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عبدهللا حاج عبدهللا 801محمد حصيدي701أحمد الطة601محمد خطاب501جمعة العمر401يعقوب حسوبي301غفران مصطفى201رنا المحمد101اسماعيل معروف1

حمزة حباشو 802دواد األحمد702فاطمة موسى البرهوم602اسراء دبيش502فاطمة العمر402يمنى معروف302فادية حسين 202رنيم الخليل102إبراهيم عشيش2

جابر ضعضع 803أميمة حمود703وئام خالد داوود603امل حيحانو503سيف عرفات403يوسف حاج خضر303فاطمة األحمد203رنيم خير الدين 103إحسان حمرة3

موسى ضعضع 804سيما األحمد704أسامة مسطو604جنى حيحانو504نايا حاج اسعد404يوسف خريباتي 304فاطمة الحسن204رنيم سعيد 104إدريس اسماعيل 4

أكرم ضعضع805سيدرا األحمد 705ليليان هرموش605رنيم حصي505زيد االحمد405يوسف رحيم305فاطمة المحمد205رهف المحمدية105إسراء الياسين5

ايمان غنيمي 806ابراهيم األحمد706يحيى هرموش606سمير دهني506االء الحسن406سمير اسماعيل 306فاطمة المصطفى206رهف رمضان106إسراء ياسين6

ايه ضعضع807يوسف عيدو707وعد سيد عيسى607شام دهني507يوسف سرجاوي407لميس اسماعيل307فاطمة حاج حمدان207روان عشيش107إسالم بركات 7

فاطمة ضعضع 808عبد السالم  سيد حسين708زيد نعسان آغا608لينا علداني508انتصار عبد الحي408بالل اسماعيل308فاطمة حاج علي208ريان شحود108إسالم زين8

زينب الصالح809جمال سويدان709عدنان نعسان آغا609عبد الرحمن سماق509طه عبد الحي409سعد اسماعيل309فاطمة دعبول209ريتا 109إلفت صالحة9

زكية حاج قدور 810بانا سويدان 710مريم نعسان آغا610نغم عساف510عادل عبد الحي410أميرة ابو زيد310فاطمة كنعان210ريتاج الخليل110إلين العثمان10

هناء عبدالمولى811وئام سويدان711عمر سفلو611طاهر سماق511جمال عبد الحي411يعقوب العثمان311فاطمة معروف211ريم ابو سنيسلة111إيالف عريان11

محمود الحسين812رقية االطرش 712يوسف الحول612قطر الندى سماق512علي االحمد412مديحة جبيلي312فاطمة هراوي212ريم الحسين112أبي نعسان12

فاطمة الزين813يحيى االطرش713محمود عيد613منال الخضر513زهير غنيمي413بيان ابراهيم313فرج علي213ريم العثمان113أحالم الخليل 13

راشد عبدالكريم814زهور االطرش 714محمد مراد614محمد االسماعيل514ايهم جنيد414زياد بكور314فرح الحكيم214ريم دبدوب114أحمد األعرج14

زبيدة الحمصي815فاطمة البكري 715آدم مراد615احمد االسماعيل515فاطمة جنكي415عالء بكور315فوزية الحمود215ريم عثمان115أحمد الحكيم15

عبدالحكيم عبدالكريم816حسن محمد علي 716مصطفى مراد616زها االسماعيل516فاطمة اسود416عبدالرحمن بكور316فوزية جنيد216ريماس هراوي116أحمد الخليل16

محمد لبابيدي817امل سيد عيسى717بشار الموسى617حكمت شحوارو517فاطمة عوض417لمياء بكور317فوزية سواد217زكريا زنكاح117أحمد العثمان17

ريان عبدهللا818جاد اصفري718أحمد غندورة618موسى الحسن518رنا العوض418ايمان محمود318قدور الزريق218زمزم الدوال118أحمد المصطفى18

