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2263انكلٌزيأولىسوري عرب1999ًنبٌلهالحمدعمراحمددمشق رٌف1170815217732

2262فرنسًأولىسوري عرب2000ًكلودٌسالعثمانندٌمالعابدٌن زٌندمشق2170815321971

2260فرنسًأولىسوري عرب1999ًمرٌممحفوضعمارباللدمشق رٌف3170815415029

2258فرنسًثانٌةسوري عرب1999ًروضهالعلًخلٌفنوردمشق رٌف4170815531531

2251انكلٌزيأولىسوري عرب1999ًهدىبركةسعٌدكنانةالقنٌطرة5170815613684

2247انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًفٌروزقوقسمصطفىٌحٌىدمشق رٌف6170815716978

2299انكلٌزيأولىسوري عرب2000ًهٌامعثمانابراهٌمجورجدمشق رٌف7170815818061

2298انكلٌزيأولىسوري عرب1999ًخدٌجهعزوغازيأسماءدمشق8170815932485

2289انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًسهامرمضانمحمدماٌادمشق9170816033909

2243انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًمنىابوحمرهبشارعفراءدمشق رٌف10170816124303

2232انكلٌزيأولىسوري عرب1999ًأولداكفازهٌررٌمدمشق رٌف11170816223678

2229انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًاملحجازياحمدشكري محمددرعا1217081635979

2226انكلٌزيأولىسوري عرب2000ًجهٌنهعلٌشهرافعسالمدمشق13170816433902

2205انكلٌزيأولىسوري عرب1999ًخدٌجهالقراعزهابراهٌمحمزهدمشق رٌف14170816516425

2204فرنسًثانٌةسوري عرب1999ًنورهمحمودحربربٌعحماة15170816620646

2199انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًسوسنسلٌمانمنٌررندطرطوس16170816712872

2189فرنسًثانٌةسوري عرب2000ًامٌرةالعبدغسانزٌنبدمشق17170816834449

2188انكلٌزيثانٌةسوري عرب1998ًسامٌاجمعهمحمدسارهدمشق18170816935092

2188انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًرلىالحرٌرياسماعٌلنوردرعا19170817013785

2175انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًهالهالجبارهتركًوسامدمشق20170817121203

2168فرنسًأولىسوري عرب2000ًصبحٌهحمادهموسىضحىدمشق رٌف21170817224963

2166فرنسًأولىسوري عرب1999ًمنالالخضرمحمودرشاالقنٌطرة22170817313319

2149انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًعائدهالعباسشاديفاتندمشق23170817433906

2140انكلٌزيثانٌةسوري عرب2000ًرندهصبرهضاهرسالمدمشق24170817530345

2138انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًابتسامبربرمحسنعبادهدمشق25170817623780

2132انكلٌزيثانٌةسوري عرب2000ًروٌدةسعٌد حاجسعٌدروالالقنٌطرة26170817712957
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2131انكلٌزيأولىسوري عرب1995ًسمٌحهبرنٌهأحمدآٌهدمشق27170817838273

2123انكلٌزيأولىسوري عرب1999ًسلوىالحبالسلٌم محمدشذىدمشق28170817936669

2121انكلٌزيثانٌةسوري عرب1998ًامالالكفٌريٌحٌىرهفالسوٌداء2917081806914

2113انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًندامنصورحسناللٌثدمشق30170818123730

2099انكلٌزيثانٌةسوري عرب2000ًصباحخلٌلجهادٌزنطرطوس3117081828808

2098انكلٌزيثانٌةسوري عرب1998ًفاطمهالخطٌببسامقمردمشق رٌف32170818326447

2096انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًملكًكحٌلهتٌسٌرنورادمشق33170818433621

2090انكلٌزيأولىسوري عرب1999ًرجاءالركادمحمداحمددمشق رٌف34170818517830

2089انكلٌزيثانٌةسوري عرب1998ًامنهرجبرضوانادهمدمشق رٌف35170818619359

2081انكلٌزيأولىسوري عرب1998ًسهٌرعربٌنٌهحسٌنفداءدمشق رٌف36170818730514

2079انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًهدىقبالنالهادي عبدبراءهدمشق رٌف37170818823759

2077فرنسًأولىسوري عرب2000ًأردهانالعٌسىمحمدمازندمشق38170818921197

2070انكلٌزيأولىسوري عرب1998ًصفاءشافعهالرحمن عبدمحمددمشق39170819028538

2066انكلٌزيأولىسوري عرب1999ًكرمهحسٌنخلفعامرالقنٌطرة40170819111684

2059انكلٌزيأولىسوري عرب1999ًسعادعلًرٌاضجعفردمشق رٌف41170819217834

2058انكلٌزيأولىسوري عرب1999ًابتسامزوكارمحمدغٌداءدمشق رٌف42170819326238

2052انكلٌزيأولىسوري عرب1999ًسعادزامتلًحكمتمحموددمشق43170819421201

2051فرنسًثانٌةسوري عرب1999ًعلٌاالضاهرخالدهدىالقنٌطرة44170819513514

2041انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًمركزانسلٌمانحسنآمنهدمشق45170819633706

