البلخي1713029

الرقةعلميفضهأسامه عبد العباس185792

حلبعلميبدريهأسامه محمد جمعه الشحود1915491

الرقةعلميزهرهإستبرق فرحان الكرط209429

حلبعلميعائدهإسراء احمد اللطوف2133036

حلبعلميسجىإسراء زياد حمامي2230228

حلبعلميحسناءأسماء حسين شوشان2325457

حلبعلميملكأسماء رضوان برادعي2424450

حلبعلميبتولأسماء طه الطه2523864

حلبعلمينسيبةأشرف سعد ابراهيم2615145

الرقةعلميكاملهآالء حسن الحمود279542

الرقةعلميفاطمآالء شالش املصطفى289549

حلبعلميسميهآالء عبد القادر حمامي2930242

حلبعلميبشرىآالء عبدو عمر األحمد3030830

الرقةعلميزهرهآالء علي الحسين319558

درعاعلميمنصورهآالء مهند الذيب3215417

حلبعلميثناءألين علي حربة3332268

حلب- نتائج اختبارات كلية التمريض 



الرقةعلميفاطمهأماني أحمد الحسين349625

حلبعلميفضيلهأماني أحمد هنداوي3530253

الرقةعلميرابعهأماني ابراهيم العبدهللا369623

الرقةعلميخولهأمجد اسماعيل الحماده375923

حلبعلميحليمهأمجد عزت عبد العزيز3819858

الرقةعلميعوشأمل عبدالغفور السعيد399644

حلبعلميفكرتأمنة احمد الشحاده4026307

حلبعلميأملآمنه عبد هللا الخلف4133652

حلبعلميروعهآمنه محمد البكار4233466

الرقةعلميفطيمآمنه مصطفى جاسم439662

حلبعلميوهيبهأمنه ابراهيم كيتوع4425339

حلبعلميسماحأميرة أيمن الهالل الشريفي4524738

حلبعلميعبيرأميره مصباح تنبكجي4633389

الالذقيةعلميغصونأمين احمد الحاج محمد الحداد4712222

حلبعلمينوالأمينة خالد كيدة4823840

حلبعلميسنمأمينه محمود العبيد4932065

الرقةعلميسهامأنس تيسير نعمه505933

حلبعلميملكأنس رضوان خليفه5121573

حلبعلميناديهأنس مصطفى محمداالحمد5215357

الرقةعلمينادرهآيات اياد العبد الواحد539716

الرقةعلميامينهآيات جابر الجبري549717

الرقةعلميكوثرآيات محمد االحمد559729

الرقةعلميمريمآيات محيمد عبدهللا569732

حلبعلميسميرهإيالف عبد املنعم شقروق5730716

الرقةعلميأمنهإيمار عبدالعزيز أحمدالطعان589780

حلبعلميمنىإيمان مبارك املحمد5925660

ريف دمشقعلميحوريةأيمن عائد مصطفى6015110

حلبعلميرانيةأيمن عبداملجيد محمدنور6118607

درعاعلميياسمينأيمن عدنان الحمد629912

حلبعلمياميرهآيه عبدالهادي عقيل6330045

الرقةعلميسهامآيه عيس ى املحمد649876

درعاعلميسهامآيه محمد الشبالق6514789

حلبعلميهديلآيه محمد مجدمي6628702

حلبعلميثناءآيه محمدخالد سلقيني6723870

حلبعلميشذىابراهيم احمد فردوس ي6818601

الرقةعلميجليلةابراهيم اسماعيل الذياب695407



الرقةعلميمهاابراهيم حمود الحمد705415

حلبعلميحبوسابراهيم عبد االبراهيم7117400

حلبعلميفاطمةابراهيم عبد هللا اإلبراهيم الحاج شمو7222547

الرقةعلميرحيلهابراهيم عبدالحميد العويد735433

حلبعلميساميهابراهيم عبدالرحمن جميل7418674

الرقةعلميمريمابراهيم عبدالفتاح املصطفى755438

حلبعلميزبيدهابراهيم عصام لبابيدي7614835

الرقةعلميزهرهابراهيم علي العلي775450

حلبعلميعائشةابراهيم محمد حميدي7820211

حلبعلمياملابراهيم محمد رائف حمد الخلف7915388

حلبعلميندوةابراهيم محمدعالء سخيطه8014422

حلبعلميأميرةابراهيم محمود قزه8118501

حلبعلميكفاءابراهيم مروان الخلف املحمد8215389

الرقةعلميمريمابراهيم مصطفى الكرداوي835482

حلبعلميزينبابراهيم نضال نجار8421861

الرقةعلميكاملهابراهيم هالل الطه855485

حلبعلميمروشابراهيم وليد ولو8621862

حلبعلميماجدةابراهيم الخليل مطيع قباني8720630

حلبعلمينظميهابراهيم خليل حسني جمو8821558

حلبعلميجيهاناحمد أيمن االبراهيم8918652

الرقةعلميفاطمهاحمد ابراهيم خلف905510

درعاعلميسوسناحمد انور حريدين919494

الرقةعلميمريماحمد جمعه محمد925532

الرقةعلمينهلهاحمد حسين االحول935543

الرقةعلميرقيهاحمد حسين خلف945554

حلبعلميمريماحمد خليل الدمعونه9522183

حلبعلميرنااحمد رشيد الحرح9615669

حلبعلميامينهاحمد رشيد املحمود طه9715465

حلبعلميجناناحمد رعد العابر الحسن9821945

حلبعلميفاطمهاحمد صالح زعرور9913967

حلبعلميجناناحمد عبد الفتاح سماك10015670

القنيطرةعلميجميلهاحمد عبد اللطيف عمر1015284

درعاعلميفاطمهاحمد عبد هللا الزعبي1029497

درعاعلميعائشهاحمد فيصل القصيباوي10311350

الرقةعلميهاجراحمد فيصل بغدادي1045672

حلبعلميندىاحمد ماهر نجار10513587



درعاعلميهاجراحمد محمد الحريري10610189

ريف دمشقعلميناديااحمد محمد الحسين10719387

الرقةعلميفاطماحمد محمد الحسين1085686

حلبعلميملكاحمد محمد العبدهللا الصفر10917304

درعاعلميميادهاحمد محمد الغزالي11010307

حلبعلميمنىاحمد محمد تاج الدين11121107

حلبعلميحليمهاحمد محمد عبد اللطيف11215678

حلبعلميصفاءاحمد محمد مهنا11319440

درعاعلميسهاماحمد محمد اشرف القرفان11413019

درعاعلميمنتهااحمد محمد خير العودات11511656

حلبعلميامينهاحمد محمد خير املحمد العبود11617507

درعاعلميعيدهاحمد محمد وجيه الحمص ي11710607

الرقةعلمينورااحمد محمدصالح العبدالسالم1185727

حلبعلميهناءاحمد محمدعلي الفاقي11913030

حلبعلميامونهاحمد محمود االحمد12017402

الرقةعلميليلىاحمد محمود املحمد1215736

حلبعلميفاطمةاحمد مصطفى العبود12221954

الرقةعلميصفيهاحمد موس ى العلي1235751

درعاعلميهدىاحمد موس ى العياش1249691

حلبعلمينظيفهاحمد هاشم كله خيري12519448

درعاعلمينجاحاحمد وائل سعيد1269959

حلبعلميرانيااحمد وليد قدو12715138

حلبعلميصفاءاحمد ياسر احمد12822591

حلبعلمينسريناحمد ياسر حمدون الخلف12915354

حلبعلميهناءاحمد اياس عبد هللا الجاسم13014060

حلبعلميروعهاحمد معراج الدين عبد الهادي صوراني13115405

حلبعلميرنا عبودادمون عبداملسيح نعمه13217000

حلبعلميجواهراديب محمد قبيع13318688

حلبعلميروعهاسامة أحمد حمال صابوني13421868

درعاعلميلبنهاسامه احمد البقاعي13513027

درعاعلميفاطمهاسامه حسين اسماعيل1369693

درعاعلميرابعهاسامه محمد السميطي1379792

حلبعلمينظميهاسامه معروف فالحه13814746

حلبعلميسميهاسراء عبد القادر حمامي13930231

السويداءعلميهالةاسراء عبد املجيد صابوني1406392

حلبعلميزكيةاسراء عمر الراشد الشرقاط14125743



الالذقيةعلميتهانياسراء فراس شرم14215703

الالذقيةعلميهيفاءاسراء محمود خشمان14322010

الحسكةعلميوفاءاسالم ذياب شهاب14411002

حلبعلميسعدهاسماء خليل خضر14523055

حلبعلميمريماسماء صالح النافع14629122

الرقةعلميمكيهاسماء عبد الظاهر1479487

الرقةعلميحلوهاسماء محمد الشالش1489503

الرقةعلميخطميهاسماء محمد العمر1499504

حلبعلمينجاحاسماء محمدزكي شويحنه15032059

حلبعلميفهيمهاسماء موس ى العلي15132061

حلبعلميصفاءاسماعيل أحمد عبدالرحمن15213924

الرقةعلميصيتهاسماعيل زياد الدهش1535837

حلبعلميوفاءاسماعيل محمد مراد15413612

الرقةعلميماريااالء علي العبدهللا1559561

الرقةعلميميثاقاالء علي العمر1569562

الرقةعلميمنىاالء عيس ى االحمد1579353

حلبعلميناديهاالن محمد رشيد15814859

الرقةعلميفاطمهالبتول احمد الحماده1599584

درعاعلميهناديالبراء محمود الحريري16010191

حلبعلميايمانالبهاء مصطفى حاج عبد هللا16114063

الرقةعلميعلياالحارث علي الخلف الهادي1625871

الرقةعلميفضيلهالزهراء حمد العجل1639330

درعاعلميُعالالطيب محمد العياش1649695

حلبعلميمريمالغيدق فواز عبدالواحد16515469

الرقةعلميمريماملثنى عبدهللا اليحيى1665890

حلبعلميصفاءاملعتصم باهلل عبد الجليل العياده16721152

