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الء ضياءإلدين شبىلريف دمشق123835
ّ
يآ

 
إمان

حسناءأسماء نور إلدين إلحرإليدمشق237911

رندهآسيه مروإن إلوزيرريف دمشق333459

إيمانآالء عبد إلنارص إلذيبدرعا416451

ي إلدين سالمهطرطوس510224
لبانهألم تق 

لماألم صهيب إلغرإويدمشق637349

يريف دمشق726742
 
إيمانآمنة عبد إلحكيم إلحورإن

نهلهأوجي   حسن حمادهحماة819606

يإلقنيطرة96811
 
ميادةآية دمحم أمي   إلقبان

سوسنؤيلي   نعيم حمودطرطوس109469

يدرعا1116755 وصالآيه إحمد إلحاج 

هدىآيه حسن بكريريف دمشق1228704

فادياآيه عمر بيطارريف دمشق1325765

يريف دمشق1425879
 
مؤمنهإرسإء دمحم مازن إلكيالن

إيمانإسالم عبد إلرحمن مزعلريف دمشق1527984

ليناإعتدإل دمحم عوض دللولدمشق1641885

ريمإلشفاء ياسي   موىسريف دمشق1735460

غادهإليسار إنور إلعبدهللاريف دمشق1824047

ناجيهإمنه عبد إلعزيز طفورريف دمشق1933480

دإرينإمي  عطا هللا دمحمدمشق2020890

سيودإنجل ميشيل عبدهللاإلحسكة2112706

من إيمان خالد إلعماريندرعا2219040

إبتسامبتول نبيل مباركحمص2323917

يبادمشق2439221 رجاءبتول أيمن رسر

زينببتول بسام ياسمينهريف دمشق2533077

يرسى رجببتول حسن إلجمعه إلمحمد إلموىسدمشق2643702

مريمبتول سامر إلتازريف دمشق2726309

فاتنبتول سليمان إلجاهوشدمشق2835298

فاتنبتول سليمان عيىسريف دمشق2934394

رضاببتول عبد إلكريم وقافريف دمشق3026965

ؤيمانبتول دمحم نذإر إلمعلمريف دمشق3125188

مريمبرإء دمحم خي  قاطوعريف دمشق3222541

ثرإء إلغريربرإءه برهان ريادمشق3336432

عدرعا3416553 حليمهبرإءه حسام إلرسر

سحربرإءه عبدإلرحمن خيطوريف دمشق3534184

يدمشق3639739
 
ميساءبلسم عبد إلهادي إلزينان

جامعة دمشق- مسابقة إلعلوم إلصحية تقويم إلكالم وإللغة 
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روضهبيلسان مصطق  طالبريف دمشق3722318

دإنيهتاال خلدون نابلىسيدمشق3836083

رزإنتاال دمحم إلخطيبريف دمشق3925201

سوسنتاال ميرس إلصباح إلسمارهدمشق4037571

سمرتبارك دمحم إلعكلهدير إلزور419650

ميساءتسنيم دمحم رياض طعمهدمشق4241998

روضهتسنيم معمر فستقريف دمشق4325217

علياتسنيم معن إليونسإلقنيطرة447413

صفاءتق  دمحم موىس إلعشدمشق4542002

إيمانتق  دمحم عماد إللحامريف دمشق4636206

دإلياتمارى مامون بكورهدمشق4737775

ي دمحم حافظ شموطريف دمشق4822331
 
فاطمهتهان

فاطمهجلنار عارف جمالهدمشق4939016

يدمشق5043867
 
هندجمانة خالد حورإن

ثناء عيىسجودي إحمد زعي دمشق5138837

وفاءجودي تمام إلبيطارحماة5220739

عروبهجودي زكي حساندرعا5315112

نورجودي عامر صالحدمشق5437331

يجودي غياث عربدمشق5538865
 
هبه حورإن

ميسونجودي ماهر إلنونودمشق5639648

آالءجودي دمحم بسام إألبرصدمشق5741416

رفاهجودي دمحم حسان إلدكاكدمشق5835335

روالجودي دمحم خي  عيد عامردمشق5940584

وفاءجوري خالد هاللهريف دمشق6022740

رناجولي نادر نارصإلالذقية6123317

إفي  جيان فهد حسي  إلحسكة6211076

إخالصجيسيكا إيىلي إلسحاقريف دمشق6336256

ي فايز عطا هللاريف دمشق6422746
كارولي  جين 

هيامحال أسامه إلفرإجريف دمشق6537256

إسيمهحال إحمد غبيسريف دمشق6635271

رسياحال غيث حسندمشق6744695

ربيعهحني   غسان إلمسالمهدرعا6814193

فدمشق6941424 ندى إلمدفعيحني   دمحم سامر مرسر

روعهحني   دمحمسامر إلحكيمريف دمشق7027234

خاتوندإتيفيك آرإرإت وإنيسإلحسكة7112724

وحيدةدإنية عارف بكروريف دمشق7222973
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عائشهدإنيه حسان إلشيخهريف دمشق7334739

