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أدبيابراهيم حسن داللدمشق2990
أدبياثير بشير المقداددرعا5335
أدبياحالم محمد الدوسدرعا5352
أدبياحمد حافظ عليدمشق5246
أدبياحمد حمزه الرفاعيدرعا1061

أدبياحمد سليم النوبانيدرعا83
أدبياحمد علي عبد الغنيدمشق5290
أدبياحمد محمد الجملدمشق7724
أدبياحمد محمد طارق سلودمشق5325
أدبياحمد محمد عودهدمشق3345
أدبياحمد محمد مأمون الشلبيدرعا1192

أدبياحمد محمد مرعيريف دمشق467
أدبياريج ابراهيم الكفريدرعا5297

أدبياسامه علي الحمدالقنيطرة36
أدبياسراء جمال الجمعهالقنيطرة1410
أدبياسالم محمد سليماندرعا5529
أدبياسماء احمد سلمانريف دمشق4110

أدبياسماء بسام الباشادمشق13526
أدبياسماء خالد الجمعهالقنيطرة1004
أدبياسماء صالح عايددرعا5437

أدبياسماء محمد صبحي جحادمشق14162
أدبياسيل خلف البطيندرعا9006
أدبياالء خالد صبحيهريف دمشق5399
أدبياالء محمود درويشريف دمشق8768
أدبياالن ياسر اباظهدمشق1033
أدبيالياس جورج العسافدمشق3396
أدبياماني بشير الواويريف دمشق2595
أدبيامجد يوسف الحراكيدرعا1285
أدبيامل حسين واديدرعا7132

أدبيامنه محمود دره العمريريف دمشق10690
أدبياناستازيا عماد جرجيدمشق10370

أدبيانس حمد عبد ربهدرعا86
أدبيانس عبد الرحمن ماردينيدمشق4419
أدبياية نبيه شاهينالقنيطرة1170

أدبيايالف مجد المالحدمشق11549
أدبيايالف معن العوض االحمدالقنيطرة1646
أدبيايمان احمد عليريف دمشق3250
أدبيايمان حمدي شتيويالقنيطرة3518

أدبيايمان خالد جعارةدمشق16923
أدبيايمان نزيه الحمصيدرعا5647

أدبيايناس عصام دعبولدمشق11943
أدبيايناس غياث بابيليدمشق10666
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أدبيايناس وائل حبودمشق10169
أدبيإيفا مروان زين الدينالسويداء2245
أدبيإيناس احمد كسرريف دمشق2673
أدبيأبراهام عبود البرودمشق3286

أدبيأريج عبدالحكيم النفاخدمشق12733
أدبيأسامه منير الحاج عليدمشق6942

أدبيأسماء نبيل قطبدمشق10349
أدبيأليسار ابراهيم شعباندمشق13138

أدبيأماني حسين الحاج عليدرعا7124
أدبيأمل ديب كاملدمشق14187

أدبيأمل محمدعلي الحاج علىريف دمشق6474
أدبيأوس أحمد القاريدمشق6963
أدبيآرام نعيم البطيندرعا9002
أدبيآالء احمد ارحيلدرعا7080
أدبيآالء احمد ارحيلدرعا7080

أدبيآية زياد بكداشدمشق10002
أدبيآية فراس علوشريف دمشق3251

أدبيآية واصف الخليلدمشق10606
أدبيآيه صافي تليريف دمشق3359
أدبيآيه منذر خيربكطرطوس3524

أدبيباسل عمار ابراهيمريف دمشق801
أدبيبان محمد غسان زين العابديندمشق10397
أدبيبتول احمد افلندقدمشق10520

أدبيبتول خالد شروفريف دمشق4019
أدبيبتول فارس عيروطريف دمشق8235
أدبيبتول محمد الحورانيدرعا5196

أدبيبتول مدحت محفوضدمشق10819
أدبيبدور احمد ماردنليريف دمشق7071
شرعيبدور محمد ناصر ملصدمشق1032
أدبيبراء عبدالغني قشميردمشق1951