محمد زين819محمود الموسى719صبا غندورة619محمد مزوق519هاشم العوض419احمد المحمود319كريمة خليل219زهر نعسان119أحمد أمين19

ندى دامس820عمر كوكش720سامر غندورة620أحمد مزوق520مفيدة هراوي420حافظ مرزوق320كندة عيد220زهراء نعسان120أحمد بازار20

راجحة دامس821ايالف كوكش721لما غندورة621محمد حلبي521احمد هراوي421اسماعيل العيسى321الرين فاضل 221زينب العبدهللا121أحمد بركات 21

مصطفى عبدهللا822نورة حراق722سهيل حاج ابراهيم622بهاء محمد522هبة هراوي422احمد العيسى322لسيبة العلي 222سجى زيون122أحمد زعتور22

رنا عبدهللا823عيوش الحمادي723عدنان محمد قره623نورا قرا محمد523حسين هراوي423ليلى العيسى323لميس المحمد223سعاد الزين 123أحمد سكري23

رشوان بكور824رنيم زكور724جميلة محمدقره624شهد الخطيب524فاطمة هراوي424انس العيسى324ليان هالل224سعد دخل هللا124أحمد صطوف24

سهام األحمد825مصطفى عبودي 725خالدية الحميد625أماني نجار525نهى الزين425بوكسل العيسى325ليزا حمود225سعيد اللو125أحمد عبد الفتاح25

خالد األحمد826عسكر عبودي726ديمة نيول626فاطمة العيسى526محمود الشيحة426مها العيسى326ماجدة الحسين226سلمى ابو زيد126أحمد عيد26

حسان األحمد827بالل زيدان 727فايزة نيول627ضياء أيوب527محمد الشيحة427جهيدة العيسى327مثنى معروف 227سناء الخلف127أحمد معروف27

نغم األحمد828زين زيدان 728فاطمة نيول628أمير حايك528سيدرا المصطفى428امير رزوق328محمد الحسين228سناء مصطفى 128أسما الحسن 28

رنيم األحمد829رجب زيدان 729احمد نيول629سعد الخطيب529بسام المصطفى429رجاء رزوق329محمد العبد هللا229سند رمضان129أسيل معروف29

عمار األحمد830جميلة زيدان730عبد القادر نيول630شام الخطيب530محمد احمد البدوي430رهف رزوق330محمد العيسي230سندس أمين130أفراح قباني30

ابتسام األحمد831عمر زيدان731نسرين نداف631أمين قرجوم531فاطمة العقيل431رغد الصطوف331محمد المحمد 231سهيلة األطرش131أكرم خليل31

صالح حسين832سمير زيدان 732غالية نيول632مجد حايك532فاطمة فرحان 432دارين قسوم332محمد المصطفى232سهيلة سخيطة132أكرم دامس32

حدو الحمدو833احمد زيدان733سارة محناية الحداد633أدهم حايك533لجين خلف433روان األعرج333محمد أبو زيد233سهيلة محمد علي133أماني شحادة 33

جيالن كريم 834محمد دعيمس 734مصطفى محناية الحداد634هاشم علي من534آمنة طياوي434منار األعرج334محمد حسوبي234سوزان عنكير134أماني شحود34

سالم كريم835احمدشاهين735نجالء البم635مصطفى قرجوم535حسين الخلف435هدى سويد335محمد حمام235سيف سجناوي135أمجد حسوبي35

سناء جباس 836إياد خطاب736جنى مزنوق636ماسا قرجوم536احمد عبد الحق436هيثم سويد336محمد حمود236شام المحمد136أميرة الجمال 36

دارين عبد الفتاح837صفاء خطاب 737سنا مزنوق637آية قرجوم537رائد عبدالحق437محمد سويد337محمد خريباتي 237شام بغل137أمين بغل37

غزوان حج محمود838دعاء خطاب738ماجد مزنوق638عليا سرحان بنت غزوان538انعام عبد الحق438محمد دبيس338محمد دويل238شام صطوف138أمين قرجو38

