
رقم االكتتاب#
مصدر 

الشهادة
الجنسيةتاريخ الوالدةاالماالسم الثالثي

مجموع 
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النتيجة 

النهائية

مقبول2162سوري16/6/2003فاطمه اليونسعبير علي اليونسدرعاج/123741

مقبول2170سوري3/5/2003خولة وجهانيمحمد مظهر محمد مروان سلومدمشقج/220139

مقبول2161سوري1/9/2003جراح القداررفاه محمود قبقليالقنيطرهج/38273

مقبول2112سوري10/2/2004كلير السالمهسما سييل اوس السلمانريف دمشقج/436292

مقبول2150سوري29/4/2003سماهر ابراهيمبتول نادر اسماعيلدمشقج/536128

مقبول2160فلسطيني29/7/2003ميسر العوضسارة يوسف السوديريف دمشقج/624510

مقبول2181سوري1/1/2004ميسون الرحالعبدو محمد الشحادةدرعاج/714969

مقبول2255سوري4/3/2003رزانجويل رفعت خازمدمشقج/837096

مقبول2225سوري9/5/2003صالحه غنامصبا أمين العربيدالسويداءج/96587

مقبول2208سوري10/5/2003ريمه عفانحسام هشام كنجدمشقج/1019730

مقبول2277سوري14/6/2003ناريمان زغيبمايا زكي الحجريف دمشقج/1127805

12
سوري غير 

مقيم
مقبول2120سوري17/7/2003آمنهخليل امجد رشيدالسعودية

مقبول2262سوري1/1/2004ميليا العبودماريان ميسر العبودحماهج/1320085

مقبول2241سوري20/5/2003صفاء القداحعمر احمد العدويدرعاج/1414220

مقبول2196سوري13/5/2003ايمان الفاكيانيمحمداسامه احمد بطحيشدمشقج/1518708

مقبول2172سوري1/1/2003حليمه الخلفشام عبداللطيف الصالحريف دمشقج/1637627

مقبول2195سوري1/1/2004ملى ابراهيمنغم محمد ابراهيمريف دمشقج/1723013

مقبول2179سوري1/1/2004نجاح هادي الداودنغم علي سباهيالحسكهج/189815

مقبول2233سوري1/10/2003رجاءنغم محمد بسام الشيخ محمدريف دمشقج/1927474

سدرة محمد انس املدنيدمشقج/2032479
رشا املنجد الشهير 

باللحام
مقبول2224سوري15/6/2003

مقبول2235فلسطيني8/10/2003منال الدرويشالنا خالد اسعدريف دمشقج/2125314

مقبول2329سوري24/7/2003نجوى عبودهرهف سامر بركاتحمصج/2223011

مقبول2197سوري1/7/2003مريم منعماسراء حسان ناعورهريف دمشقج/2325522

مقبول2164سوري1/1/2004منال الخطيبغنى سمير النمردمشقج/2434289

ن إىل كلية العلوم الصحية   2022-2021نتائج المتقدمي 

ي علوم السمعيات
ن
برنامج اإلجازة ف



مقبول2190سوري4/3/2003هدى كوكدينه عبد الغني علي خوجهدمشقج/2533335

مقبول2320سوري24/10/2003هبه قدرهاصاله محمد مقصودريف دمشقج/2622479

مقبول2279سوري28/5/2003نسرين جمعهماريا سمير الحالقدمشقج/2732272

مقبول2233فلسطيني29/6/2004سناء سليمرغد نضال مهاوشدمشقج/2833349

مقبول2207سوري22/4/2003باسمة الحمص يحنين محمد الزياتدمشقج/2934225

مقبول2274سوري19/7/2003رفاه حمودهرنيم أحمد حبيدمشقج/3032440

مقبول2287سوري1/6/2003رشا يعقوبشام محمد حسندرعاج/3122558

مقبول2130فلسطيني22/7/2003ميادة العاصتسنيم جمال غزاويدمشقج/3237392

مقبول2175سوري1/1/2004رنا الدعاسنور الهدى علي وطفهحماهج/3323180

مقبول2198سوري15/1/2004تغريد البغداديريم مرزوق البعليدمشقج/3434435

مقبول2190سوري31/1/2004رجاء ابو قنصولريم عدنان كحولريف دمشقج/3536175

مقبول2147سوري10/9/2003هالله درويشحنان باسيم سليمانحمصج/3620335

مقبول2167سوري2/1/2004عبير األباظهمها اديب شرف الدين سالمالسويداءج/376161

مقبول2256سوري20/1/2003بسمهالنا محمد الخصوانيدرعاج/3830686

مقبول2197سوري18/7/2003جمانه النبوانيهاله عدنان النبوانيالسويداءج/397164

