
ي
الطالبالرقم االمتحان 

آية عزيزة حازم الدويك1

هبه عبد المجيد القصاب2

جود جالل غزال3

ي4
الياس اسعد حوران 

فراس بسام ميده5

محمد عبد العزيز محمود الصياد6

لي    رشاد عقيد7

يارس  عمر حافظ8

عمار هيثم جادهللا9

بدر جورج نعمه11

مايا محمد محسن الطباع12

لي   شادي بدوي14

محمد بشر اسامه طري15

سالم محمد مني  صبحه16

 العلي17
محمد حسي  

لي   محمد رفيق زند الحديد18

ي19
عبد الرحمن غياث نابون 

قاسم محمد سعيد ظريفه20

فرح طارق المالكي21

يوسف بكري موصللي22

فادي  جورج عبد النور23

عباده وفيق حسن24

خالد محمد ديب25

محمد بشي  حسان السادات26

عباده محمد شيخه27

دينا محمد يارس حباب28

م29 راما محمد جمال بي 

محمد يحي  عبد المتي   جانو30

ليالس محمد سالمة31

رشا ميشيل زينيه32

ي33
الوند محمد غسان آله رشر

تامر رفيق ربابه34

ماسه محمد ماهر حمامي35

 قونيه لي10
رؤى مصطف 

هال محمد مي  علي13

آيه بشار زعبالوي36



غزل  مروان الحريري37

رايه احمد حافظ38

ي39 محمد صبحي يارس المغرن 

محمد رأفت غزال40

ي41
 
نزار زياد اسكاف

قمر محمد سامر الخطيب42

يام علي يونس43 مي 

لي   نذار الطيان44

رنيم بالل الحرصي45

راما محمد سامر بريمو46

محمد عبد الرحمن بسام طرابلسي47

مجيد حسان قسام48

ي49
عقبة محمد طالل البالن 

محمد جالل بريز50

ي51
محمد عمار البوشر

جيسي فادي يعقوب52

نور مازن يوزباشه53

علي محمد رسدار54

حال عماد الدين كلزية55

مؤيد خالد زريق56

ميشيل بسام معوض حداد57

أمل أحمد خالد األطرش58

طارق محمد الحسن59

سارة جمال النابلسي60

عمر محمد توفيق الشعار61

محمد فاروق محمد فراس ملك62

عالء اسماعيل صفو63

حسي   محمد غسان الكيال64

ي65
راما فايز الحكوان 

و66 فرح عماد الدين عماد الدين شخشي 

نجوى عصام الراشي67

ماجد عصام الراشي68

ي 69 ريتا حرمانوس عرقتنح 

عال حسان عالو70

تولي   محمد ماهر السمان71

محمدسعيد وائل الدغلي72

أحمد عبد الوهاب حديد73



موش فادي العواد74

عمر  مختار أبو الشامات75

مارال غسان اصلو76

عدنان غسان هواش77

آية محمد رضوان الحمصي78

جودي عبد النارص عمايري79

يوسف  أحمد عالف80

محمد يمان محمد قره بطق81

لمياء محمد محسن الطباع82

ي83
محمد الهيثم حسان علوان 

محمد  سامر مطيط84

راما  محمد فايز قدة85

ي86 مايا أحمد جي 

حسام عصام عبد المعطي87

بيان حسام الكردي88

محمد حسي     عاصي89

بيان علي وهبة90

ي عيد91
سامي أحمد بستان 

همام  عبد الهادي النجدي92

جالل  آصف دحبار93

ي94
غيث لؤي الحصي 

دانا مروان راشد95

عبادة أحمد فالح96

محمد غيث محمد فادي الهندي97

أحمد عمار الهندي98

بتول محمد بسام حامدة99

ي100 تاال بسام طبح 

عبد الرحمن طارق عالف101

ي102 بح  إياد حسان رسر

حال صالح قاسم103

كريم  عصام اللحام104

ي دقماق دقماق105
بالل هان 

ابراهيم  احمد خونده106

حسام ماهر عربش107

مصطف   عدنان طالب108

لؤي زاهر سمكة109

ي110
