
 

 

 

 اختبار تحديد المستوى األول للمشاركين في المارثون البرمجينتائج 

 _ فئة األطفال 2020لألطفال واليافعين  
 

 

 المستوى المتقدم

ID االسم باللغة العربية اسم المستخدم 
126483 shant_126483 شانط هراج بوغيكيان 

126514 Nour_126514 نور اياد حاتم 

126648 Mhd_kareem_126648 محمد كريم عالء ظاظا 

141825 ali_141825 علي شريف ميا 

 

 

 المستوى المتوسط

ID االسم باللغة العربية اسم المستخدم 

126380 Manar_126380 منار ماهر أيوب 

126381 Mhd_Laith_126381 محمد ليث محمد عماد رسالن 

126404 Tala_126404 تاال حكمت الشركة 

126425 ibrahem_126425 ابراهيم علي حماد 

126448 yoseef_126448 يوسف سدير جمالة 

126456 abdalrahman_126456 عبد الرحمن محمد بركات 

126459 bailasan_126459 بيلسان عماد الديبو 

126467 Mohamad_Akil_126467 محمد عقيل خالد كيالي 

126485 Tala_126485 تالة عبد الكريم قطاش 

126488 Wael_126488 وائل وهبي قباني 

126489 Waheed_126489 وحيد طاهر قضيماتي 

126524 Abdullah_126524 عبدهللا محمود صدور 

126594 Abdoallah_126594 هللا ذوالفقار سليمان عبد 



 

 

126659 kamal_126659 كمال سومر كركوتلي 

126676 Sama_126676 سما احمد الشمري 

126682 Saria_126682 سارية محمد عصام مرستاني 

126692 Leen_126692 لين احمد شيخ الشباب 

126696 Mahmod_126696 محمود محمد امين الذهبي 

126706 Mhd_Ali_126706  علي سامي الصوصمحمد 

126742 ahmed_126742 أحمد اسماعيل عرنوس 

126743 Doaa_126743 دعاء نضال خليل 

140573 basel_140573 باسل فادي لبابيدي 

140576 nawara_140576 نوارة سعيد خالد 

140605 osama_140605 أسامة محّمد رياض الحبش 

140669 massa_140669 ماسة توفيق شمسيني 

140686 zen_140686 زين احمد االشقر 

140754 rami_140754 رامي فادي العشي 

140882 anas_140882 أنس محمد الحواط 

140892 sana_140892 سنا دياب الحالق 

140964 jana_140964 جنى محمد عامر األشقر 

140984 yazan_140984 يزن وائل شربا 

140986 mohmmad_zein_140986  ياسر فاعورمحمد زين 

141374 zeen_141374 زين محمد خير نخال 

141388 jana_141388 جنى سامر شبلي 

141397 haydara_141397 حيدرة باسم عثمان 

141448 marwan_141448 مروان محمد اديب اللحام 

141518 roni_141518 روني إيليا جيلو 

141523 hussen_141523 حسين محمود هيشان 

141648 karem_141648 كريم حيدر عبدهللا 

141658 ali_141658 علي مازن زهرة 

141707 abdulrahman_141707 عبدالرحمن محمد معتز فيومي 

141712 georjina_141712 جورجينا نقوال قصقوص 

141715 haidarah_141715 حيدرة ايهم بري 

141726 mhd_ghaith_141726 محمد غيث محمد بدر قزموز 



 

 

141740 ammar_141740 عمار خضر القاسمي 

141753 zaid_141753 زيد أسامة الخطيب 

141788 farouk_141788 فاروق محمد فراس الجاسم 

141831 sami_141831 سامي مصري زاده 

141853 laith_141853 ليث فراس أبو عباس 

141860 alaa_141860 آالء علي محمد 

141880 abed_141880  هللا عبد الدائمعابد عبد 

141886 ward_141886 ورد هالل خازم 

141892 ibrahem_141892 ابراهيم وسام حسن 

141893 noor_141893 نور محمد نورس وطفه 

141915 mahmoud_141915 محمود محمد المالكي 

141955 jana_141955 جنى باسل الدهان 

141968 kenan_141968 كنان محمود بوفرود 

141977 antonios_141977 أنطونيوس هيثم نخلة 

141986 majd_141986 مجد عدنان الرفاعي 

141996 jehad_141996 محمد جهاد عبد المعطي برغوث 

141998 jad_141998 جاد أنس علي 

142003 deema_142003 ديمة عماد الدين قدسي 

142014 laith_142014 ليث يحيى الطحان 

142015 fatema_142015 فاطمة زهير ابوزيد 

142018 mounir_142018 منير محمد شموط 

142032 obada_142032 عبادة معن البرغلي 

142040 ali_142040 علي احمد السيد 

142042 jwaad_142042 جواد احمد السيد 

142044 mohammad_basel_142044 محمد الباسل احمد الحارس 

142046 omar_142046  الذهبعمر عالء أبو 

142074 shahed_142074 شهد محمد أسامة أكتع 

142083 majd_142083 مجد اسماعيل رومية 

142101 mikhaeel_142101 ميخائيل يوسف سمعان 

142118 youssef_142118 يوسف ماهر حبيب 

142138 ali_142138 علي عزات عبدهللا 



 

 

142141 ahmad_142141 أحمد محمد منعم 

142144 rima_142144 ريما محمد رياض عربية 

142147 adnan_142147 عدنان حسام أحمد 

142152 hadi_142152 هادي حسين الحامض 

142162 zabrgd_142162 زبرجد عبد الكريم طيارة 

142167 jad_merjaneh_142167 جاد مرجانة نعمت هللا مرجاتة مرجانة 

142186 zain_142186 زين حسام الملحم 

142199 silva_142199 سيلفا حسين بكر 

142219 zayd_142219 زيد عالء الدين علبي 

142242 elias_142242 الياس وليد الخوري 

142257 jan_142257 جان ادمون فضول 

142260 abd_alqader_142260 عبد القادر بشار رجب 

142271 abd_alhakeem_142271 عبد الحكيم عالء الباشا 

142299 layan_142299 ليان محمود الدباس 

142302 basher_142302 بشير عالء الدين عرابي 

142332 yasen_142332 ياسين محمد الحمصي 

142357 hamza_142357 حمزة قيس حجيرة 

142369 amy_142369 إيمي فؤاد حنا 

142377 luna_142377 لونا طاهر األجا 

142397 mariam_142397 مريم زهير درويش 

142424 yazan_142424 يزن عمر الطحان 

142451 rayan_142451 ريان طارق أشقر 

142465 karam_142465 كرم زياد أيوب عربش 

142597 celine_142597 سيلين محمد جلخي 

142605 lana_142605 النا منذر سلوم 

142626 wleed_142626 وليد خالد الزين 

142652 mostafa_142652 المقدم مصطفى إياد 

142671 sergio_142671 سيرجيو سمير الخوري 

142674 mohamad_142674 محمد حسام سعيد 

142726 julie_142726 جولي حسن فرج 

142765 abd_alrhman_142765 عبد الحمن بشير الحو 



 

 

142774 ahmad_142774 أحمد محمد منصور 

142782 mayar_142782 ميار محمد جهاد العلي 

143196 abd_alrahman_143196 عبد الرحمن محمد بشار عطري 

143211 alaa_143211 آالء عمران ابراهيم 

143229 awss_143229 أوس عدنان حسين 

143247 mohammad_kassem_143247 محمد قاسم محمد عيد الساسة 

143268 tala_143268 تاله مراد البرازي 

143300 zein_143300 زين عمار علي 

143321 farah_143321 فرح عامر طهماز 

143337 shojaa_143337 شجاع غسان نهى 

143483 jan_143483 جان محمد نذير علي 

143487 wissam_143487 وسام جمال النعسان 

143494 yara_143494 يارا مهند علي 

143523 yazan_143523 يزن سهيل المسبر 

143525 saleh_143525 صالح منير عبد هللا 

143545 sameaa_143545 سميع سليمان اسكندر 

143550 hayyan_143550 حيان مازن دعبول 

143579 tarek_143579 طارق مازن صنين 

143620 eel_143620 إيل علي ديبة 

143624 nayaa_143624 نايا أحمد جانودي 

143629 sam_143629 سام محمد درويش 

143636 lana_143636 النا محمد منصور 

143643 hashem_143643 هاشم قيس سميا 

143679 mohamad_143679 محمد بشار العلي 

143701 adam_143701 آدم محمود عثمان 

143707 menesa_143707 منيسى حسين المدور 

143721 rivaldo_awad_143721 ريفالدوعوض فدي الشدايدة 

143726 haitham_143726 هيثم محمد مدين برادعي 

143893 dima_143893 ديمة محمد ممدوح المملوك 

143982 omar_143982 عمر سعدو معاد 

144015 ammar_144015 عمار ياسر نوح 



 