مقبول2049سوري9/9/2003شذى ابي الشاماتاملى فرسان املحاسبدمشقج/4040508

مقبول2238سوري29/6/2003داليا معتوقجودي فراس ياسينريف دمشقج/4124989

مقبول2123سوري11/1/2004هاديه اسعداسراء محمود اسعدريف دمشقج/4232945

مقبول2273سوري1/1/2004منالحال ياسر أبو  عدلةدمشقج/4335017

مقبول2301سوري5/4/2003عطاء ناصيفساره فادي قسومهدمشقج/4437016

مقبول2144سوري7/8/2003ياسمينمنيره عمر زمزمريف دمشقج/4528493

مقبول2195سوري24/9/2003آالء صالحيالنا محمد خالد البرغليدمشقج/4636085

مقبول2169سوري27/6/2003هبه رشديعال ماهر شبيبدمشقج/4733847

مقبول1925سوري21/6/2003ملى الغبراآية سمير ذو الغنىدمشقج/4832783

مقبول2245سوري2003اياتمروه محمد اديب عيونريف دمشقج/4932826

مقبول2162سوري10/2/2003هيالل فياضزينب آصف حيروقهدمشقج/5033525

مقبول2282سوري28/1/2003تغريد وهبيسنا محمد ياسر الصماديريف دمشقج/5132710

مقبول2253سوري30/8/2001غفرانساره رياض القطيفانيريف دمشقج/5237085



مقبول2158سوري13/2/2003رنده اللوجيبيان محمد يسار  علواندمشقج/5335501

مقبول2200سوري30/7/2003مليس عطفهشهد حسن شقفهريف دمشقج/5423185

مقبول2185سوري18/4/2003اناس اللبابيديحنين محمد نور الجاجهدمشقج/5533761

مقبول2156سوري21/8/2003إفلين ابراهيمفاطمه سلمان ابراهيمدمشقج/5632543

مقبول2264سوري30/3/2004سلمى شلهجمانه سمير شلهريف دمشقج/5723297

مقبول2193سوري2003رانيةغفران محمد حسان تقوىدمشقج/5835686

مقبول2189سوري2004ماجده ابراهيماسماء يوسف محرزدمشقج/5932909

مقبول1442سوري2003خنساءاحمد  اياد مدوردمشقج/6019427

مقبول2163سوري2003اليسارلجين صخر الحجارريف دمشقج/6136530

مقبول2293سوري2003لجينرهف منذر ندافريف دمشقج/6226563

مقبول2194سوري2002بثينه سنوبرأمية سهيل تكروريريف دمشقج/6337445

مقبول2150سوري7/1/2004نهال عزيزهاسراء خالد عرابيدمشقج/6435448

مقبول2147سوري6/25/1905غيداءرويده محمد نعيم وزهدمشقج/6532449

مقبول2279سوري2003جهينهآيه ابراهيم سليمانريف دمشقج/6626721

مقبول2231سوري2003ايماننور محمد هشام الجراحدمشقج/6735242

أغيد عبد النبي بشيرريف دمشقج/6819023
ميادة الشامي 

عثمان
مقبول1907سوري2003

مقبول2167سوري2004صفاءفاطمه محمد نضال شحادهدمشقج/6934292

مقبول2105سوري2004هبهآالء محمود العثماندرعاج/7023931

مقبول2186فلسطيني2003امل قاسمفرح محمد نمرريف دمشقج/7136482

مقبول2248سوري2003ايمانسدرة محمد جروانالقنيطرةج/728079

مقبول2235سوري2003منيرههبه مهدي حديفهالسويداءج/736518

مقبول2149سوري2003صباحايالف رياض الحاج حمودريف دمشقج/7427342

مقبول1921سوري2003رندةيمان أيمن املصريريف دمشقج/7528858

مقبول2306سوري2003كلثومديمه محمود مطاوعريف دمشقج/7637563

مقبول2166سوري2003أملاحمد مازن املزيكدمشقج/7728042

مقبول2156سوري2003قسمتياسمين محمد البوش يالقنيطرةج/788123

مقبول2161سوري2004أسماءملا قاسم الشوليدرعاج/7924031

مقبول2227سوري2003فاديةبشرى ياسين مخزوميدمشقج/8037901



مقبول2327سوري2004هيفاءلين حسن حسنينريف دمشقج/8123343

مقبول1670سوري2003عفراءحال نضال ديبريف دمشقج/8235914

مقبول2243سوري2004سحردالل سيف الفاضلالحسكةج/839014

مقبول2265سوري2003ثراءساره معن فرهودةريف دمشقج/8428577

مقبول2176سوري2003ماجدهحال حسين العربينيةريف دمشقج/8522635

مقبول2063سوري2004ثناءيارا قص ي عوندمشقج/8637224

مقبول2181سوري2004تهانيليلى هانىء الشعاردمشقج/8736216

