
  إلجمهورية إلعربية إلسورية

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

مسابقة إلعلوم إلصحية إلتشخيص وإلعالج إلشعاعي جامعة دمشق

إسم إألمإالسم إلكاملإلمحافظةإالكتتابتسلسل

ي مازن إلزحيليدمشق121191 رإنيا إلرتاأب 

ديبهأحمد نزير إالنظاميدمشق232099

نآرإم منير عقيلدرعا310359 ياسمير

هأسماء تيسير إلمحمد إلحمدريف دمشق424885 إمير

إري    ج إلعبد هللاأسماء جميل إلعيددير إلزور59382

خلودأسماء موفق سلطانإلسويدإء65951

نبيهاأسيل علي سليمانريف دمشق728016

يريف دمشق826660
 
رإنيهآالء جابر إلدإالب

عائشهآالء كامل إلفروإندرعا919021

لماألم صهيب إلغرإويدمشق1037349

رناأليسار أنس إلمرصيدمشق1137811

ي إحمد سميح جمال إلدينريف دمشق1225084
ن
رإمياأماب

ي دمحم جمعهريف دمشق1322791
ن
فاطمهأماب

يريف دمشق1426742
ن
إيمانآمنة عبد إلحكيم إلحورإب

ؤلهامأنغام نضال يوسفريف دمشق1539454

إلهامأنوإر محمود أفنديريف دمشق1622292

ن حسن حمادهحماة1719606 نهلهأوجير

181E+07فدوىآية وإئل مال حويش إلمحمودإلكويت

نارمانؤيالف غسان إلدرويشدير إلزور1912224

ن نعيم حمودطرطوس209469 سوسنؤيلير

هيامؤيناس سامي شلهدمشق2143842

يريف دمشق2234674
ن
رقيةآيه إحمد كيالب

هبهآيه بسام إلحافظدمشق2336310

نعيمهآيه بشار مطرريف دمشق2437465

فادياآيه عمر بيطارريف دمشق2525765

هبهآيه دمحم إلصباغدمشق2637344

ميرسآيه معن رسحاندمشق2736770

ميادهآيه يارس إلعرنوسريف دمشق2829235

ميساءإبرإر دمحم زإدهريف دمشق2924354

ن شيخ صالح دنياحماة3011549 رإميهإحمد حسير

حياةإحمد فهد إلحمويريف دمشق3115549

هيفاءإحمد وليد إلقدوريريف دمشق3218027

هإرسإء إحمد إلخشندمشق3336597 نظير

سلطانهإرسإء سليم إلسليمريف دمشق3427983

دنياإرسإء دمحم هامشحمص3518503

هناديإرسإء دمحم مازن عصفورريف دمشق3638861
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إيمانإسالم عبد إلرحمن مزعلريف دمشق3727984

يريف دمشق3837519
ن
حسنهإسالم دمحم سعيد خوالب

يدرعا3919013
ن
فاطمهإسماء زياد إلغوثاب

مننإسماء عبد إلهادي إلمليحانإلقنيطرة407734

ليناإعتدإل دمحم عوض دللولدمشق4141885

بسمهإالء إحمد إلعكلهريف دمشق4226843

إمنةإالء عبد إلرحمن غزيلريف دمشق4330122

عزيزهإالء دمحم محي إلدينريف دمشق4423240

رقيةإلصفا دمحم إلمحمددير إلزور459576

فاطمهإلهام فؤإد عبد إلغفارريف دمشق4638155

غادهإليسار إنور إلعبدهللاريف دمشق4724047

كفاحإليسار سائر فاضلإلالذقية4818221

ناجيهإمنه عبد إلعزيز طفورريف دمشق4933480

دإرينإمير عطا هللا دمحمدمشق5020890

ة دمحم حاج إبرإهيمريف دمشق5124436 ميادهإمير

يدرعا5216210 نسيبهإناس عدنان إلزعن 

بدورإنتصار دمحمخير هدإيادمشق5335834

سيودإنجل ميشيل عبدهللاإلحسكة5412706

ي موىس طويلريف دمشق5536059 إخالصإنح 

كوثرإنسام هزإع قنبسدرعا5619029

ميساءإيات عزإلدين سباعريف دمشق5738159

سحرإيباك مصطفن حبوشريف دمشق5833496

يدمشق5939036
ن
غفرإءإيفا رإمي إلحيلوب

كناناإيالف عمر إلبطلدمشق6035280

سمرإيلي بديع كحالريف دمشق6115343

خلودإيمان إسماعيل حوإريف دمشق6234669

يرسىإيمان دمحم إلحالقريف دمشق6323863

لمياءإيناس إبرإهيم ريحانريف دمشق6423864

إملإيناس بسام إلعفلقإلسويدإء657306

حنانإيناس هاشم شامانإلقنيطرة667648

سالفاإيه إحمد كريزإنريف دمشق6734673

جميله إلحيدإيه حمد حمد إلدرويشدمشق6840134

إيمانإيه زياد رحيمهدمشق6937348

سلمإيه عبد إلرحيم عبدهللاإلحسكة7012026

يدمشق7137079
 
ي نشوإب

ن
دينا إلحدإدإيه دمحم عوب

مناربتول أحمد صالحدمشق7236441
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يبادمشق7339221 رجاءبتول أيمن رسر

