
    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

آمنهابراهيم عمر العباسحمص115008

مفيدهابراهيم محسن ديبحماة213853

منىاحمد خالد شعارحمص314504

حوريهاحمد سليم العباسحمص411389

لىماحمد محمد حسان مرتضىحمص59008

رانيااديب فيصل حافظحمص611739

يحمص717187
ى
رنااسماء طارق الصوف

ى عدنان جنيدحمص810408 هنداألمي 

فاتنالياس زهي  سعديهحمص913170

ماريالياس هاجم نجارحمص109889

لونااليسار سعيد شحادهحماة1122318

ياليسيا ميشيل زلعومحمص1219797 سارث 

ى كميل ضاهرحماة1323061 نجودالي 

شغافانس نبيل بريمانحمص149444

الحانايناس محمد صالح الزمتليحمص1518187

ندىايه نبيل الهاشىميحمص1619088

رانيهإرساء عبد العزيز القشلقحمص1717458

ريمإنانا حسام طوقانحمص1818184

سلىمإياس عبد الحليم عبودحماة1914092

هيامأحمد محمد الحاج يوسفحمص2016117

ميادهأحمد محمد سلمانحمص2110020

صفاءأحمد مصطفى عزامحمص2216120

فاتنأروى لؤي رسالنحمص2316601

سحرأسماء خالد قدورحمص2417461

-أغيد محمد ماجد مندو--25

ي راغب شعياحمص2618341 ليلأمارج 

ديماأمان محمد عمار الطرشةحمص2717003

ه عبد المهيمن الشبعانحمص2816816 عائشهأمي 

روالناأنا ثائر عبودحمص2919748

فداءأوليفيا ماريو العيىسحمص3017464

مرسهآرام هشام البوابحمص3116806

رناآالء علي عمرانحمص3223706

رشاآالء محمد سامي اتماز السباعيحمص3319079

فاتنآنا الياس نعمهحمص3421146

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

12 من 1صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

مىهآنا باسل ضاهرحماة3525963

روعهآيه احمد اليوسفحمص3616615

نهادآيه سالم ابراهيمحمص3717768

نرسينآيه عبد الباري المشارقةحمص3823052

زينبآيه عبد العزيز الرضوانحمص3917771

نزي  هاآيه علي خالوصيحمص4017773

هآيه محمد عيودهحماة4128043 مني 

سارهآيه مفيد االبراهيمحمص4217776

بتولبانه قاسم ادريسحمص4319664

نرسينبانه محمد عبد النارص حمام الرفاعيحمص4416825

اكرامبانه مهند رجوبحمص4516826

سحربتول بسام سالمحماة4623638

نرسينبتول عبد المحسن الزيرحمص4717211

حياةبتول فايز منصورحمص4818905

غيداءبراءه عمار الحبيبحمص4918200

يانابرباره رافد جمعهحماة5022176

فاطمهبشار عالء الخضورحماة5113251

آمنهبشار عمر العباسحمص5215130

يحمص5323743 ى عدنان الخضى عبي برسر

ى محمد الديبحمص5417215 ضحوكبرسر

رقيهبالل عبد الباسط بهاء الدينحمص559805

ندىبيان صفوان البيطارحمص5617221

سمرتاال عماد حمودحمص5718203

سوزانتانيا جورج نارصحمص5818491

صباتسنيم خالد عودهحمص5920285

يحمص6017227
روعهتسنيم رائد الحصنى

يحمص6118387 خالدهتسنيم رياض الرساقن 

سحرتسنيم ماجد زعرورحمص6216837

هتسنيم محمد حميكحمص6318493 سمي 

ايمانتسنيم محمد راشد السيد سليمانحمص6423750

كنانتسنيم يحن  بالسمحمص6517229

غانياتيما شحاده قزماحمص6621128

يتححمص6719515 حليمهثناء أيمن رسر

زهورجابر محمد الصارمحمص6812491

12 من 2صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

عبي جاد مطانيوس الياسحماة6913654

يحمص7010413
ى
وفاءجاد مهند سيوف

ىحمص7116839 سالمجمان محمد علي شاهي 

لبنىجميل أحمد الهاللحمص7210263

فاتنجنان عدنان العبدهللاحمص7319277

ماريجنى ممدوح عثمانحمص7419750

ريموندهجوانا رشدي الفارسحمص7517427

منىجود تيسي  عثمانحمص7616638

نجاةجود رائد زيزفونحمص7710055

