



جامعة تشرين-نتائج مسابقة مدرسة التمريض 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

يه ماجد حمودحماة119534
ّ
اديبها

راميهاري    ج محمد حسونالالذقية220027

صديقهارساء خالد حموالالذقية317151

نرسينارساء كمال خزامهطرطوس410877

املاالء ابراهيم ندافالالذقية518626

نالريم شعيب سبيهيالالذقية619072 نرمي 

فتالزهراء اياد خضورحماة720877 مي 

هاالالزهراء بسام عروسالالذقية820355

نورهاناليسار ابراهيم محمدطرطوس912752

فدوىاليسار عزيز حمادطرطوس1011056

ناجيهاليسار يحي  الموعيطرطوس1113506

سعاداليمامه عودي داودطرطوس1210878

ن حاتم منصورطرطوس1310667 ايرادالي 

ن صالح عبد الكريمطرطوس1411432 فائزهالي 

ن محمد ابو طبقالالذقية1519003 سحرالي 

ي عادل سليمانطرطوس1610880
ن
سوسنامان

يالالذقية1719149
ي هاشم الفتيين

ن
هامان امي 

اكتمالامل عقل شدادالالذقية1820888

فاطمهامينه مصطفن طوبالالالذقية1918669

ي لؤي احمدطرطوس2010882 هانج  سمي 

غيثهانسام موىس عباسالالذقية2119019

فتاونيم رامز خضورالالذقية2219974 مي 

وسامايفا بسام احمدطرطوس2311224

نجاحايمان احمد جوالقالالذقية2418397

ميادهايمان محمد عبد الخالقالالذقية2515708

ميادهايمان محمد فيصل شاكرالالذقية2616407

ن زلوخحماة2719191 حميده البقيليايمان ياسي 

هيامايمان يونس سليمانطرطوس2812347

نالالذقية2917966 هايه بسام ياسي  يسي 

سعدهايه حبيب ابراهيمالالذقية3019660

احالمايه عاطف اسماعيلالالذقية3119637

هناءايه عبدهللا خليلالالذقية3220357

قالالذقية3318855 وفاءايه غيث بي 

ي اسماعيلحماة3419362
نوالايه نف 

وراثإيمان حكمت نعمانحماة3519864

اميمهإيمان محمد عبيدانطرطوس3612657

سهام اسماعيلأري    ج علي سليمانطرطوس379972

غاناأري    ج محمد محمدطرطوس3812379
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عفراءأليسا عبد الحليم ديبطرطوس3912736

سهاأليسار فراس حيدرالالذقية4017951

هأليسار محمود عباسطرطوس4111200 امي 

فيحاءأليسار وفيق غانمالالذقية4220124

ن رائد سليمانطرطوس4310668 مريمألي 

ن سمي  إبراهيمالالذقية4419572 دياناألي 

 علي يونسطرطوس4512753
ن عالألي 

ن مني  سليمانطرطوس4610470 نهألي 

يالالذقية4715894
ن
ىأمامة عبد القادر ريحان برسر

يطرطوس4811312
ن
نأمل غازي سلطان يارمي 

ريمهأنسام مفيد حسنالالذقية4921192

رندهأية مظهر حسنطرطوس5012307

ملكأيه رائد سليمانطرطوس5113255

يه رشيد محمدالالذقية5222077
ّ
صبحيهآ

غادهآالء أيمن صارمطرطوس5310324

يوالآالء حسن غنامطرطوس5411302

ابتسامآالء حيدر يونسطرطوس5511731

زينبآالء سمي  مهناطرطوس5610997

ثناءآالء عزيز خضورحماة5721920

وسامآالء محمد القصي الالذقية5821190

يطرطوس5911533
ن
تغاريدآالء مجي الدين الجان

ن موىس الحفهالالذقية6018069 لينداآلي 

ي ابراهيم يونسطرطوس6111793
ن
كريمةآمان

أميمهآنه حسن أمونحماة6219655

داللآية آصف عاقلطرطوس6310979

علياآية سامر سليمانطرطوس6412306

نرسينآية علي نبهانطرطوس6513581

ميسونآية عماد احمدطرطوس6610889

عفافآية فادي فارسالالذقية6721489

حنانآية محمد حاج عليالالذقية6817471

يالالذقية6915710
ن
ن صهيون دعدآية محمود ياسي 

بثينهآية وارد محفوضحماة7019254

مينآية يوسف عبودالالذقية7122076

نهلهآيه احمد ديبحماة7220094

يرسىآيه باسل محمدطرطوس7311734

غيداءآيه حبيب شعشعطرطوس7411012

رناآيه خليل عبدوطرطوس7513577

ريماآيه رمضان ابراهيمطرطوس7611795
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نواعمآيه سامر عمرانالالذقية7718813

بدورآيه سلمان عيىسحماة7819609

سعادآيه شفيق دغيمطرطوس7914127

ريمآيه صالح يوسفالالذقية8017953

انتصارآيه عاطف سعيدالالذقية8119917

سندسآيه عبد الكريم عبد هللاطرطوس8212153

ميساءآيه عبد الكريم عليطرطوس8313579

غصونآيه علي بوحلقهطرطوس8412117

غنوىآيه فراس اسماعيلالالذقية8520889

منالآيه قصي زهرهالالذقية8619835

مرسالآيه مازن زراوندالالذقية8718982

رقيهآيه محمد عروسطرطوس8811143

مرامآيه منصف مرهجالالذقية8919661

غيثاءآيه هادي محمدطرطوس9011305

ليناآيه وفيق ديوبطرطوس9110774

ن عباسالالذقية9220390 هناءآيه ياسي 

وعدآيه يوسف حمودهالالذقية9319811

نجاحآيه يونس جمعهطرطوس9414362

نهادبانا حكمت سالمةطرطوس959978

عروبهبانه خضن صالحالالذقية9620310

رائدهبانه مصباح صالحهطرطوس9711014

ةبتول أيهم سعودطرطوس989979 امي 

سمربتول بدر حسنطرطوس9911212

زينببتول بركات صبيحالالذقية10020428

رغداءبتول تيسي  ديوبالالذقية10119918

ساميهبتول حسان العاتكيطرطوس10213294

نطرطوس10312882 سمربتول خليل حسي 

هبتول دانيال دويبهالالذقية10418061 سمي 

يطرطوس10511015
اري    جبتول رامي الجهين

رجاءبتول سامر عدرهالالذقية10619919

فتاةبتول سلطان مهناالالذقية10719331

فداءبتول سليمان عديرهالالذقية10820132

ميليابتول عبد الكريم جنودطرطوس10911261

ودادبتول عقل حسنالالذقية11020133

تغريدبتول علي اسماعيلالالذقية11119920

سحربتول علي عبدهللاطرطوس11212814

هبتول علي محمودطرطوس11311737 مني 

وفالالذقية11421275 رنابتول عمار رسر
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لينابتول ماجد نضحمص11522897