شرعيبراء هشام البقاعيدمشق70
أدبيبراءة محمد مشهور الحالقدمشق13618
أدبيبراءه جمال المقشاتيدمشق14240

أدبيبراءه عدنان السوفانيدرعا7248
أدبيبراءه فيصل الخطيبريف دمشق7080
أدبيبشرى فيصل الخنيفسالقنيطرة1497
أدبيبشرى محمد ابراهيمريف دمشق3099

أدبيبشرى وليد المالدمشق10005
أدبيبشيره رضا رمضانريف دمشق6534
أدبيبلقيس فالح العبدودرعا5370

أدبيبيان ابراهيم الذهبيدمشق10174
أدبيبيسان عبداللطيف ريحاويريف دمشق3100
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أدبيتاال صفوان دويعرالسويداء1620
أدبيتاال ملهم طبارهدمشق11581

أدبيتاله يحيى خرسهريف دمشق5087
أدبيتبارك خلدون الحسيندرعا7295
أدبيتبارك عبد الرحيم عبد هللادرعا5050

أدبيتبارك محمد الخطيبدمشق10712
أدبيتسنيم سليمان الخبيدرعا5792
أدبيتسنيم محمد الضميريريف دمشق2753

أدبيتسنيم محمد هيثم السيدحسندمشق10178
أدبيتغريد سالم القادريدرعا9027

أدبيتقى حمزه الحمزاويدمشق14278
أدبيتقى ممدوح بدر الدينريف دمشق9010
أدبيجاد بسام البدرالالذقية2065

أدبيجاد ناصر ابوالفضلالسويداء554
أدبيجلنار علي حمدانالقنيطرة1084
أدبيجمان اسامه جمولالسويداء1622

أدبيجمان أيهم المنجد الشهير باللحامدمشق10043
أدبيجميله ابراهيم ابوحوراندرعا5649
أدبيجميله عدنان البدويريف دمشق3029

أدبيجود محمد يوسف ابو سمرهدمشق11597
أدبيجود مروان المسوتيدمشق65

أدبيجود واجد ديركيريف دمشق802
أدبيجودي اياد سيدهدمشق10401
أدبيجودي علي عبد الجليلدمشق10233

شرعيجودي عماد الخضريدمشق1034
أدبيجودي محمد بالل الحلبيريف دمشق3394

أدبيجودي محمد عيد السحاردمشق10901
أدبيحامد عماش دحام ال سعودالحسكة963

أدبيحسن عبد الكريم عمرالحسكة1272
أدبيحمزة أحمد العيسىدمشق3551

أدبيحمزه ابراهيم المحمدالقنيطرة326
أدبيحمزه محمد الدخل هللادمشق2048
أدبيحمزه محمدعلي عالءالديندمشق4506
أدبيحنان احمد صادقريف دمشق9049
أدبيحنان توفيق حاتمريف دمشق6568

أدبيحنان طارق الدباسدمشق10074
أدبيحنين اياد حيدرريف دمشق2901

شرعيحنين باسل قبالندرعا89
أدبيحنين حمود كجيجالقنيطرة1175

أدبيحنين عهد صادقدمشق10999
أدبيحياة سمير سبيتانالقنيطرة1427
أدبيحيدر فادي نظامدمشق7789
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أدبيحيدره محمد بدر الدين الداووديريف دمشق1002
أدبيخالد محمد الطرابلسيدمشق1068
أدبيختام مزيد شرفدرعا5771
أدبيخولة عبد الرزاق االسديريف دمشق5117
أدبيخوله محمدصالح طفورريف دمشق6586
أدبيدانا حسام الخطيبالسويداء1814
أدبيدانا صقر ابوعسليالسويداء1505

أدبيدانا محمد جمال خادم االربعيندمشق11613
أدبيدانا نشأت دنونالسويداء1830

أدبيدانة مرزوق بغداديدمشق10673
أدبيدانيا ابراهيم غانمريف دمشق2732
أدبيدانيا ياسين البدر الدينريف دمشق3396