مقبول2243سوري2002ميسونبيلسان احمد زريعريف دمشقج/8836968

مقبول2124سوري2002حنانآية مرسل شلهوبالسويداءج/896298

مقبول2282سوري2004سحررهف معتز بيضةريف دمشقج/9022525

مقبول2284سوري2004غادةروان محمد لبابيديحلبج/9120576

مقبول2177سوري2004هياحال سامر الحمادهريف دمشقج/9235907

مقبول2256سوري2003هالهند عبد الناصر زينطرطوسج/938797

مقبول2123سوري2004باسمهغنوه سلمان معالريف دمشقج/9436434

مقبول2199سوري2002سحرنور الهدى أمير عبد النبيدمشقج/9540992

مقبول2213سوري2003رشاتسنيم محمد شويكانيدمشقج/9640601

مقبول2191سوري2003املنغم حسان زيتونهدمشقج/9732716

مقبول2285سوري2003وفاءالنا محمد شاهينالقنيطرةج/988338

مقبول2180سوري2003جاكلينجورج عيس ى مخائيلدمشقج/9925239

مقبول2214سوري2003بسمهفاطمه عمار الندافريف دمشقج/10033712

مقبول2242سوري2003سهيريارا عهد جديدريف دمشقج/10126758

مقبول2115سوري2004منالدلع نمر فرحاتالسويداءج/1026949

مقبول2257سوري2003ساميهنغم سامر فلحوطريف دمشقج/10336734

مقبول2192سوري2003رناآيه عادل عليريف دمشقج/10425533

مقبول2238سوري2003رحابهيا اديب الفياضريف دمشقج/10525494

مقبول2103سوري2003مريمرغدة عبد السالم العليويالقنيطرةج/1068468

اقوتدمشقج/10739726 مقبول2162سوري2004سناءآيه ايمن الز

مقبول2194سوري1995روضه غباشحنان عادل علي ديبدمشقج/10840637



مقبول2266سوري1999روضهشيماء سعيد بدرانريف دمشقج/10937091

مقبول2225سوري2003منالالنا صالح حموشدمشقج/11032565

مقبول2244سوري2003منىمريم بشير عروقريف دمشقج/11129175

مقبول2253سوري2003نادياتسنيم محمد علي العصريف دمشقج/11223294

مقبول2096سوري2003نعيمهعهد زياد بربوردمشقج/11333160

مقبول2142سوري2003دارينحنين محمود محمدطرطوسج/1149329

مقبول2203سوري2003والءثناء نضال الدوبهدرعاج/11523565

مقبول1932سوري2003نداءراما باسم الدخل هللادمشقج/11625069

مقبول2208سوري2003هيفاءحنين حسان الكركيدرعاج/11723567

مقبول2267سوري2003رزان حلوروان أيمن رمضاندمشقج/11832823

مقبول2251سوري2004عبيرنور عماد مدغمشدمشقج/11932877

مقبول2250سوري2002عفافنغم ابراهيم املصريريف دمشقج/12035198

مقبول2239سوري2003سهامنور الهدى احمد الزعبيدرعاج/12128767

مقبول2246سوري2003سوزانعال رامي تننريف دمشقج/12222545

مقبول2275سوري2004مي زادنور العين عبد الهادي بقلهدمشقج/12332878

مقبول2243سوري2002مهاخليل ابراهيم التبنيدمشقج/12428429

مقبول2270سوري2003دلعغنى موفق منصور الجزايرليدمشقج/12536804

مقبول2165سوري2002روضه فضلونآمنه بسام فضلونريف دمشقج/12624321

مقبول2232سوري2003هنا طالبحنين عدنان الونريف دمشقج/12724333

مقبول2185سوري2003اناس جمعة زبادنةهال خليل قطاشدمشقج/12840440

مقبول2241سوري2004هال عاشورمروه طارق الزرعريف دمشقج/12922444

130
سوري غير 

مقيم
مقبول96.62سوري2004ثرياجودي احمد القاض يالكويت

مقبول2186سوري2003سميره غضباناسماء محمدسعدالدين مظلومريف دمشقج/13122243

مقبول2172سوري2003شمهنور علي تركمانريف دمشقج/13226352

مقبول2242سوري2004رشا البوش يرؤى مازن سكردمشقج/13332242

مقبول2158سوري2002ليناهيا خالد خلفحماهج/13423062

مقبول2174سوري2004مروه بيرقداردانه محمد ايمن حاج شفيقدمشقج/13535543

مقبول2277سوري2004هناء نحيليدينا اياد سروردمشقج/13635554



مقبول2241سوري2003فائده شنانسالف فوزي ابومحمودالسويداءج/1376082