ريمابتول محسن دوناطرطوس11611503

نرسينبتول محمد عليحماة11719816

مريمبتول محمود حيدرالالذقية11818911

نطرطوس11912856 فاديابتول مشهور حسي 

منالبتول نبيل جارسطرطوس12012815

انتصافبتول نض حبيبطرطوس12112857

يطرطوس12212759
مينبتول نظي  القاضن

عبي بتول وسام ابراهيمالالذقية12319549

سناءبتول يامن داودالالذقية12421127

ايمانبتول يوسف حمدانطرطوس12514314

نبيلهبراءه حسن عبد الهاديطرطوس1269640

امتثالبراءه غيث ابو ديوبحماة12719317

عبي براءه محمد حسنطرطوس12813406

نبيلهبسمه حسن عبد الهاديطرطوس1299641

ى بديع حسنالالذقية13019922 فاطمهبرسر

ى جمال وسوفالالذقية13119576 ابتسامبرسر

ى رفيق ابراهيمطرطوس13211296 غادهبرسر

ى عادل قاسمطرطوس13310775 عزيزهبرسر

ى عماد الشيخطرطوس13414135 غنوهبرسر

ى نارص فياضالالذقية13518530 عواطفبرسر

ىبلسم احمد عيشهطرطوس13613607 برسر

أنعامبلقيس احمد شدودالالذقية13721717

سلىمبيان محمد ايبشالالذقية13818196

تغريدبيان محمد عمارطرطوس13911282

هناديبيان محمد كنجوالالذقية14022102

سمربيسان علي حجهالالذقية14119638

سماهربيسان واصل جنيدحماة14219233

نتاال اسامه اسماعيلطرطوس14312010 خلود حسي 

سماهرتاال غالب سليمانطرطوس1449678

أنسامتسنيم تيسي  ابو شنبالالذقية14518175

وفاءتف  وفيق نارصالالذقية14623315

ن خليل مرسلالالذقية14718197 بهيهتولي 

ليلتيماء اكرم عليالالذقية14819624

عفافتيماء اكرم غاليهالالذقية14918122

فاطمهتيماء علي العصطرطوس15010337

خزيمهتيماء هيثم غانمحماة15119595

صفاءتيماء وائل صيوحطرطوس15210338
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رغداءثراء معروف معالطرطوس15312240

شادياجلنار احمد الحسنحماة15421923

عفراءجلنار اسامه سلمانالالذقية15520498

خديجهجمانه محمد عبد الرحمنالالذقية15618198

نطرطوس15712012 وداد محمودجنا سمي  حسي 

أحالمجنان ابراهيم الحسنهحماة15820239

ن ابراهيمطرطوس15911058 عبي جنان حسي 

هاالجنان خضن خضورطرطوس16012109

عبي جين سائر لهياطرطوس1619340

رناجين شعبان منصورالالذقية16219039

ندىجوانا صالح احمدطرطوس16311667

خولهجود حسان الزلىميطرطوس16411096

خزامهجودي احمد الجنيديالالذقية16519639

ضججودي اكرم اسعدالالذقية16618773

هناديجودي أحمد عيىسطرطوس16710675

وعدجودي بشار بعبعالالذقية16818176

فاطمهجودي سعد المضيالالذقية16916103

ي ديوبالالذقية17019020
 
فاطمهجودي ناق

هالهجودي نزار ديبهالالذقية17120891

رنداجودي وجيه سعدالالذقية17217482

رونيتجودي يارس خنسهالالذقية17320240

سهامجورجينا حسن جريكوسالالذقية17419167

سماهرجولي ابراهيم ابراهيمطرطوس17511297

 قبقليحماة17619321
ن غيثاءجولي حسي 

فايزهجولي سليمان قنجراويالالذقية17716745

نهلهجولي نجيب حبيبطرطوس17814141

رانياجوليا بشار عثمانطرطوس17911230

وسامجوليا نزيه مظلومحماة18019417

ربابجوليانا مهدي ونوسطرطوس18112859

سحرجوليانا هيثم اسي طرطوس18210676

سورياجونا وائل عليطرطوس18311202

صفاءجوى اياد ديبالالذقية18418904

منالجوى آصف احمدالالذقية18517484

نرسينجويل ابراهيم بركاتحماة18620100

عبي جيانا محمد سعودطرطوس18711535

هحال ابراهيم احمدالالذقية18820444 سمي 

حسنهحال ابراهيم عدرهحماة18919322

نجوىحال احمد احمدالالذقية19020358
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رئيسهحال انور دوحهحماة19119484

ابهالالذقية19219772 هحال آصف رسر سمي 

غفرانحال باسم مسلمالالذقية19320359

رضيةحال بسام حسنريف دمشق19427853

زكاءحال حسن خربوطليالالذقية19522762

رائدهحال حسن شدودالالذقية19620312

ن موىسطرطوس1979984 حسنهحال حسي 

منالحال حليم صارمطرطوس1989484

فادياحال رافع احمدالالذقية19919687

ميسحال رامي ابراهيمالالذقية20019550

عفراءحال زينو زينوالالذقية20116664

سمرحال سلمان عليطرطوس20211149

نجالحال سليمان عبد هللاطرطوس20312507

هناءحال سمي  سلمانطرطوس20411190

حليمهحال سمي  محرزطرطوس20512638

زينهحال صالح الدين العدهطرطوس20610789

مينحال ضاحي حمودطرطوس20711019

تغريدحال عبد الكريم قشعوردير الزور2089888

يالالذقية20919641
ن
نهيلهحال علي العلون

تمرهحال عماد الموعيحماة21019721

الماظهحال عمار سلمانالالذقية21119185

يمنحال عيىس نعوسطرطوس21211002

باناحال غدير حسنطرطوس21310715

سحرحال فايز سالمهطرطوس2149985

رسيهحال مالك الخي الالذقية21519814

أميمهحال محسن محمدالالذقية21618435

سوزانحال محمد ابراهيمطرطوس21712386

ابتسامحال محمد ابراهيمحماة21820694

نهيدحال محمد اسعدالالذقية21918816

ماجدهحال محمد سلومالالذقية22018372

داليهحال محمد محمدطرطوس22111464

صفاءحال هيثم مهناطرطوس22211003

وفاءحال يعرب سعيدالالذقية22320263

مطيعةحال يوسف خضورطرطوس22414454

هالهحال يوسف سليمانطرطوس22513441

ن محمدالالذقية22622882 رائدهحنان تحسي 

آسياحنان فراس محمدالالذقية22719691

ن ابراهيم الجملطرطوس2289986 فدوىحني 
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ن ابراهيم ديبحماة22919615 زينبحني 

