
االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

يالقنيطرة12126 يه هيثم حمدانأدب 
ّ
ا

يدرعا2265 يأدب 
ابراهيم باسم البلخ 

يدرعا3802 ابراهيم خليل الحاج عليأدب 

يدمشق42061 يأدب  ابراهيم عبد المنعم رساقب 

يدمشق5363 احمد تميم بدرانأدب 

يدمشق63582 احمد حسان العبيدأدب 

يدمشق73226 يأدب 
احمد سامي سامر الغريواب 

يريف دمشق8455 احمد سلطان عموشأدب 

يريف دمشق9689 احمد غازي المرشودأدب 

يدمشق104991 اتأدب  احمد قاسم الهب 

يدمشق111595 يأدب 
احمدنزار محمدصباح مسالب 

يحمص127919 أدب 
اري    ج فضل هللا الياسي  

يريف دمشق13538 اسامة زكريا زرقان الفرخأدب 

يالقنيطرة14369 اسد عبد هللا رمضانأدب 

يدرعا156234 ارساء احمد المطلقأدب 

يدمشق1612977 ارساء حامد العاصيأدب 

يالسويداء171904 وطأدب  ارساء خليل عب 

يدمشق1810517 اسالم عدنان الرفاعيأدب 

يدرعا195606 اسماء علي الحديدأدب 

يدرعا207054 اسماء عمر الحريريأدب 

يدمشق2110518 اسماء محمد صياح سلومأدب 

يدمشق22267 يأدب 
اسماعيل مروان الكيالب 

يريف دمشق238399 االء زاهر يونسأدب 

يريف دمشق242945 البتول ماهر ابراهيمأدب 

يدمشق2510197 اليس حسن شاويشأدب 

يدمشق2610354 يأدب 
ي بسام المسالخ 

اماب 

يريف دمشق273248 امل ابراهيم ابوسنأدب 

يريف دمشق287134 امل عمر عباسأدب 

يريف دمشق293392 امنه تميم بركاتأدب 

يريف دمشق302419 ي عيىس خضورأدب  انخ 

يدمشق316375 انس محمد االسديأدب 

يدمشق3213044 انعام محمود عز الدينأدب 

يالقنيطرة332304 ايالف حسي   سعيدأدب 

ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  
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ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يدمشق3413736 ايمان عماد عرارأدب 

يريف دمشق357655 ايمان محمد الخطيبأدب 

يريف دمشق368563 ايمان محمود عاشورأدب 

يريف دمشق3733433 ايناس ابو هاشمأدب 

يريف دمشق382570 ايناس هيثم كربوجأدب 

يريف دمشق393104 ايه وليد عثمانأدب 

يدرعا407004 إحسان محمد تيسب  الغزاويأدب 

يدمشق4111887 إرساء محمود عمرأدب 

يالسويداء421340 ي مجدي عز الدينأدب  إنخ 

يريف دمشق438546 إيمان زكريا شمهأدب 

يالسويداء443002 إيناس رفيق ابوعسافأدب 

يريف دمشق452315 إيناس زياد دياب آغاأدب 

يريف دمشق466759 أحالم عمر بريجاويأدب 

يحلب473835 أحمد ابراهيم هوشأدب 

يدمشق486181 أحمد باسم قطفأدب 

يريف دمشق49854 أحمد خالد العيناويأدب 

يدمشق50305 يأدب 
 
اق أحمد محمد الب 

يدمشق512165 أحمد هشام آسأدب 

يدمشق526308 يأدب 
أحمد يوسف بسام نويالب 

يريف دمشق538317 يأدب 
أديبة مصطف  الحبىس 

يدمشق548225 أغيد ربيع بدرانأدب 

يدمشق553693 أغيد محمدمروان جحجاحأدب 

يدمشق5647 أقطاي محمد زين كوكيأدب 

يريف دمشق57613 أالن ليون ديردريانأدب 

يدمشق5810011 ألىم محمد سليم قشالنأدب 

يدمشق5911903 يأدب  أليسار عبدالنارص الدريب 

يدمشق601058 فأدب  أمجد أيمن رس 

يدمشق6110519 ه حمدي الحبالأدب  أمب 

يدمشق625060 يأدب 
أنور أحمد راغب المهايب 

يدمشق631610 أوس ايهاب الذيابأدب 

يدمشق6410686 أيه لؤي عاصيأدب 

يدمشق651048 آدم محمد فراس منصورأدب 

يريف دمشق6610439 آالء عمادالدين رزوقأدب 
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ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يريف دمشق672636 آالء محمد الكناويأدب 

يدرعا685847 آالء معاذ عبد السالمأدب 

يالحسكة694741 آالء نواف احمدأدب 

يدمشق7013015 آالء يحب  الشحادأدب 

يريف دمشق712656 آمنه محمود ديابأدب 

يريف دمشق728478 آمنه نادر البلديأدب 

يدمشق7311513 أدب 
آيات احمد الحامد الحسي  

يدمشق7411526 آية جمال حالقأدب 

يدمشق7513757 آية عبد الوهاب قصابأدب 

يريف دمشق762750 آية محمد الشهابأدب 

يريف دمشق777165 آية محمد ماهر القادريأدب 

يالسعودية7810120094 آيه احمدرامي الهبلأدب 

يدمشق7912688 آيه جمال جاوشأدب 

يدرعا805712 ي الملحمأدب  آيه حرب 

يريف دمشق812571 آيه سامي الحسنأدب 

يدمشق8210014 آيه غياث سمرهأدب 

يدمشق8311938 يأدب 
آيه ماجد البلخ 

يدرعا847200 آيه محمود حمدأدب 

يريف دمشق8510620 بارعه محمد طحينهأدب 

يريف دمشق863105 بتول سائر صموعهأدب 

يدرعا875891 بتول عبد الغفار الحريريأدب 

يدمشق8813780 بتول فواز عطيهأدب 

يريف دمشق897673 بتول لؤي ابراهيمأدب 

يريف دمشق908041 ي الصبحأدب  بتول ناج 

يالقنيطرة912244 بتول نبيل محمدأدب 

يريف دمشق927674 بتول هشام العمريأدب 

يريف دمشق935845 بثينه تركمان تركمانأدب 

يدرعا945812 بثينه محمد عليأدب 

يدمشق958247 بدر الدين فريد السماويأدب 

يدمشق9612698  حج عليأدب 
بدريه حسي  

يدمشق9711947 براءة حاتم الكحيصأدب 

يريف دمشق985065 براءه ابراهيم حمودهأدب 

يريف دمشق992039 براءه صالح المرصيأدب 
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ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يريف دمشق1002732 براءه عبد االله رقيهأدب 

يريف دمشق1012022 هأدب  براءه محمد حسان الغب 

يريف دمشق1028634 بسمه اسامه درويشأدب 

يدمشق10310525 ى هيثم الموصليأدب 
بش 

يدمشق1041636 بالل حسام الدين شيخ عبدالرحمنأدب 

يدمشق1056 بالل مصطف  عربأدب 

يدرعا10611513 بلقيس حمزه عبد الحليمأدب 

يريف دمشق10710507 بيان حسن الهاديأدب 

يدمشق10810822 يأدب 
بيان محمد سيف الدين دمراب 

يريف دمشق1092023 بيان مرعي جمعهأدب 

يدرعا1105716 بيسان مهند الحمادهأدب 

يريف دمشق1112895 بيسان نائل السكأدب 

يريف دمشق1122628 تاله محمد زياد حمصيأدب 

يدمشق11310225 تاله مهند سكرأدب 

يدمشق11411554 تسنيم احمد خب  السعديأدب 

يدمشق11510442 تسنيم رياض ضبيانأدب 

يدمشق11610094 تسنيم مظهر حالقأدب 

يدمشق11714415 تغريد محمد بهنىسيأدب 

يدرعا1187293 تغريد مصطف  بكرأدب 

يدرعا1195851 تقوى غسان عياشأدب 

يدرعا1205803 أدب 
 سليمان الشعابي  

تف 

يريف دمشق1217198 تف  محمد هيثم عز الدينأدب 

يدمشق122497 جعفر وهيب ديوبأدب 

يدرعا1231010 جعفر يارس جابرأدب 

يريف دمشق1243107 جلنار حسام الدين االغاأدب 

يريف دمشق1252948 جلنار عدي خضورأدب 

يريف دمشق1263219 جمانه خرص  كلكوشأدب 

يريف دمشق1273072 جميله حسن صالحأدب 

يريف دمشق1282086 جنان فادي حميشهأدب 

يدمشق12910147 جب  جمال الناظرأدب 

يريف دمشق1302379 جود جودة الطه الصياديأدب 

يدمشق13110691 جودي احمد جليلهأدب 

يريف دمشق1322572 جودي احمد مخيب أدب 
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ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يدمشق13311565 جودي احمدوسيم الحريريأدب 

يريف دمشق1342024 جودي مازن البيكأدب 

يدمشق13510018 جودي محمد غياث ايوب آغاأدب 

يريف دمشق1362459 جودي موىس شحاداتأدب 

يدمشق13710445 جودي نبيل قبالويأدب 

يالسويداء1381495 جوري مروان ابو صعبأدب 

يريف دمشق1398733 جوري مصطف  المقدادأدب 

يدمشق14010926 جولي حاتم العليأدب 

يريف دمشق1412194 جوليا انور يوسفأدب 

يدمشق14210667 جوليا بشار آقبيقأدب 

يريف دمشق1432573 جوهينه محمد جمعهأدب 

يدمشق14410377 جويل ايلي الطربوشأدب 

يدمشق14510261 جويل جورج حاللأدب 

يدمشق14610019 جيدا بشار السمانأدب 

يدمشق14710296 جيما جورج بغدانأدب 

يالسويداء14819 حازم عدنان رضاأدب 

يدمشق1496541 حازم يارس محفوظأدب 

يالقنيطرة150468 حكيم فهيم البصارأدب 

يدمشق15110020 حال مروان المرصيأدب 

يدمشق152440 حمزه عماد دري    جأدب 

يدمشق1533889 حمزه كامل الحمادأدب 

يريف دمشق154322 حمزه محمد خب  احمد النجارأدب 

يالالذقية1557058 حنان ابراهيم زروقأدب 

يدرعا1567321 حنان احمد الشنبورأدب 

يدمشق15713838 حنان محمد الشاطرأدب 

يريف دمشق1586122 حني   اسعد االحمدأدب 

يدمشق15910408 حني   خالد اسعدأدب 

يدمشق16013844 حني   رائد ريحانأدب 

يريف دمشق1618064 يأدب 
 
حني   عيىس الق

يدرعا1627337 حني   فراس العساودهأدب 

يريف دمشق1632576 حني   يحب  منصورأدب 

يدمشق1646706 خليل احمد صوانأدب 

يريف دمشق1655659 داليا عبد هللا رحمهأدب 
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يدرعا1665814 دانا عبد الحميد بكريأدب 

يريف دمشق1672195 دانيا ابراهيم عيىسأدب 

يريف دمشق16810203 دانيا عبد الرحيم خليفهأدب 

يدرعا1696028 دانيه نضال الحمصيأدب 

يدمشق17010149 يأدب 
دانيه هيثم عربيب 

يريف دمشق1715114 دعاء احمد السيدأدب 

يريف دمشق1728842 دعاء رضوان سنوأدب 

يدمشق17310860 دعاء محمد مروان السمكريأدب 

يريف دمشق1748857 دعاء محمدفارس زغلولأدب 

يريف دمشق17510388 يأدب  دعاء وائل الدواليب 

يدرعا17611516 دالل محمد السمارهأدب 

يالسويداء1771432 دلع مازن مزهرأدب 

يدمشق17810450 دلع محمد امانوأدب 

يالسويداء1792045 دلع مرسل الحلحأدب 

يريف دمشق1807727 دليمه احمد مجاورأدب 

يدمشق18112019 ديما عبد هللا عبد الخالقأدب 

يريف دمشق1823361 ديمه فريد بارهأدب 

يدرعا1831103 ذياب احمد الرفاعيأدب 

يالسويداء1842060 رابعه محفوظ الجباعيأدب 

يدمشق1858324 رام عقبه زيدانأدب 

يدرعا18623956 راما ابو ركبةأدب 

يريف دمشق1878906 راما احمد العلوانأدب 

يريف دمشق1882433 راما بسام حرصيأدب 

يدمشق18910989 راما خالد عطيةأدب 

يدرعا1905671 راما عبد الرحمن الشحانأدب 

يدمشق19111217 راما علي عمرأدب 

يدمشق19210411 راما محمد خليل ظاظاأدب 

يدمشق19311223 رامة باسل الجنانأدب 

يدرعا19410128 رامه رمزي الرفاعيأدب 

يريف دمشق1958949 رامه محمدخب  حاج عليأدب 

يدرعا1967428 رانيا ابراهيم الكمارأدب 

يدرعا1977434 يأدب  راويه احمد الزعب 

يدمشق19810549 يأدب 
ربا رياض القباب 
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يريف دمشق1993158 ربا عدوان خنيفسأدب 