مقبول2263سوري2003دارين عبد الحيشهد محمد أبو اذاندمشقج/13832510

مقبول2096سوري2003سونيا القاض يسالي ابراهيم عبد النبيريف دمشقج/13923653

140
سوري غير 

مقيم
مقبول2103سوري2004صفاءبتول حسام الواليالسعودية

مقبول2010سوري2002فداء موس ى السقافريال خليل هناديريف دمشقج/14124761

مقبول2194سوري2003نغم زين الديننور وليد الجمالالسويداءج/1425730

مقبول2113سوري2003هدى السحليآيه ماجد الباشاريف دمشقج/14324915

مقبول2196سوري2003غاده يوسفبشرى ايمن األحمدحماهج/14420174

مقبول2255سوري2003ميساء الدوجانفاطمه ياسر االبراهيمحماهج/14520205

مقبول2278سوري2004فاتنه قيمهأملى حسين فلوريف دمشقج/14624882

مقبول2193سوري2004خلود ليالرؤى فرحات زينودمشقج/14732426

مقبول2292سوري2002اسيمه العصبتول احمد غبيسريف دمشقج/14837394

مقبول2150سوري2003نسرينآيه ايمن ديبدمشقج/14937076

مقبول2134سوري1997هند اسماعيلسعاد عبد الكريم الحمادهريف دمشقج/15037489

مقبول2176سوري2004سميره العقبانيحال معن معنريف دمشقج/15135913

مقبول2194سوري2002سهام الشحاداتغزالن يوسف غزالندرعاج/15222564

153
سوري غير 

مقيم
مقبول2133سوري2004فاطمه الحلبيرزان فوزي الحلبيالسعودية

مقبول2173سوري2003روعه األشقرآيه ماهر العليويدمشقج/15432784

مقبول2246سوري2004ايناس بيرقدارحال محمد رياض الحرشريف دمشقج/15525012

مقبول2297سوري2002ثناءأسماء صالح بكيرهريف دمشقج/15637386

مقبول2296سوري2003فاطمه الزيتونمايا أحمد العباسحماهج/15720213

مقبول2226سوري2003ريم كسحوتنعيم فايز الطوخيريف دمشقج/15817644

مقبول2256سوري2003وفاء الرزسدره جمال حموشدمشقج/15935623

رغد ادهم الحمددمشقج/16039966
منى جنديه الشهير 

بالبربري
مقبول2276سوري2004

مقبول2234سوري2004منال موصلليمارية احمد ماهر قدوريدمشقج/16141396

مقبول2170سوري2003رويده العسافراما عمار الفرخدمشقج/16234871

مقبول2213سوري2003ندوى عاليهندى محمود غنوم شويشدمشقج/16340370

مقبول2198سوري2003وفاء اليوسفمحمد زاهر وليد محمددمشقج/16417132



مقبول2144سوري2003هناء الصفديلقاء بسام الصالحريف دمشقج/16536536

مقبول2263سوري2003فاديا النمرسلمى عبدالحميد الطسهدمشقج/16634907

مقبول2243سوري2003فاتنه سريولامان بسام انجيلهريف دمشقج/16732440

مقبول2141سوري2004جومانه نوفليهدانا محمد انس نوفليهريف دمشقج/16825560

مقبول2142فلسطيني2003فاطمة الخضاريأنوار فاعور حسيندرعاج/16922229

مقبول2317سوري2003عبير القحفبنان أنور حج عثماندمشقج/17036046

مقبول2148سوري2003رانيا معروفالنا سومر الشائبريف دمشقج/17125317

مقبول1940سوري2003وفاء الحمودجوري بسام الصفديالسويداءج/1726608

مقبول2083سوري2003سندسلجين محمود مرادالسويداءج/1736433

مقبول2160سوري2004كارولين سروبيانفريد سمير يعقوبدمشقج/17418407

مقبول2299سوري2003عفاف جرعتليبشرى جمال منصورحماهج/17521639

مقبول2293سوري2003ميساء بوظومحمد سعيد عبد الرزاق الكناويدمشقج/17627550

مقبول2300سوري2003رشا الزعيمزينه يحيى جميهدمشقج/17736074

مقبول2226سوري2003نهله الحسينرغد هاشم الضاهرالقنيطرهج/1788918

مقبول2203سوري2003راما كريممحمد احمد العطاردمشقج/17927306

مقبول2229سوري2003ملك عاص يميار يوسف عطرشاندمشقج/18034625

مقبول2245سوري2004وداد ديابروالنة مازن خير الديندمشقج/18133798

مقبول2125سوري2003نهاد الهمسايناس نبيل خلفريف دمشقج/18226055

مقبول2248فلسطيني2002خولة ديابرغد ابراهيم ديبريف دمشقج/18337621