نوربتول إبرإهيم إلخبازدمشق7439664

ربيعه شاكربتول إحمد إندورهدمشق7536442

إيمانبتول إحمد عايشهريف دمشق7639308

يرسى رجببتول حسن إلجمعه إلمحمد إلموىسدمشق7743702

رضاببتول عبد إلكريم وقافريف دمشق7826965

إسماءبتول علي إلمسريف دمشق7923870

صفاءبتول عماد هاشمريف دمشق8023871

آالءبتول دمحم إلشيخريف دمشق8127702

عبير إلرسإجبدر مروإن إلعجميدمشق8221271

هيفاءبدور معروف يوسفريف دمشق8325191

مريمبرإء دمحم خير قاطوعريف دمشق8422541

نورإبرإءة هشام إالمامإلقنيطرة856513

حليمهبرإءه بسام إلديكريف دمشق8627970

فاطمهبرإءه زهير بردإندمشق8742899

سحربرإءه عبدإلرحمن خيطوريف دمشق8834184

هوإسمبرإءه دمحم إلدبسريف دمشق8934185

ميادهبسمله إيمن شاحوطهدمشق9037742

وجيهابسمله دمحميارس زنبعرهدمشق9136274

ى عبد إلرحمن إلطيانريف دمشق9239707 رإنيهبرسر

هيامبيان بسام شعبانريف دمشق9335512

تميمابيان خالد كريكرريف دمشق9429827

هناءبيان رضوإن منصورإلقنيطرة957130

سلمبيان سعيد حبشدمشق9636650

ي غويشريف دمشق9722314
فوزيهبيان عبد إلغنن

خزنهبيان عصام دمحمإلقنيطرة986957

يدمشق9935060 مريمبيان دمحم بسام شلن 

رندهبيان مصطفن إالبرصريف دمشق10035025

فاطمهبيسان عزت حمدإنإلقنيطرة1018245

حنانتائبه دمحم إلضاحيدرعا10217006

سوسنتاال ميرس إلصباح إلسمارهدمشق10337571

هناديتاله ضياء صندوقدمشق10437399

ساميهتسنيم طالل إلكرديريف دمشق10533093

يريف دمشق10635530 فريالتسنيم عبد إلرحمن عمير

آمنهتسنيم عبد هللا عليريف دمشق10734557

وفاءتسنيم دمحم شعيبريف دمشق10840303
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ميساءتسنيم دمحم رياض طعمهدمشق10941998