يالقنيطرة2002258 ربا هيثم عبد الهاديأدب 

يريف دمشق2018987 أدب 
رزان احمد مصطف  عباس حسني  

يدمشق20210552 رزان عبد الرؤوف عجاجأدب 

يريف دمشق2038998 رسالن طالب خزعلأدب 

يدمشق20412771 رشا زهب  جمعهأدب 

يريف دمشق2057292 رشا عثمان الشايبأدب 

يالقنيطرة2063161 رشا عدنان الحسيانأدب 

يريف دمشق2079003 رشا كريم البوشأدب 

يدمشق20810553 رشا معتصم درويشأدب 

يريف دمشق2093365 رغد احمد بربرأدب 

يريف دمشق2103145 رغد حسان العقادأدب 

يريف دمشق2115678 يأدب 
رغد عبد الرحمن اللبواب 

يريف دمشق2126946 يأدب 
رغد عبد المالك المدب 

يريف دمشق2132295 يأدب 
رغد عبدالعزيز الحبالب 

يريف دمشق2143053 رغد محمود زينهأدب 

يدمشق21510490 رغد مصطف  القدورأدب 

يريف دمشق216160 ركن الدين عزالدين عبد الخالقأدب 

يدمشق21710877 رند أيمن طويلهأدب 

يدمشق21811245 رنيم حسام الدين القصابأدب 

يدرعا2197536 رنيم مأمون الحريريأدب 

يدمشق22010878 رنيم محمد حسان البيطارأدب 

يريف دمشق2213117 يأدب 
رهف بشب  مقشاب 

يريف دمشق2229072 رهف حسي   نمرأدب 

يدمشق2235205 رواد محمد امي   العوده هللاأدب 

يريف دمشق2249085 اأدب  روان احمد ديب 

يدرعا2257572 روان ايمن الحريريأدب 

يدمشق22610647 روان تيسب  عنب أدب 

يالقنيطرة2272068 روان جهاد مصاأدب 

يريف دمشق2282491 روان خالد مطلقأدب 

يالرقة2292859 روان عبدالفتاح الحميديأدب 

يدرعا2305673 روعه ابراهيم عسكرأدب 

يالقنيطرة2313809 رؤى احمد العبد هللاأدب 
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يدرعا2325894 اتأدب  رؤى بسام الخب 

يريف دمشق2335672 يأدب  رؤى شاهر االيوب 

يحماه2348417 رؤى عبد السالم ابو قويدرأدب 

يريف دمشق2356642 رؤى عبد الكريم بروأدب 

يريف دمشق2367744 يأدب 
رؤى ماهر حوراب 

يريف دمشق23710570 ريم موفق نرص الدينأدب 

يدرعا2385604 ريما انور حاج عليأدب 

يدمشق23912802 ريما محمد زهب  القزازأدب 

يريف دمشق2409163 ريمه محمود سنوأدب 

يدرعا2416198 ريناد معمر عرارأدب 

يريف دمشق2422552 زهراء عبد العزيز طاطةأدب 

يدرعا2435957 زهراء محمد الحريريأدب 

يريف دمشق24410274 زهره حيان غاليأدب 

يريف دمشق2456790 زهور بالل المزازأدب 

يدرعا246226 زهب  وليد المقدادأدب 

يدمشق2475224 زيوار خالد حاج عثمانأدب 

يدمشق24810707 سارا أحمد الخطيبأدب 

يدمشق24910981 سارة احمد عوضأدب 

يدمشق25011279 سارة محمد باسل الجوجةأدب 

يدمشق25110827 سارة محمد خلوق احدبأدب 

يريف دمشق25228022 سارة محمد عزيأدب 

يريف دمشق25310611 ساره اميل الطرشهأدب 

يالسويداء2541439 ساره ايمن محمودأدب 

يدرعا2556240 ساره خالد الجباويأدب 

يريف دمشق2562420 يأدب 
ساره رياض المفعالب 

يريف دمشق2572833 ساره طالل رواسأدب 

يالقنيطرة258222 سالم محمد احمدأدب 

يدمشق2596792 سامر علي ديوبأدب 

يدمشق26010231 يأدب 
ساندي ماهر هاب 

يدمشق26112458 يأدب 
سحر محمد رضا الحسيب 

يدرعا2627632 سحر مصعب الحريريأدب 

يدمشق26310057 سدره اكرم العلي الكاطعأدب 

يدمشق26410564 سدره أحمد سالمأدب 
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يدمشق26510303 سدره عدنان بصالأدب 

يدمشق26612107 يأدب  سعاد محمدحسن عراب 

يدرعا2677636 يأدب 
سالف احمد الراص 

يدمشق26810649 سالف محمد يوسف رابعهأدب 

يالسويداء2691664 يأدب  سالف هيسم الصب 

يدمشق27010650 يأدب 
سالم محمد المدب 

يريف دمشق2717819 سالم موفق مطرأدب 

يدرعا27210224 سلسبيل فخري الغزاويأدب 

يريف دمشق2732584 سلىم ابراهيم نخلهأدب 

يدمشق27412820 سمر رياض داود آغاأدب 

يريف دمشق2759299 سمر نوري االحرشأدب 

يريف دمشق27610469 سمية رجب الشيخ حمدأدب 

يريف دمشق2773267 ه عمر زحيمانأدب  سمب 

يريف دمشق2788142 ه مازن العبدأدب  سمب 

يالسويداء2791543 يأدب 
سميه عبد الوهاب الشعراب 

يدمشق28010306 سنا محمد الطويلأدب 

يالقنيطرة2812031 سناء عبد الرحمن قاسمأدب 

يريف دمشق2822518 سناء محمد الحاجيأدب 

يريف دمشق2839313 سناء محمد باسل دباأدب 

يريف دمشق2848144 سهام علي نرص الدينأدب 

يالسويداء2851491 سهر ناظم غانمأدب 

يريف دمشق2863370 سىه عبد الحكيم الحاج حسنأدب 

يريف دمشق2872989 سوزان موىس محمدأدب 

يدمشق2885251 سومر عبدالمعي   بكارأدب 

يدمشق28914019 ي نمطوقأدب  سيدرا تامب 

يدمشق29010007 سيدرا محمد سالم فارسأدب 

يريف دمشق2912908 سيدرا محمد فراس عبد الوهابأدب 

يدمشق29210168 سيدرا محمود بليلأدب 

يدمشق2938358 سيف الدين باسل حبيبأدب 

يريف دمشق2949356 شام باسم النواقيلأدب 

يريف دمشق2953371 شام كنان خرنوبأدب 

يدرعا2967673 شام ياسي   العبد هللاأدب 

يدمشق29711694 شذى محمد ماهر عابدينأدب 
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يالسويداء2981487 شهد حسي   الخليلأدب 

يريف دمشق29924515 شهد حناويأدب 

يريف دمشق3005216 شهد عبد السالم السحليأدب 

يدمشق30111699 شهد مازن الشيخ محمدأدب 

يريف دمشق3022910 شهد محمد اسامه المشكاويأدب 

يالقنيطرة3032322 شهد محمد الدعاسأدب 

يريف دمشق3042520 شهد محمد حسنأدب 

يدرعا3055677 شهد نبيل كيوانأدب 

يدمشق3061703 صادق األمي   حسان الحمويأدب 

يريف دمشق3075958 صفا أحمد دوباأدب 

يالقنيطرة3082192 صفا خالد بشارهأدب 

يريف دمشق3095500 صفا فايز عزالدينأدب 

يالقنيطرة3102224 صفاء خالد العوضأدب 

يدمشق31112136 صفاء عبد الرحيم الجاسمأدب 

يدرعا3127720 صفاء محمد الحميديأدب 

يدرعا3136068 صفاء محمود االبراهيمأدب 

يدمشق3148924 يأدب 
صفوان جركس حساب 

يدمشق3152441 صقر حسام حبشأدب 

يدمشق3166857 صالح الدين محمد بشب  المجركشأدب 

يدمشق3175270 صالح الدين معب   قدهأدب 

يريف دمشق3186998 ضخ عثمان األطرشأدب 

يريف دمشق3192495 ضخ محمود النصليأدب 

يدمشق32013 يأدب 
طارق جهاد الميداب 

يدمشق32193 طارق زياد بغداديأدب 

يدمشق322136 طه خالد حجازيهأدب 

يدرعا3237733 يأدب  طيف احمد الحخ 

يالقنيطرة32445 عاصم محمد درويشأدب 

يدمشق3254047 عامر عصام السابقأدب 

يدمشق32610271 عائشه اديب غزالأدب 

يريف دمشق3272759 عائشه رفعت شباطأدب 

يريف دمشق3287401 عائشه زهب  زيتونأدب 

يدمشق3292463 عباس سليمان العليأدب 

يدمشق3301173 عبد الحليم مصطف  الجمعةأدب 
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يدمشق3311174 عبد الرحمن احمد بيطارأدب 

يدرعا3321214  العليأدب 
عبد الرحمن حسي  

يدمشق333412 عبد الرحمن سعيد االبحأدب 

يدرعا3341217 عبد الرحمن عاطف احمدأدب 

يدمشق3351181 عبد الرحمن عرفان صادقأدب 

يدمشق3368424 عبد العزيز محمد سامر تللوأدب 

يدرعا33738 عبد الغقار رضوان الصبحأدب 

يدرعا3381239 عبد القادر شحود البكورأدب 

يدمشق339175 عبد هللا أسامه الحبالأدب 

يالقنيطرة34078 ي حمدأدب 
عبد هللا لطف 

يدير الزور341114 عبد المجيد فاتح مشهورأدب 

يدمشق3428438 عبد المجيد قاسم حمدانأدب 

يدمشق3432543 عبد النارص محمد معتوقأدب 

يدمشق344445 عبد الهادي محمود خطيبأدب 

يدمشق3452524 يأدب 
عبدهللا حسام القاص 

يدمشق3467000 عبدهللا معب   دعدعأدب 

يريف دمشق347369 عبدالملك هشام عودهأدب 

يريف دمشق3487405 انأدب  عبب  محمد العب 

يدمشق3491744 عدنان محمد صيداويأدب 

يدمشق3504152 عدنان هيثم منصورأدب 

يريف دمشق3512522 عفراء خالد ابراهيمأدب 

يدمشق3524169 عقيل سعد السعديأدب 

يريف دمشق3539475 عال حسن االسعدأدب 

يالقنيطرة3542035 عال عدنان قابلوأدب 

يدمشق35510715 عال علي منصورأدب 

يدمشق35611716 عال محمدديب سالمأدب 

يدرعا3575758 عال مراد بديويأدب 

يدمشق3581226 عالء شعبان حربهأدب 

يدمشق3598457 أدب 
عالء محمدأمي   شاهي  

يدمشق3604192 علي حسي   الرفاعيأدب 

يدرعا3611338  مرعيأدب 
علي حسي  

يدمشق362139 علي محمود الطويلأدب 

يدرعا3637758 علياء ابراهيم زريقاتأدب 
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يدرعا364710 عماد الدين احمد غازيهأدب 

