
  إلجمهورية إلعربية إلسورية

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

إسم إألمإالسم إلكاملإلمحافظةإالكتتابتسلسل

الء ضياءإلدين شبىلريف دمشق123835
ّ
يآ

 
إمان

ديبهأحمد نزير إالنظاميدمشق232099

إري    ج إلعبد هللاأسماء جميل إلعيددير إلزور39382

حسناءأسماء نور إلدين إلحرإكيدمشق437911

رندهآسيه مروإن إلوزيرريف دمشق533459

مهاأغيد عىلي حبيبإلقنيطرة65240

 عىلي برنيكدمشق742535
مطيعهألي  

ي دمحم جمعهريف دمشق822791
 
فاطمهأمان

يريف دمشق926742
 
إيمانآمنة عبد إلحكيم إلحورإن

نهلهأوجي   حسن حمادهحماة1019606

إيمانآيات محمود خلفريف دمشق1124054

وزآية عالء إلريشريف دمشق1228705 في 

سوسنؤيلي   نعيم حمودطرطوس139469

نعيمهآيه بشار مطرريف دمشق1437465

هبهآيه دمحم إلصباغدمشق1537344

ميادهآيه يارس إلعرنوسريف دمشق1629235

رإميهإحمد حسي   شيخ صالح دنياحماة1711549

هيفاءإحمد وليد إلقدوريريف دمشق1818027

إبتسامإزهار دمحممحسن شيخ إلسوقدمشق1939680

باسمهإسالم إبرإهيم إلعىليريف دمشق2036000

خديجهإسماء خالد إلتالويريف دمشق2124185

يدرعا2219013
 
فاطمهإسماء زياد إلغوثان

ريمإكرم إبرإهيم إلشالشدير إلزور237067

إمنةإالء عبد إلرحمن غزيلريف دمشق2430122

عزيزهإالء دمحم محي إلدينريف دمشق2523240

يريف دمشق2624357
 
فاطمهإلبتول دمحم خي  إلمنوف

فاطمهإلهام فؤإد عبد إلغفارريف دمشق2738155

سحىإلودق يارس عبد إلرحمندير إلزور289840

ناجيهإمنه عبد إلعزيز طفورريف دمشق2933480

دإرينإمي  عطا هللا دمحمدمشق3020890

ة دمحم حاج إبرإهيمريف دمشق3124436 ميادهإمي 

يدرعا3216210 نسيبهإناس عدنان إلزعبى

سيودإنجل ميشيل عبدهللاإلحسكة3312706

كوثرإنسام هزإع قنبسدرعا3419029

وزإوس دمحم رفعت محمودريف دمشق3518386 في 

كناناإيالف عمر إلبطلدمشق3635280

جامعة دمشق- مسابقة إلعلوم إلصحية علم إلسمعيات

11 من 1صفحة 



  إلجمهورية إلعربية إلسورية

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي
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جامعة دمشق- مسابقة إلعلوم إلصحية علم إلسمعيات

