
  إلجمهورية إلعربية إلسورية

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

يمصدر إلشهادةإالكتتابمسلسل
 
إسم إألمإالسم إلثالث

ريمإبرإهيم إحمد ملسيإلالذقية110784

إملإبرإهيم بارإن حميإلحسكة28398

عبيرإبرإهيم رفيق مهناإلالذقية313009

ماجدةإبرإهيم زكي إلعصمانإلالذقية410522

ندىإبرإهيم عدنان عثمانإلالذقية511070

منالإحمد إياد نارصإلالذقية611095

حنانإحمد عثمان نجارإلالذقية714331

هناديإحمد عمرإن عليإلالذقية810278

نرسينإحمد دمحم إحمدإلالذقية911970

غيدإءإحمد دمحم عليإلالذقية1012818

سهاإحمد مصطفى حمودطرطوس115351

رباإحمد مهند إلحوإططرطوس125429

زينبإحمد يوسف شاكرإلالذقية1312029

 إلعليإلالذقية1410801
إمينهإسامة مصطفى

فريزهإسامه سهيل إحمدطرطوس155760

إياتإرسإء دمحم إلحمويإلالذقية1616395

لطيفهإسماء مصطفى حاج إحمدإلالذقية1716029

ناديهإلحارث فايز خليلإلالذقية1814267

هإلحر بشار إبرإهيمإلالذقية1912172 إمير

جميلهإلريام دمحم خير إلعليإلرقة209590

سهيرإلليث إسامه إسيرإلالذقية2113914

إإليانور عدنان حسنإلالذقية2223305 سمير

زينبإليسار كاظم يونسدمشق2339959

عهدإليسار دمحمعلي إلحامدإلالذقية2416039

هإلالذقية2517643 سوسنإميلي رإمي جير

ى أيهم إندرإوسإلالذقية2616403 لميسإميلير

ي سائر إلعاتكيطرطوس2710328 كوثرإنجر

يبهإلالذقية2821270 ي غسان رسر فتاةإنجر

هدىإنوإر إحمد فوزيإلالذقية2916405

يفإلرقة309741 شمسهإيثار إحمد إلرسر

زهرإءإيمان عبد هللا زريقإلالذقية3120541

ىإلالذقية3210558 نظميهإيمن علي دلي حسير

ي مسابقة كلية إلهندسة إلمعمارية
ى
ى ف ين-إسماء إلناجحير  2023-2022للعام إلدرإسي - جامعة ترسر
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منىإيناس خالد إالحمدإلالذقية3317467

يإلالذقية3420496
ى
ىإيناس منذر شباث ياسمير

رغدإءؤيمار علي عيسإلالذقية3517181

حنانأحمد سهيل إسعدإلالذقية3610791

يإلالذقية3712027
منالأحمد مصطفى ماضى

ي    حإلالذقية3810369 آمالألبير مالك مسير

دإرينأليسا ضاهر شاطوحيإلالذقية3917168

رنيمأميه سامر عكوإلالذقية4020538

سىهآالء جهاد عليإلالذقية4120064

نرسينآالء يحنر عجانإلالذقية4216033

منالآالء يوسف عبسيإلالذقية4316034

ناديجدإآنا ماريا فادي إلتوماحماة4418754

إيمانآيه حسان إلخدإمإلالذقية4518422

سكينهآيه حسان صقرإلالذقية4617187

خديجهآيه حمدو إالحمدإلالذقية4716408

يقإلالذقية4815900 مريمآيه رياض عير

إنتصارآيه عاطف سعيدإلالذقية4919917

ميساءآيه علي طوبالإلالذقية5017469

ليناآيه دمحم بدورإلالذقية5118369

يإلالذقية5217745
ى
وسامآيه دمحم صوف

آسياآيه دمحم معروفإلالذقية5318529

ريمآيه دمحم يوسفإلالذقية5420550

نبيلهآيه مرشد عبيدوإلالذقية5517035

روكسانهآيه مهدي عيوشإلالذقية5618424

فتاهآيه هشام شهالإلالذقية5717194

تغريدبتول إيمن هوالإلالذقية5816656

ساميابتول جعفر طالبإلالذقية5919076

روزيتبتول حاتم حسنإلالذقية6020799

سناءبتول سامي عليإلالذقية6120131

جالءبتول فرإس ديبإلالذقية6217200

فاتنبتول مأمون كحيلهإلالذقية6317476

حنانبتول معاويه نجارإلالذقية6416065
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ىبتول نديم خرفانإلالذقية6520554 جوسلير