 

126384 omar_126384 عمر بديع سراس 

126385 Omar_126385 عمر محمد حيان مهرات 

126409 Zena_126409 زينة محمد بريمان 

126417 alma_126417 الما محمد نجم 

126491 Zain_126491 زين عيسى سلطان 

126501 Aram_126501 آرام حسام علوش 

126598 Omar_126598 عمر محمد خير شاهين 

126628 Fares_126628 فارس زاهر ياغي 

126641 Qusai_126641 قصي لؤي ادريس 

126647 Mouhanad_126647 مهند محمد ابراهيم 

126675 Salma_126675  التنيرسلمى قاسم 

126683 Sarya_126683 سارية غياث الحلو 

126709 Mhd_Majed_126709 
محمد ماجد محمد فراس الحكيم الشهير 

 بالطبيب

126753 Saad_126753 سعد عبدالرحمن نقاوة 

126756 Zain_Aldeen_126756 زين الدين نزار بسطاطي 

127004 razan_127004 رزان محمود حميدان 

140746 ali_140746 علي نديم ناصيف 

140891 salsabil_140891 سلسبيل دياب الحالق 

140936 ammar_140936 عمار مجدي الحمكية 

140942 zain_alabedeen_140942 زين العابدين غاندي قره فالح 

140985 serag_aldin_140985 سراج الدين مصباح دراق السباعي 

141371 ram_141371  الزهررام وائل عازر 

141372 zain_141372 زين وائل عازر الزهر 

141377 ahmad_141377 أحمد حسن أبو هريرة 

141582 rashid_141582 رشيد محمد باسم الحمصي 

141810 noor_aldeen_141810 نور الدين طارق طيارة 

141967 yousef_141967 يوسف علي سلوم 

142004 layan_142004 ليان مرهف حامد 

142020 mtans_142020 مطانس الياس سويد 

142022 khadijah_142022 خديجة خالد صيبعة 



 

 

142027 yamen_142027 يامن محمد جود 

142031 mohammad_ammar_142031 محمد عمار معن البرغلي 

142045 zena_142045 زينة بالل عبيد 

142047 mohammad_anas_142047 محمد أنس محمد ياسر الحرش 

142048 hamza_142048 حمزة أحمد العطار 

142086 karam_142086 كرم فادي حداد 

142177 mahmoud_142177 محمود عبد اللطيف محمد 

142249 farid_142249 فريد تهامي التلي 

142263 masa_142263 ماسة محمد الجمال الجمال 

142323 zeineddin_142323 زين الدين عمر الحافظ 

142360 osama_142360 أسامة محمد باكير 

142368 aimar_142368 إيمار فؤاد حنا 

142422 mahmoud_142422 محمود نبيل سليمان 

142492 abdallah_142492 عبدهللا عثمان غميض 

142755 leth_142755 ليث شادي الجمال 

142756 nagham_142756 نغم شادي الجمال 

143182 alyaman_143182  احمد ارحيماليمان 

143365 leith_143365 ليث ماهر سليمان 

143370 abdul_munam_143370 عبد المنعم وائل المنجد 

143484 abdalrhman_143484 عبد الرحمن سليمان اسكندر 

143559 abd_alrazak_143559 عبد الرزاق حسان كبيسي 

143634 abdalmoeen_143634 عبد المعين بدر الدين الناصر 

143656 taj_143656 تاج غيث شميس 

143813 raghad_143813 رغد موفق غزال 

143970 batoul_143970 بتول إحسان الرفاعي 

126336 aisha_126336 عائشة محمد فادي األتاسي 

126366 Mhd_YASEEN_126366 محمد ياسين محمد الحواط 

126369 Mhd_raef_126369 محمد رئيف محمد غسان رعد 

126388 Sarah_126388 سارة محمد باسم الحمصي 

126444 Shaaban_zidan_126444 شعبان زيدان أحمد زيدان 

126447 Yacoub_126447 يعقوب محي الدين مرهج 



 

 

126463 layan_126463 ليان محمد فراس الجاسم 

126500 Aram_126500 آرام باسل جناد 

126517 Taim_126517 تيم سموءل البري 

126638 Hamza_126638 حمزة محمد عصام مرستاني 

126652 Hosien_126652 ُحسين علي عباس 

126700 Maritta_126700 ماريتا هاني عجمي 

126728 Ward_126728 ورد منهل عدي 

126747 Ammar_126747 عمار محمد بالل الحموي 

140690 ahmad_azzam_140690 أحمد عزام عماد يكن 

140748 muhamad_nuor_140748 محمد نور فاروق الزيد 

140948 yasser_140948 ياسر احمد العيوير 

141519 ali_141519 علي عبد الرزاق محمد 

141809 omar_141809 عمر معتز باسط 

141989 yousif_141989 يوسف سلطان حليوا 

142405 yara_142405 يارا خضر النهار 

142406 abdullatif_142406 عبداللطيف احمد العمير 

142592 nour_aldeen_142592 نور الدين مصطفى فاخوري 

142722 masa_142722 ماسة سامر خازم 

143214 ali_143214 علي أحمد عروق 

143316 huda_143316 هدى محمد توفيق القصيباتي 

143354 ornina_143354 اورنينا رائد العلي 

143619 anas_143619  الخطيبأنس زهير 

143797 lana_143797 النا تمام الموسى 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المستوى المبتدئ

ID االسم باللغة العربية اسم المستخدم 

126350 Hafez_126350 حافظ محمد ألفين 

126359 leen_126359 لين ايهاب ابراهيم 

126412 mkaram_126412 مكرم مالك فركوح 

126413 abdalsatar_126413 عبد الستار احمد خلف 

126418 dima_126418 ديمة محمد ايهم درويش 

126437 NOHAD_126437 نهاد سنان درغام 

126439 rein_126439 رين كميل عرنوق 

126452 Ebrahem_126452 ابراهيم عدي غصة 

126457 ahmad_126457 احمد عبد الهادي خطاب 

126464 Leen_126464  جلب عبدالوهاب جلب جلبلين 

126468 mohamad_nour_126468 محمد نور محمد خالد بنود 

126503 Ebrahem_126503 ابراهيم علي يحيى 

126532 Evan_126532 إيفان حسان عيسى 

126533 Farah_126533 فرح اسعد االحمر 

126552 Ribal_126552 ريبال رياض سعادة 

126612 aya_126612  عرقسوسيآية عمار 

126623 Daleen_126623 دالين عامر الشمعة 

126668 Laila_126668 ليلى أحمد رابعة 

126720 Riad_126720 رياض سامر الحميد 

126721 Rima_126721 ريمه محمد سامر حباب 

126725 tala_126725 تاال عمار عرقسوسي 

126744 Jaffar_126744 جعفر باسم منى 

140540 jaudy_140540 جودي محمد مصري 

140544 jory_140544 جوري وسيم الطباع 

140558 rama_140558 راما طارق بركات 

140560 salah_140560 صالح سامر عبود 

140579 farah_140579 فرح المثنى حسن 

140589 abdulgafar_140589 عبدالغفار حسام الشرفلي 

140665 majed_samman_140665 سمان سمان محمد مجد سمان طارق 



 

 

