
اسم األماالسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتاب#

يالالذقية1539 ناباء اياد نرصهأدب  لوجي 

يالالذقية2262 رامياابراهيم حسام العثمانأدب 

يحلب32988 ن الجاسمأدب  عواشهابراهيم حسي 

يالالذقية4403 نجوىابراهيم خليل الشكوحيأدب 

يحماة5718 شذىابراهيم رافع عبد هللاأدب 

يالالذقية61812 فضيلةابراهيم علي محمودأدب 

يالالذقية7472 تيماءابراهيم فهيم نظامأدب 

يالالذقية81820 ثناءابراهيم نزار جعفرأدب 

يالقنيطرة91 روانابراهيم نضال الفاعوريأدب 

يالالذقية101823 ريمابراهيم يارس مسعودأدب 

يالالذقية11597 اسمهاناحمد رجب ابراهيمأدب 

يطرطوس12147 سماهراحمد غالب سليمانأدب 

يالالذقية131860 عائشهاحمد مازن عجورأدب 

يالقنيطرة14337 سعاداحمد موىس أحمدأدب 

يدير الزور15480 يةاحمد وائل المحمدأدب  خي 

يحلب16364 فاطمهاحمدصالح محمدعلي لوىسيأدب 

يالحسكة17792 أدب 
ي مصطفن حسنهاسماعيل محيمد حج 

يدرعا181 الأدب  ن ف محمد الين نبالارسر

يالالذقية191909 ريماصيد صفوان سعدأدب 

يالالذقية201922 نورالحسن سهيل احمدأدب 

يالالذقية21267 بكأدب  فاتنالليث عمار خي 

يالالذقية22762 سوسنالليث نبيل اسي أدب 

يالالذقية231242 اري    جالمقداد يوسف احمدأدب 

يالالذقية2422 هالهادي سليم شحيدهأدب  سمي 

يالالذقية255214 سميهاليسار خليل بعجانوأدب 

يطرطوس261897 ليلاليسار علي جنودأدب 

يطرطوس271867 ن احمد العبدهللاأدب  كوثرالي 

يالالذقية28810 شهيداامثل مدحت ابراهيمأدب 

يالالذقية291948 يأدب 
وز ماضن رتيبهامجد ني 

يالالذقية304911 ي سومر شلهومأدب  ليناانج 

يحماة317045 ن باسم سالمهأدب  دالياايلي 

يالالذقية326853  علي ساتيكأدب 
ن منالايلي 

ين ن بجامعة تشر بية الرياضية المتقدمي 
ي مسابقة كلية الير

ن
ن ف أسماء الناجحي 
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يالالذقية336856 سلوىايمان عادل اسماعيلأدب 

يالالذقية341969 ليلايمن نبيل عليأدب 

يالالذقية351971 ميساءايهاب حسن مرعشأدب 

يالالذقية361972 هايهم تركي غصنأدب  سمي 

يدمشق3710783 ي منذر يوسفأدب  فريالإنج 

يالالذقية381830 فاطمهأحمد باسل رشودأدب 

يريف دمشق39583 منارهأحمد توفيق عيىسأدب 

يالسويداء40303 سماحأحمد زياد رضوانأدب 

يالالذقية414303 ليلأحمد محمد عابدينأدب 

يحماة421002 دالياأحمد محمود عثمانأدب 

يالالذقية431882 ايمانأحمد وليم حيدرأدب 

يالالذقية446798 جهينهأليسار عماد جديدأدب 

يالالذقية45980 منالأمي  إنمار احمدأدب 

يالالذقية46561 مروىأوس فائق زمردأدب 

يالالذقية476765 رغداءآالء رادف عسافأدب 

يالالذقية486888 ىآية شعبان الشا توريأدب  بشر

يالالذقية496906 نعمهآيه محمود حموديأدب 

يالالذقية50371 مرفتبشار احمد درويشأدب 

يالالذقية511273 ملكهبشار محمد سعيد يونسأدب 

يطرطوس52215 سحربشار محمد عيىسأدب 

يحماة531029 هدىبشار يونس جوهرهأدب 

يحماة54630 سلوىبطرس حيدر ارساقأدب 

يطرطوس55897 عائشهتمام قصي بكورأدب 

يدمشق565096 هتيم قحطان الحامدأدب  بشي 

يالالذقية57657 تمامجعفر باسم عربيهأدب 

يالالذقية581369 ليالجعفر حسن اسماعيلأدب 

يالالذقية592080 جهينهجعفر عماد جديدأدب 

يالالذقية601216 سوسنجعفر فؤاد رقيهأدب 

يالالذقية614311 داللجعفر نزار ديبأدب 

يالالذقية62374 لورينجعفر يحي  شدودأدب 

يطرطوس63546 ناجالل أسد محمدأدب  مي 

يريف دمشق643218 سلوىجمان هزاع بشبشأدب 
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يالالذقية65196 مينجميل سامر الخطيبأدب 