مقبول2251سوري2004مرح حلوانيكريم محمد زيبقدمشقج/21212 184

مقبول2233سوري2003سميه بوفهديمة يوسف العبودحمصج/18520705

مقبول2157سوري2003ملى امللقيمحمد أنس الصعيديدمشقج/18621873

مقبول2150سوري2004خلود قاسمجنى مازن حبابدمشقج/18732233

مقبول2184سوري2004خديجه غراءعبد الرزاق أيمن غراءدمشقج/18824639

مقبول2212سوري2004رويده ضاهر التلأمل يوسف املصريريف دمشقج/18932957

مقبول2228فلسطيني2003سمية حميدبيان سعيد فورانيدمشقج/19033028

مقبول2140سوري2001ملك سويدمحمد انس ماهر شحادهدمشقج/19130259

مقبول2154سوري2003هيفاء كنعانأسماء محمد الالريف دمشقج/19225733



مقبول2163سوري2002هيلين سليفيجوانا إبراهيم شيخموسدمشقج/19341512

مقبول2160سوري2004اميره العباس يمالك عصمت االوسكانالحسكهج/1949046

مقبول2311سوري2003هناء الحمودايمان محمد جمال بازرباش يدمشقج/19533003

مقبول2175سوري2002ايمان يغمورإسراء محمد مأمون جمعهدمشقج/19639640

مقبول2216سوري2001فايزه املصريايمان عمر النشوقاتيريف دمشقج/19735728

مقبول2150سوري2003خلود عبارهلوليا محمد رام حمدانيريف دمشقج/19825690

مقبول2255سوري2004ثناء عبد هللامرام فرزات عبد هللادمشقج/19933418

مقبول2197سوري2004ايمان عثمانسدره إياد عيددمشقج/20032477

مقبول2164سوري2004ربى الفاكيانينورالهدى خلدون بطحيشدمشقج/20132139

مقبول2231سوري2003سميه صالحتغريد خالد عزيزهريف دمشقج/20222298

مقبول2205سوري2003عطاف الظاهرآيه حسين الظاهرالسويداءج/2035850

مقبول2199سوري2003امينهسندس حسن الريسريف دمشقج/20422389

مقبول2166سوري2003نجوى اسعدسارة علي جروادمشقج/20536336

مقبول2185سوري2004عبير املجذوبآية لؤي رواسدمشقج/20634829

مقبول2248سوري2003مرح عمررند بالل املصريريف دمشقج/20727733

مقبول2246سوري2002فاديه حاغظرند ياسين طالبريف دمشقج/20836987

مقبول2200سوري2003صفاء جمعهاخالص سليمان محموددمشقج/20932984

مقبول2149سوري2003نور املبيضنهى حسان رضاريف دمشقج/21025640

مقبول2220سوري2004عبيرشام طاهر الحيدرريف دمشقج/21126140

مقبول2214سوري2003سعده النجارميسم ايمن البرادعيريف دمشقج/21224442

مقبول2220سوري2003غاليه الطحانساره محمد بسام الحورانيدمشقج/21339101

مقبول2154سوري2003صباح زاهدةاحمد يوسف نقرشريف دمشقج/21416029

مقبول2217سوري2004ناهد املجذوبلين محمد مازن شموطدمشقج/21536089

مقبول2141سوري2002نسرينخديجة زهر الدين مصطوريف دمشقج/21637723

مقبول2285سوري2004روز ونوسغدير نسيم زرقهريف دمشقج/21717344

مقبول2182سوري2003لورين محمدميرا محمد صياح نويدرريف دمشقج/21826899

مقبول2183سوري2004نسرين حمودماري نزار سليمانريف دمشقج/21927175

مقبول2143سوري2004اميره محمدسدره رضوان ديبريف دمشقج/22027803



مقبول2229سوري2002فاطمه غفيرآمنه زكي الغفيرريف دمشقج/22141072

مقبول2305سوري2004رلى الظواهرهميرا فرحان املرتض ىريف دمشقج/22234725

مقبول2226فلسطيني2002رانية محمودلبانة خالد مطاوعدرعاج/22330688

مقبول2281سوري2003ليلىحنا جورج داود راجحهدمشقج/22418375

مقبول2139سوري2003خديجه ابراهيماالء زياد االبراهيمدمشقج/22533286

مقبول2213سوري2004منال القصبليجودي عماد بعيرهدمشقج/22633756

مقبول2155سوري2004خديجهايالف زياد السعوددرعاج/22722823

مريم محمد نهاد شيخ عوضدمشقج/22841523
سيما الحكيم 

الهندي
مقبول2250سوري2003