أدبيدانيه أحمد بيازيدمشق10046
أدبيدانيه محمدرياض مصريدمشق13684

أدبيدعاء بديع عليويالسويداء1741
أدبيدعاء برهان طاهرالقنيطرة1360

أدبيدعاء محمد سليم اللبابيديدمشق10616
أدبيدنيا صفوان عويرهدمشق14337

أدبيدياال سعدو العرمونيالسويداء1891
أدبيديان ادهم البديويدمشق10481

أدبيديانا اكرم حج يونسالحسكة4313
أدبيديانا ديكران طورويانريف دمشق3367
أدبيديمه طالب الحلبيالسويداء1939
أدبيديمه عماد عبد الصمدالسويداء1625
أدبيراما أحمد العساودةدرعا5772
أدبيراما عمار عليريف دمشق7205

أدبيراما محمد حمودريف دمشق10536
شرعيراما محمد رئيف خيردمشق1038

أدبيراما محمد عصام القبانيدمشق10012
أدبيرامي اسماعيل ابو حالوهدمشق3604

أدبيرامي بيان حديفهريف دمشق338
أدبيرانيا احمد المصريريف دمشق3399
أدبيرانيا محروس ياسينريف دمشق6621
أدبيرانيه احمد االسماعيلدرعا5387

أدبيربا محمد أيمن ديابدمشق10924
أدبيرشا بالل الشريحيالقنيطرة1626
أدبيرشا علي الجبردرعا7428
أدبيرعد فؤاد فرجالسويداء1321
أدبيرغد اياد نسبريف دمشق3900
أدبيرغد أحمد الملحمدرعا5246
أدبيرغد جميل السالمهدرعا5690
أدبيرغد حسن الخضرالقنيطرة1588
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أدبيرغد عبدالمولى غنامريف دمشق6124
شرعيرغد محمد كمال الخوليدمشق835

أدبيرغد نضال ابو عبدهالقنيطرة1557
أدبيرفاه محمدخالد الحمصي الجوجادمشق15008
أدبيرفاه ملهم مثقالدمشق11663

أدبيرنا غصاب العيادهدرعا5605
أدبيرنا كمال شرابيدمشق11666

أدبيرنا ماجد الرواشدهدرعا5202
أدبيرند احمد أبو الفرج اميندمشق10013

أدبيرنيم ايمن ابو خشريفدرعا5754
أدبيرنيم جهاد الراشددمشق15012
أدبيرنيم ياسين ديماسدمشق12883
أدبيرنيم يوسف السعددمشق10078

أدبيرنين موفق النصيراتدرعا7461
أدبيرهام علي العبيددرعا7463

أدبيرهام مروان عقدهدمشق14426
أدبيرهام معتز رمضانريف دمشق7284
أدبيرهام وليد الشريفيالقنيطرة1536
أدبيرهف ابراهيم الناصردرعا7465

أدبيرهف احمد سرايجيدمشق10937
أدبيروان جهاد عبد العزيزدرعا7489
أدبيروان سامر ابو عمشةدرعا5028
أدبيروان فواز الشريدهدرعا5692

أدبيروان محمد حمزه الحوريدمشق14441
أدبيروان يوسف الجسارريف دمشق2908
أدبيرود عمار النويالتيريف دمشق3483
أدبيروضه صبحي انجيلهريف دمشق5453
أدبيروال اسماعيل حسينريف دمشق7911
أدبيروى محمد معتز النشاويريف دمشق3961

أدبيروي مالك السحومدمشق163
أدبيرؤى ساري المسالمهدرعا7405

أدبيريتا ايمن النويصردمشق10375
أدبيريم احمد فارسالقنيطرة1276
أدبيريم داود عربشريف دمشق4120

أدبيريم ضياءالدين المصريدمشق12104
أدبيريم طالب األحمرريف دمشق5183

شرعيريم عبد هللا الطباعريف دمشق351
أدبيريم محمدعدنان قلعجيدمشق15049

أدبيريم مشعل الكاينريف دمشق9346
أدبيريما رامي سعوددمشق11011
أدبيزهراء عماد النحاسدمشق10528