ريمبتول هيثم دمحمإلالذقية6619203

نادرهبشار عبد إلفتاح زهوريإلالذقية6715459

حنانبشاره عبدإلكريم حمودحماة6811745

ى بالل إحمدإلالذقية6921515 فاتنبرسر

ى رإمز عيسإلالذقية7017969 ميساءبرسر

ال إلبير فهدإلالذقية7117041 هالهبير

برإزيهبيهس نرص إبرإهيمحماة7211593

عبيرتاال بشار عيسإلالذقية7320223

منالتاال منهل سعيدإلالذقية7417205

معززتسنيم خالد قباعهإلالذقية7517207

يتسنيم محمود مسطوإلالذقية7619205
ى
إماث

لميستمارإ غيدق صالحإلالذقية7719685

فاطمةتيماء بالل سليمونإلالذقية7816426

يإلالذقية7915793
يارإتيمار إيهاب إلبنى

رإنيهجعفر بديع عباسإلالذقية8013698

نهالجعفر حكمت إسماعيلإلالذقية8115581

يمنجعفر علي عليإلالذقية8212482

سهيرجمان دمحم عبدإلحميدإلالذقية8316427

ىطرطوس8410339 ندىجنا إحمد شاهير

ثائرهجنى رشيد إلسمرإلالذقية8518924

ريمانجنى عامر إلحدإدإلالذقية8617677

وإرفهجنى عماد إلبدريإلالذقية8715795

هالجنى نبهان إحمدإلالذقية8820565

ي شحرورإلالذقية8916738
نهالجنى وصفى

حنانجنى يارس قناديلإلالذقية9020806

ىطرطوس9110340 ندىجوإ إحمد شاهير

فاتنجودي إيمن ساعيإلالذقية9216099

وفاءجودي سليمان دمحم زينإلالذقية9318926

نرسينجودي سمير حموإلالذقية9416104

وزجودي عزيز مرتكوشإلالذقية9519382 فير

نغمجودي علي جنادإلالذقية9621283
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ىإلالذقية9715797 فتجودي فوإز دبالير مير

عائدهجودي نمير يوسفإلالذقية9819926

فريالجودي هيثم يونسإلالذقية9917923

رشاجودي يوسف إشقر عليإلالذقية10016111

ميساءجوري كارس حليمهإلالذقية10118292

رإنياجوى سامر إلمنصورإلالذقية10220912

مديحهجوى سهيل حمشوإلالذقية10316442

والءجوى طالل درويشإلالذقية10418036

جوى علي خضورإلالذقية10517052
ى إيفلير

ديماجوى يونس قصيرإلالذقية10616607

عبيرجويس جورج إلياسإلالذقية10717578

ريمجويل دمحم عبد إلهاديإلالذقية10820580

ندوهحسن إحمد مياإلالذقية10912997

عبيرحسن عارف إبرإهيمإلالذقية11012503

يإلالذقية11111285
ى هيثم مرتينى نادياحسير

هحال إحمد عسكرإلالذقية11217684 خرصى

سوزإنحال إحمد كنعانإلالذقية11316446

ديماحال برإء جولحهإلالذقية11416118

داللحال بشار عبسيإلالذقية11519344

دإلياحال حبيب هاشميإلالذقية11621257

رإمياحال حسان جرإدإلالذقية11717685

كنانةحال سامر كحيلةإلالذقية11817686

هإلالذقية11919311 رندهحال عاطف صبير

كليإلالذقية12018541
ى مفيدهحال عصام تيى

سماهرحال مقدإد عثمانإلالذقية12121518

أشوإقحال يارس معروفإلالذقية12220586

يإلالذقية12315205
ى
شاديهحمزه خير شباث

 طالل عليإلالذقية12419046
ى هحنير نظير

ى عزيز إبرإهيمإلالذقية12518164 وزيرهحنير

ى قصي حسنإلالذقية12621549 ريمحنير

ى نضال دإؤدإلالذقية12717238 فاتنحنير

كوثرحورإء صادق إلسليمانإلالذقية12817494
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نجوىحيدر إحمد عبد هللاإلالذقية12912460

