
      الجمهورية العربية السورية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
نوع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

ية وليد عينيهريف دمشق1533
ّ
ياناسا

مهن 

ينجوىابراهيم ادهم عالمهالسويداء2201
مهن 

يدمشق36146 هابراهيم حمزه الشهاث  يسمير أدث 

يسوسنابراهيم علي داوددمشق41165
مهن 

علميوجداناحمد ديب درباعريف دمشق520055

علمينهلهاحمد سامر رمزيدمشق629700

يميساءاري    ج عاطف الرزيقريف دمشق77106 أدث 

علميندى شوباصياري    ج فراس قوليدمشق832736

يعبيراري    ج محمد عبد لليريف دمشق9298
مهن 

يدمشق1060 يارساء جهاد القهوه ج 
ياماث 

مهن 

يعيدهارساء حسير  هنديهريف دمشق11310
مهن 

يسهاارساء رضوان عمرريف دمشق12284
مهن 

يمريمارساء قاسم اسماعيلدمشق136545
مهن 

يدمشق14186
يروضهارساء محمد الغوثاث 

مهن 

يفاطمهاسالم طارق النومانريف دمشق15134
مهن 

يدمشق1638904
علميفهميهاسماء راتب الجوبراث 

ياسماء هيثم حنارةريف دمشق1732950
علمياموث 

يسوزاناسيا عبدو ابو عبيدهدمشق18188
مهن 

علميسمراعتدال محمد زرزوردمشق1937612

يعائدهاالء احمد رابعهريف دمشق20136
مهن 

علمياصطالحاالء شاهر قطشهريف دمشق2132033

ه عمار حسير ريف دمشق2232037 علمينارماناالمير

علميدنياالبتول فادي جاموسريف دمشق2333167

يسوزاناليسا ريمون مرصيريف دمشق24137
مهن 

هاليسار حسام عامرالسويداء25107 يمنير
مهن 

علميدانااليسار محمود السقاريف دمشق2624886

ي محمود خير الديندمشق274682
يبديعهاماث 

مهن 

ر المحاميددرعا2821048 علمياسماءامجد مير 

علميسكينهامل وائل عودةريف دمشق2934310

يفاطمهامنه مظهر طعمهريف دمشق30489
مهن 

ياملامنه يحنر العبدهللاريف دمشق31138
مهن 

يالسويداء321303
يداللامير انيس الشيباث 

مهن 

ه احمد الطنريف دمشق33123 يداللامير
مهن 

ه باسم المؤذندمشق34197 يايمانامير
مهن 

ه فايز محمددمشق35284 يخديجهامير
مهن 

يهنادهاناغيم عبدهللا غندور حربالسويداء3677
مهن 

يسوسنانتصار عبدالقادر المهديدمشق3711916 أدث 

يشادياانتصار محمد االعرسريف دمشق38247
مهن 

علميايليناانجيلينا فادي زحالويريف دمشق3924897

يفيحاءانسام خالد ظعاويطريف دمشق40344
مهن 

يالهامانسام كمال فهدالسويداء41108
مهن 

يسكينةاية خالد الجريديدمشق42203
مهن 

يامينةايالف محمود بيقريدمشق43121
مهن 

ي مسابقة الفنون األول 
 
جامعة دمشق- أسماء الطالب الناجحير  ف
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يحمامهايمان حسير  درهدمشق4413735 أدث 

يمديحهايمان ماهر عطاياريف دمشق45139
مهن 

يسوسنايمان محمدهشام الجوجودمشق462
مهن 

يدمشق47209
ينجاحايه يوسف جباث 

مهن 

يكاتبةإرساء أحمد عبدودمشق48185
مهن 

علميفاطمهإرساء جمعه خالدريف دمشق4922206

يميسونإالنا هيثم نرص الدينالسويداء503
مهن 

يدمشق511039
 
يبثينهأحمد محمدعيد باراف أدث 

يناجيهأحمد مروان العطريدمشق526283 أدث 

علميساميهأروى جمال األحمرريف دمشق5332006

يفاطمهأسماء احمد االشيردمشق54281
مهن 

يسوسنأصاله محمود محمددمشق55501
مهن 

علميصفاء عوضألير  نزار هابيلدمشق5635427

ي مروان معقدهدمشق57635
يناهدأماث 

مهن 

يلميهأمل مصطف  علودمشق58283
مهن 

يزينبأمون أحمد حجازيدمشق59503
مهن 

علميفداءأمير انور عيدالسويداء603491

ينجاةأمير لؤي خرص السويداء611304
مهن 

بورالسويداء623494 علميفيكتورياأنس جالل الي 

علميميسونأنوار حمزه حيبادمشق6333462

يالسويداء64133
يسناءأهداب طالل فراش 

مهن 

علميميادهآرام محمد معن رحمونريف دمشق6537604

يدمشق66391 هآالء أمير العلن  يأمير
مهن 

ينرصهآالء خلف سهوريف دمشق6710404 أدث 

ابآالء محمد عدنان النابلسيدمشق68165 يهنادي الير
مهن 

علميروالآليسار سلمان حسونالقنيطرة6910523

يفاطمهآيات يوسف القصاصدمشق70201
مهن 

يسلوىآية احمد حاج قدورالقنيطرة711
مهن 

علميدنياآية عهد طعاندمشق7237664

يهالهآية محمد ربيع حموشدمشق7389
مهن 

وزآيه احمد حبشيهدمشق74123 يفير
مهن 

علميميسونآيه جمال ابو سعيدالسويداء757309

علميعائشهآيه زكريا العسليدمشق7634827

علميسماحآيه صالح الجغاميالسويداء776044

يصباحآيه صالح الدين سيد أحمدريف دمشق783351 أدث 

يخلودآيه عادل ابو شبليالسويداء7962
مهن 

اءدمشق8040 يعبيرآيه محمدفايز الخرص 
مهن 

يروعهآيه مصطف  الخرص دمشق81126
مهن 

هبانه علي درويشدرعا8249 يسمير
مهن 

علمياملباوال جورج برغوثدمشق8334346

علميعفيفهبتول اسامه جمولالسويداء846051

ينوالبتول بسام كوزليدمشق8511537 أدث 

علميسعادبتول خالد شودبريف دمشق8633557
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يفاطمهبتول عبد الحفيظ خير هللا الشعاردمشق8712694 أدث 