140667 abd_alelah_140667 عبد اإلله سامر مهرات 

140677 maha_140677 مها محمد رمضان 

140694 yahya_140694 يحيى باسم شموط 

140698 yousef_140698 يوسف باسم شموط 

140735 khuder_140735 خضر علي حسن 

140755 maha_140755 مهى فادي العشي 

140812 hala_140812 حال علي محمد 

140822 taim_140822 تيم فريد الحلبوني 

140842 amro_140842 عمرو أسامة عتون 

140843 sarah_140843 سارة زياد محمد 

140871 sedra_140871 سدرة عدنان الفتيان 

140883 naser_eddin_140883 نصر الدين رعد العيدان 

140924 rose_140924 روز وفيق خضور 

140939 mouhamad_140939 محمد محمود نعسان 

140969 alabas_140969 العباس محمد حسن 

140976 khdeer_140976 خضير ابراهيم الناصر 

141001 abd_allatif_141001 عبد اللطيف محمد ياسين سمية 

141399 alaa_141399 آالء شادي قاسم 

141408 ahmad_141408 احمد علي عبود 

141428 thabet_141428 ثابت احمد السيد احمد 

141446 omar_141446 عمر محمد بسام حايك 

141453 marita_141453 ماريتا كفاح حمد عزام 

141512 sadek_141512 صادق عبدهلل داغستاني 

141526 patricia_141526 باتريسيا رامي خبازة 

141551 lujeen_141551 لجين محمد خير طحان 

141552 hamzh_141552 حمزة محمد خير طحان 

141566 yhya_141566 يحيى أحمد بيبرس 

141580 kais_141580 قيس الياس العنيني 

141601 karim_141601 كريم وليد خلّوف 

141652 aos_141652 أوس هيثم سعد الدين 

141657 yousof_141657 يوسف نبيل صالح 



 

 

141661 mhd_taim_141661  الشمعةمحمد تيم عامر 

141667 maryam_141667 مريم غياد درويش 

141670 mohammad_141670 محمد خالد حاج رشيد 

141679 zain_141679 زين ايهاب الزراد 

141685 eman_141685 إيمان أمين البدوي 

141703 sara_141703 ساره عالء حمود 

141705 shahed_141705 شهد راني العلي 

141722 samya_141722 ساميه محمد بدر قزموز 

141727 muhammad_141727 محمد محمود سعدية 

141728 hala_141728 حال محمود سعدية 

141729 zeina_141729 زينة محمود سعدية 

141741 sana_141741 سنا محمد حواصلي 

141749 sami_141749 سامي سامر هوشه 

141761 husein_141761 حسين زكريا الصفير 

141762 aous_141762 أوس خضر شاهين 

141765 yamam_141765 يمان ربيع جحجاح 

141766 miral_141766 ميرال سالم الكبة 

141775 karam_141775 كرم ابراهيم محمود 

141794 abdulrahman_sebai_141794  عبدالرحمن محمد سامر أتماز السباعي 

141801 rama_141801 راما رامي سفور 

141812 talia_diab_agha_141812 تاليا دياب أغا محمد رضوان المدني 

141828 ziad_141828 زياد رامي مصري زاده 

141830 mustafa_141830 مصطفى عمر فاروسي 

141835 rein_141835 رين انطوان التلي 

141840 fadi_141840 فادي نقوال قصقوص 

141841 rayan_141841 ريان انطوان التلي 

141849 mounir_141849 منير وائل معمر 

141850 foaad_141850 فؤاد سمير النداف 

141851 assad_141851 أسد رياض خبازه 

141867 maya_141867 مايا أحمد هاجر 

141868 malek_141868 مالك أنس سليم 



 

 

141920 abd_alah_141920 عبدهللا محمد السياعي 

141929 limar_141929 ليمار نمير عيسى 

141933 rami_141933 رامي ياسر منصور 

141934 mouafak_141934 موفق عماد فرج 

141939 yaman_141939 يمان بشار هواري 

141949 zenb_141949 زينب عمار اليقة 

141952 berlla_141952 بيرال شحاده هالله 

141953 yazan_141953 يزن باسل مسرابي 

141954 abd_allah_141954 تمام بالي عبد هللا 

141979 opeda_141979 عبيده أنس صالح الدين 

141982 souad_141982 سعاد عمر حوت 

142000 mahmoud_142000 محمود فادي المصري 

142005 youssef_142005 يوسف أكرم حماد 

142009 abd_alrazak_142009 عبد الرزاق مصطفى قصار 

142016 maryam_142016 مريم اسماعيل البواب 

142024 alia_142024 عليا عدنان عمر 

142026 feda_142026 فدى عزمي الناصر 

142034 shames_142034 شمس كامل العلي 

142056 baihas_142056 بيهس حمزة البيطار 

142058 mohamd_142058 محمد باسل درويش 

142062 mortada_142062 مرتضى محمد الحمصي 

142063 jamelh_142063  فرج صالحجميلة 

142084 ahmad_142084 أحمد اسماعيل رومية 

142095 layan_142095 ليان أحمد علوية 

142124 hommam_142124 همام خالد جورية 

142136 laith_142136 ليث محمد مبارك 

142149 aws_142149 أوس أيمن شدود 

142163 hiam_142163 هيام أحمد فضل فضل 

142164 judi_142164  حسان الكجكجودي 

142180 zen_142180 زين عبد اللطيف محمد 

142191 karam_142191 كرم باسل عبدهللا 



 

 

142193 yousef_142193 يوسف محمد الجمال 

142202 sama_142202 سما ماهر العلي 

142207 ghena_142207 غنى بشار التونجي 

142211 jawad_142211 جواد عالء صالح 

142217 omar_142217 عمر عالء الدين ايمش 

142224 baraah_142224 براءة حسام الدين مدور 

142226 haneen_142226 حنين اسامة النبهان 

142240 nichola_142240 نقوال عبدهللا التلي 

142243 loay_142243 لؤي وليد الخوري 

142245 lelyan_142245 ليليان يحيى حديد 

142248 afaf_142248  برموعفاف بشار 

142251 george_142251 جورج سهيل طحان 

142253 laith_142253 ليث تهامي التلي 

142258 samira_142258 سميرة ايمن نصيف 

142268 elsie_142268 إلسي الياس العنيني 

142287 dema_142287 ديمة محمد باسم البزرة 

142290 abd_alhamid_142290 عبد الحميد خالد محمد 

142293 samir_142293 سمير علي األشقر 

142294 hayl_142294 هايل عيسى بركات 

142315 ahmad_142315 احمد عبد الرحمن الدبس 

142316 ebrahem_142316 ابراهيم عبد الرحمن الدبس 

142329 ahmad_142329 أحمد حسان الرفاعي 

142336 loujyn_142336 لجين زياد شرف 

142340 ghena_142340  غياث الهيفيغنى 

142349 yousef_142349 يوسف عامر نواره 

142354 mohamad_kher_142354 محمد خير محمد عماد طبيخ 

142374 nour_142374 نور فادي هالله 

142378 farah_142378 فرح مأمون بلبل 

142380 hozefa_142380 حذيفة فاضل صباغ 

142395 yaman_142395 يمان رياض أبو اللبن 

142412 yousef_142412 يوسف محمد صايغ 



 

 

142428 marah_142428 مرح كمال عطية 

142434 ahmad_mansour_142434 أحمد منصور زياد مليحي 

142438 raian_142438 ريان ملهم طرقجي 

142463 layan_142463 ليان محمد شريف إيمش 

142464 kenan_142464 كنان محمد شريف إيمش 

142503 nebras_142503 نبراس عاهد ابودرهمين 

142563 bakri_142563 بكري جمال نجار 

142606 rafif_142606 رفيف أحمد عجين 

142608 kawthar_142608 كوثر احمد يسين 

142614 adm_142614 آدم علي شعبان 

142618 mohamad_walid_142618 محمد وليد عبد الرزاق حالق 

142630 masa_142630 ماسة احمد وضاح النبهان 

142637 lilit_142637 ليليت تمام صالح 

142641 mohammad_142641 محمد حسن العساف 

142645 mohamad_deeb_142645 محمد ديب عمر سرور 

142653 yaman_142653 يمان إياد المقدم 

142663 maram_issa_142663 مرام عيسى فخرالدين عيسى عيسى 

142684 rouha_142684 رها أحمد السخني 

142690 jolie_142690 جولي رامي فهد 

142691 lin_142691 لين رامي فهد 

142693 mohamd_142693 محمد وسام يوسف 

142696 ahmad_142696 أحمد ملهم الدباغ 

142702 lamar_142702 لمار عادل سالمة 

142721 zeed_142721 زيد واصف مونس 

142725 ahmad_142725 أحمد سلقيني عبد العزيز سلقيني 

142728 rabih_142728 رابح كنان شاكر 

142735 ram_142735 رام معين حسن 

142742 lana_142742 النا ناجي بيريش 

142743 safaa_142743 صفاء رواد الخطيب 

142747 solaf_142747 سالف حّسان عريج 

142775 farah_142775 فرح وسيم ديب 



 