أسيل األبحس839ايمن خطاب739وسام عبجي639عليا سرحان بنت صفوق 539عمر عبد الحق439فاطمة دبيس339محمد ريحانية239شام مصطفى139أمينة شهوان39

محمد األبحس840وفاء خطاب740دنيا العموري640عابد العدل540خالد محمد ديب440احمد دبيس340محمد زيتون240شريف دعبول140أنس بحلق40

ريتاج األبحس841موفق خطاب741بهية الحجي641دالل العدل541راما علي441محمد خطيب341محمد شحود 241شفاء سويد141أية الخليل41

حسيب األبحس842محمد عبدالكريم 742ابراهيم سعد نجار642محمد اسماعيل بن تركي542فادية الراعي 442سارة الحسن342محمد غندورة242شهد المحمد142آالء العلي42

نور شحادة843احمد دبيس743أحمد القداح643محمد اسماعيل بن حسن543االء الراعي 443خالد صطوف343محمد قشالن 243شهد خليل143آيات الخليف43

844علي الحسين 744غسان العبود644تركي اسماعيل544احمد الراعي444عائشة الحسن344محمود السلوم244شيراز عبدالكريم144آية اسماعيل44

845ايمن عثمان745أحمد خطيب645حسن اسماعيل545وليد شعبان445شكران جالل345محمود بحلق245شيماء المحمد145آية المحيميد45

846وفاء ملندي746أيمن اليماني646ورد العدل546صفاء الجر446امير خريباني346محمود عوض246شيماء بغل146آية حمام46

847ماريا جّمال747أحمد تمام جمعة647وطن اسماعيل547ابراهيم الجر447منال دناور347محي الدين سبلو247صالح حمود147بتول المحمد 47

848وائل باليقا748علياء شلي648فاطمة سليمان548سيدرا الجر448عيسى سلطان348مخلف حميدي 248صبحي عشيش148بتول صطوف48

849عمر باليقا749إياس دبيس649ديمة اسماعيل549هوزان دعبول449محمد أبو علو349مرام البريك249صطوف العبدهللا149بتول مراد49

850مروان باليقا750أنس دبيس650رهف الجابر550فاتح عتيق450ليث بستاني350مروة حاج خضر250صفاء عز الدين 150بثينة جاويش50

851هنادي صابرين751دعاء دبيس651ليان العدل551اسماعيل عتيق451هبة بستاني351مريم المحيميد251صفاء عز الدين 151براء نعسان51

852محمد طبنجة752ليان دبيس652عصمت برلو552حسن عتيق452نور بيوك352مريم شيحان 252صالح عبد الفتاح152بشير جدوع52

853خالد عفسان753ايمان دبيس653أشرف برلو553فاطمة جانودي453فاطمة قنطار 353مريم طعمة253عامر دخل هللا153بكر خليل 53

854سيالر نجار754محمد دبيس654دالل المصطفى554يوسف نبهان 454غادة العلي 354مريم عليلو254عائشة باكير154بهاء حمود54

855ازدهار نجار755أيهم كردية655شذى المصطفى555بيان عوض 455علي الضامن355مريم وزاز255عائشة عزو155بيان الشمالي 55

856اسراء الطالب756محمد حمودة656أحمد العلي556خالد زينو 456عبدالرحمن الضامن356مصطفى البدوي256عبد الجبار اسماعيل156بيان شحود 56

857مهند أصفري757آية حمودة657مياسين عبيد557رنيم حصي457محمد الضامن 357مصطفى باكير257عبد الحليم عوض157بيان عثمان57

858صفاء أصفري758تالية حمودة658نصر الدين زحلول558محمد قنطار458ايمان الضامن358مصطفى عبد الفتاح258عبد الخالق امين158تاج قويضي58

859فدا أصفري759فخرية حاج بكري659ميال حج عوض559محمد قنطار 459طريف زيدو 359مصطفى عبد المجيد259عبد الرحمن قطميش159تسنيم دعبول59