يحمص66879 فاطمهجميل طالب غريبأدب 

يالالذقية672119 داللجميل محمود الراشدأدب 

يالالذقية687023 هجودي بسام عيىسأدب  سمي 

يالالذقية696547 شذىجودي مالك دابلهأدب 

يالالذقية707036 ن نمنومأدب  فداءجودي ياسي 

يالالذقية71197 يأدب  ي الياس جرح 
عبي جوبن

يالالذقية724781 رناجوى غسان حسنأدب 

يالالذقية734423 هندجويل عيىس مشامشأدب 

يدمشق749612 ندىحافظ عيىس اسماعيلأدب 

يالالذقية7593 مناحبيب محمد عصام شيخ السوقأدب 

يالالذقية764 خالديهحسان مصطفن الحسنأدب 

يالالذقية772152 رناحسن خالد بيلونهأدب 

يالالذقية782153 حسن رائد عليأدب 
مين

يالالذقية79629 داللحسن كارس عديرهأدب 

يالالذقية80364 كوثرحسن مازن حسنأدب 

يطرطوس81148 ابتسامحسن محسن العليأدب 

يحمص821272 رشاحسن محمد تقالأدب 

يالالذقية832179 ميادهحسن نضال حمودهأدب 

يحماة84694 فتحسن يعقوب حسنأدب  مي 

يحماة85935  علي العيىسأدب 
ن حنانحسي 

يالالذقية861162 ن مالك صالحأدب  عبي حسي 

يطرطوس87589 ن محمد سليمانأدب  وحيدهحسي 

يالالذقية88813 ن هالل سليمأدب  هدىحسي 

يالالذقية896508 عبي حال عيد حبيبأدب 

يالالذقية907052 لبانهحال يونس صقرأدب 

يالالذقية9195 هدىحماده نزار جوالقأدب 

يالسويداء92381 اسيمهحمزة مروان الباروكيأدب 

يطرطوس931002 هادياحمزه ايهم العقلهأدب 

يالالذقية941460 يحمزه تمام صقورأدب 
أمابن

يطرطوس95331 ميسونحمزه حارس احمدأدب 

يحماة96633 غادهحمزه رغيد ارساقأدب 
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يالالذقية977061 ورودحنان علي غصنهأدب 

يالالذقية984855 أدب 
غادهحنان معروف عنير

يالالذقية994683 ن سمي  عاموديأدب  املحني 

يالالذقية1005017 ن عمار حيدرأدب  ثراءحني 

يالالذقية1015713 ن فائز عدرهأدب  غانيهحني 

يالالذقية1027080 وفأدب  ن مازن رسر حنانحني 

يالالذقية103273 براعمحيان حامد علوأدب 

يالسويداء104383 ميساءحيان شوكت بشنقأدب 

يالالذقية10568 هناديحيدر ادريس ادريسأدب 

يالالذقية10646 فاطمهحيدر ايمن االعىمأدب 

يحماة107724 ن زاهرأدب  روميالحيدر حسي 

يالالذقية1081203 هناديحيدر سامر يوسفأدب 

يطرطوس109333 خديجهحيدر عدنان عليأدب 

يالالذقية1101742 اميمهحيدر عمار ابراهيمأدب 

يالالذقية1111372 مهاحيدر قيس مياأدب 

يالالذقية1121350 نبيلهحيدر وائل درويشأدب 

يحماة113775 ايمانحيدر يوسف العفيفأدب 

يالالذقية11447 غيداءحيدره اسامه حسنأدب 

يالالذقية115558 اديبهحيدره بسام العسليأدب 

يطرطوس116628 غادهحيدره محسن خليلأدب 

يطرطوس117320 رب حيدره محمد حلومأدب 

يالالذقية118677 فدوهحيدره محمد عمرانأدب 

يالالذقية1191737 بدورخالد احمد حمشوأدب 

يالالذقية120275 يأدب 
فداءخالد حسن كركوبر

يالالذقية1212300 سوزانخرصن حامد حجهأدب 

يطرطوس1221026 رب خرصن حسن قدارأدب 

يطرطوس1231027 هويداخرصن خطار ابراهيمأدب 

يطرطوس124328 رناخليل حسان ميهوبأدب 

يالالذقية1254631 نوالدلع سهيل شملصأدب 

يالالذقية1265471 لميسدلع محمد مصطوأدب 

يالالذقية1276510 جناندلع نمي  شدودأدب 

يالالذقية128491 رجاءذو الفقار نهاد طوالوأدب 
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يالالذقية1297194 قدارأدب  خنساءراما سهيل بي 