 

142787 nour_142787 نور شيرين الجفان 

142793 hiba_142793 هبة عمار رمضان 

142805 omar_142805 عمر محمد برهوق 

143166 abd_alrhman_143166 عبد الرحمن محمد خير الدين الخطيب 

143167 maram_143167 مرام جمال نجار 

143169 abd_alaziz_143169  الخطيبعبد العزيز محمد خير الدين 

143170 karim_143170 كريم حازم موسى 

143177 mohammad_143177 محمد إحسان خدام 

143180 mohammad_143180 محمد ابراهيم الشعار 

143194 taim_143194 تيم إياد الياس 

143210 yahya_143210 يحي عمران ابراهيم 

143212 laith_143212 ليث صبحي الحسين 

143220 bielsan_143220 بيلسان لورنس الحمد 

143222 karam_143222 كرم عبد الرحمن العوض 

143235 rama_143235 راما وردان سليم 

143274 aya_143274 آية رأفت جربوع 

143302 aya_143302 اّية أحمد الزحيلي 

143340 mohamad_143340 محمد غسان نهى 

143341 omar_143341 عمر غسان قيروط 

143345 arwa_143345 اروى محمد عبدهللا 

143353 mouhammsd_sohaib_143353 محمد صهيب عبد الحفيظ الحداد 

143486 radwan_143486 رضوان جمال النعسان 

143507 diana_143507 ديانا عدنان شكوحي 

143526 marwan_143526 مروان أحمد سيجري 

143538 remas_143538 ريماس نايف العويش 

143549 hamzeh_143549 حمزة مازن دعبول 

143565 sara_143565 سارة انس ساريج 

143567 tarek_143567 طارق حسني أصفري 

143569 hasan_143569 حسن مازن سلمان 

143570 nagham_143570 نغم محمد طالل فتة 

143574 shahed_143574 شهد محمد طالل فتة 



 

 

143575 mohamed_hassan_143575 محمد حسان محمد طالل فتة 

143581 firas_143581 فراس مازن صنين 

143583 amr_143583 عمرو صفوان تسابحجي 

143589 rouha_143589 رهى محمد وائل درويش 

143593 ahmad_143593 أحمد مصطفى بارود 

143594 bana_143594 بانة مازن سلمان 

143595 fulla_143595 فلة أحمد إسماعيل 

143599 janna_143599 حنه هللا فراس جزار 

143603 abed_alrhman_143603 عبد الرحمن محمد شريف جتاره 

143604 hasan_143604 حسن يعرب أحمد 

143616 heba_143616 هبا زهير الخطيب 

143621 loreen_143621 لورين مهند معاد 

143622 souliman_143622 سليمان رامي فويتي 

143628 abduljawad_143628 عبد الجواد ماهر المصري 

143633 mariam_143633 مريم راكان عالء الدين 

143644 ali_143644 علي وائل ادريس 

143657 alesar_143657 أليسار حسن العلي 

143659 susan_sakhry_143659 سوزان الصخري أسامة الصخري 

143677 danial_143677 دانيال حسان صارم 

143678 khaled_143678 خالد ربيع عثمان 

143683 adam_143683 آدم سليمان جمالة 

143689 ream_143689 ريام مفيد العنزي 

143695 eas_143695 إياس عدنان الرفاعي 

143696 ali_143696 علي فراس حسن 

143713 nawal_143713 نوال سامر جاهل 

143722 mayar_143722 ميار عبدهللا حديد 

143725 wod_143725 وّد محمد فضل هللا علي 

143742 naya_143742 نايا مهند مصطفى 

143749 hala_al_zubi_143749  حال الزعبي نور الدين الزعبي 

143754 walid_143754 وليد محمد خالد خضرو 

143768 wissam_143768 وسام اندريه فياض 



 

 

143774 hala_143774 حال خالد حالوه 

143780 aram_143780 آرام فادي موسى 

143783 molham_143783 ملهم محمد مجاهد صافي 

143819 khaled_143819 خالد ماجد الخطيب 

143822 abd_alrahman_143822 عبد الرحمن احمد البريدي 

143884 jana_143884 جنى محمد سعيد حسن 

143889 lilyan_143889 ليليان يزن زكريا 

143894 ghazal_143894 غزل وسام خليل 

143898 abed_alhady_143898 عبد الهادي لؤي ديوب 

143903 fajer_143903 فجر تمام زكريا 

143911 tasnem_143911 تسنيم باسل غطاس 

143929 leen_143929 لين طالب حمود 

143930 moaead_143930 مؤيد عبدالحليم زرزور 

143934 nedaa_143934 ادريس نداء وسام 

143942 haefaa_143942 هيفاء نواف ادريس 

143951 jana_143951 جنى محمد جمال الحسين الحسين 

143960 fares_143960 فارس واثق سلمان 

143969 omar_143969 عمر إحسان الرفاعي 

143973 yaman_143973 يمان محمد سامر الرفاعي 

143977 mohammad_143977 محمد محمد خرمه 

143979 layan_143979 ليان علي بعيون 

143981 hala_143981 حال سعدو معاد 

143997 rahad_143997 رغد عامر الرفاعي 

144002 tasneem_144002 تسنيم عامر الرفاعي 

144010 elias_144010 الياس جورج عيسى 

144012 jouly_144012 جولي نسيم مشرقي 

126378 lamis_126378  خير أبو زيدلميس محمد 

126392 tala_126392 تالة نبيل الحموي 

126407 Youmn_126407 يمن عبد الرؤوف طليمات 

126423 HAIDARA_126423 حيدرة احمد حسن 

126432 lorn_126432 لورن ممدوح قنيزح 



 

 

126446 tala_126446 تاال سمير زمريني 

126449 youshaa_126449 يوشع علي قدور 

126451 zoe_126451 زوي فراس حربا 

126458 Akram_126458 اكرم منار الرفاعي 

126465 Mahmood_126465 محمود عبد القادر برغل 

126493 zeina_126493 زينة عبد الحميد كيالي 

126509 Hisham_126509 هشام سامي بدر 

126522 Zein_126522 زين علي يحيى 

126550 Patricia_126550  جورج عالمباتريسيا 

126553 Rojeh_126553 روجيه سامر معمر 

126556 Stephany_126556 استيفاني ايليا الكبة 

126557 Takla_126557 تقال فادي الخوري 

126571 marwan_126571 مروان محمد حيدر 

126595 Abdool_alrhaman_126595 عبد الرحمن قاسم التنير 

126609 Amjad_126609  باسم البزرةأمجد محمد 

126645 Monir_126645 منير عالء الدين الحامضة 

126698 majed_126698 مجد مرعي ريا 

126703 maya_126703 مايا طارق بركات 

126723 Salma_126723 سلمى عاطف العبدهللا 

126729 Yaman_126729 يمان فراس شعيرية 

126731 Yazan_126731 يزن طالل عرابي 

126734 Yousef_126734 يوسف ذو الفقار حمد 

126757 Zena_126757 زينة بسام عجاج 

140545 mohamad_saif_140545 محمد سيف وسيم الطباع 

140574 leen_140574 لين فادي لبابيدي 

140575 yousef_140575 يوسف المثنى حسن 

140587 lana_140587 النا ياسر كلزي 

140591 yousef_140591  بسام خضريوسف 

140592 hamza_140592 حمزة عبد الحكيم القشعم 

140602 christian_140602 كريستيان بشار كاركينلي 

140655 farouk_140655 فاروق محمود نعمان 



 

 