دمشق7437798
 
مهادعاء عدنان عمرإن

زينه كالويدلع رإمز قشاشدمشق7538869

زينبدلع عىلي عيىسريف دمشق7629506

سوسنرؤى موفق إلعيسميإلسويدإء775237

كوثررإما إحمد حمادهدمشق7837566

أسماءرإما دمحمجهاد إلسبيعيدمشق7944437

خنساءرزإن دمحم غنامدمشق8038258

رإبعهرشا عهد دبسإلحسكة8111079

نجودرغد رإمز صالحطرطوس8210373

هيامرغد زهي  حموددمشق8337737

ديانارغد نضال إلجابرريف دمشق8428589

رحابرغدة مصطق  إلقدىسيدمشق8539402

رإنيارند إياد حسندمشق8639913

دإنيهرند ماهر عويصدمشق8735803

صفارنيم خلدون مطيطريف دمشق8825348

حنانرنيم عماد طيبريف دمشق8929053

رإنيهرهام عىلي عبدهللاحماة9020749

يدمشق9142647 بج  سوسن حمديرهف ماهر رسر

وفيقةرهف وفيق سلطانريف دمشق9226977

نازكروإن إحمد كمال إلدينريف دمشق9334242

ميسونروإن دمحم شاهي  ريف دمشق9422751

سمرروعه إحمد إلمرصيريف دمشق9526637

فتزكيه نايف خوليريف دمشق9627744 مي 

ريمزهريه وجيه تينهريف دمشق9726106

خولهزينب إحمد إليونس إاليوبدمشق9838218

رنازينب باسل سلومدمشق9939722

داللزينب دمحم طالبريف دمشق10038652

نورهزينه سالم كيميريف دمشق10133811

يإلحسكة10214512 جولياناسارإ دمحم إمي   إللج 

يدمشق10339615
 
كمان هناديسارة يحن  إلي 

عندلهساره سمي  إلحجريف دمشق10427914

عائشهساره صالح إلدين إلشيخريف دمشق10526538

رويدهساره دمحم سويدريف دمشق10623269

لماساره دمحميارس إلبحرهدمشق10735792

يريف دمشق10835677 غيثساره معن إلعج 
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ريماسالي سائر يونسدمشق10939880