إسمهانتسنيم دمحم علي إلرإجحدمشق11038135

يريف دمشق11138174
ن
عائشهتسنيم دمحم نعمان حلبوب

مريمتسنيم محمود مطرريف دمشق11237609

روضهتسنيم معمر فستقريف دمشق11325217

إيناستغريد إيمن إلجباليدمشق11436079

يريف دمشق11538177
ن
حنانتف  بشار بويضاب

إيمانتف  دمحم عماد إللحامريف دمشق11636206

1171E+07ىتف  دمحم فوزي وفاإلسعودية برسر

رندةتف  محمود مصطفندمشق11836265

ي عبد إلمحسن إالحمددمشق11944390
ن
وضحهتهاب

سمرتيم باسم إلعربيدإلسويدإء1203709

ميادهتيم مالك محمودحماة12111550

نعيمهتيماء يونس ديوبحماة12219416

هديهثناء محمود خبيهريف دمشق12333623

داللجعفر رئيف سعيدريف دمشق12417841

هناديجمان محمود طهدمشق12544394

عهدجنن دمحم طيبريف دمشق12629019

ميادهجوإهر إكرم إلعليريف دمشق12725227

ثناء عيىسجودي إحمد زعي دمشق12838837

غاليهجودي إمجد فاخوريريف دمشق12923129

وفاءجودي تمام إلبيطارحماة13020739

رولجودي زإهر طويلهريف دمشق13127347

عروبهجودي زكي حساندرعا13215112

ي ملقطريف دمشق13326330
 
والءجودي شوق

ديناجودي طالل قصاصدمشق13439230

نورجودي عامر صالحدمشق13537331

يدمشق13637774
 
جمانهجودي دمحم إمير إلقصيباب

روالجودي دمحم خير عيد عامردمشق13740584

سحرجودي دمحم ماهر غنامدمشق13840585

ليالجودي دمحممأمون عثماندمشق13937330

سوسنجودي نصوح سياددمشق14036069

وفاءجوري خالد هاللهريف دمشق14122740

رناجولي نادر نارصإلالذقية14223317

سعادجويل بيير تخته جيانريف دمشق14336250

ي فايز عطا هللاريف دمشق14422746
نجينن كارولير

16 من 4صفحة 



  إلجمهورية إلعربية إلسورية

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

مسابقة إلعلوم إلصحية إلتشخيص وإلعالج إلشعاعي جامعة دمشق

إسم إألمإالسم إلكاملإلمحافظةإالكتتابتسلسل

هحسن غسان دمحمدمشق14522598 سمير

شمسةحسناء دمحم إحمدإلالذقية14622145

إسيمهحال إحمد غبيسريف دمشق14735271

يدمشق14835344
رشاحال إلفرزدق إلمفن 

ليناحال سهيل دعبولطرطوس1499046

نىهحال عبد إلكريم عبيدريف دمشق15037635

رسياحال غيث حسندمشق15144695

غصونحال ماهر جزإرريف دمشق15226757

ريماحال ماهر قطاندمشق15338505

ؤعتدإلحال دمحم علوإندمشق15442031

حنانحال عائشه إحمد مرإدإلقنيطرة1556708

1561E+07هحنان عادل حورإنيهقطر إمير

فدمشق15741424 ن دمحم سامر مرسر ندى إلمدفعيحنير

هناءحورإء رضوإن إلشيخدمشق15837449

جهانخالد عالء إلدين إالطرشدمشق15920593

خاتوندإتيفيك آرإرإت وإنيسإلحسكة16012724

سعيدهدإرين حسن طرإدريف دمشق16139480

سناء إلحالقدإنة إنس إلكسمدمشق16238853

هدإنيا فؤإد صفصفريف دمشق16323898 سمير

سماهردإنيال تمام إسماعيلريف دمشق16420573

ميادةدإنية أحمد إلنجاردمشق16539638

عائشهدإنيه حسان إلشيخهريف دمشق16634739

ماجده إلعالدعاء خالد عالدمشق16736405

رندهدعاء عبد هللا حمدإنريف دمشق16822826

ندعاء مصطفن قاسمدمشق16936667 نرمير

هيامدلع بسام عودهدمشق17039105

زينه كالويدلع رإمز قشاشدمشق17138869

طلعتدلع زيد إلمرصيدمشق17243727

فريالدلع دمحم إلشيخ حسنحماة17320742

نبيلهديما إحسان غزإلريف دمشق17424644

مننرأد حسن إحمدريف دمشق17520047

يريف دمشق17623255 صباحرؤى أحمد إلجبه ح 

هيفاءرؤى أيمن إلحجارريف دمشق17726339

ن إحمد لوكهدمشق17836773 رقيهرؤى حسير

هناديرؤى سامر بيانريف دمشق17933146

سوسنرؤى فارس إلفارسريف دمشق18036379
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نهادرؤى دمحم خشفهريف دمشق18138536

منالرؤى دمحم فرإس إلفحلدمشق18237496

سوسنرؤى موفق إلعيسميإلسويدإء1835237

ي إلعيشاتدرعا18417133 ردينهرؤى ناح 

رإنيةرؤى يحنر غنامدمشق18539636

روجانرؤى يرسي بوحسونإلسويدإء1866206

جهينهرإما إسماعيل إالبرصريف دمشق18729037

ن عمرإنحلب18832692 إيمانرإما حسير

رشارإما خالد إلخطيبدمشق18944429

رغدإءرإما دمحم مطلقإلقنيطرة1906625

أسماءرإما دمحمجهاد إلسبيعيدمشق19144437

هاجررإما محمود إلعوإدريف دمشق19238884

مريمرإمة عيىس محمودريف دمشق19325791

سجارإمه عماد إلعليدرعا19415602

عبيررإنيا باسل إحمدريف دمشق19538816

ينربيعه إحمد كريم إلناموسريف دمشق19640313 شير

ودإدرزإن صالح إلدين إلحمصيدمشق19736051

رإبعهرشا عهد دبسإلحسكة19811079

ناديهرشا كمال إلعبد هللادرعا19917134

روالرشا محسن تفاحهريف دمشق20024089

ندرعا20117661 خولهرشا دمحم لحسير

صالحهرشيد دمحم يحنر ضاهردمشق20231265

هدىرضوإن غسان إورفه ليدمشق20320114

فاطمةرغد جمال إلحاج حمودريف دمشق20423557

يإلسويدإء2054903
عائدهرغد روإد إشن 

هيامرغد زهير حموددمشق20637737

إيمانرغد عبد إلعزيز إلشيخريف دمشق20724941

رفارغد ماهر ديركيدمشق20837319

ميساءرغد دمحم عليريف دمشق20927494

إالنامريف دمشق21026351 حنانرغد دمحم غياث خير

إيمان إلجرإحرغد دمحم هشام إلجرإحدمشق21138007

ديانارغد نضال إلجابرريف دمشق21228589

نرسينرغد يوسف عجينهريف دمشق21339505

رحابرغدة مصطفن إلقدىسيدمشق21439402

نريف دمشق21538819 ن أمير عائشهرقيه يوسف حسير

نهلهرند حسن حمادهحماة21619620
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ورودرند عبد إلنارص إبازيددرعا21714361