حلبعلميناهداملعتصم باهلل محمد الحلبي16815684

الرقةعلميهدلهاملعتصم باهلل موس ى سباكه1695905

حلبعلميمنىاماني حسن حسينو17028153

الرقةعلميدلهامجد محمد املحمد1715927

الرقةعلميفاطمةامل احمد االحمد1729635

دمشقعلميايمانامل محمد مرجان17338115

ريف دمشقعلميفطومامنه يوسف خالد17429397

الرقةعلميسكوتاميرة حسين العلي1759670

حلبعلميرمزيهاميره اسماعيل عالء الدين17623865

حلبعلميناجيهامينه احمد الويس ي17725658



حلبعلميعزيزهامينه حسين الحسن17833168

حلبعلميفطيمامينه خالد العبو17927783

حلبعلميفطومامينه عبد الحميد الخزمه18031598

حلبعلميبيشدارامينه محمد محمد18129566

حلبعلميملكهامينه يحيى االحمد18223385

درعاعلمينجالءانس عمر عوض1839847

درعاعلميزاد الخيرانور محمد القطيفان1849697

الرقةعلميمريماياد حسن الثاني الصياد1855958

الرقةعلميمريمايالف علي شواخ1869766

حلبعلميسميحهايمان جمعه الجمعه18732951

حلبعلميمفيدهايمان حسن بكر18831763

حلبعلميأملايمان عبد هللا الخلف18933653

حلبعلميدعدايمان عالء عرفه19030839

الرقةعلميحليمهايمان فرحان الزعالن1919816

الرقةعلميخديجهايناس جمعه املعجل1929331

حلبعلميفاطمهايناس حسين ارحيم19325750

الرقةعلميرغداءايه احمد الصايل1949853

حمصعلميليناايه شهير علي19522495

اإلماراتعلميذكرىايهم عبدهللا الحجي19620130304

حلبعلميرناايهم يوسف جدد19715493

حلبعلميحنانبتول أنور قيرو19830286

الحسكةعلميخولةبتول ابراهيم العلي19911941

حلبعلميحالبتول حسين السلمان20024496

الرقةعلمييازيبتول رياض العيس ى2019914

حلبعلميكوثربتول مازن منافيخي20223611

حلبعلميصافيهبتول محمد منال20331053

حلبعلميمنالبتول محمدوائل عبوس20423064

حلبعلميرانيهبتول محي الدين جبولي20525506

حلبعلميايمانبدور حسين مصري20631814

حلبعلميدالل الغازيبراءة جهاد العلي20731315

حلبعلمينوربراءه جالل عابدين أغا20824119

دمشقعلمياملبسمه عبد املعطي عبود20943540

الرقةعلميقدرتبس ي بحري عمر2109976

الرقةعلميعنودبشائر عواد الحمد2119977

الرقةعلميجوريهبشار ابراهيم املحمد2126028

حلبعلميحميدةبشار رياض الصالح21314595



الرقةعلميخاتونبشار صالح الحمود2146043

الرقةعلميترفهبشار محمد عيس ى2156057

حلبعلميربوعهبشار يحيى الزايد21617978

حلبعلميغرودبشر اسامه حيدري21714223

الرقةعلميفاطمهبشرى احمد العسكر2189980

حلبعلميهندبشرى حسين خليل21931057

حلبعلميغادهبشرى خلدون الجميلي22023615

حلبعلميحنانبشرى رضا الفارس22132763

حلبعلميحميدةبشرى رياض الصالح22225464

حلبعلميامونهبشرى علي الهاشم22328276

حلبعلميفاطمبشرى محمد الحنايا22431058

حلبعلميفاتنبشير احمد ويس22519747

حلبعلميعزيزهبصراوي عبد هللا كالو22617288

حلبعلميشهالبكري محمد حوريه22713623

حلبعلميفاطمةبالل عبدالقادر شمة22821495

درعاعلميسناءبالل عصام الحريري22910121

حلبعلميسمربهاء ابراهيم قباني23024749

حلبعلميلولهبيان أحمد قليشارو23125597

حلبعلميفاطمهبيان إسماعيل زم23228383

الرقةعلميزهرهبيان احمد الدهش23310013

حلبعلميفاطمهبيان احمد ريحان23432902

حلبعلميحسناءبيان اسعد شان الريم23524502

الرقةعلميسارةبيان حسن املصطفى23610020

حلبعلميناهدبيان علي الذهبي23731640

حلبعلميفاطمهبيان عماد الحاج يونس23830313

الرقةعلميعبيربيان محمد اليونس23910049

حلبعلمينورهبيان محمد عبد الوهاب اوبرى24026880

حلبعلميتركيهبيان محمود الشالش24127753

الرقةعلميامينهبيان محمود العبدالعيس ى24210054

الرقةعلميحمرهبيداء راشد العبدهللا24310061

حماةعلميسناءتاال عماد قنوع24420918

حمصعلميرانيهتبارك يحيى رمضان24521751

حلبعلميمروهتسنيم أحمد فراس زهيراتي24623617

حلبعلميروعةتسنيم أنس فتى24732904

درعاعلميخديجهتسنيم احمد عرسان24817563

حلبعلمينورتسنيم رامي الطه24924205



حلبعلميصفاءتسنيم زياد مؤذن25023619

حلبعلميداللتسنيم محمد شالر25124123

حلبعلميقمرتسنيم ياسر آدار25223510

حلبعلميساميةتقي الدين عبد الحميد العبيد25322621

الرقةعلميخديجهتمام فاضل الكويدر25410113

الرقةعلمييسمهتهامه عبد الخلف25510115

ريف دمشقعلميفاطمهتهاني خضير الفرحان25636210

الرقةعلميرباحتهاني نجم املناور25710126

حلبعلمييمامتيما محمد عرب25827221

الرقةعلميوضحهثامر حسين حجي اسماعيل2596105

حلبعلميمروهثرى محمود طبشه26030331

حلبعلميعائشهثريا عبد الرزاق جذبه26125813

حلبعلميفاطمةثريا عبدو همام26232229

حلبعلميهناءثناء جمعة العلوش26327505

الرقةعلميزهيةثواب خلف الحمادة26410137

حلبعلميفاطمةجاسم عبدالرحمن االحمد26517421

حلبعلميبريشانجانكين محمد رشيد26615022

حلبعلميزينبجانيار كاميران شيخو26714877

درعاعلميشهيرهجعفر احمد بهاء الدين الخصاونه26811356

طرطوسعلميشيرينجلنار ايمن سالمه2698930

حلبعلميابتسامجمانه كمال الطه27032456

حلبعلميجوريةجمعة حافظ عبد الحي27113398

حلبعلميهناءجمعه محمد الغريوي27215406

حلبعلمينعيمهجمو محمود محمود شاكر27319482

حلبعلميفاطمهجميل لقمان معمو27415023

حلبعلميباشاجميلة مخلص حمود27524006

حلبعلميابتسامجنان عبدهللا السعيد ابو راس27625758

حلبعلميناريمانجنى سليمان حاج حسن27724007

حلبعلميمنالجنى محمود شياح27823207

الحسكةعلميسلطانهجهاد ابراهيم العبد هللا2797799

حلبعلميمريمجهينه جمعه حجي محمد28032827

حلبعلمياكتمالجوان رياض مدور28116780

حلبعلميخنساءجود محمد الهاشم28225169

حلبعلميميسجود محمد زلط28324665

حلبعلميمنالجود محمد مازن عكش28430335

حلبعلميخلودجودي خالد باكير28529628



حلبعلميتغريدجودي محمد سبسبي28633401

حلبعلميمريمجوهرة احمد احمد28733261

الرقةعلميشمرهحاتم محمد الناصر2886146

الرقةعلميخاتونحارث احمد الحسين2896150

الرقةعلميسميرهحازم حسين الحسن2906157

الرقةعلميسكينهحافظ عبدالغفور الحمود2916171

الرقةعلميوضحةحجي احمد السلطان2926179

حلبعلميهناديحذيفه عبد القادر رحمون29319882

حلبعلميامينهحسام عبدالسالم املنذر29413070

الرقةعلميفاطمحسام الدين طه الخلف العويد2956197

حلبعلميلينداحسان محمد طحان قنواتي29616021

الرقةعلمياملحسن اسماعيل االسماعيل2976207

ريف دمشقعلميوصالحسن حامد الناصر29816827

الرقةعلميوحيدةحسن طلعت الصويري2996220

الرقةعلميعيدهحسن علي العلي املحمد3006227

حلبعلميرويدةحسن عمار رمضان30113928

حلبعلميفاطمهحسن عمر الخطيب30215031

حلبعلميرهفحسن محمدصالح شحرور30319109

حلبعلميفاطمةحسن محمود سليم30418096

حلبعلميصباححسناء بشير سرميني30530063

حلبعلميزكاءحسناء حسن عبدهللا30626327

حلبعلميمروهحسناء ياسين سواس30723213

ريف دمشقعلميآمالحسين احمد ضيا30820454

الرقةعلميعمشهحسين باقر جاسم3096244

حلبعلميفطومهحسين جمعه النويحي31019496

حلبعلميصباحسين حسني بر31118649

حلبعلميزمزمحسين عبد املغيث أحمد31221874

حلبعلميكلثومحسين عبدالكريم الداده31315362

حلبعلميخلودحسين فائز نيول31416205

حلبعلميامينهحسين محمد الشواخ31521595

حلبعلميالهامحسين محمد القصاب31618127

حلبعلميغادةحسين محمد حمدو علي31722323

حلبعلميصباححسين محمد ساطو31820653

حلبعلميسهامحسين محمود املحمد31915363

ريف دمشقعلميغيدهحال طعان صقر رزق32026058

حلبعلميمريمحال عبد القادر ناشف32132768



حماةعلميمنىحال مروان السليمان32219801