140668 shahed_samman_140668 شهد سمان طارق سمان سمان 

140671 allaith_140671 الليث كنان يوسف 

140687 amani_140687 اماني سامر الشركة 

140688 hadi_140688 هادي سامر الشركة 

140693 ward_140693 ورد سامر عدي 

140701 shahd_140701 شهد محمد هشام بقدونس 

140766 ahmad_140766 أحمد محمد ياسين عرموش 

140772 lamar_140772 لمار أحمد المصري 

140791 mohamad_nour_140791  نبهانمحمد نور جمال 

140875 sara_140875 سارة محمد حسن 

140899 ghazel_140899 غزل علي محمد 

140941 moayad_140941 مؤيد محمد اسامي 

140958 amar_140958 عمار طارق عز الدين 

141360 ahmad_141360 احمد فادي شمسين 

141405 mohamad_141405 محمد رامي شاهين 

141406 mohammed_khaled_141406 محمد خالد محمد بركات 

141407 ahmad_141407 أحمد أكثم الخضور 

141409 yazan_141409 يزن شادي ميخائيل 

141410 haidar_141410 حيدر ضياء الدين الخطيب 

141451 rand_141451 رند عامر الحسين 

141468 zina_141468 زينة مصطفى ميرو 

141474 hekmat_141474 حكمت معروف القاق 

141476 rahaf_141476 رهف شادي بهرلي 

141478 rand_141478 رند نضال خليل 

141484 lubabah_141484 لبابه محمد ناصر الدقاق 

141541 ahmad_141541 أحمد منذر شيخ تراب 

141548 omar_141548 عمر عقبة إبريق 

141556 yousef_141556 يوسف علي صبح 

141562 laila_141562 ليلى أحمد رضا 

141581 joelle_141581 جويل ماهر كبه 

141588 mohamad_osama_141588 محمد أسامه محمد مهند فرج 



 

 

141592 anas_141592 أنس ناصر صراميجو 

141593 mhd_rafik_141593 محمد رفيق حسان جاموس 

141600 majd_eddin_141600  الموالديمجد الدين فراس 

141602 leen_141602 لين هاني العقلة 

141609 sama_141609 سما باسل علي 

141631 sara_141631 سارة صالح وفائي 

141656 juman_141656 جمان احمد هندي 

141663 mohammad_bassam_141663 محمد بسام وسيم عابدين 

141665 lya_141665 ليا يوسف عاقل 

141666 gamr_141666 قمر يوسف عاقل 

141669 yaman_141669 يمان حسام الدين الشيخ 

141682 andreh_141682 اندريه زياد الخوري 

141690 aref_141690 عارف رشيد الغبره 

141713 haneen_141713 حنين جهاد حماد 

141735 ghina_141735 غنى عبد الحليم الزرعي 

141737 ahmad_141737  األجردأحمد ضياء الدين 

141742 yazan_141742 يزن أحمد زمزم 

141750 yakod_141750 يعقوب يوسف الشيخ اسماعيل 

141756 mohammad_marwan_141756 محمد مروان محمد أسامة كنعان 

141763 issa_141763 عيسى خضر شاهين 

141764 obai_141764 أبي عبد الوهاب قدور 

141777 taim_141777  طباعتيم محمد شادي 

141790 youmna_141790 يمنى عز الدين السيد 

141792 mariam_141792 مريم محمد الحمود 

141795 saleh_141795 صالح محمد سليمان 

141805 mohammad_141805 محمد أحمد الشهابي 

141814 elaf_141814 إيالف زياد زعرور 

141821 amer_141821 عامر باسل السمان 

141839 jamal_141839 جمال عناق زينة 

141842 bilal_141842 بالل محمود المنسي 

141845 jinar_141845 جينار الياس رعد 



 

 

141847 sivak_141847 سيفاك جورج الخوري 

141854 taha_141854 طه بسام االخوان 

141857 jameel_141857 جميل محمد أبو الهدى الطباع 

141862 joulie_141862  محمود العليجولي 

141865 alaa_141865 آالء محمد باسل أبوزيد 

141870 abdulkader_141870 عبد القادر محمد أشرف الصفوة 

141877 mohammad_141877 محمد خالد حمود 

141885 sana_141885 سنا صفوان الحصني 

141891 bisan_141891 بيسان محمد مصطفى 

141894 yousef_141894  حسنيوسف وسام 

141918 obaida_141918 عبيدة نضال الفحل 

141926 zein_141926 زين باسل ابوشهال 

141930 mohammad_141930 محمد غياث حاج يحيى 

141932 hala_141932 هال أكثم الحسين 

141935 sama_141935 سما محمد مصري 

141938 zein_alaabden_141938 زين العابدين رافع حمدان 

141945 jouliana_141945 جوليانا جورج قزما 

141958 zeen_141958 زين علي محمد 

141962 julia_141962 جوليا جهاد سالمة 

141964 abd_alhamid_141964 عبد الحميد مرعي الخطيب 

141972 mohammad_jaafer_141972 محمد جعفر محمود باكير 

141974 sham_141974 شام يحيى العثمان 

141980 lamar_141980 لمار عمر حوت 

141983 kareem_141983 كريم الدين فواز كلثوم 

141990 mahmod_141990 محمود وائل سراس 

142001 yahya_142001 يحيى رواد مصطفى 

142021 hassan_142021 حسن عبد اللطيف سعود 

142023 hussein_142023 حسين عبد اللطيف سعود 

142029 dyaa_alden_142029 ضياء الدين رشاد العثمان 

142035 yasser_142035 ياسر عماد الدين الميداني 

142038 ahmad_ghaith_142038 أحمد غيث محمد خماش 



 

 

142050 zain_aldien_142050 زين الدين محمد طارق الطرابيشي 

142051 lana_142051 النا محمد طارق الطرابيشي 

142061 hadi_142061  الحمصيهادي محمد 

142075 besher_142075 بشر محمد أسامة أكتع 

142103 ali_142103 علي رشاد عبد الحميد 

142110 nagam_142110 نغم ياسر الرمضان 

142126 shahd_142126 شهد لؤي غره 

142128 ali_142128 علي زين العابدين مصطفى 

142134 nour_142134 نور غالب البرهودي 

142137 youshaa_142137 يوشع حسام الحسن 

142140 petra_142140 بيترا منهل يوسف 

142142 remy_142142 ريمي منهل يوسف 

142148 adam_142148 آدم أيمن شدود 

142153 omar_142153 عمر خالد نعناع 

142156 tasneem_142156 تسنيم محمد شادي حمدان 

142169 mostafa_142169 مصطفى معتز العم 

142172 ibrahem_142172 ابراهيم علي منصور 

142173 angelina_142173 انجلينا علي منصور 

142175 ali_142175 علي مازن عيسى 

142182 tala_142182 تالة خليل العنان 

142187 gorge_142187 جورج رياض الغربي 

142188 zain_142188 زين طالل محمد 

142190 mater_142190  حسنمطر صخر 

142194 wadie_142194 وديع لطيف لطيف 

142204 yomna_142204 يمنى خليل علي 

142210 rahaf_142210 رهف محمد طريف الكردي 

142227 khder_142227 خضر مظفر يوسف 

142231 marah_142231 مرح اسامة النبهان 

142232 laith_142232 ليث ناظم اليونس 

142244 aazar_142244  نبيل الكبهعازار 

142247 fares_142247 فارس كابي عبيد 



 

 

