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إسم إألمإالسم إلكاملإلمحافظةإالكتتابتسلسل

خلودأسماء موفق سلطانإلسويدإء15951

عبيرآالء إيمن حمدريف دمشق239304

إيمانآالء عبد إلنارص إلذيبدرعا316451

لماألم صهيب إلغرإويدمشق437349

رناأليسار أنس إلمرصيدمشق537811

ي حسام إلدين إرناؤوطريف دمشق625148 هالؤنج 

هيامؤيناس سامي شلهدمشق743842

رجاءإسامه رفيق نقورإلسويدإء84502

هإرسإء إحمد إلخشندمشق936597 نظير

يريف دمشق1037519
 
حسنهإسالم دمحم سعيد خوالن

ليناإعتدإل دمحم عوض دللولدمشق1141885

يريف دمشق1228176 باسمهإالء سهيل إلحلب 

منالإالء دمحم محمودريف دمشق1325758

ريمإلشفاء ياسير  موىسريف دمشق1435460

دإرينإمير عطا هللا دمحمدمشق1520890

ة دمحم حاج إبرإهيمريف دمشق1624436 ميادهإمير

يدمشق1739036
 
غفرإءإيفا رإمي إلحيلون

غاليهإيه رإتب حموشدمشق1837370

إبتسامبتول نبيل مباركحمص1923917

يبادمشق2039221 رجاءبتول أيمن رسر

نوربتول إبرإهيم إلخبازدمشق2139664

إميمه إبرإهيمبتول إكسم مخلوفدمشق2238826

يرسى رجببتول حسن إلجمعه إلمحمد إلموىسدمشق2343702

فاتنبتول سليمان عيىسريف دمشق2434394

رضاببتول عبد إلكريم وقافريف دمشق2526965

سوزإنبتول عبدإلعزيز إالصفرإلشهير باللحامدمشق2636286

عبير إلرسإجبدر مروإن إلعجميدمشق2721271

هيفاءبدور معروف يوسفريف دمشق2825191

ى حسن غانمريف دمشق2940099 سعادبرسر

دإنيهتاال خلدون نابلىسيدمشق3036083

رزإنتاال دمحم إلخطيبريف دمشق3125201

يدمشق3237339
 
هدىتسنيم دمحمباسل إلغورإن

مريمتسنيم محمود مطرريف دمشق3337609

روضهتسنيم معمر فستقريف دمشق3425217

إيناستغريد إيمن إلجباليدمشق3536079

إملتقى خالد إللبابيديريف دمشق3628219

إيمانتقى دمحم عماد إللحامريف دمشق3736206

شيمجب  إنس فتح هللاريف دمشق3825223

  إلجمهورية إلعربية إلسورية

جامعة دمشق- مسابقة إلعلوم إلصحية علم إلنفس إلرسيري
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وفاءجودي تمام إلبيطارحماة3920739