مب إيمان خالد إلعماريندرعا3719040

يرسىإيمان دمحم إلحالقريف دمشق3823863

لمياءإيناس إبرإهيم ريحانريف دمشق3923864

نرسينإيه قري إحمدريف دمشق4025167

يبادمشق4139221 رجاءبتول أيمن رسر

إميمه إبرإهيمبتول إكسم مخلوفدمشق4238826

يرسى رجببتول حسن إلجمعه إلمحمد إلموخدمشق4343702

فاتنبتول سليمان إلجاهوشدمشق4435298

فاتنبتول سليمان عيدريف دمشق4534394

رضاببتول عبد إلكريم وقافريف دمشق4626965

سوزإنبتول عبدإلعزيز إالصفرإلشهي  باللحامدمشق4736286

إسماءبتول عىلي إلمسريف دمشق4823870

يدمشق4941956 هدىبتول فايز عبد إلنبى

ؤيمانبتول دمحم نذإر إلمعلمريف دمشق5025188

رنا حبيببتول وسام نرصدمشق5136433

عبي بدر رإمز إلبجإلكويت5210120636

هيفاءبدور معروف يوسفريف دمشق5325191

مريمبرإء دمحم خي  قاطوعريف دمشق5422541

ثناءبرإءة دمحم جوهر حمادريف دمشق5539702

ثرإء إلغريربرإءه برهان ريادمشق5636432

حليمهبرإءه بسام إلديكريف دمشق5727970

عدرعا5816553 حليمهبرإءه حسام إلرسر

ى خالد يونسريف دمشق5928884 نايفهبرسر

ى عبد إلرحمن إلطيانريف دمشق6039707 رإنيهبرسر

ه دمحم ديب طفورريف دمشق6138170 هندهبشي 

يدمشق6239739
 
ميساءبلسم عبد إلهادي إلزينان

هيامبيان بسام شعبانريف دمشق6335512

يدمشق6435060 مريمبيان دمحم بسام شلبى

ي نقشبنديريف دمشق6525197
 
صباحبيان هان

صباحبيسان سامر سعديريف دمشق6626701

ناهدهبيلسان عبد إلجليل عبوددرعا6715957

روضهبيلسان مصطف  طالبريف دمشق6822318

رزإنتاال دمحم إلخطيبريف دمشق6925201

منالتاله عبد إلرحمن زليخهدمشق7041984

فريدهتاله نادر سعدإريف دمشق7134556

يريف دمشق7238173
 
خلودتسنيم حسي   إلحمدإن

11 من 2صفحة 
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جامعة دمشق- مسابقة إلعلوم إلصحية علم إلسمعيات

ملكتسنيم خي  إألخرسريف دمشق7339238

روضهتسنيم معمر فستقريف دمشق7425217

عالتسنيم هيثم رفاعيهدمشق7538011

 إمي  شحادهدمشق7635820
ناريمانتف 

إيمانتف  دمحم عماد إللحامريف دمشق7736206

ي دمحم حافظ شموطريف دمشق7822331
 
فاطمهتهان

نعيمهتيماء يونس ديوبحماة7919416

هديهثناء محمود خبيهريف دمشق8033623

داللجعفر رئيف سعيدريف دمشق8117841

فاطمهجلنار عارف جمالهدمشق8239016

يدمشق8343867
 
هندجمانة خالد حورإن

ثناء عيدجودي إحمد زعي دمشق8438837

غاليهجودي إمجد فاخوريريف دمشق8523129

وفاءجودي تمام إلبيطارحماة8620739

يجودي خيام عمرةدمشق8738876
هزإر إلماذ 

نورجودي عامر صالحدمشق8837331

يجودي غياث عربدمشق8938865
 
هبه حورإن

ميسونجودي ماهر إلنونودمشق9039648

يدمشق9137774
 
جمانهجودي دمحم إمي  إلقصيبان

آالءجودي دمحم بسام إألبرصدمشق9241416

روالجودي دمحم خي  عيد عامردمشق9340584

ليالجودي دمحممأمون عثماندمشق9437330

سوسنجودي نصوح سياددمشق9536069

وفاءجوري خالد هاللهريف دمشق9622740

رناجولي نادر نارصإلالذقية9723317

إفي  جيان فهد حسي  إلحسكة9811076

إخالصجيسيكا إيىلي إلسحاقريف دمشق9936256

ي فايز عطا هللاريف دمشق10022746
كارولي  جيب 

شمسةحسناء دمحم إحمدإلالذقية10122145

هيامحال أسامه إلفرإجريف دمشق10237256

هحال سليمان إلصالحإلقنيطرة1036961 أمي 

نىهحال عبد إلكريم عبيدريف دمشق10437635

رسياحال غيث حسندمشق10544695

 عىلي بزإلدمشق10638504
سوسنحني  

ربيعهحني   غسان إلمسالمهدرعا10714193

فدمشق10841424 ندى إلمدفعيحني   دمحم سامر مرسر

11 من 3صفحة 
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جامعة دمشق- مسابقة إلعلوم إلصحية علم إلسمعيات