رإنياحيدر باسم دمحمإلالذقية13013902

هإلالذقية13111670 ى إحيدر خليل إلير ى لير

فادياحيدر عبدإلكريم حيدرإلالذقية13211142

خديجهحيدر عالء نور إلدينإلالذقية13313124

إغرإءحيدر علي يوسفإلالذقية13413125

هندحيدر محمود سلمانإلالذقية13511776

هناديخديجه دمحم برجسإلالذقية13615930

عائدهخديجه دمحمفارس حاج قاسمإلالذقية13715805

سالفهخرصى سامر سودإنطرطوس1385242

لينادإنيا عماد حسنإلالذقية13916135

لبنىدعاء نور ناصيفإلالذقية14016457

عوإطفدلع إيمن عباسإلالذقية14120149

إحلدلع دمحم ميهوبإلالذقية14221737

ربابدهب معن إرسبإلالذقية14317780

إنعامديمة هشام حاج عليإلالذقية14423325

إميمهديمه إحمد بدرإلالذقية14521520

عبيرديمه إكثم خياطإلالذقية14620596

هدىدينا عبدإلحكيم رشيدإلالذقية14721412

ى عباسإلالذقية14812332 رناذو إلفقار حسير

يإلالذقية14912246 كنانهرإزي منذر إلدوه حر

ندوةرإما أيوب دوباإلالذقية15018439

يإلالذقية15118440
يفر فدوىرإما رمضان رسر

كإلالذقية15220601 منىرإما عبد هللا إلير

يإلالذقية15316151
ر
سىهرإما عبد هللا مسالث

فاطمةرإما غسان إلناعمإلالذقية15423326

رندهرإما دمحم جملإلالذقية15517786

فدإءرإما دمحم نارصإلالذقية15616158

عائشهرإما يارس خربوطليإلالذقية15715812

سمررإنيا باسل إبرإهيمإلالذقية15820154

نبيلهربا يوسف نصورإلالذقية15916465

يباإلالذقية16016836 ساميهرباب مناع رسر
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وفاءرزإن وحيد عيسطرطوس16110368

