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طالب جامعة دمشق  -املكان جامعة دمشق
الرقم االمتحاني
0110001
0110002
0110003
0110004
0110005
0110006
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0110008
0110009
0110010
0110011
0110012
0110013
0110014
0110015
0110016
0110017
0110018
0110019
0110020
0110021
0110022
0110023
0110024
0110025
0110026
0110027
0110028
0110029
0110030
0110031
0110032
0110033
0110034
0110035
0110036
0110037
0110038
0110039
0110040
0110041
0110042
0110043
0110044
0110045
0110046

اسم الطالب
أبي نضال شقير
أحمد أنور الخضر
أحمد ابراهيم الموسى
أحمد اسامه عنقيره
أحمد جزاع الغصين
أحمد حامد المحمد الخلف
أحمد خليل الخلف
أحمد زكريا عشماوي
أحمد طه الحمد
أحمد عدنان التوم
أحمد فيصل الشعيب
أحمد قاسم كركي
أحمد قحطان المحمد
أحمد مبارك الحريري
أحمد محمد األحمد العيسى
أحمد نزار محمد
أحمد ياسر قوادري
أحمد زكريا مصطفى البغا
أريج خالد البرماوي
أسامة وديع الحرفاني
أسامه مفتخر الرواشده
إسالم جمال المطر
أسمهان النور احمد صالح
أشرف بسام المقداد
آصف أحمد السعود
أفين سليمان سليمان
آالء حامد الفيحان
آالء خالد بطحه
آالء قاسم الجوابره
آالء هشام الشويكي
آلمى فؤاد زريق
ألمى الياس بلدي
أمجد عبد الحميد نده
آمد محمد صالح علي
أمل فرزان ابو غانم
أمير عبد السالم عبيد
أمين ناصر عماشة
أنس أحمد محمد
أنس بسام الحرك
أنس عمر دريرش
أنس نزيه الحيجي
أنس نضال العبدهللا
آنيا مهدي اليوسف
آيا جمال محمد
إياد فضل الدين نده
آية أيمن عبيد

0110047
0110048
0110049
0110050
0110051
0110052
0110053
0110054
0110055
0110056
0110057
0110058
0110059
0110060
0110061
0110062
0110063
0110064
0110065
0110066
0110067
0110068
0110069
0110070
0110071
0110072
0110073
0110074
0110075
0110076
0110077
0110078
0110079
0110080
0110081
0110082
0110083
0110084
0110085
0110086
0110087
0110088
0110089
0110090
0110091
0110092
0110093
0110094
0110095
0110096
0110097
0110098
0110099
0110100
0110101
0110102
0110103

آية محمد علي عبار
أيمن اسامة عزالدين
أيمن محمد سامر تاجي
إيناس أحمد عيطة
أيهم محمد هيثم الحسيني
أيهم نعيم ميدع
اباء اسماعيل محمد
ابراهيم ثابت حمو
ابراهيم غسان حبيب
احمد آزاد علي
احمد ابراهيم الخليف العبدهللا
احمد ابراهيم نجيب
احمد امجد عواد
احمد حسين الحاج علي
احمد حسين الصطيف
احمد خالد حديفه
احمد صالح المحمد
احمد عبدالرحمن مراد
احمد عطاهللا المخلف
احمد علي ظاهر
احمد عمر الشهابي
احمد عمر مروة
احمد ماجد ضاهر
احمد محمد المساح
احمد محمد النهار
احمد محمد حسن
احمد ناصر الخالد
احمد وحيد العبد هللا
اسحار محمد خير البلخي
اسراء سيف الدين جدعان
اسالم محمد عبدالغني خضير
اسماء احمد الخليفه
اسماء خلف الحاج محمد العلي
اسماء عبدالعزيز الذياب
اسماعيل حمزه حسن
اسماعيل خالد محمد
اسيل محمود الفروان
اشرف صابر ابو سعده
االء خالد الطباع
االء محمد مارديني
االيهم سليمان طه احمد الفنوش
البتول بسام الشعابين
الشيخه هيا أحمد دياب
الصديق محمد العلي الحمد
العال خميس سليمان
المثنى اسماعيل المحمد
المثنى عمر عيسى احمد
المنذر حسوني الصالح
المى اكرم القاسمي
الياس بولس اللحام
الياس سعيد مدفوني
الياس فهد الرحال
اليان غطاس طعمه
اما جريس هالل
اماني عمر سنبل
امجد احمد حمود الشيخ
اميره عباس الشيخ