زهورجودي جورج حناحمص7817535

انعامجودي زهي  كماليحماة7922809

باسمهجودي محمد عيىسالحسكة8010871

غادهجورج اسامه زخورحمص8111750

هجورج نوار نقولحمص8210421 سمي 

زينه سمعانجوزيف سامر حلودمشق8319525

ميادةجويل الياس جرجسحمص8419807

هالهجويل ماهر طنوسحمص8518913

كلودينجيىسي سيمون سلومحمص8619811

سهامحازم وليد االشقرحمص8713725

حنانحسام يارس واكيهريف دمشق8818485

رحابحسن ابراهيم شيحاحمص8913665

صبحيهحسن علي حمادهحمص9012505

 علي شنوحمص9110756
ى سميحهحسي 

خديجهحال ابراهيم طياويحمص9216642

هندحال سليمان الندافحمص9318695

نوراحال عبد السالم سلمونحمص9417235

رويدهحال عزيز الصقرحمص9517586

ايمانحمزة ابراهيم قويدرحمص9611111

فاطمهحمزه محمد سليمانحمص9716193

عاتكهحميده زاهر السليمانحمص9820570

ي عوضحمص9912936 فتحنا راج  مي 

شذىحنان عبد الحسيب الخوليحمص10016848

ى جوزيف نجمحمص10120711 منارحني 

ى عايد القاعودحمص10223136 حنانحني 

12 من 3صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

 علي مرهجحمص10317819
ى نهلهحني 

اسعافحيان علي نحيليدمشق10420208

فاديهحيدر علي االبراهيمحمص10510769

كنانةحيدر علي شحودحمص10613322

سهاحيدر كمال سليمانحمص10710283

آمالخليل عبد الرزاق الشيخ خليلحماة10811213

رويدهدانيال نادر االبراهيمحمص10911241

كوليتدايانا الياس بهناحمص11017430

يحمص1119049
عبي دريد غانم الزيداثى

اعتدالدعاء مازن الحالقحمص11216651

مهادلع عبد الكريم كلثومحمص11317595

عائشهدلع محمد المصطفىحمص11420771

مانيادياال احسان سبعحمص11521981

فداءديانا فايز عطرهحمص11620797

صفاءديمه محمد شتاتحماة11723076

هباديمه يوسف سوادحماة11822119

ىحمص11917840 عبي دينا عمر حسي 

سمياراما سليمان جوانيهحمص12017256

فاطمهراما عامر تقالحمص12118227

صفيهراما محمد المضيحماة12227232

رندهراما محمد غياث السيد سليمانحمص12316857

ميسونراما محمد فارس الحساميحمص12416858

ندىرامي سامر الخوريحماة12512721

ملكربا محمد فهر هاشىميحمص12616665

امامهردين نهاد حيدرحمص12710293

براءهرزان ماجد الرضوانحمص12818931

سلوىرزان محمد اسعد الشيخ عثمانحمص12917267

رنارشا يارس ابراهيمحمص13018230

مزنهرضا مفيد رياحمص13112634

لنارغد باسم كاسوحةحمص13217433

غادهرغد عبد الكريم الفرخحماة13320951

ثناءرغد عبد المالك االسماعيلحمص13416863

ى الشيخ عثمانحمص13517271 ناهدرغد عبد المتي 

ميادهرغد يارس محمودحماة13622998

12 من 4صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

سهامرقيه محمد الرويشديحمص13720881

غانهرنا رامز البيطارحماة13822122

هدىرنا غسان الخليلحمص13918518

كهحمص14017874 هناءرند شوكت الرسر

غادهرند عدنان تنورهحمص14116672

ليليانرند نادر نادرطرطوس14212901

سلوىرهام موفق الحلبيهحمص14317282

رجاءرهف خضى االطرشحمص14417284

لينهرهف فالح عبد الصمدحمص14516678

منالروان بسام السقاحمص14617287

ار عمرانريف دمشق14725847 ى عبي روان سي 

لينهروان فالح عبد الصمدحمص14816681

مروةروان محمد عون الجندلي الرفاعيحمص14916682

رنارويده محمد علي االبرشحمص15016684

دانيارؤى سمهر الحايكحمص15117486

رائدةرؤى محمد حميجوحمص15218225

رانيهرؤى نادر سفورحمص15316855

لينده محمدريام تميم ناعمحماة15423552

عبي ريان مروان بهنىسيحماة15515126

نغمريتا بسام سمعانحمص15618745