مقبول2239سوري2003عائشه اسماعيلبشرى عدنان ابراهيمالقنيطرهج/2298903

مقبول2099سوري2003غاده العرلبنى اسماعيل عبد النبيريف دمشقج/23023670

مقبول2312سوري2003منى ريحهااناس دياب سليمانريف دمشقج/23134860

مقبول2220سوري2003يسرى غمازهفاطمه مازن غمازيدمشقج/23235090

مقبول2195سوري2003رغدة فستقنهى محمد رامز عصفوردمشقج/23338841

مقبول2287سوري2004غنوه مصطفىساندي محمد مطاوعالسويداءج/2345936

مقبول2148سوري2003اميمه زينراما فيصل علوشريف دمشقج/23524341

مقبول2188سوري2003هاله العبد املحسنأمين محي الدين الحميريدمشقج/23619662

مقبول2163سوري2003خديجه مطرهايل عدنان املفلحالقنيطرهج/2375497

مقبول2249فلسطيني2003لبنىرنا احمد عزامدمشقج/23838297

مقبول2160سوري2003منىريم عبد الحكيم الصماديدمشقج/23932453

مقبول2120سوري2003انديره محفوضجواد ياسر محفوضريف دمشقج/24016945

مقبول2278سوري2003رناجيسيكا جهاد الخوريريف دمشقج/24122740

مقبول2289سوري2003رنداجودي غسان خلوفطرطوسج/24211980

مقبول2309سوري2003مانيا سعدمريانا سيمون عبد لكيدمشقج/24334803

مقبول2172سوري2003مليسجنى بسام الشاعرطرطوسج/24412957

مقبول2256سوري2003دانيه الطواش ينورالهدى محمود شعراويدمشقج/24538102

مقبول2125سوري2002عائشه زرزراسرار خالد ديشريف دمشقج/24637166

مقبول2144فلسطيني2003شتوة املحمدميساء ماهر محسنالقنيطرهج/2478591

مقبول2216سوري2003رشا الشريفهيا حسام العقاددمشقج/24832147



249
سوري غير 

مقيم
مقبول%83.80سوري2003فاطمهرائده أحمد العليسلطنة ُعمان

250
سوري غير 

مقيم
مقبول%94.60سوري2003مريم رمضانعبدالرحمن غانم السليمانالكويت

مقبول2104سوري2004غيداء اململوكبشرى معاويه شهاب الديندمشقج/25136830

مقبول2276سوري2004وفاء سالمهبةهللا هيثم حشيشالقنيطرهج/2528117

مقبول2310سوري2003صفاء كريشانتسنيم أنس عفاندمشقج/25339803

مقبول2245سوري2003مريم خراطساره أحمد اللوجيدمشقج/25433806

مقبول2323سوري2003فاطمهايمان صالح الدين برغوثريف دمشقج/25522485

مقبول2323سوري2002ايماندانيا ياسر بللهريف دمشقج/25632569

مقبول2138سوري2002هيفاء داوداميره عدنان خنشورريف دمشقج/25732449

مقبول2212سوري2003سيما يلدانيدره محمد الجباندمشقج/25832809

مقبول2230فلسطيني2003جمانة سليمسدره عبد الناصر زرزرريف دمشقج/25927399

مقبول2181سوري2003نيفين ابو سكهاليسا بشار عادريف دمشقج/26022733

مقبول2119سوري2003أمينهرهف بسام الحورانيدمشقج/26124238

مقبول2186سوري2002عبير املكاويسندس عبد الرحمن أجنيددمشقج/26238715

مقبول2288سوري2003نديمه ديابرند نديم بيروتيريف دمشقج/26322522

مقبول2162سوري2003لينه الشيخ النجاررغد رضوان الطباعريف دمشقج/26436080

مقبول2300سوري2003امتسالسيدره جهاد الغوشدمشقج/26539125

مقبول2268سوري2003إسراءنور العيون تيسير فرانريف دمشقج/26629189

مقبول2250سوري2004فاتن الطباعمايا ايمن ميدهدمشقج/26736225

مقبول2231سوري2003بدريه الدقيسندس منذر ضبياندمشقج/26834264

مقبول2170سوري2003سناء بالنشيماء محمد بسام القادريالقنيطرهج/2698582

مقبول2188سوري2002الهامرهف يحيى عودهريف دمشقج/27028276

مقبول2151سوري2003ياسمين ابو روميهنسرين فايز ابو روميه السعديدرعاج/27123532

مقبول2148سوري1999ربيعه كريمنجاح محمد شفونيريف دمشقج/27237120

مقبول1984سوري2003رزان الحواصلييزن غزوان صدقيريف دمشقج/27326376

مقبول2269سوري2004إلهام حسوندلع احمد حسينودمشقج/27435996