ن احمد عبد الحقالالذقية23016451 سميحهحني 

ن احمد مقديدالالذقية23119012 حياةحني 

ن أحمد ابراهيمطرطوس23213462 بلسمحني 

هالالذقية23321290 ن بسام اصبي  بثينهحني 

ن حبيب اسي الالذقية23419693 حسنهحني 

ن حسن عبد هللاالالذقية23517936 عنايهحني 

ن الشواالالذقية23620360 ن حسي  كوثرحني 

ن حكمت احمدطرطوس23711191 مينحني 

ن حكمت ملحمالالذقية23819642 فاديهحني 

ن صديف الداليحماة23919195 نوفه عثمانحني 

 علي مخلوفالالذقية24016666
ن امتثالحني 

ن غسان سلمانالالذقية24118795 نجوىحني 

ن غفران احمدالالذقية24219694 دارينحني 

ن فاطر احمدالالذقية24320225 انعامحني 

ن فهيم بقعاويحماة24421886 فاطمه جوريهحني 

ن قصي يونسطرطوس24513102 رغداحني 

ن كامل احمدطرطوس2468613 ليناحني 

ن كامل عمارطرطوس24712466 مفيدةحني 

ن محمود حسنطرطوس24814150 سماهرحني 

يطرطوس24912763
ن نديم القاضن رئيفهحني 

ن هيثم زينبالالذقية25019931 نوفهحني 

ن يعقوب ابراهيمطرطوس25111262 ايمانحني 

ريمخوله محمد عبودطرطوس25211232

راضيةدارين علي خليلالالذقية25316667

فاطمةدعاء أحمد ابراهيمطرطوس25412280

رويدهدعاء باسم محمدالالذقية25519577

أري    جدعاء نافع يوسفطرطوس25611641

شاهادعد محمد االسعدحماة25718922

وفاءدعد مفيد ضاحيطرطوس25811744

ي حيدرطرطوس25910956 سحردلع أن 

غيداءدلع راغد جديدحماة26019236

سوسندلع سمي  علوشطرطوس26114156

فاطمهدلع صفوان عثمانالالذقية26222888

فريالدلع طالل عليالالذقية26320039

هنادهدلع عاطف سليمانطرطوس26412566

ناريماندلع عائد حطابالالذقية26516829

فاديهدلع عالء عبيدهالالذقية26619506
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صباحدلع محمد رحمونالالذقية26719892

ميساءدلع محمد يوسفالالذقية26819422

لىمدلع مني  عمرانطرطوس26914461

أروىدلع هيثم عليحماة27021899

ي بدرانحماة27119957
ن
رنا اجبارهدلع واق

رندادموع فراس عياشالالذقية27218907

يالالذقية27318682  يحي  حج 
ن خديجهدني 

هيفاءدهب علي جعفرحماة27421894

داليادياال عالء اسعدالالذقية27519154

فاطمهديانا أحمد السليمانحماة27621426

ليداديانا حافظ عيىسطرطوس27712641

ميسونديانا عبد اللطيف حسنطرطوس27813465

يرسىديانا عبد هللا العديطرطوس27910792

ودادديانا علي محمدطرطوس28011102

ىديانا وسام ا سماعيلطرطوس28113442 برسر

مهديانا يوسف الشعارحماة28218111

لينداديما عاطف هزيمطرطوس28310716

سناءديمه رامز سليمانطرطوس28410681

رفيقهديمه زهي  صالحطرطوس28511264

سمرراما اكرم صخرالالذقية28619997

منالراما سليمان اسعدطرطوس28712739

فريالراما محمد خطيبطرطوس28812242

عبي راما معن حسنحماة28919846

نجالءراما نض عمرانطرطوس29014163

رانيهراما نضي الشماليالالذقية29121210

وزربا سمي  عمرانطرطوس29212766 في 

سهامربا علي ابراهيمحماة29319802

ندىرباح عزيز القفورهالالذقية29418063

مفيدهرحيق عبد الحميد عدرهالالذقية29519168

فتحيهرزان اسعد الدكرالالذقية29618011

صفاءرزان شدوان ابراهيمالالذقية29718908

سهي رزان محمد صالحطرطوس29811465

جومانارشا احمد حمودطرطوس29911236

وقرشا احمد حمودحماة30019263 رسر

خديجهرشا احمد صعيديالالذقية30120090

رنارشا احمد غانمطرطوس30211237

ليلرشا سليمان اسماعيلالالذقية30320894

بل الخطيبطرطوس30410634 راميارشا رسر
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يطرطوس30510370
راميهرشا فواز الطريفن

رجاءرشا محمد محرزالالذقية30620902

جميلهرشا محمود موىسالالذقية30719863

خاتونرغد ابراهيم حسنالالذقية30819531

ريمرغد احمد المطرحماة30919237

منالرغد بدر عبد الهاديطرطوس31010982

راميارغد بسام رمضانطرطوس3119690

منالرغد بشار سعيدحماة31219553

سعدهرغد حسام عليحماة31319729

ميسونرغد حسن القبيليالالذقية31419978

روالرغد حسن نجيمهطرطوس31511024

جمانهرغد حمزه عيىسطرطوس31610747

كوثررغد درويش العليالالذقية31720916

غادهرغد سالم محمودطرطوس31810901

ناديارغد سلمان شيحهطرطوس31910685

ي المحيميدالحسكة32012574
 
ق بهيجهرغد رسر

جهيذهرغد غيث نعامهالالذقية32119839

فوزهرغد فادي حمودطرطوس32211203

قيسهرغد فيصل سليمانالالذقية32320314

خنساءرغد مازن قناديلالالذقية32420091

ردينهرغد محمد حسنالالذقية32519643

ريمارغد مصطفن عيىسطرطوس32610779

ن ابوعصالالذقية32717956 صفاءرغد معي 

مريمرغد مفيد حسنحماة32818957

مينرغد مني  اسماعيلطرطوس32911307

هناءرغد نضال سليمانالالذقية33019897

ودادرغد وائل عمارطرطوس33110793

 عليطرطوس33213504
ن فريدهرغد ياسي 

جوريهرغد يوسف نضهحماة33320562

ن ضاحيطرطوس33410748 اميمهرفاه معي 

روضةرنا سائر صالحالالذقية33519579

نجاحرنا محمد خليلطرطوس33612686

ريمرنا وائل السقرحماة33720153

ن مرشدالسويداء3385409 رندارنيم معي 

اسماءرنيم يوسف جريطرطوس33913663

هرنيم يونس عباسطرطوس34013664 خضن

ن محمد حسنطرطوس34113266 داللرني 

ن نزار حسنطرطوس34211308 هرني  امي 
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دوالترهام اسامه حبيبطرطوس34311194