يطرطوس1302201 فدوىراما محمد ادريسأدب 

يالالذقية1311727 كندهرائد قاهر ادريسأدب 

يالالذقية1321345 براءةربيع وسيم شيبونأدب 

يحماة1336888 عتابرزان فاطر صقرأدب 

يالالذقية1345020 هرزان فراس عبدهللاأدب  سمي 

يحماة1357344 وردهرغد عماد شبليأدب 

يطرطوس1362002 فاطمهرقيه حسان طوفانأدب 

يطرطوس1373255 ديمارنيم ميهوب سليمانأدب 

يالالذقية1385626 انصافرنيم يعرب احمدأدب 

يالالذقية1394960 منالرهام فادي قراجهأدب 

يالالذقية1405372 عفراءرهف خليل سلطانهأدب 

يطرطوس141382 نهلرواد عاطف ابراهيمأدب 

يالالذقية1427346 ريمروان احمد برجسأدب 

يالالذقية1437392 رفيدهريتا ثائر عجيبأدب 

يالالذقية1447416 سهامريم عمار نارصأدب 

يالالذقية145687 انتصارزين احمد خضورأدب 

يالالذقية146584 سهي زين الدين طارق فياضأدب 

يالالذقية1472402 هاجرزين العابدين حسن عبد اللطيفأدب 

يالالذقية1481752 جينزين العابدين سامر ابراهيمأدب 

يالالذقية1491713 لينازين العابدين عماد مخيصأدب 

يالالذقية15099 دينازين العابدين غيث رجبأدب 

يالالذقية1511208 لميسزين العابدين نزار يوسفأدب 

يالالذقية152427 لميسزين العابدين نظي  شعبوأدب 

يالالذقية153100 نهادزين العابدين يارس حميشهأدب 

يالالذقية154281 هيامزين سليم وردةأدب 

يالالذقية1557463 سمارزينب علي العدبهأدب 

يالالذقية1569031 صبازينة صالح معافاأدب 

يحماة1577055 عتابزينه علي أبودرهأدب 

يالالذقية1585867 رايدهزينه مالك زهرهأدب 

يالالذقية1595766 وفيقهساره عالء الدين جمعهأدب 

يالالذقية1604863 أدب 
ناريمانساره مرعي عنير
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يدمشق1616782 روالساري محمد الشماليأدب 

يالالذقية1625135 عائدهسالي حسان سعدأدب 

يالرقة163365 زهيهسامر عبد عبدهللاأدب 

يالالذقية164487 دارينسامي رواد نصورأدب 

يالالذقية1652453 اعتدالسلمان محمد ميهوبأدب 

يالالذقية1662457 سوزانسليم محسن اسعدأدب 

يالالذقية1672470 جيهانسليمان محمد الجداريأدب 

يالالذقية1685670 ن حسنأدب  انتصارسمر ياسي 

يالالذقية1691446 يشىسموءل احمد اسماعيلأدب 

يالالذقية1701378 ب محمدأدب  سمرسيف الدين يير

يالالذقية1715217 حميدهشهد اديب داودأدب 

يدرعا1725797 امينةشهد مأمون خليلأدب 

يحمص173157 ازدهارشيث علي حمودأدب 

يطرطوس174474 غصونصالح مروان عيىسأدب 

يالسويداء1757 يأدب 
عالصفوان محمد قرموىسر

يالسويداء176463 اقبالطالل اكرم مالعبأدب 

يالالذقية1775348 هطيف ايمن عدرهأدب  سمي 

يالالذقية1782533 يأدب 
سناءعامر تيسي  دريبابر

يالالذقية179416 اسمهانعباده احمد صلوحأدب 

يالالذقية180103 يوالعبد الحميد مازن شغريأدب 

يالسويداء181143 ليلعبد الرحمن زاهر حمزهأدب 

يالالذقية1822567 أدب 
ن غصانعبد الرحمن محمد حسي 

يالالذقية1831021 ي مجد جبورأدب 
عذابعبد الغين

يالالذقية1841144 دعدعبد اللطيف هاشم حسنأدب 

يالالذقية1852610 ندىعبد هللا علي اسعدأدب 

يالالذقية186529 بسمهعبد هللا غازي مزيقأدب 

يالالذقية1872617 هعبد هللا محمد عمر قوجهأدب  أمي 

يالالذقية1882625 هويدةعبد الهادي احمد عليأدب 

يالالذقية1892561 ريمعبدالرحمن احمد خالدأدب 

يالالذقية190209 عبي عبدهللا محمد بدويأدب 

يالالذقية1912629 نبيلهعدنان سمي  خليلأدب 

يدرعا1921305 أدب 
ن بثينهعدنان محمد ابو جهي 
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يالالذقية193610 اسماءعزيز نادر قاسمأدب 

