
  إلجمهورية إلعربية إلسورية

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

إسم إألمإالسم إلكاملإلمحافظةإالكتتابتسلسل

ميساءإبرإر دمحم زإدهريف دمشق124354

ن شيخ صالح دنياحماة211549 رإميهإحمد حسي 

حياةإحمد فهد إلحمويريف دمشق315549

روشان عليإحمد لقمان تاتاردمشق420853

إبتسامإزهار دمحممحسن شيخ إلسوقدمشق539680

هإرسإء إحمد إلخشندمشق636597 نظي 

يريف دمشق722781 نجاحإسالم حسن عرإب 

خديجهإسماء خالد إلتالويريف دمشق824185

ريمإكرم إبرإهيم إلشالشدير إلزور97067

عزيزهإالء دمحم محي إلدينريف دمشق1023240

ن موخريف دمشق1135460 ريمإلشفاء ياسي 

رقيةإلصفا دمحم إلمحمددير إلزور129576

سح إلودق يارس عبد إلرحمندير إلزور139840

دإرينإمي  عطا هللا دمحمدمشق1420890

ة دمحم حاج إبرإهيمريف دمشق1524436 ميادهإمي 

سيودإنجل ميشيل عبدهللاإلحسكة1612706

كوثرإنسام هزإع قنبسدرعا1719029

ميساءإيات عزإلدين سباعريف دمشق1838159

يدمشق1939036
ن
غفرإءإيفا رإمي إلحيلوب

مننإيمان خالد إلعماريندرعا2019040

لمياءإيناس إبرإهيم ريحانريف دمشق2123864

نارمانؤيالف غسان إلدرويشدير إلزور2212224

ن نعيم حمودطرطوس239469 سوسنؤيلي 

ديبهأحمد نزير إالنظاميدمشق2432099

فاديةأغيد حسن شحادةدمشق2526579

إلهامأنوإر محمود أفنديريف دمشق2622292

ن حسن حمادهحماة2719606 نهلهأوجي 

إتحادآسيا هيثم قرطهريف دمشق2822785

زينبآمنه ميالد غازيهدرعا2916937

وزآية عالء إلريشريف دمشق3028705 في 

هبهآيه بسام إلحافظدمشق3136310

هدىآيه حسن بكريريف دمشق3228704

هبهآيه دمحم إلصباغدمشق3337344

جامعة دمشق- مسابقة إلعلوم إلصحية إالطرإف إلصناعية وإألجهزة إلتقويمية 

13 من 1صفحة 
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ثناءآيه دمحم نبيل إلحناويدمشق3435293