860محمد أصفري760سهيل حاج ابراهيم660احمد بلوة560محمد بكور460فاطمة حميدو 360معتصم العبد هللا260عبد الرزاق قباني160تشرين يوسف 60

861ابراهيم الطالب761نور شام سويد661محمد قرة محمد561اسامة الحمود461حسين صطوف361ملك العدل261عبد الستار ايوب161توفيق شحوارو61

862محمد غندورة762ساجدة سويد662زكريا قميناسي562انعام بكور462عمر قزموز 362ملك عبدالفتاح262عبد العال االحمد162تيم مراد62

863منى عمار763ناصر سويد663ميال سعتاوي563محمد عبد العزيز463عبدالرزاق الطه 363ملهم حمام263عبد العزيز حسوبي163ثائر الحمود63

864أمينة عيدي764شيماء سويد664خلود حج عوض564بتول حجازي464حسن سجناوي364منار االسمر264عبد هللا الحمود164جنى االطرش64

865وفاء صاطور765توفيق سويد665فاطمة كنجو565أهواز حجازي465عبد الرحيم احمد365منصور عمرو265عبد هللا المحمد165جنى المحمد65

866زكريا زنكاح766هدى األحمد666سابت عليو566حميد حجازي466محمد ازرق366منى باكير266عبد هللا باكير166جوهر عبد الفتاح66

867زكور زنكاح767سطوف حوراني667محمد عليو567ريم حجازي467احمد ازرق367منيرة الشغري267عبد هللا صطوف167جيهان شحود67

868وفاء زنكاح768دالل الحمود668وجيه االسماعيل568رغد حجازي468سومراحمد368مهران طالب268عبد المعين باكير168حسن الحايك68

869محمد زنكاح769أصالة العدل669مريم االسماعيل569مصطفى حجازي469علي العلي369مهيب حاج احمد269عبير األحمد169حسن الحمود69

870عادل زنكاح770حسين الصدير670فاطمة االسماعيل570حسين حجازي470عزام األطرش370ميرنا زين270عبير األعرج170حسن العبدهللا70

871صبحي زنكاح771يزيد الصدير671صبا االسماعيل571شهد حجازي471محمدحالق371نافلة االحمد271عبير رمضان171حسن العلي71

872سعد زنكاح772عبد هللا األحمد672لجين االسماعيل572وفاء الحج حسن472راضيةحجاوي372ندوة المحمد272عدي حماش172حسن حجازي72

873كاملة زنكاح بنت سلوم773أريج حاج حسين673مصطفى االسماعيل573شهد الحج حسن473عمران حجاوي373ندى المحمد273عدي حماش173حسن شحود73

874كاملة زنكاح بنت محمد774شام حاج حسين674عبدهللا الجاسم574علي الحج حسن474ورد حجاوي374نزار الخليل274عرين حصي174حسن شحود74

875كاملة زنكاح بنت جمعة775جمال حاج حسين675عمر الجاسم575محمد الحج حسن475شام عرفات375نزهت كيالي 275عزيزة حمود175حسن عشيش75

876أحمد عثمان776الهام أزرق676فاطمة الخليل576أكرم دامس476عبد الحميد عرفات376نهلة المصطفى276عالء االطرش176حسن مخباط76

877وليد عثمان777فضل سلمور677خالد حالوة577آمنة السواد477رجاء طعمة377نوال األطرش277عالء سوسي177حسناء طابو77

878عائشة عثمان778وعد العلي678بيسان حالوة578سدل صواغي 478عبدهللا عرفات378نور أبو زيد278علي  الزريق178حسين المحمد78

879جنة عثمان779خالد جراد679عدنان حالوة579مصطفى اليوسف 479احمد أمانة379نور رمضان279علي االطرش179حسين عليوي79

