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دمشق

دمشق  1995حنانأبي الطباع بن محمد ظافر

حمص  1998غادهاحمد  المين بن محمد

ريف دمشق  1995قمراحمد السيد عمر بن عبد الكريم

ريف دمشق  1992هدىاحمد العر بن محمد

حماة  1996سميةاحمد الملك بن حسان

دمشق  2001منى الهبودأحمد الهبود بن يوسف

ادلب  1991هناءاحمد حنش بن عبد الرحمن

راس المعره  1997شمسه حمامهاحمد حيدر بن محمد

ريف دمشق  1996روضهاحمد رمضان بن ايمن

رنكوس  1993جميله عاشورأحمد عاشور بن مسعود

دمشق  1997ديبهاحمد عبد الرحمن بن محمد

عين التينه  1996ساريه ماميشاحمد عيون بن خالد

دمشق  1995شهنازاحمد معتصم المصري بن محمد خالد

حمص  1998دعداديب عصفوره بن عيسى

محكان  1992فاطمه المطرالهمام الخليف العبيد بن رضوان

ريف دمشق  2000منىامجد رمضان بن محمد محفوظ

حمص  1988فكريةانس الشوفي بن عدنان

دمشق   1994صفاء أبو خيرأنس سيف الدين بن سجيع

دمشق   1993ظبيه الهبولانور البغدادي بن نوار

طرطوس  1994نهلهباسل محمد بن حكمت

شهبا   1999ماجده الشاكوشبلل هلل بن جلل

ريف دمشق  2000سماحتغلب الدرويش بن يحيى

حلب  1998ريمجانو كل يعقوب بن سمير

ريف دمشق  1996نادياجهاد عيروط بن حازم

دمشق  1993نهىجورج جروج بن انور

زبداني  1997سوسن الخوليجورج يعقوب بن سهيل

دمشق  1995نهلهجوزيف فرحات بن جورج

درعا  1991سلمحازم العمارين بن انور

دير الزور  2000حمدهحسام العباس بن محمد

دمشق  1992فايزةحسن ديروان بن نذار

دمشق  1999سعادحسين ابو عزيز بن وليد

الجفره  1992حليمه المحمدحسين الهويش بن علي

درعا غاريه شرقيه  1999سهامحمدان الرفاعي بن ممدوح

دير الزور  1989يازيخالد حميد بن حسين



دير الزور  1984حنانراغب دهام بن حمود

درعا  2000يسرىزياد الفقير بن محمود زكي

مزرعة بيت جن   1992ثراء عبودزياد عثمان بن محمد

درعا  1997سهامسيف الدين العلي بن ناصر

دمشق  1990اسيماطلل زينه بن عبد الرزاق

درعا  1996آمنهعبد الرزاق السعدي بن محي الدين

ريف دمشق  1992فاطمهعبد الكريم ابو ضاهر بن محمد

درعا  2001سماهرعبد ا السعدي بن هيسم

درعا  1989سميرهعبد ا عقل بن ابراهيم

الرقة  1992شمسهعبدا العفنان بن رشيد

حماه  1999فاطمهعدي الصالح بن محمد

كسوه  1989حنان الخطيبعلء الشيخ بن خليل

دمشق  1998فايزه السوقيعلء صالح بن جابر

درعا  1998تمامعلء طحان بن علي

دمشق  2000جميلهعلي ضيف ا بن محمد خير

درعا  2001زينبعمر الزامل بن عبد القادر

درعا  1997غادهعمر العاسمي بن سمير

دمشق  1995فهميهعمر حلق بن محمد سعد الدين

اللذقيه  1994مرامعمر عنتر بن مصطفى

حمص  1994نزيههعيسى حبوس بن محمد

اللذقية  1994فداءعيسى هلول بن بسام

دمشق  2000ساميه الطرشغيث ابو رافع بن وسيم

مشفى درعا  1996زينب الخالديفادي الخوالدة بن عبد السلم

الباغوز  2001فطومه المسمارفهد المسمارالعطيه بن علي

دمشق  1992سلوى ترككابي ملحم بن رياض

خبب  1989سميره الخوريكنان الخوري بن شريف

دمشق  1987ميساءكنان نوفل بن عادل

بكا   1993نجوى ابو حجيليلؤي الشيباني بن حسن

دمشق  1994مريم العليلؤي دبو بن خالد

دمشق  1990مريملؤي طرودي بن محمد

النبك   2001سميره النعسانماجد التنك بن نزيه

دير الزور  1999زينبماجد العبد بن خلف

ريف دمشق  1995هدىمازن العر بن محمد

دمشق  1998سلوىمأمون عربش بن احمد رافت

ريف دمشق   2000شريفهمجد فروه بن علي

ريف دمشق  1987مريممحمد الحاج علي بن حسن

درعا  1989هياممحمد الحسن السراحين بن زياد

درعا  1994خديجهمحمد الخليل بن عبد الرحمن



سرغايا  1993منى العرمحمد العر بن علي

درعا  2001رانيامحمد العلي بن يحيى

درعا  2000مريممحمد الكلش بن عامر

كناكر  1998نهل الحلقمحمد المصري بن مصطفى

دمشق  1986نزههمحمد انس شهبندر بن هشام

دمشق  1997رنامحمد أنس ميقري بن محمود

حلب   2001امينه اخصيممحمد بازككه بن محمود

دمشق  1991مهامحمد حسام تنبكجي بن اياد

دمشق  1997سهىمحمد ديب المصري بن حمدي

السهوه  1999رباب الخضرمحمد ذيب بن سالم

ريف دمشق  1986تماممحمد شحادة بن عبد الكريم

دمشق  1995نسرينمحمد شفيق النويلتي بن هيثم

حلب كفركار  1993ساميهمحمد ضاهر المحمد بن عبدالله

دمشق  1994سمرمحمد عرول بن هيثم

ريف دمشق  1996خالديهمحمد فرح بن مامون

دمشق  1992فلكمحمد كامل بن فايز

دمشق  1999منالمحمد كنعان بن مأمون

دمشق  1996سوسنمحمد مطيط بن نبيل

دمشق  1993ملك بقلهمحمد ياسر بقله بن محمد ممدوح

دمشق  1998لمىمحمد يحيى العزي بن عصام

دمشق  1997سائدةمحمود حوا بن سهيل

حمص  1992نجوىمحمود مصري بن عبدو

حلب  1993شاديهمصطفى الحجو الحمدي بن بلل

مشفى دوما  1989بشيره سلممصطفى سريول بن سليم

درعا  1992عبيرمضر الحمصي بن ايمن

ريف دمشق  1997امنهمضر صالح بن عبدالعزيز

ريف دمشق  1998دللمعن فياض بن بدر الدين

زبداني  1998غاليه التلمهند التل بن محمد

درعا  2000حنانمهند الحريري بن جهاد

دمشق  2000منىمهند رمضان بن محمد محفوظ

درعا  1998سناءموفق الحمصي بن نضال

النبك  1991سميحه بتوزناصر بتوز بن حسن

المارات  1994نوالناصر حمود بن مامون

ريف دمشق  1993هدىنسيم قسام بن نزار

درعا  2000عتابنور الدين التركماني بن جمال

قطنا  1991مي منذرنورس النبواني بن زيان

نبك  1998ريم مرادوليد العبد بن خالد

السويداء  1997نعايموليم عريج بن عزت