هاديا محمد هيسم المهايي 



ماجد  محمد الحالق 111

رغد هيثم الفرحان112

ي113 بح  رغد مهند الشر

محمد أنس  محمد سامر حمزة114

رييع  معي   أبو راشد115

عدنان محمد عامر الحسكي116

  مهند الحسكي117
لي  

محمد براء سامر الطباع118

ي119
نور الدين  عصام حلوان 

شادي ساهر أبو نبوت120

ي121
أنس محمد السبيي 

محمد محمد السمكري122

ي عبيد123
 
أوصاف  شوف

ي124
مجد هشام الحوران 

جان  بشار أبو جراب125

يزن رمضان سليمان126

هبة هللا محمد رضوان الحسكي127

مجد وليد اليوسف128

النا  حسن  الدقر129

محمد فراس بلليش محمد130

ي131
نور عالء دليوان 

عبد الرزاق  فايز شيخ أوغلي132

حسن أسامة عباس133

ي134
عالء الدين حسن كباريي 

ي135
دعاء محمد مارديي 

غيث ابراهيم قطف136

محمد مؤمن  محمد خي  القطان137

حسي    عاصم اسماعيل138

 السحلي139
عدنان  حسي  

ي140
محمد يامن  محمد يارس تللو النشوان 

سامر فايز غنيم141

ي142
ليث  الياس العنيي 

عبد الرحمن  محمد سالم األمي 143

روان  عارف  هاشم جمال144

يف145 ندى  بشار الشر

رضوان سمي  الحكيم 146

ك147 مي  خليل الي 



ي148
لجي    خالد أوطه باشر

محمد اوس خالد الدهان149

فادي  ملكي حداد150

آالء  أمي   الرمحي  151

ريم محمد الجمعات152

ي153 مجد بشار المحملح 

جان بسام األشقر154

جيسي مروان قدشي155

غاده لونه مجد عاليا156

يزن عفيف بركات157

أحمد بدر الدين صياح الصعيدي158

ي فالحة159 كاترين  جورج زعي 

سدره  عمر بللو160

ي فادي القبالن161 كان 

مجد علوان عيس162

محمد مسلم محمد فايز الكجك163

ي164
منتىه  عادل مارديي 

محمد حسام ماجد دعاس دعاس165

عمر  محمد سمي  حمد166

محمد غيث حسام الطرزي167

عالء مهند نارص168

هادي محمد الشايب169

راما باسم الكيال170

عبد الرحمن محمد عبد الرؤوف  حمصي171

لمياء خالد عمر باشا172

مرح محمد سامر عزيزية 173

أحمد يارس زينو174

محمد طالل هيثم وهبه175

يزن بسام كعدان176

ي177
أويس  حسام الدين حلوان 

تولي    نضال صالح178

أحمد  عادل مرصية 179

مارك  ميشيل صالومه180

الياس  غيفارا ابو سكه181

النا غسان خلوف182

بشر  فاروق المشهور183

صفاء حسي   غريب184



ي  حميدان185
حال رجان 

محمد عمر محي الدين الصمصام186

ساره  بشار عرنوس187

محمد مجد ماجد زين العابدين188

سارة برهان عشماوي189

إيلي ابراهيم حمصي190

محمد خالد محمد األشمر191

لوليا محمد أيمن شحاده192

محمد حمزه منصور المرصي193

زيوار   معي   الست194

روال  وديع حسن195

أمي   فرحان شعالن196

مجد بشار حموليال197

ديانا  نورس زبيده198

صفوان  حسن نرص الدين199

وسام  أسامة عزام200

احمد  ايمن وحش المغاربة201

تاال  باسل تميم202

ي المزيك203 بح  محمد كريم حسام الدين الشر

عمر مني  المرصي204

راما  جهاد القلعي205

تاله فارس طعمه206

عبد الوهاب محمد شيخ نجيب207

ي208
راما  محمود كعكرن 

يمان محمد رضوان  الحزام209

اسامه أسد العطار210