نورجودي عامر صالحدمشق4037331

رفاهجودي دمحم حسان إلدكاكدمشق4135335

روالجودي دمحم خير عيد عامردمشق4240584

وفاءجوري خالد هاللهريف دمشق4322740

رناجولي نادر نارصإلالذقية4423317

رإنيهجوليا مازن قدإردمشق4539019

يإلالذقية4617055
 
رندهجويس سهيل تركمان

ي فايز عطا هللاريف دمشق4722746
كارولير جيب 

ريمحال زياد بدردمشق4835348

يدمشق4935068
ى
ودإدحال عماد إلدين إلنشوإن

رسياحال غيث حسندمشق5044695

قدإرريف دمشق5135570 رإئدهحنان إلروح قحطان بير

نرمير دعاء مصطق  قاسمدمشق5236667

طلعتدلع زيد إلمرصيدمشق5343727

فريالدلع دمحم إلشيخ حسنحماة5420742

رقيهرؤى حسير  إحمد لوكهدمشق5536773

سوسنرؤى فارس إلفارسريف دمشق5636379

سوسنرؤى موفق إلعيسميإلسويدإء575237

رغدإءرإما دمحم مطلقإلقنيطرة586625

أسماءرإما دمحمجهاد إلسبيعيدمشق5944437

خنساءرزإن دمحم غنامدمشق6038258

رإبعهرشا عهد دبسإلحسكة6111079

يإلسويدإء624903
عائدهرغد روإد إشبى

ميساءرغد دمحم عليريف دمشق6327494

رحابرغدة مصطق  إلقدىسيدمشق6439402

هدىرند إمجد إلنرصدمشق6537697

يدمشق6642647 بج  سوسن حمديرهف ماهر رسر

ميسونروإن دمحم شاهير ريف دمشق6722751

يإلحسكة6814512 جولياناسارإ دمحم إمير  إللج 

كوثرساره فهد دإوودإلحسكة6912666

دإنيه إلخيميساره دمحم هيثم إلحمصيإلسعودية7010120489

لماساره دمحميارس إلبحرهدمشق7135792

ريماسالي سائر يونسدمشق7239880

هويدهسالي هشام خاسكيهدمشق7338484

أمانسدرة زياد إلزحيليدمشق7443588

منالسدره حسام عربدمشق7536199
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فاطمهسدره عماد قتالندمشق7640704

إملسدره دمحم كحيلدمشق7744939

مدينةسالم عمر كوجردمشق7835452

يدمشق7943594 فتونسالم دمحم مامون إلبندقج 

ندىسميحه سامر فرحاتدمشق8037828

ه عماد جلولدمشق8135455 خلودسمير

حسناءسميه مجد إلنحالويريف دمشق8225431

يريف دمشق8340328 غرإمسندس يوسف إلشهان 

سناءسهر بسام عقلريف دمشق8424485

سماحسيدرإ دمحم سامي إالطرشدمشق8541547

والءسيدرإ دمحم هيثم رنكوسدمشق8637147

وقسيلفا باسل مجردمشق8735673 إقبال عير 

صفاءسيما سومر بركاتريف دمشق8825824

عائدهسيما ملك عبد هللاإلحسكة8911355

يدمشق9037362
رناشام حسن إلعربيب 

رإنياشام سعيد إمير ريف دمشق9127645

وق عبدإلهادي إلخطيبدمشق9236185 سلوىرسر

غديرشهد دمحم جهاد إلحلو إلشهير بالجمالريف دمشق9325474

رسميهصفا دمحم زيتونريف دمشق9428317

سمرصفا موىس موىسإلقنيطرة957106

عائشهصفاء دمحم نبيل إلسيد إلمرصيريف دمشق9625494

يدمشق9744956 سوزإنضج دمحم إلقهوج 

إخالصعائشة يوسف عمرينريف دمشق9837360

علياعبدهللا إحمد إلتيناويريف دمشق9918020

رفاهعال عبد هللا عصاصهدمشق10035480

علي هيثم خليلطرطوس1016938
مب 

ثناءغاده يارس كوكشريف دمشق10225512

ديماغزل عماد إالسديريف دمشق10323163

يدمشق10442309
 
نرسينغب  سعد معرصإن

فاديا زياد بعلبكيريف دمشق10525536
ياسمير 

نورفاديا عادل عبد إلمؤمن إلجزإئرليدمشق10642319

بثينهفاطمه بشار إلفالحدرعا10716332

يدمشق10835498
 
حياةفاطمه فارس إلمعربان

خنساءفاطمه إلزهرإء عدنان إلعليريف دمشق10926270

خلفهفجر فرحان إلدإموكريف دمشق11028121

رسميهفرح دمحم حسان إلسعديريف دمشق11125549

بيانقمر خالد محودمشق11242341
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هالهالنا عماد إلدين إلفالحدمشق11341607