ميادهرضا علي حمودإلالذقية16214366

إمالرغد إحمد إسمرإلالذقية16316171

سمررغد إحمد ديوبطرطوس16410684

غنوهرغد إكرم مخلوفإلالذقية16517068

مروىرغد تيسير فحامإلالذقية16617801

يإلالذقية16716175
ى
ى صهيوث هناديرغد رأفت ياسير

عطافرغد رضوإن عبد إلحقإلالذقية16816471

نجاحرغد مالك منصورطرطوس16910687

لبيبةرغد دمحم تعمريإلالذقية17015818

ختامرغد دمحم صطوفطرطوس17111105

زبيدةرقية عبد إلحفيظ حاج موسإلالذقية17216611

مرفترند إحمد درويشإلالذقية17317266

إلهامرند إسماعيل صالححماة17419619

رفاهرند عبد إلهادي إبرإهيمطرطوس17513265

صليإلالذقية17617001 هويدإرند فرإس قير

هزإررنيم رإمي جانوديإلالذقية17715820

ليلرهام زكريا حدإدإلالذقية17817271

حنانرهام عالء إلدين إلخطيبإلالذقية17916479

يإلالذقية18016190
ى
مهارهف فهيم صهيوث

ىإلالذقية18120820 مروهروإن عصام غزولير

فتروإن مصطفى هاللإلالذقية18216195 مير

حنيفهروناي مصطفى بريإلالذقية18321374

منىرؤى إحمد مالزمإلالذقية18416161

تغريدريم عبد إلكريم إلكريزإلالذقية18523102

ميسونريم مناع سعودإلالذقية18616491

رجاءريما بسام سمرهإلالذقية18717003

يإلالذقية18820630
ر
فاطمهزهرإء عبد إلفتاح دإالث

عزيمهزهرإء مصطفى سيدإحمدإلالذقية18923335

ى صقورإلالذقية19014763 نىهزين إلعابدين حسير

إباءزين إلعابدين سومر إحمدإلالذقية19113000

هالزين إلعابدين عمار دمحمإلالذقية19212325
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شاديهزين عذإب زرقهطرطوس1935436

عبيرزين فرإس عبد إلحميدإلالذقية19410415

نصيفهزين وهبه قطيشريف دمشق19515352

وسيمهزينب تمام عباسإلالذقية19620233

حفيظهزينب سامر إلشايبإلالذقية19717957

هيامزينب سامي قوجهإلالذقية19816850

إنعامزينب طاهر إالسعدحمص19919910

سمرزينب دمحم حمدإنإلالذقية20016854

نوإرزينب مصطفى محمودإلالذقية20119609

نجوىزينب نظيف رجبإلالذقية20216617

عفافزينب نعمان حازمإلالذقية20321585

هإلالذقية20416859 ميساءزينة إيمن حجير

سحرزينه إحمد شعبانإلالذقية20520505

رنازينه باسم ريحانهإلالذقية20620645

عفرإءزينه بشار خدإمإلالذقية20718451

سلوىزينه حسان إبرإهيمإلالذقية20819130

هزينه طارق صبحهإلالذقية20921147 سمير

فاديازينه ظافر إسعدإلالذقية21020646

إنزينه دمحم هرمزإلالذقية21118661 نير

رنازينه يوسف حمدإنإلالذقية21217299

رثرسارإ شادي نعمانطرطوس21310494

ةسارة سيمون سليمانإلالذقية21416505 سمير

يإلالذقية21517590
يفى سىهساره عادل رسر

سعادساره عبد إلنارص طيبهإلالذقية21622271

نرسينساره مالك بوإدريإلالذقية21717702

ىساره يوسف كجوإلالذقية21817309 ياسمير

ليناسالي باسم فضهطرطوس21910399

وفاءسالي عبدو إلوزهإلالذقية22018453

يإلالذقية22110419 هالهسامي إحمد يازحر

مفيدهساندي علي يونسطرطوس22210402

غادهساندي دمحم خدإمإلالذقية22318456

إئيل موسإلالذقية22417090 ي جير
ى
غادهستيفاث
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سمرسدرإ خالد خليلإلالذقية22515832