0110104
0110105
0110106
0110107
0110108
0110109
0110110
0110111
0110112
0110113
0110114
0110115
0110116
0110117
0110118
0110119
0110120
0110121
0110122
0110123
0110124
0110125
0110126
0110127
0110128
0110129
0110130
0110131
0110132
0110133
0110134
0110135
0110136
0110137
0110138
0110139
0110140
0110141
0110142
0110143
0110144
0110145
0110146
0110147
0110148
0110149
0110150
0110151
0110152
0110153
0110154
0110155
0110156
0110157
0110158
0110159
0110160

انس رؤوف سيد احمد
انطوني غسان ايوب
انوار هايل العامر
اوديت احمد ناصر
ايثار عصام الحجازي
ايالف محمد القاسم
ايمان عبد الكريم الهدهد
ايمان كنان همج
ايمن محي الدين زينيه
باسل جمال حمود
باسل خضر حسن
باسل خليل خللو
باسل زياد البطل
باسل علي العلي
باسل عمر العمري
باسل غسان شيخو
باسل محمود داوود
باسم علي الجاعوني
بانة أسامة الصباغ
بتول حسين حبنكه الشهير بالميداني
بتول سمير اسماعيل
بتول عبد الكريم خلوف
بتول علي الخطيب
بتول ياسر المذيب
بثينه برهان غزاله
بدر غسان عايدي
براءة حسان مقدسي
براءة حسن محمد
براءة خليل عبد القادر
براءة سليمان الشحمة
بسمله عبدالرضا كاظم العامري
بشار عبد اللطيف زكري
بشار عبد المجيد الفاكوش
بشار نضال هادي الخزرجي
بشرى صبحي السعيد
بشرى محمد المحمد الحسين
بشرى محمد منير العوده
بشير احمد الحريري
بهاء مروان غنيم
بيال محمد الحاج علي
بيان حسين زهوة
بيان مأمون العمارين
تالة لؤي تسابحجي
تسنيم خالد الطبجي
تسنيم عبد العزيز األرنب
تسنيم محمد صبحي حاج عبو
تسنيم محمد عدنان طعمه
تغريد عمر دحدل
تغريد محمد خالد المهايني
تقال أسامه مخ
تميم طارق حامد
تهامه محمود الحايك
ثائر يوسف شموط
ثريا علي جارهللا
ثناء اسماعيل العمار
جادهللا عزام الشيخ عطيه
جاندا صلح الدين محمود

0110161
0110162
0110163
0110164
0110165
0110166
0110167
0110168
0110169
0110170
0110171
0110172
0110173
0110174
0110175
0110176
0110177
0110178
0110179
0110180
0110181
0110182
0110183
0110184
0110185
0110186
0110187
0110188
0110189
0110190
0110191
0110192
0110193
0110194
0110195
0110196
0110197
0110198
0110199
0110200
0110201
0110202
0110203
0110204
0110205
0110206
0110207
0110208
0110209
0110210
0110211
0110212
0110213
0110214
0110215
0110216
0110217