علميفاديابتول علي اسماعيلدمشق8837086

يابتسامبتول محمد عصام تقوىدمشق89166
مهن 

يياسمير بتول محمد عمار شعبانريف دمشق90491
مهن 

يريمبراءه سعيد خزامحماة9121
مهن 

يرحاببسملة حسير  عجينةدمشق92210
مهن 

يناديابسمه عماد مزهرالسويداء936
مهن 

يترياقبشار يوسف عليدمشق946455 أدث 

علميهديةبرس  محمد عزيزيهدمشق9520287

ة علي بشيرريف دمشق9634 يآمنهبشير
مهن 

يوفاءبكر بديع مرشدالسويداء97349 أدث 

عيمروهبالل احمد بالنريف دمشق9885
رس 

ينوربالل حسام الدين شيخ عبدالرحمندمشق991636 أدث 

يدمشق10089 يبالل نوح وث  يرجاء وث  أدث 

يريف دمشق10133567
علميمهابنان فهد الخوالث 

يعبيربهاء الدين عدنان ابراهيمدمشق1021102
مهن 

يرويدهبيان عماد الشيخ صالحريف دمشق10393
مهن 

علميرغداءبيان عماد جحهريف دمشق10437920

يدمشق10540584
علميريمابيان محمد نصوح كيالث 

علميرندهبيان محمد يسار علواندمشق10635501

يغادهبيان يحنر باكيردمشق107168
مهن 

يسلوىبيسان امير  عبدالمعطيدمشق108128
مهن 

يالسويداء1098
 
يوفاءبيسان طالل بوخطار الشوف

مهن 

يعفافبيسان عدنان ابوعمارالسويداء110134
مهن 

علميرشا العلوش الهزاعتاال جميل حمددمشق11132740

يايمانتاال محمد مأمون عرنوسدمشق11213802 أدث 

يدمشق11337707 علميعبيرتاال محمدمازن عنتاث 

علميسوسنتاله سمؤال احمدريف دمشق11434373

علميالناتاليه عبد هللا المرصيريف دمشق11527580

يامنةتبارك احمد مرعيريف دمشق116439
مهن 

يرانياتسنيم سمير حجازيريف دمشق117142
مهن 

يفاتنتسنيم طاهر نعماندمشق118129
مهن 

يخديجهتسنيم محمد خليلدمشق119217
مهن 

يمنالتسنيم نبيل حرشدمشق12065
مهن 

يسوسنتفر ماجد الشاطردمشق121350
مهن 

يفاتنهتفر محمدعماد قوادريدمشق122219
مهن 

يهدىتفر مفيد بصلهريف دمشق12336
مهن 

يالسويداء1246053
ر
علمياميلهتماره وليد عبد الباف

يريمتمارى ماجد ديابدمشق12511171 أدث 

يمن تميم عماد اسليمالسويداء126806
مهن 

ي أحمد شاهير ريف دمشق12736971
علميآمنهتهاث 

يمن تولير  محمد األطرشريف دمشق128144
مهن 

يمنالتولير  محمد غسان دكدكدمشق129351
مهن 
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يتولير تيسير اياد تميميدمشق1301096 أدث 

ينبالتيسير علي بازوحماة1311064 أدث 

هالسويداء1327134 علميليمياثراء نواف غي 

يدانياثريا فراس مكيهدمشق133220
مهن 

علميمن ثريا محمد حيان كيوانريف دمشق13423154

علميهدىجابر محمد مهند دعبولريف دمشق13518293

علميفاتنجاد هللا محمد العليالسويداء1363810

يراميهجلنار حسير  حبيبحماة1379819 أدث 

علميفاتنجميلة سمير االحمرريف دمشق13822304

يدمشق139131
يسارهجميله محمود المدث 

مهن 

يجهينهجنا وفيق الحسنيهالسويداء14095
مهن 

علميميسونجنان اسكندر الصحناويالسويداء1415738

يزبيدةجنير  احمد شلحاويريف دمشق142145
مهن 

علميمنورجواد محمدسمير وزانريف دمشق14317112

يعبيرجودي ابراهيم السالمهريف دمشق1441265
مهن 

يدمشق14534850
علميمزنهجودي اكرم النبواث 

يريماجودي ايليا حناريف دمشق1468725 أدث 

يدمشق14732799
علميمن جودي بشار فاكهاث 

علميماجده نعامهجودي سامر سعوددمشق14832742

علميندىجودي محمد جمال حمصيدمشق14937736

علميسماحجودي محمد عكاشدمشق15035529

علميثراءجودي مهند صالحدمشق15136847

علميفاطمةجودي نوري الخطيبريف دمشق15234411

يماري روزجورجيت ميخائيل فرحدمشق15341
مهن 

يدمشق15441155 علميكنازجوري عامر المغرث 

يمرامجوري نبيل نعساندمشق15592
مهن 

علميجوماناجولي مهند الراشددمشق15632067

علميرندهجوليتا وسام حنادمشق15734001

يمن جيندا مصطف  جلعودمشق15811570 أدث 

يدمشق159169 يهالحال بسام عاج 
مهن 

يالسويداء1606651 علميحياةحال حكمت الكفير

علميختامحال محمد علي سطاسدمشق16138234

علميناهدحليمه سامر بركاتريف دمشق16229220

يدمشق1638287 يميسونحمزه احمد الجزائري المغرث  أدث 

هحمزه عمر يارسدمشق1643887 يسمير أدث 

علميعائشهحنان بسام سعيدريف دمشق16532120

يمن حنان صبحي الدهاندمشق16611184 أدث 

ينور الهدىحنان محمود بنياندمشق167132
مهن 

يرجاءحنان مصطف  نارصدمشق16813841 أدث 

علميحنانحنه اكرم حيدرالسويداء1697211

علميروضهحنير  احمد الحبالدمشق17037353

يداليهحنير  خالد الشحادهريف دمشق171512
مهن 

يداللحنير  محمد الدرهدمشق172133
مهن 
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يسوزانحنير  هاشم غنيمريف دمشق173444
مهن 