غفرإنسدرة حيان كتعةإلالذقية22615834

مريمسدرة نادر إليجإلالذقية22715751

ملكسدره أيمن درويشإلالذقية22820095

رناسدره دمحم نعيم عابدينإلالذقية22918231

رفاهرسيتا ميشو إلريمإلالذقية23017594

خلودسعد هللا عالء يوسفإلالذقية23113600

فاطمهسالف زكوإن عبدهللاإلالذقية23215836

ىإلالذقية23322914 ةسلفانا إياد ياسير سفير

فاطمهسليم نديم إسماعيلطرطوس2347324

ى بركاتإلالذقية23519087 هناءسندس إلمعير

إملسندس فادي إلجرإحإلالذقية23616242

لمسهام معن سعيدإلالذقية23717323

فائزهسوإر دمحم سعيدإلالذقية23821179

بدريهسيما ماهر بديويإلالذقية23917836

فايزةشام زهير فضهإلالذقية24021152

إحالمشذإ علي خطيبحماة24119735

ثناءشذى زياد جحجاحإلالذقية24222327

هالهشعيب إسد سكيفإلالذقية24310180

إبتسامشمس حسن شعبانإلالذقية24417336

ىإلالذقية24517337 رزإنشمس سامر ياسير

سهيرشهد إحمد سعدإلالذقية24621113

ميساءشهد إحمد نظامإلالذقية24718232

فاتنشهد إيمن إالسدإلالذقية24819238

أوصافشهد باسم مرعيدمشق24939868

رناشهد عزإم عزوزطرطوس25011116

ينشهد غيالن محفوضإلالذقية25116527 شير

بكإلالذقية25216688 ساميهشهد نضال خير

ين شعبان بليديإلالذقية25318065 هشير منير

نوإلشيماء حسان إحمدإلالذقية25419707

فاطمهصباح دمحم خدإمطرطوس25511082

رنيمصالح يارس مكيسإلالذقية25611386
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يإلالذقية25717600 لجر ى ي ماهر ميى
ى
هبةصوف

الرإعامر جرجس بدرإلالذقية25810431

ساميهعبد إلملك إحمد سامر طرإبإلالذقية25912144

جميلهعبد إلهادي غالب هرموشإلالذقية26013771

يإلالذقية26111408
ى
فاتنعبد إلهادي دمحم سمهاث

رإنياعبد إلهادي نبيل عالء إلدينإلالذقية26210637

يرسىعبدإلرحمن يوسف علوشإلالذقية26311160

إعتدإلعبيد هللا فوإز وكيلإلالذقية26410638

سميعاعبير خليل بشالويطرطوس26510645

فاتنعبير عصام قوإفإلالذقية26615964

إلهامعبير محسن إسماعيلإلالذقية26719945

رجاءعفرإء إحمد حوإطإلالذقية26818313

فاتنعال علي شماطإلالذقية26916277

سحرعالء فيصل دمحمإلالذقية27012614

هناءعلي جهاد إبرإهيمإلالذقية27112726

كنازعلي غالب نارصإلالذقية27211309

منارعلي كامل عالنإلالذقية27310194

نهالعلي مازن دمحمإلالذقية27413790

بدريهعلي دمحم يونسإلالذقية27513263

غادهعلي منذر عثمانإلالذقية27613116

لورإعمار عدنان خليلإلالذقية27714128

مريمعمار دمحم طويلإلالذقية27811196

وفاءعمر حسان إلحلوإلالذقية27915624

إيمانعمر عباس بارودإلالذقية28010660

هدىعمر عدنان سليمانوإلالذقية28110661

غصونعمر موفق إلفرإنإلالذقية28210667

سمرغدير فدإء بركاتإلالذقية28314129

ميسغنى عمار سليمانإلالذقية28420688

هدىغيدق مالك إبرإهيمإلالذقية28512346

رجاءفاخم حسن شماإلالذقية28612539

وز يوسفإلالذقية28712557 نادينفاخم نير

ملكهفادي إبرإهيم مرعيإلالذقية28812810
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زينبفاديا إبرإهيم قعقعإلالذقية28915968