حلبعلميعائشهحليمه تركي الحاج تركي32327534

الرقةعلميزمزمحمد زغير العبد التباني3246291

حلبعلميجميلةحمزة زكريا عجم32522044

الرقةعلمينصرهحمزه صالح الحميدي3266302

الرقةعلميقدريهحمزه محمد الفارس3276312

درعاعلميمريمحمزه محمد زياد الحريري3289620

درعاعلميكفاحمزه محمود العطيه3299423

حلبعلميمنالحمزه مصطفى جسري33014240

الرقةعلميعوشحمود حسن املوس ى النافع3316319

حلبعلميفريدهحميده محمد زلخه33225416

حلبعلميكفياتهحميده محمد ناصر33329652

حلبعلميذيبهحنان حسن الحمود33432769

حلبعلميداللحنان صالح الصالح33523481

حلبعلميفطومحنان محمد بيج33628603

درعاعلميحمدهحنان يوسف الزعل الغزالي33717595

حلبعلميفاطمهحنين عبد الرزاق العليوي الخلف33830863

حلبعلميسميهحنين محمد حوري33932688

حلبعلميجنانحياة احمد زكريا مصطو حسون34023767

الرقةعلميوزنهخاتون احمد الحمادي34110228

الرقةعلمينجمهخالد عبد العلي الدرويش3426355

حلبعلميلينداخالد عبد هللا قباني34319899

حلبعلميفخريهخالد محمد حمزه امانه34413459

دمشقعلميفضيلةخالد مروان الشاهين34532847

درعاعلميزاد الخيرخالد مفلح الجباوي34611248

درعاعلمياصالحخالد ياسر الزعبي3479621

حلبعلميسعادختام محمد محمداغا34829656

الرقةعلميرفعهخديجه احمد حنظل34910241

حلبعلميفريالخديجه خليل كور مستو35023075

حلبعلميليلىخديجه عبدهللا درغام35124762

الالذقيةعلميحوريهخديجه محمود زويفي35215806

الرقةعلميشاههخلف حسن الخلف3536379

الرقةعلميفاطمخليل ابراهيم الحسين االحمد3546387

الرقةعلميفضهخوله جمال مرعي35510269

حلبعلميسارةدارين عالء منصور35624014

حلبعلميزهيةدالية محمود كرعو35732311



حلبعلميرندةدانيا حسان سرديني35825354

حلبعلميمنىدانية فاضل بصمة جي35933658

حلبعلميأملدانية نهاد عويد36023349

الرقةعلميامونهداود سليمان السليمان3616409

حلبعلميايماندعاء ابراهيم الطلحه36224015

حلبعلميأمينةدعاء عبد الستار الحجي36329173

الرقةعلمينجاحدعاء عبداملنان حماده36410310

حمصعلميأميرهدالفا مصطفى دوش36522697

الرقةعلميخولهدالل جاسم الحميد36610326

حلبعلميكوثردالل فارس حاج فارس36728394

حلبعلميوفيقهدالل محمود حميضه36825515

الرقةعلميفطيمديانا خلف العساف الزامل36910343

حلبعلميابتسامديانا سامر العساف37025280

الرقةعلميجميلهديانا وحيد الشويش37110351

الرقةعلميخزنهذيبه فارس خلف37210360

الرقةعلميفضهرئام عبد الظاهر37310364

حلبعلميهاجررؤى عبد السالم تومان37430375

حلبعلميغيساءرؤى محمد فوزي مشلح37530378

حلبعلميرغدرؤى محمدطاهر وراق37623935

الرقةعلميهناءرائد مصطفى يوسف3776426

الرقةعلميليندارابعه رمزي الشواخ37810366

حلبعلميرجاءراما احمد غريز37932911

حلبعلمينادياراما جمال الحريري38030871

حلبعلميفاطمةراما جمال العجيلي38131085

حلبعلميانفرادراما حسن الجمعه املامو38223228

الرقةعلميعليهراما عبد الرحمن الشوبي38310384

حلبعلميهدىراما عبدالكريم يوسف38424475

الرقةعلميهدىراما عدنان املحمد38510389

حلبعلميليلىراما علي االحمد38628220

حلبعلميناهدراما عماد النيرباني38730873

حلبعلمياملراما عمار متسلم38829684

حلبعلميفكريهراما عمر الشحادة38927626

حلبعلميظاللراما محمد شواخ39032469

حلبعلميمليسراما محمد وفا بطيخ39132471

الرقةعلميخولهرامي حسن الفرج3926434

الرقةعلميحوريهرامي شواخ العجلوك3936435



حلبعلميريمةرحاب أحمد القاسم39429186

الرقةعلميخالديةرحاب حسين الجمعة3959138

الرقةعلميزهرهرحاب علي االحمد39610428

حلبعلمينديمهردينه ماجد عبدو عرب39728606

درعاعلميايمانرسالن محمد عبد هللا3989996

الرقةعلميامينهرسميه حميدي الحميدي39910457

حلبعلمينوررشا خالد حمال صابوني40023516

حلبعلميمنتهىرشا ظافر الحسن40132326

اإلماراتعلميرجاءرشا محمود حلبيه40220130188

حلبعلميليلىرشيد عمر محمد40322377

حلبعلميامينهرشيد قاسم شيخ خليل40418098

حلبعلميحنيفهرشيد لزكين علي40515173

الرقةعلميراجحةرشيد محمد الشواخ4066441

الرقةعلميفاطمهرضوان محمدخير الفاقي4076443

حلبعلميغفرانرغد إبراهيم شعبو40826937

حلبعلميجيهانرغد احمد مخزوم40925069

حلبعلميصفاءرغد احمد ياقتي41030088

حلبعلميلينارغد شاكر بديري41132022

حلبعلميامينهرغد صخر عبد الرحيم41230742

الرقةعلميجميلهرغد عيس ى الحسين41310492

حلبعلميجميلهرغد فاخر اسماعيل باشا41432328

حلبعلميكوثررغد محمد اسعد حج مصطفى41533219

الرقةعلميفاطمرغداء غالب الناصر41610506

الرقةعلميدلهرقيه احمد االبراهيم41710511

حماةعلميميساءرنا معتز حتيتاني41821180

حلبعلميسميرةرند عبد القادر الحمدك41925837

حلبعلميميرمرنكين رياض نعسان42023085

حلبعلميازدهاررهام حسان قطان42129693

حلبعلميغنوارهام سالم بازككه42230398

الرقةعلميشمسهرهف خيرو الحمدو42310569

حلبعلميضحىرهف صالح تنبكجي42424462

حلبعلميسوسنرهف محمد سرديني42533053

حلبعلميملكرواء خالد غزال42630747

الرقةعلميزينبروان احمد املحمود42710590

حلبعلميفاطمة الزهراءروان ايات االحمد42824215

الرقةعلمينجاحروان بشير العلي42910593



حلبعلميخولةروان حسين دكدك43023444

حلبعلمياملروان رياض العبيد املنيصير43131603

حلبعلميخنساءروان صفوان شوا43230101

حلبعلمياميرةروان عبدالقادر حاضري43324544

حلبعلميرانهروان محمد ابو مريش43430886

حلبعلميرغداءروجين محمد كالو43525193

حلبعلميسوليةروجين محمد مصطفى43629707

حلبعلمينازكروجين نورالدين حنو43729710

حلبعلميصالحهروخاش ازاد محمد43824772

حلبعلمياملرودي رسول حمو43921609

حلبعلميهيفينرودي روني شيخ اسماعيل44026355

حلبعلميشهرزادروسيل لقمان سيدو44133282

حلبعلميغنوهروضه غسان ناصر44232483

حلبعلميحوريةروعة بسام سعيد44331367

السويداءعلميألطافروعه حسام رشيد4446350

حلبعلميايمانروكان محمد موس ى44533221

حلبعلمياليفروال محمد معمو44632334

حلبعلميسفينازروناهي مصطفى داهود44732336

حلبعلميرانيهرونيجان محمد حسين44814895

حلبعلميفاطمهريان حسن الحاج حمام44932778

الرقةعلميسجىريان حسن حسن جباره45010640

حلبعلميعائشهريان زكريا عصفور45126474

حلبعلميميساءريان ظهير قميرية45232588

حلبعلميحسناءريان عبد اللطيف خانجي45331913

حلبعلمياملريان مازن الحول45423487

حلبعلميندىريان محمد االحمد45533364

حلبعلميازدهارريان محمد انور بدوي45629373

حلبعلمينجوىريان محمود حمص ي45732341

حلبعلميخديجهريان وليد سلو45829733

حلبعلميبيانريان يوسف قضيب البان45923568

حلبعلمينارينريفان حاجي حسن حاجي حسن46015050

حلبعلمياسلمريفان فخرالدين محمد46122380

حلبعلميساميهريم محمد الجاسم46232846

الرقةعلمينعيمهريم محمد العرب46310683

حلبعلميفاطمةريم محمد زهير سكري46430753

الرقةعلميحمرهريم محمود الحماده46510687



حلبعلميهناءريناد يحيى حميضه46632108

حلبعلميفريدهزكاء نجيب عجمي46725847

حلبعلمياملزكريا يحيى الحاج احمدالقدور46815365

حلبعلميعمرهزهراء درويش درويش الصالح46930443

ريف دمشقعلميمنىزهراء عقيل التقي47024776

حلبعلميمريمزهرة رزوق محفوظ47131380

حلبعلمينوريةزوزان عبد الرحمن علي47229743

حلبعلميعائشهزياد محمد سلو47313086

الرقةعلميأمينهزيد حميد السلطان4746469

حلبعلميمزكينزيالن بشير حيدر47529745

حلبعلميامتثالزين محمد دهان47613087