ودمشق17419410 علميملكةخالد محمد شخاشير

يدمشق175134
ر
يايمانخالده محمد ترياف

مهن 

يسلوىخديجه عبدالكريم رزوقالحسكة1766
مهن 

يثناءخديجه محمد حنارهدمشق177356
مهن 

يفايزهخلود جمال الدغيلهالقنيطرة17878
مهن 

يسارهخوله محمد بابا كرددمشق179292
مهن 

يآمنةدارين محمد زريقدمشق180223
مهن 

يأملدانا الياس ندورحمص1816822 أدث 

يندىدانا ايمن الحناويالسويداء1822028 أدث 

يهناءدانا عبد السالم الصبيحدمشق183136
مهن 

يريف دمشق18435333 علميوفاءدانا نديم الحلن 

يرزاندانه سامر طعمهقطر18510030012 أدث 

يدمشق1869 يلمدانه محمد سامر قلعه ج 
مهن 

يانعامدانيا سمير البقاعيدمشق187137
مهن 

علميميساءدانيه سمير الرزدمشق18837401

يدمشق18910149
يمرفتدانيه هيثم عربين  أدث 

علميتاتيانا كوفالوفادايانا محمد يونسدمشق19032887

يايماندعاء ابراهيم سليمريف دمشق191151
مهن 

يأملدعاء حسام كريزانريف دمشق192300
مهن 

علميايماندعاء محمد عماد الريسدمشق19332071

يفاديادعاء محمد نسيب العطاردمشق19413175 أدث 

يدمشق19514441
يشهالدعاء هيثم طرابيس  أدث 

يرويدهدلع احمد سيد خاندمشق19611
مهن 

يرانيادلع خالد العراويريف دمشق197152
مهن 

يارجواندلع فارس بو صالحالسويداء1981676 أدث 

علميعهوددميانا جواد حديفهالسويداء1997329

علميغادهديانا انطوان نجارريف دمشق20023711

ياسعافديانا محمد الدباغريف دمشق20195
مهن 

ةذكرى عبدهللا ادمدمشق20234744 علميامير

يريف دمشق203547
ر
ينجوىراسيل فراس الشاف

مهن 

يايمانرام عقبه زيداندمشق2048324 أدث 

علميريمرام وضاح سالمهريف دمشق20517127

يايمانراما احسان حاتمالسويداء2062061 أدث 

فةراما جمال محمديةدمشق20736860 علميمير

ةراما رامي روميةريف دمشق20829227 علميشهير

يدمشق20995
يسمرراما زياد ساعاثر

مهن 

علميايمان السيسيراما سمير القيسدمشق21032694

يايمانراما عبد الحكيم كنعانحماة21193
مهن 

يايمانراما عبد الرحمن الحفاردمشق21212
مهن 

يناديهراما عبد الهادي المظلومدمشق213139
مهن 

يرحابراما عمر نورالدينريف دمشق214498
مهن 

علميهناءراما مالك صخرالسويداء2156478
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يحياةراما محمد السيد حسنريف دمشق216127
مهن 

يزينبراما محمد العيسدرعا21775
مهن 

يايمانراما محمد خير هبودريف دمشق218499
مهن 

يريف دمشق21926556
علميريمراما محمدمعاذ اوطه باش 

فاراما معمر الرويليريف دمشق2207266 ينير أدث 

يعبيرراما مفيد نور الديندمشق221170
مهن 

علميايمانراما مهند هاللريف دمشق22233237

يهيامراما نهيد الحمويريف دمشق2232384 أدث 

ي حاتمالسويداء224407 ي ناج 
يسائدهراث  أدث 

يالسويداء2256208
ر
علميسناءراية ماجد عبدالباف

علميهيفاءرث  محمد تحسير  الحالقدمشق22640695

يرمزيهربيع عادل حسير طرطوس2271447
مهن 

علمينجالءرتاج سالم شوادمشق22835571

يغادهرتاج عصام الحجريف دمشق229156
مهن 

يايمانرحمه ساري البكرريف دمشق230157
مهن 

علمينسيبهرزان اسعد ابوحجيلهالسويداء2316669

يسوسنرزان عامر الزهرالسويداء23218
مهن 

يلمرزان منير ابواحمدالسويداء2332096 أدث 

علميوفاءرشا خالد االعورالسويداء2346337

يدمشق23513236
يفريالرشا محمود ماص  أدث 

يدمشق23637305
اباثر علميرانيهرشا معن رس 

يانتصاررغد احمد مسعود القاقريف دمشق2379011 أدث 

يجميلهرغد خليل الحفريدرعا2387491 أدث 

يارجوانرغد سهيل الصفديالسويداء239111
مهن 

يريف دمشق24034467
علميمن رغد صفوح شفوث 

علميميادهرغد عصمت حرونريف دمشق24126481

ي عري    جالسويداء24219
ياري    جرغد لطف 

مهن 

يغادهرغد محمد الحّصاندمشق243401
مهن 

يريمهرغد محمد تامر الصغيردمشق244296
مهن 

يتغريدرغد محمد خير رنكوشيريف دمشق24542
مهن 

ينجاةرغد نضال الجباعيالسويداء24620
مهن 

علميانغامرغد نواف عبد العزيزريف دمشق24737748

يماريترفاه يعقوب مشوعلبهحماة2488474 أدث 

يانصافرقية احمد العمدريف دمشق249276
مهن 

يفاطمهرنا محمد الماورديريف دمشق25010218 أدث 

علميميس عليرند نوار الدربوليدمشق25137406

يهيامرندة عدنان ابوسعدهالسويداء25222
مهن 

علميداللرنيم آصف منصورريف دمشق25337478

علميميساءرنيم محمود عبد الجباردمشق25439073

علمياسماءرنيم منيب الرفاعيدرعا25524244

علميصفاءرهام باسم صوفيهدمشق25640722

فريف دمشق257160 يهديهرهام عبد الحليم رس 
مهن 

يايمانرهف اكرم المشدمشق258144
مهن 
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يدمشق259444
يرندهرهف أبو الخير األغواث 