يإلسويدإء1105939
سحرسج  ساير إلصوين 

أمانسدرة زياد إلزحيىليدمشق11143588

نادياسدره خالد عموشدمشق11244068

روضهسدره فرإس إلعسهدمشق11338472

إملسدره دمحم كحيلدمشق11444939

زبيدةسدره دمحمطالل إنسدمشق11535784

هناءسدره مصطق  عزودمشق11636013

ه دمحمسمي  إلسعديدمشق11739611 غيدإءسمي 

حسناءسميه مجد إلنحالويريف دمشق11825431

سناءسهر بسام عقلريف دمشق11924485

والءسيدرإ دمحم هيثم رنكوسدمشق12037147

صفاءسيما سومر بركاتريف دمشق12125824

عائدهسيما ملك عبد هللاإلحسكة12211355

إيمانشام إسامه بركاتدمشق12337300

سماهرشام حمزه نوإدمشق12435465

يريف دمشق12538827
 
رقيةشام فادي دسوق

وق عبدإلهادي إلخطيبدمشق12636185 سلوىرسر

وئامشهد حازم آلوىسيريف دمشق12725470

فتشهد خلدون حمزهريف دمشق12839895 مي 

رإبعهشهد عىلي سلومطرطوس12910125

غديرشهد دمحم جهاد إلحلو إلشهي  بالجمالريف دمشق13025474

رشا عزإلدينشهد دمحم خلدون إلبعىليدمشق13135863

روالشيماء دمحم قزموزريف دمشق13239557

نعيمهشيماء يونس ديوبحماة13319432

ميساءصفاء عبدو عبد إلسالمريف دمشق13439112

عائشهصفاء دمحم نبيل إلسيد إلمرصيريف دمشق13525494

يدمشق13644956 سوزإنضج دمحم إلقهوج 

فاطمهطيف ديوب غصونإلالذقية13723348

إخالصعائشة يوسف عمرينريف دمشق13837360

مريمعائشه عبد إلجبار إلعبد إلجبارريف دمشق13929960

سناءعائشه دمحم إلساعورريف دمشق14038230

إيمانعائشه محمود إلطويلدمشق14136944

تغريدعبد هللا حسن إبرإهيمحماة14210698

علياعبدهللا إحمد إلتيناويريف دمشق14318020

نوإلعبي  مأمون لبادريف دمشق14426558
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يدمشق14520295
رناعدنان تيسي  آله رىسر

غادهعزيزه وليد إلحسي  ريف دمشق14634472

يدمشق14743926 رناعفرإء مني  إلقهوج 

رفاهعال عبد هللا عصاصهدمشق14835480

فيحاءغدير مازن محنايهحماة14916800

رإنياغفرإن إحمد ديب هدلهدمشق15044531

سمرغن  دمحم إياد رمضاندمشق15141048

يدمشق15223310 ينفادي خالد حلن  شي 

بثينهفاطمه بشار إلفالحدرعا15316332

يريف دمشق15426801
كوثرفاطمه إلبتول إبرإهيم طرإبيىسر

خنساءفاطمه إلزهرإء عدنان إلعىليريف دمشق15526270

بيانفرح حسام إلدين إلمرصيدمشق15635504

رسميهفرح دمحم حسان إلسعديريف دمشق15725549

عائشهفرح دمحممعاذ شميسدمشق15835735

رشافلك وليد عرفه إلسيددمشق15935982

ودإدفيحاء عبد إلمجيد دمحم إلعبدريف دمشق16037825

بيانقمر خالد محودمشق16142341

هالهكريستي   جميل عازرريف دمشق16222762

رويدهالرإ إنور إلقطاميريف دمشق16324148

ميسونالرإ ثائر مقدإدحماة16421042

رياالرإ زهي  فرنسيسريف دمشق16536825

نهاالميتا جورج إيشوعإلحسكة16611369

زهإلحسكة16712737 وإرتوهيالميتا عبدإالحد مي 

يريف دمشق16825566 رشاالنا دمحم خلدون إلعلن 

رهفالنا دمحم سامر إلكلسىليدمشق16943303

هدىالنا نهاد أبو عسافريف دمشق17027792

ثناءالنه جهاد سكافريف دمشق17133962

سلمالنه دمحم ماهر إلبحرهريف دمشق17225569

إنتصارلبانة إبرإهيم إلعصطرطوس17310425

رغدةلجي   أحمد أفة دإرريف دمشق17428340

ىلجي   عبد إلنارص صالحهريف دمشق17535796 برسر

إيمانلم دمحم بركهريف دمشق17638246

لبن لونا طريف عبيدريف دمشق17725585

يدمشق17837277 نورإلهدىليالس فرإس إدلن 

رحابليالس منيف إلعوإبدهريف دمشق17939966

سليمهليالن دمحمإمي   بريدمشق18036167
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لي   إحمد خليلدمشق18138750
لينده زعيي 