يدرعا3651361 عمار احمد الخراطأدب 

يدمشق3665471 عمر ابراهيم الرفاعيأدب 

يدمشق3674238 عمر احمد الحافظأدب 

يدمشق3685479 عمر اكرم الحمويأدب 

يدمشق3695480 عمر ايمن زغلولهأدب 

يدمشق3702643 عمر عبد الحكيم الجاسمأدب 

يدمشق3718502 عمر يارس عمرأدب 

يريف دمشق3726676 غدير محمد العبدأدب 

يعمان37310120283 غزل محمد البغداديأدب 

يريف دمشق3747419 غفران سليمان فتوحأدب 

يدمشق37514078 غب  محمد صوانأدب 

يريف دمشق3762362 غب  محمود عبد الفتاحأدب 

يدمشق3771785 غيث أحمدعمر البسام الرفاعيأدب 

يدمشق3781276 غيث غياث الدهانأدب 

يدمشق3791278 غيث محمد منذر الشعالأدب 

يدرعا380371 غيث نزيه القبالنأدب 

يريف دمشق381654 غيث نهاد عوضأدب 

يريف دمشق38210235 فاتن خالد نوفلأدب 

يريف دمشق38310275 فاتن عمر برغلهأدب 

يالكويت38410030018 فادي الياس عربشأدب 

يدمشق38510457 يأدب 
فاطمه البتول عبد القادر جزماب 

يريف دمشق3865522 فاطمه راتب جديدأدب 

يدمشق38712858 فاطمه سمب  الحكيمأدب 

يدمشق38810653 يأدب  فاطمه سمب  اللخ 

يدرعا3896245 فاطمه محمد الجباويأدب 

يريف دمشق3907433 فاطمه محمد العليأدب 

يدمشق39114593 فاطمه يوسف فياضأدب 

يدمشق3924296 فجر اسامه قيسيهأدب 

يالسويداء393124 فجر جميل المغوشأدب 

يريف دمشق3943062 فداء سمب  حجازيأدب 

يريف دمشق3952302 فرح جمال الدين العشأدب 

يدمشق39613435 فرح عدنان داودأدب 
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يريف دمشق3973404 فردوس نرص هللا القاريأدب 

يدمشق398277 فيصل حسن برغشأدب 

يريف دمشق3992214 فينوس شادي محمدأدب 

يالسويداء4001576 قبس ناهي المغوشأدب 

يالقنيطرة401190 قصي محمود عبدهللاأدب 

يحماه4028875 أدب 
قمر حسي   الحاج حسي  

يدمشق40310578 قمر محمد عرفان الحكيمأدب 

يدمشق404451 يأدب 
كريم غيث حف 

يدمشق4051295 كمال الدين باسل عبيدأدب 

يدمشق40610507 كميليا ابراهيم صبانأدب 

يريف دمشق4072619 كوثر ايمن يوسفأدب 

يريف دمشق4082842 كوثر عمار ابوقورهأدب 

يريف دمشق4099650 كوثر موىس ديبأدب 

يدمشق41010808 الريسا محمد تيناويأدب 

يدمشق41110890 النا محمد جهاد القطانأدب 

يدمشق41211365 النا محمد سمب  ابو حمزةأدب 

يريف دمشق4132620 النا محمد مهاوشأدب 

يدرعا4145578 لجي   شكري المرصيأدب 

يالسويداء4151644 لجي   عماد عمادأدب 

يريف دمشق4163092 لجي   عمر المقطرنأدب 

يريف دمشق4177452  عمر قصبليأدب 
لجي  

يدمشق41810508 لجي   يحب  رجبأدب 

يالسويداء4191580 لليانا داوود حمزه حربأدب 

يدرعا4205728 لما بشار العاسىميأدب 

يدرعا4217830 لىم يارس النوي  ىهيأدب 

يريف دمشق4222402 لوراس احمد سعديةأدب 

يريف دمشق4232844 لوليه محمدحسان عنتابليأدب 

يريف دمشق4249682 لونا جورج رماحأدب 

يالسويداء425185 لؤي ثائر جمالأدب 

يدمشق426416 لؤي عبد الرحمن عيدأدب 

يريف دمشق4272403 أدب 
ليال جهاد الحسي  

يدمشق4281810 ليث أحمدعمر البسام الرفاعيأدب 

يريف دمشق4297468 ليل عبدالقادر شعارأدب 
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يالسويداء4301311 لي   امي   ابوفخرأدب 

يدمشق43112538  أحمد موصلليأدب 
لي  

يريف دمشق4327921 يأدب 
لي   عمادالدين نبهاب 

يدمشق43310084 لي   نزار ونوسأدب 

يريف دمشق4342303 لينا اسعد قويدرأدب 

يدمشق43513475 لينا ايمن الصيداويأدب 

يريف دمشق4363243 ماريا عالءالدين فاعورأدب 

يريف دمشق4378225 ماسه احمد مرصيأدب 

يدمشق43810586 ماسه عمار الخطيبأدب 

يدمشق43914146 ماسه محمد حسان علوشأدب 

يدمشق44012885 ماسه محمد ماهر الحمصي الطويلأدب 

يدرعا4413650 ماهر احمد سليمانأدب 

يدمشق44214625 فاويأدب  مايا ايمن الش 

يدمشق44314626 مايا باسم بلشهأدب 

يدمشق44410812 مايا جالل سكيكأدب 

يدمشق44510813 مايا جمال المرصيأدب 

يدمشق44611790 مايا عصام حميدأدب 

يريف دمشق4473035 مايا غسان ادريسأدب 

يدمشق44810317 مايا فادي علي يوسفأدب 

يريف دمشق4497487 مايا محمد رضوان الجاجهأدب 

يالسويداء4502336 مايا نزار ابو العزأدب 

يدمشق4511820 مجد ادهم جبلأدب 

يالسويداء4522339 مجد فيصل نفاعأدب 

يريف دمشق453542 يأدب 
مجد ماهر شيخوب 

يدمشق4544404 محمد احمد طهاوىأدب 

يدمشق4553436 محمد إياد محمد ماهر االكرمأدب 

يدمشق456288 محمد باسل اياد منجدأدب 

يريف دمشق457863 محمد بسام العساليأدب 

يدمشق4581324 محمد بسام رشيدأدب 

يدرعا4593203 محمد بهاء الدين الصبحأدب 

يدمشق460327 محمد جمعه جمال قيشأدب 

يدمشق4618986 محمد جميل حليمةأدب 

يدمشق4622796 محمد جهاد الزهوريأدب 
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يريف دمشق463296 محمد حسي   الزيرأدب 

يالالذقية4643055 محمد رباح ابو رباحأدب 

يدرعا4651563 محمد زهب  فروخأدب 

يدمشق4665819  العليأدب 
محمد زين حسي  

يدمشق4671927 محمد سعيد عبد النارص منصورأدب 

يدمشق4684456 محمد سهيل الموىسأدب 

يدمشق469330 محمد شهم ايمن طحانأدب 

يالقنيطرة470485 محمد صالح الدين صالحأدب 

يدمشق4711932 محمد طالل اسماعيل المسلمأدب 

يدمشق4721862 محمد عبد المنعم قبالنأدب 

يدرعا4733090 محمد عز الدين نعيم العمورأدب 

يدرعا474374 محمد عزام اللبادأدب 

يدرعا4751593 محمد عصام الذيابأدب 

يدمشق47625 محمد علي محمد وليد عبد الحقأدب 

يدرعا4773091 أدب 
محمد عماد عبد هللا الحسي  

يدمشق4785707 محمد عمر حورانيهأدب 

يدمشق4795859 محمد عمر محمد عبد العزيزأدب 

يدمشق4801951 محمد عمر محمد هيثم بارودأدب 

يدمشق481291 محمد غسان محمد جبالويأدب 

يدمشق48272 محمد فارس قدورةأدب 

يدمشق4831955 محمد فاروق عبد العزيز دحدوحأدب 

يدمشق4841442 يأدب 
محمد فتخي محمد عرفان الميداب 

يدمشق485284 محمد مأمون سالمأدب 

يدمشق4862898 محمد محمد علي روايحأدب 

يدمشق4878618 محمد محمد وسيم نرصيأدب 

يدرعا4881632 محمد محمود صياحأدب 

يدمشق489285 محمد محمود عجاجأدب 

يدمشق49029 محمد منار محمد وسيم قطيطأدب 

يدمشق4918621 يأدب  محمد مهاب الهادي العلب 

يدمشق4928872 محمد نور الدين معب   الخطيبأدب 

يدمشق4935907 محمد هيثم مخي الدين اللبابيديأدب 

يدمشق494259 يأدب 
 
محمد وليد الدسوق

يريف دمشق495385 محمد يارس الحاج عبد هللاأدب 
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ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يريف دمشق496311 محمدجب  ناظم وسوفأدب 

يدمشق4977726 محمدرائد باسم سكروجهأدب 

يدمشق4981936 محمدعدنان محمدهيثم بارودأدب 

يدمشق4991427 محمدعلي بسام حسنأدب 

يدمشق5008685 محمدعمار عزت الكسمأدب 

يدمشق5011437 محمدعمر سعدالدين معتوقأدب 

يريف دمشق502376 محمدهيثم جمال معتوقأدب 

يدمشق5035934 محمود عبد الرحمن نجارأدب 

يدمشق504424 يأدب  محمود عمر خادم الشوج 

يدمشق505295 محمود محمد زاهر سحلولأدب 

يالقنيطرة506235 محمود نزار جمعةأدب 

يدمشق5074693 محمود يوسف عبد الهاديأدب 

يالسويداء508577 مرام ماجد أبو هديرأدب 

يدرعا5097857 مرام محمد النصارأدب 

يدرعا5105863 مرح هيثم السعدأدب 

يريف دمشق5112183 يأدب  مرشده مرشد عراب 

يالسويداء512581 مروان مشهور رضوانأدب 

يريف دمشق5139763 يأدب  مروة رياض الدروب 

يريف دمشق5146024 مروى احمد دوباأدب 

يريف دمشق5152479 مروى نهاد الحريريأدب 

يريف دمشق5169784 مريم احمد الخطيبأدب 

يريف دمشق5177501 مريم احمد خطابأدب 

يدمشق51810427 مريم احمد غريبأدب 

يدمشق51912900 مريم سعيد يحب أدب 

يدمشق52010428 مريم عماد عليأدب 

يدرعا5213118 مصطف  احمد الرباعيأدب 

يدمشق5228748 مصطف  خالد العقلهأدب 

يدرعا5231734 مصطف  فريد المخزومأدب 

يدمشق5247934 معاذ اسماعيل سعودأدب 

يدرعا5255821 مالك بشار العقلهأدب 

يالقنيطرة5262327 مالك سامي الغفاريأدب 

يدرعا5277901 مالك محمد الحميديأدب 

يدمشق52812903 ملكه رياض جخأدب 
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ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يريف دمشق5299809 ملكه علي معطيأدب 

يريف دمشق5307940 مميونه ابراهيم الحمدأدب 

يريف دمشق53110418 منار فرحان السالمأدب 

يدمشق5323516 منذر رياض كعدانأدب 

يريف دمشق5335558 مها نعمان خبيهأدب 

يدمشق5341495 مهند عمار شيخ سليمانأدب 

يريف دمشق5359840 مهيبة عبد الوهاب كرابيجأدب 

يدرعا5361768 موىس فيصل الشحاداتأدب 

يدمشق5371814 مؤمن فراس الشيخ النجارأدب 

يالقنيطرة538255 مؤيد باهلل يوسف صالحأدب 

يدمشق53910591 مياس يونس حسنأدب 

يريف دمشق5402847 ميس الريم محمد حاج بكورأدب 

يالسويداء5411636 ميسم مازن الخطيبأدب 

يدمشق54210010 ميسم محمد عبد هللاأدب 

يريف دمشق5432444 ناديا ايمن عسيكريةأدب 

يريف دمشق5448253 يأدب  نادين محمدصالح حخ 

يالحسكة5455302 نافيه نواف الفارسأدب 

يريف دمشق5462412 نانىسي اسامه المحثاويأدب 

يريف دمشق5472032 يأدب  اب 
نايا محمد لؤي الش 

يدمشق54810278 نايا هيثم الطحانأدب 

يدرعا5491781 نائل وهيب االقرع المرصيأدب 

يدمشق55010184 نبيله نضال دادوأدب 

يدمشق55110351 يأدب 
نجاح محمدصفوت عمراب 

يريف دمشق5527950 نجود سعيد كساحأدب 

يدمشق5538008 يأدب 
 
نزار مصطف  اسالم اق

يدرعا5546270 نشين حسي   المحمدأدب 

يريف دمشق5552366 نظميه محمد وليد التليأدب 

يريف دمشق5562937 نغم سعيد سعاداتأدب 

يريف دمشق5573029 نغم عزامأدب 

يدمشق55812240 نغم علي احمدأدب 

يالقنيطرة5592335 نغم غازي عباسأدب 

يريف دمشق5609920 نغم هشام كرموعأدب 

يريف دمشق5617960 نىه محمد الخلفأدب 
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يدمشق5624820 نوار رامي عبيدأدب 

