
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم األماالسم الكاملالمحافظةاالكتتابتسلسل

خلودأسماء موفق سلطانإلسويدإء15951

حسناءأسماء نور إلدين إلحرإكيدمشق237911

عبيرآالء إيمن حمدريف دمشق339304

ي إلدين سالمهطرطوس410224
لبانهألىم تق 

ي حسام إلدين إرناؤوطريف دمشق525148 هالؤنج 

صفاءؤيناس دمحم صبجي إلقدهدمشق638107

هدىآيه حسن بكريريف دمشق728704

فادياآيه عمر بيطارريف دمشق825765

روشان عليإحمد لقمان تاتاردمشق920853

إيمانإسالم عبد إلرحمن مزعلريف دمشق1027984

ليناإعتدإل دمحم عوض دللولدمشق1141885

ن موىسريف دمشق1235460 ريمإلشفاء ياسير

كفاحإليسار سائر فاضلإلالذقية1318221

دإرينإمير عطا هللا دمحمدمشق1420890

يدمشق1537079
ي نشوإن 

دينا إلحدإدإيه دمحم عونن

إبتسامبتول نبيل مباركحمص1623917

يبادمشق1739221 رجاءبتول أيمن شر

نادينبتول إحمد درويشريف دمشق1828027

إيمانبتول إحمد عايشهريف دمشق1939308

يرسى رجببتول حسن إلجمعه إلمحمد إلموىسدمشق2043702

فاتنبتول سليمان عيىسريف دمشق2134394

رضاببتول عبد إلكريم وقافريف دمشق2226965

سوزإنبتول عبدإلعزيز إالصفرإلشهير باللحامدمشق2336286

عبير إلرسإجبدر مروإن إلعجىميدمشق2421271

هيفاءبدور معروف يوسفريف دمشق2525191

سحربرإءه عبدإلرحمن خيطوريف دمشق2634184

يدمشق2739739
ميساءبلسم عبد إلهادي إلزينان 

ناهدهبيلسان عبد إلجليل عبوددرعا2815957

رزإنتاال دمحم إلخطيبريف دمشق2925201

سوسنتاال ميرس إلصباح إلسمارهدمشق3037571

روضهتسنيم معمر فستقريف دمشق3125217

إيناستغريد إيمن إلجباليدمشق3236079

إيمانتق  دمحم عماد إللحامريف دمشق3336206

نعيمهتيماء يونس ديوبحماة3419416

ثناء عيىسجودي إحمد زعي دمشق3538837

غاليهجودي إمجد فاخوريريف دمشق3623129

وفاءجودي تمام إلبيطارحماة3720739

نورجودي عامر صالحدمشق3837331

  الجمهورية العربية السورية

جامعة دمشق- مسابقة العلوم الصحية علم النفس حركي 
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يجودي غياث عربدمشق3938865
هبه حورإنن