إمينهلي   إيمن شعبانريف دمشق18225603

فاتن مسلملي   إيهاب باللدمشق18338819

فاطمهلي   حسن إللحامريف دمشق18425609

حسنلي   دمحم إلعبددمشق18535530

روعهلينه ناظم دمحمدمشق18635962

همؤمنه عىلي عوضدمشق18738327 مني 

ريممائسه حسان إلجندليريف دمشق18825622

ليناماريا إنور إبو عقلريف دمشق18934611

يدمشق19038886
منال لدإويماسه هشام إلمفن 

ريما إلخطيبماسه وإئل قطاندمشق19135682

إنحلب19227361 فيفيانماكدإ جان جي 

فدإءمايا حسي   نيوفدمشق19337359

أمانمايا زإهر إلخطيبريف دمشق19425649

سناءمايا سامر زينوإلقنيطرة1956793

نورمايا دمحم إبو لبدهريف دمشق19627180

إيلي  مايا هيثم حسندمشق19742403

روضهدمحم تيم عبد إلحفيظ صالحدمشق19824789

روإندمحم رإئد نضال إساميدمشق19928432

هناديدمحم هادي إحمد طريف إلخطيبدمشق20023496

ميادةمحمود دمحمزياد عكلةحلب20114183

ساجدهمرإم عدنان طحلوإلحسكة20214561

فريالمرإم يوسف إلخالدريف دمشق20328005

حنانمرح زإهي صبيحريف دمشق20439579

كاتإلقنيطرة2056795 غادهمرح زياد إلي 

يدمشق20637783 نرسينمرفت مجدي إلخرص 

من مروة إحمد إلخطيبدرعا20716620

وثيالمريم جميل صالحدمشق20839830

نىهمريم حازم حاج عليويدير إلزور20910009

سيفهمريم عبدإلرحمن دمحمإلحسكة21011096

ي إلزركىليدمشق21135686
أمان إلبيطارمريم لطق 

ميساءمريم محمود بالنريف دمشق21227909

صباحمالك إنور إبو نقطهدمشق21339328

سميحهمالك بشي  إلوزيردمشق21443644

كنانمالك دمحمزياد درويش إحمددمشق21539571

نجودملك طلعت إلمقتريف دمشق21624404
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مروهمنار عامر سميح عوضريف دمشق21734011

نجاحمن  دمحم هادي إبو إلطيورريف دمشق21835851

من مودة فوإز إحمد إلجرإددمشق21935563

ديمامي سمي  خرفانطرطوس22012622

عبي مي دمحم إلخالفحماة22118286

بسيمهميسا حسن إبرإهيمطرطوس22210067

سوسنناي فرإس إلمقطرنريف دمشق22328160

ضياءنجاح غسان إلزحيىليدمشق22437918

سوسننرسين يارس إلحروبدرعا22515544

مروهنشوه عبدإلجليل إلعاصيدمشق22637262

ميساءنعمه نعيم إلجنياتريف دمشق22735875

نورنغم بهاء إلدين إلعكدمشق22836725

فدمشق22939382 إيماننغم رضوإن رسر

أملنغم دمحم ماهر إلحماميريف دمشق23025696

هناءنور أيمن سالمدمشق23135132

ميساء إلعبدإلمجيدنور عبدإلمجيد إلرحمودير إلزور2329120

رإنيهنور دمحم كياليإلالذقية23315875

يدمشق23437430 رنانور دمحم باسل توتنج 

نىهنور دمحم فوإز إلحالقدمشق23535580

جمانهنور محمود عبد إلحقريف دمشق23626829

عائشهنور محمود عىليإلحسكة23711386

صالحهنور وسام إلسيدإلسويدإء2386048

إنديرةنور إلهدى عامر إلسقاريف دمشق23940133

خديجهنور إلهدى عمر سوإديريف دمشق24022503

ينورإ دمحم مازن إلقدىسيدمشق24138863 هدى رسإقن 

يدمشق24237256
 
نرسيننوزت طالل إنفوق

صفاءهبه إحمد بكريدمشق24337255

فائزههبه إحمد غزإلدمشق24435740

زهرههبه رضوإن جنيدحماة24519437

وصالهدإيه إحمد إلعماردمشق24638056

إصالههدى إحمد إلحالقدمشق24744298

إسماءهدى عماد إلدين فرجريف دمشق24835397

ي إلشهي  بالعرجادمشق24935739
 
نادياهدى دمحمعىلي إلزبدإن

تمامهديل إنور إبو زلفهدرعا25017161

يريف دمشق25125738 ثناءهيا محمود إلشلن 

هويدهوئام دمحم حسن صندوقدمشق25237444

8 من 7صفحة 



  إلجمهورية إلعربية إلسورية

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

إسم إألمإالسم إلكاملإلمحافظةإالكتتابتسلسل

جامعة دمشق- مسابقة إلعلوم إلصحية تقويم إلكالم وإللغة 

قمروجد دمحم خي  إلكرعهدمشق25335603

دإرينوعد لؤي فرحاتريف دمشق25437162

ميساءوفاء عمر مسلمريف دمشق25538271

حسينهيارإ بشي  إليوسفإلحسكة25611108

ندإءيارإ دمحم عبد إلكريمدمشق25740882

يريف دمشق25818940 إمليارس إحمد إلطبج 

 عىلي خضورطرطوس25912632
من ياسمي  

سوزإنيمن  دمحم إلحليوإريف دمشق26026049

8 من 8صفحة 