دإنيهرند ماهر عويصدمشق21835803

يريف دمشق21929424
 
هالرنيم بسام إلسوق

يريف دمشق22025347
ن
وجدإنرنيم بشار إلحرستاب

عائدهرنيم دريد هنيديإلسويدإء2215245

فاطمهرنيم سعيد طعمهريف دمشق22238201

نرهام نرصت خير هللادمشق22335620 نرمير

عبيررهف عبد هللا دللولدمشق22441486

وفيقهرهف عدنان باطيهريف دمشق22539510

يدمشق22642647 بح  سوسن حمديرهف ماهر رسر

وفيقةرهف وفيق سلطانريف دمشق22726977

يدمشق22837314
رزإنروإن باسل إلمحنن

إلهامروإن سعيد صبحيهريف دمشق22933781

نريف دمشق23022751 ميسونروإن دمحم شاهير

إتدرعا23115610 فاطمهروإن محمود إلنصير

نورريم حسام بحطيطيدمشق23238205

نريف دمشق23324660 ن إلسيد حسير آمنةريم حسير

نريم ظافر إلمخولإلسويدإء2345993 مارلير

عزيزهريم دمحم زياد معتوقدمشق23544221

دإليهريما فايز جعارهريف دمشق23624549

خلودريمه مدين عبدهللاريف دمشق23737310

منالريناد ربيع إلحاج بكردمشق23837762

أشوإقريناد عبدهللا إلعرنوسدمشق23936730

نرسينزهرإء دمحم عيىسدمشق24037363

علياءزين نضال عودهريف دمشق24127048

خولهزينب إحمد إليونس إاليوبدمشق24238218

يإلحسكة24314512 ن إللح  جولياناسارإ دمحم إمير

سوسنساره زإهر سالمريف دمشق24423953

عبيدهساره سليم حجازيريف دمشق24533207

إزدهارساره علي مفلحريف دمشق24624323

هندساره غياث دبورريف دمشق24737317

رويدهساره دمحم سويدريف دمشق24823269

وفاءساره دمحم سامر إلحمويريف دمشق24924552

لماساره دمحميارس إلبحرهدمشق25035792

سلوىسالي إحمد عودةريف دمشق25127021

ريماسالي سائر يونسدمشق25239880

16 من 7صفحة 



  إلجمهورية إلعربية إلسورية

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

مسابقة إلعلوم إلصحية إلتشخيص وإلعالج إلشعاعي جامعة دمشق

إسم إألمإالسم إلكاملإلمحافظةإالكتتابتسلسل

يريف دمشق25335682 سوسنسالي دمحم إلسبسن 

هويدهسالي هشام خاسكيهدمشق25438484

ن عبيددمشق25537231 نساندرإ معي  كارولير

أمانسدرة زياد إلزحيليدمشق25643588

يريف دمشق25734810
ن
ميساءسدره عثمان إلعجالب

فاطمهسدره عماد قتالندمشق25840704

نورسدره عمرإن إلحكيمريف دمشق25929067

روضهسدره فرإس إلعسهدمشق26038472

يريف دمشق26125412
نرسينسدره دمحم رضوإن جدينن

زبيدةسدره دمحمطالل إنسدمشق26235784

هيفاءسدره إلمنتىه نضال فتح هللاريف دمشق26329865

مدينةسالم عمر كوجردمشق26435452

نادياسالم فارس بكورهدمشق26536949

رشاسالم دمحم طيارهريف دمشق26624555

ريماسلسبيل حسن خانمريف دمشق26738670

خولهسلم أحمد عزت إلمالريف دمشق26827755

عبيدهسلم بشير كريمريف دمشق26936602

فاطمةسلم محمود حمزإتدمشق27038450

عائدهسماح مدين إلدغيمدرعا27115527

ه عماد جلولدمشق27235455 خلودسمير

رإزإنسنا إيمن سليماندمشق27336206

عبيرسنا حازم مهتديريف دمشق27425436

رنا إلنقشبنديسنن مازن إسماعيلدمشق27538871

سناءسهر بسام عقلريف دمشق27624485

إبتسامسوإر حسيب عقلريف دمشق27724486

سهامسيدرإ طالل مباركدمشق27838968

صفاءسيدره نبيل عوضدمشق27942239

ين خالد إسعدريف دمشق28034843 فاطمهسير

وقسيلفا باسل مجردمشق28135673 ن إقبال عير

ربيعه عمرسيلينا محمود عبودمشق28235867

صفاءسيما سومر بركاتريف دمشق28325824

عائدهسيما ملك عبد هللاإلحسكة28411355

سالفسيما يارس جنيديريف دمشق28525911

ريمشادي وإئل إلرطلريف دمشق28616413

نورشام باسم حبوبدمشق28738435

سماهرشام حمزه نوإدمشق28835465

16 من 8صفحة 



  إلجمهورية إلعربية إلسورية

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