رفاهجودي دمحم حسان إلدكاكدمشق4035335

سوسنجودي نصوح سياددمشق4136069

وفاءجوري خالد هاللهريف دمشق4222740

رناجولي نادر نارصإلالذقية4323317

رإنيهجوليا مازن قدإردمشق4439019

نإلحسكة4511076 نجيان فهد حسير إفير

ي فايز عطا هللاريف دمشق4622746
نجينن كارولير

هيامحال أسامه إلفرإجريف دمشق4737256

يدمشق4835344
رشاحال إلفرزدق إلمفن 

نىهحال عبد إلكريم عبيدريف دمشق4937635

شياحال غيث حسندمشق5044695

عالحال منار إلنجديدمشق5135070

ن غسان إلمسالمهدرعا5214193 ربيعهحنير

هناءحورإء رضوإن إلشيخدمشق5337449

عائشهدإنيه حسان إلشيخهريف دمشق5434739

رندهدعاء عبد هللا حمدإنريف دمشق5522826

ندعاء مصطقن قاسمدمشق5636667 نرمير

زينه كالويدلع رإمز قشاشدمشق5738869

طلعتدلع زيد إلمرصيدمشق5843727

زينبدلع علي عيىسريف دمشق5929506

هناديرؤى سامر بيانريف دمشق6033146

سوسنرؤى فارس إلفارسريف دمشق6136379

سوسنرؤى موفق إلعيسىميإلسويدإء625237

صفاءرغد حسن عوإدإلسويدإء635984

دإنيهرند ماهر عويصدمشق6435803

نرهام نرصت خير هللادمشق6535620 نرمير

يدمشق6642647 بج  سوسن حمديرهف ماهر شر

سمرروعه إحمد إلمرصيريف دمشق6726637

نريم ظافر إلمخولإلسويدإء685993 مارلير

منالريناد ربيع إلحاج بكردمشق6937762

خولهزينب إحمد إليونس إاليوبدمشق7038218

يإلحسكة7114512 ن إللج  جولياناسارإ دمحم إمير

يدمشق7239615
كمانن هناديسارة يحنر إلي 

رويدهساره دمحم سويدريف دمشق7323269

ريماسالي سائر يونسدمشق7439880

ريماسالي مازن برغلهريف دمشق7523149

أمانسدرة زياد إلزحيليدمشق7643588

نادياسدره خالد عموشدمشق7744068

مدينةسالم عمر كوجردمشق7835452
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زينبسالم نبيل سوإديريف دمشق7938081

يريف دمشق8040328 غرإمسندس يوسف إلشهان 

سناءسهر بسام عقلريف دمشق8124485

هندسوإر هنيدي عمادإلسويدإء825005

سماحسيدرإ دمحم سامي إالطرشدمشق8341547

سمرسيدرإ وليد خميسريف دمشق8424380

ناهدسيدرإ يحنر دخاندمشق8538458

صفاءسيما سومر بركاتريف دمشق8625824

عائدهسيما ملك عبد هللاإلحسكة8711355

نريف دمشق8827645 رإنياشام سعيد إمير

وق عبدإلهادي إلخطيبدمشق8936185 سلوىشر

فتشهد خلدون حمزهريف دمشق9039895 مير

هبةشهد وسام صوإندمشق9135474

سورينشهد يحنر عبدهللاريف دمشق9227495

عفافشوق إحمد إالحمدريف دمشق9328315

نعيمهشيماء يونس ديوبحماة9419432

ي غسان إلجطريف دمشق9537356
ن
ىصوف برسر

يدمشق9644956 سوزإنضج دمحم إلقهوج 

إليانهضويه نادر طيبريف دمشق9729091

إخالصعائشة يوسف عمرينريف دمشق9837360

تغريدعبد هللا حسن إبرإهيمحماة9910698

يدمشق10032331
مروهعبد هللا خالد حسانن

نريف دمشق10134472 غادهعزيزه وليد إلحسير

يدمشق10243926 رناعفرإء منير إلقهوج 

ديماغزل عماد إالسديريف دمشق10323163

طلهغفرإن قاسم إلشمدين إلحاريدرعا10414419

بثينهفاطمه بشار إلفالحدرعا10516332

رسميهفرح دمحم حسان إلسعديريف دمشق10625549

بيانقمر خالد محودمشق10742341

نهاالميتا جورج إيشوعإلحسكة10811369

رهفالنا دمحم سامر إلكلسليدمشق10943303

رإنياالنا دمحم لؤي إلمجذوبريف دمشق11025843

سلىمالنه دمحم ماهر إلبحرهريف دمشق11125569

ن لؤي نارصريف دمشق11226993 هيفاءلجير

لينا إلطويللوليا شادي دعدوشدمشق11335239

لبننلونا طريف عبيدريف دمشق11425585

ن إحمد خليلدمشق11538750 لير
لينده زعيي 

ن إيمن شعبانريف دمشق11625603 إمينهلير

ن إيهاب باللدمشق11738819 فاتن مسلملير

ن حبيب سليمانريف دمشق11823643 لينالير
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ن حسن إللحامريف دمشق11925609 فاطمهلير

