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1 طارق محمد عدنان  أبو قوره1201710528

2 محمدغيث محمدغسان  ابو عدله2201720065

3 شادي سمير  ابو هدير3201710475

4 بالل محمد عصام  البلبيسي4201910440

5 اسماء مصطفى  الحكواتي5201810849

6 عصام عدنان  الداالتي6201720053

7 حيان رياض  الدراوشه7201720131

8 المثنى كمال  الشوفاني8201610715

9 مروان اياد  القوادري9201810772

10 ايه محمد رضوان  الموصللي10201810853

11 جالل خالد  النابلسي11201810697

12 رقيه محمد جمال  النحالوي12201720074

13 محمد خير محمد  النشواتي13201410326

14 عبد هللا خالد  النصيرات14201710506

15 عاصم جهاد  حاج عيسى15201610918

16 نزار وليد  صعب أبو حمدان16201820054

17 ورد حسام  الحموي الشهير بالفرواتي17201820057

18 فيصل بسام  شما18201610530

19 لين محمود  بوز الجدي19201810603

20 رغد جهاد  عرب20201820129

21 اسامة نشات   حامد ناجي21201810286

22 ايهم حسن  خطاب22201810173

23 اويس محمد عادل  سعيد نسلي23201711078

24 محمد غازي  حمد24201610209

25 حسن محمد  سيد25201610633

26 أحمد منيف أحمد شاهين26201710573

27 تاله رأفت  ببيلي27201810746

28 عبد الرحمن خلدون  ابو النعاج28201810294

29 رهام احمد  غازي29201810694

30 بالل محمد عماد  الطباع30201810685

31 روجينا عماد  القاسم31201720139

32 حمزه يسار  الصفدي32201710768

33 مجد نواف  المرود33201810834



34 محمد محمد سالم  دعبول34201610639

35 محمد تيسير محمد حسام  المالح35201820060

36 غازي سامر  زغموت36201710459

37 كنعان سلمان  االحمد37201510349

38 محمد بكر عدنان  المصري38201510702

39 راما محمد غسان  شيخاني39201810729

40 ليلى سلمان  طرابيه40201710196
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1 شدن عدنان  محملجي41201710916

2 ابراهيم محمد باسم  سعيد42201710963

3 مجدي نبيل  البني43201810626

4 محمد شاهر محمد نبيل  شرشار44201710831

5 انس اسامة  ابو زيد45201810800

6 ماهر حسام  خولي46201720031

7 عمر محمد  سكريه47201710581

8 شفاء احمد  شحاده48201610147

9 مصطفى محمود  حموي49201910015

10 انعام خالد  انجو50201810771

11 بشار خالد  قاضي51201810411

12 غيد وليد  الشراره52201810781

13 محمد مجد محمد  الشليان53201810935

14 عمر محمد فؤاد  تمر اغا54201810637

15 نور الدين محمود  مارديني55201710865

16 محمد عمار عدنان  عبيد56201410478

17 يزن رشدى  السعدي57201710019

18 مجد محمد رشدي  السقال58201720111

19 محمد رجحان عالء الدين  كنعان59201810331

20 محمد يزن محمد نادر  الرفاعي60201810489

21 عبد الرحمن فراس  العشا61201810650

22 فيليب اميران  الياس62201810741

23 أسامة محمد برهان  قطيط63201710655

24 محمد أكرم محمد خيري  دوالتي64201410293

25 راما غازي  القسطي65201610411

26 محمد غازي  المحمد66201710098

27 هيا اسامه  عوكر67201810629

28 شفيق سامي  معال68201810477

29 محمد نذير حسان  السقا69201820079

30 نور الدين ياسر  الزعبي70201710276

31 شام يوسف  يبرودي71201610465

32 محمد حسام محمد باسم  الحافظ72201810526

33 محمد حسن  ابوزيد73200810526



34 مهند سند  العلي74201610718

35 محمد بشير محمد ياسين  رفاعي75201810174

36 ساره محمد هشام  اآلغا76201810621

37 امينه شكري  احمد77201620144

38 زينه عصام  مصطفى78201810691

39 رامي عبد الناصر  الدقاق79201620240

40 روان رضوان  بشير80201810750
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1 دلع محمد عاطف  خليل81201810684

2 محمد همام يوسف  عبد الباقي82201810774

3 يزن ياسر  عبد الكريم83201711081

4 براءة يوسف  عبد المجيد84201810529

5 محمد عبد العظيم  اسعد85201910568

6 قاسم محمد علي  سعودي86201810250

7 أمين محمد عماد  خليل87201710365

8 انس فراس  قيمة88201710710

9 هال فواز  عقاد89201710519

10 محمد فوزي  يزبك90201810256

11 بشار مصطفى  الفندي91201810920

12 انطون نبيل  السالمه92201810924

13 رامي خليل  قرطباوي93201710209

14 مروان فواز  االسطه حلبي94201710288

15 هشام محمد صالح  اللحام95201710358

16 فؤاد خالد  الجندي96201710557

17 محمد أنس سيف الدين  خوله97201810911

18 عبد الرحمن محمد صالح الدين  نزهه98201810409

19 عبيده ادهم  البالني99201820069

20 باسل محمد وثام  القوتلي100201710609

21 أحمد محمد ماهر  بزره101201710376

22 عبد الكريم محمد محسن  خليل102201810828

23 عمر محمد  بوظو103201710863

24 براء محمد  خطيب104201710257

25 حسام محمد  زينه105201820055

26 عبد الرحمن محمد  صالح106201710293

27 باسل محمد  الخطيب107201710791

28 هبة محمد  السعدي108201720026

29 محمد حمزه أحمد  السمان109201810770

30 عبد هللا عمر  الغاوي110201810627

31 االء جمعان  الجمعان العبد111201720101

32 محمد عبد الرحمن  الخطيب112201810635

33 غيث محمد ايمن  المالح113201710612



34 عبد هللا محمد أسامه  القصار114201810836

35 جودي مهند  سويد115201710874

36 يوسف محمود  جاموس116201720088

37 ياسر محمد امين  الصمصام117201810299

37 ياسر محمد امين  الصمصام118201810299

38 فراس حسان  المظلوم119201710641

38 فراس حسان  المظلوم120201710641

39 منير محمد ناصر  موسى121201810922

39 منير محمد ناصر  موسى122201810922

40 محمد مالك أنس  الصباغ123201610564

40 محمد مالك أنس  الصباغ124201610564
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1 محمد مؤيد محمد نعيم  خوله125201710610

2 محمدتمام محمدقسوره  زعرور126201710765

3 البراء خلوف  السالم127201820089

4 بيان موفق  هواري128201810742

5 وسيم وليد  قصقص129201810668

6 جون ادمون  النعمه130201810693

7 ماهر محمد خلدون  كولكجي131201810699

8 طارق غازي  الحريري132201610687

9 توفيق حمدي  الغميان133201810664

10 سنا محمد علي  شبعانيه134201610939

11 محمد حسام عبد الغني  مارديني135201810613

12 ايوب اياد  القاق136201710455

13 محمد ماهر هيثم  طيفور137201710437

14 هاني فريد  المعلم138201710515

15 إسراء سمير  مرزوقه139201810255

16 قتيبة هيسم  القده140201710190

17 آصف عيسى  شعبان141201820027

18 عزت اسماعيل  المعلم142201710252

19 بشير محمد نبيل  الموات143201710730

20 محمد معاذ ايمن  شربجي144201710460

21 محمد شادي محمد عالء الدين  الرواس145201610242

22 نوال يوسف  قدره146201810473