جاندي مصطو حجي
جعفر حسن عاقل
جالل محمد الفريج
جمان سمير شعار
جمان عبد الكريم زينو
جميل غسان وزير
جهاد محمد التل
جهينة احمد الحريري
جورج حنا حداد
جورج نجيب نونو
جوليا بهاء المهنا
جومرد حسين كورو
جيالن زاهد عبدي
جين محمدخير محمود
حازم محمد الشيخ
حامد تحسين المحمد الجربوع
حسام محمد جادهللا
حسان احسان عرنوس
حسن أحمد عريشة
حسن باسم حيدر
حسن حسين حسو
حسن سعيد السماعيل
حسن علي ديب
حسن علي موسى
حسن فراس صعب
حسين عباس كريم
حكمت نجدات االحمد
حال ناصر المحمد العصفر
حمزة اسماعيل حواري
حنين احمد الهيبه
حنين محمود حامد
حيدر ناجي نادر
خالد حسن الحسن
خالد زياد عبد السالم
خالد محمد عيد التلي
خالد مصطفى سامي
خالد وليد ابوعون
خالديه هاشم برخش
خزمة حسين جربوع
خليل عبدهللا الصيدناوي
خير الدين عبد الرحمن خليل
دارين عبد خلف
دارين مصطفى الحاج علي
داليه جاسم المطلك
دانا محمد بخش
دانا مروان عوض
دانا ناجي الدخيل النمير
دانه حمزه عالمه
دانه عبد الرزاق يونس
داني عمر ابوزينة
دانيا حسين الدخيل
دانيا خالد الشماط
دانيا عوض الوادي
دجانه موسى ابراهيم
دعاء اسامه القادري
دعاء بشار العبد هللا
دعاء حسن صالح

0110218
0110219
0110220
0110221
0110222
0110223
0110224
0110225
0110226
0110227
0110228
0110229
0110230
0110231
0110232
0110233
0110234
0110235
0110236
0110237
0110238
0110239
0110240
0110241
0110242
0110243
0110244
0110245
0110246
0110247
0110248
0110249
0110250
0110251
0110252
0110253
0110254
0110255
0110256
0110257
0110258
0110259
0110260
0110261
0110262
0110263
0110264
0110265
0110266
0110267
0110268
0110269
0110270
0110271
0110272
0110273
0110274

دعاء عبد الغفار الفروان
دعاء فايز الحاج علي
دعاء محمد حاج قاسم
دعاء محمد راتب انيس
دعاء هشام الحاج زين
دنيا معين عبد هللا
دواد سليمان العلوش
ديانا عبد الرحمن الزيتون
ديانا عبدالرحمن هسو
ديانا محي الدين مراد
ديانا نضال عليا
ديما اسعد العبود
ديما شاهر اللحام
ديمة بشار الميداني
ديمة عالء الدين فيومي الخطيب
ديمه ياسق درويش
دينا ايمن صمون
رأفت محمد شمس
رؤى بشار المرقبي
رؤى كمال النن
رؤى محمد خير حاج ابراهيم
رئيف موسى المطرود
رائد احمد الشرهان
رابرين محمد صالح عثمان
راما احمد شاهين
راما راوي مخول
راما سمير اللحام
راما سمير مفتاح
راما عادل الحصان
راما علي إبراهيم
رامة محمد مازن مراد
رامح نمر نمر
رامي أحمد العمر
رامي خالد الفاضل
رامي ناجي زين الدين
رامي وائل عبدو
رانيا عبدالرزاق القنبر
ربا سعيد الساعور
ربا محمد بسام الخراط
ربا محمد ربيح مراد
رحاب محمدبسام سكر
رزان بشار كنج
رشا عبد الكريم شباط
رشا محمد الصباغ
رضية محمد ابراهيم
رغد خليل إبراهيم
رغد عبد هللا الخلف
رماء عبد الكريم بكار
رنا درويش درويش
رند راجي شهدا
رنكين عبدالسالم درويش
رنيم ابراهيم عباس
رنيم ايمن أسما
رنيم خالد العوا
رنيم مروان الحالق
رنيم نجم الخوري
رهام بالل أحمد

0110275
0110276
0110277
0110278
0110279
0110280
0110281
0110282
0110283
0110284
0110285
0110286
0110287
0110288
0110289
0110290
0110291
0110292
0110293
0110294
0110295
0110296
0110297
0110298
0110299
0110300
0110301
0110302
0110303
0110304
0110305
0110306
0110307
0110308
0110309
0110310
0110311
0110312
0110313
0110314
0110315
0110316
0110317
0110318
0110319
0110320
0110321
0110322
0110323
0110324
0110325
0110326
0110327
0110328
0110329
0110330
0110331