يالالذقية1947702 أدب 
ن ودادعال محمد ياسمي 

يطرطوس195369 املعالء نادر ديوبأدب 

يالالذقية1962665 امينهعالء يارس ابراهيمأدب 

يالالذقية197882 منارعلي احمد غصونأدب 

يالالذقية1982672 علي احمد معروفأدب 
ن ياسمي 

يالالذقية199643 نهلهعلي اسكندر البوديأدب 

يحماة200564 ن سليمانأدب  ابتسامعلي امي 

يحماة201814 عواطفعلي أنور اسماعيلأدب 

يالالذقية2022677 تغريدعلي أيمن درويشأدب 

يالالذقية203549 بكأدب  نشينعلي باسل خي 

يالالذقية204550 فادياعلي حسن سجيعأدب 

يطرطوس205141 ن حسنأدب  علي حسي 
مين

يالالذقية206418 ميادهعلي رفيق شيخأدب 

يالالذقية2071111 فداءعلي سامر القوزيأدب 

يطرطوس208277 ميسونعلي سامي بلولأدب 

يالالذقية209885 جكاستهعلي سميع موىسأدب 

يالالذقية2101457 مهديهعلي شفيق حسنأدب 

يحماة211817 سناءعلي عناد خطيبأدب 

يالالذقية2122724 هناديعلي قيس حميشهأدب 

يالالذقية213108 قأدب  يشىعلي محسن البي 

يالالذقية2141253 ريمعلي محمد موىسأدب 

يطرطوس215409 يأدب 
منالعلي محمود لطيفن

يالالذقية216612 ازدهارعلي مفيد سعيدأدب 

يالالذقية217290 ةأدب  نادرةعلي هشام خضي 

يالالذقية2181720 رديناعمار خليل ارقيهأدب 

يالالذقية219292 رندهعمار مروان الحدادأدب 

يحماة220706 ميساءعمار منجد طهأدب 

يالالذقية2211738 رجاءعمر بالل عبدالوهابأدب 

يالالذقية2222790 لبينعمر جمال هنيدهأدب 

يدمشق2232644 سناءعمر عبد العزيز الخالديأدب 

يالالذقية224293 هعيىس عادل فرحاتأدب  سمي 
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يالالذقية2257713 ن سلومأدب  فايزهغاده ياسي 

يالالذقية2262818 وأدب  ليناغدير ابراهيم خرصن

يالالذقية227895 افتكارغدير مجد سلطانهأدب 

يالالذقية228385 يأدب 
جوليتغدير محسن دريبابر

يالالذقية2297716 سوسنغرام عنان بركاتأدب 

يالالذقية2304841 ابتسامغنار سالم صقرأدب 

يالالذقية2312843 اميهغيث عزت شهبندرأدب 

يالالذقية2322848 تغريدغيد آصف سلطانأدب 

يدمشق233485 ثراءغيفار محمد الشعارأدب 

يحمص234786 ن العباسأدب  ينفاطر حسي  شي 

يالالذقية2357780 ملكفرح احمد رامي رساجأدب 

يالالذقية2362855 رنافؤاد سامر طرابلىسيأدب 

يطرطوس2371294 أدب 
ن هندقيس ابراهيم حسي 

يالالذقية238560 فاطمهقيس وديع حسونأدب 

يالالذقية2395883 يأدب 
سهامكاردينيا سوبان البيشيين

يالالذقية2402905 يأدب 
عروبهكرم تيسي  زيين

يالالذقية2412907 حسناءكرم رافع نرصهأدب 

يحماة242710 غادهكرم عالم غصونأدب 

يالالذقية243679 ملكهكرم يوسف محرزأدب 

يالالذقية244503 سمارهكميت غالب درويشأدب 

يالالذقية2455256 سوسنالما علي كوساأدب 

يالالذقية2464647 ي فوزيأدب 
ن
نهاللوتس كاف

يدمشق24710909 فوزهلوتس محمد الشاللأدب 

يطرطوس2482587 سناءليال جابر سالميأدب 

يالالذقية2491194 ن عدرهأدب  جوليانليث حسي 

يالالذقية2504328 هناديليث رامي الحطابأدب 

يالالذقية251236 سمرليث كمال طرافأدب 

يالالذقية2522944 كليمهليث مني  رستمأدب 

يالالذقية253551 رانيهليث نادر حمويأدب 

يالالذقية2544599 ن ارسيل قاجوأدب  رشالي 

يالالذقية2555320 ن غيث حدادأدب  مجدلينهلي 

يالالذقية2565934 ن يوسف الخضورأدب  محاسنلي 
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اسم األماالسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتاب#