مسابقة إلعلوم إلصحية إلتشخيص وإلعالج إلشعاعي جامعة دمشق

إسم إألمإالسم إلكاملإلمحافظةإالكتتابتسلسل

يريف دمشق28938827
 
رقيةشام فادي دسوق

هشذإ ذيب إالحمدإلقنيطرة2907103 منير

توددشذر نوري إلشوي    خدير إلزور2919693

ميساءشذى رإتب محفوظريف دمشق29227763

وق عبدإلهادي إلخطيبدمشق29336185 سلوىرسر

لميسشهد إحمد برغلريف دمشق29434850

سحرشهد باسم عيىسريف دمشق29526986

عبيرشهد بسام ديبدمشق29639260

إزشهد حسان حمودريف دمشق29723729 شير

فتشهد خلدون حمزهريف دمشق29839895 مير

2991E+07يإلسعودية وسامشهد زياد إلشلن 

سهيرشهد علي إلحاجدرعا30017146

نإلسويدإء3014819 جهانشهد عماد إبو شاهير

دعد إلسيد عليشهد قصي إلجرددمشق30236362

غديرشهد دمحم جهاد إلحلو إلشهير بالجمالريف دمشق30325474

رشا عزإلدينشهد دمحم خلدون إلبعليدمشق30435863

ميساءشهد دمحم نهيل إلشطهدمشق30535226

ناهده عازرشهد وإئل عازردمشق30636997

سورينشهد يحنر عبدهللاريف دمشق30727495

عفافشوق إحمد إالحمدريف دمشق30828315

مننشيماء حسان كامبو إموردمشق30936183

روالشيماء دمحم قزموزريف دمشق31039557

غصونشيماء دمحمإديب محي إلديندمشق31136184

يدمشق31235775
 
روعهشيماء محمود إلخرق

نعيمهشيماء يونس ديوبحماة31319432

بسمهصباح دمحم إلعثمانريف دمشق31427771

رسميهصفا دمحم زيتونريف دمشق31528317

عائشهصفاء دمحم نبيل إلسيد إلمرصيريف دمشق31625494

زينب خارمضح علي حاللدمشق31735104

إليانهضويه نادر طيبريف دمشق31829091

هدوبهطارق دمحم إلعليدرعا31911815

مريمعائشه عبد إلجبار إلعبد إلجبارريف دمشق32029960

سناءعائشه دمحم إلساعورريف دمشق32138230

عزهعبد إلرحمن دمحم فادي إلحوريريف دمشق32218624

تغريدعبد هللا حسن إبرإهيمحماة32310698

يدمشق32432331
ن
مروهعبد هللا خالد حساب

16 من 9صفحة 



  إلجمهورية إلعربية إلسورية

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

مسابقة إلعلوم إلصحية إلتشخيص وإلعالج إلشعاعي جامعة دمشق

إسم إألمإالسم إلكاملإلمحافظةإالكتتابتسلسل

فاديهعبدإلكريم دمحم إلخليلريف دمشق32519028

علياعبدهللا إحمد إلتيناويريف دمشق32618020

يريف دمشق32725502 مننعروبه دمحم إلحلن 

يدمشق32843926 رناعفرإء منير إلقهوح 

ميادهعال أيمن إلعموريدمشق32944959

يريف دمشق33033904 ملكعال بسام إلشلن 

ثناءعال دمحم حمدإنريف دمشق33134293

يعلي حسام عيىسدمشق33225933
ن
إماب

دإرينعلي حسن إلسلومريف دمشق33319030

علي هيثم خليلطرطوس3346938
منن

رناعمر إحمد خير هللادمشق33523770

يريف دمشق33638233
 
هعهد سعيد إلدإالب سمير

فاطمهعهد محمود إلفروإنريف دمشق33725835

جازيهعيىس عبدإلرحمن حميدإلحسكة33810668

شاديهغاليه رإئد دباحدمشق33943088

يغاليه دمحم فايز مستودمشق34037145
ن
تهاب

ديماغزل عماد إالسديريف دمشق34123163

رإنياغفرإن إحمد ديب هدلهدمشق34244531

هغفرإن رياض إلهايشدمشق34344532 إمير

طلهغفرإن قاسم إلشمدين إلحاريدرعا34414419

يهغفرإن دمحم إلمرصيريف دمشق34527979 خير

سميا وهبهغنن خليل إندورهدمشق34636355

سمرغنن دمحم إياد رمضاندمشق34741048

نجوىغنن يوسف يديكدمشق34844538

سلوىغيد فوإز شالشريف دمشق34928116

خولةفادي إحمد خليلإلالذقية35011544

فاديا زياد بعلبكيريف دمشق35125536
ن ياسمير

نورفاديا عادل عبد إلمؤمن إلجزإئرليدمشق35242319

يريف دمشق35328119 عائشةفاطمة إلزهرإء أنس عبد إلنن 

ن إلغندورريف دمشق35439942 إيمانفاطمه دمحم إمير

خنساءفاطمه إلزهرإء عدنان إلعليريف دمشق35526270

يدمشق35633026
ن