رهام عمر عدنان
رهام محمود محمد
رهام موسى الجردي
رهام نصر الدين الرمان
رهام يحيى شروف
رهف توفيق طنوس
رهف زهير حمصي الجاسم العيسى
رهف عثمان العثمان
رهف نايف شرف الدين
رواء محمد العكلة
روان احمد الحالوش
روان رضا الطنبولي
روان محمد ضاحي
روجان جمال عثمان
روجيه ماهر سركيس
روزيف مصطفى زيدان
رولى محمد داود
ريحان مصطفى محمد علي
ريم رازق نهري
ريم عصام النواصره
ريم علي عثمان
ريم مأمون ضاهر
ريما حازم عطاري
ريما نزار عليان
ريهام عماد فياض
زكريا هالل الصالح
زمزم عبد القادر الشلش
زين عبدالقادر برادعي
زينب حسين علي
زينة جمال البيطار
زينة منصور حداد
ساجده عبد الكريم الحمدان
سارة حسن خضور
ساره زافين قره بيت
ساره محمود الريش
سازان عبدالرحمن ابراهيم
سالم رجا النصرهللا
سالي عبدالرحمن الحسيان
سالي ماهر الحاج هنيدي
سامح علي مدنية
سامح محمد جمال الديري
سامر محمد وهيب العوده
سامي ثائر صمون
سامي سامر شالح
سجيع تيسير ابو شاهين
سدرة محمد نوفل قاق
سدره اسماعيل عبله
سعد عمر هائب العمر المشرف
سفانة سليمان الشبلي
سفيان ضيف هللا الديري
سالفا محمدنذير حسين
سالفه عز الدين احمد
سالم شحادة الحريري
سالم يونس القويدر
سلمان ثابت عدرا
سلمان محمد ناصر
سليمان شعاع األمير

0110332
0110333
0110334
0110335
0110336
0110337
0110338
0110339
0110340
0110341
0110342
0110343
0110344
0110345
0110346
0110347
0110348
0110349
0110350
0110351
0110352
0110353
0110354
0110355
0110356
0110357
0110358
0110359
0110360
0110361
0110362
0110363
0110364
0110365
0110366
0110367
0110368
0110369
0110370
0110371
0110372
0110373
0110374
0110375
0110376
0110377
0110378
0110379
0110380
0110381
0110382
0110383
0110384
0110385
0110386
0110387
0110388

سليمان نبيل ابو عمار
سماح عمر عالوي
سندس عمر عاروب
سهام محمد عالم
سهير نبيل ابوراس
سوار هيثم نادر
سوزان سمير الذياب
سوزان نذار النفاخ
سوزان وديع الشماس
سولياز محمد شفيق االبراهيم
سولين عبد العزيز بشار
سومر نوفل الياس
شادي عبد العزيز احمد
شاهين فايز معمر
شذا احمد سليمان
شذى عدنان الحوامده
شذى ناصر صويتي
شريفان قاسم احمد
شغف أحمد فاعور
شفاء محمد العيدان
شهد عبد الحميد بهلول
شيار حسين عمر
شيرين جمال قطليش
شيرين محمود حسين
شيالن عادل شيخو
شيماء ابراهيم العبد العزيز
شيماء جهاد غبشه
شيماء عوض خليل
صافيه محمود عبد هللا
صالح حمدي عبد الحميد حمدي
صالح فائق زورو
صايل نواف ابو الكاس
صبا اكرم الموسى
صبا عبد الناصر البوظة
صبرين عمر حالوة
صفاء نصر الفاعوري
صفيه نذير صعب
صالح احمد جمعة
صهيب مروان الخلف الخرابه
ضياء محمد كوشكار
طارق بركات رشوان
طارق حبيب رعد
طارق زياد الترك
طارق محمد احمد
طاهر عبد الغني البربري
طاهر مجد زيداني
طوني عطيه يوسف
عائده مصطفى ديب
عائش احمد العايش العروه
عاتكه عبد الكريم الحسن االحمد
عامر بشير عيون
عامر زهير عامر
عباده محمد جودت العسراوي
عبد الحكيم محمد عبدي
عبد الرحمن صبحي الكنامه
عبد الرحمن صالح قندح
عبد الرحمن علي ضياء الدين