مقبول2301سوري2004فاديا عياشغزل انور طعمهطرطوسج/2759033

مقبول2187سوري2004مريم العليمحمد عيس ى االبراهيمدمشقج/27621911



مقبول2307سوري2003فاطمه الحبشانصاف ماجد االورفه لىدمشقج/27736538

مقبول2131سوري2002وفاء انجيلهعال قاسم الريسريف دمشقج/27832754

مقبول2175سوري2003زبيدهسدره محمد عيد الخوليدمشقج/27940081

مقبول2161سوري2002قادرية الحلبونيعاصم حسن الحلبونيدمشقج/28028574

مقبول2311سوري2003زينبرنين يحيى حننريف دمشقج/28132651

مقبول2167سوري2004رويدة رجبهبة خالد الخطيبريف دمشقج/28229192

مقبول2217سوري2003فداء صيوحآداد علي صيوحدمشقج/28332286

مقبول2175سوري2003ايمان محضرحسام سامر محضرريف دمشقج/28415452

مقبول2134سوري2003زهره الهندينغم اسامه الحاصبانيريف دمشقج/28536729

مقبول2214سوري2003سهاموجد خالد جمعةالقنيطرهج/2868600

مقبول2182سوري2003فيروز ناعمهبيسان محمد حبشريف دمشقج/28735308

مقبول2257سوري2003ايمان معتوقشهد صالح كوانينيريف دمشقج/28822398

مقبول2198سوري2003مياده جرجورمايا باسل جرجوردمشقج/28934025

مقبول2200سوري2003سمرصفاء احمد الحمودريف دمشقج/29022855

مقبول2177سوري2003لينا اسعيدتسنيم بسام الشعارريف دمشقج/29122291

مقبول2162سوري2003فاطمه موس ىعماد عدنان موس ىالقنيطرهج/2925311

مقبول2217سوري2003ابتسام سنكريسماء عادل املعانيدمشقج/29336297

مقبول2218سوري2003رانيا الحالقعائشه ياسر قريعهريف دمشقج/29423995

مقبول2216سوري2002ندى شخاشيروراما ياسر يوسفدمشقج/29539935

مقبول2173سوري2004هناء تبابحنين سامر صوفيهدمشقج/29640642

مقبول2120سوري2003ايمان صيبعهرنيم محمد عنقاريف دمشقج/29729232

مقبول2160سوري2002امنهلبنى عبد الباسط بكرريف دمشقج/29837815

مقبول2246سوري2003هويدهشيراز عفيف الحمص يدرعاج/29923599

مقبول2034سوري2003رغيده وسوفيارا ميمون أيوبدمشقج/30036464

مقبول2275سوري2003منال بزبوزسالم سامر قاض ي اميندمشقج/30140090

مقبول2259سوري2003عفاف نصراليس سلمان نصرريف دمشقج/30227336

مقبول2297سوري2002نها حمدانسنا عبدو رحيمدمشقج/30340105

مقبول2177سوري2003منىتسنيم اسماعيل الحطابريف دمشقج/30433576



مقبول2095سوري2003امينه سمارهيمان عبد املنعم االصفرريف دمشقج/30533809

مقبول2125سوري2003مجيدة أسودفريسة أحمد فارس اسودحلبج/30627267

مقبول2141سوري2004ظريفه كناكريرنيم باسم الشلبيريف دمشقج/30732181

مقبول2152سوري2002عزيزه الخطيبتمارا خالد الخطيبريف دمشقج/30836970

مقبول2294سوري2003صفاء األعورأسيل اسامه الحجالسويداءج/3096735

مقبول2170سوري2004سعاددعاء عقل الطايعريف دمشقج/31034979

مقبول2157سوري2003هيام حبيبةحال احمد حبيبةريف دمشقج/31125004

مقبول2170سوري2002جهاده العقلهاسماء محمود العقلهدمشقج/31239653

مقبول1969سوري2004وفاء النصارغفران محمد الهيمددرعاج/31323405

مقبول2192سوري2003مباركه دعنويسميره تمام النقريريف دمشقج/31423182

مقبول2245سوري2001سماحبراءه اسعد سليكريف دمشقج/31537042

مقبول2185سوري2001سحر البريديمحمد سامي البريديدرعاج/31619253

مقبول2167سوري2003امل شقيررزان محمد علي سويدريف دمشقج/31727729

مقبول2236سوري2003مها قاسمملكه مهند الزعيمدمشقج/31832636

مقبول2259سوري2003رزانالنا محمدماهر خشفهدمشقج/31940251

مقبول2296سوري2003حليمهعال محمد مرادريف دمشقج/32022546

مقبول2209سوري2003هدى خليفهنور احمد املغربيدمشقج/32132653