ميسونفاطمة إلزهرإء ؤياد إلبكورإلالذقية29016301

ميادإفاطمة بالل إلدإيةإلالذقية29120853

يإلالذقية29218637
ى
هاديافاطمة غسان كاف

هفاطمه خلف إلعمرإنإلرقة29311268 خرصى

وفاءفاطمه فرإس غانمإلالذقية29419946

هناءفاطمه دمحم دوبارإلالذقية29518206

هفاطمه مصطفى جوخدإرإلالذقية29618692 إمير

هالهفايز فادي جمعهإلالذقية29713613

هناديفايزه نارص زياتإلالذقية29820693

هندفرح عدنان إحمدإلالذقية29917649

عتابفرح منذر سليمانإلالذقية30016890

هالهكاردينيا عماد عليإلالذقية30118806

إملكارال عبد إلكريم إلمرضعهإلالذقية30217607

ي بلهإلالذقية30311426
ى
نورإكرم إحمد هاث

ناهدكرم رغدإن رسالنإلالذقية30410467

دياناكرم محسن صقرإلالذقية30514257

نورهكريست هرإج هوسبيانإلالذقية30611552

ىإلالذقية30710063 رشاكريم عبدإلمجيد إمير

رناكنده إنس إسماعيلإلالذقية30817112

يطرطوس30910604
ى
ودإدالنا إحمد صهيوث

إنتصارلبانة إبرإهيم إلعصطرطوس31010425

ى رإسم محمودإلالذقية31117711 إلهاملجير

ى صفوإن جدوعإلالذقية31216317 نورإنلجير

 علي مصطفىإلالذقية31317115
ى ندىلجير

ى غسان شيخ إبرإهيمإلالذقية31418639 ثناءلجير

ى معروف نجارإلالذقية31517863 غادهلجير

ي سامر مرإدإلالذقية31617528 لورهلوحر

فلورإلور برسر شميسإلالذقية31720192

ساميالورين جورج نعمهإلالذقية31817616

ى عماد إيبشإلالذقية31917117 سماحلوسير

فيفيانليال إلياس سليطإلالذقية32017617
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خلودليالس سامر منىإلالذقية32119248

صفاءليالس منذر عليإلالذقية32217119

ليندإليل إحمد حليوىإلالذقية32317868

هليل حسن إبرإهيمإلالذقية32420478 سمير

ديمهليليان نبيل شميسهإلالذقية32517378

ميساءليمار خليل سليمانإلالذقية32616905

ى بسام إلصارمإلالذقية32717713 غادهلير

ى مروإن جالل إلدينإلالذقية32815977 رجاءلير

ى نادر رسالنإلالذقية32920721 ىلير رندلير

ى يارس نارصإلالذقية33019619 إعتدإللير

ى إحمدإلالذقية33120421 ى ياسير حاللير

ى يوسف دمحمإلالذقية33216909 رنالير

خلودليندإ مهند حاج عبدإلعزيزطرطوس33310607

إري    جمارال وسام إلحاجإلالذقية33417621

فاطمةماريا بشار إلوروإرإلالذقية33518952

حنانمايا إحمد سليمانإلالذقية33617126

هاديامايا حسان حيدرإلالذقية33718236

فتاهمجد إلدين جهاد قرحيليإلالذقية33814134

برإءهدمحم إحمد قاسمإلالذقية33910690

ميادةدمحم أسامة وجيه هرموشإلالذقية34013439

بتولدمحم ثائر مخلوفإلالذقية34112541

عدلهدمحم جميل حيدرإلالذقية34211058

عبيردمحم حافظ حبيبطرطوس3437333

نجوهدمحم خالد عبدوإلالذقية34414513

ىدمحم سمير مرشدإلالذقية34511954 كرستير

رويدإدمحم عادل إبرإهيمطرطوس3467334

يإلالذقية34712252 نوردمحم عامر دروثر

سمردمحم عمار إلشيخإلالذقية34811229

وز سويدإلالذقية34912182 ريمدمحم فير

رحابمدى غسان ضوياإلالذقية35018477

همرإم سهيل سعدإلالذقية35116914 سمير

ىإلالذقية35218790 رجاءمرح يارس سلطير
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ي إوغليإلالذقية35318696 منىمروى هيثم حاحر