ين ن بجامعة تشر بية الرياضية المتقدمي 
ي مسابقة كلية الير

ن
ن ف أسماء الناجحي 

يالالذقية2572951 سوسنمازن عدنان كوساأدب 

يالالذقية258903 رشاماهر عاطف ديوبأدب 

يطرطوس25983 هباءماهر فراس خضورأدب 

يالالذقية2607895 سعادمايا جهاد غانمأدب 

يالالذقية2617915 فاتنمايا محمد خضورأدب 

يالالذقية2627922 جليلهمايه زهي  العبيدالجدوعأدب 

يالالذقية2632964 لبينمثين عدنان عرقاويأدب 

يالالذقية2641092 عبي مجد سمي  فاضلأدب 

يالالذقية265587 وفاءمجد عادل سلكانأدب 

يالالذقية266117 قأدب  ناهدمجد محسن البي 

يالالذقية2672984 سكينهمجد نزار رسحيلأدب 

يالالذقية2681233 آمالمجد نعيم منصورأدب 

يحماة269763 فاطمهمحسن حمدان عبد هللاأدب 

يالالذقية270504 مانيامحمد إياد جبيليأدب 

يالالذقية271118 أدب 
ن صفاءمحمد باسم ياسمي 

يالالذقية2723028 غادهمحمد تميم االطرشأدب 

يالالذقية2733188 برلنتمحمد حسن سمي  نجارأدب 

يحمص2743487 عائشةمحمد خالد عبد النارص كاخياأدب 

يالالذقية2753049 رغداءمحمد خالد قوجه عليأدب 

يالالذقية2763192 يشىمحمد خالد وسيم نحيليأدب 

يالالذقية277788 همحمد زهي  درويشأدب  امي 

يالالذقية2783074 قدارأدب  خنساءمحمد سهيل بي 

يحماة279886 نتالمحمد سهيل خضورأدب 

يالالذقية2803092 منالمحمد علي سلومأدب 

يالالذقية2813102 ناهدمحمد عمار يحي أدب 

يالالذقية2823218 نورانمحمد فارس صفوان جدوعأدب 

يالالذقية2831772 تمارامحمد فرح رنجوسأدب 

يالالذقية28431 هندمحمد فرزت خريماأدب 

يالالذقية2853117 أدب 
سناءمحمد فهد مرتصن

يالالذقية2863223 هبةمحمد قتيبة خليل الحاج عمرأدب 

يالالذقية287300 هياممحمد مازن اسعدأدب 

يالالذقية2883120 عبي محمد مازن عليأدب 

16/9



اسم األماالسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتاب#

ين ن بجامعة تشر بية الرياضية المتقدمي 
ي مسابقة كلية الير

ن
ن ف أسماء الناجحي 

يالالذقية2893230 خديجةمحمد مجد عمر محمودأدب 

يالالذقية2903125 ايمانمحمد محسن الجرديأدب 

يالالذقية2913129 يأدب  غاليهمحمد محمدعماد حارصن

يالالذقية2921758 سماحمحمد محمود علوشأدب 

يالالذقية2933139 همحمد مصطفن شيبونأدب  سمي 

يالالذقية2943242 ازدهارمحمد نور قيس ادريسأدب 

يحماة295665 ميساءمحمد واصل عدرهأدب 

يالالذقية2963163 همحمد وفيق موىسأدب  أمي 

يالالذقية297443 رشامحمد يارس غضبانأدب 

يحماة298825 ن برهومأدب  ثريامحمد ياسي 

يالالذقية2991423 مهامحمد يحي  خليل النجارأدب 

يدمشق3008629 هيفاءمحمد يحي  نكاشأدب 

يالالذقية3013185 مديحةمحمدبالل نادر أبو أحمدأدب 

يدير الزور3021017 ممحمود صخر العمر العثمانأدب  ايمان االرسر

يالالذقية3033265 فضيلهمحمود علي محمودأدب 

يالالذقية304301 ثناءمحمود فراس مياىسيأدب 

يطرطوس3051415 هالمحمود محمد احمدأدب 

يطرطوس306585 مرسالمدين سليمان سليمانأدب 

يالالذقية3073281 ي غانمأدب  منتخبمراد راح 

يالالذقية3088379 صباحمرح صديق زيدانأدب 

يالالذقية30934 يأدب  ساميهمرهف باسل افرنج 

يالالذقية3105544 هناءمريم علي الداليأدب 

يطرطوس311116 ميادهمصطفن حسان اسماعيلأدب 

يالالذقية312182 ردينهمصطفن نديم شامدينأدب 

يالالذقية313483 فاتنمصطفن وائل قره جهأدب 

يالالذقية3143318 خولهمصعب جالل مزوقأدب 

يالالذقية315405 مدينهمرصن سهيل خضي أدب 

يالالذقية3161255 مرفدمقداد سامر صبوحأدب 

يطرطوس3171438 هدىمقداد محمود عليأدب 

يريف دمشق318424 بيانمقداد مناف ديوبأدب 

يحلب3192954 اسماءمنار خالد الخطيبأدب 

يالالذقية320579 عبي منصور اسام الحايكأدب 
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اسم األماالسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتاب#