142261 berlla_142261 بيرال منير بطرس 

142262 carla_142262 كارال منير بطرس 

142264 carine_142264 كارين منير بطرس 

142296 micheal_142296 ميشيل سامر نصر 

142300 bushra_142300 بشرى محمد األعرج 

142303 yaseen_142303 ياسين خالد تباب 

142305 mohammad_142305 محمد خالد تباب 

142307 mona_142307 منى خالد تباب 

142314 eleanor_142314 إليانور وائل يوسف 

142317 adnan_142317 عدنان محمد كاسم جوخدار 

142320 mohammad_142320 محمد جمعة خرياطي 

142325 mohammed_142325 محمد عبد الرحمن مهنا 

142364 sedra_142364 سدرة أحمد أبو قبع 

142365 ibrahim_142365 ابراهيم رامي عدرة 

142372 lamitta_142372 الميتا نخله التلي 

142373 rasha_142373 رشا فادي هالله 

142379 marim_142379 مريم احمد جراح 

142389 ghazal_142389 غزل جابر محمود 

142425 joud_142425 جود فائق ابراهيم 

142437 sara_142437 سارة محمد خلدون الجزايرلي 

142440 roaa_142440 رؤى مروان البلعة 

142452 magd_142452 مجد مصطفى البني 

142482 omar_142482 عمر لؤي العجل 

142531 abd_alhadi_142531 عبد الهادي أحمد حرصوني 

142564 hasan_142564 حسن مصطفى سمان 

142565 kawthar_142565 كوثر مصطفى سمان 

142578 obby_142578 أبي مهند حسن 

142593 alhasan_142593 الحسن جواد عبد اللطيف 

142601 kareem_142601 كريم لؤي الصواف 

142612 besan_142612 بيسان محمد العباس 

142613 alhussein_142613  جواد عبد اللطيفالحسين 



 

 

142615 ali_142615 علي منير خضور 

142616 sale_142616 سالي نمير محمد 

142627 kareem_142627 كريم زكوان حموي 

142628 elaf_142628 إيالف خالد الزين 

142634 seba_142634 صبا لؤي سالمة 

142635 ahmad_142635 أحمد محمدغسان نويدر 

142638 sedra_142638 سيدرا راغب يوسف 

142642 maya_142642 مايا حسن العساف 

142672 maxim_142672 مكسيم سمير الخوري 

142707 orwa_142707 عروة فارس أطرش 

142712 sham_142712 شام يامن حميرة 

142736 tasnim_142736 تسنيم سلقيني عبد العزيز سلقيني 

142737 yazan_142737 يزن عبد العزيز سلقيني 

142740 zain_elaabedin_142740 زين العابدين موسى عيده 

142741 ymn_142741 يمن ناجي بيريش 

142757 ahmad_142757 أحمد محمد فراس حشاش 

142758 haila_142758 هائلة محمد فراس حشاش 

142770 yousef_142770 يوسف عيسى درويش 

142772 zain_142772 زين منقذ أبو ليث 

142783 loujain_142783 لجين بالل القادري 

142799 yazan_142799 يزن عالء الون 

142804 elaf_142804 ايالف محمد زهير برهوق 

143172 tarek_143172 طارق عمر محفوظ 

143178 ahmad_143178 أحمد جابر حسن 

143181 sharbel_143181 شربل شادن لطفي 

143195 ali_143195 علي محمد رجب 

143208 amer_143208 محمد عامر محمد عمران علبي 

143225 hamza_143225 حمزة ايمن شعيب 

143234 amr_143234 عمرو محمد بسام عيون السود 

143250 ramez_143250 رامز الحكم دندي 

143267 hussain_143267 حسين علي سالمة 



 

 

143288 sara_143288 ساره محمد رامي ويس 

143289 qais_143289 قيس حسان المحمود 

143299 yousef_143299 يوسف خليل خليل 

143314 joud_143314 جود ماهر العرقسوسي 

143319 masaa_143319 ماسه بربور خالد بربور بربور 

143320 yaser_143320 ياسر عامر طهماز 

143336 taim_143336 تيم رأفت جربوع 

143349 samer_143349 حللو سمير رامز 

143357 ahmad_143357 أحمد محمود رفاعي 

143492 hasan_143492 حسن محمد علي أبو النور 

143493 ebrahim_143493 ابراهيم مهند علي 

143502 ward_143502 ورد فادي الوعري 

143511 mjdaldeen_143511 مجدالدين ماهر االدريس 

143513 shahd_143513 شهد شعبان الشعبان 

143514 abdulwahab_143514 عبد الوهاب سامر طرابيشي 

143516 jad_143516 جاد سهيل المسبر 

143554 masa_143554 ماسة خلدون معاد 

143557 juman_143557 جمان قتيبة الناعمة 

143558 shaima_143558 شيماء قتيبة الناعمة 

143560 entesar_143560 انتصار حسان كبيسي 

143566 muhsen_143566 محسن بسام الصارم 

143576 mayar_143576 ميار عبدهللا مليكي 

143596 lora_143596 لورا أحمد اسماعيل 

143606 zain_aldeen_143606 زين الدين يعرب أحمد 

143607 tyoka_143607 تقا محمد شريف جتاره 

143613 jad_143613 جاد أسامة حسين 

143617 abdulgafar_143617 عبد الغفار ماهر المصري 

143627 rajaa_143627 رجاء فراس أبو سيف 

143637 mera_143637 ميرا راكان عالء الدين 

143640 haifaa_143640 هيفاء إبراهيم علو 

143641 hanade_143641 هنادي مازن محمود 



 

 

143652 zein_143652 زين غيث شميس 

143655 jawad_143655 جواد حازم شمو 

143666 mhd_faide_143666 محمد فيضي محمد أدهم كيالني 

143667 sama_143667 سما كنان التركاوي 

143684 ali_143684 علي بشار العلي 

143685 mohammad_143685 محمد احمد الحمامي 

143730 daneal_143730 دانيال ايمن علي 

143739 abdulhi_143739 عبد الحي اسماعيل مربية 

143740 ali_143740 علي اسماعيل مربية 

143743 hamza_143743 حمزه سامر نوح 

143755 omar_143755 عمر غانم الطباع 

143756 loujain_143756 لجين رامي كللي 

143765 abd_al_kader_143765 
عبد القادر القادري بكر القادري 

 القادري

143784 ahmad_tarek_143784  بوادقجياحمد طارق محمد هشام 

143787 
mhd_adnan_alkhjatib_14378

7 
محمد عدنان الخطيب بسام الخطيب 

 الخطيب

143789 fahed_143789 فهد محمد شما 

143791 nahla_143791 نهله عبد القادر زرزور 

143804 rana_143804 رنا عارف كركو الجاسم 

143816 yehia_143816 يحيى خوجة محمود خوجة 

143818 lamar_143818 لمار محمد احسان المعلم 

143880 nesmah_143880 نسمه وليد حسن 

143885 helena_143885 هيلينا يزن زكري 

143892 karam_143892 كرم اسجيع علي اسجيع 

143902 amjad_143902 أمجد عمر عيد 

143905 momen_143905 مؤمن شكري الموسى 

143908 baher_143908  زكريابحر تمام 

143921 heba_143921 هبة محمد الحسن 

143932 elaf_143932 ايالف نصرهللا الواوي 

143933 alma_143933 الما بالل ابراهيم 



 

 

143940 amer_143940 عامر فرج ادريس 

143944 yasmeen_143944 ياسمين شحاده السليم 

143954 ebrahem_143954 ابراهيم احمد عثمان 

143958 raghad_143958 رغد نبيل قيروط 

143967 bahjat_143967 بهجت محمد عثمان 

143974 mayas_143974 مياس عامر حبش 

143975 almas_143975 ألماس عامر حبش 

143976 hozaifa_143976 حذيفة خلدون سكري 

143980 lojain_143980 لجين علي بعيون 

143983 mohamed_al_kaderi_143983  القادري بكر القادري القادريمحمد 

143984 yahia_143984 يحيى بكر القادري 

143994 nour_143994 نور بشار عرفه 

143996 abdullah_143996 عبد هللا عامر الرفاعي 

144000 sara_144000 سارة خالد الرفاعي 

144001 suondos_144001 سندس خالد الرفاعي 

144013 homam_144013  الرفاعيهمام منير 

126338 alma_126338 ألمى تامر خشفة 

126347 Fawaz_126347 فواز مهند جنيد 

126361 Masa_126361 ماسة رضا صافي 

126372 Belal_126372 محمد بالل محمد فراس ناصيف 

126386 salma_126386 سلمى عبد الرزاق السباعي 

126389 sara_126389 سارة رياض فياض 

126414 ahmad_126414 أحمد حسان رمضان 

126428 Joury_126428 جوري محمود نوح 

126436 NADA_126436 ندى محمد وصفي المسموم 

126438 rajab_126438 رجب سليمان عبود 

126443 sawsan_126443 سوسن حسن الحايك 

126454 Abd_alrahman_126454 عبد الرحمن عادل علبي 

126470 Mohamad_126470 محمد معن فرواتي 

126482 selina_126482 سيلينا بسام صائغ 

126490 yahya_126490 يحيى عبد الهادي خطاب 



 