يإلالذقية35421186 ميساءمريانا رإئد عرثر

ريممريم آصف صالحإلالذقية35521745

سهاممريم عماد إبرإهيمإلالذقية35616567

إملمريم فرإس سلماندمشق35738932

رشامريم كفاح منىإلالذقية35820733

أميمةمريم مصطفى إسحيلإلالذقية35921465

ريممريم نور إلدين إلحفهإلالذقية36018189

رشامصعب زياد خشوفإلالذقية36111466

ي سالططرطوس36210451
ى
فلكمالك هاث

إتمنار بسام هيفاإلالذقية36317408 عير

همنار عزإلدين عبدوإلالذقية36415865 سمير

رؤيامهند نرص إلدين عوإليإلالذقية36510218

عطورمي دمحم دمحمإلالذقية36617540

نا بسام إلرحالإلالذقية36715989 خديجهمير

نا فارس عيسإلالذقية36819717 شفيقهمير

يإلالذقية36915990
ر
نا دمحم إلديالث رإميهمير

ي كليهإلالذقية37017415
ى
يام هاث سناءمير

ردينهميس إحمد إلشغريإلالذقية37116344

فردوسميسم عبد هللا حاج قدورإلالذقية37217883

هميسم دمحم نشأه كرديإلالذقية37317721 سمير

ى إلعبسيإلالذقية37418954 شاديانادره إمير

هناديا يارس فحامإلالذقية37517884 سمير

غفرإننادين علي دمحمإلالذقية37618799

ىنانسي فادي ساباإلالذقية37717631 كريستير

إميلدإنايري جان بول مرإديانإلالذقية37817420

ديمهنبيل ثائر ساحلليإلالذقية37910503

فاطمهنتالي إحمد عليإلالذقية38017421

حميدهنتالي طالل إلدوإيإلالذقية38119305

منتىهنتالي موس إلغدإإلالذقية38216783

إزدهارندى علي إحمدإلالذقية38316708

سهيرنغم باسل إلركادإلالذقية38421574
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إسمانغم فاطر إسماعيلإلالذقية38516575

سبهنغم مالك ميهوبطرطوس38610659

سهيالنغم دمحم إسماعيلإلالذقية38716641

ىنغم نادر خليلطرطوس38813290 برسر

مدينهنغم نادر فياضحماة38919749

ديانانغم نارص منصورإلالذقية39020210

فاديهنوإر يوسف جمعهإلالذقية39114140

نرسيننور إحمد بديويإلالذقية39217888

رثرنور باسل شبانهإلالذقية39319731

هنور خلف إلعمرإنإلرقة39411757 خرصى

هيامنور سهيل إسماعيلإلالذقية39520014

ليلنور صالح إلدين معتوقإلالذقية39618141

غادهنور عمار عمرإنإلالذقية39717431

رإميهنور عمر رفاعيهإلالذقية39817432

كفاحنور فيصل إلصوإإلالذقية39919002

رإنيهنور مصطفى غريبإلالذقية40016361

هنادينور يارس زإهرإلالذقية40116579

زينانورإ هشام سعيدإلالذقية40217632

غادههادي إحمد ديوبإلالذقية40314323

لماهادي عماد حاج عوضإلالذقية40414373

ىإلالذقية40516787 ربابهانيا بسام ياسمير

ي إلمرصيإلالذقية40617440
رإنيههبة هللا عبدإلغنى

هنادههبه إحمد كنعانإلالذقية40719068

يطرطوس40810799
رإنيههبه عزت ماضى

رويدههبه دمحم حريريإلالذقية40916718

ههبه يحنر نجمإلالذقية41017439 إمير

نرسينهديل إبرإهيم معالإلالذقية41121509

ميهال جمال عبد إلنارص نصورإلالذقية41220213

وزههيا أيمن أسودإلالذقية41323369 نير

عبيرهيا صفوإن جديدإلالذقية41420773

فاتنهيا عدنان عزوزإلالذقية41518593

هيامهيا عماد صافياإلالذقية41619528
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هناديهيفاء زياد ليالإلالذقية41716789

يإلالذقية41817907
ى
رندهيارإ إيمن صوف

مناليارإ خالد نجارإلالذقية41916390

رإنيايارإ سامر جودإلالذقية42016391

ريتايارإ عبد إلفتاح إلصالحإلرقة42112058

وفاءيارإ غالب طوبال عليإلالذقية42218363

وديعهيارإ دمحم إلنوإإلالذقية42317456

نوريزن علي جوريهإلالذقية42413459

ريمايزن دمحم مدكوكإلالذقية42511256

رإنيايعقوب مدحت سكريهإلالذقية42611258

ى إحمد حيدرإلالذقية42712191 ميليايقير

رنيميوسف يحنر سنكريإلالذقية42811484

كيندةيوالند بشار إبرإهيمإلالذقية42921389

وزير إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

إلدكتور بسام ؤبرإهيم

14 من 14صفحة 