أدبيزهره لطفي الحمزةدرعا7513
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أدبيزهير مناف الزركليدمشق5681
أدبيزويا انطوان بغداديدمشق10377

أدبيزين وائل السرمانيالسويداء11
أدبيزينب علي الحيدرالقنيطرة1186

أدبيزينه عبد هللا رمضاندمشق10577
شرعيزينه مأمون شاهيندمشق966

أدبيزينه محمد حسام عيوندمشق10193
أدبيزينه محمد مازن الدقرالقنيطرة1188
أدبيسارة أحمد الكياليريف دمشق8396

أدبيسارة محمدسامر جوخداردمشق10194
أدبيسارة محمود نايلةدمشق10832
أدبيساره ايمن قطاندمشق10419
أدبيساره أسامه الطباعدمشق12538
أدبيساره باسم خادم الجامعدمشق15464

أدبيساره محمد الجلدهريف دمشق2957
أدبيساره محمدتمام صافيدمشق12926

أدبيساشا بسام سطاسالقنيطرة1189
أدبيسالي هاني ارنبه الخرده جيدمشق10764
أدبيساندرا عصام الجودهدمشق12934

أدبيساندرا يوسف البديويدرعا5670
أدبيساندي طوني الشحادهدرعا5581

أدبيسدرة محمد بسام العدسدمشق15067
أدبيسدره غسان العبد هللالقنيطرة1452

أدبيسعاد هيثم التجاردمشق15070
شرعيسعيد خالد ساريج مغربيدمشق608

أدبيسالم عبد الوهاب الصالحدرعا5373
أدبيسالم عدنان صباغ المصريدمشق13844

أدبيسالم محمد السالمدرعا5694
أدبيسالم محمدخالد النحاسدمشق11707

شرعيسلمى ايمن شعباندمشق977
شرعيسلمى محمد بسام العوادمشق978

أدبيسماء عبدالرحيم البرداندرعا7548
أدبيسماح تيسير الكلشدرعا5551

أدبيسمر محمدفادي المغيزيلدمشق10794
أدبيسمر موفق الخجاريف دمشق6706

أدبيسميه عصمت االقرعريف دمشق10287
أدبيسنا محمد مساعد اليافيدمشق10341
أدبيسنا محمود قبانيدمشق10691

أدبيسناء محمد الموسىدرعا5655
أدبيسندس ابراهيم عيسىريف دمشق5993
أدبيسندس عدنان صالحدرعا5302

أدبيسندس عمر فتح هللادمشق13331
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أدبيسهيله صالح غنومدمشق15709
أدبيسوار فايز ابو زيددرعا5235
أدبيسوزان اكرم ابراهيمالقنيطرة1256

أدبيسومر علي محمودريف دمشق640
أدبيسيلفا مروان خشيفهالسويداء1659
أدبيسيما كريم اليازجيحماة8686

أدبيسيما محمد عادل رجبدمشق10199
أدبيسيمون عادل جبروالحسكة489

أدبيشام خلدون حمشودمشق10353
أدبيشام عبد اللطيف نشواتيريف دمشق7371

أدبيشام معاويه العيداألردن10130933
شرعيشروق وليد صبحريف دمشق577

أدبيشفاعه عبد الرزاق القهوجيدرعا7581
أدبيشهامه عبد الرزاق الصياصنهدرعا7583
أدبيشهد احمد العيسى المرزوقيالقنيطرة1458
أدبيشهد العسل محمد حسان سودانريف دمشق8442

أدبيشهد ماهر الحجاردمشق14549
أدبيشهد مفيد ابو نبوتدرعا5331

أدبيصباح مصطفى عجمدمشق11728
أدبيصبحيه عبد السالم الصيادريف دمشق8446
أدبيصفا عامر المشعوثريف دمشق6727
أدبيصفا محمد الهنداويدرعا5090

أدبيصفا محمد نبيل سعدودمشق10057
أدبيصفاء خالد برغشريف دمشق9527
أدبيضحى حسن المرعيالقنيطرة1151
أدبيطلحه معن شيخ محموددمشق8164