روعهحني   دمحمسامر إلحكيمريف دمشق10927234

خاتوندإتيفيك آرإرإت وإنيسإلحسكة11012724

هدإنيا فؤإد صفصفريف دمشق11123898 سمي 

وحيدةدإنية عارف بكروريف دمشق11222973

عائشهدإنيه حسان إلشيخهريف دمشق11334739

رندهدعاء عبد هللا حمدإنريف دمشق11422826

يريف دمشق11537657
ندإءدعاء هيثم خشيب 

حناندلع خالد جمعهريف دمشق11639484

فريالدلع دمحم إلشيخ حسنحماة11720742

نديمهدلع دمحم نديم شكي دمشق11844035

نبال حسانديمه محمود سليمانحماة11919961

إيماندينا حسام حسنريف دمشق12025788

يريف دمشق12123255 صباحرؤى أحمد إلجبه جى

هناديرؤى سامر بيانريف دمشق12233146

يدمشق12338237
عبي رؤى دمحم فائز إلمارديب 

سوسنرؤى موفق إلعيسميإلسويدإء1245237

هدىرإئد إسامه زيتوندمشق12531258

يدمشق12640617
 
نرسينرإزه ماجد دإغستان

يإلكويت12710120553
 
فدوى إلصوإفرإما أمجد إلصابون

كوثررإما إحمد حمادهدمشق12837566

رجاءرإما إيمن إلخشنريف دمشق12923256

إيمانرإما حسي   عمرإنحلب13032692

عائدهرإما عبدهللا إالبرإهيمحماة13121818

أسماءرإما دمحمجهاد إلسبيعيدمشق13244437

مروىرإما يحب  رجبريف دمشق13324934

محياربا عمر إلخطيبدمشق13437373

رحابرنى إغيد إلخطيبدمشق13536729

ناديهرشا كمال إلعبد هللادرعا13617134

خولهرشا دمحم لحسي  درعا13717661

لميسرضا دمحم دمحمدمشق13822627

رنارغد عمار عبد إلحليمإلقنيطرة1396538

لينهرغد جاسم إلجمعه إلدخيلحمص14019239

إيمانرغد حسان صفصفريف دمشق14123917

لينارغد خالد طفورريف دمشق14238194

نجودرغد رإمز صالحطرطوس14310373

مروهرغد دمحم ماهر موخ باشادمشق14442992

11 من 4صفحة 
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جامعة دمشق- مسابقة إلعلوم إلصحية علم إلسمعيات

ديانارغد نضال إلجابرريف دمشق14528589

رحابرغدة مصطف  إلقدخيدمشق14639402

عائشهرقيه يوسف حسي   أمي  ريف دمشق14738819

هدىرند إمجد إلنرصدمشق14837697

نهلهرند حسن حمادهحماة14919620

دإنيهرند ماهر عويصدمشق15035803

يريف دمشق15125347
 
وجدإنرنيم بشار إلحرستان

صفارنيم خلدون مطيطريف دمشق15225348

حنانرنيم عماد طيبريف دمشق15329053

يدمشق15442647 بحى سوسن حمديرهف ماهر رسر

وفيقةرهف وفيق سلطانريف دمشق15526977

وفاءرهف ياسي   جاموسريف دمشق15622380

ي حناندمشق15736240 فلكروشي   صيى

عائشهروال دمحمأمي   حمزهريف دمشق15823267

ثناءريا حسن عزإلرجالريف دمشق15922149

يرسىريتا جورج مهناريف دمشق16037306

نورريم حسام بحطيطيدمشق16138205

آمنةريم حسي   إلسيد حسي  ريف دمشق16224660

عربيهريم غالب إلونريف دمشق16337721

فتزكيه نايف خوليريف دمشق16427744 مي 

نرسينزهرإء دمحم عيددمشق16537363

ريمزهريه وجيه تينهريف دمشق16626106

خولهزينب إحمد إليونس إاليوبدمشق16738218

وفاءزينب إمي   غصونإلالذقية16819743

رنازينب باسل سلومدمشق16939722

إيناسزينة إيمن إلبطالدمشق17039619

نورهزينه سالم كيكيريف دمشق17133811

يإلحسكة17214512 جولياناسارإ دمحم إمي   إللحى

يدمشق17339615
 
كمان هناديسارة يحب  إلي 

سوسنساره زإهر سالمريف دمشق17423953

إزدهارساره عىلي مفلحريف دمشق17524323

إصالحساره عماد فرحهدمشق17638482

رويدهساره دمحم سويدريف دمشق17723269

وفاءساره دمحم سامر إلحمويريف دمشق17824552

لماساره دمحميارس إلبحرهدمشق17935792

ريماسالي سائر يونسدمشق18039880

11 من 5صفحة 
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جامعة دمشق- مسابقة إلعلوم إلصحية علم إلسمعيات