ريممائسه حسان إلجندليريف دمشق12025622

مهاماجده طه حسحسدمشق12144272

ليناماريا إنور إبو عقلريف دمشق12234611

ميليناماريا إيمن حسندمشق12342391

إمالماريه شعيب إلسليماندمشق12439143

غاليهماسه عبدهللا إلمحروسدمشق12536638

يريف دمشق12637846
ثرإءمايا إشإفيل فان 

كندهمايا جرجس فرحريف دمشق12725646

نورمايا دمحم إبو لبدهريف دمشق12827180

نادينمجد حسام حابسريف دمشق12919241

نرسيندمحم رإئد إلسوديريف دمشق13019486

سمردمحم كريم بسام جوخدإردمشق13123475

هناديدمحم هادي إحمد طريف إلخطيبدمشق13223496

روضهدمحم يمان دمحم سائد إلحارسريف دمشق13317347

رغددمحمسمير نعمان قنوصريف دمشق13417508

غاده إلعبدهللادمحمعمر إحمد حمدإندمشق13521703

ساجدهمرإم عدنان طحلوإلحسكة13614561

حنانمرح زإهي صبيحريف دمشق13739579

يدمشق13837783 نرسينمرفت مجدي إلخرصن

نرسين إلخوليمروإن عبدهللا إلحالقدمشق13921766

وثيالمريم جميل صالحدمشق14039830

نىهمريم حازم حاج عليويدير إلزور14110009

خلودمريم عبدإللطيف زكريدمشق14237268

 زهير خليفهدمشق14319089
فاتنهمصطقن

صباحمالك إنور إبو نقطهدمشق14439328

سميحهمالك بشير إلوزيردمشق14543644

منالمالك دمحم نوري محسنريف دمشق14624718

نجودملك طلعت إلمقتريف دمشق14724404

همنار عدنان كبارهريف دمشق14839341 إمير

نازكمنن أحمد إلرجبريف دمشق14923176

مننمودة فوإز إحمد إلجرإددمشق15035563

عبيرمي دمحم إلخالفحماة15118286

ساجدةنبأ عاطف عقلةدرعا15214522

سوسننرسين ياش إلحروبدرعا15315544

فدمشق15439382 إيماننغم رضوإن شر

رإنيهنور دمحم كياليإلالذقية15515875

جمانهنور محمود عبد إلحقريف دمشق15626829

ينور هشام إلمرصيدمشق15737947
إمانن

ينورإ دمحم مازن إلقدىسيدمشق15838863 هدى شإقن 
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يدمشق15937256
 
نرسيننوزت طالل إنفوف

فانا معروف إسعدريف دمشق16026623 إنتصارنير

رحابهاجر علي سميدريف دمشق16129138

وصالهبة هللا وليد جناتدمشق16241110

زهرههبه رضوإن جنيدحماة16319437

حنانهبه عبد إلمجيد إلحمويدمشق16445007

وصالهدإيه إحمد إلعماردمشق16538056

وإنريف دمشق16625728 زهورهال أسامه إلسير

يريف دمشق16725738 ثناءهيا محمود إلشلن 

ن إلياس إلجطدمشق16836865 لورإهيلير

قمروجد دمحم خير إلكرعهدمشق16935603

هوعد مصطقن إلحجازيدرعا17015453 بشير

ميساءوفاء عمر مسلمريف دمشق17138271

حسينهيارإ بشير إليوسفإلحسكة17211108

ندإءيارإ دمحم عبد إلكريمدمشق17340882

روإنيارإ ياش مزرزعريف دمشق17425750

يريف دمشق17518940 إملياش إحمد إلطبج 

تمارصنيمنن محمود إللحامدمشق17636315
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