حمصعلميشيرينزين العابدين عبد هللا ناصر47714430

حلبعلميصبريهزينب ابراهيم شيخ محمد47823104

حلبعلميعدلهزينب محمد االحمد47931134

الرقةعلميحليمهزينب محمد الجبق48010739

الرقةعلميجوهرةساجدة فؤاد العبد48110753

الرقةعلميحوريهساجده عبدهللا العيس ى48210750

الرقةعلميامنهساره حسين الغنام48310767

حلبعلميمنىساره عبدالواحد املرعي48432596

حلبعلميقمرساره محمد يوسف نحاس48525428

الرقةعلميغادةسالم فؤاد الحدو4866478

الرقةعلمينادرهساميه اياد العبدالواحد48710776

حلبعلميميسونساندي انس ابو مغارة48832599

حلبعلميمهاسبسا محمد فاضل مالح48932487

الرقةعلميجمانهسجى جاسم الحمود49010788

الحسكةعلميخديجهسجى خالد الزطو49111210

الرقةعلميزينبسجى محمود االحمادي49210800

حلبعلميغصونسدرا محمد عبدالعزيز49327528

حلبعلميميسسدرا محمد عز الدين قازان49431678

الرقةعلميفوزةسدرا هالل اليوسف49510809

حلبعلميرشاسدرة احمد بطل49626778

حلبعلميسعادسدرة املنتهى علي يونس49723403

حلبعلميغيثاءسدره بسام درباس49823945

حلبعلميفاطمهسدره حسام الدين الرحمو49925209

حلبعلميرشيدهسدره خالد ابو الخير الشيبان50031680

حلبعلميمنالسدره محمد شيخ قروش50132711



حلبعلميلبنىسدره محمد خير حالق درعزيني50229766

حلبعلميغصونسدره نعمان درويش50324860

حلبعلميفاطمهسدره املنتهى عمار فتوح50429224

حلبعلميرنىسدره املنتهى محمد بلط50530472

حلبعلميمنارسدره املنتهى يوسف شامي50623676

حلبعلميغصونسعود أحمد زريق50719123

الرقةعلمينجاحسعود عبداللطيف السعود5086500

حلبعلميعبيرهسفر بكري الحسن الشاكر50920249

الرقةعلميمريمسالف احمد حجو51010861

الرقةعلميبهيجهسالف محمود الحاج عيد51110863

حلبعلميفاطمهسالفا مصطفى محمد51223111

الرقةعلميفطيمسالم علي براك5139177

الرقةعلمييازيسالم عيد السالمه5146507

الرقةعلمينجاحسلمان جمعه الحمو5156511

حلبعلميابتسامسليمان غياث دره51614897

حلبعلميسعادسماح ابراهيم حوران51732611

الرقةعلميجوهرةسماهر فؤاد العبد51810882

حلبعلميحسناءسمه أحمد حالق51924693

حلبعلميامانيسميره احمد وطفه52029386

حلبعلميمنتهىسنا احمد حزواني52131394

حلبعلميريمهسناء عبود الخضر52227788

حماةعلميفادياسنار محمد سامح الزعبي52316160

درعاعلميعيدهسندس عوده النهار52417787

حلبعلميأمينه املحمدسهام حسين الخضر52531147

حلبعلميعزيزهسهر مصطفى النيرباني52632783

حلبعلميفاطمةسهيلة مدين أرمنازي52731688

حلبعلميسوريهسوالف احمد الخلف52825865

حماةعلميبتولسيدرا اسعد حمدان52919394

حلبعلميضحىسيدرا جمال مبيض53025098

السويداءعلميدالينسيدرا رافت الحلبي5315007

حلبعلميحسناءسيدرة مجدالدين أرمنازي53223800

الرقةعلميحوارهسيدره عبدالرحمن املحمد53310929

حلبعلميغصونسيدره عمر زير53424052

حلبعلميمطيعهسيدره محمد خطاب53523521

حلبعلميبهيهسيدره محمد غسان خّرام53630769

درعاعلميسميحهسيف الدين هشام علي53711805



حلبعلميزلوخسيفين عصمت حمكو53823125

دمشقعلميياسمينسيلفانه عادل قره مان53936721

السويداءعلميصفاءسيلين داوود العبدهللا5405726

حماةعلميربابشذا سويدان زينو54121393

حلبعلميرشيدةشريف اشرف حيدر54222383

حلبعلميحسرتشفان محمد علو54319533

حلبعلمينهلهشمس الدين عبدالهادي باش54419536

الرقةعلميشاههشهد أحمد الحمداملسلم54510978

حلبعلميغصونشهد احمد دباغ54624704

حلبعلمياسيهشهد اسماعيل املوس ى54723895

حلبعلميفاطمهشهد خالد النداف54825770

ريف دمشقعلميربيهشهد سعد محمد54939554

حلبعلمينجوىشهد عبد السالم حبيب55030502

حماةعلميرانيهشهد فراس السعد55119777

الالذقيةعلميفاطمهشهد محمد ابراهيم55220180

الرقةعلميحنانشهد محمد الجاسم55311004

حلبعلميإبتسامشهد محمد بيطار55424365

حلبعلميرشاشهد محمد خير نواى55529809

حلبعلميغديرشهد محمد وفا خطيب مشنوق55629242

حلبعلميكنازشهد مصطفى اورهان عبس ي55732244

حلبعلميفطينهشهد نادر داهود55832618

الرقةعلميحليمهشهله علي الصالح55911020

حلبعلميفاطمهشيرين أحمد حمدان56031160

درعاعلميسعيدهشيرين سليمان الزعبي56114830

الرقةعلميهالهشيرين عبدالستار النهار56211025

حلبعلميثناءشيرين محمد مستو56332131

الرقةعلميغادهشيماء اسماعيل الجمعه56411035

الرقةعلميكالفهشيماء حمود الحمود56511040

حلبعلميامينهشيماء سعيد دياربكرلي56630148

حلبعلميفاطمهشيماء عارف الرحمو الحطاب56724057

الرقةعلميفاطمهشيماء عبدهللا الفرج56811048

حلبعلميهناديشيماء محمد جركس56925434

حلبعلميعفافصالح ابراهيم العبدو57015393

حلبعلميامونهصالح حسين منال العلي57118817

حلبعلميبتولصالح طالل الدين بصل57215718

حلبعلميرانياصالح غسان الحميدي57320122



حلبعلميصباحصالحه ديبو حاج علي57432720

حلبعلمياميرهصالحه عبيد الجاسم57533369

حلبعلميهيامصبا جمعة خلف57625224

الرقةعلميهناءصبا فواز املوس ى57711080

الرقةعلميزهرصبا محمد الشباط57811082

الرقةعلميمقبولهصبحه حمود املحمد السالم57911087

حلبعلميصبحيهصبحي عبد الغني الحزوري58022208

حلبعلمياليفصبرجان محمود علي58129818

حلبعلميساميهصبري عبد القادر حنص58220252

حلبعلميايمانصفا عبد الغني جعجول58324160

ادلبعلميمهاصفا محمد إياد الحمود5846524

حلبعلميمريمصالح الدين عمر محمد ياسين58521973

حلبعلميفاطمهضحى حسين املحمد سعيد58631168

حلبعلميفتحيةضحى كامل دكدك58727635

حلبعلميعلياضحيه حمدان املحمد58824161

الرقةعلميوضحةضياء حسين سلو5896591

حلبعلميمريمطارق أحمد أبو راس59015616

حلبعلميصبحيهطه جمال الفاضل59115720

حلبعلميدعدظافر صالح الدين شوك59219551

الالذقيةعلميحليمهعائده حسن الحاجي59322348

حلبعلميصفيةعائشة يوسف ميرزو59427697

حلبعلميرمزيهعائشه حسن الشيخو59529491

حلبعلميخديجهعائشه رضوان علو59631404

حلبعلميروضهعادل رفعت علوبه59719763

حلبعلميديمهعامر عبد املنعم سعدو59816546

حلبعلميندىعباس سعد ملقي59916548

حلبعلميفطومعباس محمد قرم60022326

حلبعلميخولةعبد الباسط محمد عجم60113406

حلبعلمينعمهعبد الحكيم فيصل بادنجكي60221975

حلبعلميضحىعبد الحميد خالد حريتاني60314259

حلبعلميرقيهعبد الحميد عبد الغني حموي60419766

حلبعلمينجوىعبد الرؤوف عمر العبد هللا60521411

حلبعلمينسرينعبد الرحمن احمد رضا60613507

حلبعلميوجيههعبد الرحمن جمعه جمعه60720456

حلبعلميامينةعبد الرحمن زاهر كراد60813105

درعاعلميهندعبد الرحمن عبد الكريم املصري6099279



حلبعلميأملعبد الرحمن عبد الوهاب خلوف61018503

درعاعلميصفاءعبد الرحمن عدنان املقداد61110002

درعاعلميوردهعبد الرحمن علي الحمد6129925

حلبعلميجوريهعبد الرحمن عمر شوبك61318099

حلبعلميرغداءعبد الرحمن مالك ريحاوي61415728

درعاعلميسحرعبد الرحمن محمد الحريري6159100

حلبعلميفريدهعبد الرحمن مصطفى محمد61614914

حلبعلميداللعبد الرحيم أحمد عثمان61718721

حلبعلميعائشةعبد الرزاق احمد العزو61819923

حلبعلميحنانعبد السالم عبد الواحد العويد61914269

درعاعلميزهيهعبد العزيز عصام الحاري6209284

حلبعلمينهىعبد العزيز محمود كرم62120261

الرقةعلميروزعبد الفتاح خلف علو6226828

حلبعلميغديرعبد الفتاح محمد صفوان مشنتف62313119

حلبعلمينورعبد القادر عدنان حجار62414276

حلبعلميبيداءعبد الكريم سامر األذن62515414

حلبعلميمنىعبد الكريم عبد القادر العبيد62615197