أدبيعارف يزيد صبحالسويداء175
أدبيعاصم محمد فواز صالحيةدمشق73

أدبيعامر محمد حمددرعا1702
أدبيعامر محمدسعيد سموردمشق9705

شرعيعائشة ماهر درويشدمشق984
أدبيعائشه علي معادريف دمشق9541
شرعيعائشه محمد علي محمحدمشق1048
أدبيعبادة عامر هنداويدمشق3672
أدبيعبد الرحمن أنور الشيخ عبيددمشق2202
أدبيعبد الرحمن بسام الزربادمشق4606
أدبيعبد الرحمن خليل الخليلدمشق4610
أدبيعبد الرحمن غسان الرفاعيدرعا1735

شرعيعبد الغني احمد النابلسيدمشق76
أدبيعبد القادر محمد القدوردمشق3097

أدبيعبد الكريم طارق كيكيريف دمشق119
أدبيعبد المؤمن سامر الكنايهدمشق5880
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أدبيعبد الناصر احمد الرمضانريف دمشق830
أدبيعبدالحميد هاني القداحدرعا1718

أدبيعبدو عبد اللطيف الحريريدرعا240
أدبيعبير غالب الحريريدرعا7625
أدبيعبير فواز القزقريف دمشق4077
أدبيعتاب فوزات عكوانالسويداء2499
أدبيعدي سالم دقودمشق2277
أدبيعدي عدنان الجباويدرعا1886

أدبيعفراء مازن الشرباتيدمشق12579
أدبيعال توفيق الحصريريف دمشق6747
أدبيعالء الدين محمد سامر الشلقدمشق1499
أدبيعالء محمد برغوثدمشق4669
أدبيعالءالدين امير العلبيدمشق3761

أدبيعماد احمد السويدانيدرعا589
أدبيعمار علي علوشريف دمشق497

أدبيعمر باسل شاهيندمشق4706
أدبيعمر محمد مازن المصريدمشق1523
أدبيعمران معمر عراردرعا2056
أدبيعوض معمر عراردرعا2064
أدبيغاده محمود الجوهريريف دمشق6753
أدبيغازي ناصر قنواتيدمشق6117
أدبيغدير بشار بدرانريف دمشق6755
أدبيغدير بشار خيرالسويداء1792

أدبيغدير محمد رياض خورشيددمشق15712
أدبيغزل همام فاكوشدمشق10354

أدبيغفران رضوان الصبحدرعا5095
أدبيغفران عبد اللطيف المقداددرعا5096
أدبيغفران محمداديب ديابريف دمشق7990
أدبيغفران محمدوليد طالبريف دمشق5489

شرعيغنى محمد زياد الشربجيدمشق905
أدبيغنى محمد سعيد األوزوندمشق10426
أدبيغنى محمود العطاردمشق11746

أدبيفاطمة عايد الزريقدرعا7675
أدبيفاطمه ابراهيم الرفاعيدمشق10201

أدبيفاطمه طالع المحموددرعا9069
أدبيفاطمه محمد خير الميدانيدمشق10256

أدبيفاطمه منهل الحبوسدرعا5613
أدبيفرح خلدون لوكهريف دمشق3410

أدبيفرح راتب الداالتيدمشق13939
أدبيفرح مالك زين الدينالسويداء1524

شرعيفرح محمد فيصل الزايددمشق989
أدبيقصي سمير الصباغدمشق4759
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شرعيقمر بشير نعمهريف دمشق370
أدبيقمر وضاح اسماعيلالقنيطرة1111
أدبيكارين ثائر أبوفخرريف دمشق2916

أدبيكنان نورالدين مخلالتيدمشق173
أدبيكنانه هيثم قموردمشق11026

شرعيكوثر محمد كوكشدمشق991
أدبيالنا أيوب البيشريف دمشق3730
أدبيالنا وليد غشامدرعا5102
أدبيلبنى باسل حالوهريف دمشق3108
أدبيلبنى ياسين الحسندرعا5872
أدبيلجين احمد القدسيدرعا9079
شرعيلجين خالد الحمويدمشق1028