نطرطوس34411315 مناصفرهام باسم شاهي 

عبي رهام باسم غديرالالذقية34516840

ساهي رهام علي يوسفحماة34620656

فاطمهرهام يونس درويشطرطوس34712885

ن عيىسطرطوس34813267 ماجدهرهف امي 

سماهررهف باسم حرفوشطرطوس34910903

هدىرهف حسن عليطرطوس3508938

زهرهرهف حميد النارصالالذقية35122223

رائقهرهف رفعات بركاتالالذقية35219533

ةالالذقية35322767 منالرهف سامر اصبي 

يالالذقية35417274
عبي رهف صفوان عبدالغين

نهدهرهف علي موىسحمص35523475

غيداءرهف مني  عسافطرطوس35612512

هالالذقية35716676 لودارهف نضال حمي 

دارينرهف يوسف حالقالالذقية35820043

زيناتروان حسن بلولطرطوس3599322

نطرطوس36012578 هدىروان علي حسي 

ربابروان عيىس خضنطرطوس36112079

دالياروان غدير غاليهالالذقية36218015

احالمروان محمود درغامطرطوس36311748

ربابروان نزار عليطرطوس36410904

داللروبينا محمود سعيديطرطوس36510689

هروز شادي حالقحماة36620702 سمي 

شفيقهروز قصي محمدالالذقية36716845

عفافروز نهاد اسمندرالالذقية36819170

لمعهروعه عارف فضهحماة36919198

اسمهانرويدا أجود نجيمهطرطوس37011004

ندىرؤى ابراهيم ديوبطرطوس37113432

فدوهرؤى يوسف القاسمالالذقية37215734

ىريانه رامز محمدطرطوس37312692 برسر

يحماة37421888 حبيبه عديرهريتا حيدر قصيي 

فداءريتا صديق عباسالالذقية37519841

زهورريتا علي سالمهحماة37619427

هريم اسماعيل حسنحماة37719330 سمي 

عالريم أيمن عليطرطوس37811672

الهامريم أيمن مصطفنطرطوس3799243

افريم بسام عبيىسيالالذقية38021708 اعي 
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سندسريم جابر داللهالالذقية38119021

ن راعيالالذقية38218783 مرفدريم حسي 

غيثاءريم رامز محمدالالذقية38319937

فاتنريم زيد عليطرطوس38410986

سميعهريم سهيل حسنحماة38519379

انعامريم عبد السالم رجالالالذقية38615744

عالريم علي بلولطرطوس3879758

نوالريم علي حسنطرطوس38812779

كوكبريم علي شعبانطرطوس38911205

ريم علي ضاهرطرطوس39010959
ن ياسمي 

لوديريم عيىس وسوفطرطوس39112693

سومرريم لؤي حدادحماة39219733

فادياريم محمد عبد هللاطرطوس39311990

ىريم وسيم حسونالالذقية39419552 برسر

ربيعهريم يارس رستمالالذقية39521307

ىريما رفعت حمدانطرطوس39611991 برسر

مينري  هام جابر الدويريالالذقية39719392

اعتمادزهراء اياد حمامهطرطوس39811111

هزهراء طالل راعيالالذقية39918126 امي 

والالذقية40021215 افتخارزهراء معروف خضن

نالالذقية40118016 ي شاهي  نورازهره ناح 

يالالذقية40216680
سناءزينب باسل زيين

ثناءزينب بسام رسحيلالالذقية40321709

فايزهزينب بهجت ظريفالالذقية40418127

مرفتزينب ثائر الدمويالالذقية40519843

بانازينب جمال احسانالالذقية40617984

رمزهزينب حسن اسعدالالذقية40720295

زكيهزينب حليم ابو حمدطرطوس40810961

فاطمهزينب سمي  كوبه لكالالذقية40922254

زينب سمي  هرمزالالذقية41018659
ن
رن

داللزينب صالح محمدالالذقية41119158

كوثرزينب عبد المنعم شدادطرطوس41213424

رفاءزينب عصام طريفهطرطوس41310962

ايمانزينب عصام مفلحالالذقية41419940

ندازينب عقاب الشكوحيالالذقية41518844

يرسهزينب علي العليحمص41623536

منالزينب علي بسيتونالالذقية41720044

سوريهزينب علي حمادهطرطوس41811446
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ليلزينب عماد زينهالالذقية41921554

سوامرزينب ماهر بدرانالالذقية42019792

رفيدازينب مني  العتيقطرطوس42114193

مريمزينب نوار الخيالالالذقية42220305

انعامزينب وديع شيحهطرطوس42310719

ربازينب يارس تامرالالذقية42419129

روالزينب يائل سليمانالالذقية42520504

ودادزينه احمد البحريالالذقية42618306

داللزينه الدار نهاد سلمانالالذقية42718896

داللزينه باسم سلمانالالذقية42816860

دعدزينه جابر سليمانطرطوس42911151

سمرزينه حبيب سلمانالالذقية43017510

ي معالطرطوس43111063
عائدةزينه خليفن

سوسانازينه سعد هنديطرطوس43212391

رانيازينه عصام عجميهالالذقية43319779

بلثمزينه غسان بدورطرطوس43410721

ورودزينه موىس سلومحماة43519271

ينزينه موىس يوسفحماة43622004 شي 

 عليزينه نبيل سليمانحماة43720331
تمارصن

روالزينه نضال عاقلالالذقية43820022

داليدازينه نوفل قطراويالالذقية43920246

احسانزينه هيثم مياالالذقية44018104

انتصارسارا فاضل حسنطرطوس44112643

عبي سارة فادي سليمطرطوس44212644

وزساره أمجد حاتمالالذقية44319556 في 

وصالساره بسام ندافالالذقية44417927

منال عيىسساره جهاد ابراهيمطرطوس44513323

ن صالحالالذقية44622268 سلفاناساره حسي 

غادهساره علي ابراهيمالالذقية44719780

ماريهساره علي صالحطرطوس44811269

روديناساره معتصم غانمحماة44919272

ثناءساره نضال ابراهيمطرطوس45010696

صفاءسالي ايهم نوفلالالذقية45119433

حليمهسالي حسان يوسفالالذقية45219229

وفاءسالي درويش هليلالالذقية45318818

ابتسامسالي زهي  برهومطرطوس45412585

وزسالي عباس رياطرطوس45511299 في 

همساسالي موفق سلومحماة45619273
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روعهسالي نزار خريبوقحماة45719565