يدمشق5633130 نور الدين محمد علي جنيدأدب 

يدمشق5649016 نور باسل العسهأدب 

يدمشق56514239 نور زياد بزازيأدب 

يدرعا5665683 نور علي خفاجةأدب 

يدرعا5676129 نور محمد السالمهأدب 

يريف دمشق5682597 نور محمد فهد كم المازأدب 

يالقنيطرة5692456 نور محمود المحمدأدب 

يدمشق57013589 وانأدب  نور نور الدين سب 

يريف دمشق5717549 نورا جمال حسونأدب 

يريف دمشق5729979 أدب 
نورالهدى سعيد طاطي  

يالسويداء573616 نورس نبيل رساي الدينأدب 

يالسويداء5742444 يأدب 
نورما عقاب العرموب 

يالسويداء5752450 نيفي   فارس الشومريأدب 

يريف دمشق57623017 انأدب  هاجر جب 

يالسويداء577619 هادي اسعد النجادأدب 

يدمشق57810882 هاديه يوسف غانمأدب 

يريف دمشق57910491 هبه احمد عابدةأدب 

يدمشق58013616 هبه هللا توفيق الحايكأدب 

يالسويداء5811626 هبه حسام الحسنيهأدب 

يريف دمشق5822540 هبه حسي   الحايكأدب 

يدمشق58313606 هبه سعيد العسليأدب 

يدرعا58412683 هبه عوض محمدأدب 

يريف دمشق58510014 هبه غسان الرشيدأدب 

يريف دمشق58610383 هبه ماهر واعظأدب 

يدمشق58710728 هبه محمد خب  الموالأدب 

يدرعا5888038 هبه موىس العليانأدب 

يالسويداء5892466 هبه يحب  سالمأدب 

يدمشق59010087 هدى محمد الحسي   الكنعانأدب 

يالقنيطرة5912593 هدى نارص رسورأدب 

يدمشق59210883 هديل سامر الملحمأدب 

يريف دمشق5936561 هديل علي شيخ ابراهيمأدب 

يريف دمشق5942446 هديل محمد باسم محنايةأدب 
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يدرعا5955763 هديل يونس الحاج عليأدب 

يدمشق59610598 هديه محمد فرهد هوشأدب 

يريف دمشق59710059 هال حسي   الديبأدب 

يدمشق59813630 هال عمر الموعدأدب 

يالسويداء599626 همام اسامه ابو عسافأدب 

يدمشق6008049 همام عاطف طعميناأدب 

يريف دمشق6013286 هناء جالل بحبوحأدب 

يدمشق60210474 هند يحب  حديدأدب 

يريف دمشق60310080 هيا احمد الزغلولأدب 

يدمشق6046071 وسام يوسف غزالنأدب 

يدمشق60510600 وفاء عزو شحادهأدب 

يدمشق60610328 وفاء فايز القوتليأدب 

يريف دمشق6077099 وفيقه عدنان حبوشأدب 

يدمشق6084874 وليد خالد فتيانأدب 

يدمشق6091523 وليد محمد وائل شيخ االرضأدب 

يدرعا6108061 وئام احمد الغزاويأدب 

يدمشق61110760 يارا سامر زيودأدب 

يدمشق61210836 يارا صالح عليأدب 

يدمشق61310975 يارا نافذ ديوبأدب 

يريف دمشق6142805 ياسمي   احمد حسام الدين زينيهأدب 

يدرعا6158096 ياسمي   طالب الجباويأدب 

يدرعا6166214 ياسمي   مصعب العمارأدب 

يدمشق6172041 يامن محمد األصفرأدب 

يدمشق61882  البصيليأدب 
يحب  خرص 

يدمشق619428 يأدب 
يحب  زكريا الشيباب 

يدمشق6208829 يزن احمد الحدادأدب 

يدمشق6216109 يزن سامر المرصيأدب 

يدمشق622165 أدب 
يش ماهر شمسي  

يريف دمشق6238299 يشى عبدالمعطي رمضانأدب 

يريف دمشق624147 يعقوب يوسف الجادرأدب 

يريف دمشق6252866 يمب  لؤي تميمأدب 

عيدمشق62656
احمد عماد الريسرس 

عيدمشق627687
اروى فخر الدين حاج عليرس 
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

عيدمشق628663
يرس   الزعب 

اسالم محمد منهل الحسي  

عيريف دمشق629313
ايناس وليد السعيديرس 

عيدمشق630690
ايه محمد امي   زيدانرس 

عيدمشق631553
أسماء محمدنور األحمدرس 

عيدمشق632501
أمان محمد زهب  العجهرس 

عيريف دمشق633287
آيه هللا بالل الطحانرس 

عيدمشق634597
تسنيم خلدون عجاجرس 

عيدمشق635523
تسنيم محمد عودةرس 

عيدمشق636504
يرس 

تسنيم نبيل تف 

عيريف دمشق637425
تيماء طه أرحيلرس 

عيدمشق638693
جب  أحمد المزينرس 

عيريف دمشق639497
حنان رفيق حقوقرس 

عيريف دمشق640478
رزان سلطان الغالولرس 

عيدمشق641614
رغد مازن المعلمرس 

عيدمشق642724
رغد محمد جهاد الحريريرس 

عيدمشق643615
يرس 

رغد محمد عامر نبهاب 

عيريف دمشق644239
رند محمد سامر بركاترس 

عيدمشق645560
رهف عبد المنعم بيطاررس 

عيريف دمشق646429
رهف يحب  جبلرس 

عيدمشق647711
روان باسل النونورس 

عيدمشق648696
روال مؤمن الطباعرس 

عيدمشق649623
يرس  ساره مأمون رسايخ 

عيدمشق650629
طمرس  سهام محمد ديب الزيات الب 

عيدمشق651702
ضخ يارس الشعاررس 

عيدمشق65244
طارق محمد شيخ اوغليرس 

عيدمشق65345
عباده محمد فراس رباحرس 

عيدمشق65462
عمر محمود الحمويرس 

عيدمشق655634
عهد محمد رشاد الحارسرس 

عيدمشق656732
غب  محمد مرزوقرس 

عيدمشق657537
فاطمه محمد جهاد زند الحديدرس 

عيحمص65823660
كارال ابراهيمرس 

عيدمشق659644
لجي   حسام الدين العطاررس 

عيدمشق660541
 محمد عماد الدين المرعشليرس 

لجي  
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

عيدمشق661648
ماريا محمد باسل دعبولرس 

عيدمشق662650
ماسه ايمن البغداديرس 

عيريف دمشق66330
محمد انس محمد خالد الطباعرس 

عيريف دمشق66431
محمد اياد طارق السعديرس 

عيدمشق66552
يرس  محمد خالد بشار الحلب 

عيدمشق666542
مرام زاهر الصباغرس 

عيريف دمشق667328
مرح محمد داودرس 

عيريف دمشق668266
مروه وليد درويشرس 

عيدمشق669546
يرس 

نور مزكي   شيخاب 

عيدمشق670548
يرس 

هانيه محمد انس قصيباب 

عيدمشق671757
هدى محمد محنايهرس 

عيدمشق672707
يرس 

والء محمد خاطر القابوب 

عيريف دمشق67314
يارس زياد السحليرس 

يعلىميدرعا67428539 يات سمب  الريشان الزعب 
ّ
ا

يه ايمن هاشمعلىميريف دمشق67528373
ّ
ا

ابراهيم جمعه الحمدان العبد هللا الحمدانعلىميدمشق67627936

ابراهيم محمد ماجد نقشبنديعلىميدمشق67718167

ي ثروت غانمعلىميدمشق67821030 اب 

احمد ابو رقطيعلىميدمشق67926515

احمد امي   حسي  علىميدرعا68018014

احمد ايمن زحيمانعلىميدمشق68125029

احمد خليل الصيداويعلىميريف دمشق68218267

احمد ديب درباععلىميريف دمشق68320055

احمد شفيق محمود العالويعلىميدمشق68420461

احمد عبد السالم ابراهيمعلىميدمشق68525065

احمد علي شاهي  علىميدمشق68617168

احمد علي عيىسعلىميريف دمشق68715803

احمد مأمون ابو شناقعلىميدمشق68820261

احمد محمد رياض السحليعلىميريف دمشق68915315

احمد هيثم العليعلىميدرعا69019034

احمد هيثم سليمعلىميدمشق69128080

احمد يمان يحب  خشابعلىميدمشق69221450

يعلىميدرعا69328504
اروى فريد الحاصباب 

49/21



االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

اروى هيثم العليعلىميدرعا69423791

ارساء ابراهيم الذبيانعلىميالقنيطرة6959569

ارساء صالح الدين كسيبهعلىميدمشق69633942

ارساء عمر بريغشعلىميريف دمشق69722239

ارساء قاسم المرصيعلىميدرعا69825715

ارساء محمد خب  الشيخعلىميريف دمشق69937871

ارساء يارس عبدالسالمعلىميريف دمشق70037668

اسالم محمد أمي   زين العابدينعلىميدرعا70123883

اسماء حسن حسنعلىميريف دمشق70224616

اسماء رضا ابو ماعونعلىميريف دمشق70324391

اسماء عبد الخالق الصماديعلىميدرعا70422943

يعلىميدمشق70537608 اسماء عدنان المغرب 

اسماء علي االحمدعلىميالقنيطرة70611033

اسماء محمد هجو ادمعلىميدمشق70737285

اسماء مروان عسكرعلىميريف دمشق70826043

اسماء مهند الخلفعلىميدير الزور70914820

اكرم محمد الخبازعلىميدمشق71020714

االء عمر قاسمعلىميدمشق71139318

يعلىميريف دمشق71235629 االء محمود الصنخ 

الحسن بسام الرزعلىميدمشق71326568

اس جوادعلىميدمشق71428132 المنترص باهلل نب 

الياس جورج موىسعلىميدمشق71525135

اليسار امجد النارصعلىميدرعا71623476

اليسار انتصار عليعلىميالقنيطرة7178005

اليسار بالل الحمصيعلىميريف دمشق71824317

امان محمد السعديعلىميدمشق71933723

امجد محمد ابو رسيهعلىميريف دمشق72017013

ر المحاميدعلىميدرعا72121048 امجد مب  

كةعلىميدمشق72221482 انس اديب الش 

يعلىميريف دمشق72326797
انصاف عبد هللا معرصاب 

انعام نعيم عودهعلىميريف دمشق72426439

انوار محمد خب  حسنعلىميريف دمشق72535276

اوسكار يارس حميشهعلىميدمشق72640524
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

ايات خالد الحاجعلىميريف دمشق72735698

اياد عبد هللا خدام الجامععلىميدمشق72828175

اياد محمد امي   شيخ مخانقعلىميدمشق72917188

يعلىميدمشق73039727
اية ايمن لوباب 

ايالنا كفاح حمد عزامعلىميالسويداء7316177

ايمان حسي   الرفاعيعلىميريف دمشق73229036

ايمان هاشم العثمانعلىميدرعا73327044

ايناس خزغل خزعلعلىميدمشق73434727

يعلىميدرعا73530536 ايناس عبد الرحيم الزعب 

ايناس عبدالرزاق الواديعلىميدرعا73623702

ايناس محمد بلشهعلىميدمشق73736630

ايناس مصطف  حاج خليلعلىميالقنيطرة73810067

ايه بشار الونعلىميريف دمشق73922272

ايه سلطان ابو حمدهعلىميريف دمشق74037688

ايه محمد هاشمعلىميدمشق74135473

ايه وليد باللعلىميدمشق74238564

ايهاب عبد اللطيف فارسعلىميريف دمشق74317852

ايوب عبد الكريم الشيخ احمدعلىميريف دمشق74416858

يعلىميالسويداء7456038
 
إباء اكثم الشوق

يعلىميدرعا74622956
إرساء سليم البلخ 

إناس همام حسنعلىميريف دمشق74734861

إيفا عاطف خليلعلىميدمشق74836950

إيالف يحب  النرص هللاعلىميدرعا74923560

إيمان محمد األسعدعلىميالقنيطرة7508010

إيناس محمد محمودعلىميريف دمشق75126719

إيناس هيسم الحبشعلىميريف دمشق75226524

أثب  خالد الشيخ عمرعلىميريف دمشق75326035

أحمد حسان الفرجعلىميريف دمشق75416142

أحمد سمب  عروسعلىميدمشق75517167

أحمد محمد كعدانعلىميدمشق75629717

أري    ج علي أبو حديدهعلىميدمشق75732908

يعلىميريف دمشق75822238
 
أري    ج كمال الدسوق

أسامه طالل سكرعلىميدمشق75928095
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