ريمريتا بشار فرحاتحمص15718526

ي نعمهحمص15812270
رشاريشار طوثى

ايمانريعان يحن  موىسحمص15923815

سمرريم سامر عبادحمص16018747

فحمص16117290 عبي ريم وائل مرسر

زينرين فايز شاليشحمص16217435

مريمريناد عصام يحن حمص16318948

فوزيهزاهر محمد غندور بريجاويحمص1649489

رقيهزهراء يوسف نوححمص16519239

لمياءزهور صبحي النكدليحمص16617293

زهريهزين اسماعيل ادريسحمص16711627

مريمزين حسن احمدحمص1689956

شاديازين غاندي عبودحمص16910426

الهامزينب ظهي  مندوحمص17017026

12 من 5صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

هزينب عباس عليحمص17117629 امي 

ي سفورحمص17217296
مهازينب عبد الغنى

نجاحزينب محمد بدرانحمص17317909

حنانزينب محمود عيىسحماة17423277

غزوهزينه عبد الجواد قاسم أغاحمص17523825

ندىزينه نور الدين جحجاححمص17616881

يحمص17716701
ى زينى هباسارة محمد آمي 

ريمساره بشار الجرديحمص17818759

الهامساره حسام الحسنحمص17916884

سناءساره حسام القاسىميحمص18017028

هناءساره راغب شيخ السوقحمص18123829

سالمساره طلعت عطيهحمص18220920

فدوىساره عمار يحن حمص18317497

يحمص18416891
ى
رندهساره نبيل الصوف

هساندي دوريد المحمدحمص18519564 امي 

نداءسبأ سعد الدين السالمهحمص18617920

ايستيفان جوزيف سلومحمص18712939 مي 

لوناسدرة عزام السباعيحمص18816709

ميساءسدرة نضال الصالححمص18919111

نورسدره عبد الغفار الهاشىميحمص19016895

هدىسدره عبد الفتاح طيارهحمص19116896

جمانهسدره محمد الرصيصحماة19223013

حسنسدره مظهر تربه دارحمص19317318

ساميهسعيد سالم سفورحمص1949060

جوليتسالفه عادل يعقوبحمص19520648

ملكسالم عبد الفتاح لدعهحمص19616900

حفيظهسلسبيل اياد الخالدحمص19717324

حفيظهسليمان اياد الخالدحمص19814821

يحمص19917107
يباث  ليناسماح هدوان الرسر

ثرياسمر سليمان فراشهحماة20022131

ظاللسنا ابراهيم صفوهحمص20119114

الىمسنا محمد سامر اتماز السباعيحمص20216909

نادياسنا وحيد عباسحمص20323346

سهي سندرا عصام الحالقطرطوس20412905

12 من 6صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

رزانسنى هيثم حمادهحمص20517330

نجودسيسيليا مالك طعمهحمص20620649

ساميا كوىسشذا ساهد حسيكحماة20723605

ميساءشذى مناح داغرحمص20821138

بل الياس كرمحمص20912904 انتصاررسر

ريمشهد حيدر ديوبحمص21020832

نجاحشهد سامر العبدانحماة21125691

الئقةشيم عزام فارسحماة21223019

خولهشيماء محمود الداليحمص21317939

ينالعاصم بسام الشاميحمص2149821

ظبيهعبد الرحمن رياض رستناويحمص2159087

ثرياعبد الرحمن محمد صفوان الخوجهحمص2169095

املعبد الرحمن محمد غزوان تدمريحمص21716256

آسياعبد الرزاق سامر عجيهحمص2189364

ي محمد آمنهالالذقية21914296
ختامعبد الغنى

باشاعبد الكريم خليف العليويحمص22010822

فاديهعبد الكريم عبد الرحمن زردهحمص22116262

ي الجاعورحمص22216264
 
ايمانعبد الكريم محمد شوف

صفاءعبد هللا محمود ابو رحمهحمص2239115

زينبعبد المالك عمار حاكىميحمص2249121

يحمص2259518 مهاعبدالرحمن زياد حاج 

يحمص2269523  الحلن 
ى خديجهعبدالرحمن محمد أمي 

صباعدنان احمد الظريفحمص2279563

سالمعدي خالد وشاححمص22811133

دانيهعال طلحه طليماتحمص22923856

اغاديرعال عدنان صالحطرطوس23010335

روالعالء نزيه الديوبحمص23110839

وزعلي احمد عودهحمص2329968 في 

نجاحعلي الهادي عبدو يونسحمص23311273