ن قباب ناديهفخر إلدين دمحم معي 

إسماءفرح جهاد إلمباركدمشق35739592

بيانفرح حسام إلدين إلمرصيدمشق35835504

ريمفرح ضياء إلدين إلنابلىسيدمشق35943790

دعاءفرح دمحم إبوإلشمسريف دمشق36034885

16 من 10صفحة 



  إلجمهورية إلعربية إلسورية

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

مسابقة إلعلوم إلصحية إلتشخيص وإلعالج إلشعاعي جامعة دمشق

إسم إألمإالسم إلكاملإلمحافظةإالكتتابتسلسل

عائشهفرح دمحممعاذ شميسدمشق36135735

رشافلك وليد عرفه إلسيددمشق36235982

لما قاسوفيان بشار فرحهدمشق36335235

فلكقصي مصطفن شماشانريف دمشق36416855

بيانقمر خالد محودمشق36542341

صفاءقمر إلزمان علي عيدريف دمشق36622888

ي قاروطدمشق36736993
ن
كلير إلشناعهكارال طوب

ن جميل عازرريف دمشق36822762 هالهكريستير

إنتصاركنان دمحم توفيقريف دمشق36915195

إعتدإلكنانة دمحم خير رسورريف دمشق37026676

روضهكنانه ماهر بدرهريف دمشق37138244

وفيقهكوثر محمود لبنيهدمشق37238660

رويدهالرإ إنور إلقطاميريف دمشق37324148

منالالرإ نور إلدين حمودطرطوس37413280

نهاالميتا جورج إيشوعإلحسكة37511369

زهإلحسكة37612737 وإرتوهيالميتا عبدإالحد مير

ناهدهالنا إنس إلعرسإويريف دمشق37725043

ؤناثالنا عبدإلقادر شموطريف دمشق37826029

هالهالنا عماد إلدين إلفالحدمشق37941607

سوسنالنا لؤي إلحلحإلسويدإء3806440

يريف دمشق38125566 رشاالنا دمحم خلدون إلعلن 

يدمشق38242354
 
نادياالنا محي إلدين إلقصيباب

سلمالنه دمحم ماهر إلبحرهريف دمشق38325569

كو سعدونريف دمشق38433294 ن شير عزيزهلجير

ن عبد إلنارص صالحهريف دمشق38535796 ىلجير برسر

ن لؤي نارصريف دمشق38626993 هيفاءلجير

مريملم إحمد كلحودمشق38742364

ميساءلورين إنس معروفريف دمشق38828347

ي غازيدمشق38935240
ن
ربا إلخياطلوليا هاب

سمرلونا هيثم إلجمالإلسويدإء3904854

روال خرسهليا عبد إلفتاح ماليلدمشق39140119

إجفانليال برهان إلدعيبسريف دمشق39225848

فرنسيهليالي سامي إلشولي إلحريريدرعا39319172

أملليالس عمر إلحايكريف دمشق39426030

يدمشق39537277 نورإلهدىليالس فرإس إدلن 

رحابليالس منيف إلعوإبدهريف دمشق39639966

16 من 11صفحة 



  إلجمهورية إلعربية إلسورية

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

مسابقة إلعلوم إلصحية إلتشخيص وإلعالج إلشعاعي جامعة دمشق

إسم إألمإالسم إلكاملإلمحافظةإالكتتابتسلسل

ن بريدمشق39736167 سليمهليالن دمحمإمير

غفرإنليل دمحممهدي إلهنديريف دمشق39826032

ن إحمد خليلدمشق39938750 لير
لينده زعيي 

ن إيهاب باللدمشق40038819 فاتن مسلملير

ن حسن إللحامريف دمشق40125609 فاطمهلير

يريف دمشق40228351
ن
ن عبد إلرحمن صابوب دإنيةلير

نحماة40319599 ن كمال حسير إشوإقلير

ن دمحم إلحلودمشق40437457 سمرلير

ن دمحم فوإز إالبريريف دمشق40525617 بنانلير

ن نارص باللدمشق40636633 سماهرلير

غاليالينا سامر عزودمشق40735531

ريممؤمن غياث إلحدإددمشق40821948

مريمماري دمحم إالحمددرعا40916005

ميليناماريا إيمن حسندمشق41042391

يريف دمشق41129110
مالماريا شاهر إلقاضن

ّ
إ

لينهماريا عمر عويدريف دمشق41227803

بنانماريا دمحم إلحريريريف دمشق41338897

إالءماسه زياد إبو جيبدمشق41442396

غاليهماسه عبدهللا إلمحروسدمشق41536638

إملماسه عمار إلكنجدمشق41636685

فاطمهماسه دمحم عطعوطدمشق41738024

رزإن عودهماسه دمحم باسم صباغدمشق41838884

يريف دمشق41937846
 
ثرإءمايا إرسإفيل فاب

نورمايا دمحم إبو لبدهريف دمشق42027180

قدإرريف دمشق42125653 يمايا دمحم جميل إلبير