ين ن بجامعة تشر بية الرياضية المتقدمي 
ي مسابقة كلية الير

ن
ن ف أسماء الناجحي 

يالالذقية3216556 همها غسان جعفرأدب  سمي 

يالقنيطرة322255 مهامؤيد باهلل يوسف صالحأدب 

يالالذقية3234603 حليمهمي طاهر ارقيهأدب 

يالالذقية3247980 ي عثمانأدب 
صافيتامي عبد الغين

يحماة3256894 هميس محمود عليشهأدب  أمي 

يالالذقية3268006 سحرميساء حمدو خلوأدب 

يالالذقية3275551 صفاءنايا زيان اسمندرأدب 

يالالذقية328128 بدريهنبيل عبد اللطيف قني أدب 

يطرطوس3292882 رنانتلي عازار حمودأدب 

يالالذقية3305174 نشيننجاة غسان نارصأدب 

يالالذقية3314872 هنرجس ماهر سعدأدب  سفي 

يحماة3327415 أدب 
ن ناديانغم احمد حسي 

يالالذقية3335552 فدوىنغم فراس صلوحأدب 

يالالذقية3343382 احالمنوار باسم عيىسأدب 

يالالذقية3358108 يشىنور أنور الشاجأدب 

يالالذقية3365899 ملكينور عدنان صالحأدب 

يالالذقية3375421 انتصارنور علي جبورأدب 

يطرطوس3382408 هيامنور علي صافيهأدب 

يالالذقية3395840 منارنور فادي عبد الحميدأدب 

يالالذقية3403397 منالنوفل يارس نبوزيأدب 

يالالذقية341591 الهامهادي جمال يوسفأدب 

يالالذقية342391 رويداهادي محمود شحادهأدب 

يالالذقية3433415 يأدب 
ريمهشام هادي كنيفابر

يالالذقية3441256 ندىهالل نادر درويشأدب 

يالسويداء345115 ريمههمام سليم بندقأدب 

يطرطوس3462390 حنانهند محمد ميهوبأدب 

يالرقة347770 شمسههيالن رجب الزغي أدب 

يطرطوس348202 غادهوائل محمد فتوحأدب 

يالالذقية349305 فداءورد يارس ابراهيمأدب 

يدرعا350602 ليناوسيم فكري خميسأدب 

يالالذقية351485 نوليم وائل نعامهأدب  لجي 

يالالذقية3528392 فاطمهيارا ماهر بروأدب 
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اسم األماالسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتاب#

ين ن بجامعة تشر بية الرياضية المتقدمي 
ي مسابقة كلية الير

ن
ن ف أسماء الناجحي 

يالالذقية3534804 وضجيارا منذر برنبوأدب 

يالالذقية3543450 زلفهيارس محمد يحي  كرداوغليأدب 

يالالذقية355521 سحريامن محمدمفيد الحسنأدب 

يدير الزور356167 ساريهيحي  جمال الفنوشأدب 

يدمشق3578119 نجوديزن اسامه عليأدب 

يريف دمشق358426 رواليزن مجي الدين ابراهيمأدب 

يالالذقية3593488 سلوىيزن معروف معروفأدب 

يالالذقية360454 ن احمد بهلوليةأدب  هياميقي 

يالالذقية361188 عبي يوسف ابراهيم رمانأدب 

يالالذقية3623571 ميادهيوسف احمد شنيعهأدب 

يطرطوس363336 رنايوسف احمد عوضأدب 

يالالذقية364131 سحريوسف صالح الدين بديويأدب 

يالالذقية3653514 سمريوسف عبد اللطيف العريسأدب 

يالالذقية3661237 ردينهيوسف علي حميدهأدب 

يالالذقية3673521 ميسونيوسف مازن جاموسأدب 

يطرطوس368205 غديريوسف مصطفن دعبولأدب 

يالالذقية3691726 رجاءيوسف مصطفن سليمانأدب 

يطرطوس370285 نجوديوشع إبراهيم سالمهأدب 

عبي ابراهيم احمد غضبانعلىميالالذقية37114101

يشىابراهيم هيثم علوعلىميالالذقية37214110

مىهاحمد ايمن الخي علىميالالذقية37311944

عائدهاحمد رائد عبدهللاعلىميالالذقية37412365

هنداحمد علي محمودعلىميطرطوس3754487

نبالاحمد يونس عليعلىميالالذقية37613777

ميادهاسماعيل أحمد مصطفنعلىميالالذقية3779118

هالبتول يارس ربابهعلىميالالذقية37817415 يسي 

راميهالليث جمال كحيلهعلىميالالذقية37910269

ن باهلل عيىس عضيمهعلىميالالذقية38010699 هندالمعير

لينهأحمد آصف حسنعلىميالالذقية38112412

رب أركان يحي  ازهريعلىميالالذقية3829117

عزيمهأصيد نايف اسعدعلىميالالذقية38313779

عبي أليسار سليم كيوانعلىميالالذقية38420814
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اسم األماالسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتاب#