ف وليد جمولعلىميريف دمشق76016380 أرس 

أغيد حسن االبيضعلىميدمشق76128118

ألما برهان الخطيبعلىميدمشق76236987

أليسار حسان شبابعلىميريف دمشق76326519

يعلىميدمشق76432997
ألي   رائد قضماب 

يفهعلىميريف دمشق76537679 ي عماد الدين رس 
أماب 

أمب  زياد عباسعلىميدمشق76625146

أمب  محمد علياعلىميدمشق76729759

ه عمر طبيعهعلىميدمشق76839691 أمب 

ه محمد فاتح العبد هللاعلىميدمشق76932308 أمب 

أمي   محمد ديبعلىميريف دمشق77018763

أوس صالح عليعلىميدمشق77121041

أيله حسن المحمودالزهرانعلىميدمشق77240526

أيهم محمد شادي السبيعيعلىميدمشق77320474

آدم مأمون ابو الشعرعلىميدمشق77421452

آالء زهب  الطوطوعلىميدمشق77538157

آالء عبد الحميد الحريريعلىميدرعا77622105

آالء عيىس عنقودعلىميريف دمشق77723517

آالء محمود أسعدعلىميدمشق77834820

آمال حمد عبداللوكعلىميريف دمشق77934305

هعلىميريف دمشق78027064 آمال علي مب 

آيات بديع رشيدعلىميريف دمشق78122094

شارعلىميدمشق78241083 آيات سعيد رس 

آيات محمد البسطيعلىميدمشق78339705

آية سمب  ذوالغب علىميدمشق78432783

آية محمد يوسف بحريعلىميدمشق78533020

آيه براء حميدانعلىميدمشق78634826

آيه بالل كتبعلىميريف دمشق78726667

آيه حسن المقدادعلىميريف دمشق78835283

آيه رافع الفيحانعلىميدير الزور78916055

آيه عادل الشومريعلىميالسويداء7905590

آيه فادي احمدعلىميريف دمشق79126723

آيه فايز عسافعلىميدمشق79236469
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االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

آيه لؤي ابو رمحي  علىميدرعا79322773

آيه محمد ديركيعلىميدمشق79433019

آيه محمد منب  درويشهعلىميدمشق79532737

آيه محمدعارف عالء الدينعلىميريف دمشق79623594

آيه محمدغسان الريحاويعلىميريف دمشق79726526

آيه هاشم اللبان سحلولعلىميدمشق79834537

باسل محمد التمرعلىميريف دمشق79915707

باوال نقوال ملحمعلىميريف دمشق80040004

ا طارق قطريةعلىميدمشق80133738 بب 

بتول جمال خطيبعلىميدمشق80235174

بتول حسن سليمانعلىميدمشق80337055

بتول عبد الرحمن تمرازعلىميريف دمشق80424930

بتول علي محمدعلىميدمشق80540559

بتول فواز بشب علىميريف دمشق80628925

بتول كمال قري    ععلىميريف دمشق80726064

بتول محمد ديماسعلىميريف دمشق80826530

بتول محمد زهب  دباحعلىميدمشق80932060

بتول محمد محمدعلىميريف دمشق81027959

بتول محمد هيثم المكيعلىميدمشق81134196

بثينه قاسم نقرشعلىميريف دمشق81234074

براءة بسام خالدعلىميدمشق81339770

براءه عادل حمودهعلىميريف دمشق81434916

بسمال ماهر المرصيعلىميريف دمشق81522282

بسمه سعيد دعبولعلىميريف دمشق81628136

بسمه محمد العبد هللاعلىميريف دمشق81737180

بشار عيد صارمعلىميدمشق81826656

بش  بشار الشتارعلىميدرعا81915191

ى علي العيىسعلىميدمشق82039775
بش 

ى علي حسي  علىميدمشق82137695
بش 

ى فخري مسعودعلىميريف دمشق82223521 بش 

يعلىميريف دمشق82326474
ى محمد الحلف  بش 

ى محمد ظافر الزاهدعلىميدمشق82440576 بش 

ى نمر سليمانعلىميدمشق82536326 بش 
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ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

ى يارس المرصيعلىميدمشق82641120 بش 

ف الحراكيعلىميدرعا82718073
بالل ارس 

بالل غسان السعيدعلىميدمشق82826669

بلقيس بسام ابورشدانعلىميريف دمشق82935301

بلقيس علي الجوهريعلىميالقنيطرة8308021

هللاعلىميريف دمشق83117313 بندر عبدالهادي خب 

بيان رأفت الهنديعلىميدمشق83236472

يعلىميدمشق83333032 بيان محمد عدنان المحملخ 

بيان محمد نزار مصطف علىميدمشق83439793

يعلىميدمشق83540584
بيان محمد نصوح كيالب 

بيان مكي باكب علىميدمشق83633315

بيان ناصيف اآلغاعلىميريف دمشق83735822

بيسان زياد عبد الكريمعلىميدمشق83834840

بيسان عماد السلطيعلىميدمشق83934209

بيسان محمد جي  علىميدمشق84033036

بيسان محمد شكر المرادعلىميريف دمشق84135309

بيلسان حسن بيلونهعلىميريف دمشق84227699

تاال محمد ايمن سمحاعلىميدمشق84340587

تاال محمد مازن الخيىميعلىميدمشق84437706

تاله تامر البغداديعلىميدمشق84536778

تاله محمد بحرةعلىميدمشق84633042

تسنيم احمد غصنعلىميريف دمشق84734376

تسنيم اسامه عتمهعلىميريف دمشق84837462

تسنيم زاهر حيباعلىميدمشق84933482

تسنيم سامي الكنعانعلىميدرعا85023588

تسنيم صالح يحب علىميدمشق85135293

تسنيم يونس النمرعلىميدرعا85230567

يعلىميدرعا85322844  حافظ الزعب 
تف 

تف  حسام قدورعلىميدمشق85434545

 سامي الرفاعيعلىميدرعا85522972
تف 

تف  عماد الحسنعلىميدرعا85623083

تف  عماد الدين الحسنعلىميريف دمشق85735856

تولي   محمد أبو الخب  المالحعلىميدمشق85835519
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تولي   محمد مكيهعلىميدمشق85938219

تيم سليم شلغي  علىميالسويداء8604344

تيماء محمد قبالنعلىميالقنيطرة86110025

ثريا محمد حيان كيوانعلىميريف دمشق86223154

ثواب احمد المرصيعلىميريف دمشق86337280

يعلىميالسويداء8644024
ان وائل البب  جب 

جعفر رضا مهناعلىميدمشق86521050

جلنار منب  أحمدعلىميريف دمشق86626539

جميله جمال معسعسعلىميدمشق86734667

جنة روز سامي عباىسيعلىميدمشق86840614

يعلىميدمشق86933319
جهيده نهاد حسب 

ار المرصيعلىميريف دمشق87027705 جود رص 

جود محمود احمد بكعلىميريف دمشق87134397

جودي احمد دحبورعلىميدمشق87233320

يعلىميدمشق87334850
جودي اكرم النبواب 

جودي حسام الجفانعلىميدمشق87433945

جودي حسام المنصورعلىميدمشق87532161

جودي ماهر الكرديعلىميدمشق87636843

يعلىميدمشق87736137
جودي محمد زكريا قصباىس 

يعلىميدمشق87836138
جولي محمد زكريا قصباىس 

جوليا صالح الموعيعلىميدمشق87935015

ي هيثم فصيحهعلىميدمشق88018326
جوب 

جويس يعقوب الصفديعلىميريف دمشق88135882

جويل الياس طنوسعلىميدمشق88234353

جيسكا البب  عتومعلىميدمشق88334858

جيسيكا عدنان البشارهعلىميريف دمشق88435895

حبيب هللا محمد عادل كلثمعلىميدمشق88523081

حسان حسان بريزعلىميدمشق88621543

حسن علي حسنعلىميدمشق88721061

حسن نعيم داودعلىميريف دمشق88829217

حال اكرم ابو عمرعلىميالسويداء8896057

حال أحمد حاج يحب علىميريف دمشق89024477

حال جالل الحوشعلىميدمشق89135535
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ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

حال سامر حسنعلىميدمشق89237100

حال عصام الصحناويعلىميالسويداء8937322

حال عماد ابو يزبكعلىميالسويداء8946058

حال فايز سعدعلىميالقنيطرة8958218

حال محمد محمودعلىميريف دمشق89624478

حمزه فادي احمدعلىميدمشق89728375

حمزه نادر نادرعلىميدمشق89828385

حمزه وسيم يوسفعلىميدمشق89921568

حنان باسيم سليمانعلىميحمص90020335

حنان بسام سعيدعلىميريف دمشق90132120

حنان محمد الحمودعلىميريف دمشق90225751

يعلىميريف دمشق90323638 حنان محمد عبد النب 

حني   احمد حيدرعلىميالقنيطرة9048615

حني   حسن حسنعلىميريف دمشق90527182

حني   سليم ليالعلىميريف دمشق90626547

 علي عبد هللاعلىميدمشق90739868
حني  

حني   فراس عودعلىميريف دمشق90824255

حني   ماجد حمدانعلىميريف دمشق90935331

حني   مخي الدين غزالهعلىميريف دمشق91025910

حني   نزار األبرشعلىميدمشق91133762

خالد عدنان مصطف علىميالقنيطرة9125018

خديجه محمد ياسي   حميتهعلىميريف دمشق91328408

خزام عماد يوسفعلىميريف دمشق91434970

قدارعلىميدمشق91534865 خلود محمدنصوح بب 

خليل سمب  عيدعلىميدمشق91628432

داليا محمد نادر عرفةعلىميريف دمشق91723943

دانا يارس علي ديبعلىميدمشق91839878

ي هاللعلىميدمشق91933065 دانة طالل حخ 

دانيال ايهم شماعلىميدمشق92028434

دانية حسن كبتاويعلىميريف دمشق92127368

يعلىميدمشق92234355
دايانا زياد القاص 

دعاء حسام الدين عابدينعلىميدمشق92338245

دعاء محمد الفروحعلىميدرعا92424243
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دعاء محمد خراطعلىميدمشق92533070

دعاء محمد عماد الريسعلىميدمشق92632071

دالل مهند الستعلىميدمشق92732888

دلع انور قاسمعلىميدمشق92837301

يعلىميالسويداء9297519
دلع حسام الجرماب 

دلع محمد عماد سواحعلىميدمشق93035190

دلع محمدصبخي العطارعلىميدمشق93134421

دنيا قاسم النارصعلىميدرعا93224204

ي مقبعهعلىميدمشق93334357 دونا جرج 

ديار شحاده فرجعلىميدمشق93426793

ديانا احمد صادقعلىميدمشق93532073

ديانا امجد الرشيدعلىميدرعا93623457

ديانا علي حمدعلىميدمشق93736066

يعلىميريف دمشق93826821
ديمة عامر نشواب 

ديمه بالل ابو جمعةعلىميريف دمشق93934437

دينا يوسف ابو شنبعلىميدرعا94028616

يعلىميدرعا94122626 ذكرى بسام الزعب 

يعلىميالسويداء9425688
 
راما اديب الشوق

راما اسامه الشيخعلىميريف دمشق94337564

راما انيس العرقاويعلىميريف دمشق94434443

راما ايمن جب علىميدرعا94527105

راما جمال محمديةعلىميدمشق94636860

يعلىميريف دمشق94724831
راما سامر سلطاب 

راما عارف احمدعلىميدرعا94822974

راما عبد الرؤوف احمدعلىميدمشق94939404

راما عمر الهرباويعلىميدمشق95034872

راما عيىس موىسعلىميريف دمشق95127019

راما محمد حمدونعلىميدمشق95238266

راما محمد زيدانعلىميدمشق95337783

راما محمد سامر المرصيعلىميدمشق95432418

يعلىميدمشق95537404
راما محمد عماد البوىس 

يعلىميدمشق95633084
راما محمد عمار سقا اميب 

راما محمود البقاعيعلىميدمشق95739928
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رامان علي ابراهيمعلىميالحسكة9587264