ثرياسالي نزار درويشحماة45819274

روزاسالي وائل ديبطرطوس45910401

مانياساندرا غسان حمودالالذقية46019705

رامياساندي علي الظماطيطرطوس4619245

كفاحساندي غياث عليالالذقية46219649

امنهساندي قيس عليحماة46319239

ليدياساندي مجد خليلحمص46422830

ريمساندي يعقوب حنيفهالالذقية46517940

سجيعهرساب ايمن جزعهالالذقية46619109

رمزيهسعاد علي شيخ ابراهيمالالذقية46722292

ي القدارحماة46821889
 
كليمه سطوفسالف شوق

ليناسالف محمد باللطرطوس46912646

صاحيهسالم محمد الكشهالرقة47010869

باسمهسلفانا واصل غرهحماة47119822

لينداسلىم محمد اسماعيلحماة47219852

ترياقسمر إبراهيم سلمان إبراهيمحماة47319365

مينسندس حيدر شاليشطرطوس47413716

حليمهسندس علي ديوديكالالذقية47522915

داللسندس محمد صوفانالالذقية47616243

نورسين معن هرموشالالذقية47720839

عائشهسهام محمد داوودالالذقية47815952

جميلهسهر انور محمودطرطوس47912183

غاندهسوار رئيف اسماعيلحماة48019465

رامياسوزان حسن حامدطرطوس48112283

ن الديبحماة48219366 وزسونيا سجي  في 

روعهسيدرا اياد دنياالالذقية48322774

والالذقية48416686 كفنسيدرا تميم خضن

عزيزهسيدرا حمزه احمدحماة48519368

وعدسيدرا رجب فضهطرطوس48610938

ميسيدرا سائر يوسفالالذقية48719876

هناياسيدرا علي ابراهيمطرطوس48812395

منالسيدرا عمار كاسوالالذقية48920840

ميادهسيدرا غازي يوسفالالذقية49020047

نرسينسيدرا غسان سلمانالالذقية49119651

الهامسيدرا فؤاد مرداشالالذقية49218019

زينبسيدرا مالك بارودطرطوس49311971

غادهسيدرا محمد سالمالالذقية49423346
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يالالذقية49516871
ن
رنيمسيدرا محمد سفيان ريان

وصالسيدرا هيثم حسونالالذقية49618091

ن محمدطرطوس49711206 وجيهاسيدره شاهي 

يقالالذقية49822324 ميادهسيدره علي عي 

ميساءسيدره محمد منصورحماة49920211

ايمانسيلفانا يعقوب يونسطرطوس50012231

ن سعيدطرطوس50112250 غصونسيمونا معي 

يحماة50219487
صفاءشذا واثق نيىسر

وق ابراهيم حسينوحماة50320466 امامهرسر

وق احمد سلمانطرطوس50412364 منالرسر

نالالذقية50519031 وق زهي  شاهي  سوزانرسر

وق محمد سالمةطرطوس50610989 لولبةرسر

عفراءشغف موىس عمرانحمص50725639

نشمس ابراهيم صقي الالذقية50819751 مادلي 

فاتنشهد توفيق محمدالالذقية50916525

رناشهد تيسي  عليطرطوس51010411

علياءشهد حسن داوؤدطرطوس51112728

رباشهد راجح نارصحمص51222941

هدىشهد رزق حمامهالالذقية51320023

رحابشهد سامر عبيدهالالذقية51419239

ليلشهد عبد الرحمن عبد الرحمنالالذقية51522333

ريوفشهد غانم كحيصالالذقية51622336

حنانشهد فادي عليالالذقية51718788

مهاشهد محمد ونوسحماة51819905

مفيدهشهد موىس ملوكالالذقية51919438

عبي شهد هادي محمدحماة52019597

ين أصف مصطفنطرطوس52112866 نجوىشي 

هدىشيماء صفوح شحودالالذقية52218848

خودشيماء علي العلي المرزوكالرقة52311052

سناءشيماء عماد الدين شعبانحماة52418131

نطرطوس52511005 بسماصبا اياد حسي 

فاديهصبا رمضان بنودالالذقية52619823

دانيماركصبا مالك يعقوبحماة52719471

سمرصبا محمد محمدالالذقية52822344

ابتسامصفاء محمد الميالدحمص52924747

غيداءضج محمد ناعوسطرطوس53011247

بسيمهضج منذر خازمالالذقية53119613

عواطفضياء حافظ ندافالالذقية53221181
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حسنهطيف باسل دنياحماة53319277

نطرطوس53411288 غصونعبق قيس حسي 

يالالذقية53519439 الهامعبي  احمد الي 

ن سكريهطرطوس53613433 فاطمهعبي  أمي 

رناعبي  سامر جابرطرطوس53710913

حميدهعبي  سمي  عالنالالذقية53820374

خديجهعبي  محمد درويشطرطوس53913434

صفاءعدلة عبد الرافع الحكيمالالذقية54015755

فاطمهعديله احمد العمرالالذقية54115756

ي عدرهالالذقية54219190
نجاةعرين تف 

دارينعرين زهي  الخطيبطرطوس54310941

زكاءعفراء حسن خربوطليالالذقية54422355

عروبهعال حافظ رمضانالالذقية54522927

ن عليشهحماة54619737 جيداءعال حسي 

روديناعال علي رقيهطرطوس54710415

ميساءعال محمد اكلنجهالالذقية54821431

منالغرام باسل حسونالالذقية54918023

روضهغرام طالل خرماطرطوس55013956

يرسىغرام عبد هللا غانمطرطوس55112518

هناءغرام نادر احمدالالذقية55219057

عزيزهغريس وعد سلمان ضاهرحماة55319278

كنانغزل راغد محفوضحماة55419227

سلوىغزل ضاحي درويشطرطوس55510783

روعهغزل علي عليشهحماة55619631

اكتمالغزل محمد برهومطرطوس55711181

نورالهدىغزل محمد دخيلالالذقية55820375

وداعغزل محمد شيخ صالح دنياحماة55919244

روزهغزل موىس عديرهالالذقية56018849

احالمغزل هيثم البحريالالذقية56118315

مجيدهغسق علي فخروالالذقية56221227

صفاءغفران اياد حسونالالذقية56319441

الهامغفران غسان رسحيلالالذقية56421329

حسنهغفران محمد فاضلالالذقية56520885

ريمغنوة مفضل الشواالالذقية56620376

ي هيفاحماة56721902 نجوىغنوه راح 

ثراءغنوه عزام ابراهيمحماة56819634

ميغين محمد صالحطرطوس56914226

فتاةغيداء محمد محمدالالذقية57023352
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مديحهغيوى عيد رقيهطرطوس57111248