0110389
0110390
0110391
0110392
0110393
0110394
0110395
0110396
0110397
0110398
0110399
0110400
0110401
0110402
0110403
0110404
0110405
0110406
0110407
0110408
0110409
0110410
0110411
0110412
0110413
0110414
0110415
0110416
0110417
0110418
0110419
0110420
0110421
0110422
0110423
0110424
0110425
0110426
0110427
0110428
0110429
0110430
0110431
0110432
0110433
0110434
0110435
0110436
0110437
0110438
0110439
0110440
0110441
0110442
0110443
0110444
0110445

عبد الرحمن محمد الخضراء
عبد الرحمن محمد علي
عبد العزيز عبد الحنان العكله
عبد العزيز عدنان الضيف
عبد القادر صالح شيخ علي
عبد هللا محمد بشير خانكان
عبد الهادي معتز باهلل صعيدي
عبدالقادر سامر اللبواني
عبدالقادر عبدالكريم الموسى
عبدالقادر مثنى الجاسم
عبدهللا خليل نكد
عبدهللا سمير درزي
عبدهللا عايد الحران
عبدهللا ناظم المحمد
عبدهللا نبيل قراقط
عبدهلل مأمون العرفي
عبيدة عبد األحمد
عبيده كندي الزاقوت
عبير حسين العبدهللا
عبير قاسم عبده
عبير مأمون ياسمينه
عدله يوسف اسماعيل
عدنان هشام شعالن
عدي عبد الناصر العوده هللا
عروه غسان النايف الهزاع
عطاهلل شاهر سيد
عال عبدالرحمن الحاج طحطوح
عال غانم عيسى
عال فؤاد المقداد
عال محمد حبيب
عال مصطفى حمود
عالء اسعد زيدان
عالء عثمان طه
عالء الدين علي السكاف
عالء الدين محمد ياسر الخاني
عالم حميد بطرس
علوان محمد محمد
علي أحمد اليوسف
علي احمد جوريه
علي احمد حمدان
علي احمد مالح
علي اسماعيل علي
علي تحسين المناسترلي
علي زهير ابراهيم
علي سليمان علي
علي عادل محمود
علي عبدهللا الكردي
علي غسان عرفات
علي فيصل عيسى
علي محمد اسعد
علي محمد سالمة
علي نصر شباط
علي هيثم المحمد
علي وحيد أسعد
علي ياسر الموعي
علي الرضا حسن حمية
علي طه جمال زعيتر

0110446
0110447
0110448
0110449
0110450
0110451
0110452
0110453
0110454
0110455
0110456
0110457
0110458
0110459
0110460
0110461
0110462
0110463
0110464
0110465
0110466
0110467
0110468
0110469
0110470
0110471
0110472
0110473
0110474
0110475
0110476
0110477
0110478
0110479
0110480
0110481
0110482
0110483
0110484
0110485
0110486
0110487
0110488
0110489
0110490
0110491
0110492
0110493
0110494
0110495
0110496
0110497
0110498
0110499
0110500
0110501
0110502

علياء محمد علي الكيالني
علياء محمد منير األيتوني
علياء ياسين األيوبي
عماد هيثم العيد
عمار بسام الدالي
عمار خلدون أبو النصر
عمار مفيد الخليل
عمار ياسر قطيش
عمار يوسف صيام
عمر بدر الدين رجب
عمر حمزه الخليف
عمر صالح الدين حاج حمدو
عمر عبد الفتاح القصاص
عمر عبدو السرور الصالح
عمر محمد طاهر السعدي
عمر محمد مصعب ابوجيش
عنان مصطفى البعلي
عهد حمود ورور
عهد عادل عكاشه
عوض احمد المصطفى
غالب عاصم الزعبي
غانم سمير رجب الحسين
غدير محمد عباس
غرام محمد جمال المبارك
غزل ماجد النحاس الحمصي
غفران اسماعيل اسماعيل
غنوه هشام ونوس
غنى مازن حيدر
غيث نزار الزعيم
غيداء سمير الواكد
فؤاد نبيل عودة
فادي حكمات جربوع
فادي خالد شقروف
فادي سليم الصباغ
فادي عبود عبود
فادي مؤيد ابو صالحه
فارس عائش السليم
فاطمة راتب بالل
فاطمة محمد رضا حجيج
فاطمة الزهراء محمد رفعت الغاوي
فاطمه عوض العلي
فايز محمد بديع وانلي
فايزه خانم عبد المنعم البندقجي
فرح عاصم عزام
فرح غياث علوني
فرح محمد نبيل نورهللا
فواز فايز أبوشوارب
فواز فايز يوسف
فينا ايليا سابا
قاسم سرحان الياسين
قصي رضوان عبد الهادي
قصي محمد الفالح
قمر ابراهيم الحاج بدران
قمر وليد الحمودالخضر
قيس هيثم فلحوط
كابي فداء جبور
كاجين مصطفى زيدان