 

126511 Jana_126511 جنى طالل طراف 

126515 Shahd_126515 شهد اكرم دليله 

126516 Taim_126516 تيم عمار نصور 

126523 Zienab_126523 زينب حسام أسعد 

126579 George_126579 جورج يوسف حداد 

126597 Abdullah_126597 عبد هللا محمد ياسر الشاالتي 

126610 Amru_126610 عمرو عمار كيوان 

126611 ANGELINA_126611 آنجلينا جورج زعرورة 

126636 Haidar_126636 حيدر نضال زيني 

126642 Radwan_126642 رضوان حمزه الحرستاني 

126649 Hasan_126649 حسن علي عباس 

126693 Luna_126693 لونا حازم عبد هللا 

126713 Nada_126713 ندى محمد سامر حباب 

126716 RAWDAH_126716 روضة معاذ فليون 

126717 Reem_126717 ريم إياد سليمان 

140577 abdullah_140577 عبدهللا سعيد خالد 

140603 elias_140603  كاركينليالياس بشار 

140611 sawsan_140611 سوسن محسن سلوم 

140663 sally_140663 سالي فؤاد المنصور 

140664 laya_140664 ليا ايهم باشا 

140674 muhammad_140674 محمد خلدون طويل 

140685 lana_140685 النا هشام أحمد 

140712 abdallah_140712 عبد هللا محمدعماد الحفار 

140743 salah_aldeen_140743 صالح الدين محمد كبول 

140771 jna_140771 جنا محمد خالد دعمش 

140792 haydara_140792 حيدرة تميم خضور 

140807 yazan_140807 يزن جميل سيروان سيروان 

140813 karam_140813 كرم ياسر محمد 

140821 karim_140821 كريم فريد الحلبوني 

140829 rawan_140829 روان علي منصور 

140830 haitham_140830 هيثم اسماعيل عرنوس 



 

 

140833 joweel_140833 جويل حكمت الشركة 

140888 lowra_140888 لورا برهان فياض 

140916 rand_140916 رند قصي العلي 

140923 sam_140923 سام اسامة محمود 

140926 wasem_140926  خبازمحمد وسيم احمد عماد 

140932 hala_140932 حال عمر اسماعيل 

140954 kareem_140954 كريم مازن علي 

140963 fatema_140963 فاطمة عبدهللا رضا 

140983 seraj_140983 سراج ماهر الرز 

141359 rand_141359 رند فادي شمسين 

141385 mohamed_malik_141385 محمد مالك عامر السواح 

141398 ali_141398 علي شادي قاسم 

141440 mlk_141440 ملك علي اإلبراهيم 

141443 georgio_141443 جورجيو يوسف بيلونة 

141445 zaid_141445 زيد محمد بسام حايك 

141454 lana_141454 النا محمد طالل اتاسي 

141482 ward_141482 ورد انس المصري 

141483 abd_albaset_141483 حسام تبان عبد الباسط 

141517 wedad_141517 وداد وائل عبد الصمد 

141547 maria_141547 ماريا عقبة إبريق 

141550 masah_141550 ماسة كمال الشيخ علي 

141565 mouhammad_141565 محمد محمد وائل عموري 

141567 mohamad_jad_141567 محمد جاد بالل شاللة 

141575 jad_141575  تركاويجاد فراس 

141577 mamoun_141577 مأمون سامر شما 

141579 sajee_141579 سجيع الياس العنيني 

141589 sana_141589 سنا عمار الصدر 

141594 dania_141594 دانية عبدالرحمن الدندشلي 

141628 abdalsalam_141628 عبد السالم مازن الحليبي 

141629 judy_141629 جودي صالح وفائي 

141636 mohammed_141636 محمد عمار حزوري 



 

 

141653 omama_141653 أماما احمد سليمان 

141664 youssef_141664 يوسف غياد درويش 

141668 abd_alrhman_141668 عبدالرحمن مالك التنجي 

141674 komit_141674 كميت قصي العلي 

141676 omar_141676 عمر محمد روحي السباعي 

141686 maha_141686 مها ايمن الجافي 

141692 jalal_141692 جالل مهدي محفوظ 

141751 talia_141751 تاليا أنس حقي 

141752 haya_141752 هيا محمد خالد بنود 

141754 amjad_141754 أمجد عمار مسور 

141760 omar_141760 عمر ابراهيم عباس 

141774 hadi_141774 هادي ابراهيم محمود 

141776 ahmad_141776 أحمد رضا محمد شادي طباع 

141781 alma_141781 ألمى غزوان ريشة 

141785 rafeef_141785 رفيف وسيم السمان 

141786 ola_141786 عال محمد حازم القاسمي 

141787 farah_141787 فرح محمد حازم القاسمي 

141791 yousuf_141791 يوسف محمد الحمود 

141796 mohammad_141796 محمد حسام الدين العاشق 

141797 modar_mohammed_141797 مضر طارق محمد طارق محمد محمد 

141799 sara_141799 سارة حسام الدين العاشق 

141807 omar_141807 عمر مصطفى البدوي 

141811 samar_141811 سمر مهران النفوري 

141837 lilyan_141837  محمودليليان بسام حجي 

141852 haya_141852 هيا فراس أبو عباس 

141863 jana_141863 جنى عبد المولى صعب 

141866 banah_141866 بانة أحمد هاجر 

141878 dalia_141878 داليا عبد الرحمن البرهو 

141896 hussam_haddad_141896 حسام حداد منصور حداد حداد 

141898 etaf_141898  ألفينعطاف محمد مجد 

141903 logain_141903 لجين صالح الدين علوان 



 

 

141911 loay_141911 لؤي يحيى الحلبي 

141916 seham_141916 سهام حيان السباعي 

141917 alaa_141917 آالء نضال الفحل 

141919 qusay_141919 قصي محمد العسالي 

141921 nabil_141921 نبيل تمام حسون 

141924 sobhi_141924 صبحي أحمد دعبول 

141928 ali_141928 علي نمير عيسى 

141937 zeina_141937 زينة زياد اسماعيل 

141947 greeta_141947 غريتا عصام موسى 

141950 george_141950 جورج هيثم علم 

141951 mustafa_141951 مصطفى باسل مسرابي 

141957 karem_141957 كريم عماد كريم 

141959 ziena_141959 زينة محمد دليواتي 

141960 lamak_141960 لمك سومر سعيد 

141961 hadi_141961 هادي راتب شدود 

141963 bateel_141963 باتيل سدير جمالة 

141966 mohamad_141966 محمد شادي الجشي 

141969 majd_141969 ماجد عباس الطرشة 

141981 anas_141981 أنس فواز كلثوم 

141999 remi_141999 ريمي فؤاد الحداد 

142007 maha_142007 مها عالم عساف 

142011 alia_142011 عليا ابراهيم الناصر 

142025 mohamad_zaid_142025 محمد زيد رامز رستم 

142028 ali_142028 علي احمد ضلع 

142036 dalal_142036 دالل احمد رحمون 

142039 sameh_142039 حورانية سميح عماد 

142041 omran_142041 عمران عالء والي 

142059 yousef_142059 يوسف فرج صالح 

142066 hamza_142066 حمزة أحمد محمد 

142069 haya_142069 هيا عبد هللا سعدية 

142071 mohammad_eyad_142071 محمد إياد مازن القدسي القدسي 



 

 