أدبيلجين عمر البكريدمشق11762
أدبيلجين هيثم حجازيريف دمشق7503
أدبيلما حسين جمولالسويداء2565
أدبيلما عدنان ملحمريف دمشق6796
أدبيلما مهند مرهجريف دمشق2879
أدبيلمى ايمن صقرريف دمشق6797
أدبيلمى حسان شهيبالسويداء2569
أدبيلونا زياد الباروكيالسويداء2573

أدبيليال محمد لبابيديدمشق10429
أدبيليث ايهاب الذيابدمشق80

أدبيليث عبدالرزاق االسديدمشق2446
أدبيليالس محمد شفيق شحادةدمشق11771

أدبيليلى سعيد السوقيالسويداء2579
أدبيليلى محمد الغديردير الزور4810
أدبيلين صالح الدين زكيريف دمشق3412

أدبيلين عامر الخطيبدمشق11028
أدبيلين عبد الرحمن احمدريف دمشق3332

أدبيلين عبد الوهاب العقاددمشق10345
أدبيلين عماد أبوشامةدمشق14666

أدبيلين فايز الكفيريريف دمشق3413
أدبيلين لؤي الحماميدمشق10127
أدبيلين مازن الدرعدمشق10208
أدبيلين محمد ايمن االفغانيدمشق10128
أدبيلين محمد سامر تكه جيدمشق12624
أدبيلين محمد صالحريف دمشق10293

أدبيلين يوسف حواريف دمشق2921
أدبيلينا اكرم محمود آغاالقنيطرة1046
أدبيلينا عبدالرحمن المحاسنهدرعا7733
أدبيلينا محمود العالويريف دمشق9768

أدبيلينه مصطفى جهاد العبد هللادمشق10209
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أدبيلينه مصطفى يوسفريف دمشق7536
أدبيماريا احمد الزعبيدرعا8060

أدبيماريا علي االبراهيمدمشق10296
أدبيمازن عكله جراددمشق7256
أدبيماسا محمد سامر الكيالريف دمشق7539

أدبيماسة عبد هللا سحلولدمشق13974
أدبيماسه محمد حسني الفوالاالمارات10130687

أدبيماغي سفريان الناقوالدمشق10386
أدبيماويه احمد فشفشريف دمشق4134
أدبيمايا امين سالمريف دمشق3378
أدبيمايا ايمن سلومريف دمشق9789
أدبيمايا سمير خضورحماة8415

أدبيمايا عصام الحسيندمشق10029
أدبيمايا علي ابراهيمريف دمشق2740

أدبيمايا محمد مهند الزين الخبازدمشق10913
أدبيمجد خالد الرواسدمشق444

أدبيمحمد اسماعيل الكيالنيدرعا10
أدبيمحمد امين صالح سليماندمشق1168

أدبيمحمد جمال جلبدمشق56
أدبيمحمد حسين اليحيىدرعا2256

أدبيمحمد رزق الزعبيدرعا433
أدبيمحمد زهير محمد غزوان الملوحيدمشق4976
أدبيمحمد زيد محمد برهان محايريدمشق1217

أدبيمحمد طالل سامر الرفاعيدمشق39
أدبيمحمد عدنان بشمافدمشق3171
أدبيمحمد علي ممتاز الصالحيدمشق6534
أدبيمحمد غياث ابراهيم العسليدمشق7388
أدبيمحمد فتحي احمد القوادريدمشق6552
أدبيمحمد ماهر الجراحدمشق1187

شرعيمحمد محمد قاسم ارضرومليدمشق99
أدبيمحمد مؤيد محمد باسل ادلبيدمشق58

أدبيمحمد نادر عامردمشق388
أدبيمحمد نور جهاد حاج داووددمشق1254
أدبيمحمد هادي هيثم البغداديدمشق6591
أدبيمحمد وسيم عماد الدين الخوليدمشق6596