ن
أماب

نإلسويدإء4225166 كميليامجد حسام إلياسير

نرسينمجد مالك جديدإلالذقية42313054

إيمانمجد وإئل إلمرصيريف دمشق42417101

كفاءدمحم بسام مغربيهريف دمشق42515796

نرسيندمحم رإئد إلسوديريف دمشق42619486

يندمحم زياد زيدإنحماة42713136 شير

ميساءدمحم قاسم إلتنيردمشق42823387

يدمشق42927196 بح  ن رسر ندمحم معي  ياسمير

مناردمحم وسام إلطالب إلحريريدرعا43013165

بديعةدمحم أسامة عبد إلمجيد كنيساويدمشق43127216

مروهدمحم إلفاتح عبد إللطيف إلشماعدمشق43223415

16 من 12صفحة 



  إلجمهورية إلعربية إلسورية

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

مسابقة إلعلوم إلصحية إلتشخيص وإلعالج إلشعاعي جامعة دمشق

إسم إألمإالسم إلكاملإلمحافظةإالكتتابتسلسل

شدندمحم جعفر سليم غريبريف دمشق43316675

فائزهدمحم طاهر فادي سنيورريف دمشق43417128

هديلدمحم فرإس دمحم باسل إلمغيردمشق43520126

سوزإندمحم فوإز عدنان خورشيددمشق43628481

سمردمحم كريم بسام جوخدإردمشق43723475

سعدإدمحم ملهم أحمد إلجاسمإلقنيطرة4385952

هناديدمحم هادي إحمد طريف إلخطيبدمشق43923496

روضهدمحم يمان دمحم سائد إلحارسريف دمشق44017347

جوإهردمحم يمان معمر دقدقدمشق44124874

رغددمحمسمير نعمان قنوصريف دمشق44217508

لم عاشوردمحمنور دمحمنوإر حكيمدمشق44321738

إلهاممحمود حسن إلناعمهدمشق44427405

روعهمحمود خالد إلجزإئريدمشق44522015

هيفاءمحمود فادي موىسريف دمشق44619040

إلهاممحمود فيصل إلحسنإلقنيطرة4475096

ديانهمرإم عبد إلرزإق رجاإلقنيطرة4487111

ساجدهمرإم عدنان طحلوإلحسكة44914561

إحتفالمرإم غسان إلعبيدإلحسكة45014562

نرسين إلخوليمروإن عبدهللا إلحالقدمشق45121766

إسمهمروه دمحم بسيسدمشق45239386

همريم أحمد قادري إلشهي  بالفارىسيدمشق45339385 أمير

نريف دمشق45422022 إحالممريم إحمد إبوشاهير

يريف دمشق45540470
ن
مؤمنهمريم إحمد خوالب

باسمهمريم عادل حمودهريف دمشق45637860

سيفهمريم عبدإلرحمن دمحمإلحسكة45711096

ثمرمريم عالء إلدين عيىسريف دمشق45827499

تباركمريم فؤإد إألحمرريف دمشق45922477

سوسنمريم دمحم إلطيردمشق46041630

ميساءمريم محمود بالنريف دمشق46127909

ديمامريم محمود عبد إلقادردرعا46217936

مريممرصن عاصم رشيدريف دمشق46318645

ثرإءمعاذ عبد إلمطلب موىسدمشق46426352

هإلقنيطرة4655956 إبتساممعاويه تركي صي 

حنانمالذ سامر إلخبازدمشق46635942

صباحمالك إنور إبو نقطهدمشق46739328

نريف دمشق46825965 عرصيهمالك دمحم حسير

16 من 13صفحة 



  إلجمهورية إلعربية إلسورية

وزإرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي

مسابقة إلعلوم إلصحية إلتشخيص وإلعالج إلشعاعي جامعة دمشق

إسم إألمإالسم إلكاملإلمحافظةإالكتتابتسلسل

منالمالك دمحم نوري محسنريف دمشق46924718

نجودملك طلعت إلمقتريف دمشق47024404

فاطمةمنار سامر شعيبريف دمشق47124577

مالذمنار دمحم كمال إلوتارريف دمشق47240350

نجاحمنن دمحم هادي إبو إلطيورريف دمشق47335851

غصونمها حسام إلغرإويدمشق47444592

تركيهمهدية سعد عليحماة47523610

مننمودة فوإز إحمد إلجرإددمشق47635563

ديمامي سمير خرفانطرطوس47712622

عبيرمي دمحم إلخالفحماة47818286

إيمانمياس عبدهللا خطاب شهلهدمشق47938331

ماويةمياس منير غزإلريف دمشق48026588

نا بسام حديفهإلسويدإء4815836 غاندهمير

بسيمهميسا حسن إبرإهيمطرطوس48210067

وفاءميسم رإتب رسيولريف دمشق48338258

يميمونه حسن محيسنريف دمشق48433349
ن
أماب

هناءنادين مصطفن عبد هللاريف دمشق48523590

حناننارص دمحم طالل عصيدهدمشق48624962