رنافاطمة الزهراء غازي بكفالويالالذقية57218135

هيامفاطمة آصف ابراهيمطرطوس57310964

يالالذقية57418633
ن
فاتنفاطمه رامز المغرقون

حمدهفاطمه رزق شمعونالالذقية57518408

عزيزهفاطمه محمد سيد عليالالذقية57622376

رجاءفتون فخر احمدالالذقية57719467

نافرح أسد محمدطرطوس57812324 مي 

راميهفرح سمي  احمدطرطوس57913752

هدىفرح صالح الديبحماة58021915

يحماة58121890 نهلهفرح علي قصيي 

رويدهفرح فؤاد معروفطرطوس58211317

عواطففرح لؤي ابو عبيدطرطوس5838699

بسيمةفرح نزار محمدطرطوس58411207

ابتسامقطر الندى صاطع معالالالذقية58519192

صباحقمر نزيه الورعهالالذقية58619948

ودادكاترين عماد ديوبطرطوس58711118

سحابكاردينيا مالك حميديطرطوس58811216

ناهدكرستينا شادي يوسفحمص58920541

ن رضوان فرفورطرطوس59010965 سامياكريستي 

سوسنكنانة سائر العباسطرطوس59111251

فريالكنانه رفيق كوساحماة59220394

روعهكنانه نزيه ابراهيمطرطوس59311759

عبي كنانه نورس اسماعيلطرطوس59412870

رانياكنانه يوسف عيىسطرطوس59512744

طهرانكنده اسعد عثمانالالذقية59619023

شذاكولشان رياض طوبوزالالذقية59718695

تغريدالرا تيسي  حموديحماة59819344

هالرا رامز رحالطرطوس59910755 سمي 

ليناالرا فادي عيىسطرطوس60012092

ريمالرا منذر اسعدالالذقية60119757

منالالرا منهل جوريهطرطوس60210004

والالذقية60320052 نعيمهالرا نجدت خضن

وفاءالنا حسن عيىسالالذقية60422398

ميساءالنا حسن مياطرطوس60510966

ابتسامالنا رياض شائبالالذقية60616893

ازدهارالنا مطيع مرهجطرطوس60711038

فاتنلبين أحمد حمدانطرطوس60811472
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اخالصلبين زهي  يوسفطرطوس60913435

ن ازدشي  بالوشالالذقية61017958 وفيقهلجي 

ن باسم عثمانطرطوس61110427 صديقهلجي 

ن جهاد منصورطرطوس61210757 يمينلجي 

ن حافظ ابراهيمالالذقية61317370 سماهرلجي 

ن عبدهللا ساترالالذقية61419951 رحابلجي 

 علي شبليحماة61519829
ن دالللجي 

 علي معروفطرطوس61611318
ن ايمانلجي 

 علي يوسفالالذقية61717943
ن ريملجي 

ن عيىس علوشطرطوس61813436 هنادهلجي 

ن فادي مياالالذقية61919952 عبي لجي 

ن محمد دالطرطوس62010759 ساميهلجي 

ن وسيم نادرطرطوس62112487 نرسينلجي 

ن يعرب احمدالالذقية62218909 رشالجي 

ن يوسف حمدانطرطوس62311360 ايمان احمدلجي 

نرسينلىم أحمد مصطفنطرطوس62412872

دالللىم سالم هزيمطرطوس62510724

سمرلىم مازن حسنالالذقية62619654

مينلىم محمد ابراهيمطرطوس62714236

أفراحلىم يقظان سالمهالالذقية62820319

يالالذقية62918989 رجاءلمياس يارس عمي 

سناءلميس بدر ابراهيمطرطوس63011006

نرسينلميس ثائر ركنهحماة63121903

احالملميس محمد عليطرطوس63212489

خديجهلوتس نوفل حسنحماة63321904

ن ابراهيم عيىسطرطوس6349395 منالوجي 

عفراءلورا سلمان سليمانحماة63519918

رفيعهلورنس مزيد سلمانالالذقية63618026

ليندالورين حسن رضوانحماة63719348

اكتماللورين نضال سليمانطرطوس63813763

فتلوليتا رائد مرحباطرطوس63910968 مي 

حياةليال ابراهيم نجيمةطرطوس64011008

ميسونليال احمد عليطرطوس64112873

رغداءليال اياد ابراهيمطرطوس64212608

عروبهليال ايمن اسعدطرطوس6439718

مينليال أحمد خلوفطرطوس64412414

رانيهليال فائز مرهجطرطوس64511039

سهامليال وسيم حسنالالذقية64620379
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جنانليالي علي شدودطرطوس64710725

جورجيناليديا مني  هزيمحمص64826166

ا فاضل ديبهالالذقية64920515 ن بنانلي 

تميماليل ثائر ادناويالالذقية65018618

لوليتاليل عدنان احمدطرطوس65110433

ناريمانليل مسعود طرافالالذقية65218997

تميماليليان ثائر ادناويالالذقية65318619

رامياليليان زياد ادنوفطرطوس6549515

منالليليان سامر عليطرطوس65511273

وظيفهليليان مسلم ديبالالذقية65619024

ن جهاد ابراهيمطرطوس65710969 خلودلي 

ن رفعت سالمهطرطوس65810760 بدورلي 

يالالذقية65919371
ن سعيد القاضن سحرلي 

 غصن قرحاليحمص66023227
ن غادهلي 

ن مني  سقرحماة66120162 دالللي 

سندسليندا قصي زوانالالذقية66221337

وسيلهلينه مهند عبد هللاطرطوس66311921

ن محمد القرصالالذقية66418990 زينبمادلي 

ن مخلوفطرطوس66511310 ن معي  نمادلي  املي 

ن مهند بليديالالذقية66618582 منالمادلي 

ن يارس مغامسالالذقية66716697 ناديامادلي 

اعتدالمارال قصي اسعدالالذقية66817021

ميساءماري مفيد رمضانالالذقية66916910

الفتمايا اروع خازمالالذقية67020519

ن دراسالالذقية67117390 ميادهمايا امي 

ن حبيبحماة67219491 اعتدالمايا أمي 

غادهمايا ثائر محمودطرطوس67310435

وفاءمايا حبيب مسلمطرطوس67413449

ن حسونالالذقية67520297 رانيامايا حسي 

ختاممايا حيدر اسعدالالذقية67620250

جمانهمايا سامر عثمانالالذقية67719000

عبي مايا سائر يوسفطرطوس67814248

بديعهمايا سهيل صالححمص67923542

سعادمايا علي احمدحماة68019744

زيناتمايا علي غنامطرطوس68111157

سهيالمايا عماد محمدطرطوس68210218

وفاءمايا غسان غانمحماة68319284

وقمايا فراس يونسالالذقية68418066 رسر
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فاتنمايا مازن عبد الرحمنالالذقية68516559