يزن عادل عامر211

أيهم بسام عيطه212

اليسار حسان خنسه213

محمد  سمي  البدوي214

فخري اسامة اسعيد215

ي معروف شاغوري216
طون 

احمد حسان جبان217

احمد خالد عيون218

وسام جريس ضيف هللا 219

محمد خي  يحي  ارمنازي220

نور الدين محمد برر الدين العشا حسونه221



ي222
رامي بسام حسي 

أيهم محمد سهيل الخياط223

حسناء سامر خي 224

ارساء زهي  قرطومه225

تسنيم محمود صوان226

محمد رشيد اسامه المحيمد227

ي خليل العالوي228
امان 

أحمد مصطف   عبد الهادي229

سلىم هيثم خوري230

محمد بالل محي الدين  جاويش 231

علي  رفيق الطفيلي232

غي  محمد مروان الحناوي233

ماريه غسان الخباز234

ي235
مايا طارق السعدون 

محمد شادي عبد الرزاق عاشور236

لجي   إياد حابس237

غاليه احمد هيفا238

ي239
 
ف ليث يارس رسر

ايهم فايز نابلسي240

نور محمد عبد هللا241

ي242
صبا مصطف  الحلوان 

شهد سمي  بقدونس243

ي244 روان مازن قرن 

اء245 مجد سعيد الخرص 

جورج جهاد أبو نصار246

ي سامي الخوري247
جون 

وديع فايز دعبوس248

عهد سليمان العيدان249

ابراهيم  بشار الرجال250

النا فيض هللا الرجب251

عالء محمد علي الحداد الحموي252

دياال جهاد المرصي253

سبع بسام خليل254

شهد  حسان التلي255

يزن بسام نشار256

محمد علي رضوان قشالن257

هايدي هادي المنجد258



ي ادريس259
يارا هان 

لوليا محمد خالد النجار260

ي261  بسام ايون 
لبي 

نور حسان عبود262

جودي بشر السمان263

محمد جود محمد بشر السمان264

محمد رفيق محمد حسن الرز265

محمد كريم  عبد الرزاق السبيعي266

ي267
محمد زهي   احمد بشار المسالح 

ي268
 
محمد مصطف  باراف

نائل  عمار االتاشي269

ي270 مجد نبيل الحلي 

ي271 صالح الدين محمد ايون 

لي   خليل سلوم272

محمد غيث محمد مني  عرفة273

ي274 هشام  أحمد فراس الحلي 

سح  محمد علي حرو275

عالء جميل عازر276

ي277
فاديا أنس حلوان 

فرح  صالح قاسم278

عباده احمد دراج279

ي280 بتول احمد طارق قلعه ج 

ي281 رؤى محمد وهيب الذهي 

داليه  حسان الجزائري282

سامح فادي زين الدين283

شهد  تمام  االسدي284

خديجه خالد ديب285

كارال عيس دلول286

كرم ماجد الياس287

جيسيكا  نهيل  حداد288

ي289
امي    عماد اليمي 

هال عبد المنعم السلطي290

بتول محمد بكر291

احمد نارص كحيل292

ريتا بسام الخوري293

حني   ماجد بركات294

فرحان جرجس قرقور295



عبد الكريم  محمود نرص 296

دارين حازم عبد الحق297

روان  لؤي الرفاعي298

رغد بسام البوش299

لىم محمد هشام سكر300

محمد علي سامر محفوظ301

شادي نبيل نداف302

تيماء مصطف  عبد العزيز303

جود احمد  الطباخ304

هبه طالب علي305

فرح  حسام الدين الخياط306

تاال خلدون العقاد 307

رامه عبد الرحمن األزرومي308

محمد  أحمد لؤي ميي  309

ي310
محمد معتصم  محمود قبان 

محمد سليم نضال الحموي 311

لي    كمال التشه312

زين العابدين اسماعيل محمد313

اندريه يوسف المعري314

مجد الدين  عياد  سواح 315