حلبعلميرانيهعبد الكريم عبد القادر عطار62715198

حلبعلميفاطمهعبد الكريم يوسف فاعور62813412

درعاعلميامنهعبد اللطيف زياد الجباوي62910139

حلبعلميهدىعبد هللا احمد عمورة63018136

درعاعلميفايزهعبد هللا العبد سليمان63111864

درعاعلميفايزهعبد هللا خليل الحمد63211870

حلبعلمينورعبد هللا عبد القادر حاج رحمون63314284

درعاعلميوردهعبد هللا علي الحمد6349928

حلبعلمياسمهانعبد هللا فواز الرمو63517292

حلبعلميإيمانعبد هللا محمد زيتوني63614482

درعاعلميماجدهعبد هللا موس ى عبد هللا6379774

حلبعلميمنتهىعبد هللا وضاح الدين غزال63815740

حلبعلميختامعبد هللا يوسف حميده63913688

القنيطرةعلميرسميهعبد املؤمن شحاده عبد هللا6405315

درعاعلميصباحعبد املجيد خالد الشديدي6419106

حلبعلميكفاءعبد امللك جميل قيلش64215741

حلبعلميمعالمعبد املنعم عبد الحليم عبد الحي64313935

حلبعلميغزالهعبد الهادي حمدو املحمد64421140

حلبعلمييوالعبد الهادي محمد خالد كيتوع64514926



طرطوسعلميميادهعبد الهادي يوسف حورى6467689

الرقةعلميعوشعبداالله ابراهيم السلطان6476637

الرقةعلميحليمهعبدالحكيم عيس ى االحمد6486664

حلبعلميغيثاءعبدالحميد احمد حبال64916357

الرقةعلميخديجهعبدالحميد حسين املحمدالبليخ6506674

حلبعلميزلوخعبدالحميد محمود الخزمه65119767

الرقةعلميهاجرعبدالرحمن أحمد األحمد6526689

الرقةعلميهاجرعبدالرحمن جاسم االحمد6536700

الرقةعلميعائشهعبدالرحمن جمعة الجمعة6546701

الرقةعلميفاطمهعبدالرحمن جمعه الحمود6556702

الرقةعلميكطنهعبدالرحمن دحام حمادي6566710

حلبعلميعبيرعبدالرحمن سميح ابوعرب65715557

حلبعلميسناءعبدالرحمن عبداللطيف خليل65813660

حلبعلميهناديعبدالرحمن عصام يوسف65915558

الرقةعلميحليمهعبدالرحمن علي سيد الرفاعي6605015

حلبعلميشاديهعبدالرحمن محمدديب شامي66114468

حلبعلميهندعبدالرحمن محمدنذير موس ى66214267

حلبعلميهديلعبدالرحمن هشام مايو66314470

طرطوسعلميدعاءعبدالرحيم نواب مجذوب6644275

حلبعلميعائشهعبدالرزاق محمد كنجو66519925

القنيطرةعلميسهيلهعبدالسالم عبد اللطيف الخطيب6665311

حلبعلميعفافعبدالسالم محمد عكيل66722214

حلبعلميملكةعبدالصمد لطوف الحاج سليمان66817406

حلبعلميخولهعبدالعزيز ايمن كنجو66919772

الرقةعلميجواهرعبدالعزيز محمد العواد6706802

حلبعلميقمرعبدالغني باسم شاميه67113463

حلبعلميحسناءعبدالغني مازن األصالن67214100

حلبعلميلطيفهعبدالفتاح كنجو كناس67319570

حلبعلميريمعبدالقادر أحمد غزال67413668

حلبعلميسميرهعبدالقادر اسماعيل املحمدالفرج67517423

الرقةعلميمارياعبدالقادر شريف الصالح6766836

حلبعلميفاطمةعبدالقادر عبدالرحمن حاج مصطفى67713934

الرقةعلميثرياعبدالكريم عبدالغني الطلك6785196

الرقةعلميابتسامعبدهللا ابراهيم الحماده6796878

حلبعلميفاطمةعبدهللا خالد اسماعيل الزينو68015626

حلبعلميبراءهعبدهللا زكريا كريم68114480



الرقةعلميامونهعبدهللا عبدالرحمن الشهاب6826910

الرقةعلميخديجهعبدهللا عبدالرحمن الفارس6836912

حلبعلميرشيدةعبدهللا محمود الحسين68415627

حلبعلميفضهعبداملجيد عبد العزيز السالم68520142

حلبعلميسميرةعبدالهادي عبدالرحمن خوجه68613900

حلبعلميحسنةعبدو محمد وهاب68715415

حلبعلميفاطمةعبير خيرو عثمان68824708

حلبعلميانتصارعبير عبد القادر خطيب68923956

درعاعلميسعادعبير قاسم الضماد69014958

الرقةعلميزهرعبير محمد الشباط69111140

حلبعلميمطيعةعثمان محمد شالل69219583

حلبعلمييسربعثمان مصطفى نجار69314288

حلبعلميمنىعدنان حسين الحمد69421131

حلبعلميصيتهعدنان سمير املصري69515744

درعاعلميليالعدي محمد القاسم69611266

درعاعلمينورعدي نبيل الحوراني6979808

حماةعلمياسياعزام عبد الوهاب العلي69812733

حلبعلمياسمهانعزت عبدالرحمن عثمان69915073

الرقةعلميمهاعصام ابراهيم العبيد7007014

حلبعلميأمينهعفراء أحمد الحلو70123364

حلبعلميعليهعقبه محمدعيد درويش70215370

الرقةعلميزهرةعقله عيس ى العكلة7037017

الرقةعلميمهاعال اسعد الخلف70411150

حلبعلميسميةعالء أحمد الشحادة70519951

حلبعلميعروبهعالء عبد القادر حبو70620267

حلبعلميضحىعالء عدنان راجح70714934

حلبعلمينجالءعالء الدين ناظم ابراهيم70821921

الرقةعلميخديجهعالء الدين ياسين السمران7097040

دمشقعلميوردةعلى عبد العال الخليل71040755

الرقةعلميوضحهعلي أحمد السحل7117052

الرقةعلميفاطمعلي احمد األحمد7127049

حلبعلميآمنةعلي ثائر املنصور71318141

حلبعلميمحاسنعلي جعفر الجاسم الحمادين71415569

الرقةعلميسارهعلي جمعه العبدهللا الراعي7155218

حلبعلميامونهعلي حجي الحاجي71617367

طرطوسعلميثراءعلي حسان خزام7176935



حلبعلميخديجهعلي حسن الضرير71818832

الرقةعلميهندعلي حسن حسن7197070

الرقةعلميكوثرعلي حسين الكنيطر7207075

حلبعلميزينبعلي حسين جمو72122331

الرقةعلميأملعلي حمود حسن7225323

حلبعلميربابعلي خليل درويش72322479

ريف دمشقعلميسعدةعلي رياض العلي األملح72416726

حلبعلمينسرينعلي زكريا حنبالس72518834

الرقةعلميرحمهعلي صالح الفرج7267091

الرقةعلميفاطمعلي عبد هللا االبراهيم7277139

الرقةعلميكاملهعلي فيصل الياسين7287114

الرقةعلميفوزةعلي محمد الخلف7297120

حلبعلميزينبعلي محمد حمام73018146

حلبعلميعائشةعلي محمد خياطه73122217

حلبعلمينورعلي محمد دهمان73214002

حلبعلميمزينعلي محمد كردو73319166

طرطوسعلميمنالعلي محمد محمد7345769

حلبعلميشمسهعلي محمد محمد علي73521644

حلبعلمينورعلي محمد راشد االحمد73619301

الرقةعلميفاطمعلي محمود الحمد7377137

حلبعلميمنتهىعلي مصطفى سلوم73820271

الرقةعلميشمسهعلي ياسين املصطفى7397151

حلبعلميصباحعلي يحيى زيوان74018837

حلبعلميامينهعلياء محمد الحماد74129835

الرقةعلميآسياعماد خليل حمي7427154

حلبعلميخديجهعماد عيس ى الجاسم74318742

ريف دمشقعلميفدوىعماد الدين عبد الوهاب قشمير74420425

درعاعلميآمالعمار ياسر الصالح74511170

حلبعلميريمعمر أحمد عبدالرحمن74613714

الحسكةعلميعائشهعمر احمد حسين7479060

حلبعلميفاطمهعمر احمد هيثم وزان74814298

حلبعلميوفاءعمر عبد الرزاق حمادي الشاوي74917371

حلبعلميعليةعمر غاندي ناشد75021413

حلبعلميزينبعمر محمد الشواف75117309

حلبعلميمروهعمر محمد جحتو75213716

حلبعلميإيمانعمر محمد رستم75319968



حلبعلميمنالعمر محمود أبو كدرو75413422

الرقةعلميوردةعمر محمود االحمد القهرمان7557214

حلبعلميسمرعمر محمود املحمد75621886

حلبعلميغفرانعمر محمود فاضل75713717

درعاعلميفائزهعمر مروان الرشدان75811272

حلبعلمينور الهدىعمر خطاب محمدوائل مكي75913160

حلبعلميمريمعمرة حسن ويسو76027700

الرقةعلميضحىعهد سليمان صعب76111170

الرقةعلميزهرهعهد محمود سليم76211178

حلبعلميكريمهعواد عبد الشحنه76321144

حلبعلميرهفعواطف عمار منجونه76424793

الرقةعلميجواهرعيس ى احمد العباس7657230

الرقةعلميوضحهعيس ى عبود الخلف7667235

حلبعلميسعادعيوش ابراهيم حسنو76731186

حلبعلميخديجهغاليه عالء الدين مسلماني76824292

حلبعلميمنىغدير عبد هللا ضرير76928415

حلبعلميحواءغزل أحمد سالح77024594

حماةعلميروعهغزل علي الحموي77121517

حلبعلميشيرينغسان محمد حداد77219611

الرقةعلميعوشغفران احمد الحمد77311202

الرقةعلميزهرهغفران حسين الحمود77411211

حلبعلميفاطمهغفران عماد العثمان77523847