ميرسآيه معن رسحاندمشق3536770

يريف دمشق3639691
 
عائشهبتول إحمد سبيناب

إميمه إبرإهيمبتول إكسم مخلوفدمشق3738826

يبادمشق3839221 رجاءبتول أيمن رسر

مريمبتول سامر إلتازريف دمشق3926309

فاتنبتول سليمان عيدريف دمشق4034394

رضاببتول عبد إلكريم وقافريف دمشق4126965

إسماءبتول علي إلمسريف دمشق4223870

آالءبتول دمحم إلشيخريف دمشق4327702

إبتسامبتول نبيل مباركحمص4423917

عبي  إلرسإجبدر مروإن إلعجميدمشق4521271

هيفاءبدور معروف يوسفريف دمشق4625191

مريمبرإء دمحم خي  قاطوعريف دمشق4722541

نورإبرإءة هشام إالمامإلقنيطرة486513

ن فياضريف دمشق4929766 زكيهبسمه حسي 

ى حسن غانمريف دمشق5040099 سعادبرسر

ى عبد إلرحمن إلطيانريف دمشق5139707 رإنيهبرسر

ه دمحم ديب طفورريف دمشق5238170 هندهبشي 

يدمشق5339739
 
ميساءبلسم عبد إلهادي إلزيناب

هيامبيان بسام شعبانريف دمشق5435512

هناءبيان رضوإن منصورإلقنيطرة557130

ي غويشريف دمشق5622314
فوزيهبيان عبد إلغنن

يدمشق5735060 مريمبيان دمحم بسام شلن 

رندهبيان مصطفن إالبرصريف دمشق5835025

فاطمهبيسان عزت حمدإنإلقنيطرة598245

روضهبيلسان مصطفن طالبريف دمشق6022318

منالتاله عبد إلرحمن زليخهدمشق6141984

إملتاله دمحم لؤي إلفوإلريف دمشق6225205

سلمتسنيم سورإن إلحمريدمشق6335826

يريف دمشق6435530 فريالتسنيم عبد إلرحمن عمي 

ميساءتسنيم دمحم رياض طعمهدمشق6541998

إسمهانتسنيم دمحم علي إلرإجحدمشق6638135
13 من 2صفحة 
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روضهتسنيم معمر فستقريف دمشق6725217

إيمانتف  دمحم عماد إللحامريف دمشق6836206

رندةتف  محمود مصطفندمشق6936265

دإلياتمارى مامون بكورهدمشق7037775

دإرينتمام يوسف إلمحمدريف دمشق7120041

ي عبد إلمحسن إالحمددمشق7244390
ن
وضحهتهاب

ميادهتيم مالك محمودحماة7311550

نعيمهتيماء يونس ديوبحماة7419416

داللجعفر رئيف سعيدريف دمشق7517841

فاطمهجلنار عارف جمالهدمشق7639016

هناديجمان محمود طهدمشق7744394

يدمشق7843867
ن
هندجمانة خالد حورإب

روضهجنات دمحمسعيد حمدإنريف دمشق7938336

ميادهجوإهر إكرم إلعليريف دمشق8025227

ثناء عيدجودي إحمد زعي دمشق8138837

غاليهجودي إمجد فاخوريريف دمشق8223129

وفاءجودي تمام إلبيطارحماة8320739

ي ملقطريف دمشق8426330
 
والءجودي شوق

ليندإجودي دمحم ثلجهدمشق8535001

روالجودي دمحم خي  عيد عامردمشق8640584

سحرجودي دمحم ماهر غنامدمشق8740585

ليالجودي دمحممأمون عثماندمشق8837330

سوسنجودي نصوح سياددمشق8936069

فاطمهجودي هشام إلمرعيإلقنيطرة906814

وفاءجوري خالد هاللهريف دمشق9122740

رناجولي نادر نارصإلالذقية9223317

سعادجويل بيي  تخته جيانريف دمشق9336250

إخالصجيسيكا إيلي إلسحاقريف دمشق9436256

ي فايز عطا هللاريف دمشق9522746
نجينن كارولي 

هحسن غسان دمحمدمشق9622598 سمي 

شمسةحسناء دمحم إحمدإلالذقية9722145

يدمشق9835344
رشاحال إلفرزدق إلمفن 

نرسينحال جمال قصيصريف دمشق9928229
13 من 3صفحة 
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نىهحال عبد إلكريم عبيدريف دمشق10037635