سوسنناي فرإس إلمقطرنريف دمشق48728160

ساجدةنبأ عاطف عقلةدرعا48814522

يريف دمشق48922615
ن
فاطمةندإء نعيم إلريحاب

ن إلحريريدرعا49015678 لمياءندى حسير

داللندى دمحم خير إلخطيبريف دمشق49134948

تغريدنرجس حامد إلسعددرعا49215223

مروهنشوه عبدإلجليل إلعاضيدمشق49337262

يننضار مصطفن إلحموددرعا49419201 شير

ميساءنعمه نعيم إلجنياتريف دمشق49535875

فدمشق49639382 إيماننغم رضوإن رسر

روعهنغم عماد عليدمشق49741660

أملنغم دمحم ماهر إلحماميريف دمشق49825696

هناءنور أيمن سالمدمشق49935132

يدمشق50035576 صفانور إيمن إاليوب 

حميدهنور عبد إلكريم إلشليلريف دمشق50127826

ميساء إلعبدإلمجيدنور عبدإلمجيد إلرحمودير إلزور5029120

هدوهنور عمار دإؤددمشق50341842

عيشهنور قاسم إلشحادإتدرعا50414774
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هالهنور مأمون إلسعديدرعا50516015

رإنيهنور دمحم كياليإلالذقية50615875

يدمشق50737430 رنانور دمحم باسل توتنح 

رنانور دمحمحسام إلرفاعيدمشق50837258

هبةنور نورس حامدريف دمشق50925708

فاطمهنور يوسف ليلريف دمشق51038477

إنديرةنور إلهدى عامر إلسقاريف دمشق51140133

ن دمحم فؤإد خماشدمشق51245004 منالنور إليقير

ريمنورس فرإس عودةإلقنيطرة5135231

دإريننوره دمحم طرإبلىسيدمشق51439476

يدمشق51537256
 
نرسيننوزت طالل إنفوق

رشانيبال وإئل إبو صلوعدرعا51616295

رحابهاجر علي سميدريف دمشق51729138

ندمشق51820388 إيمانهادي حيدر إلحسير

سىه حسنهادي نارص إلسيددمشق51920997

نرسينهانيا أكرم حمدإنريف دمشق52035905

فائزههبه إحمد غزإلدمشق52135740

هبه إحمد يحنرريف دمشق52227833
منن

زهرههبه رضوإن جنيدحماة52319437

مدرعا52418040 وفاءهبه عمار إلي 

حمدههبه قاسم نقرشريف دمشق52539224

إنعامهبه هللا دمحم عبد إلوإحدإلقنيطرة5266588

إصالههدى إحمد إلحالقدمشق52744298

صفاءهدى إحمد بكريدمشق52837252

5291E+07سوزإنهدى عبد إلرحمن إلدنيفاتإلسعودية

نريف دمشق53025106 فاطمههدى عبد إلرزإق مشمشتير

هناءهدى ماهر إلباشادمشق53136600

هناديهديل أحمد إلرإشددمشق53238292

تمامهديل إنور إبو زلفهدرعا53317161

عتابهديل شعبان جحجاحدمشق53437716

ف إلديندمشق53536713 فتونهديل عمر رسر

ههديل محمود إلبحريريف دمشق53634974 إمير

صفاءهزإر علي هيلمدمشق53737354

فاطمةهنا جمال إلدين عز إلدينإلسويدإء5384963

يدمشق53937143
ن
آالءهناء إحمد إلقفه ق

يهناء وضاح إلسعديدمشق54038882
 
باسمه إلشاالب
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زهورهيا دمحم عبد إلفتاح يوسفدمشق54135601

يريف دمشق54225738 ثناءهيا محمود إلشلن 

سوسنوئام بدر حسنإلقنيطرة5437121

ميسونوئام فريد إليونسدرعا54415452

خلودوإئل فؤإد سليقهإلسويدإء5453614

هوعد مصطفن إلحجازيدرعا54615453 بشير

إقبالوعد يارس مطلقريف دمشق54733400

يدمشق54843202 زمزم بغدإديوفاء بشار إلشعن 

ميساءوفاء عمر مسلمريف دمشق54938271

ينوالء منصور إالحمددمشق55040019 شير

ريميارإ باسم تامردمشق55137879

حسينهيارإ بشير إليوسفإلحسكة55211108

خلوديارإ حازم إلحمويريف دمشق55337171

دعديارإ حسن إلمير عليريف دمشق55425742

صبحهيارإ حميد إلعبد إلرحمن إالحمدحمص55518732

إمنهيارإ فريد إلماغوططرطوس5569607

نريف دمشق55737176 لميسيارإ وسيم إبو شاهير

روإنيارإ يارس مزرزعريف دمشق55825750

إيمانيمان دمحم سالم صالحهريف دمشق55937935

نريف دمشق56024036 فاتنيمنن زهير ياسير

ىيوشع مفيد سالمطرطوس5615968 برسر

16 من 16صفحة 