ين ن بجامعة تشر بية الرياضية المتقدمي 
ي مسابقة كلية الير

ن
ن ف أسماء الناجحي 

نهالآالء ثاقب حمدانعلىميالالذقية38517841

كهرمانآيا علي حسنعلىميالالذقية38618984

فاطمهآيه رسالن فاضلعلىميحماة38722609

ن اللوعهعلىميالالذقية38818011 لميسبتول امي 

ديانابطرس رامي رشيدعلىميالالذقية38910707

سمربيسان علي الببعلىميالالذقية39016089

سوغنجبيهس يونس صبحعلىميطرطوس3917056

نتاال ابراهيم محالعلىميالالذقية39218342 مجدولي 

سماهرتاال احمد شعشععلىميطرطوس39311176

ن مني علىميالالذقية39417631 وفاءتاال حسي 

ىتسنيم مازن نظامعلىميالالذقية39518202 بشر

هناديتوالي فادي زيدانعلىميالالذقية39615090

سمياتيم محمد محمودعلىميالالذقية3979957

ايمانجعفر هيثم دعيسعلىميالالذقية39812448

ن الخي علىميالالذقية3999972 شاديهجنادة حسي 

عبي جودي بدر محمودعلىميالالذقية40015735

ايمانجويل فايز جركسعلىميالالذقية40117061

روعهحذيفه شكري جرواعلىميالالذقية40210794

جورجيتحسن اياد عليعلىميالسويداء4033512

ودادحسن ايمان محمودعلىميطرطوس4046234

يعلىميالالذقية40510765
حنانحسن بشار زيير

هيامحسن شعبان اسماعيلعلىميالالذقية40613795

لبينحسن صالح اسي علىميطرطوس4076397

سهامحسن فراس جليكوعلىميالالذقية40811208

ن نادر بركاتعلىميالالذقية40911886 سميعهحسي 

نادياحمزه محمود خزامعلىميالالذقية41010949

ن ابراهيمعلىميطرطوس4115979 وسامحمزه ياسي 

ن شعبان محمودعلىميطرطوس41212540 احالمحني 

رناحيدر طالب عيىسعلىميطرطوس4136262

نوفهحيدره عالء صقارعلىميالالذقية41412187

املخالد بشار رسورعلىميالالذقية41510546

هيامخرصن ابراهيم يونسعلىميالالذقية4169988
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ين ن بجامعة تشر بية الرياضية المتقدمي 
ي مسابقة كلية الير

ن
ن ف أسماء الناجحي 

سامياخرصن سام ميهوبعلىميالالذقية41712338

احالمخرصن نارص عباسعلىميطرطوس4186185

يةخلدون فايز ماشطةعلىميالالذقية4199137 خي 

لورينخليل بسام سميهعلىميالالذقية42011073

ليناخليل سفي  ضاحيعلىميطرطوس4215625

نبيلهدريد رفعه مهجهعلىميالالذقية4229993

 العليعلىميطرطوس42312580
ن نجوىدلع حسي 

فاتندلع رياض حسنعلىميالالذقية42419330

سماهردلع عماد يوسفعلىميالالذقية42521972

اري    جذو الفقار علي عليعلىميالالذقية42610443

لوىسيراما منذر ابراهيمعلىميالالذقية42719642

اميمهرغد طالل اسعدعلىميطرطوس42811922

مفيدهرهف علي ططرعلىميالالذقية42917398

شفيقهزين العابدين شعبان داوودعلىميالالذقية43012373

ن خضورعلىميالالذقية43118058 هالهزين حسي 

سهيلهزين عيىس مهناعلىميالالذقية43212802

ةزينب احمد احسانعلىميالالذقية43316649 سمي 

ميساءزينب آصف سليمانعلىميطرطوس43413266

جينالزينب عصام شحادهعلىميالالذقية43520607

سلوىزينب محمد محمدعلىميالالذقية43621442

فاديازينه عماد حلومعلىميالالذقية43717958

ن تقلهعلىميحماة43821515 آمنهساره حسي 

سامياساندي حسن حجارهعلىميحماة43920947

رب سقراط بسام الحائكعلىميالالذقية44011768

رباسليمان محمد حمادعلىميالالذقية44112341

اردهانسمر حسام قرحيليعلىميالالذقية44215815

ميثاءسوار منيف سالمهعلىميالالذقية44319406

سحرشام محمود جنودعلىميحماة44421594

هعلىميالالذقية44510914 سكينهصالح مني  خرصن

فاطمهعبد الوهاب احمد بركاتعلىميالالذقية44614287

ثناءعزيز غسان نعمانعلىميطرطوس4475784

يشىعالء ايمن محمودعلىميالالذقية44812267
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ين ن بجامعة تشر بية الرياضية المتقدمي 
ي مسابقة كلية الير