رسياحال غيث حسندمشق10144695

رإنياحال دمحم عم عليريف دمشق10225894

ردينهحمزه علي ديوبريف دمشق10319160

 علي بزإلدمشق10438504
ن سوسنحني 

ن غسان إلمسالمهدرعا10514193 ربيعهحني 

ن دمحمسامر إلحكيمريف دمشق10627234 روعهحني 

عالحيان عماد إلحسنإلسويدإء1073142

جهانخالد عالء إلدين إالطرشدمشق10820593

فاطمهخديجه ممتاز إلخلفريف دمشق10924078

إرسإءدإنيا إحمد طعمهريف دمشق11039482

هدإنيا فؤإد صفصفريف دمشق11123898 سمي 

وحيدةدإنية عارف بكروريف دمشق11222973

عائشهدإنيه حسان إلشيخهريف دمشق11334739

ليلدإنييال معن دإودريف دمشق11426762

رندهدعاء عبد هللا حمدإنريف دمشق11522826

طلعتدلع زيد إلمرصيدمشق11643727

مؤمنهدنيا دمحم صبحي إلبقاعيريف دمشق11739316

يدمشق11840617
ن
نرسينرإزه ماجد دإغستاب

جهينهرإما إسماعيل إالبرصريف دمشق11929037

رشارإما خالد إلخطيبدمشق12044429

نورهرإما دمحم موخدمشق12138260

أسماءرإما دمحمجهاد إلسبيعيدمشق12244437

هاجررإما محمود إلعوإدريف دمشق12338884

سجارإمه عماد إلعليدرعا12415602

مننرأد حسن إحمدريف دمشق12520047

محياربا عمر إلخطيبدمشق12637373

رحابرب  إغيد إلخطيبدمشق12736729

رإبعهرشا عهد دبسإلحسكة12811079

ناديهرشا كمال إلعبد هللادرعا12917134

روالرشا محسن تفاحهريف دمشق13024089

صالحهرشيد دمحم يحن  ضاهردمشق13131265

لميسرضا دمحم دمحمدمشق13222627
13 من 4صفحة 
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ن إحمددمشق13342110 فاتنرغد حسي 