مقبول2150سوري2003نعيمه خير هللاأحمد علي الطويلدمشقج/32220708

مقبول2253سوري2003نور هاشمليان باسل البوش ي الدباغدمشقج/32332581

مقبول2281سوري2003منى الطبجيرغد عماد آدمريف دمشقج/32432625

مقبول2097سوري2004رنده حاج احمدفاطمه عدنان كيالرريف دمشقج/32533711

مقبول2196سوري2002نوال الجعفرمريم علي الجعفردمشقج/32638056

مقبول2248اردنية2003رندةيافا عصام الكياليريف دمشقج/32728101

مقبول1971سوري2003وفاء عربشآيه محمد زهير الخجادمشقج/32835908

مقبول2184سوري2002رابعة درويشالنا محمد وحيد درويشدمشقج/32940252

مقبول2126لبناني2003نسرين خضريجودي زاهر البدوي النجارريف دمشقج/33027618

مقبول2221سوري2003غفران دباسلين حسان النقرشريف دمشقج/33122884

مقبول2191سوري2004سماح طالبايه بشار الونريف دمشقج/33222272



مقبول2045سوري2003مريميمنى محمد الحطابريف دمشقج/33325815

مقبول2190سوري2002حليمة شيخ احمدعبد هللا ابراهيم عبد هللا االبراهيمدمشقج/33421706

مقبول2234سوري2003ليندا درويشآيه باسل البوشريف دمشقج/33537277

مقبول2212سوري2001ميسون داوديمان مصطفى بكارهريف دمشقج/33632928

عائشه محمد امين الكوىدمشقج/33734923
جمانه 

كفرسوساني
مقبول2303سوري2004

مقبول2192فلسطيني2004عبير املالحمحمد غيث رامز السوس يريف دمشقج/33818021

مقبول2299سوري2004آالء رحمونرؤى محمد بشير الهبلدمشقج/33936723

مقبول2214سوري2003امل كبارهمجد محمدانس اللحامدمشقج/34029053

مقبول2015سوري2001هديهايات خالد كلسريف دمشقج/34132457

مقبول2312سوري2003نورا الوزيرساره محمود النجار النعالريف دمشقج/34232690

مقبول2210سوري2000لينا األخرسميسم محمد خضيردمشقج/34338826

مقبول2238سوري2004مريم خضيرروند محمد سمير عودهدمشقج/34436422

مقبول2304سوري2003رهف مسالخيسيما عمار صهيوندمشقج/34536079

مقبول2246سوري2004امينه الرضازهراء نظير االبراهيمريف دمشق34624502

مقبول2191سوري2003صفاء  تبابرهام باسم صوفيهدمشقج/34740722

مقبول2257سوري2003ملك الكوشرايمان عبدالستار حبيبريف دمشقج/34833542

مقبول2148سوري2003ميسون كرديمريم عماد عمارريف دمشقج/34922447

مقبول2218سوري2003روضه معتوقايمان بديع قويدردمشقج/35040528

مقبول2321سوري2003فاديه عسافشفاء خليل هزاعريف دمشقج/35133676

مقبول2273سوري2003انتصار حبشيهرنيم احمد فايز السيددمشقج/35233512

مقبول1900سوري2002اميره املحمدالنجممروه عدنان الدريسدير الزورج/35312301

مقبول2167سوري2002فاطمهسوزان هاني الخلفدير الزورج/35412289

مقبول2181سوري2002داللمروه بشار الشيخدمشقج/35538051

مقبول1934سوري2001روزانه املكبتلرانيه موس ى املكبتلريف دمشقج/35637066

مقبول2212سوري2003باسمة فرهودعبد الرحمن ابراهيم نبعةدمشقج/35728606

مقبول1905سوري2003روعه الدوشاسماء عبد الكافي الخبازريف دمشقج/35822242

مقبول2109سوري2003ميسون خضرومرام عمر دريديدمشقج/35936452

مقبول2237سوري2002الهام خبيةشفاء هيثم السعديدمشقج/36038368



ايالف يوسف امانهدمشقج/36134400
ريما شيخ 

الحدادين
مقبول2235سوري2003

مقبول2240سوري20036رانيه قادريريماز  حسام الخطيبدمشقج/36235603

مقبول1911سوري2003احالم حسينمحمد موس ى السويدانيدرعاج/36315746

مقبول2264سوري2002احالم الشيخهسدره املنتهى عبدالعزيز جميلهريف دمشقج/36437294

مقبول2095سوري2003نور جمعهعبيدة خالد الصيادريف دمشقج/36528047
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