ريماسالي مازن برغلهريف دمشق18123149

هويدهسالي هشام خاسكيهدمشق18238484

أمانسدرة زياد إلزحيىليدمشق18343588

يريف دمشق18434810
 
ميساءسدره عثمان إلعجالن

روضهسدره فرإس إلعسهدمشق18538472

يدمشق18637305
 
نجوىسدره دمحم إلجرإف

يريف دمشق18725412
نرسينسدره دمحم رضوإن جديب 

رشاسالم دمحم طيارهريف دمشق18824555

برإءهسالم ياسي   إلعبد هللادرعا18916598

ريماسلسبيل حسن خانمريف دمشق19038670

فاطمةسلم محمود حمزإتدمشق19138450

ي مرصيسما محمود خطابدمشق19238867
 
إمان

ه دمحمسمي  إلسعديدمشق19339611 غيدإءسمي 

عبي سنا حازم مهتديريف دمشق19425436

يريف دمشق19540328 غرإمسندس يوسف إلشهانى

رنا إلنقشبنديسب  مازن إسماعيلدمشق19638871

سناءسهر بسام عقلريف دمشق19724485

هندسوإر هنيدي عمادإلسويدإء1985005

خولهسوزإن فوزي إلحمدإلقنيطرة1996919

خلودسيدره خالد إلدنفريف دمشق20034460

صفاءسيدره نبيل عوضدمشق20142239

ين خالد إسعدريف دمشق20234843 فاطمهسي 

صفاءسيما سومر بركاتريف دمشق20325824

عائدهسيما ملك عبد هللاإلحسكة20411355

دعاءشام تحسي   إبو حسنريف دمشق20522413

يريف دمشق20638827
 
رقيةشام فادي دسوف

كنده عبد إلكريمشمس عبد إلمجيد رشيد إألصيلريف دمشق20735725

رإبعهشهد إحمد إلحمدريف دمشق20835726

وئامشهد حازم آلوخيريف دمشق20925470

فتشهد خلدون حمزهريف دمشق21039895 مي 

نورشهد دمحم سعوديدمشق21136000

غديرشهد دمحم جهاد إلحلو إلشهي  بالجمالريف دمشق21225474

غزلشهد دمحم نبيل قسومهدمشق21335473

روالشيماء دمحم قزموزريف دمشق21439557

نعيمهشيماء يونس ديوبحماة21519432

بسمهصباح دمحم إلعثمانريف دمشق21627771

11 من 6صفحة 
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جامعة دمشق- مسابقة إلعلوم إلصحية علم إلسمعيات