حلبعلميصباحغفران محمد الكيفو77631192

حلبعلميفاطمةغفران محمود خياطه بساطه77731784

حلبعلميهناءغنى رضوان العوس77830163

حلبعلميناريمانغنى هللا محمد مراد فالحه77924063

حلبعلميهاجرغيثاء جهاد ضلع78029083

حلبعلميسميرهفائز محمود خيرو78115637

حلبعلميياسمينفاتح احمد سيد78221456

حلبعلميمنىفاتح عالء الدين ادلبي78314790

الرقةعلميامونهفادي ابراهيم الخضر7847257

حلبعلميعائشةفاطمة احمد زهرة78524064

حلبعلميهاديافاطمة رائد اونباش ي78623960

حلبعلميامينةفاطمة شواخ املحمد78727767

حلبعلميحسناءفاطمة عدنان باكير78823699

درعاعلميخديجةفاطمة محمد العمر78919163



حلبعلميياسمينفاطمة الزهراء بشار عرب79032726

حلبعلميمنىفاطمة الزهراء عبد القادر قدور حاج محمود79124870

حلبعلمياديبهفاطمة الزهراء علي حاج خليل79225372

حلبعلميامنهفاطمة الزهراء مصطفى خضرو79329857

الرقةعلميبسنهفاطمه خلف الشحاذه79411266

حلبعلميصباحفاطمه عبد الحكيم سعيد79524169

الرقةعلميعزيزهفاطمه عدنان اسعد79611281

الرقةعلميفاطمفاطمه علي العبدهللا79711283

الرقةعلميعوشفاطمه محمد الحمادي79811295

حلبعلميصباحفاطمه محمد الكيفو79927768

حلبعلميأمينهفاطمه محمود احمد سعيد80031702

حلبعلميعفاففاطمه محي الدين النعسان80132929

حلبعلميامينهفاطمه منار الحاج حسن بادي80225436

حلبعلميخولهفاطمه ناصر حاج ابراهيم80328751

حلبعلميزينبفاطمه يحيى شراق80428429

حلبعلميهناديفاطمه البتول حسن كتلو80533152

حلبعلميراميافاطمه البتول محمد ربيع كالوندي80630172

الرقةعلميجواهرفاطمه الزهراء جاسم العلي80711316

حلبعلميامينهفاطمه الزهراء علي خانجي80829263

حلبعلميخديجهفاطمه الزهراء نورث قوجه80932636

حلبعلميندىفاطمه ظالل هللا محمد صالح أيوبي81027054

الرقةعلميسهامفايز مدهش الحمود8117264

حلبعلميمنالفدوى محمد حيدر81223588

الالذقيةعلميمريمفراس عبد الجليل املصطفى81314886

درعاعلمينعيمةفراس مروان الساطي81411971

الرقةعلميعنودفردوس يوسف الحمود81511345

حلبعلميزينبفرهاد زكريا عثمان81615079

حلبعلميصباحفضيله محمد الكيفو81727770

الرقةعلميسهامفهد موس ى الهويدي8187280

السويداءعلميسميهفهد وسام حكيمه ابو فخر8193061

حلبعلميهيفينفهيمه معتز الحاج82023140

حلبعلميفاطمهفياض فهد العيس ى82117410

درعاعلميرجاءفيصل نايل الضامن82210157

الرقةعلمينجاحقاسم محمد السيد8235244

حلبعلميسنيحهقاسم محمدسعيد عبجي82414507

حلبعلميامينةقدرية لؤي شيخ عيس ى82529870



حلبعلميانعامقص ي عمر عمر جبرائيل82614127

حلبعلميعيدهقص ي محمد الحسون82721996

حلبعلميايمانقمر نضال وطفه82824611

حلبعلميديلبركاردينيا حسين هورو82929873

حلبعلميزينبكارمن احمد فخرو83023903

حلبعلميخديجةكامل جاسم االحمد83120848

حلبعلميخنساءكفاء إبراهيم هنداوي83227061

ريف دمشقعلميشيرازكوثر عدنان كلى83322185

حلبعلمينعيمهلؤي عبد املنعم الهالل83422572

درعاعلميفايزهلؤي عقيل الزعبي8359624

حلبعلميفاطمةالفا صالح رشيد83632514

حلبعلميدياناالنا بشير سعدي83727455

حلبعلميملىلجين عبد القادر ديري83823712

حلبعلميمجدملى محمود ناشر النعم83925319

الرقةعلميمريمملياء دلو الحمود84011422

الالذقيةعلميملامليس جابر حبيب84122934

حلبعلميجيهانلورين حسن عثمان84233327

حلبعلميزهرهليالى زهير خطيب84328612

السويداءعلميأدالليث ممدوح والي8443300

الرقةعلميرقيهليزار خالد أسعد84511427

الرقةعلميخلفهليمار عبدالحميد العلي السخنه84611437

الرقةعلميمناللينا خليل الرمضان84711445

حلبعلميحياةلينا محمود عبد السالم84824618

حلبعلميهبهليندا فراس ارناؤطي84929277

حلبعلميفاطمهمؤتمن عبد الرزاق املحمود85014305

درعاعلمينذيرهمؤيد عالء الدين العبيدي85111280

الرقةعلميردهماجد احمد االبراهيم8527385

الرقةعلميكاملهماجدة مصطفى اللبدان85311454

الرقةعلميشمسهماجده محمد املحمد85411453

الرقةعلميوضحةماري يوسف العسكر85511456

حلبعلميبهاءمارية محمد بساطه85624619

الرقةعلميفاطمهمازن خطاب الطاهر8577394

حلبعلميزينبمازن نضال نجار85814132

درعاعلميفاطمهمالك خالد املقداد85911998

الرقةعلميهياممالك عبد القادر الخلف8607405

دير الزورعلميساللهمالك محمد الغربي8618165



درعاعلميليلىمالك هشام ابو حوران86212002

الرقةعلميخولةمانيا سليمان االحمد86311466

حلبعلميرقيهماهر احمد الرسالن86418090

درعاعلميفريالماهر احمد الفروان8659652

طرطوسعلميرحيلةمايا لقمان سيدو86611923

حلبعلميهالهمايا مالك حنا86730185

الرقةعلمياميرهمايا محمد الحصيني86811476

درعاعلميمريممايا محمد املوس ى86919175

حلبعلميمنارمتيم محمد الجحجاح87013731

حلبعلميعبيرمجد أحمد حمود87114134

حلبعلميامينهمجد طه االحمد87220854

الرقةعلميأمينهمجد فهد ناصر8737474

الالذقيةعلميزكيهمجد محمد الطه87414904

الرقةعلميمريممجدالدين عبداللطيف العبدهللا8757483

حلبعلميثورهمجدالدين محمد ماوردي87613734

حلبعلميمريممحسن نضال ضائع87716591

حلبعلميمنيرةمحمد أحمد الحجي87813175

حلبعلميمريممحمد أحمد املحمدابوراس87915641

حلبعلميمنارمحمد أحمد املصري88020283

الرقةعلميمنتهىمحمد ابراهيم الخلف8817490

حلبعلميشيرينمحمد ابراهيم حميدي88215762

حلبعلميأملمحمد احمد الحاج سليمان88314137

درعاعلميرواءمحمد احمد الزوايده8849607

الرقةعلميمريممحمد احمد العبد8857526

الرقةعلمياميرهمحمد احمد العبيد8867527

حلبعلميرنكينمحمد احمد ايبو88714952

حلبعلميبهيجةمحمد احمد حاج حميدي88814012

اإلماراتعلميمنىمحمد احمد حميدان88920130411

درعاعلميمريممحمد احمد عثمان89010015

حلبعلميخدوجمحمد احمد سامر الثالج89120284

حلبعلميغديرمحمد احمد نائل جالل89214314

دمشقعلميأمينهمحمد اسماعيل الحمدو89331521

حلبعلميبتولمحمد ايوب حريق89418838

حلبعلميبسيمةمحمد بسام الشيخ حسن89518182

ريف دمشقعلميسعدهمحمد بشير مشتا89616502

حلبعلميعوشمحمد جاسم املحمد89717412



حلبعلميغصونمحمد جمال قولي89819036

حلبعلميهنادىمحمد جميل مدراتي89914513

الرقةعلميامينهمحمد حسن خلف9007593

حلبعلميمريممحمد حسن نصرهللا90114796

الرقةعلميابتساممحمد حسين العسكر9027598

حلبعلميكلىمحمد حسين عمر90322413

حلبعلميفيحاءمحمد خالد العثمان90414144

حلبعلميزكيةمحمد خالد حاجي موس ى90515424

حلبعلميفاطمةمحمد خالد شمرو90622007

الرقةعلميمنفيهمحمد خميس الهالل العبد9077640

ريف دمشقعلميعائدهمحمد رامز الجبيلي90817069

حلبعلميسهيلهمحمد رضوان محمدطاهر90919649

درعاعلمينجاحمحمد رياض حسن9109781

حلبعلميشيرينمحمد سعد هللا العثمان91120541

القنيطرةعلميسناءمحمد سليمان خزاعي9125332

حلبعلميحليمةمحمد صالح جواد91315768

حلبعلمياملاسمحمد صبري خورشيد91414965

حلبعلميغصونمحمد طارق يوسف91517241

درعاعلميمنافمحمد طه املسامله9169344

حلبعلميسعادمحمد عباس حسن حمام91718196

الرقةعلميوطفهمحمد عبد الحمود9187669

حلبعلميبدرةمحمد عبد الباسط بكور91922599

حلبعلميفاطمةمحمد عبد الحميد حسن92022008

درعاعلميرابعهمحمد عبد القادر املقداد9219941

حلبعلميحليمةمحمد عبد الكريم مصطفى ياسين92220550

حلبعلميعبيرمحمد عبد هللا دباغ92322056

حلبعلميسمرمحمد عبد املنعم عثمان92418696

حلبعلميثناءمحمد عبدالعزيز البلوي92521551

حلبعلميايمانمحمد عبداللطيف ملقى92613751