2040انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًالماظشلغٌنسعدالدٌنباسمهالسوٌداء4617081976570

2038انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًسعادالبقادلهاحمدسمادٌردرعا47170819814473

2037فرنسًأولىسوري عرب1998ًٌسرىالبكرفٌاضوائلالقنٌطرة48170819910825

2031انكلٌزيثانٌةسوري عرب2000ًحجناخالدرمومٌساءدمشق49170820034768

2030انكلٌزيثانٌةسوري عرب1998ًلطفٌهاالحمدمحمدعبدالرحمندمشق رٌف50170820118810

2029انكلٌزيثانٌةسوري عرب2000ًمرٌمدعدوشهللا عبدمحمددمشق51170820221687

2008انكلٌزيأولىسوري عرب1999ًمؤتمرالكنجوغالبلٌالدمشق52170820330728
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1989انكلٌزيأولىسوري عرب2000ًندىالعدبهمحمدأبًدمشق53170820421177

1988فرنسًثانٌةسوري عرب1999ًمهاالملحم العوادمحمودمحمددمشق رٌف54170820519659

1980انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًٌسرىالبكرفٌاضخٌر محمدالقنٌطرة55170820610822

1974انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًمنىباكٌرعلًحوراءدمشق56170820736354

1967انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًسمٌرهضاهرعلًزٌنبدمشق57170820833628

1964انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًغنٌمهخلٌلابراهٌمعلًدمشق رٌف58170820916865

1962فرنسًثانٌةسوري عرب1999ًزهرهالعبدهللاعامرالدٌن عماددمشق رٌف59170821018818

1960انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًفلايرحسننذٌرعماردمشق رٌف60170821116059

1955انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًصبحهكنعاناحمدرؤىالقنٌطرة61170821213127

1953انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًهاجراآلغامحمدأمانًدمشق62170821333895

1947فرنسًثانٌةسوري عرب1998ًفاطمهالسحاببركاتغفراندمشق63170821438071

1946فرنسًثانٌةسوري عرب1998ًعلٌاابونقطهمحمدجمٌلعرٌندمشق رٌف64170821531972

1942انكلٌزيأولىسوري عرب1999ًصبحهكنعاناحمدراماالقنٌطرة65170821613126

1935انكلٌزيأولىسوري عرب1999ًمٌساءبكورحسانفاطمهدمشق66170821739210

1933انكلٌزيثانٌةسوري عرب2000ًاسٌاالفرويعلًجعفردمشق67170821823742

1925انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًهدنهدٌبعمارشروقدمشق رٌف68170821926423

1920انكلٌزيثانٌةسوري عرب2000ًلمٌاءاالبرشغالبهٌامدمشق69170822030391

1920انكلٌزيأولىسوري عرب1999ًسهامالمٌمسانًهانًمارتٌناالسوٌداء7017082216601

1881انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًجٌهانحمادخضرعلًدمشق71170822221192

1876انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًغٌداءونوسنزٌهغٌددمشق رٌف72170822327072

1870انكلٌزيأولىسوري عرب2000ًحرباحسنمحمدوعددمشق رٌف73170822424898

1865فرنسًثانٌةسوري عرب1999ًمالك جورٌهمالكمروانعديدمشق74170822525951

1861انكلٌزيثانٌةسوري عرب1993ًنبٌهاعلًمحمدسروردمشق75170822629673

1856فرنسًثانٌةسوري عرب1998ًمنالالداهوكخلدونولٌمالسوٌداء7617082274821

1853فرنسًأولىسوري عرب1999ًهالةبرٌموخالدبشرىدمشق رٌف77170822823665

1844انكلٌزيأولىسوري عرب1997ًعطشهالشوٌطمغٌرنضالالحسكة78170822912203
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1837انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًامٌنهالمحمدخلٌفسامرالحسكة79170823010921

1831فرنسًأولىسوري عرب1998ًفاٌزهالدالًناظمموسىدمشق رٌف80170823118050

1825انكلٌزيثانٌةسوري عرب1998ًسمٌرهالفاعوريموسىغزلدرعا81170823215130

1823فرنسًأولىسوري عرب1999ًخولهبركاتسلٌمٌزندمشق رٌف82170823319147

1821انكلٌزيثانٌةسوري عرب1999ًمنٌرهالملحممحمدحسندمشق رٌف83170823415557
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