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1 مأمون ناجي  ابو السل1201720125

2 نقوال ظافر  ابو جراب2201610027

3 عبد الخالق علي  البطحاوي3201520067

4 احمد ايمن  القصراوي4201710721

5 محمد كنان محمد بسام  الميداني5201710602

6 ياسين محمد عمادالدين  الميداني6201710785

7 يوسف محمد بشار  عبدالرؤف7201710068

8 طارق معتز  البيرقدار8201710912

9 وليد محمد  السيبراني9201510123

10 محمدعبد الرحمن محي الدين  الشريباتي10201710627

11 حمزه محمد حسن  عوده11201610703

12 محمد نور احمد سامر  سقا12201610491

13 موفق عمار  ترك13201610554

14 محمد علي احمد  قاسمي كرمانشاهي14201710062

15 عمران عدنان  محي الدين15201710631

16 عادل مضر  خطار16201610248

17 المثنى أحمد  أحمد17201610892

18 عمر محمد غياث  الخاني18201510050

19 عبد الرحمن احمد  حموش19201720083

20 هناء كارولينا عماد  االعور20201810596

21 يحيى محمد عمار  الحفار21201510375

22 محمد نضال  الحاج حسين22201710777

23 طارق بسام  البوشي23201710778

24 حال عصام  الجهيم24201810386

25 يامن هشام  الكيال25201710674

26 بدر الدين محمد اسامه  برنبو26201710025

27 أكرم مروان  الحايك27201610795

28 عمار غسان  الحلبي28201620090
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1 عبد الرحمن رضوان  الزيبق29201610946

2 لبانه ابراهيم  حسنا30201710056

3 محمد باسل بشير  بشير31201710366

4 أحمد نبيل  سلمون32201610886

5 ياسين راتب  الدالي33201610682

6 محمد عمار هيثم  الخيمي34201520104

7 رغد محمد  خليفه35201710227

8 كوثر محمد  فاخوري ادلبي36201720025

9 صابرين محمد  الحريري37201720124

10 محمد صالح محمد  الرفاعي38201710688

11 محمد سعيد  قهوه جي39201720080

12 خالد فريد  مارديني40201710753

13 وسيم حيدر  الظاهر41201610991

14 كنان محمدعماد  شرف42201710959

15 محمود عبدا لهادي  الطوخي43201710717

16 الياس دياب  طعمه44201710408

17 محمد عالء الدين حسام الدين  شوبان45201710862

18 رشاد محمد عامر  الزبيبي46201610544

19 محمد ماهر  الشحرور47201610509

20 محمد عمر  الياسين48201620117

21 جميل بطرس  الحالق49201810361

22 محمد نزار رفعت  سلوم50201710375

23 يزن محمد غزوان  دركل51201610568

24 الياس هاني  مخ52201711062

25 عبد الرحيم سامر  سمكه53201711035

26 محمد مضر سمير  شريف54201710685

27 عباده عماد الدين  ياسين الصباغ55201910246

28 رغد هشام  كعدان56201710525

29 أفنان عصام  زيدان57201610665

30 علي رياض  البيطار58201810799

31 معاذ عبد الحليم  عبد الحليم59201510373

32 اوس فيصل  عبد الحميد60201610762

33 محمد راتب محمد معتز  كاتبه61201410181



34 محمد باسل محمد اسعد  الحلبي62201510416

35 عمرو عصام  صباغ63201711094

36 محمد عمر  حمادة64201710110

37 أنس محمد عيد  الكجك65201720067

38 عبد القادر يوسف  الذقاني66201610458
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1 ضحى فواز  خطاب67201510548

2 سليم ميخائيل  طاتدروس68201710986

3 محمدفراس عالء  بركات69201710767

4 عمر عمار  عرنوس70201720005

5 هزار محمد مازن  قربي71201720003

6 نور محمد  دنون72201510044

7 أحمد محمد  الحموي73201610036

8 بتول احمد  الخياط74201510042

9 محمد معاذ احمد  المناع75201610221

10 ليث محمد  تيناوي76201610753

11 رامي محمد  سمسميه77201710651

12 تقى محمدسامر  الخطيب78201711089

13 ضياء مكين  مراد79201610761

14 عمران ايمن  عجلوني80201610799

15 ماهر محمود  البني81201610053

16 براء عبد الرحمن  ابوخليل82201610793

17 محمد ليث مازن  البرغلي83201510075

18 خالد مازن  الدمشقي84201710724

19 سيف نبيل  عزام85201610364

20 محمد جواد محمد نضار  مراد86201710614

21 معاذ ماهر  االشقر87201610784

22 ضحى ابراهيم  الجبه88201710564

23 رشا محمود  البزرة89201710268

24 أمجد حمود  المرعي90201710818

25 محمد سامر موفق  النصر91201710351

26 عماد وليد  يحيى92201620025

27 محمد أغيد لؤي  الصمادي93201710248

28 بتول  نجف علي  نجف علي94201710783

29 عباده سميح  الحجاج95201310699

30 محمدياسين محمد يحيى  شبيب96201610543

31 رنيم وليد  الفتال97201710541

32 مجد يزن  الشطي98201710696

33 محمد وفيق  العلبي99201410462



34 أمجد عامر  خليل الرداوي100201610735

35 حمزة محمد ايمن  غراوي101201710063

36 رؤى محمدأمين  االعرج102201610392

37 ابراهيم عز الدين  الكوسا103201711080

38 محمد فواز يحيى  التجار104201610725