يريف دمشق13439207 ي حلن  يرغد رضوإن بربرج 
ن
أماب

رفارغد ماهر ديركيدمشق13537319

ميساءرغد دمحم عليريف دمشق13627494

صباحرغد محمود درويشريف دمشق13728892

ديانارغد نضال إلجابرريف دمشق13828589

نرسينرغد يوسف عجينهريف دمشق13939505

إيمانرفاه غياث نرصيإلسعودية14010120842

نهلهرند حسن حمادهحماة14119620

ورودرند عبد إلنارص إبازيددرعا14214361

دإنيهرند ماهر عويصدمشق14335803

رإنيهرهام علي عبدهللاحماة14420749

نرهام نرصت خي  هللادمشق14535620 نرمي 

وفيقهرهف عدنان باطيهريف دمشق14639510

يدمشق14742647 بح  سوسن حمديرهف ماهر رسر

وفيقةرهف وفيق سلطانريف دمشق14826977

رغدروإن حسام إلدين إلمرصيدمشق14935212

سوسنروإن سامر إللبابيديدمشق15038222

سعادروشان عبدإلرزإق رموإلحسكة15112147

ي حناندمشق15236240 ن صي  فلكروشي 

منالروعه شكرإلدين سالمدمشق15337311

يريف دمشق15423255 صباحرؤى أحمد إلجبه ج 

هنارؤى سامي إلمحموددمشق15541195

نهادرؤى دمحم خشفهريف دمشق15638536

ي إلعيشاتدرعا15717133 ردينهرؤى ناج 

روجانرؤى يرسي بوحسونإلسويدإء1586206

ثناءريا حسن عزإلرجالريف دمشق15922149

نريف دمشق16024660 ن إلسيد حسي  آمنةريم حسي 

نريم ظافر إلمخولإلسويدإء1615993 مارلي 

خلودريمه مدين عبدهللاريف دمشق16237310

منالريناد ربيع إلحاج بكردمشق16337762

أشوإقريناد عبدهللا إلعرنوسدمشق16436730

فتزكيه نايف خوليريف دمشق16527744 مي 
13 من 5صفحة 



  إلجمهورية إلعربية إلسورية

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

إسم إألمإالسم إلكاملإلمحافظةإالكتتابتسلسل

جامعة دمشق- مسابقة إلعلوم إلصحية إالطرإف إلصناعية وإألجهزة إلتقويمية 

نرسينزهرإء دمحم عيددمشق16637363

باسمه دمحمزينب ؤسماعيل إبرإهيم إلدليميدمشق16735622

إيناسزينة إيمن إلبطالدمشق16839619

يإلحسكة16914512 ن إللح  جولياناسارإ دمحم إمي 

سوسنساره زإهر سالمريف دمشق17023953

عندلهساره سمي  إلحجريف دمشق17127914

إزدهارساره علي مفلحريف دمشق17224323

هندساره غياث دبورريف دمشق17337317

دإنيه إلخيميساره دمحم هيثم إلحمريإلسعودية17410120489

لماساره دمحميارس إلبحرهدمشق17535792

هدمشق17619878 يساريه دمحمعوض إبو هي 
ن
إماب

سلوىسالي إحمد عودةريف دمشق17727021

ريماسالي سائر يونسدمشق17839880

يريف دمشق17935682 سوسنسالي دمحم إلسبسن 

هويدهسالي هشام خاسكيهدمشق18038484

ن عبيددمشق18137231 نساندرإ معي  كارولي 

سهامسدرإ يحن  إبو يحن ريف دمشق18239212

أمانسدرة زياد إلزحيليدمشق18343588

منالسدره حسام عربدمشق18436199

يريف دمشق18534810
ن
ميساءسدره عثمان إلعجالب

فاطمهسدره عماد قتالندمشق18640704

نورسدره عمرإن إلحكيمريف دمشق18729067

روضهسدره فرإس إلعسهدمشق18838472

ىسدره دمحم إلجالليريف دمشق18928284 برسر

إملسدره دمحم كحيلدمشق19044939

مدينةسالم عمر كوجردمشق19135452

ريماسلسبيل حسن خانمريف دمشق19238670

فاطمةسلم محمود حمزإتدمشق19338450

عائدهسماح مدين إلدغيمدرعا19415527

عبي سنا حازم مهتديريف دمشق19525436

رنا إلنقشبنديسنن مازن إسماعيلدمشق19638871

سناءسهر بسام عقلريف دمشق19724485

إبتسامسوإر حسيب عقلريف دمشق19824486
13 من 6صفحة 
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هندسوإر هنيدي عمادإلسويدإء1995005

سهامسيدرإ طالل مباركدمشق20038968

سماحسيدرإ دمحم سامي إالطرشدمشق20141547

هدىسيدرإ نزإر جريدهدمشق20236006

ناهدسيدرإ يحن  دخاندمشق20338458

خلودسيدره خالد إلدنفريف دمشق20434460

رناسيدره عمر دقوريدمشق20543601

وقسيلفا باسل مجردمشق20635673 ن إقبال عي 

ربيعه عمرسيلينا محمود عبودمشق20735867

صفاءسيما سومر بركاتريف دمشق20825824

عائدهسيما ملك عبد هللاإلحسكة20911355

سالفسيما يارس جنيديريف دمشق21025911

سماهرشام حمزه نوإدمشق21135465

مؤمنةشام دمحمسليم شناردمشق21244950

توددشذر نوري إلشوي    خدير إلزور2139693

ميساءشذى رإتب محفوظريف دمشق21427763

رإبعهشهد إحمد إلحمدريف دمشق21535726

لميسشهد إحمد برغلريف دمشق21634850

عبي شهد بسام ديبدمشق21739260

وئامشهد حازم آلوخيريف دمشق21825470

إزشهد حسان حمودريف دمشق21923729 شي 

ن وهبهدمشق22037460 نورشهد حسي 

حياةشهد عمر إلنابلديريف دمشق22137346

نرسينشهد دمحم إلحاجإلقنيطرة2226725

غديرشهد دمحم جهاد إلحلو إلشهي  بالجمالريف دمشق22325474

نورشهد دمحم سعوديدمشق22436000

هبةشهد وسام صوإندمشق22535474

روالشيماء دمحم قزموزريف دمشق22639557

نعيمهشيماء يونس ديوبحماة22719432

يدمشق22837102
ن
عائشهصباح زكي إالغوإب

بسمهصباح دمحم إلعثمانريف دمشق22927771

رسميهصفا دمحم زيتونريف دمشق23028317

فاطمهطيف ديوب غصونإلالذقية23123348
13 من 7صفحة 
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سناءعائشه دمحم إلساعورريف دمشق23238230

