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يريف دمشق16855 ابتهال خالد الشتيويأدب 

يدمشق24938 يأدب 
ابراهيم عبد الحكيم البلخ 

يدمشق31005 ابراهيم علي راشدأدب 

يدرعا42605 ابراهيم محمود الزينأدب 

يدرعا5285 احمد بشار خصاونهأدب 

يدمشق6474 احمد شادي ابراهيمأدب 

يدمشق74984 احمد عمر راجحأدب 

يريف دمشق8508 احمد فخرالدين فخرالدينأدب 

يريف دمشق9870 احمد محمد درويشأدب 

يريف دمشق10716 احمد محمود الملحانأدب 

يالقنيطرة1140 ارزدوان عيىس حسنأدب 

يدير الزور122105 اسامة بشير السالمةأدب 

يريف دمشق136102 اسماء مصطف  الجاسمأدب 

يريف دمشق14673 اسماعيل احمد الخلفأدب 

يدرعا152664 يأدب 
امجد جمال الخصواب 

يالقنيطرة16339 ايهم انور العيىسأدب 

يدمشق171073 ايهم سعدي رسيىسيأدب 

يريف دمشق18674 إياد عادل ابو عسافأدب 

يدمشق196169 وديأدب  ي وسيم الجير أب 

يدمشق206263 أحمد محمد كيوانأدب 

يدمشق21456  علي يونسأدب 
أمير 

يدمشق22433 وز يوسفأدب  بشار نير

يطرطوس23895 بالل خالد الخليلأدب 

يريف دمشق24303 بيسالن ينال سطاسأدب 

يدمشق25494 جعفر كمال خضورأدب 

يريف دمشق263144 جينا خالد فنصةأدب 

يريف دمشق27675 حازم محمد حمدأدب 

يريف دمشق287216 حال محمدجمال دقىسيأدب 

يدمشق29500 حيدر بشار درويشأدب 

يدمشق30502 حيدره رامز االبراهيمأدب 

يدمشق316690 خالد محمد الغفريأدب 

يدرعا321095 خالد يوسف محمودأدب 

ي للعلوم السياحية والفندقية ريف دمشق
ي مسابقة المعهد التقاب 

 
أسماء الناجحير  ف
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يريف دمشق337253 دينا محمد حسام بيدسأدب 

يدمشق3410658 رغد أحمد الوسوفأدب 

يريف دمشق356132 يل ابوه الحاجأدب  رهام سعيد جي 

يدمشق361148 ريبال محمد محفوضأدب 

يريف دمشق377345 ريمان عمار الحبالأدب 

يدمشق383963 زكوان سالمة الفاعورأدب 

يدمشق391149 زين الدين جي  صالحأدب 

يدمشق40505 أدب 
زين طالل خض 

يدمشق416772 زين يونس سليمانأدب 

يدير الزور424343 زينب سليمان عليأدب 

يريف دمشق4310394 ه زكي منالأدب  سمير

يدير الزور44701 عبد الحكيم ايمن الخلفأدب 

يدير الزور45734 يأدب  عبد الكريم حاتم الشعيب 

يريف دمشق46660 عبد هللا شادي الخليلأدب 

يدرعا471876 عبد هللا مياس الجمازأدب 

يدير الزور48114 عبد المجيد فاتح مشهورأدب 

يدمشق492546 عبد الوهاب سامر جبلأدب 

يدمشق506946 عبدالرحمن محمدسمير العطارأدب 

يالقنيطرة51306 عبدالعزيز محمد العودهأدب 

يدمشق524147 عثمان محمد عز الدينأدب 

يالقنيطرة53342 يأدب 
عدي محمد العجلوب 

يدمشق54513 بهأدب  علي سلمان رسر

يدمشق554199 علي عبدهللا مخيي أدب 

يدمشق56466 علي محمد حمودأدب 

يريف دمشق57677 عماد جهاد عثمانأدب 

يدمشق587200 عمر عبد المجيد الطاهر الحمودأدب 

يدمشق59469 غدير سهيل حميشهأدب 

يريف دمشق606454 أدب 
غفران حسان المصطف 

يريف دمشق616461 ي الربيعأدب 
 
فاطمه عادل الالف

يدمشق625558 قصي محمد خير العرساويأدب 

يريف دمشق6310327 لبانة يوسف بوشأدب 

يريف دمشق64680 ماهر عماد الطالبأدب 

4/2



االسم الكاملالفرعالمحافظةاالكتتاب#

ي للعلوم السياحية والفندقية ريف دمشق
ي مسابقة المعهد التقاب 

 
أسماء الناجحير  ف

يريف دمشق652648 مايا يوسف محفوضأدب 

يدمشق667380 مجد حكمت االحمدأدب 

يريف دمشق67729 محمد ابراهيم الملحانأدب 

يدرعا68504 محمد ابراهيم الموالأدب 

يدمشق695609 محمد ابراهيم حصيدهأدب 

يدمشق708644 محمد براء نور الدين ابو حربأدب 

يدمشق711325 محمد بسام عجاويأدب 

يريف دمشق72668 محمد بكري سيد بكورأدب 

يدمشق73280 أدب 
محمد ثائر الخض 

يدمشق745664 محمد سعيد ابراهيمأدب 

يدمشق751411 محمد سعيد مؤيد بحريأدب 

يدمشق761422 محمد عبد الرحمن خالد ملليأدب 

يدمشق77157 محمد فواز محمود المضيأدب 

يدمشق787624 يأدب  محمد مازن حلب 

يالالذقية793172 محمد يحبر وسوفأدب 

يريف دمشق80772 محمود خليل العامرأدب 

يدمشق81528 محمود مازن العيىسأدب 

يدمشق8211396 مرح جميل ادريسأدب 

يدمشق8378 معاذ أحمد العكاويأدب 

يدمشق848010 نسيم تيسير جربوعأدب 

يدمشق8510915 هديل اسكندر الراعيأدب 

يريف دمشق867577 يأدب  وئام محمد زياد التغلب 

يدمشق87530 يزن زياد سميرأدب 

يدمشق888135 يعرب خض  ابراهيمأدب 

أحمد فادي هاشمعلميريف دمشق8915804

بديع ابراهيم السوسيعلميدمشق9025184

يعلميريف دمشق9134401
جودي أيمن الحلواب 

دانيا عصام زمريقعلميريف دمشق9226551

دلع باسل المحمودعلميريف دمشق9326733

ذو الفقار ناظم سليمانعلميدمشق9421097

رنا جابر السليمانعلميحماة9519960

رند رائد منونعلميريف دمشق9626735
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رهف محمدموفق شبيبعلميريف دمشق9734486

زين العابدين فواز درويشعلميدمشق9821103

يعلميريف دمشق9934540
 
سنا مازن صاف

عمر محمد غنيمعلميدمشق10028886

قتيبه حسن مطرعلميدمشق10128974

يعلميريف دمشق10217983
مجد لؤي الحصب 

محمد فاروق الطباععلميريف دمشق10318073

محمد مازن ديوبعلميدمشق10419154

محمد ماهر عبد المجيد شماعلميدمشق10530358

محمد يخي نعمانعلميدمشق10621178

محمود لبيب مصطف علميدمشق10721320

وائل خالد شماعلميدمشق10830490

4/4