مهن 

يهناءرهف جمال الصالحدمشق260445
مهن 

يريف دمشق2617323
يهدىرهف محمد القضماث  أدث 

يدرعا26210178
يفدوهرهف محمد المفعالث  أدث 

يفةرهف محمد فائز شاكردمشق26312787 يرس  أدث 

يسمررهف محمد نديم حجارريف دمشق26419
مهن 

يسونيارواء باسم عبد ربهريف دمشق26545
مهن 

علميماجدة محتسب باهللروان اياد حامددمشق26632697

بروان راغب الحمويدمشق26741229 علمييي 

يسلمروان سالم الرشيددمشق268171
مهن 

يكاميلياروان عادل سليماندمشق269145
مهن 

يدمشق270364
يرشاروان عماد المحمد الحلواث 

مهن 

يفردوسروان محمود الرفاعيريف دمشق271130
مهن 

يريماروجينا سامر بدويدمشق272101
مهن 

علمينجودروجينا وفيق عامرالسويداء2737533

يعمشهروزا عبد هللا محمددمشق274446
مهن 

يمحاسنروضه احمد بكورريف دمشق275589
مهن 

علميفاطمهروعه صالح الدين الشعارريف دمشق27622362

يروعه محمد يارس الصباغدمشق27732029 علميريمه الذهن 

علميسمراءرويدا مجدي الصيادي الرفاعيدمشق27839087

يالسويداء2791802 يوفاءرؤى اسماعيل ابو تراث  أدث 

يروضهرؤى سامر خبيهريف دمشق280126
مهن 

يالسويداء2813820
ر
علميايمانريان عصام عبدالباف

ي المرجهدمشق28238686
علميهالهريان محمد نبيل بن 

يجوليتريتا الياس الراعيريف دمشق283396
مهن 

يرانياريسام عبد الرحمن الحمصيدمشق284366
مهن 

علميفايزهريم احمد فيوميدمشق28540025

علميمائدهريم حسان عاصيدمشق28636425

هريم رامز مطردمشق28737511 علميأمير

علميوفاءريم سامر حريريدمشق28834571

علميوفيقهريما مازن بركهدمشق28941257

يدمشق290241
يفاتنهريما محمد الحوراث 

مهن 

يريف دمشق291163 يحليمهزهراء عالء اديب الصهين 
مهن 

علميمائدةزويا مفيد عبدهللاالقنيطرة2929502

علميرويدهزيد سامر قوليدمشق29328485

يديانهزينب نورس مرهجدمشق294147
مهن 

علميرنازينة ايمن علواندمشق29540037

يفدمشق29637441 علميسوزانزينة زياد الرس 

يالسويداء2976352
ي الدمشفر

علميلمازينة هاث 

علميأديبهزينه احمد حوريهدمشق29839099

يروالزينه معير  الحمويهحماة2998572 أدث 

علميوديعهساجده محمد ديب الالالدمشق30032087

يفاتنسارة احمد فرجريف دمشق301355
مهن 
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جامعة دمشق- أسماء الطالب الناجحير  ف

يفدمشق30238695 علميمفيدهساره ابراهيم رس 

ياسيهساره باسل العالفريف دمشق3036971 أدث 

يباسمهساره حسن سيفالسويداء30424
مهن 

علميفادياساره زهير الشويكيدمشق30537870

علميهالساره سامر الجندليدمشق30635962

يباسمهساره علي الخرص القنيطرة3072073 أدث 

يأري    جساره فراس سكرريف دمشق3087356 أدث 

علميكندهساره محمد باسل عاليادمشق30941267

علميهالهساره محمد عزيريف دمشق31028022

علميباسمهساره محمد هزيمدمشق31140760

يايمانسالم أسامه الصباغدمشق3121151 أدث 

يكفاحسالي اكرم محفوضدمشق31310708 أدث 

يلنداسالي صبحي أسوددمشق314449
مهن 

ينداسالي فؤاد نرصريف دمشق315164
مهن 

يداللسالي معن محمددمشق31613977 أدث 

ياملي حربسامي ماجد حربالسويداء317431 أدث 

يهيفاءساندرا معير  الخطيبالسويداء31898
مهن 

يريف دمشق31926740
علميايمانساندي جميل الرعواث 

يراغدهساندي نضال أبو عسليالسويداء32025
مهن 

علميايمانساندي وسيم قريطدرعا32123462

علميسوزانسح  حبيب عرنوسريف دمشق32222647

علمييرسىسدرة عادل حمودريف دمشق32324602

يريف دمشق324325 يرانياسدرة فهد الحلن 
مهن 

يهديلسدرة محمد علي القش الشهير بالسيوريريف دمشق325326
مهن 

علميهياسدرة معروف عبد الحليمدمشق32640085

يساريةسدره عامر العكيليدمشق327368
مهن 

يمهاسدره محمد ديب الكرديدمشق328369
مهن 

ف الديندمشق32937896 علميروضهسدره منير رس 

علميسمرسالفه جمال درويشالسويداء3306490

علمينجوىسالفه ماهر خير الدينريف دمشق33132226

يريمسالم عبد المول المطر السالمهدمشق332372
مهن 

علميفاطمهسالم محمد سعيد النجارريف دمشق33326135

يسوسنسالم محمدخير المداحريف دمشق33410468 أدث 

يدمشق335374
يلمسالم محمود كعيكاثر

مهن 

علميفاطمهسالم نذير حاج مافدمشق33632486

يرناسالم يارس نقوسدمشق337248
مهن 

يرابحهسلم واثق عزامالسويداء3381519 أدث 

علمينادينسلوى عمر الرفاعيدرعا33922317

يعفراءسليمان خالد الكاتبدمشق3408351 أدث 

يالسويداء34151 يميسونسليمان محسن الحلن  أدث 

يعائدهسمر ذيب حمزهالسويداء342158
مهن 

يلطيفهسمر محمد عصام قلب اللوزريف دمشق343131
مهن 

علميسخاءسمراء ماهر دوارهالسويداء3445939
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جامعة دمشق- أسماء الطالب الناجحير  ف