عزهعبد إلرحمن دمحم فادي إلحوريريف دمشق23318624

يديدرعا2349456 كوثرعبد إلعزيز جمال إلي 

تغريدعبد هللا حسن إبرإهيمحماة23510698

يدمشق23632331
ن
مروهعبد هللا خالد حساب

فاديهعبدإلكريم دمحم إلخليلريف دمشق23719028

علياعبدهللا إحمد إلتيناويريف دمشق23818020

يدمشق23920295
رناعدنان تيسي  آله رخر

يدمشق24029271
ن
هبهعدنان هيثم بيسوب

يريف دمشق24125502 مننعروبه دمحم إلحلن 

يدمشق24243926 رناعفرإء مني  إلقهوج 

يريف دمشق24333904 ملكعال بسام إلشلن 

ثناءعال دمحم حمدإنريف دمشق24434293

يعلي حسام عيددمشق24525933
ن
إماب

ي زوإلدمشق24624451
عائدهعلي عبدإلغنن

علي هيثم خليلطرطوس2476938
منن

رناعمر إحمد خي  هللادمشق24823770

يريف دمشق24938233
 
هعهد سعيد إلدإالب سمي 

يغاليه دمحم فايز مستودمشق25037145
ن
تهاب

ن رسحاندمشق25137451 رناغدير حسي 

نورهغزل طارق رزوقدمشق25244963

رإنياغفرإن إحمد ديب هدلهدمشق25344531

هغفرإن رياض إلهايشدمشق25444532 إمي 

طلهغفرإن قاسم إلشمدين إلحاريدرعا25514419

يدمشق25623310 ينفادي خالد حلن  شي 

فاديا زياد بعلبكيريف دمشق25725536
ن ياسمي 

نورفاديا عادل عبد إلمؤمن إلجزإئرليدمشق25842319

يريف دمشق25926801
كوثرفاطمه إلبتول إبرإهيم طرإبيدر

خولهفاطمه دمحم إالكتعدمشق26042325

ن إلغندورريف دمشق26139942 إيمانفاطمه دمحم إمي 

خلفهفجر فرحان إلدإموكريف دمشق26228121

إسماءفرح جهاد إلمباركدمشق26339592

ريمفرح ضياء إلدين إلنابلديدمشق26443790
13 من 8صفحة 
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دعاءفرح دمحم إبوإلشمسريف دمشق26534885

عائشهفرح دمحممعاذ شميسدمشق26635735

رشافلك وليد عرفه إلسيددمشق26735982

لما قاسوفيان بشار فرحهدمشق26835235

ودإدفيحاء عبد إلمجيد دمحم إلعبدريف دمشق26937825

بيانقمر خالد محودمشق27042341

هناديقمر دمحمغازي سنطي دمشق27137285

إعتدإلكنانة دمحم خي  رسورريف دمشق27226676

رويدهالرإ إنور إلقطاميريف دمشق27324148

منالالرإ نور إلدين حمودطرطوس27413280

سوسنالنا لؤي إلحلحإلسويدإء2756440

رإنياالنا دمحم لؤي إلمجذوبريف دمشق27625843

يدمشق27742354
 
نادياالنا محي إلدين إلقصيباب

سلمالنه دمحم ماهر إلبحرهريف دمشق27825569

ن حسان أبو شقرهإلسويدإء2796224 جنيتلجي 

ن لؤي نارصريف دمشق28026993 هيفاءلجي 

ن دمحم ثابت إلرفاعي إبو لبادهدمشق28138370 آالءلجي 

مريملم إحمد كلحودمشق28242364

ميساءلورين إنس معروفريف دمشق28328347

سمرلونا هيثم إلجمالإلسويدإء2844854

روال خرسهليا عبد إلفتاح ماليلدمشق28540119

فرنسيهليالي سامي إلشولي إلحريريدرعا28619172

يدمشق28737276 دإنياليالس دمحمفرإس إلعصي 

ن إحمد خليلدمشق28838750 لي 
لينده زعيي 

ن إيهاب باللدمشق28938819 فاتن مسلملي 

يريف دمشق29028351
ن
ن عبد إلرحمن صابوب دإنيةلي 

نحماة29119599 ن كمال حسي  إشوإقلي 

ن دمحم إبيضريف دمشق29235814 فاطمهلي 

ن دمحم بهجت نادريريف دمشق29325851 رندإلي 

ن دمحم فوإز إالبريريف دمشق29425617 بنانلي 

نلينا جوإد إلتعحماة29519228 مجدلي 

غاليالينا سامر عزودمشق29635531

روعهلينه ناظم دمحمدمشق29735962
13 من 9صفحة 
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ميليناماريا إيمن حسندمشق29842391