رامه برهان الحالقعلىميالسعودية95910120298

رامي محمد محمدعلىميدمشق96021593

يعلىميدمشق96129871 رائز حمدي البصب 

ربا احمد علي جانعلىميدمشق96238646

ربا خالد ابو عيشهعلىميريف دمشق96333242

ربا عماد الدين مرعيعلىميدمشق96434875

رباب يحب  طرافعلىميدمشق96537115

رجا سامر النحاسعلىميدمشق96618380

يعلىميدمشق96739958
ار النعساب  رحمه رص 

ردين معي   ابو صعبعلىميالسويداء9684593

رزان عبد الخالق ابو رجبعلىميدرعا96928631

رزان مدين العامرعلىميدرعا97028632

رشا خالد االعورعلىميالسويداء9716337

يعلىميدمشق97237305
اباب  رشا معن رس 

يعلىميريف دمشق97326828
رضوى محمد االغواب 

رغد اسامه القصاصعلىميريف دمشق97425090

رغد انس الرفاعيعلىميريف دمشق97529045

رغد ايهاب الحسي  علىميدمشق97634563

رغد أيمن عبيديعلىميدمشق97737815

يعلىميريف دمشق97836081 رغد زياد الحلب 

رغد سمب  زريقعلىميريف دمشق97927384

رغد عبد هللا السيدعلىميريف دمشق98029014

رغد غسان الحالقعلىميريف دمشق98123260

رغد غسان باللعلىميدمشق98238660

يعلىميدرعا98323962
رغد فيصل الحنف 

رغد محمد منصور صالحعلىميريف دمشق98434471

رغد محمد ياسي   العيسعلىميدمشق98534698

رغد محمود غزالعلىميدمشق98634430

يعلىميدمشق98740707
رغد مراد الديواب 

رغد نواف عبد العزيزعلىميريف دمشق98837748

رغداء يارس مظلومعلىميدمشق98936332

رفاه احمد قدورعلىميريف دمشق99027732
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رفاه ممدوح عقلعلىميريف دمشق99124343

رفل عبد الرحمن اليونسعلىميريف دمشق99237195

رفيق غسان حبابةعلىميريف دمشق99320088

رنا فراس درويش الحسي  علىميدمشق99436478

رنا نضال العباديعلىميدمشق99536646

رند نوار الدربوليعلىميدمشق99637406

رنيم بسام صندوقعلىميدمشق99734567

رنيم بشب  دبورهعلىميدمشق99839983

ي الباروديعلىميدمشق99937827
رنيم حسب 

رنيم علي عبد الكريمعلىميدرعا100023188

رنيم عماد شيخ ورقعلىميدمشق100141222

رنيم محمد مهدي وانليعلىميريف دمشق100234481

رنيم منيب الرفاعيعلىميدرعا100324244

يعلىميريف دمشق100437196
رنيم وليد عبد الغب 

رهام محمد الخلوفعلىميريف دمشق100533633

رهام محمود غزالعلىميالقنيطرة10068226

يعلىميالسويداء10077034
رهام نبيل العطواب 

رهف محمد عماد حمودعلىميدمشق100833101

رهف محمد نسيم قاسوعلىميدمشق100938307

يعلىميالسويداء10105693
روان توفيق الشوفاب 

روان عدنان طابعلىميدمشق101137841

روان قاسم العماريعلىميدرعا101222037

روان مجد عليعلىميدمشق101340734

روان محمد بسام الحمصيعلىميدمشق101437844

روان محمد فؤاد أبو آذانعلىميدمشق101539082

يعلىميدمشق101640012 روان محمد ناج 

روان محمود الزيديعلىميريف دمشق101733637

روان محمود المرصيعلىميريف دمشق101828172

رواند محمد اسامه النونوعلىميدمشق101941903

يعلىميدمشق102034231
رؤى احمد البب 

رؤى جميل طهعلىميريف دمشق102137740

يعلىميدمشق102236593
رؤى عبد الرحمن المعاب 

رؤى محمود الظاهرعلىميدرعا102323179
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ريتا بشار طرفهعلىميريف دمشق102427170

ريتا نزير عمرعلىميريف دمشق102527185

ريم حسان عاصيعلىميدمشق102636425

ريم خلدون دقماقعلىميدمشق102740743

ريم سامر حريريعلىميدمشق102834571

ريم علي دخيلعلىميريف دمشق102928877

ريم محمد عدسعلىميريف دمشق103033266

ريما عبد النارص الساسهعلىميدمشق103135340

ريما محمد سهيل حافظعلىميدمشق103236729

زهراء صبخي رسي    حعلىميدمشق103334580

فعلىميدمشق103432178 زهراء علي رس 

زهراء محمد نفيسعلىميدمشق103538318

زهره ايمن العيدعلىميدرعا103624295

زويا برهان خنعلىميريف دمشق103723784

زياد طارق صخرعلىميالسويداء10384703

زياد محمود خلفعلىميدمشق103919467

زين ايمن يوسفعلىميدمشق104029888

زينب يوسف حميدانعلىميريف دمشق104127534

يفعلىميدمشق104237441 زينة زياد الش 

زينه اكثم عجيبعلىميدمشق104336183

زينه إياد محفوضعلىميدمشق104441263

زينه وفيق حسنعلىميدمشق104533804

ساجده شادي عمرعلىميدمشق104633805

يعلىميالقنيطرة10478927
ساجده غسان الشعابب 

ي العطيهعلىميدرعا104822428
ساجده هاب 

سارة احمد عيىسعلىميدمشق104938696

سارة سامر عادلةعلىميدمشق105036795

ي الشناعهعلىميدمشق105134898
 
سارة صاق

سارة عثمان لؤلؤعلىميدمشق105233117

يفعلىميدمشق105338695 ساره ابراهيم رس 

يعلىميريف دمشق105435042
ساره احمد المعضماب 

ساره راتب وسوفعلىميدمشق105537141

ساره زياد زين الدينعلىميدمشق105632089
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ساره سمب  غبورهعلىميريف دمشق105723434

ساره طاهر المهناعلىميدمشق105834360

ساره عبد القادر العزاويعلىميريف دمشق105924270

ساره عبدهللا طبيخعلىميدمشق106036427

ساره عمار حسنعلىميريف دمشق106125832

ساره عيىس زهوهعلىميريف دمشق106224834

ساره فؤاد الرفاعيعلىميدرعا106323003

ساره محمد العليويعلىميدير الزور106416414

ساره محمد باسل عالياعلىميدمشق106541267

ساره هالل عونعلىميدمشق106636292

سارية حسي   قدسيةعلىميدرعا106725539

سالي ماهر مدللعلىميدمشق106837408

سام فادي الصايغعلىميدمشق106920506

ساما سامر حسنعلىميريف دمشق107036243

ساميه احمد صعبعلىميريف دمشق107129017

ساميه سلطان العليعلىميريف دمشق107233651

يعلىميدمشق107332475
ساندرا جورج داراب 

يعلىميريف دمشق107426740
ساندي جميل الرعواب 

ساندي وسيم قريطعلىميدرعا107523462

سحر عبد الكريم حسنعلىميدمشق107636029

سدرة عاطف ابو حمدةعلىميالقنيطرة10778232

سدرة عقميقعلىميدمشق107837367

سدرة عمار عبد العالعلىميريف دمشق107925176

سدره احسان حسي  علىميريف دمشق108022942

يعلىميدمشق108134593 سدره بهجت خباز حلب 

يعلىميدمشق108238335 سدره زكوان حلب 

سدره سليمان بللهعلىميريف دمشق108332697

سدره عبد النارص نحويعلىميدمشق108437410

سدره عبدالمنعم القدهعلىميدمشق108536886

سدره محمد شادي المحروسعلىميدمشق108639110

سدره وائل االحمرعلىميريف دمشق108736267

سدره وليد ضامنعلىميريف دمشق108833277

سعاد محمد المصطف  المشهورعلىميدمشق108932893
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ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

سعدالدين فؤاد مباركعلىميدمشق109021626

سالف غياث السبيعيعلىميدمشق109132094

يعلىميريف دمشق109223068
سالف نعيم ريحاب 

يعلىميدرعا109325723 سالم احمد الزعب 

سالم مأمون شلهوبعلىميالسويداء10945631

يعلىميدمشق109533821
سالم محمد أيمن برهاب 

سالم محمد باسل االبطحعلىميدمشق109633133

سالم وائل كريمعلىميدمشق109733265

سلوى محمد ايمن عوده هللاعلىميدرعا109822826

سماح منذر خياطعلىميدرعا109922318

سمر طارق الحفار الحبالعلىميدمشق110033372

سميحه موفق رضاعلىميريف دمشق110140014

سنا زياد زنهورعلىميدمشق110233134

سنا همام لديه الحمويعلىميدمشق110341296

سنا وليد مسعودعلىميالسويداء11046231

سندس عساف ديابعلىميريف دمشق110533043

سىه ظاظاعلىميدمشق110632946

سول نضال الشيخعلىميدمشق110740791

سوالي اياد نرصعلىميالسويداء11085788

سولينا سيمون اللحامعلىميريف دمشق110927571

سيدرا احمد حسي  علىميريف دمشق111028680

سيدرا احمد سليمانعلىميدمشق111133136

سيدرا ماهر اسعدعلىميدمشق111234775

سيدرا محمد فخري درويشعلىميدمشق111335972

سيدرة عصمت محمدعلىميريف دمشق111434547

سيدرة مجاهد العمرعلىميحمص111521287

سيدرة موفق قدورةعلىميدمشق111637415

سيدره جميل الصيدناويعلىميريف دمشق111736319

سيدره محمد بسام رمضانعلىميدمشق111836562

يعلىميريف دمشق111924305
سيدرى علي البب 

سا محمد حاج عبد هللاعلىميريف دمشق112026852 سب 

ين رضوان هيلمعلىميدمشق112132495 سب 

يعلىميريف دمشق112224121
ي الحصب  ين مب  سب 
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ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

سيف هللا نبيل المرصيعلىميدمشق112328538

يعلىميريف دمشق112434550
سيلدا محمد عيد شيخاب 

سيما مازن جعفرعلىميدمشق112536487

شادن مفيد حديفهعلىميالسويداء11266494

شام ثائر مقدادعلىميريف دمشق112724275

شام طاهر الحيدرعلىميريف دمشق112826140

شام محمد خلوق جميلعلىميدمشق112937024

شام محمد فراس العمريعلىميدمشق113040126

شام وسيم سابقعلىميالسويداء11316496

شذا شمس الدين العيىسعلىميدمشق113237512

شذى مسلم حمدانعلىميدمشق113333834

يعلىميدرعا113423597 شفاء عبد هللا الزعب 

شمس خالد حسي  علىميدمشق113536742

يعلىميريف دمشق113634556
شمس محمد خب  الداغستاب 

شهاب الدين احمد رسالنعلىميدمشق113723287

شهد احمد الحمصيعلىميريف دمشق113825235

يعلىميالسويداء11396691 شهد حسن الحلب 

شهد خالد عاصيعلىميدمشق114039478

شهد عصام الصفب علىميريف دمشق114128040

شهد محمد الجوابرهعلىميدرعا114222331

شهد محمد حريدينعلىميدرعا114322492

شهد محمد رمضانعلىميريف دمشق114433053

شهد نواف احمدعلىميالقنيطرة11458646

شيماء عدنان خليلعلىميريف دمشق114636936

شيماء محمدرهيف نعمانعلىميدمشق114737934

شيماء مناف الزينعلىميدمشق114833552

صابرين علي صالحعلىميريف دمشق114924517

ي محمد محمودعلىميدمشق115026883
 
صاق

صالح حيدر بلولعلىميدمشق115120949

صالح عصام صغب علىميريف دمشق115216874

صبا خليل الحريريعلىميدرعا115328695

صبا غسان عبد الرحمنعلىميدمشق115433154

صفاء ابراهيم الحمودعلىميدرعا115522950
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ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

صالح فرحان حسنعلىميدرعا115617010

ضخ احمد كريزانعلىميريف دمشق115733293

ضخ زياد الجمعهعلىميدمشق115835218

ضياء ثابت شاهي  علىميريف دمشق115918876

ضياء حسان ديار بكرليعلىميدمشق116017016

طارق زياد الرفاعيعلىميالقنيطرة11615072

طارق عبدالكريم قالجوعلىميدمشق116220305

وديعلىميدمشق116334281 عاليه نزار الجب 

يعلىميدمشق116425472
عامر حسام الغوثاب 

عامر محمد سامر مرزوقعلىميالقنيطرة11655159

عامر نارصعلىميدمشق116628582

عائشة محمد علي نرص هللاعلىميريف دمشق116724520

عائشه ميش حبيبعلىميريف دمشق116834573

عائشه نور الدين الطالبعلىميدرعا116923740

وفعلىميدمشق117028611 عبد الرحمن احمد سمب  رس 

يعلىميدمشق117128610
عبد الرحمن أحمد خليل الحلبوب 

عبد الرحمن بهاء الدين الساسهعلىميدمشق117221228

عبد الرحمن خالد حوىعلىميدمشق117323351

عبد الرحمن خالد خليفهعلىميدمشق117426948

عبد الرحمن عبد هللا خطابعلىميدمشق11758402

عبد الرحمن عبد هللا عثمانعلىميدمشق117620853

عبد الرحمن محمد احمدعلىميدمشق117728631

عبد الرحمن محمد الخياطعلىميدمشق117829952

يعلىميدمشق117928642
عبد الرحمن محمد انس كعيكاب 

عبد الرحمن محمود عطاياعلىميدمشق118021684

يعلىميدمشق118122378
عبد الرحمن مروان القاص 

يعلىميدمشق118229972
عبد العزيز عمر عجلوب 

اءعلىميدير الزور118310359 عبد العزيز قصي الخرص 

عبد الفتاح احمد الرفاعيعلىميريف دمشق118420018

يعلىميدمشق118518187
عبد القادر محمد اسامه الحسب 

يعلىميدمشق118627043
عبد هللا سعيد الشنيب 

عبد هللا صقر الشواعلىميدمشق118728704

عبد هللا محمد ابو شعرعلىميدمشق118827050
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ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يعلىميدمشق118927052
 