فاديهعلي بسام مصطفىريف دمشق23419441

نادياعلي بشار محمدحمص23516298

حنانعلي شعبان حمادحمص23610136

ست الكلعلي عامر رزقحمص23710332

مريمعلي مازن الخليلحمص2389841

12 من 7صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

نجودعلي محمد عز الدينحمص23913327

رناعمار كاسب حبيبحمص24011773

ىعمار يارس المحمدحمص2419977 مادلي 

رقيهعمرو محمد زياد الطيارهحمص2429151

خديجهعيىس اسامه الدرويشحمص24310344

يعيىس علي سفرحمص24411692
تهاثى

ريمهغرام سليمان غالهحمص24520777

فاتنغزل صالح إبراهيمحمص24620545

نجاحغزل مشهور عرفاتحمص24721499

ليناغزل هيثم حدادحماة24820519

دعدغسان بسام اللقيسحمص24911774

مريمغفران محمد عبد هللاحمص25021245

داللغنى نزار درويشحمص25117965

لطيفهغيداء احمد بكارحمص25222674

نجاحفاتن خالد كرديحمص25323867

منالفادي جهاد مرهحمص25411777

رجاءفاطمة حسن القاسمحمص25523870

صفاءفاطمه احمد زينوحمص25617513

غادهفاطمه الزهراء رامي االسماعيلحمص25717354

فضهفاطمه فايز الحدوحمص25820065

رزانفاطمه مازن اوغليحماة25928181

منتىه كويدرفائزه هايل فنانحماة26021436

نهادكارال جورج سكريهحمص26119775

سيلفاكارول جورج طعمهحمص26217976

نزههكارول عماد تقالحمص26320931

جنان قاروطكاريس رسكيس قاروطحماة26423607

سهامكريستينا حنا خوريحمص26518796

هيامكوثر محمد تيسي  الشيخ عثمانحمص26616746

زهرهكوثر محمد عابدهحمص26723889

كاتحمص26820214 ن ايمن الي  ريماكي 

هحمص26921190 مجدالرا حسيب قصي 

عبي الرا محمد الراعيحمص27021684

منىالنا وائل بركاتحماة27123874

لينالبانه علي خليفهحمص27218801

12 من 8صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

ى غسان الخضىحمص27317995 وفاءلجي 

ى محمود الخطيبحمص27418413 رواللجي 

ى منيب شيخحمص27518000 ردينهلجي 

 همام علي ديبحمص27618001
ى سهالجي 

مناللمك معروف عيىسحماة27712916

ثناءلور جورج الحلوطرطوس27812884

سوسنلور غازي سليمانحمص27918293

روعهلونا محمد ربيع عبد الدائمحمص28016751

حنانليال ماهر يعقوبحمص28117448

ي    ح نواياحمص28216755 سوسنليل رسر

ى نسيم الخليلحمص28318568 انتصارلي 

ابتسامماري مار الياس كاسوحةحمص28418022

غفرانماريا حبيب تمومحمص28518813

كالديسمارينا أنور وانسحمص28621192

هدىماريه عبد المنعم جعبانحماة28728204

نبيلهمازن عبد هللا بدورحمص28810360

عفافماهر واجب غصبحمص28912911

مهامايا زكوان الجنياتحمص29017375

ابتهالمايا عيىس جوهرهحماة29123333

غادهمايا ماهر بصيلهدمشق29233260

هازارمايا نسيم رزوقطرطوس29312886

فاتنمايكل اسعد اسعدحمص29411579

وعدمجد احمد علوشحمص29510932

كيندامجدولينا الياس اسعدحمص29617544

ديمامحار اكسم بلولحمص29718041

مانيامحمد ابراهيم المحمدحمص29810363

فاديامحمد أمي  احمد توفيق الصبوححمص29916406

 محمد المأمون الشماليحمص3009626
ى نورمحمد أمي 

آسيامحمد حاتم سامر عجيهحمص3019368

صبامحمد حذيفه محمد فرحان عز الدينحمص3029213

زهورمحمد رامي راتب تدمريحمص3039218

نورمحمد زاهر محمد صفوان نبهانحمص3049223

وصالمحمد سلمان االسمرحمص30516381

رابحهمحمد عبد الرزاق الحماديحمص3069855

12 من 9صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

يحمص3079233 ثناءمحمد عدنان بسام الحلن 

ليلمحمد غطفان غسان المرعيحمص3089328

زكيهمحمد فاروق عبدالسالم حاكىميحمص3099655