أدبيمحمد يامن وليد ابراهيمريف دمشق865
أدبيمحمد يزن محمد سمير السماندمشق46

أدبيمحمدنذير محمدعمر الحفاردمشق6579
أدبيمحمدياسر عباس سالمهدمشق5047

أدبيمحمود محمد المحمدريف دمشق960
أدبيمرام محمد فريد السنكريريف دمشق9809

أدبيمرح احمد ابوشعردمشق10449
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أدبيمروه علي بكردمشق12645
أدبيمروه مسلم شوربهريف دمشق9840

أدبيمريانا وليد المجاريشدمشق10701
أدبيمريم محمد خير مرعيدرعا7773
أدبيمظلوم عبدالرحمن خليلدمشق1694
أدبيمعاذ يحيى الحلبيدمشق3252
أدبيمعاذ يوسف المردمشق7437

أدبيمكرم محمود المصريدمشق14728
أدبيمالك احمد الغزاويدرعا5160

شرعيمالك يسري اللباددرعا107
أدبيملك تيسير عزقولالسويداء1722
أدبيملك سعدو عدسريف دمشق6838
أدبيمنار اشرف المصريدرعا5733
أدبيمنار محمد جمال الدين الدقرريف دمشق3711

أدبيمنتهى ياسين الحاج عزاويريف دمشق10859
أدبيمها احمد خرمهدمشق12278

أدبيمها سليم انيسريف دمشق5323
أدبيمهند أيمن المريريدمشق6718

أدبيمهند عيسى عثمانريف دمشق922
أدبيمؤيد عمر عموشريف دمشق546

أدبيمؤيد هيثم سعدالديندمشق1554
أدبيميار مروان بيضوندمشق4257
أدبيميري فادي شحودريف دمشق3545
أدبيميسم اسامه الكنانيالقنيطرة1351
أدبيميسون احمد الغزاليدرعا9089

أدبينارت أيمن غوكهالقنيطرة116
أدبيناره ناصر غبرهالسويداء1986
أدبينانسي فارس الصفديالسويداء1531
أدبينبال لؤي مالعبالسويداء1944

أدبينبال ممدوح جليالتيدمشق14766
أدبينجالء اميل الخوريدمشق14767

أدبينجالء عبدالكريم الطسهريف دمشق8592
أدبيندى ثابت الدراخريف دمشق10345

أدبيندى محمدزهير الحافظريف دمشق9979
أدبينسرين مصطفى تبارهريف دمشق10679

أدبينظمي محمد أنس الدسوقيدمشق4275
أدبينعمت رائد يوسفريف دمشق6868
أدبينعمه هايل الناصردرعا7847
أدبينغم حسن اسماعيلريف دمشق2742
أدبينغم نايف محسنريف دمشق2928
أدبينهله حسين حناشدرعا5429

أدبينهى صطوف الحموددمشق10749
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أدبينوار طالل حسندمشق10842
شرعينور الصباح احمد االعسرطرطوس84

أدبينور أحمد الحمويريف دمشق2625
أدبينور أحمد الخطيبدمشق10810

أدبينور تحسين راشدريف دمشق6875
أدبينور رضوان زغلولريف دمشق6877
أدبينور سعد عبودالسويداء1744

أدبينور عبد الرزاق الصباغدمشق10070
أدبينور عبدالمجيد سكريةدمشق10332

أدبينور عماد مطرالسويداء150
أدبينور غسان حسام الديندمشق11835
أدبينور محمد محمددمشق10512

أدبينور محمد نبيل غزالريف دمشق3417
أدبينور محمد هشام الخيميدمشق13067
أدبينور محمود السمكريدمشق11837
أدبينور محي الدين سعدودمشق10219

أدبينور هندي برجاسالسويداء2665
أدبينورا رياض الشريفدمشق10220

أدبينورس حمزة المصريالقنيطرة182
أدبينورما غسان صبيحدمشق10391

أدبينوره تيسير المهديدرعا5818
أدبينورهان غسان الفقيهدمشق13072
أدبينيفين جمال الدين الدايهدمشق10812
أدبينيللي غسان المرتضىدمشق10392