حلبعلميهيفاءمحمد عبدهللا القدور92713752

حلبعلميسهيرمحمد عبداملنعم السيد92819041

حلبعلميمريممحمد عثمان الحجاج92921148

حلبعلميفاطمهمحمد عز الدين الكسمو93015255

حلبعلميصفاءمحمد عصام النمر93113754

الرقةعلمياسيامحمد علي بكاراملوس ى9327745

حلبعلمييشرىمحمد علي حاج محمد93316106



درعاعلميفاطمةمحمد عماد رديف9349765

حلبعلميرويالمحمد عمار الشبيب93513210

ريف دمشقعلميحميدهمحمد عمار محمد امين الراغب93616175

حلبعلمييسرىمحمد عمر الشيخ93713431

الرقةعلمياسماءمحمد عيس ى الشريف9387755

دمشقعلميفاتنمحمد فادي زيادة93924737

حلبعلمياميرهمحمد فهد عبد ربه94021894

حلبعلميريمامحمد مازن حسحس94120173

حلبعلميراميامحمد ماهر الشرقاط94215259

دمشقعلميمهامحمد محمد حسان مكي94327174

حلبعلميرندهمحمد محمد زياد شاشاتي94415260

حلبعلميجازيهمحمد محمود االحمد94520559

درعاعلميامتيازمحمد محمود الحروب9469143

حلبعلميفاطمهمحمد محمود قدور94720875

حلبعلميغفرانمحمد مصطفى زلخي94814339

درعاعلمييسرىمحمد مصطفى محمد94912124

درعاعلميسوريهمحمد موس ى املحمد9509981

الرقةعلميفريالمحمد موس ى املحمد9517808

درعاعلمينسرينمحمد ناصر الصبيحي9529408

حلبعلميمريممحمد نجيب شرفو95315646

حلبعلميفاطمهمحمد يحيى املحمد الخليل95415648

درعاعلميحمدهمحمد يوسف الزعل الغزالي95510342

حلبعلمينداءمحمد يوسف العلي الخضر95617816

حلبعلميمروهمحمد أمجد نادر تاتفي95714533

حلبعلميلينهمحمد اديب مصطفى ارناؤوط95818680

حلبعلميلورانسمحمد الفاتح احمد زاهده95915780

طرطوسعلميغديرمحمد بشير اسماعيل كحيل9604854

حلبعلميلطفيهمحمد جمال كنجو كناس96119673

حلبعلميعبيرمحمد جمعه رمضان هنداوي96216113

حلبعلميرشامحمد جميل عبد هللا باروت96319219

حلبعلميروالندمحمد جودي سمير حسو96418700

حلبعلميملكةمحمد حسن أحمد حنص96514168

حلبعلميصبامحمد حسين عبد القادر شامي96619049

درعاعلميجميلهمحمد حيدر خالد الصقري96710344

حلبعلميصبحيةمحمد ذكي أحمد خربوطلي96818701

حلبعلميعيشهمحمد ربيع محمود قلعه جي96915785



حلبعلميرانيهمحمد زاهد احمد عصام بطيخ97014356

حلبعلميهدىمحمد زاهر بكري خطاب97114357

حلبعلميمفيدةمحمد سليم أحمد الدحروج97213236

حلبعلميميساءمحمد سليم ايمن فالحه97313791

حلبعلميياسمينمحمد صالح حسن شريفي97413242

حلبعلميكوثرمحمد صبحي عمر عوامه97515284

درعاعلميعائشهمحمد صالح احمد الحريري9769628

حلبعلميايمانمحمد عادل محمد جسري97714173

حلبعلميعبيرمحمد علي جمال نصراوي97822543

القنيطرةعلمييسرىمحمد علي ناجي نادر9795804

حلبعلميأسيهمحمد علي نظمي شيخ رشيد98021741

حلبعلميخنساءمحمد فارس احمد مسلماني98119229

حلبعلميضحىمحمد مجد نزهت جودت98215912

حلبعلميميسمحمد محي الدين يمان بادنجكي98320028

حلبعلميأمينةمحمد ملهم يوسف شالل98414700

الرقةعلميكوثرمحمد نور محمود محمد9857919

حلبعلميميساءمحمد نور نور الدين بستاني98613264

حلبعلميفرحمحمد هادي حسام الدين صباغ98713823

درعاعلميصفاءمحمد هاشم عبد املنعم العلي98810028

حلبعلميأمينهمحمد هاشم عبدالستار الحجي98913825

حلبعلميصبيحهمحمد ياسين صالح شريفي99013273

حلبعلميجمانامحمدالقاسم يوسف قره حسين99114163

دير الزورعلمياملمحمدامين محمدوليد العاني9928278

الرقةعلميفاطممحمدخير احمد العتر9937839

حلبعلميفاطمةمحمدعبدهللا أحمد حافظ99415787

الرقةعلميحالمحمدعطا أحمد حاتوت9957855

الرقةعلميفوزيهمحمدعلي احمد الحمادي9967856

حلبعلميامينهمحمدعلي سعيد دويكو99716124

حلبعلميفاطمهمحمدعلي عبداملطلب تقي99814809

الرقةعلميفطيممحمدعلي محمد العبد9997862

حلبعلميعهدمحمدمنهل محمدكامل قلعه جي100019054

حلبعلميضحىمحمدنور خالد حريتاني100118645

حلبعلميسهاممحمدنور عبدالناصر ابوراس100215652

الرقةعلميمنارمحمدنور محمود عيس ى10037918

حلبعلميالهاممحمدوليد عمار دندشلي100413829

حلبعلميراضيهمحمود ابراهيم العلي100517387



حلبعلميمنالمحمود احمد الخلف100613836

حلبعلميياسمينمحمود احمد معاز100720315

حلبعلميصباحمحمود ثائر بطايحي100815478

حلبعلميسمرمحمود رامز غريبو100916637

حلبعلميدرهمحمود صبري طاهر101021046

حلبعلمينسرينمحمود عبد الرحمن سنكري101121047

الرقةعلميزكيهمحمود عبدالجبار العبدهللا10127957

حلبعلميشهيرهمحمود عبدو اطلي101318515

حلبعلمينورهمحمود فخري بصمه جي101415309

الرقةعلميزلوخمحمود قاسم حمشو10157971

حلبعلميسميرهمحمود محمد االبراهيم101619693

حلبعلميعبيرمحمود محمد الحزوري101713955

حلبعلميغادهمحمود محمد املحمد101815310

حلبعلميأزهارمحمود محمد شكر101914036

حلبعلميبهيهمحمود محمد نيره باني102019246

حلبعلميعلياءمحمود محمد جميل خالص ي102115799

حلبعلميحالمحمود محمد ربيع نبهان102214037

حلبعلميزينبمحمود محمد علي رامي102321482

حلبعلميبتولمحمود محمدسعيد نقار102421846

حلبعلميمنالمحمود محمدعلي شيخ ضيعه102522545

القنيطرةعلميسمرمحمود نايف رحال10265350

حلبعلمياليفمراد حمود االحمه102719697

درعاعلميسناءمراد سميح الحايك10289838

الرقةعلميتماممرام عبدهللا العبدهللا العجيل102911493

حلبعلميرشامرام عمر عمر103026009

حماةعلميمليسمرح احمد كالهو103121642

حلبعلميغادهمرشد طالب املحمد103220587

حلبعلميشمسهمروان حسن الحاج عمر103313287

حلبعلميمنىمروه محمد الشيخ103423853

حلبعلمينديرهمروه محمد نور عبد املجيد الخضر103530187

حلبعلميصباحمريم جمعه بكرو حسنو103625243

ادلبعلميآمنةمريم خليل الجرك10376513

حلبعلميوفاءمريم صالح عويضه103823526

حلبعلميعزيزةمريم عبد هللا الويس ي103929912

حلبعلميفطيممريم محمد املحمد104031239

الرقةعلميخديجهمريم مرعي املرعي104111537



حلبعلمينائلهمصطفى حسام عاشور104215318

الرقةعلميعليهمصطفى عبد املصطفى10438022

ادلبعلميجهيدةمصطفى عبد الكريم الحمدو10443860

حلبعلميازدهارمصطفى عبداملنعم ابو كروم104513855

حلبعلميخديجهمصطفى فوزي سيدو104621698

الرقةعلميعبلةمصطفى محمد االحمد10478035

حلبعلميفريدةمصطفى محمود االحمد104820591

حلبعلميعبلهمصطفى نواف املحمد104918107

حلبعلميفطيممصعب سعيد الخالد105018734

القنيطرةعلميزينبمعاذ اسامة عبدهللا10515351

حلبعلميعلياءمعاويه عبداملنعم محمدطاهر105216152

الرقةعلميفاطمهمعاويه محمود نهار10538076

حلبعلميمروهمالذ عبد السالم ازرق105424726

الرقةعلميشاههمالك خالد الفواز105511550

حلبعلميمريمملك أحمد الحمدو105630189

حلبعلميهدىملك العال فادي الرجب105732423

حلبعلميجازيهملكه علي عبد املحمد105831242

الرقةعلميامونةملهم احمد الشواخ10598090

الرقةعلميفاطمهمنار حسين السيد10609150

الرقةعلميمهامنار محمد املوس ى106111567

حلبعلميناديامنار محمد قريطبي106230799

حلبعلميفوزهمنال جاسم االسماعيل العمر106327925

الرقةعلميمنىمنال محمد حسين العلي106411577

الرقةعلميمقبولهمنتهى محمود علوش10659113

درعاعلميفايزهمنى فؤاد السعدي106616034

حلبعلميشمسهمنى فرج الحسن106732880

ريف دمشقعلميمليحهمنى هيثم يعقوب106840002

درعاعلميسميحهمنيب رضوان النويران10699169

درعاعلمينسرينمها علي النصيرات107014977

درعاعلمينسرينمهد علي النصيرات107114980

الرقةعلميزكيهمهند احمد حسين10728118

حلبعلميفاطمهمهند بدرالدين كلزيه107315103