142088 salam_142088 سالم حسين الزين 

142096 maisam_142096 ميسم عماد الدين غصن 

142098 sarah_142098 سارة بهجات الجباوي 

142117 lana_142117 النا مرام جلب 

142121 maher_142121 ماهر عبد الرؤوف النحاس 

142122 joudy_142122 جودي عبد الرؤوف النحاس 

142127 mohammed_142127 محمد خالد جورية 

142146 ward_142146 ورد سائر غنوم 

142150 mariam_142150 مريم حسين الحامض 

142157 seren_142157 سيرين رائد الخطيب 

142166 saad_142166 سعد أنس سالم 

142176 ammar_142176 عمار مازن عيسى 

142189 kateralnada_142189 قطر الندى غيث سليمان 

142201 rashed_142201 رشيد حسين بكر 

142203 jolie_142203 جولي حسين حسين 

142205 leen_142205 لين بشار التونجي 

142206 yamamah_142206 يمامة خليل علي 

142208 onar_142208 عمر عبدهللا الالذقاني 

142212 abdulelah_142212 عبد االله محمد طريف الكردي 

142213 jaafar_142213 جعفر طالل دولة 

142216 maya_142216 مايا أحمد يحيى 

142239 zain_142239 زين بدر الدين العشا 

142246 angilina_142246 أنجيلينا نبيل الكبه 

142259 garasia_142259 غراسيا بسام سفر 

142270 issa_142270 عيسى عزام حسام الدين 

142286 shahd_142286 شهد معتز حاج بي 

142289 taim_142289 الشعار تيم منذر 

142298 yasser_142298 ياسر محمود الدباس 

142304 laith_142304 ليث محمد الراعي 

142309 tasnem_142309 تسنيم مصعب ابو زريق 

142318 boroj_142318 بروج محمد كاسم جوخدار 



 

 

142328 leen_142328 لين باسل منقار 

142333 toka_142333 تقى محمد الحمصي 

142341 zayed_142341 زيد محمد خير هللا 

142347 mohamad_zaid_142347 محمد زيد تيسير الحو 

142356 haider_142356 حيدر قيس حجيرة 

142358 husam_142358 حسام عممار نصرة 

142367 mayar_142367 ميار جمال عساف 

142370 christel_142370 كريستل كراز نبيل كراز 

142371 maria_142371 ماريا كميل خليل 

142375 mohammad_zakaria_142375 محمد زكريا يحيى خنجرلي 

142383 mohammad_142383 محمد عبدالعزيز الموسى 

142386 omar_142386 عمر عاصم فليطاني 

142387 halaa_142387 حال محمد البدوي 

142394 rital_142394 ريتال محمد لطفي فنري 

142402 majd_142402 غسان حمود مجد 

142414 muhammad_zahed_142414 محمد زاهد أيمن عللو 

142421 yousif_142421 يوسف ميسم حبيب 

142456 sima_142456 سيمى ياسر القنواتي 

142466 joud_142466 جود زياد أيوب عربش 

142509 mosbah_142509 مصباح سامر الشيخ علون 

142576 sara_142576 سارة نمير محمد 

142602 laith_142602 ليث لؤي الصواف 

142625 karam_142625 كرم هللا ماهر الصباغ 

142629 abd_alkader_142629 عبد القادر وضاح شقير 

142649 yoseef_142649 يوسف صالح عليال 

142650 yasmeen_142650 ياسمين صالح عليال 

142673 saleh_142673 صالح محمود بسطاوي 

142697 haya_142697 هيا ملهم الدباغ 

142700 hamza_142700 حمزة احمد موصللي 

142705 moustafa_142705 مصطفى محمد صايغ 

142710 ali_142710 علي ابراهيم الشيب 



 

 

142716 ayham_142716 أيهم عماد الجوده 

142729 taym_142729 تيم غسان أبو مغضب 

142739 majd_142739 مجد موسى عيده 

142744 hazem_142744 حازم رواد الخطيب 

142759 rida_142759 رضا جميل العقلة 

142763 jana_142763 جنى عبد القادر سويده 

142777 khaled_142777 خالد صالح المس 

142784 rahaf_142784 رهف عبد الجفان 

142801 noor_142801 نور حمود السكر 

143173 kareem_143173  محفوظكريم عمر 

143174 luna_143174 لونا عمر محفوظ 

143185 yaser_143185 ياسر محمد خليل خليل الصباغ 

143190 farah_143190 فرح أحمد ارحيم 

143204 alkallil_143204 الخليل فاطر زمزم 

143206 mayar_143206 ميار أحمد رامي آله رشي 

143207 muhammad_143207 محمد خالد رحيمة 

143209 alma_143209 ألمى نورمان الماغوط 

143217 eleas_143217 الياس رأفت دعمش 

143226 zain_143226 محمد زين ايمن شعيب 

143252 hamza_143252 حمزة علي حجازي 

143305 sohail_ebrahim_143305 سهيل ابراهيم إياد ابراهيم 

143315 mohammed_fares_143315  توفيق القصيباتيمحمد فارس محمد 

143317 mohammed_zein_143317 محمد زين محمد يزن طياره 

143323 ghena_143323 غنى محمد أكرم النحالوي 

143324 selen_143324 سيلين محمد سائد الحارس 

143332 maream_143332 مريم سامي قيروط 

143335 adnan_143335 عدنان سامي قيروط 

143338 shahen_143338 شاهين مفيد العنزي 

143350 ali_143350 علي أحمد األحمد المبارك 

143367 ahed_143367 عهد محمد عماد الدين شيخ عثمان 

143368 sewar_143368 سوار حسين ريدان 



 

 

143369 hasan_143369 حسن بسام حسن 

143482 lyan_143482 ليان محمد نذير علي 

143489 abdollah_143489  أسامة مرتضىعبدهللا 

143491 taim_143491 تيم نادر خيربك 

143495 shahed_143495 شهد هايل األحدب 

143500 okba_143500 عقبة محمود الدباغ 

143529 ali_143529 علي اسعد زين 

143533 gafar_143533 جعفر زين اسعد 

143541 mustafa_143541 مصطفى عمار حوا 

143578 dalal_143578  عمر التالدالل 

143584 zayd_143584 زيد محمد وائل درويش 

143609 mohamad_143609 محمد محمود زرزور 

143611 mjd_143611 مجد محمود زرزور 

143612 fares_143612 فارس وائل الشهابي 

143614 ali_143614 علي محمد ابراهيم 

143623 renad_143623 ريناد يحيى زرزور 

143631 nadeem_143631 نديم جميل درويش 

143635 taim_143635 تيم نجاد طعمان 

143647 jad_143647 جاد إيهاب وسوف 

143654 georg_143654 جورج مهران كيراكوسيان 

143668 aras_143668 اراس ادهم ابو لطيف 

143674 mahmod_143674 محمود عصام الغفير 

143693 mouaiad_143693  البريديمؤيد سعد 

143702 yazan_143702 يزن فراس السموع 

143717 rita_143717 ريتا غسان إبراهيم 

143718 samar_143718 سمر ماهر الكردي 

143724 zaid_143724 زيد اسامة محسن 

143731 aram_143731 آرام فادي ابراهيم 

143732 masa_143732 ماسة عصام الغفير 

143758 layan_143758  محمد مدين برادعيليان 

143769 jack_143769 جاك بطرس االحمر 



 

 

143781 jana_143781 جنى محمود زرزور 

143782 yara_143782 يارا زياد عبدو 

143788 mhd_fares_alkhjatib_143788 
محمد فارس الخطيب بسام الخطيب 

 الخطيب

143790 kamal_143790 كمال جميل طراقجي 

143793 areej_143793 أريج رشاد كركو الجاسم 

143795 homam_143795 همام أمين بخو 

143802 habeeb_143802 حبيب باسم أسعد 

143808 samera_143808 سميره خالد الصوصو 

143821 jawa_143821 جوا أحمد حسن 

143881 mohamad_basel_143881 محمد باسل عبده زرزور 

143887 tala_143887 تاال محمد ابراهيم 

143895 zead_143895 زيد ايمن معاد 

143897 raghad_143897 رغد محمد ممدوح المملوك 

143899 mohammed_143899 محمد ايمن معاد 

143900 doaa_143900 دعاء أحمد البريدي 

143901 laresa_143901 الرسا يامن المحمد 

143924 amal_143924 امال عبدالحليم زرزور 

143947 mustafa_143947 مصطفى احمد شرف 

143948 jad_143948 جاد محمد جمال الحسين الحسين 

143972 kenan_143972 كنان محمد سامر الرفاعي 

143987 ahmad_143987 احمد فارس سنبل 

143989 gawad_143989 جواد أيمن بخو 

144016 nabeeh_144016 نبيه فهد قاووق 
 