أدبيهاجر عبد السالم الحريريدرعا7890
أدبيهادي نبيل مرتضىدمشق266

أدبيهاديا عبدو الزريعريف دمشق5356
أدبيهاله عزام الهاللدرعا5489
أدبيهاله ناهي الباسطالسويداء1978
أدبيهبا محمد الحلقيدرعا7899

أدبيهبة ابراهيم برودمشق10541
أدبيهبة هللا فؤاد ياغيالسويداء1535

أدبيهبه ايمن الرجا المحمد الدندلدمشق10450
أدبيهبه توفيق النحاسريف دمشق3744
أدبيهبه جاد الكريم مالكالسويداء1738
أدبيهبه عبدالرزاق قاسمريف دمشق7665

أدبيهبه محمدعلي زكريادمشق14094
أدبيهبه موفق الشغريريف دمشق5536
أدبيهدى أحمد وفيق العقادريف دمشق2612

أدبيهدى خليل شموطدمشق15242
أدبيهديل فائز خطيبدمشق11044
أدبيهديل منذر الصياديدمشق10300

14/12



نوع الشهادةاالسممصدر الشهادةرقم االكتتاب

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي

أسماء الناجحين في االمتحان المعياري للغة اإلنكليزية - جامعة دمشق

أدبيهزار ذياب ابراهيمدرعا5304
أدبيهشام هوشنك فراقيدمشق1713

أدبيهال بسام ابو عرابيدمشق10917
أدبيهال عبد المنعم الكوردرعا5128
أدبيهمام محمود عبدونيدمشق6782
أدبيهناء نادر السحيتيدرعا7933

أدبيهنادي محمد السقادمشق14830
أدبيهنادي محمدناصر شختوتريف دمشق10146

أدبيهيا رامي شاهينريف دمشق2999
أدبيهيا فوزي مخيبرالسويداء1538

أدبيهيا مرهف مهير السعديدمشق14835
أدبيهيا نضال المؤيدالسويداء1980
أدبيهيام ابراهيم الرفيعالقنيطرة1601

أدبيوائل فارس فالحدرعا231
أدبيوداد محمود كيكيدمشق10138

أدبيورود اكرم االحمرريف دمشق5373
أدبيوسام ابراهيم المقداددرعا5343
أدبيوسام عايش المرشددرعا2766

أدبيوسام نظام عدوانالسويداء825
أدبيوسيم عاصم محفوضدمشق6802
أدبيوعد محمد دحبورريف دمشق3519
أدبيوفاء جمال سليمانريف دمشق2745
أدبيوفاء محمد االحمدريف دمشق6055
أدبيوفاء محمد سويدريف دمشق5378
أدبيوفيقه زياد التكلهريف دمشق5547
أدبيوالء محمد المدنيريف دمشق6937

أدبيوليم جورج الحلبيريف دمشق332
أدبيوئام عمر الشهابيالقنيطرة1476
أدبييارا اكرم شاهينالقنيطرة1201
أدبييارا جمال العبوددرعا7974

أدبييارا رائد حيدردمشق13509
أدبييارا سامر سالمالسويداء1580
أدبييارا نزار الريسدرعا5744

أدبيياسمين حسين حمدونيريف دمشق10871
أدبيياسمين حسين صبحدرعا5135
أدبيياسمين كمال القاضيالسويداء1613
أدبييامن خالد شعباندمشق1301

أدبييحيى فيصل بجبوجدرعا35
أدبييحيى مرعي السمردمشق5184
أدبييزن رضوان مرعشليدمشق1730

شرعييزن محمد مازن األشقردمشق37
أدبييزن معن حسنالسويداء837
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أدبييسرى حسين الصماديريف دمشق6951
أدبييمامه راضي القجيالسويداء1982

أدبييمان زياد صفاياريف دمشق10226
أدبييوسف جمال الفالحدرعا2827
أدبييوسف عمادالدين البوابيجيدمشق1308

وزير التعليم العالي

الدكتور بسام إبراهيم
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