ة وليد الخاطردمشق345375 يأحالمسمير
مهن 

علميمنالسندرة فؤاد دعبلدمشق34638357

يسعادسندس عبد الفتاح السماندمشق347376
مهن 

علميثناءسها أحمد خلوفريف دمشق34823530

يابتسامسهر طليع العنداريالسويداء34950
مهن 

يميادهسهر نايف مكارمالسويداء350114
مهن 

يحلوهسوزان محمد عبوددمشق35114016 أدث 

يجيهانسوزيار عبد هللا العليدمشق352451
مهن 

يجوالنسيبار مراد السامححماة3531078 أدث 

يعبيرسيدرا ادهم سيف الدين ابو رسالنريف دمشق3542394 أدث 

يأحالمسيدرا صفوان لطوفدمشق35517
مهن 

ينرسينسيدرا عماد ابورسالنريف دمشق356167
مهن 

علميهبهسيدرا ماجد دوبهدمشق35735971

سا أحمد مصون عثماندمشق35832494 علميتماراسير

ين عمر الحمويدمشق35934510 علميمروهسير

يردينهسيلير  بسام الشعارالسويداء36027
مهن 

علميرهفسيم بشار برازيدمشق36133141

يمن سيما جول المسعدالسويداء3621443 أدث 

يفلكسيما محمد الدبسدمشق36310211 أدث 

يميسونسيما وهيب غرز الدينالسويداء36428
مهن 

يهناديشادي احمد المديوبدمشق3656835 أدث 

يعبيرشام بشار عليويريف دمشق3662395 أدث 

يايمانشام خالد كنجو اللحامدمشق36712473 أدث 

يفاطمهشام يوسف صالحدمشق368250
مهن 

علميرنداشذا شمس الدين العيسدمشق36937512

يدمشق370251 ينور الهدىشذى ايمن نطفح 
مهن 

علمينادينشذى حسام حابسدمشق37140804

يروعةشذى محمد يارس درويش احمددمشق37214026 أدث 

وق حكمت فرحاتالسويداء3736235 علميامالرس 

يف نظام النمرالسويداء3741311 يميثهرس 
مهن 

يسهامشهاب ادهم العنداريالسويداء3751325
مهن 

علميليلشهد إياد سيفوحماة37622855

يفاطمةشهد أحمد الدادهريف دمشق37747
مهن 

يالسويداء3786691 علميندىشهد حسن الحلن 

يفائدهشهد سعود عليويالسويداء37967
مهن 

علميوفاءشهد شاهر صالحدمشق38033148

يرزانشهد غزوان دلعودمشق381301
مهن 

علميجميلهشهد فؤاد فالحدمشق38240139

علميمجدشهد ماهر النحالويدمشق38341315

يسناءشهد محمد الخطيبريف دمشق384327
مهن 

يميسونشهد محمد درويشريف دمشق3855218 أدث 

علميرانياشهد محمد سامر الدردريدمشق38633952

يريف دمشق387459 شيماء محمد المغرث 
يمن 

مهن 
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جامعة دمشق- أسماء الطالب الناجحير  ف

يهويداشيماء محمد خير المقدادالقنيطرة38857
مهن 

يوفاءشيماء محمد نور قدورريف دمشق389460
مهن 

يفاطمهصفا احمد الزرعيدمشق390252
مهن 

يهناديصفا عمران علياريف دمشق391462
مهن 

يكوكبضح عمر برتاويدمشق39210172 أدث 

يسوسنضح محمد علي ادهمريف دمشق393328
مهن 

علميهدىضح مروان العبيددرعا39430667

علميابتسامطارق بدري الحاج خليفهدمشق39518821

يفريالطليع طالب عدوانالسويداء3961326
مهن 

يفاطمهعادل احمد موصلليدمشق3975280 أدث 

يهناءعارف عاطف نرصالسويداء3981312
مهن 

هعامر مروان الحجليالسويداء3991314 يامير
مهن 

علمياحالمعائشه محمد قاسم الدوشهريف دمشق40036380

علميندىعباده حمدي الحمصي الصباغدمشق40126917

يمنالعبد الرحمن خالد التلدمشق4021714 أدث 

يمنتىهعبدالرحمن عبدهللا خطابدمشق4038402 أدث 

يريمعبدالعزيز عزام العبدالعزيزدير الزور404728 أدث 

يعفرهعبدالقادر جمعه خزيمالحسكة4051101 أدث 

يدمشق40621216
علميضياءعبدالقادر محمد صفوان سلقين 

يعائشةعبدهللا عبدالكريم العباديدمشق4074608
مهن 

يريف دمشق408610
يلبن عبير يارس عبد الغن 

مهن 

علميفاطمهعال احمد صباحريف دمشق40932273

يايمانعال اسامه هزاعريف دمشق410170
مهن 

يسوسنعال رأفت باشدمشق41111327 أدث 

يفريالعال زوهير عيدالسويداء41269
مهن 

يامينهعال مازن ربابيةدمشق413380
مهن 

يعبيرعلي خلف حميدالحسكة4141157 أدث 

علميراميهعلي محمد نرصهحماة41515550

يهندعلي محمد وليد عجكدمشق4163817
مهن 

ناعمار جورج حدادريف دمشق417251 يمير أدث 

يردينهعمار مأمون برس السويداء418218
مهن 

علميخلودعمار محمد اديب الصباغدمشق41921778

علميملكعمار يارس عاشورريف دمشق42015843

يسمرعمار يارس مرعيدمشق4214237 أدث 

عيرغداء ادريسعمر الفاروق محمد مجاهد ادريسدمشق42263
رس 

يحنانعمر فارس حاطومالسويداء423203
مهن 

يدمشق4241259
يعمر محمد بشار سقباث 

يأماث  أدث 

علميمؤمنهعمر وسام القواصدمشق42520560

عيغفران النجارعمرو عمار زينودمشق42664
رس 

علميرهفعهد حسان خطابدمشق42738384

يريمغالب فارس صعبالسويداء428209
مهن 

يهديهغاليه خالد اسعدريف دمشق429115
مهن 

علميدالياغدير ماهر دبوسريف دمشق43036416

17/10



      الجمهورية العربية السورية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
نوع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة الفنون األول 
 