اكتمالمايا محمد مظلومحماة68619436

حياةمايا محمد يوسفالالذقية68722941

ي عنقاطرطوس68812202 روالمايا ناح 

عفراءمايا نبهان مرهجالالذقية68920481

ينمايا وايل سعيدالالذقية69019850 شي 

ريممايا يحي  عيىسطرطوس69110705

سالممايا يوسف شدادطرطوس69210513

ن بدر بدرالالذقية69321338 عتابمجدولي 

دارينمرام فريز محرزالالذقية69420906

رجاءمرام محمد ونوسطرطوس69512797

رينهمرجان جان شلحهالالذقية69617401

يطرطوس69710439
ن
نهالمرح ظريف شبان

نسيمهمرح عفيف محمدطرطوس69812619

منالمرح علي صيوحطرطوس69910653

رويدهمرح فؤاد معروفطرطوس70011320

ماريهمرح ناصف عليطرطوس70110920

لميسمروه شادي محالالالذقية70220307

ودادمروه صدوف عثمانالالذقية70321238

وردةمروه فراس صالحطرطوس70411289

ميساءمروى سامي ديوبطرطوس70510762

عناياتمروى سمي  باللطرطوس70612332

مريممروى صالح صالححماة70721906

نرسينمريان منصور عاقلطرطوس70810994

هاديامريانا عدنان عيىسطرطوس70912333

مديحهمريانه حكمت نجيمهطرطوس71011009

همريم باسم عليالالذقية71120024 سمي 

يمنهمريم جميل صالحالالذقية71219535

وفاءمريم عبد هللا ابراهيمالالذقية71318411

ونطرطوس71410515 هدىمريم عبد هللا عي 

سهي مريم عبدهللا مياطرطوس71510851

يمنمريم علي ديابطرطوس71613785

نرسينمريم فراس صالحالالذقية71720012

لوردامريم محمد فياضطرطوس71810654

جهينهمريم محمود داودطرطوس71910448

ن سليمانالالذقية72018625 نمريم معي  ياسمي 

وز جديدحماة72119352 عزيزهمالذ ني 

هملك أحمد ميهوبطرطوس72210922 سمي 
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مياسهمنار علي سليمانحماة72320118

سحرمنار نضال الشعارحماة72418141

عائدهمنار وفيق بركندهالالذقية72520910

شكوه صالحمنار يسي  حسنحماة72621893

اروىمنته وائل محمدالالذقية72718791

بثينهمين جميل حمامهالالذقية72819175

اسمهانمها عصام ديوبالالذقية72919026

وحيدهمها محمد أحمدحماة73019354

هحماة73119209 حسنه شهلهمها هالل شهي 

تغريدمها يوسف سلمانالالذقية73218379

ودادمي ابراهيم حسنالالذقية73319765

لميسمي ابراهيم داؤودالالذقية73417539

اكراممي أيمن شاعرحماة73522920

هناديمي عيىس غانمطرطوس73611552

ن حمودطرطوس73712650 احالممي ياسي 

فداءميار انور عباسالالذقية73820203

اج رمضان باش بيوكالالذقية73918210 سوكيمي 

فت يوسف علياالالذقية74018139 ابتساممي 

نا ظريف ملحمالالذقية74119629 فريالمي 

نا عمادالدين احمدالالذقية74221442 مريممي 

نا مروان قدححماة74319476 مينمي 

ي علي محفوضحماة74422003 جميلهمي 

ازدهارميس اصف حشيشالالذقية74519990

رانيهميس سليم عيسهالالذقية74615769

كوثرميس علي يوسفطرطوس74712527

مسيلهميس نظام نارصالالذقية74819718

سامياميس وسيم ابراهيمطرطوس74911627

امونهميساء محمد الشحادهالرقة75011647

وزميسم ايمن حسنطرطوس75111278 في 

رجاءميالنا حمزه الجبيليحماة75219925

الهامميليا علي صقورالالذقية75319063

ريمناديا عزالدين عمرانالالذقية75421341

عائدهناريمان حيدر غانمالالذقية75517960

فاطمهنانىسي دريد خي  بكالالذقية75619064

دعدنبال مدين عيىسطرطوس75711765

رجاءنتالي بديع ديوبطرطوس75810840

نالالذقية75919536 وكيبهنتالي ثائر شلغي 

حسنهنتالي نزار حموديالالذقية76021245
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 احمد عليطرطوس76112497
ن بثينهنتالي 

غربهنجالء شازيا منصورطرطوس76210925

خديجهنجمه احمد احمدطرطوس76311048

براءهنجمه ماهر جوالقالالذقية76417422

وزندى احمد يوسفالالذقية76520349 في 

مجيدةندى حكمت ابراهيمطرطوس76611321

حنانندى محمد اسي الالذقية76719590

فدوىندى هيثم عليالالذقية76820382

نبالنرجس رامز سليمانطرطوس76910971

ندىنرجس شهيد سليمانحماة77021909

وجدنرسين حمزه عبودالالذقية77119564

رجاءنغم احمد بدورطرطوس77210730

عواطفنغم ايمن شمهطرطوس77311131

مرادنغم إياد محمدالالذقية77422957

عفراءنغم باسم حرفوشطرطوس77510926

آمالنغم بشار الشيخالالذقية77619565

نجاحنغم حسن محمدالالذقية77719721

اكتمالنغم سامر درويشطرطوس77810927

غديره جزعهنغم طاهر احمدحماة77919213

تغريدنغم عبد الكريم درويشطرطوس78012711

كونيلهنغم علي ابراهيمطرطوس78111166

وسامنغم علي المحمدحماة78219590

شاديهنغم علي حيدرالالذقية78318110

هناءنغم غاندي طرافالالذقية78420435

احالمنغم فادي زيدانطرطوس78511322

غنوةنغم فادي عبد هللاالالذقية78619912

وفاءنغم محسن سليمونطرطوس78710457

عائدهنغم محمد ديبوطرطوس78811217

حليمهنغم محمد فارسطرطوس78913452

هناءنغم نضال خضورطرطوس79011010

وسامنغم نوفل شدادطرطوس79110522

اروىنغم يارس سالمهطرطوس79210944

فاطمهنغم يارس محفوضطرطوس79312750

زينبنغم يحي  درويشالالذقية79416712

غيداءنغم يرسب سليمانالالذقية79520300

رحابنوارة رامز هزيمطرطوس79612338

هيامنور اسامه بدورالالذقية79719566

املنور اسماعيل كل آغاالالذقية79822474
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عبي نور الهدى سمي  رستمالالذقية79919828