فيكرمحمد فيصل سمي  المنصورحمص31010379

رثىمحمد ليث فوزي الشيخ سليمانحمص3119250

يحمص3129662 راميامحمد نور ايمن الزعن 

هاالمحمد يارس المضيحمص31311154

غادهمحمود عامر السواححمص31416426

الفتمحمود نضال مسعودحمص31510990

رحابمحي الدين محمد اغيد جعلوكحمص3169671

دارينمرعي احمد مرعيحمص31711693

نورامروه انس العمرحمص31819363

رويدهمريان فايز الخطيبحمص31918309

كندهمريم محمد ربيع سحلولحمص32017382

ى عصورهحمص32112514  حسي 
وفاءمصطفى

فداءمضى نادر المحمودحمص32210528

ندامالذ محمد مازن رمضونحمص3239276

سميهممدوح محمد حجوزحمص32413600

زمزممنار غسان االبراهيمحمص32518992

رزانمنى محمد القاسىميحمص32623939

مريممهدي عيىس األصيلحمص32716440

كارمنمهند جهاد سالمهريف دمشق32818928

زينهمؤيد اياد كالوحمص32911147

منالمؤيد بسام حسونحمص3309593

دياناميار أيمن الراعيحمص3319781

سعادميار حسن يزبكحمص33210204

رناميار ماجد دريهحماة33312033

ا نواف عوضحمص33421167 سعادمي 

ي سمي  جرجسحمص33518367 نهالمي 

رابعهميس صفوان نقشوحمص33617051

هدىناديه رياض قاروطحمص33719132

مريالنايا حسان العليحمص33818067

ليلنجوى جمال ديوبحماة33927570

ليناندى جورج طعمهحمص34020221

12 من 10صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

يحمص34117387
يفى منالنديمه عبد الباري الرسر

روالنض موريس ابراهيمحمص34212579

هدىنضال عبد الرحيم تالويحمص34316457

رجاءنغم حسن المحمدحمص34418322

نوريهنغم نبيل جبورطرطوس34512913

هيامنغم هاشم المنصورحمص34617713

عزيزةنور أحمد النجارحمص34716784

سلمانور عمر ديابحمص34823961

ديانانور غسان ابراهيمحمص34917178

ورودنور فيصل مندوحمص35017395

ىنور ميالد روميهحمص35120943 مادلي 

املنورا محمد ديابحماة35227603

ميهادي يحن  اسماعيلحمص35310209

هناءهايدي وليد المضيحمص35417525

هدىهبة هللا سامر معروفحمص35518099

هيامهبه هللا محمد رجب رمضانحمص35618465

سىههبه الياس دعبولحماة35722168

سلوىهبه عبد الهادي العمشحمص35823637

سوسلهبه محسن عائشهحمص35916966

فرحهدى محمد طارق شماحمص36016794

سوسنهديل مسعود العكحمص36117058

نهاهال رامي شحودحمص36220655

نىههيا حسان العبد هللاحمص36323978

عزههيا سمي  مرادحمص36416973

ي عاقلحمص36518177
ى
زينبهيا صاف

زينههيا عبد السالم عوفحمص36617059

عهدهيفاء محمد عماد النحيلحمص36717413

شذاهيلده محمد دامشليحمص36817726

لينداوحيد علي سليمانحمص36910394

بتولوداد محمد عزام عطارحماة37021259

عفافورد ديب باكي حمص37118115

صباحورده محمد رفيق عوفحمص37217183

ليناوالء غسان العليحمص37321942

غيثاءوئام وائل صالححمص37419014

12 من 11صفحة 



    الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة البعث- أسماء الناجحي 

انتصاريارا سليمان طعمه غزولحمص37518118

جوليايارا كاظم مصطفىحمص37618884

سمريازي أحمد معروفحمص37719021

ى فوزي غالولحمص37817061 المازياسمي 

قمريرسى محمد مالذ سحلولحمص37919139

ريمايعرب بشار حسنحمص38012262

يحمص38117420
كماثى سماحيمان زياد الي 

هيوستينا اميل سمعانحمص38219849 مني 

نوريوسف توفيق دومطحماة38315838

اليدايوسف رفيق الصديرحمص38410225

يف نارصحماة38513461 سهاميوسف رسر

غانيهيوشع بسام العليحمص38610404

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام إبراهيم

12 من 12صفحة 