جامعة دمشق- أسماء الطالب الناجحير  ف

يدمشق43111334
يعالغدير هاشم العنقوث  أدث 

يفاطمهغرام حسير  المحمد سعيدحلب4328587 أدث 

يرناغريد كميل األحمدالسويداء433204
مهن 

علميصفاءغزل اسامه حيبادمشق43438749

يرابعهغزل اكرم سليمالسويداء43570
مهن 

يرشاغزل محمد االشقرالسويداء43685
مهن 

يلورينغسان شامل مرشدالسويداء4371315
مهن 

ينغفران جمال شقدوحهدمشق43834015 علميشير

يدمشق43932849 علميقمرغفران محمد العلن 

علميسناءغن  سالم اللحامطرطوس44013547

يريف دمشق44126950 ي كاتن   محمد احسان عرث 
علميهبهغن 

علمينرسينغن  محمد سليم بديردمشق44238392

 محمد علي عدراريف دمشق443172
يلميسغن 

مهن 

يسوزانغن  محمود الموالديدمشق44411343 أدث 

يميسونغيداء نايف شهابريف دمشق4455981 أدث 

علميسحرفاتن منصف الشحفالسويداء4466375

علميمريمفادي الكسندر المسعدالسويداء4473947

علمياملفارس الدين هشام بعكردمشق44818405

يأنعامفاطمة أحمد يسير ريف دمشق449239
مهن 

يهديهفاطمه يوسف اللحامريف دمشق450468
مهن 

علميايمانفايزه بسام طهمازدمشق45133860

يابتسامفجر اسامه قيسيهدمشق4524296 أدث 

يسماهرفداء احسان ابو هديرالسويداء4531060
مهن 

هفرح جواد غانمالسويداء454135 ييسير
مهن 

ينعماتفرح خالد عثمانريف دمشق455563
مهن 

علميغيداءفرح علي ابو رشيدريف دمشق45623537

علميهناديفرح محمد امير  المرصيدمشق45739510

يمنالفرح محمدصفوان عرنوسدمشق45822
مهن 

ي السمانالسويداء4592287 يانيسهفرح وهن  أدث 

وز محمد رياض الحمويهريف دمشق46028213 علميفاطمهفير

يعالقبس ناهي المغوشالسويداء4611576 أدث 

علميثناءقتيبه ممدوح عليدمشق46227233

يمنالكاترين بسام زين الدينالسويداء4632291 أدث 

علميسحركاترين وائل الرافعالسويداء4646903

يرانياكارولير  كريم ابو نرصريف دمشق465361
مهن 

ينورهكارين نضال نادرريف دمشق466177
مهن 

يسهامكارينا عاطف كشورالسويداء4672292 أدث 

يعبيركاميليا محمد طارق النحالويريف دمشق4687444 أدث 

يشذاكرستير  جاك العيدالسويداء46986
مهن 

علميسناءكرستير  محمد بوحسونريف دمشق47036501

يالسويداء4713959
علميتغريدكرم جهاد اشنر

علميالمامكرم عبد هللا السيدريف دمشق47218338

يفاديهكريستير  خالد حمشوالسويداء473119
مهن 
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جامعة دمشق- أسماء الطالب الناجحير  ف

علميهندكريم فهمي الشاعرالسويداء4743835

يزينهكلير جورج صائغطرطوس4752575 أدث 

ينكميليا ابراهيم صباندمشق47610507 يشير أدث 

يريماكناز علي محمدريف دمشق477259
مهن 

علميناهدهكنان ابو السعود القوتليدمشق47819511

ف بالنالسويداء4793569 علميحنانكنان ارس 

يوفيقهكنانه ايمن السلمان هنيديالسويداء48071
مهن 

يريف دمشق481330
يهبهكنانه محمد هيثم نويالثر

مهن 

يسعادكوثر خالد عيدريف دمشق4822764 أدث 

يايمانالنا احسان حاتمالسويداء4832294 أدث 

علميمهاالنا تامر حمزهالسويداء4846969

علمينجاةالنا صالح ابو زيدريف دمشق48536517

علميلماالنا عزت الرجالدمشق48635979

علميسىهالنا عالء غانمالسويداء4876250

علميهيليلنالنا مغير وردهحماة48822875

يفاديالجير  بسام مزهرالسويداء48932
مهن 

ينادرهلجير  ركان الخطيبالسويداء490120
مهن 

علميمليحهلجير  محمود شنانالسويداء4916710

يامللجير  يارس شلهريف دمشق492103
مهن 

يناريمانلجير  يارس شوربهريف دمشق4937913 أدث 

علميبيانلجير  يرس الدين أخرسدمشق49436492

يعائدهلطفيه محمود الكرديدمشق49512874 أدث 

يالسويداء496275
يريمالليان فراس الشوفاث 

مهن 

علميامللم وليد معسعسريف دمشق49728479

يميسونلميا محمد باسل خادم االربعير ريف دمشق498261
مهن 

هلؤي بيان رافعالسويداء499210 يسمير
مهن 

علميميس عليليا نوار الدربوليدمشق50037424

يامالليال انيس زريفهالسويداء50199
مهن 

علميسوسنليال حسام بالنالسويداء5027559

ينجاةليال صايل الصحناويالسويداء5032310 أدث 

علمينهاليال نعيم زيدانحماة50423099

يليلليال وليد حمايلالسويداء50533
مهن 

ياعتدالليديا بسام مرقصريف دمشق5062405 أدث 

يهياليل بسام رضوانالسويداء5072316 أدث 

يسمرهليليان ايمن برجاسالسويداء50834
مهن 

يدمشق50910849
يرنالير  احسان التكرينر أدث 

يرشالير  اسامه الحناويالسويداء5102323 أدث 

علميمن لير  ايمن دندريريف دمشق51136553

يلملير  باسل حمودهدمشق512308
مهن 

 جهاد النبكيريف دمشق51326656
علميراميالير 

يريف دمشق514179
يايمانلير  حسان حلواث 

مهن 

يريف دمشق51535151  صالح الدين مراد االيوث 
علمينوارلير 

يدمشق51632862  عامر الحلن 
علميهناءلير 
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جامعة دمشق- أسماء الطالب الناجحير  ف