راميانور الهدى عبدهللا نصارحمص80023512

صفننور الهدى يوسف كفاطرطوس80110734

ن ديبحماة80219494 سحرنور أمي 

ناديانور بسام ملحمالالذقية80319657

سفانهنور رفيق شحادهالالذقية80419544

تغريدنور سمي  حسنطرطوس80511197

رندهنور طالب طهحماة80619357

احالمنور عزت عبدهللاطرطوس80710733

فداءنور علي الحدادالالذقية80819992

عيدهنور علي مرهجالالذقية80920077

رانيانور علي يوسفحماة81019930

داريننور عمار محسنالالذقية81120921

منيجهنور فايز غانمطرطوس81210014

رجاءنور فرند عبدهللاطرطوس81310945

ازدهارنور محمد حماديطرطوس81411256

فدوىنور محمد خضنطرطوس8159964

منالنور محمد رنجوسالالذقية81619680

ليندانور محمد سمندرالالذقية81719965

نهنور محمد محمدطرطوس81813359

سهامنور محمود عديرهالالذقية81920211

إرساءنور مصطفن سيد يوسفطرطوس82010460

رانيانور نسيم صالحطرطوس82110931

سناءنور وليد منال عمرالالذقية82218413

ديمانور يارس المحمددرعا82314117

غيداءنورا اسامه خرفانطرطوس82410932

امالنورا توفيق مرعيالالذقية82517549

الهامنورا يوسف رحالطرطوس82611168

سلىمنورالهدى احمد خبازهالالذقية82716926

ميساءنورالهدى عامر دردرطرطوس82811053

عبي نورمان احمد حسنطرطوس82911218

عالنوره عيىس عبودطرطوس83011257

ن بشار جارسطرطوس83112850 مي  ديماني 

هحماة83219478 ن محمد حجي  مي  ازدهارني 

ن غيث عيىسالالذقية83319829 انتصارنيفي 

مريمهازار جاسم كنعانطرطوس83410461

سحرهازار منجد رجبالالذقية83519195

الراهايدي عامر خليل السليمانحمص83620880
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اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

عال أسعدهبا سامي احمدطرطوس8379635

روعههبة هللا محمد اسعدالالذقية83821248

خديجههبة هللا نور الدين وزيرالالذقية83922496

هناءهبة علي عيىسطرطوس84010975

ريمهبه أحمد نعمهحماة84119592

ابتسامهبه شعبان حمودالالذقية84222962

ابتسامهبه عمار حليبيهالالذقية84317947

مفيدههبه عيىس ابراهيمطرطوس84410462

فاديههبه لؤي صالحطرطوس84512419

احالمهبه مالك ابراهيمطرطوس84610976

كوكبهبه نضال محمدالالذقية84719768

انتصارهبه هيثم بركاتالالذقية84819884

زهوههبه يعقوب المنصورحماة84919835

نبيلههديل امي  حمادالالذقية85019803

آمالهديل أسعد علي عثمانحماة85121910

نادينهديل أيمن أحمدحماة85221911

ابتسامهديل رامز غنامطرطوس85311169

هناءهديل رمضان عثمانطرطوس85411259

فاطمههديل عاطف غنيجهالالذقية85518159

ضحوكهديل عمر العبودطرطوس85614288

هالههديل فادي عيىسالالذقية85722967

ازدهارهديل كارس جنوبالالذقية85819804

عائدههديل محمد محمدالالذقية85920400

مريمهديل مدين أحمدطرطوس86014290

وزهديل مصي  حسونحماة86119358 في 

سماهرهديل مني  رحالطرطوس86210768

يالالذقية86321346 ميساءهديل ناهد حلي 

كوكبهديل يارس احمدطرطوس86412003

نعيمههذار علي سالمهطرطوس86510463

ريماهزار روبيل برهومطرطوس86610661

ريمههزار فراس عمرانطرطوس86712714

وزهزار يامن سلمانالالذقية86819099 في 

ابتسامهال أحمد العصطرطوس86910525

هالالذقية87022785 ن ههال سمي  الي  امي 

فاطمههال مصطفن حج اوغلوالالذقية87122511

هدىهنادي احمد الحواططرطوس87210662

كطنههند احمد الصبيخانالالذقية87322514

ربالهيا ابراهيم بلولحماة87420650
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هناءهيا اصف درويش هليلالالذقية87518832

وسامهيا محمود عليالالذقية87620887

رن هيا نبهان عليطرطوس87712665

هيامهيا نهاد محمدطرطوس87812879

غصونهيا نورس حميديطرطوس87911220

عبي هيفه رامي دويريالالذقية88020255

ن عمار محمدالالذقية88119569 هيلي 
كفن

زينبوردة منذر حسونحماة88220124

فداءورود أحمد اسي طرطوس88310996

ركسناورود عزيز حيدرحماة88419438

غاناوسام عباس سعيدطرطوس88512260

تغريدوعد فراس حموديالالذقية88619724

باناوفاء جمال احسانالالذقية88718006

نادياوفاء محمود خليلطرطوس88811532

وعدوالء فيصل دوحهحماة88919496

عليا حسونوالء نادر عيىسحماة89019215

ن صقرطرطوس89112751 فدوىوئام تحسي 

مناليارا تيسي  اسماعيلطرطوس89213851

اري    جيارا سامر زريفةحماة89320249

لورىيارا ضاحي حسنالالذقية89420256

رادهيارا عيىس قاسمالالذقية89519100

امتثاليارا غياث عثمانالالذقية89621349

كليالالذقية89718487
ن لينايارا مفيد تين

غيثاءيارا نبيل ديوبالالذقية89817561

لميايارا نظي  شحادهالالذقية89918866

نجوديارا يوسف اسماعيلالالذقية90018841

ن قيس عليالالذقية90119971 عائدهياسمي 

ن محمد خي  السعدالالذقية90222531 هدىياسمي 

ن نديم موىسطرطوس90310712 نادينياسمي 

ن يونس زهرهطرطوس90410771 علياياسمي 

يرسىيانا عابد محمدطرطوس90511698

مديحهيانا عدنان محمودطرطوس90611138

روبايانا عماد سالميطرطوس9079578

نالالذقية90820782 عائدهيمام معاذ صالح الحسي 
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