يريف دمشق29929110
مالماريا شاهر إلقاذن

ّ
إ

بنانماريا دمحم إلحريريريف دمشق30038897

نوإلماريا محمود إلشحمهدرعا30115443

يدير إلزور30212320 هندماريه محمود إلسيد إبرإهيم إلشعين 

إالءماسه زياد إبو جيبدمشق30342396

غاليهماسه عبدهللا إلمحروسدمشق30436638

إملماسه عمار إلكنجدمشق30536685

لبننماسه دمحم عصام دعبولريف دمشق30627175

فاطمهماسه دمحم عطعوطدمشق30738024

يريف دمشق30837846
 
ثرإءمايا إرسإفيل فاب

نورمايا دمحم إبو لبدهريف دمشق30927180

نرسينمجد مالك جديدإلالذقية31013054

إيمانمجد وإئل إلمرصيريف دمشق31117101

هدمحم إحمد غصنريف دمشق31220371 مني 

بياندمحم إسامه عليادمشق31321954

مروهدمحم إلفاتح عبد إللطيف إلشماعدمشق31423415

كفاءدمحم بسام مغربيهريف دمشق31515796

روضهدمحم تيم عبد إلحفيظ صالحدمشق31624789

نرسيندمحم رإئد إلسوديريف دمشق31719486

روإندمحم رإئد نضال إساميدمشق31828432

يندمحم زياد زيدإنحماة31913136 شي 

فائزهدمحم طاهر فادي سنيورريف دمشق32017128

لينادمحم عدنان دمحم عماد جريدهدمشق32130834

ندمشق32225397 زينبدمحم عماد جهاد ياسي 

سوزإندمحم فوإز عدنان خورشيددمشق32328481

سمردمحم كريم بسام جوخدإردمشق32423475

يدمشق32522190
ندمحم دمحم ربيح إلملف  ممي 

يدمشق32627196 بح  ن رسر ندمحم معي  ياسمي 

سعدإدمحم ملهم أحمد إلجاسمإلقنيطرة3275952

أياتدمحم مهند جهاد جوباندمشق32827353

هناديدمحم هادي إحمد طريف إلخطيبدمشق32923496

مناردمحم وسام إلطالب إلحريريدرعا33013165
13 من 10صفحة 
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يريف دمشق33119373
 