 عالء دوليريف دمشق51723198
علميصفاءلير 

يملكلير  عماد سالخوريف دمشق518180
مهن 

يسهيرلير  مازن الدبيسيالسويداء51936
مهن 

علميخلود حجازيلير  مهدي الزالقدمشق52041393

علميريملير  نورس العيددمشق52134372

يدمشق52235104
علميرحاب حشمةلينا احمد زريفر

علميرهيفهلينه علي الشعارريف دمشق52336566

يدمشق52434947
علميبثينهماجده غسان اليغس 

علميرانيهمارك بسام ابو ترابهالسويداء5253782

يجاكلير ماريا بيان الشتيويدرعا5266111 أدث 

علميفاطمهماريا عمر نصيرريف دمشق52722887

ياميمهماريا عوض محمودريف دمشق528428
مهن 

يمنارماريا مصعب الرسحانالقنيطرة5292041 أدث 

يماجدةماريان جمال شاهير دمشق530463
مهن 

علمينور الهدىماسة عمر الحرحريف دمشق53134675

علمياملماسة مهند السماندمشق53239207

يدمشق53378
 
يعالياماسه احمد الكاف

مهن 

يرفاهماسه حسام البيطارريف دمشق534331
مهن 

علميرولهماسه رامي بشورريف دمشق53536578

يخلود ناعورهماسه عمار شيخودمشق536158
مهن 

يامينهماسه مهند يعقوبدمشق537309
مهن 

يخديجةماهر عبدالفتاح عطاهللادمشق5385591 أدث 

علميمهاماهر محمد سعودريف دمشق53915739

ي الكرديدمشق54017912
علميحنانماهر هاث 

علميانعاممايا ايمن القصيردمشق54133202

يهدىمايا محمد بالل الحرصيريف دمشق542182
مهن 

علميبتولمايا محمد شدودطرطوس5439121

علميجمانهمايا محمد فهد الكنج العبسهدمشق54439212

علميميساءمايا مروان المرصيدمشق54538044

يسوزانمايا وائل اسمندرريف دمشق5462218 أدث 

علميهدىمايا وضاح عيسدمشق54736236

يرباحمجد خليل العسكردمشق548149 أدث 

علميليلمجد عصام عامرالسويداء5494404

علميمىهمحمد احمد اسماعيلريف دمشق55018705

يخالدهمحمد اسماعيل احمد سلومريف دمشق551299 أدث 

يسحرمحمد أديب محمد حسام الدين األكرميدمشق552330
مهن 

يعبيرمحمد أمجد محمد حاتم الحالقدمشق5535774 أدث 

يمروهمحمد حسان الجزائرليريف دمشق554334 أدث 

يدمشق55520632
علميدانيامحمد حسن فراس قصيباثر

يخديجةمحمد خالد الخليفةدمشق5561334 أدث 

يعفراءمحمد خالد الكاتبدمشق5578574 أدث 

يماجدهمحمد خالد قاليهدمشق5582814 أدث 

علميارساءمحمد زياد طارق الحرصيدمشق55919547
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جامعة دمشق- أسماء الطالب الناجحير  ف

علمياسماءمحمد سعيد عبد العزيز شوقلدمشق56030308

همحمد سومر هنادى طنطادمشق56131512 علميسمير

يكوثرمحمد عز الدين نعيم العموردرعا5623090 أدث 

علميندىمحمد عالء عبد الرزاق الراعيدير الزور56311081

ياملمحمد عماد الدقاقدمشق5648603 أدث 

علميمنالمحمد ماهر مسبحهدمشق56530223

ينفيسهمحمد معير  محمود الناطوردرعا5661692 أدث 

همحمد مهدي صالح فاعوردمشق56724890 علميأمير

يسهاممحمد مؤمن محمد نارص الجنديدمشق5683824
مهن 

علميعائدهمحمد وديع سلومدمشق56923982

اويدمشق57021984 علمينهلهمحمدخير حسام الي 

يالالذقية5713256
 
يصفاءمحمود خالد عارف أدث 

علميمنالمحمود عدنان بيازيددمشق57217935

علميهناديمراد وسام اسعدريف دمشق57317191

يمريممرام احسان حمصريف دمشق574209
مهن 

يريف دمشق575183
يهناءمرام ايمن سبيناثر

مهن 

يالسويداء5762345
 

يجمانهمرام سامر ياع أدث 

علميزكاءمرح محمود عزامدمشق57735113

يصفيهمروة طارق خروسريف دمشق57853
مهن 

يرغدمروه اياد النجارريف دمشق57910397 أدث 

ينزههمروه أنور صالحريف دمشق580342
مهن 

ينمروه محمد حالوهريف دمشق581294 يشير
مهن 

يدمشق58212896
 
ف يوفاءمروه محمدغالب صير أدث 

يفاطمهمروه وليد كرمدمشق583310
مهن 

يحمدةمريم اسماعيل المرصيريف دمشق5846503 أدث 

علميبدريهمريم حافظ حليمهريف دمشق58534700

يرانيامريم خرص  بريجاويدمشق5865087
مهن 

يمنتىهمريم طالل الفالحريف دمشق5871268
مهن 

يمهامريم مزيد صعبالسويداء58839
مهن 

يدمشق5895968  محمدكمال قرث 
يسوسنمصطف  أدث 

علميميسونمرص  أحمد عينيهدمشق59018154

علميهياممعمر جمال مقلددمشق59126234

وزملكه باسم العقاددمشق59212571 يفير أدث 

علميناهيهمنار بيان السيدالسويداء5936911

علميهياممنار جمال السعديريف دمشق59424290

علمينورامنار سليم حجيجريف دمشق59536946

يرقيهمنار عادل ابوزيدانالسويداء59640
مهن 

يامنةمنار عبداللطيف كريمريف دمشق597187
مهن 

يفايزهمنذر محمد نذير هاروشدمشق5983517 أدث 

علميمجدمنهل شامل حمشوالسويداء5993843

يفاطمهمن  امير  حالقحماة600124
مهن 

يدمشق60110725
يرنامن  مالك التفر أدث 

علميسوسومؤمن محمد االخرسريف دمشق60217697
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جامعة دمشق- أسماء الطالب الناجحير  ف

يخديجهميار خالد العباسريف دمشق603106
مهن 

همياس خالد سعديهريف دمشق604223 يسمير
مهن 

يدمشق60580
 
ف يهبةمياس محمود الصير

مهن 

يالسويداء6062378
ا سمير العقباث  يأملمير أدث 

ي انطوان نعمهدمشق60734141 علميحنانمير

علميتغريدميسم محمد زياد طلسريف دمشق60825439

علميمنالميسم محمد غانمالسويداء6097571

يغادةميسم مروان قاسمدمشق610160
مهن 

علميعنايهميسه عمار الضعير دمشق61140357

ي ارام ديمريجيانريف دمشق612189
يسوشيميغينر

مهن 

علميجورجيتناتالي رياض يعقوبدمشق61334388

يلودميالناديا سليمان الغبيطدرعا6149002 أدث 

يسمرناديا هيثم ملصريف دمشق615334
مهن 

علميغادهناره هيسم مالكالسويداء6166410

يرائدةنانسي سمير الضبعدمشق617112
مهن 

يلوريسنايا شكري الخوريريف دمشق6185764 أدث 

علميرواننايا محمد عوض المرصيريف دمشق61934732

علميعال صالحنايا مهند مسلمدمشق62035934

هنبال ممدوح الشحادهريف دمشق6219878 يامير أدث 

هندى بسام ابوسعدهالسويداء62243 يسمير
مهن 

يجيماندى حازم ضيادمشق62313555 أدث 

ىندى محمد الشحفالسويداء6246822 علميبرس 

يرغداءندى نسيب العاقلالسويداء62574
مهن 

علمياميمهنزار رشاد ابو سعدهالسويداء6263586

يدمشق627113
يصفيهنعمات صفوان ضبيان الكيالث 

مهن 

علميندهنعمه هللا حسير  محي الدينريف دمشق62822573

يهدىنغم احمد بركةريف دمشق629409
مهن 

يمريمنغم احمد حسنريف دمشق630190
مهن 

يميادهنغم جمال العمردمشق631313
مهن 

يعبيرنغم خالد الخياطدمشق63214668 أدث 

ياملنغم سامر شلغير السويداء633123
مهن 

علميعائدةنغم عبد الحليم حسندمشق63433278

علمينرسيننغم عصمت صعبالسويداء6356603

علميرسميهنغم مأمون علم الدينريف دمشق63627323

علميهزارنغم محمد جهاد شعيبريف دمشق63735201

يهيفاءنوار جمال ابو رسالندمشق6383753
مهن 

علميمينوال زياد مندوريف دمشق63925456

يجويدهنوال محمد السيددمشق640267
مهن 

يدمشق64138085
ىنوال محمد معاذ حوراث  علميبرس 

يخلودنور العل محمد نارص قسومهدمشق642179
مهن 

يندهنور الهدى خالد الرميلهريف دمشق643373
مهن 

عيلينانور الهدى خالد قطوشريف دمشق644469
رس 

ينور الهدى سمير الحمودريف دمشق64526907
علمياماث 
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جامعة دمشق- أسماء الطالب الناجحير  ف