0110503
0110504
0110505
0110506
0110507
0110508
0110509
0110510
0110511
0110512
0110513
0110514
0110515
0110516
0110517
0110518
0110519
0110520
0110521
0110522
0110523
0110524
0110525
0110526
0110527
0110528
0110529
0110530
0110531
0110532
0110533
0110534
0110535
0110536
0110537
0110538
0110539
0110540
0110541
0110542
0110543
0110544
0110545
0110546
0110547
0110548
0110549
0110550
0110551
0110552
0110553
0110554
0110555
0110556
0110557
0110558
0110559

كارمن حبيب وهبي
كامل سليم السالم
كانيوار عز الدين عثمان
كبرئيال حنا دنحو
كرم بسام القنصل
كرم نزار الفروان
كريستين سليمان شحاده
كريستينا طوني حريز
كلستان نزير محمد
كمال عبد الحميد ابراهيم
كناز ايمن ابوزعل
كنان خلف الحنيف
كنان سامر العبود
كنان فضل الدين نده
كنده منير الخطيب
الرا عبود عبود
الفا محمد امين عبدهللا
لبانه صالح الحتامله
لبنى حيدر رستم
لبنى محمد نقرش فهده
لبنى نذير موسى العش
لبيب شوقي سابق
لجين حسان عباس
لجين زهير منصور
لما منصور الالفي
لورين جمال محفوض
لورييه ادمون ضومط
ليان محمد حمود
ليالس محمد زهير جاويش
ليالف محمد حسن
ليلى سليمان حداد
ليلى فرانشيسكو مادي
لين سمير سرور
لين محمد أحمد الناطور
لين مصطفى جالل البخاري
لينا عبد الفتاح قويدر
لينا منير قرقوط
مؤيد خالد حسون
مؤيد علي الحمود
ماري سامي بنود
مارينا عبدالسالم أبونبوت
مازن محمد زاهر المبارك
ماسه محمد المصون الطرقجي
ماهر سامر ديب
ماهر عبد العزيز الحصان
مايك بوغوص شناكيان
مجد امين ظيف هللا
مجد جمال فلوح
مجد حامد الشواخ
مجد عارف الشاطر
مجد علي الشيخ حيدر
مجد فهد غزال
مجد كمال عيزوقي
مجد مأمون سويدان
مجد محمد العلي
مجدولين أحمد لطوف
مجدي ميالد عوكان

0110560
0110561
0110562
0110563
0110564
0110565
0110566
0110567
0110568
0110569
0110570
0110571
0110572
0110573
0110574
0110575
0110576
0110577
0110578
0110579
0110580
0110581
0110582
0110583
0110584
0110585
0110586
0110587
0110588
0110589
0110590
0110591
0110592
0110593
0110594
0110595
0110596
0110597
0110598
0110599
0110600
0110601
0110602
0110603
0110604
0110605
0110606
0110607
0110608
0110609
0110610
0110611
0110612
0110613
0110614
0110615
0110616