880مرام اسقاطي780فاطمة العلي680محمد حالوة580قمر صيادي 480فاطمة رقية380نور سجناوي280علي الصالح180حال قارح80

881عبدهللا اسقاطي781صبحي العلي681آيات حالوة581سيدرا الحكيم 481يامن الزعبي381نور سلمو281علي برغوث181حمزة الدالي 81

882ابراهيم اسقاطي 782عمر العلي682يحيى عبدالرحمن582امنة ابو علو 482ملك إدريس382نور عز الدين 282عماد الحكيم182حميد قباني 82

883فادي كردي783آالء باكير683ادم عبدالرحمن583كنان بسام483تسنيم قزموز383هاجر دعبول283عماد العيفر183خالد البكري83

884مصطفى عبد الرزاق784محمد توامي684صبحي عبدالرحمن584بسام ابراهيم484عبد الرحمن سيد يوسف384هادي سيد يوسف284عماد الفجر 184خالد المجبر 84

885احمد عبد الرزاق785حسان شاكر685عائشة شبيب585سناء خلف 485اسماعيل الزعبي385هازار طعمة285عماد شحود185خالد المحمد85

886وفاء عبد الرزاق786نوال جانودي686غيث شهوان586عبد الهادي بسام486أمير الخضيري386هبة أبو أحمد286عمار الزين 186خالد حاج خضر86

887عائشة عبد الرزاق787محمد جانودي687ليث شهوان587رجاء محمد 487تسنيم الزعبي387هبة خليل287عمار العبدهللا187خالد حمرة87

888دعاء حجازي788هديل نقار688بثينة السردة588فتون محمد 488محمد زعبي388هبة عوض288عمار العلي 188خالد دخل هللا88

889ليث العبدهللا 789عبد الحميد حاج نقار689حسين ببور589عماد محمد 489علي العلي389هبة عيد289عمار قارح189خالدية الحسن 89

890حمزة العبدهللا 790إياد عبدهللا690أحمد ببور590منتها هويدي 490غادة العلي390هبة مخباط290عمر األحمد190خديجة حمود90

891عبد الحميد العبدهللا 791ليث عبدهللا691ابراهيم ببور591احمد المحمد 491مصطفى رشيد391هداية العبد هللا291عمر العبد هللا191خير الدين سليمان 91

892رضوان العبدهللا 792تقى عبدهللا 692عائشة شمطان592حليمة شعار 492رشيد رشيد392هديل مخباط292عمر خير الدين 192داليا الصالح92

893إيناس الحسن793ميس عبدهللا 693حنين غزال593حازم زهرة 493ناصر رشيد393هناء الحجي 293عمر ديبان193ربيع العبدهللا93

894طه بعكر794يزن عبدهللا 694أحمد غزال594عماد محمد 494ريماس السعيد394هنادي رحيم294عمران العبد هللا194رجب ابو زيد 94

895راما بعكر795ايمان عبدهللا 695أيمن الدوجان595محمد محمد 495حسين  العلي395هند العيفر295عوض األحمد195رجب حماش95

896اريج بعكر796كارين عبدهللا 696فاطمة القاسم596رجاء محمد 496نور العلي396هيثم العبد هللا296عيسى قباني196رجب محمد علي96

897فاطمة عبدهللا797حسن كدع697ريتاج عبد الفتاح597سماح محمد497ايالف  مخباط397وافي سلموني297غازي رمضان197رحاب طه97

898محمد حاج عبدهللا 798صادق كدع698ميس الطة598سهام دبيس498رقية اسقاطي398ياسر العلي 298غالب شيحة198رحيق مخباط98

899خالد حاج عبدهللا 799ليان حصيدي 699موسى الطة599محمد بركات499فاطمة رقية399يزن األحمد299غدير هراوي199رفيق رمضان99

900شام حاج عبدهللا 800آمنة حصيدي700ناصر الطة600شهد بركات500عبد الرزاق القاسم400يزن العبد هللا300غفران الحمود200رقية المحمد100