يغادهنور أيهم حمزهالسويداء64644
مهن 

يدمشق647271 يياسمير نور رياض الزعن 
مهن 

يدمشق64832718
علميتيماء درباسنور زياد البلح 

علمينجودنور سامر سالمالسويداء6496416

يباسمهنور عصام العسافدمشق65030
مهن 

يفاتننور ماهر حمدانالقنيطرة6512185 أدث 

علميهاديانور محمد منقذ الرزريف دمشق65224216

يفاطمهنور محمود موزهدمشق6531023
مهن 

يعهدنور مهند وانليدمشق654315
مهن 

ودمشق65532138 علميرانيهنور وائل شخاشير

يمنالنورالهدى عبدربه شلهومدمشق6565939
مهن 

هنورالهدى محمدهيثم الخطيبريف دمشق6579980 يسمير أدث 

يمىهنورما محمود الصحناويالسويداء6582446 أدث 

يهبهنورمان زياد تركيهريف دمشق659191
مهن 

مير  رأفت السعديدمشق66034032 علميلينانير

مير  سمير عامرالسويداء66146 يوفاءنير
مهن 

علميآمال الخطيبنيفير  عيس جناددمشق66235413

ينوفههاجر سليمان المرصيحماة663129
مهن 

يريف دمشق66422466 علميميرسهاجر محمد حسن شلن 

يوفاءهاجر محمد كحلالسويداء66588
مهن 

يابتسامهادي احمد العبدالسويداء666618 أدث 

يميسونهادي انور بوكرومالسويداء6671319
مهن 

علمياميمههاله محمد عبدالمطلبدمشق66834489

علميريمهبة هللا حسام تميمدمشق66935991

يميادههبة عيس ابو حمدهدمشق670115
مهن 

يرندههبه ايمن زينالسويداء67189
مهن 

يرانياهبه ربيع رزقالسويداء672342
مهن 

يروعههبه فايز صالحهدمشق67311855 أدث 

علميرانياهبه محمد بسام االصيلريف دمشق67424167

يهدىهبه محمد توفيق كمال الدين الشماطريف دمشق6755773 أدث 

علميتغريدهبه محمدخير السعوديريف دمشق67625648

ينبالهديل سهيل الخطيبالسويداء677125
مهن 

ي زيتونهالسويداء6783030
ر
يابتسامهديل شوف أدث 

يالسعودية67910120166 علميلمياءهديل عبد اللطيف الشلن 

يبنيههديل كريم صالحالسويداء680131
مهن 

علميفادياهديل محمد القنطارريف دمشق68136840

يايمانهديل محمد فهد القطانريف دمشق6822635 أدث 

يزهورهديل يا سير  كريمدمشق683182
مهن 

ياسمهانهزار يوسف طعمهريف دمشق684507
مهن 

علميرناهمسه ايمن زين الدينالسويداء6857438

يعالهمسه حسام الغزالالسويداء68690
مهن 

يالسويداء6875669
علمينجودهمسه خلدون اشنر

علمينبيهههمسه فؤاد مرشدالسويداء6886278
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جامعة دمشق- أسماء الطالب الناجحير  ف

يريف دمشق6895358  الحلن 
يفاطمههناء حسير  أدث 

ياسماءهناء محمد فايز رحمهدمشق690319
مهن 

يخلودهنادي احمد هاللريف دمشق6916079 أدث 

يرندههيام محمد سمير مرادريف دمشق692215
مهن 

علميمنالهيلير  مهند الحايكريف دمشق69325498

علمينرجسوجد تميم هاللريف دمشق69423570

يرجاءوداد اسامه قاسمحماة6957633 أدث 

علميسماهرودود رستم الخابوريحمص69616984

علميصفاءوديس اسامة عبد المجيددمشق69732674

يالسويداء698636 يسوسنوسام عماد ابويحنر أدث 

علميصفاءوسام فائز الموصلليدمشق69924357

علميندىوسام هيثم الموشدمشق70024976

علميسحروسيم عدنان الجاريالسويداء7013850

كهدمشق7028815 يهندوسيم كمال الرس  أدث 

يهالهوعد صقر قطيشريف دمشق703193
مهن 

يربيعهوعد هشام خليلدمشق704277
مهن 

ينزيفةوفاء نادر اسكيفدمشق705320
مهن 

فدمشق70633448 علميعبيروالء عبد الحليم المرس 

يريموالء علي عرعشريف دمشق70726
مهن 

علميسلماءوالء محمد خير شفيردمشق70836686

يزمزموالء محمد عيد بيضةدمشق709183
مهن 

يفريزهوالء محمود اشحادهريف دمشق710483
مهن 

علميزبيدهوئام محمد أيهم الرباطدمشق71138127

يعواطفوئام يوسف حربالسويداء712126
مهن 

يرديناياسمير  فراس ابو سعدهالسويداء7131375 أدث 

علميإيمانياسير  محمد عنقادمشق71424983

يحسنيهياسير  محمد عينيهدمشق7154886 أدث 

علميهناءيانا عبد الكريم سليمانريف دمشق71628102

علميصفيهيرسه عماد عبيدريف دمشق71737603

يحنانيعرب كمال العربيدالسويداء718127 أدث 

ينرسينيمان ماهر الحسير ريف دمشق719485
مهن 

يسحريمن  رشيد حسب هللادمشق720474
مهن 

يحنانيمن  سامر محروسدمشق721279
مهن 

ياتاليهيمن  عائد الحاجحماة722541
مهن 

يسهيلةيوسف سمير حاج حسندمشق7234926 أدث 

علميمن يوسف علي العزيحمص72415841
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