ميساءدمحم يامن أيمن إلنشوإب

روضهدمحم يمان دمحم سائد إلحارسريف دمشق33217347

جوإهردمحم يمان معمر دقدقدمشق33324874

رغددمحمسمي  نعمان قنوصريف دمشق33417508

غاده إلعبدهللادمحمعمر إحمد حمدإندمشق33521703

روعهمحمود خالد إلجزإئريدمشق33622015

إلهاممحمود فيصل إلحسنإلقنيطرة3375096

ساجدهمرإم عدنان طحلوإلحسكة33814561

إحتفالمرإم غسان إلعبيدإلحسكة33914562

كاتإلقنيطرة3406795 غادهمرح زياد إلي 

نرسين إلخوليمروإن عبدهللا إلحالقدمشق34121766

يريف دمشق34240470
ن
مؤمنهمريم إحمد خوالب

باسمهمريم عادل حمودهريف دمشق34337860

سيفهمريم عبدإلرحمن دمحمإلحسكة34411096

تباركمريم فؤإد إألحمرريف دمشق34522477

ميساءمريم محمود بالنريف دمشق34627909

مريممرصن عاصم رشيدريف دمشق34718645

ثرإءمعاذ عبد إلمطلب موخدمشق34826352

هإلقنيطرة3495956 إبتساممعاويه تركي صي 

سميحهمالك بشي  إلوزيردمشق35043644

نريف دمشق35125965 عرصيهمالك دمحم حسي 

نجودملك طلعت إلمقتريف دمشق35224404

فاطمةمنار سامر شعيبريف دمشق35324577

سميحهمنال هيثم كحلوسدمشق35438329

مننمودة فوإز إحمد إلجرإددمشق35535563

هيامموده إسامه فيومدمشق35637266

ديمامي سمي  خرفانطرطوس35712622

عبي مي دمحم إلخالفحماة35818286

ماويةمياس مني  غزإلريف دمشق35926588

نا بسام حديفهإلسويدإء3605836 غاندهمي 

ساجدةنبأ عاطف عقلةدرعا36114522

يريف دمشق36222615
ن
فاطمةندإء نعيم إلريحاب

تغريدنرجس حامد إلسعددرعا36315223
13 من 11صفحة 
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مروهنشوه عبدإلجليل إلعاذيدمشق36437262

يننضار مصطفن إلحموددرعا36519201 شي 

إنديرةنور إلهدى عامر إلسقاريف دمشق36640133

يريف دمشق36725711
ميساءنور إلهدى دمحم حمدي إلماذن

يدمشق36835576 صفانور إيمن إاليوب 

ندمشق36944833 سميهنور جمال محمود إالمي 

ميساء إلعبدإلمجيدنور عبدإلمجيد إلرحمودير إلزور3709120

عيشهنور قاسم إلشحادإتدرعا37114774

يدمشق37237430 رنانور دمحم باسل توتنح 

رإنيهنور دمحم كياليإلالذقية37315875

رنانور دمحمحسام إلرفاعيدمشق37437258

صالحهنور وسام إلسيدإلسويدإء3756048

هدىنورإلهدى دمحمنعمان حافظدمشق37639560

ريمنورس فرإس عودةإلقنيطرة3775231

ماريانورهان زإهر رذندمشق37841674

يدمشق37937256
 
نرسيننوزت طالل إنفوق

رشانيبال وإئل إبو صلوعدرعا38016295

رحابهاجر علي سميدريف دمشق38129138

سىه حسنهادي نارص إلسيددمشق38220997

نرسينهانيا أكرم حمدإنريف دمشق38335905

صفاءهبه إحمد بكريدمشق38437255

فائزههبه إحمد غزإلدمشق38535740

إنعامهبه هللا دمحم عبد إلوإحدإلقنيطرة3866588

زهرههبه رضوإن جنيدحماة38719437

حمدههبه قاسم نقرشريف دمشق38839224

إصالههدى إحمد إلحالقدمشق38944298

تمامهديل إنور إبو زلفهدرعا39017161

هناديهديل أحمد إلرإشددمشق39138292

ف إلديندمشق39236713 فتونهديل عمر رسر

ههديل محمود إلبحريريف دمشق39334974 إمي 

يدمشق39444635
ن
نهديل هيثم دإدور خرإساب دإلي 

منارهزإر ظافر إلزينريف دمشق39534634

يدمشق39637143
ن
آالءهناء إحمد إلقفه ق

13 من 12صفحة 
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ن إلياس إلجطدمشق39736865 لورإهيلي 

قمروجد دمحم خي  إلكرعهدمشق39835603

خلودوجيه رشيد غيبهريف دمشق39917363

نور إلهدىوفاء دمحم رسالن إلطحان إلزعيمريف دمشق40025740

ينوالء منصور إالحمددمشق40140019 شي 

سوسنوئام بدر حسنإلقنيطرة4027121

ريميارإ باسم تامردمشق40337879

حسينهيارإ بشي  إليوسفإلحسكة40411108

يريف دمشق40518940 إمليارس إحمد إلطبح 

مطيعهيرسإ دمحمإيمن حرصيهريف دمشق40624033

ترفهيمن حمد إلشالشدير إلزور40712359

نريف دمشق40824036 فاتنيمنن زهي  ياسي 

ندمشق40932681 ن إمي  ميادهيوسف دمحمإمي 

13 من 13صفحة 