رسميهصفا دمحم زيتونريف دمشق21728317

حنانصالح عبد هللا إلعبد هللادرعا2189999

زينب خارمضح عىلي حاللدمشق21935104

يدمشق22044956 سوزإنضح دمحم إلقهوجى

إليانهضويه نادر طيبريف دمشق22129091

إخالصعائشة يوسف عمرينريف دمشق22237360

مريمعائشه عبد إلجبار إلعبد إلجبارريف دمشق22329960

صفاءعائشه وحيد شنودمشق22442280

سوزإنعبد إلرحمن إمجد حسندمشق22524307

تغريدعبد هللا حسن إبرإهيمحماة22610698

علياعبدهللا إحمد إلتيناويريف دمشق22718020

نوإلعبي  مأمون لبادريف دمشق22826558

سمرعبي  دمحم عرفان إلصوإفريف دمشق22926711

برإءهعبي  مهند إلسالمهدمشق23042282

يريف دمشق23125502 مب عروبه دمحم إلحلبى

يريف دمشق23233904 ملكعال بسام إلشلبى

يدمشق23324462 صفاءعىلي مازن إلحليبى

رناعمر إحمد خي  هللادمشق23423770

جازيهعيد عبدإلرحمن حميدإلحسكة23510668

شاديهغاليه رإئد دباحدمشق23643088

يغاليه دمحم فايز مستودمشق23737145
 
تهان

والءغاليه محمود شعباندمشق23842290

فيحاءغدير مازن محنايهحماة23916800

نورهغزل طارق رزوقدمشق24044963

رإنياغفرإن إحمد ديب هدلهدمشق24144531

طلهغفرإن قاسم إلشمدين إلحاريدرعا24214419

يهغفرإن دمحم إلمرصيريف دمشق24327979 خي 

سمرغب  دمحم إياد رمضاندمشق24441048

ميساءغب  دمحم بسام شماعدمشق24535494

حنانفاطمه إمي   حسن إلعذبهريف دمشق24624691

بثينهفاطمه بشار إلفالحدرعا24716332

يدمشق24837524
باسمه يوسففاطمه قري إلبب 

يريف دمشق24926801
كوثرفاطمه إلبتول إبرإهيم طرإبيدر

ريمفرح ضياء إلدين إلنابلديدمشق25043790

رشافلك وليد عرفه إلسيددمشق25135982

فلكقري مصطف  شماشانريف دمشق25216855

11 من 7صفحة 



  إلجمهورية إلعربية إلسورية

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

إسم إألمإالسم إلكاملإلمحافظةإالكتتابتسلسل

جامعة دمشق- مسابقة إلعلوم إلصحية علم إلسمعيات

بيانقمر خالد محودمشق25342341

إنتصاركنان دمحم توفيقريف دمشق25415195

رويدهالرإ إنور إلقطاميريف دمشق25524148

نهاالميتا جورج إيشوعإلحسكة25611369

زهإلحسكة25712737 وإرتوهيالميتا عبدإالحد مي 

عائشهالنا حسي   قاسمريف دمشق25824497

ؤناثالنا عبدإلقادر شموطريف دمشق25926029

يريف دمشق26025566 رشاالنا دمحم خلدون إلعلبى

رهفالنا دمحم سامر إلكلسىليدمشق26143303

هدىالنا نهاد أبو عسافريف دمشق26227792

إنتصارلبانة إبرإهيم إلعصطرطوس26310425

كو سعدونريف دمشق26433294 عزيزهلجي   شي 

هيفاءلجي   لؤي نارصريف دمشق26526993

يحلب26633326
 
هندلمية عبد إلكريم الذقان

جانيتلوريس لبيب إلحدإدريف دمشق26723640

ميساءلورين إنس معروفريف دمشق26828347

ي غازيدمشق26935240
 
ربا إلخياطلوليا هان

لبب لونا طريف عبيدريف دمشق27025585

أملليالس عمر إلحايكريف دمشق27126030

لي   إحمد خليلدمشق27238750
لينده زعيي 

إمينهلي   إيمن شعبانريف دمشق27325603

صفاءلي   جالل إلدين معتوقدمشق27440084

حسنلي   دمحم إلعبددمشق27535530

رندإلي   دمحم بهجت نادريريف دمشق27625851

روعهلينه ناظم دمحمدمشق27735962

هناءماجد فيكتور إلبشارهدرعا2789123

منتىهماريا إحمد شلهريف دمشق27930040

بنانماريا دمحم إلحريريريف دمشق28038897

يدير إلزور28112320 هندماريه محمود إلسيد إبرإهيم إلشعيبى

يدمشق28238886
منال لدإويماسه هشام إلمفب 

فدإءمايا حسي   نيوفدمشق28337359

أمانمايا زإهر إلخطيبريف دمشق28425649

يريف دمشق28537481 عبى
خزإميمايا شامل إلخالد إلرسر

نورمايا دمحم إبو لبدهريف دمشق28627180

قدإرريف دمشق28725653 يمايا دمحم جميل إلبي 
 
أمان

كميليامجد حسام إلياسي  إلسويدإء2885166

11 من 8صفحة 



  إلجمهورية إلعربية إلسورية

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

إسم إألمإالسم إلكاملإلمحافظةإالكتتابتسلسل

جامعة دمشق- مسابقة إلعلوم إلصحية علم إلسمعيات

ميساءدمحم قاسم إلمرعيدمشق28921959

بديعةدمحم أسامة عبد إلمجيد كنيساويدمشق29027216

مروهدمحم إلفاتح عبد إللطيف إلشماعدمشق29123415

روإندمحم رإئد نضال إساميدمشق29228432

روضهدمحم يمان دمحم سائد إلحارسريف دمشق29317347