عبد هللا محمد السيوق

يعلىميدمشق119029993
عبد هللا محمد القباب 

عبد هللا محمود يونسعلىميدمشق119125567

عبد هللا نمب  سليمانعلىميدمشق119228727

اءعلىميدير الزور119310403 عبد الهادي قصي الخرص 

عبداإلله قاسم الشكرعلىميدمشق119429934

عبدالرحمن صبخي الحنشعلىميدمشق119523362

عبدالعزيز ابراهيم عبدوعلىميالحسكة11966246

عبدهللا محمد الفحامعلىميريف دمشق119717333

عبدهللا منب  زعرورهعلىميدمشق119828726

يعلىميدمشق119927063
وب  عبدهللا نعيم البب 

عبب  محمد خب  غنيمعلىميريف دمشق120026146

عدنان احسان مجاهدعلىميدمشق120117749

عدي حسن الدعبلعلىميالسويداء12024599

عدي سعيد مرهجعلىميريف دمشق120319829

يعلىميريف دمشق120422653
عروب اسعد الذقاب 

عفاف مصطف  الصيداويعلىميالسعودية120510120317

عال اسماعيل المرصيعلىميدرعا120628708

عال حسن زيدانعلىميريف دمشق120734012

عال حكمت مكيدوشعلىميحماه120821497

عال رائد الهبولعلىميدمشق120933703

يعلىميريف دمشق121025778
 
عال غسان السيوق

عال محمد سامر هباعلىميدمشق121132265

عال محمدعماد مكاويعلىميدمشق121232846

عالء منذر عليعلىميدمشق121319241

علي ثائر فارسعلىميدمشق121419375

علي رفعات أحمدعلىميدمشق121519131

علي زين العابدين سامر نصورعلىميريف دمشق121618218

علي مصطف  الخرص علىميدمشق121718662

علي يارس عرارعلىميدمشق121818550

علياء سعيد العشاويعلىميريف دمشق121926978

عمار عدنان سليمانعلىميدمشق122028852

عمار محمد قبه ثقالعلىميدمشق122122436

49/37



االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

عمر بشار العقادعلىميريف دمشق122219086

عمر سمب  العليانعلىميدمشق122318824

عمر علي جاويشعلىميدمشق122417258

عمر مازن شيخ االرضعلىميدمشق122521794

عمر محمد العيىس الحرشعلىميدمشق122621796

يعلىميدمشق122720915
عمرو حسن عواب 

عمرو ماهر الساطيعلىميريف دمشق122818436

عمرو معي   عاروضعلىميدمشق122928916

عمرو وسام قطرمب  علىميدمشق123018262

عهد عمار المقدادعلىميدرعا123122829

عهد محمد عثمانعلىميدمشق123228919

عيىس موىس فارسعلىميدمشق123318400

عيناء فادي الشيخ عمرعلىميريف دمشق123433299

غاليه زياد ياسمي  علىميدمشق123533848

غدي نعيم فهدالحناويعلىميدمشق123625719

غدير علي الشيخعلىميدرعا123727207

غدير نعالعلىميدمشق123820916

غرام احمد غبيسعلىميريف دمشق123934193

غزل بشار عبدلليعلىميريف دمشق124036425

غزل رأفت نرصهللاعلىميريف دمشق124124138

غزل طارق رزوقعلىميدمشق124232108

غزل هشام الجبانعلىميدمشق124339495

غفران احمد ديب هدلهعلىميريف دمشق124423664

يعلىميدمشق124532849 غفران محمد العلب 

غفران محمد نور العبديعلىميدمشق124637263

غفران نواف حريدينعلىميدرعا124722805

غب  خليل الجزايري طيب المهديعلىميريف دمشق124834197

ي سعدهعلىميريف دمشق124936436
غب  سعيد اوتاب 

يعلىميدمشق125040194
غب  سليمان تركماب 

غب  صدر الدين االمب  حسنعلىميريف دمشق125136437

غب  غياث خليلعلىميدمشق125241351

 محسن كركيعلىميريف دمشق125337502
غب 

غب  محمد عمران زين العابدينعلىميريف دمشق125425276
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غيداء عيىس الحمودعلىميدرعا125522951

فادي عصام سلطانعلىميالسويداء12564056

فادي عفيف الدهيمعلىميدمشق125725738

فادي هيثم الشاويعلىميدمشق125825745

فادية عبد الحميد الخليفةعلىميريف دمشق125924757

فارس محمد السعديعلىميدمشق126017268

فاطمة الزهراء أحمد القاسىميعلىميدمشق126137978

فاطمة خالد المالحعلىميدمشق126241354

ي حموعلىميالقنيطرة12638626 فاطمه حاج 

فاطمه حسي   النارصعلىميريف دمشق126424836

فاطمه خالد روميهعلىميدمشق126540207

فاطمه رائد الرجب أغاعلىميدمشق126639155

فاطمه محمد بشار نرصيعلىميدمشق126735697

فداء محمد جرادعلىميريف دمشق126826163

فرح احسان سكرعلىميدمشق126934293

فرح احمد عزالرجالعلىميريف دمشق127034620

فرح انطون الخوريعلىميدمشق127134786

يعلىميدمشق127233403
فرح باسل شبعاب 

فرح باسم فالحعلىميدرعا127323746

فرح حسام الدين اللحامعلىميدمشق127440864

فرح سامر حسنعلىميدمشق127532547

فرح علي الخرص علىميدمشق127636206

فرح فتخي التكلهعلىميريف دمشق127737422

فرح مالك احمدعلىميدمشق127840866

فرح مروان صنديدعلىميالقنيطرة12798584

فلك فادي هباعلىميريف دمشق128026952

فهد فاتح المصطف  المشهورعلىميدمشق128125766

فوزي جمال النصارعلىميدرعا128219203

فؤاد نعيم نرصيعلىميدمشق128324712

فيصل حسي   ياسي   الصباغعلىميدمشق128420567

فيصل خالد الجوباىسيعلىميدمشق128527231

فيصل درع الدرععلىميدمشق128617270

فيصل عفيف السلطيعلىميدمشق128717558

49/39



االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

قاسم مازن الرنتيىسيعلىميريف دمشق128818599

يعلىميدمشق128922469
قصي سليمان شيخاب 

قطر الندى لؤي المحمدعلىميدرعا129024109

قمر أديب برغلهعلىميريف دمشق129122658

يعلىميدمشق129241371
قمر معاذ كيالب 

كرم احمد الحالقعلىميدمشق129321829

يعلىميالسويداء12943959
كرم جهاد اشب 

كريستي   منب  الشيخعلىميريف دمشق129522748

كريم خلدون ابو حمدانعلىميدمشق129625810

كريمه عيىس شحادهعلىميريف دمشق129733319

الرا عيىس الضاهرعلىميريف دمشق129825303

يعلىميدمشق129937999
 
النا بشب  ترياق

النا محمد كمال كنعانعلىميدمشق130041375

النا محمدايمن تاجاعلىميدمشق130140881

النا محمود الشيخعلىميريف دمشق130226167

النا مهند الصباغعلىميريف دمشق130334638

آلل عبد القادر عبد القادرعلىميريف دمشق130422946

لبب  حسي   صعبعلىميريف دمشق130532794

لجي   سامر احمدعلىميريف دمشق130623195

لجي   محمد فهد ابراهيمعلىميريف دمشق130725792

لجي   محمد مظهر دغمشعلىميدمشق130833869

لما قاسم الشوليعلىميدرعا130924031

لما يوسف القصابعلىميدمشق131035982

لىم جمال صواياعلىميدرعا131124308

لىم خليل الشحاداتعلىميدرعا131222571

لىم زياد خضب علىميريف دمشق131337106

لىم محمد عدنان الهدلهعلىميدمشق131432269

لميس عبد القادر جلليعلىميدمشق131532765

لميس غاندي عزامعلىميالسويداء13167016

لونا يارس الدقاقعلىميريف دمشق131725691

ليا نوار الدربوليعلىميدمشق131837424

ليث محمد ريحانعلىميدمشق131927251

ليث محمد غياث ايوبيهعلىميدمشق132020576
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ليث محمدعرفان الحوعلىميدمشق132125837

يعلىميدمشق132222479
ليث هفال اله رىس 

ليدي يوسف ابو العيني  علىميدمشق132334944

ليل علي سلمانعلىميدمشق132432767

يعلىميدمشق132539194
لي   احمد بديع كيالب 

لي   الحش علىميدمشق132638786

لي   انس حسنعلىميدمشق132732206

لي   أيمن غبيسعلىميريف دمشق132836554

لي   بسام سالمهعلىميريف دمشق132925619

لي   بشاره خليلعلىميدمشق133034022

يعلىميدرعا133122357
لي   خالد البلخ 

لي   رجب عاصيعلىميريف دمشق133222167

يعلىميريف دمشق133335151  صالح الدين مراد االيوب 
لي  

لي   فراس سمارةعلىميدمشق133432899

هعلىميدمشق133535105 لينا عمار عمب 

مارك بسام ابو ترابهعلىميالسويداء13363782

ماريا رفعت الذيابعلىميدمشق133736752

ماريا سمب  صالجي االصبخيعلىميدمشق133835730

ماريا شعبان التكلهعلىميريف دمشق133934217

يعلىميريف دمشق134032322
 
ماريا محمد الدسوق

يعلىميدمشق134140912
ماريا محمد مدب 

ماريتا سامر عوضعلىميدمشق134233991

مازن ايمن الطباععلىميدمشق134331513

مازن موفق عزامعلىميالسويداء13443970

ماسه محمد علي بيضونعلىميدمشق134534615

مالك طارق عبيدعلىميريف دمشق134615074

مايا احمد حسنعلىميدمشق134738041

مايا جوريةعلىميحماه134821800

مايا حسن خزامعلىميدمشق134936226

يعلىميدرعا135022498
مايا خرص  الحوراب 

مايا رحيمعلىميدمشق135132714

يعلىميريف دمشق135234682 مايا عصام الذهب 

مايا عماد الويشعلىميدمشق135335745
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مايا عوض حاج حمودعلىميدمشق135438797

مايا محمد الكوىسعلىميدمشق135535440

مثب  الخلفعلىميدمشق135618557

مجد الدين منار الدراعلىميدمشق135717282

مجد بديع العيىسعلىميدرعا135815282

يعلىميريف دمشق135917983
مجد لؤي الحصب 

مجد محمد امي   مهناعلىميدمشق136023762

محمد احمد اسماعيلعلىميريف دمشق136118705

محمد احمد الرفاعيعلىميريف دمشق136220025

محمد الجواد رسحانعلىميدمشق136318710

محمد انس متمم الخطيبعلىميدمشق136420620

محمد إياد داداعلىميالقنيطرة13655044

محمد أسامه روجي حمادهعلىميدمشق136627475

محمد أنس امي   طيانعلىميدمشق136718025

محمد جمال المرصيعلىميدمشق136821876

محمد حمزه انس عيونعلىميريف دمشق136915096

محمد خالد محمد ياغوبعلىميدمشق137027509

محمد خالد مكيعلىميدمشق137119545

محمد خب  عمر هيلمعلىميدمشق137226084

كعلىميدمشق137318135 محمد خب  كمال الب 

محمد خب  وائل الرفاعيعلىميدرعا137421271

محمد رافع محلهعلىميدمشق13755657

محمد رضوان االشكيعلىميدمشق137625960

محمد زياد نرص علىميدمشق137717113

محمد سليم احمد حباسعلىميدمشق137817830

محمد شحاده احمد بجبوجعلىميدرعا137914311

محمد شكري شيخوعلىميدمشق138022509

يعلىميريف دمشق138115395
محمد عارف احمد الحلبوب 

محمد عبد الرحمن آبيلعلىميدمشق138217651

محمد عبدهللا القزازعلىميدمشق138321898

محمد عدنان عمر البيطارعلىميدمشق138417835

محمد عالء عبد الرزاق الراعيعلىميدير الزور138511081

محمد عمار هيثم الكرديعلىميدمشق138622018
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محمد عمر محمد سعدالدين دكاكعلىميدمشق138717837

