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1 عصام عدنان  الداالتي1201720053

2 حيان رياض  الدراوشه2201720131

3 محمد اسامه محمد عماد الدين  الساعاتي3201710059

4 طالل احمد  العجالني4201710845

5 احمد ايمن  القصراوي5201710721

6 رقيه محمد جمال  النحالوي6201720074

7 رغد سراج الدين  الهنداوي7201810254

8 نزار وليد  صعب أبو حمدان8201820054

9 اويس محمد عادل  سعيد نسلي9201711078

10 محمد علي احمد  قاسمي كرمانشاهي10201710062

11 عمران عدنان  محي الدين11201710631

12 محمد منذر محمد هالل  قده12201510211

13 المثنى أحمد  أحمد13201610892

14 أحمد منيف أحمد شاهين14201710573

15 عمر محمد لؤي  الخطيب15201710894

16 حمزه يسار  الصفدي16201710768

17 يامن محمد فراس  الطباع17201710728

18 طارق بسام  البوشي18201710778

19 يامن هشام  الكيال19201710674

20 هديل محمد سامر  فاعور20201710386

21 عمار غسان  الحلبي21201620090

22 لين حسان  الهندي22201810412

23 ليلى سلمان  طرابيه23201710196

24 معاذ انور  عنان24201710267

25 محمد شاهر محمد نبيل  شرشار25201710831

26 انس اسامة  ابو زيد26201810800

27 الطباع- غيث محمد غياث 27201710729

28 محمد عمار هيثم  الخيمي28201520104
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1 طه ماجد  السعدي29201720020

2 ماهر حسام  خولي30201720031

3 محمد فؤاد محمد حسام  صباغ31201711092

4 يوسف محمد  الفرا32201720082

5 صابرين محمد  الحريري33201720124

6 محمد عماد  الملوحي34201620007

7 عمر محمد فؤاد  تمر اغا35201810637

8 خالد فريد  مارديني36201710753

9 كنان محمدعماد  شرف37201710959

10 اندريه عدنان  محمد38201610537

11 يزن رشدى  السعدي39201710019

12 مجد محمد رشدي  السقال40201720111

13 محمد عالء الدين حسام الدين  شوبان41201710862

14 بشرى منار  الكزبري42201510395

15 عبد الرحمن فراس  العشا43201810650

16 نور الهدى محمد رضا  زعيتر44201710793

17 محمد يزن طارق  الخباز45201720132

18 محمد زكريا  الشيخ46201510030

19 راما غازي  القسطي47201610411

20 طارق محمد زياد  ايبو48201720134

21 حمزه بسام  حجازي49201410527

22 احمد محمد بسام  حيمور50201410529

23 نور الدين ياسر  الزعبي51201710276

24 محمد زيد سمير  عربش52201510186

25 مهند سند  العلي53201610718

26 رغد هشام  كعدان54201710525

27 امينه شكري  احمد55201620144

28 علي رياض  البيطار56201810799

29 عالء عامر  ظاظا57201710647

30 عدنان عامر  عاجي58201710847

31 عمران محمد  عبد الرحيم59201610018

32 عمرو عصام  صباغ60201711094

33 محمد صياح محمد فهد  ياسين61201510210



34 هال فواز  عقاد62201710519

35 بشار مصطفى  الفندي63201810920

36 جون اسحق  كيكولوف64201620206

37 ايهم شوكت  الخطيب65201710810

38 مروان فواز  االسطه حلبي66201710288

39 غيث خالد  المبيض67201711033

40 يوسف محمد خلدون  بالو68201710906
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1 محمد أنس سيف الدين  خوله69201810911

2 محمد نور الدين  عقاد70201710499

3 مؤمن عماد  شرشار71201710536

4 عمر عمار  عرنوس72201720005

5 يمان مازن  دالل73201610979

6 هزار محمد مازن  قربي74201720003

7 أحمد محمد ماهر  بزره75201710376

8 عبد الرحمن محمد  صالح76201710293

9 كاترين مخلص  صواف77201620264

10 بتول احمد  الخياط78201510042

11 هبة محمد  السعدي79201720026

12 عالء احمد  السمان80201710896

13 محمد أسامه محمد  الصواف81201720010

14 ليث محمد  تيناوي82201610753

15 جودي مهند  سويد83201710874

16 يوسف محمود  جاموس84201720088

17 راما ياسين  الداودي85201810842

18 شادي مازن  العربيد86201610730

19 محمد منذر برهان  مارديني87201610664

20 اياس هاني  عجاج88201610532

21 عمر ماهر  الحلبي89201710962

22 ضحى ابراهيم  الجبه90201710564

23 زين محمد نشوان  رسالن91201610541

24 مجد محمود  الصباغ92201710852

25 محمدتمام محمدقسوره  زعرور93201710765

26 محمد موفق  البني94201410102

27 طارق غازي  الحريري95201610687

28 مارينا هيثم  هيلون96201710659

29 رنيم وليد  الفتال97201710541

30 هاني فريد  المعلم98201710515

31 منار منير  طيلوني99201711041

32 عبد الرحمن محمد رضوان  السقا الشهير بالعقاد100201720008

33 محمد وفيق  العلبي101201410462



34 محمد بالل محمد نبيل  المالح102201510477

35 أمجد عامر  خليل الرداوي103201610735