غاده إلعبدهللادمحمعمر إحمد حمدإندمشق29421703

يدمشق29521716
 
يدمحمكريم إحمد إلكنان

ملدإء إلدوج 

إلهاممحمود فيصل إلحسنإلقنيطرة2965096

غادهمرإم رضوإن دقوريف دمشق29737850

ساجدهمرإم عدنان طحلوإلحسكة29814561

إحتفالمرإم غسان إلعبيدإلحسكة29914562

حنانمرح زإهي صبيحريف دمشق30039579

يدمشق30137783 نرسينمرفت مجدي إلخرص 

وثيالمريم جميل صالحدمشق30239830

نىهمريم حازم حاج عليويدير إلزور30310009

سماحمريم خالد تركمانريف دمشق30426582

سيفهمريم عبدإلرحمن دمحمإلحسكة30511096

ميساءمريم محمود بالنريف دمشق30627909

حنانمالذ سامر إلخبازدمشق30735942

صباحمالك إنور إبو نقطهدمشق30839328

هدمشق30939787 لجي  ملك غيث إلغيى

فاطمةمنار سامر شعيبريف دمشق31024577

مروهمنار عامر سميح عوضريف دمشق31134011

نازكمب  أحمد إلرجبريف دمشق31223176

هيامموده إسامه فيومدمشق31337266

ديمامي سمي  خرفانطرطوس31412622

عبي مي دمحم إلخالفحماة31518286

بسيمهميسا حسن إبرإهيمطرطوس31610067

وفاءميسم رإتب رسيولريف دمشق31738258

دإرينميلودي ضياء مخلوفدمشق31844280

هناءنادين مصطف  عبد هللاريف دمشق31923590

حناننارص دمحم طالل عصيدهدمشق32024962

تغريدنرجس حامد إلسعددرعا32115223

مروهنشوه عبدإلجليل إلعاذيدمشق32237262

يننضار مصطف  إلحموددرعا32319201 شي 

فدمشق32439382 إيماننغم رضوإن رسر

11 من 9صفحة 



  إلجمهورية إلعربية إلسورية

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

إسم إألمإالسم إلكاملإلمحافظةإالكتتابتسلسل

جامعة دمشق- مسابقة إلعلوم إلصحية علم إلسمعيات

هناءنور أيمن سالمدمشق32535132

سميهنور جمال محمود إالمي  دمشق32644833

حميدهنور عبد إلكريم إلشليلريف دمشق32727826

ي ديبدمشق32835579
سناءنور لطف 

رإنيهنور دمحم كياليإلالذقية32915875

يدمشق33037430 رنانور دمحم باسل توتنحى

رنانور دمحمحسام إلرفاعيدمشق33137258

عائشهنور محمود عىليإلحسكة33211386

يدرعا33314446 هدىنور نجيب إلزعبى

ختامنور إلدين يوسف إلشقهدمشق33420387

ينورإ دمحم مازن إلقدخيدمشق33538863 هدى رسإقبى

ريمنورس فرإس عودةإلقنيطرة3365231

ماريانورهان زإهر رذ دمشق33741674

يدمشق33837256
 
نرسيننوزت طالل إنفوف

فانا معروف إسعدريف دمشق33926623 إنتصارني 

إيمانهادي حيدر إلحسي  دمشق34020388

سىه حسنهادي نارص إلسيددمشق34120997

نرسينهانيا أكرم حمدإنريف دمشق34235905

فائزههبه إحمد غزإلدمشق34335740

ناديههبه خالد إلعبد إلرحيمريف دمشق34426897

زهرههبه رضوإن جنيدحماة34519437

حمدههبه قاسم نقرشريف دمشق34639224

خلودهبه منصور إلبجريف دمشق34722509

نبال سنوبرهبه هللا دمحم سمي  سنوبرإلسعودية34810120147

إصالههدى إحمد إلحالقدمشق34944298

صفاءهدى إحمد بكريدمشق35037252

سوزإنهدى عبد إلرحمن إلدنيفاتإلسعودية35110120042

تمامهديل إنور إبو زلفهدرعا35217161

ف إلديندمشق35336713 فتونهديل عمر رسر

يدمشق35437143
 
آالءهناء إحمد إلقفه ف

يريف دمشق35525738 ثناءهيا محمود إلشلبى

هويدهوئام دمحم حسن صندوقدمشق35637444

قمروجد دمحم خي  إلكرعهدمشق35735603

دإرينوعد لؤي فرحاتريف دمشق35837162

هوعد مصطف  إلحجازيدرعا35915453 بشي 

يدمشق36043202 زمزم بغدإديوفاء بشار إلشعبى

11 من 10صفحة 



  إلجمهورية إلعربية إلسورية

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

إسم إألمإالسم إلكاملإلمحافظةإالكتتابتسلسل

جامعة دمشق- مسابقة إلعلوم إلصحية علم إلسمعيات

ميساءوفاء عمر مسلمريف دمشق36138271

ريميارإ باسم تامردمشق36237879

حسينهيارإ بشي  إليوسفإلحسكة36311108

ينيارإ خلدون دمحمريف دمشق36425743 شي 

إمنهيارإ فريد إلماغوططرطوس3659607

لميسيارإ وسيم إبو شاهي  ريف دمشق36637176

يريف دمشق36718940 إمليارس إحمد إلطبحى

إرقيهيارس تيسي  إلسعديدرعا36810578

 إلشام أسامه إلمرعشىليدمشق36939980
ةياسمي   إمي 

مريميرسإ موفق إلسماندمشق37038276

يريف دمشق37135946 دعاءيرسى دمحم فريز محملحى

ترفهيمن حمد إلشالشدير إلزور37212359

هديهيمب  بشي  إلحالقريف دمشق37334134

سوزإنيمب  دمحم إلحليوإريف دمشق37426049

11 من 11صفحة 