محمد فارس محمود الخالديعلىميدمشق138827

يعلىميدمشق138929377
محمد فريد مازن مارديب 

محمد مأمون حسان الحمويعلىميدمشق139020817

محمد مأمون ماهر خلفعلىميدمشق139124109

محمد محمود الحرشعلىميدمشق139219531

محمد محمود الكسيحعلىميريف دمشق139319847

محمد مروان البجعلىميدمشق139424787

يعلىميدمشق139517508
محمد وائل محمد هشام االسطواب 

محمد وديع سلومعلىميدمشق139623982

يعلىميدمشق139717322
محمد وضاح عبد الغب 

محمد يارس محمد بشب  بسطاطيعلىميدمشق139817438

محمد ياسي   دايهعلىميدمشق139919065

محمدخب  وليد صالحعلىميريف دمشق140019318

محمدرائد فايز أندورهعلىميدمشق140124047

محمدزكريا يحب  الشعالعلىميدمشق140221993

محمدمؤيد ماهر غريبهعلىميريف دمشق140317184

محمود عماد الرفاعيعلىميدرعا140414258

محمود فرزات عيىسعلىميدمشق140522086

محمود محمد فوازعلىميدمشق140629471

محمود محمدوليد دوليعلىميدمشق140724201

مراد كنعان برصومعلىميالحسكة14086680

مرام عماد صايمةعلىميريف دمشق140934688

مرح بسام حمودعلىميدمشق141036308

مرح رامز فرجعلىميريف دمشق141135494

مرح زياد نارصعلىميدمشق141237185

مرح عبدالمنعم محمدعلىميالقنيطرة141311510

مرح ماهر تيناويعلىميدمشق141435750

مرح محمد رشيد المقدادعلىميدرعا141522906

مروه احمد قره جولي الكرديعلىميدمشق141636238

مروه بديع عيىسعلىميريف دمشق141734695

مروه عبد المنعم حسي  علىميدرعا141822808

مروه محمد مهناعلىميدمشق141938050
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مريانا مروان كاملعلىميريف دمشق142034698

مريم ابراهيم الزايدعلىميدرعا142123026

مريم بسام الكركيعلىميدرعا142223752

مريم حسن معروفعلىميدمشق142336239

مريم طه عيدعلىميدمشق142433708

مريم عدنان قلوشعلىميدرعا142523028

مريم عماد عمارعلىميريف دمشق142622447

مريم عيىس صياحعلىميدرعا142727241

مريم مازن المحمد العكلعلىميدمشق142837431

مريم محسن العالوعلىميدمشق142941416

مريم محمد الشيخ عمرعلىميريف دمشق143033350

مريم محمد باقر شجاععلىميدمشق143134620

مريم محمد خب  زغلولعلىميريف دمشق143224027

مريم مرفان ميقريعلىميدمشق143338453

مريم نرص الباري الفجرعلىميدمشق143436757

مريم يارس زريفهعلىميريف دمشق143535176

معاذ أيمن عوضعلىميدمشق143617861

معاذ خليل العليعلىميدمشق143722108

مقداد علي عجيبعلىميدمشق143821185

مالك رضوان زرزورعلىميريف دمشق143937225

مالك عامر احمدالجرادعلىميدمشق144034027

يعلىميالسويداء14417568
مالك معن البب 

ملك خالد شقب علىميالسويداء14427569

ملك عبد الحميد الغندورعلىميريف دمشق144324438

ملك فائز حمصيعلىميدمشق144434385

ملك ماهر السماكعلىميدمشق144534956

ملكه عبد الرزاق المجركشعلىميريف دمشق144634710

ممدوح ايمن درويشعلىميدمشق144719206

منار اسامه الجركسعلىميريف دمشق144822177

منار ايمن عيدعلىميدمشق144935865

منار حسن عباسعلىميدمشق145039563

يعلىميدمشق145124262
منار ربيع المحاسب 

منار عبد النارص الحريريعلىميدرعا145223218
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منال سالم صالحعلىميريف دمشق145334234

منال محمد الحربليعلىميريف دمشق145436656

منذر هشام جزائريعلىميريف دمشق145520211

منه محمد العلي الفوازعلىميدمشق145638456

منيه وليد المانععلىميدمشق145732637

مها مخي الدين الخطيبعلىميريف دمشق145832346

مها نعيم عبد الهاديعلىميدمشق145939239

مهاب محمد العبد هللاعلىميريف دمشق146017640

مهد توفيق المعلوفعلىميدمشق146139240

مهدي أحمد لطفعلىميدمشق146218755

مهند عارف تركمانعلىميريف دمشق146317932

ةعلىميدمشق14642749 مؤيد بب 

مؤيد عصام الطباععلىميدمشق146529039

مؤيد معب   اشمرعلىميدمشق146627280

يعلىميدمشق146718680
مؤيد موفق ملف 

مي خلف الحومدعلىميريف دمشق146823751

مي عادل يوسفعلىميريف دمشق146925841

اتعلىميدرعا147022745 ميار شعالن النصب 

ا فؤاد خوريعلىميدمشق147134139 مب 

ميس عمار ابوصبحهعلىميريف دمشق147226770

ميس نعيم قوقسعلىميريف دمشق147325970

ميساء عماد الدين جمعهعلىميدمشق147434164

ميسم موىس الحريريعلىميدرعا147523222

ميلم دياب علي االحمدعلىميريف دمشق147628497

نادر اكرم العليعلىميالسويداء14773985

نايا بشار زعبالويعلىميدمشق147838073

نايا حسن عثمانعلىميدمشق147932135

نايا محمد غياث صفوهعلىميريف دمشق148027470

نايا مهند مسلمعلىميدمشق148135934

نتالي أيمن خزروقهعلىميريف دمشق148225727

نجاح احمد رفاعيعلىميدرعا148328752

نجوى محمد الرفاعيعلىميدرعا148427266

ندى رياض الربداويعلىميدرعا148527268
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يعلىميريف دمشق148625446
ندى مجدي عبد الغب 

يعلىميدمشق148733710 ي الذهب  ندى محمود وهب 

نشين شام عبد الرحيمعلىميريف دمشق148823012

نسيم محمد محمد عليعلىميدمشق148940968

نضال اسماعيل الضحيليعلىميدمشق149030464

نعمه هللا حسي   مخي الدينعلىميريف دمشق149122573

نغم اسامه الريسعلىميريف دمشق149234239

نغم طاهر خضورعلىميدمشق149335404

نغم عماد حمادعلىميدمشق149438836

نغم عيىس فريسانعلىميدمشق149533902

نغم محمد باسل ريحانعلىميدمشق149639259

نغم محمد جهاد شعيبعلىميريف دمشق149735201

نغم نرص موىسعلىميريف دمشق149825717

نهاد رشيد رزقعلىميريف دمشق149937652

وعلىميدمشق150032138 نو شخاشب 

نوار سليمان سليمانعلىميدمشق150132717

نوار مرهج الشاهي  علىميالسويداء15026823

نوار مشهور سويدعلىميدمشق150321319

نوال زياد مندوعلىميريف دمشق150425456

نور احمد برنبوعلىميدمشق150537206

نور احمد مخي الدينعلىميريف دمشق150636750

نور الدين جالل المشاكلعلىميدرعا150714266

نور الهدى احمد برغشعلىميريف دمشق150828900

نور الهدى أحمد دحبورعلىميريف دمشق150934765

نور الهدى عبد الحميد القريانعلىميالقنيطرة15108633

يعلىميريف دمشق151135217
نور الهدى غزوان المدب 

نور الهدى مالك عبد اللطيفعلىميدرعا151227286

نور الهدى مصطف  االخرسعلىميدمشق151334488

نور جاسم شويلهعلىميالحسكة151411020

نور حسن سلمانعلىميدمشق151532773

نور رضوان المرصيعلىميدمشق151638088

نور عمر عفوفعلىميريف دمشق151723353

نور موفق عبد الخيعلىميريف دمشق151833783
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نور يارس االكرادعلىميدرعا151922391

نوران محمد عليعلىميريف دمشق152028959

ي نخلهعلىميدمشق152126294
نورس راص 

نورهان رعد محمد المخلفعلىميريف دمشق152240013

هاجر اياد كنعانعلىميريف دمشق152326908

هاله محمد عبدالمطلبعلىميدمشق152434489

هبا محمد الشعب علىميدرعا152523609

هبةهللا عبدالفتاح المحمدالخلفعلىميريف دمشق152632379

هبه هللا طارق النابلىسيعلىميدمشق152738488

هبه جميل ابو فخرعلىميالقنيطرة15288304

هبه عامر االحمد النابلىسيعلىميدرعا152922818

هبه فؤاد الرفاعيعلىميدرعا153023009

هبه محمد القرفانعلىميدرعا153123853

يعلىميدرعا153222146 هبه محمود اخطاب 

يعلىميريف دمشق153326203
هدى فرزات معراب 

هدى محمد مطرعلىميريف دمشق153423690

هديل اديب بدويعلىميدمشق153538868

هديل حسام عبد المولعلىميدمشق153632145

هديل حسيب لبادعلىميريف دمشق153726360

هديل سمب  كنعانعلىميدمشق153836033

اتعلىميدرعا153922469 هديل فايز البقب 

هديل محمد مزعلعلىميريف دمشق154035238

يعلىميدمشق154138121
هديل مصطف  القاص 

هديل نزار عليعلىميريف دمشق154227196

يعلىميدمشق154336771
هزار حسان شاالب 

هشام سامي مزهرعلىميريف دمشق154416898

هشام فريد المعلمعلىميريف دمشق154518463

همسة احسان حمدانعلىميدرعا154625554

همسة اياد القاسمعلىميالسويداء15477437

هنادي عبد الرحيم غنيمعلىميدرعا154822670

هيا اياد الرفاعيعلىميدرعا154923010

هيام احمد باسل خليفهعلىميدمشق155038501

هيالنا أمي   سليمعلىميالسويداء15516598

49/47



االسم الكاملالفرعالمحافظةرقم االكتتاب#

ية بجامعة دمشق أسماء الناجحي   باختبار اللغة اإلنكلب  

يعلىميريف دمشق155228521
هيالنه احمد الحصيب 

يعلىميالسويداء15533597
وائل نضال النبواب 

وداد محمد غنيمعلىميدمشق155434976

وسام حكمت البيطارعلىميريف دمشق155528654

وسام عبد اللطيف خالدعلىميدمشق155629616

وسام فكرت هارونعلىميريف دمشق155715906

وسام هيثم الموىسعلىميدمشق155824976

وعد وليم سليمانعلىميريف دمشق155923571

وعد يوسف زريقاتعلىميدرعا156022917

وفاء رضوان بحطيطيعلىميريف دمشق156137600

وفاء رياض هاللعلىميالسويداء15627446

والء محروس عوضعلىميدمشق156338884

والء يحب  حمادهعلىميريف دمشق156436878

يعلىميدمشق156522162 وليد برهان الشلب 

وئام عبد االله الشديديعلىميدرعا156623580

يارا خالد المحمودعلىميدرعا156722955

يارا خليل سموعلىميريف دمشق156823572

يعلىميدمشق156932678 يارا سليم التونخ 

يارا مهند اعبيدعلىميريف دمشق157023216

ياسمي   عبد هللا موىسعلىميريف دمشق157136900

ياسمي   وائل الصالحعلىميريف دمشق157228100

يامن ايمن حاج عثمانعلىميدمشق157329637

يامن مأمون الخوالدهعلىميدمشق157426360

يامن وسيم شويشعلىميدمشق157522169

يحب  محمد خب  اللوعلىميريف دمشق157616558

يحب  محمد ياسي   النسافعلىميدمشق157720704

يحب  معن يوسفعلىميدمشق157818285

يزن اياد الزيادةعلىميدرعا157921303

يزن ثائر اسعدعلىميريف دمشق158017774

يعلىميدمشق158126376
 
يزن غزوان صدق

يعلىميدمشق158217876
 
يزن قتيبه نعوق

ي الحربليعلىميدمشق158317412
يزن محمد حسب 

يمامه خالد ديابعلىميريف دمشق158436908
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يمامه عادل حميشهعلىميحماه158521397

يمان محمد عزو بالليعلىميدمشق158640481

يعلىميريف دمشق158737915
يمب  سعيد الدرخباب 

يوسف جورج فرحعلىميدمشق158818162
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