
التفقداالسم والشهرة الرقم التفقداالسم والشهرة الرقمالتفقداالسم والشهرة الرقم
دعاء عفوف81بسمة فموم41احمد نداف1
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ربا مخزوم83بالل ديوب43ازدىار الجدي 3
رحمو مسطو الحمبي84بالل محناية44اسيمة العالش4
رزان  المعماع85بمقيس مشمب45اكرام سحار5
رزان ربيع86بنان كنفوش46االء الحسن6
رشا البكور 87بيان جعموك47االء الشنتوت7
رشا الشيخ خالد88بيان جمعوط48االء الطو8
رشا جدعان 89بيان جيجاه49االء عبد الرزاق9
رشا خالد90بيان غزال50الين فرحة10
رشا مراد أغا91تسنيم درويش51امتثال رحمون11
رشاالعبدالرزاق92جمعو حمدوالمصطفى52امير االمير12
رغد الحرامي93جنان حجار53امين الشيرازي لصباغ13
رفاه الديري94جوليا اليوسف54ايمان السويد14
رفيدة المصري95حازم شوربا55ايمان النجم 15
رمى البيطار96حازم كجك56إلياس األسمر 16
رنيم ابو الدان97حبيب كمال يعقوب57إيمان الحمو 17
رنيم زمار98حسان بكري58أحمد الجدعان18
رنيم سالمة 99حسان ترو59أحمد فؤاد غزال19
رىام السعود100حسن سميح الحسن60أشرف البغدادي البارزي20
رىف الباكير101حسناء احمد61أغيد التركاوي21
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رىف حسن103حمدو الفرىود63أمجد ابراىيم23
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رؤى تميتي105حمزه الحمبي65آسيا طنب25
ريم الصفتمي106حميدة عمار66آالء العميوي الشنتوت26
ريم الفارس107حنا قصطور67آالء المحمد المحمود27
ريم الفاعوري108حنين خدوج68آالء عبد الرزاق28
ريما  سالم الشيخ109حنين عرار69آمنة الدياب29
ريما ديوب110خالد الشيخ70آمنة فرحات30
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زينب االسعد112خالد شحود72بانة القواف32
زهرة غريب113خالد عزازي73بانة الالذقاني33
زينب االسعد114خالدة األصفر74بتول الخمورة34
زينة الزين115ختام العموش75بتول أبي زمر35
زينة الصباغ116خمود صابر76بتول عبد السالم36
سارة السبع117دانيا خموف77بتول كروما37
سارة قدورة118دانيا عبد العزيز 78بدور مرقا38
سارية السموم119دعاء سختورة79براء المممي39
ساندرا غالم120دعاء عرفة 80بسمة البغدادي40
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