محرز سليمان شمس
محمد أحمد الحوراني
محمد أحمد الدعاس
محمد أحمد مصطفى
محمد ابراهيم الطعمه
محمد ابراهيم حاج عدنان
محمد احمد اليحيى
محمد احمد ديوب
محمد احمد رزوق
محمد اسامه محمد نوري
محمد اصالن اسماعيل
محمد باسم قنبر
محمد بدر الدين الريس
محمد تحسين االسماعيل
محمد توفيق زعرور
محمد حسن الحسن
محمد حسن النوفل
محمد حسني بخيت
محمد خالد العبد الحسين
محمد خالد سلوم
محمد خليف العبهول
محمد خليل الهفل
محمد سلمان خلف
محمد سهيل الحمصي
محمد شكري عثمان
محمد صالح الدين ابو السل
محمد عبد الكريم الشمالي
محمد عبد الوهاب القواريط
محمد علي اسود
محمد عماد غزاله
محمد غازي الناصيف
محمد فواز ديروان
محمد قاسم اسماعيل رجب
محمد محمد طناطره
محمد محمد نبيل اللبابيدي
محمد محمود الزايد
محمد محمود قاطوع
محمد مكرم قبالن
محمد منير جلبي
محمد موفق ادريس
محمد نبيل عوض
محمد نصوح المحاميد
محمد هيثم محمد
محمد وائل الحلقي
محمد أنس عبد اللطيف الشلبي
محمد بشير عبد الرزاق الجمال
محمد تميم خالد اقدح
محمد حسن نضال احمد
محمد ربيع احمد شهاب الدين برنيه
محمد طارق محمد صفوت امهان
محمد عبد الباسط زهير النقشه
محمد عدنان محمود ياسين
محمد عز الدين عبدو رفاعي
محمد علي انور الحمد المسلم
محمد علي خليل الدرة
محمد عمر عبد الرحمن رفاعي
محمد عمر فايز الكرش

0110617
0110618
0110619
0110620
0110621
0110622
0110623
0110624
0110625
0110626
0110627
0110628
0110629
0110630
0110631
0110632
0110633
0110634
0110635
0110636
0110637
0110638
0110639
0110640
0110641
0110642
0110643
0110644
0110645
0110646
0110647
0110648
0110649
0110650
0110651
0110652
0110653
0110654
0110655
0110656
0110657
0110658
0110659
0110660
0110661
0110662
0110663
0110664
0110665
0110666
0110667
0110668
0110669
0110670
0110671
0110672
0110673

محمد عيد حسن صباغ
محمد فراس محمد مروان آقبيق
محمد قتيبه عبد الحكيم البني
محمد لؤي جمال فياض
محمد مجد احمد مارديني
محمد مهدي محمد شباط
محمد نبيه محمد جمال الحفار
محمد نوفل نظام نصر
محمد ياسر أحمد صندوق
محمد يوسف محمد ماهر يوسف ابو حمد
محمود أكرم الدعاس
محمود تيسير بكور
محمود حمود حمودالمصطفى
محمود خليل كركوكلي
محمود غانم عيسى
محمود بركات احمد العياش
مدلين خليل قداح
مراد عمار العاسمي
مرح عقل علي
مرح فضل هللا الحمد
مرعي ابراهيم داود
مرهف جمعه الخضر
مروة حسام أبو طبيخ
مروة ماهر خير هللا
مروى أكرم القسطي
مريانا أيمن عباس
مريم حمزه مصطفى
مريم رزق الصمادي
مزكين مسلم حاجي حسين
مسعود دحام احمو
مسعود محمد فارس
مصطفى بشار زين
مصطفى حافظ الصادق
مصطفى خلف العبدهللا
مصطفى عبدو مفضي
مصعب عبدهللا خوجه
معاذ ابراهيم الفالح
معاذ محمد إبراهيم
معاذ محمد خير موسى باشا
معتز عرفان سكر
مالك صالح العبيد
ملحم اسعد الصفدي
ملهم بسام الحلبي
ممدوح عدنان الشوشي
ممدوح علي الحمد
منار رجا خصي
منار نور الدين بقلة
مناف احمد الصكر الغضبان
مناف علي الجباوي
منهل حسن حمود
منى الياس حجابو
منى سابا الخوري
منى محمد اليوسف
منى محمد كنعان
منير محمد صباغ
مها شحاده سليط
مها عليشان الخلف