ن
ن ف أسماء الناجحي 

لماءعالء نجدات اسعدعلىميحماة44913006

جميلهعلي احمد مصطفنعلىميالالذقية45010456

عالعلي أحمد رمضانعلىميطرطوس4515100

غنوهعلي حسن الداليعلىميطرطوس4525906

هناءعلي عالء عباسعلىميالالذقية4539335

فادياعلي عماد حلومعلىميالالذقية45410919

عائدهعلي محمد احمدعلىميطرطوس4554778

علي معن عليعلىميالالذقية45612938
مين

عبي علي نبيل محمودعلىميطرطوس4577947

بثينهعلي نزيه محسنعلىميطرطوس4587950

سىهعلي يوسف دلولعلىميطرطوس4595041

منالعمار جميل حسنعلىميالالذقية46012303

ريمعمار هيثم معالعلىميالالذقية46113822

زهورعمر ماهر النجارعلىميحماة46214246

هناديغدير لؤي قاسمعلىميالالذقية46312539

غادهغدير نادر صالحعلىميالالذقية46411470

ميساءفاطر كامل حسنعلىميالالذقية46512102

مينفيصل اسماعيل البشي علىميالحسكة4667973

ميادهقتيبه محمد العليعلىميالالذقية46712950

الماظهقسوره وائل محمودعلىميالالذقية46811187

وجيههقصي محمد حموعلىميالالذقية46913874

الهامكريم بسام ابوعسليعلىميالسويداء4704706

ن طالل حسنعلىميالالذقية47116535 ماجدهلجي 

ميساءلقمان يحي  سالميعلىميطرطوس4727097

هدىليليان محمد زينوعلىميالالذقية47320976

 علي زلفعلىميالالذقية47419750
ن ميلي 

نجوىماريا مازن غانمعلىميالالذقية47517012

غادهمازن جاك داودعلىميطرطوس4767579

عبي مايا فيصل حسنعلىميالالذقية47719765

سحرمحسن يوسف معالعلىميطرطوس4785985

خلودمحمد اسامه منصورعلىميالالذقية47912406

ايمانمحمد خي  محمود النجارعلىميالالذقية48014401
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ين ن بجامعة تشر بية الرياضية المتقدمي 
ي مسابقة كلية الير

ن
ن ف أسماء الناجحي 

ناديةمحمد رامز رستمعلىميالالذقية4819193

منالمحمد رياض عثمانعلىميالالذقية48210372

ازدهارمحمد علي كحيلهعلىميالالذقية48314379

عواطفمحمد علي منصورعلىميطرطوس4846767

نورةمحمد عيد الخرصنعلىميالرقة4857868

حسناءمحمد فادي بوغاعلىميالالذقية4869623

هدىمحمد قاسم حمدانعلىميالالذقية48712270

ريممحمد محسن دوباعلىميالالذقية48812978

ي السعيدعلىميدير الزور4899257 لينامحمد وليد حاح 

أرينبمحمد يوسف الحايكعلىميحماة49013193

فاتنمحمدنور محمود بيضونعلىميالالذقية4919208

ردينهمحمود رامز ديوبعلىميطرطوس4927169

 علي الخطيبعلىميالالذقية49310660
غاليهمرصن

ميادهمطيع خليل طريزعلىميالالذقية49411247

يعلىميطرطوس4955795
نورمامقداد ناظم القاضن

ايمانمني  رامي محمودعلىميالالذقية49613911

جهينهمهران محمد سليمانعلىميطرطوس4974584

جهينهمياد اسامه سلطانعلىميالالذقية49810771

ندىميار ربيع موىسعلىميالالذقية49912787

ن باسم ابراهيمعلىميالالذقية50017007 اميمهنيفي 

ليدياهادي محمود محرزعلىميالالذقية50112600

منالهديل اياد نارصعلىميالالذقية50221644

عواطفورد فاطر محمدعلىميالالذقية50311795

نشينوالء رزق ذكرىعلىميالالذقية50417610

أزاريارا جعفر خليفهعلىميالالذقية50518778

ن أحمدعلىميالالذقية50620855 ن ياسي  فريالياسمي 

وداديامن عقل صالحعلىميطرطوس5075829

ميساءيحي  طالل دبولعلىميالالذقية50811036

رجاءيحي  ناظم سلومعلىميطرطوس5097303

سميهيوسف بديع الجمالعلىميالالذقية51012364

وفاءيونس فائز ديكعلىميالالذقية51110492
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