حلبعلميأمينهمهند عاشق الحمادة107422583

الرقةعلمينجاحمهند محمد الشبلي10758136

الرقةعلميفريالموده حسين الخلف107611619

حلبعلميأمونهموس ى علي محمود املحمد107720601



حلبعلميوفاءموس ى محمود الحمدو107815434

حمصعلميرانيهمي باسل محمد107922625

الرقةعلميريهميار خالد الحسن10808164

حلبعلميميادهمياس محمد قدور108124806

حلبعلميمريمميس ايمن مبيض108225139

حلبعلميمنالميس عبدهللا دايه108323911

حلبعلميايمانميس محمد االحمد108433558

حلبعلميفاطمهميس نذار ملقي108523966

ريف دمشقعلميمليسميس وليد العبدهللا108624860

الرقةعلميفوزةميس الريم احمد املحمد108711636

الرقةعلميوردهميسم جمعه الحبيب10889346

الرقةعلميوردهميسم عبداملجيد العيس ى10898166

حلبعلميامينهميعاد تركي العريف109028613

حلبعلميايدهناتالي سليم غالم109127426

ناديا احمد لبابيدي109230623
هند شيخ امين 

قارلقي
حلبعلمي

حلبعلميليلىنارين ابراهيم شيخ عثمان109329929

حلبعلميفاطمهناهد عبد هللا شيخ كريم109429294

حلبعلميهنادينايف مصطفى الياسين109514402

حلبعلميفاتننجاح محمد بابللي109623320

حلبعلميصفاءنجم الدين محمد ماهر أبو حشيش109714194

الرقةعلميخولهندى سليمان االحمد109811689

الرقةعلميصبحهندى محمد العلي الشحاذه109911693

حلبعلميوفاءنرجس محمد طاهر طاهر110028713

حلبعلميحسناءنسيم محمود رفاعي110131260

حلبعلميريمانشوان اسعد حميدي110215805

حلبعلمينجاحنعمة هللا احمد حمادي110332885

حلبعلميليلىنعيمه علي شويحنه110430975

الرقةعلميسلوىنغم بعث الحاج لطوف الصهر110511723

حلبعلميهبهنهاد احمد مرهف ناصر110615331

الرقةعلميفاطمنهله احمد الحبش110711730

حلبعلمينبلهنهله محمد عجم110825390

حلبعلميميادهنهله مصطفى سنبلي110927642

حلبعلميامونهنهى شعبان الشعبان111032886

الرقةعلميفطيمنهى عبدهللا الجاسم111111735

ادلبعلميفاطمةنوار يوسف اليوسف11125514

الرقةعلميخلفهنور ابراهيم العبو111311743



حلبعلميهدىنور ابراهيم حبال111423728

الرقةعلميابتسامنور احمد الجلغيف111511744

الرقةعلميجليلهنور احمد الحمود111611746

حلبعلميسمرنور احمد عاص ي111724634

الرقةعلميامنهنور صالح الحاج فارس111811765

حلبعلميوفاءنور عبد الحي سالم111925784

الرقةعلميحوارهنور عبدالرحمن املحمد112011767

حلبعلميهنادينور محمدطالل قباني112126274

القنيطرةعلميميسرنور نضال سليمان11225354

الرقةعلميحليمهنور الهدى حمود الجاسم112311805

حلبعلمينهلةنور الهدى زياد املحلول112430809

حلبعلميمنارنور الهدى عباس محي الدين112525909

حلبعلميأمينهنور الهدى عبد القادر رشواني112625651

حلبعلميامينهنور الهدى محمد العبدهللا112725787

حلبعلميفاطمةنورا محمود شمو112833528

حلبعلميسميهنورالدين محمود سخني112918626

دير الزورعلميصباحنورالهدى شاكر الناصر113011612

الرقةعلميندىنورالهدى عبدهللا الخلف113111813

الرقةعلميغزالهنورالهدى عبدالوهاب الظاهر113211815

درعاعلميالهامنورس اسامه ابو حالوه11339740

الرقةعلميهاجرنورس عبدالغني الحسن11348197

حلبعلميمديحهنورعزام محمدأنس عقاد113521748

حلبعلمياسماءنورمان احمد اكتع113623913

حلبعلميهدىنوره محمد كوسه113727112

حلبعلميمولودهنورهان صايل رشيد113825257

حلبعلميشيريننيروز منان منان113929959

درعاعلميجوماناهاجر غسان العمور114018028

حلبعلميلبنىهاجر هيثم جنيد114131454

طرطوسعلميبتولهاجر يحيى عرب11429910

الرقةعلميرباحهايل نجم املناور11438203

حلبعلميمنىهبة حسن الفيل114423528

الرقةعلميعائشههبة هللا عيس ى بكور114511883

حلبعلميخديجههبة هللا فيصل الخليل114631459

حلبعلميفاطمههبه عبدو همام114728466

القنيطرةعلميحسناءهبه علي ابري11486877

حلبعلميانعامهبه علي العلي الفرج114931271



حلبعلميميهبه محمد الزعيم115029112

الرقةعلميديمةهبه هللا احمد حمدي115111878

الرقةعلميافطيمهبه هللا خلف محمد115211880

الرقةعلميابتسامهديل زيد الحسن115311900

حلبعلميفيحاءهديل سامي سباغ115423917

الرقةعلميتركيههديل شحاذه الحسن115511901

حلبعلميحسناءهديل عبد الوهاب الحطاب115632805

حلبعلميعبيرهديل علي الفحل115730217

الرقةعلميفاطمةهديل محمد املحمد115811905

درعاعلميمالهديل محمد فارس عساوده115915821

حلبعلميميساءهشام انور الحاج محمد116014043

الرقةعلميعدلههال احمد الجلد116111918

حلبعلميضحىهال محمود دكنه116230671

حلبعلميرضيةهال وليد فضل116329971

حلبعلميقمرهمام هشام انيس قرقناوي116420070

حلبعلميملكههناء عادل حماده االحمد116524098

حلبعلميرجاءهناء فارس العيدو116628779

حلبعلميعمرههند درويش درويش الصالح116730675

الرقةعلميزكيههند عبدالكريم السليمان116811948

الرقةعلميصباحهيا زهير املصطفى116911965

حلبعلميشروفهيفاء حمدو الكرسه117023856

الرقةعلميفراتهيفاء محمد الجاسم117111977

دمشقعلميفاتنوئام محمد مطر117242502

حلبعلميصبحيةوائل محمد العلوش117313566

حلبعلميابتساموائل مصطفى عاص ي117414567

حلبعلميروضةوجد محمد صفوان ناقوح117531735

الرقةعلميعائشهوسام احمد فهد117612005

الرقةعلميخزنهوسام حسين املشحوذ117712006

ريف دمشقعلميانعاموسام رامز تينه117817927

حلبعلميأخالصوسيم أسامة غزال117921489

حلبعلميعلياوسيم ابراهيم جراد118014408

الرقةعلمينهىوعد محمد حسن118112022

حلبعلميمريموالء احمد الكنكي118228449

الرقةعلميليناوالء مالك أحمدالعريض118312042

حلبعلميابتساموالء محمد ربيع كربوج118430693

حلبعلميرشيدهوالء محمود الحسين118530990



الرقةعلميامونهوليد خالد الجاسم11868256

حلبعلميسوسنوليد محمد خالد118718670

الرقةعلميوضحهيازي تركي العطيه118812062

الرقةعلميعمشهياسر حسان حسين11898264

الرقةعلميفوزهياسر خليل االسماعيل11908266

حمصعلميختامياسر عثمان املحمد119113842

درعاعلمياحالمياسمين امين الحاري119218085

حلبعلميايمانياسمين عدنان حاج يونس119331462

السويداءعلميرودينهياسمين فرج الخطيب11945186

الرقةعلميعزيزهياسين ابراهيم االيوب11955376

الرقةعلميزهيهياسين محمد الحسينو11968287

حلبعلميعوشياسين محمود الوردي119720917

حلبعلميمناليحيى احمد طالب119816165

حلبعلميضحىيحيى عادل سقا119919419

حلبعلمينوريحيى عبد الرحمن قباني120020201

حلبعلميمريميحيى محمد دوله120122438

حلبعلميامينهيحيى محمد صادق120220076

حلبعلميثناءيزن زكريا احمد العلي120315337

درعاعلميسوزانيزن سعيد الشلبي12049386

حلبعلميازدهاريزن عبدهللا طعمة حلبي120519732

الرقةعلميهياميزن علي العلي12068308

حلبعلميغيثاءيزن منهل فارس120720735

حلبعلميسميرةيمار حسين شناعه120825152

حلبعلميفاطمهيمان حذيفه ابراهيم120913481

حلبعلميرامهيمان خالد الحمدو121016657

القنيطرةعلميسماحيمان علي حامد12115173

القنيطرةعلميبسمهيمان محمود صبره12125361

درعاعلميامانييوسف حسين حامد12139903

درعاعلميوفاءيوسف رضا الندى121410941

درعاعلميعائشهيوسف طه الحريري12159634

حلبعلميرانيهيوسف عبد الكريم شرفو121622675

حلبعلميامينهيوسف عمر شحود121715346

درعاعلمياسماءيوسف محمد الجباوي121811143

الرقةعلميوردهيوسف محمد ياسين12198329

حلبعلميناديايوسف محمدرضوان أشقر122013447

حلبعلميلينايوسف محمود عكام122120737



حلبعلميزكيهيونس جابر جوماني122214738

دمشقعلميامينهيونس نضال حاج احمد122325061