0110674
0110675
0110676
0110677
0110678
0110679
0110680
0110681
0110682
0110683
0110684
0110685
0110686
0110687
0110688
0110689
0110690
0110691
0110692
0110693
0110694
0110695
0110696
0110697
0110698
0110699
0110700
0110701
0110702
0110703
0110704
0110705
0110706
0110707
0110708
0110709
0110710
0110711
0110712
0110713
0110714
0110715
0110716
0110717
0110718
0110719
0110720
0110721
0110722
0110723
0110724
0110725
0110726
0110727
0110728
0110729
0110730

مهند سليمان بشور
مهند عماد سرية
مهند محمود قضباشي
موسى نزار الجمال
مي اياد حيدر
مي غسان خضر
ميديا عبدالقادر ابراهيم
ميس الريم اسماعيل العلي
ميالد فؤاد عبد الملك
ميالد محمد كريز
ناريمان جرجس ضاهر
نالين عبد الفتاح خليل
ناهد قدور الحلبي
نجرس خليل محمد النجرس
نجم تيسير البني
نده نعيم بعله
ندى أكرم الممساني
ندى احمد نابلسي
ندى برهان الدين ابا زيد
ندى نديم بلجوس
نشوان محمد سعيد الشكال
نصر ناصر الرجى
نعمان محمد نجيب السيد طه
نعيم انور السالمه
نغم رفعت حالويك
نغم موريس مواس
نهى محي حسو جاويش
نوار منير صفايا
نور ابراهيم كناكري
نور احمد مهند المال
نور بهاء الدين ابو جيب
نور ربيع عبده
نور صالح الدين صيلين
نور غسان المحمد
نور فادي الحداد
نور محمد الصليبي
نور محمد خليل
نور نمر ايوب
نور الهدى وليد شعبان
نورشان محمد مازن المهدي
نيرودا فؤاد عثمان
نيكوال جورج نعوم
هاجر احمد ابو رومية السعدي
هبه احمد العلي
هبه احمد الفروح
هدى يحيى جعاره
هديل راضي بو مسعود
هشام فايز الكردي
هال حسني الرفاعي
هالل محمد مطر
هنادي نبيل زوارعة
هند خالد االحمد اإلبراهيم
هند سليم عزيز عبدالمنعم
هند فاضل كاظم
هند محمد هالل
هيا بشار عربي
هيا زياد الكاظم

0110731
0110732
0110733
0110734
0110735
0110736
0110737
0110738
0110739
0110740
0110741
0110742
0110743
0110744
0110745
0110746
0110747
0110748
0110749
0110750
0110751
0110752
0110753
0110754
0110755
0110756
0110757
0110758
0110759
0110760
0110761
0110762
0110763
0110764
0110765
0110766
0110767
0110768
0110769
0110770
0110771
0110772
0110773
0110774

هيا صالح زغيبة
هيا عبد الكريم الحكيم
هيا ماجد اسعد
هيا مازن سويلم
هيفي محمود محمود
وائل صالح الدين عالء الدين
وائل محمد الحسن
وائل منير يازجي
وداد محمد االسمر
ورد نزيه سموع
وسام جابر حرفوش
وسام عبدهللا طيفور
وسيم عبدالكريم عجوه
وسيم وهيب نعيم
وفاء احمد المشوط
وفاء اسماعيل سمره
والء أحمد أرشوكية
والء بديع الجالق
والء سامي سمعان
والء ياسر مخزوم
يارا طارق الزعيم
يارا عصام حديفه
يارا محمد رياض كيزاوي
يارا نضال العبد هللا
يازد حمزه عيسى
يازد محمد اسماعيل
ياسر محمد الحبال
ياسمين غسان رشيد
ياسمين فهد عصفور
يزن جمال شتات
يزن حافظ العلي
يزن سامر عبود
يزن مجد الدين الجاسم
يسر محمد رشاد الدوني
يمان أحمد وسوف
ينال محي الدين طالب
يوسف أحمد خطيب
يوسف احمد الغزالي
يوسف الياس جمعه
يوسف ايمن العقله
يوسف خيرالدين غنام
يوسف شندين عثمان
يوسف عدنان الخريوش
يوسف نبيل قزح

مدير عام مركز القياس والتقومي
الدكتورة ميسون دشاش