سلمالنه دمحم ماهر إلبحرهريف دمشق11425569

إنتصارلبانة إبرإهيم إلعصطرطوس11510425

ديمةلجير  باسم إلحمصيريف دمشق11625572

هيفاءلجير  لؤي نارصريف دمشق11726993

فاطمهلجير  دمحم أبيضريف دمشق11835429

إيمانلم دمحم بركهريف دمشق11938246

ميساءلورين إنس معروفريف دمشق12028347

لبب لونا طريف عبيدريف دمشق12125585

سمرلونا هيثم إلجمالإلسويدإء1224854

فرنسيهليالي سامي إلشولي إلحريريدرعا12319172

سليمهليالن دمحمإمير  بريدمشق12436167

رهفليمار رياض رمضاندمشق12537275

لير  إحمد خليلدمشق12638750
لينده زعييى

إمينهلير  إيمن شعبانريف دمشق12725603

فاتن مسلملير  إيهاب باللدمشق12838819

لينالير  حبيب سليمانريف دمشق12923643

فاطمهلير  حسن إللحامريف دمشق13025609

فاطمهلير  دمحم إبيضريف دمشق13135814

روعهلينه ناظم دمحمدمشق13235962

ريممائسه حسان إلجندليريف دمشق13325622

هناءماجد فيكتور إلبشارهدرعا1349123

إنعامماريا إحمد إبو ضاهرريف دمشق13523173

منتىهماريا إحمد شلهريف دمشق13630040

ميليناماريا إيمن حسندمشق13742391

مرإم إلديوبماريا لؤي يوسفدمشق13838843

ميساءماريه مروإن إحمدإلقنيطرة1396563

يدمشق14038886
منال لدإويماسه هشام إلمفبى

إنحلب14127361 فيفيانماكدإ جان جي 

نورمايا دمحم إبو لبدهريف دمشق14227180

فاطمةمايا دمحم خير إلشعارريف دمشق14328359

مب مايا دمحمنظمي قتالندمشق14435755

نرسيندمحم رإئد إلسوديريف دمشق14519486

ميساءدمحم قاسم إلتنيردمشق14623387

ميساءدمحم قاسم إلمرعيدمشق14721959

إملدمحم ياسير  زين إلعابديندمشق14821968

سمردمحم كريم بسام جوخدإردمشق14923475

ساجدهمرإم عدنان طحلوإلحسكة15014561
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ندىمرح صفوإن إلحوريريف دمشق15125926

يدمشق15237783 نرسينمرفت مجدي إلخرص 

وثيالمريم جميل صالحدمشق15339830

خلودمريم عبدإللطيف زكريدمشق15437268

نجاحمب  دمحم هادي إبو إلطيورريف دمشق15535851

مب مودة فوإز إحمد إلجرإددمشق15635563

نا عالء شهيبإلسويدإء1575333 هندمير

ي سامي إالشقرريف دمشق15823653 لينامير

يم بسام شاهير إلالذقية15917137 إملمير

سوسنناي فرإس إلمقطرنريف دمشق16028160

زينبناي دمحم صلوحدمشق16139822

ساجدةنبأ عاطف عقلةدرعا16214522

ضياءنجاح غسان إلزحيليدمشق16337918

نورنغم بهاء إلدين إلعكدمشق16436725

فدمشق16539382 إيماننغم رضوإن رسر

أملنغم دمحم ماهر إلحماميريف دمشق16625696

نىهنور دمحم فوإز إلحالقدمشق16735580

جمانهنور محمود عبد إلحقريف دمشق16826829

هبةنور نورس حامدريف دمشق16925708

إنديرةنور إلهدى عامر إلسقاريف دمشق17040133

ينورإ دمحم مازن إلقدىسيدمشق17138863 هدى رسإقب 

يدمشق17237256
ى
نرسيننوزت طالل إنفوق

سىه حسنهادي نارص إلسيددمشق17320997

فائزههبه إحمد غزإلدمشق17435740

زهرههبه رضوإن جنيدحماة17519437

ميلياهبه رضوإن درويشدمشق17635259

حنانهبه عبد إلمجيد إلحمويدمشق17745007

إسماءهدى عماد إلدين فرجريف دمشق17835397

ههديل محمود إلبحريريف دمشق17934974 إمير

وإنريف دمشق18025728 زهورهال أسامه إلسير

يريف دمشق18125738 ثناءهيا محمود إلشلب 

لورإهيلير  إلياس إلجطدمشق18236865

هويدهوئام دمحم حسن صندوقدمشق18337444

قمروجد دمحم خير إلكرعهدمشق18435603

خلودوجيه رشيد غيبهريف دمشق18517363

سهيلهورده مطانس جلحومحمص18623438

إنماروسام دمحم بشير دلولدمشق18729232

نور إلهدىوفاء دمحم رسالن إلطحان إلزعيمريف دمشق18825740
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حسينهيارإ بشير إليوسفإلحسكة18911108

شاديهيارإ حيدر برودمشق19042511

جنانيارإ غسان إلمرعيدمشق19142513

ندإءيارإ دمحم عبد إلكريمدمشق19240882

مطيعهيرسإ دمحمإيمن حرصيهريف دمشق19324033
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