
العنوانالتقديرالمعدلالجنسالجنسيةشعبة التجنيدمحل القيدثانويةتاريخ اول تسجيلالمحافظةمكان وتاريخ الوالدةاسم االماسم االباالسم والكنيةالرقم االمتحاني
طرطوس ذكرع سطرطوسخراب ٢٧٦٨ادبي2004/2003طرطوسطرطوس - ١٩٨٢افراحعصامباسل احمد٣٠٠٢٨٩
نقص صورة ھوية ذكرع سالزبدانيعين الفيجة ٤٨ادبي2013/2012ريف دمشق عين الفيجة - ١٩٨٤فاطمةتيسيرابراھيم حبيب٣٢٢٩٩٢
نقص صورة ھوية ذكر ع سالقنيطرة المبطمية ادبي2016/2015درعادرعا - ١٩٩٧حبسهمحمداحمد الجبر٣٢٧٩٤٠
شارع االمين ذكرع سالعامة قنوات باب سريجة ٢٦٠ادبي2014/2013دمشق دمشق - ١٩٩٣هناءممدوحاحمد جنيد٣٢٣٠٨٦
نقص صورة ھوية فلسطين علمي2006/2005دمشق دمشق - ١٩٧٦خضرةحسناحمد شاويش٣١٣٤٣٢
صيدنايا ذكرع سالتلحفير فوقا ١٤٠ادبي2014/2013ريف دمشق دمشق - ١٩٧٥ساره علياحمد ناصيف٣٢٣١١١
مشروع دمر انثى ع سحالق ٢/٥ادبي2016/2015الحسكة الحمراء - ١٩٦٨طيبه علياديبه حسن٣٢٦١٦١
مساكن برزة انثى ع سشيخ ياسين ٢٠٤علمي2012/2011دير الزوردمشق - ١٩٧٦نوريهعبد اهللاروى العرفي٣١٨٨٣٧
السويداءانثى ع سالسويداء ٢٧٨٠علمي2015/2014السويداء السويداء - ١٩٨٩حياة سالمأروى عريج٣٢٤٥٦٩
ضاحية يوسف العظمة ذكرع سجبلة درغامو ٦٥ادبي2016/2015الالذقية درغامو - ١٩٨٢حسيبهحسناسامه سعيد٣٠٢١٢٩
دمشق - قابون ذكرالفلسطينية فلسطين صفد مغار الخيطادبي2005/2004دمشق - ١٩٨٤زهرةفخرياسامة عبد الكريم٣٠٢١٦٧
درعا انثى ع سداعل ٢٠٦ادبي2013/2012درعاداعل - ١٩٩٤ديانا احمداسراء ابو عره٣٢١٨٥٢
الميدان انثى ع سعصفور ١٠٧ادبي2014/2013دمشق دمشق - ١٩٩٤سهام نعيماسماء البديوي٣٢٣١٢٩
دمشق - سبع بحرات ذكرع سمنبجالرفيعة ٣ادبي2019/2018حلبالرفيعه - ١٩٨٩فهيمهاحمداكرم الحاج حسين٣٣٤٩٧٩
معضمية انثى ع ستالزيق نواقير دليبة ١٣ادبي2013/2012الالذقية دمشق - ١٩٩٥سلوىنجاهآالء ابراھيم ٣٢١٨٦١
قدسيا انثىع سكفر بطنا ١٣١ادبي2014/2013ريف دمشق دمشق - ١٩٨٦منى فوازالطاف عنتر٣٢٣١٥١
القرداحة انثى ع سالقرداحة مرج موسى ١٥ادبي2012/2011الالذقية جبلة - ١٩٨٧سميره ياسرالمجتبى موسى٣١٩١٩٧
الالذقية ذكرع سالحفة الرامة ١٣ادبي2014/2013الالذقية الرامه - ١٩٩٤عفافهيثمالمفدى احمد٣٢٣١٥٣
صحنايا ذكرع سريف مصيافعين الشمس ٧٣علمي2011/2010حماهدمشق - ١٩٩٢اعتدالحسنالمقداد صالحه٣١٧٩٣٨
نھر عيشة انثى ع سقرية اسقاط ١٥ادبي2013/2012ادلبدمشق - ١٩٩٣نجاحساميالھام باكيرو٣٢١٨٧٥
زملكا انثىع سمدينة القنيطرة ٨٤٠/٧٥٥ادبي2010/2009القنيطرة الرياض - ١٩٨٩منى موفقاماني المصري٣١٦٨١٦
يبرود - حي القاعة انثى ع سيبرود حي القاعة ٥٣ادبي2014/2013ريف دمشق يبرود -١٩٩٤وفاءعبد الرحمنآمنه صيبعه٣٢٣١٧١
دمشق - الخطيب انثى ع سشاغور سجن ٤٣ادبي2014/2013دمشق دمشق - ١٩٩٥هناءمحمد ايمناميره السمان٣٢٣١٧٥
نقص صورة ھوية انثى ع سادبي2015/2014حماهفاطمة نصراميمه شاھين٣٢٤٦٠٨
محمد زياداناس سعد الدين٣٢٨٢٥٤
السيدة زينب ذكرع سالقنيطرة الدلوة ٦٤/١١٨ادبي2015/2014القنيطرة دمشق - ١٩٩٥قمر محمدأنس خليل ٣٢٧٥١١
درعاذكرع سازرع الشيخ مسكين ٤٢٤ادبي2006/2005درعاالسيخ مسكين - ١٩٨٥خالديهمحمدايادالبديوي٣٠٢٧٠٤
الميدان انثى ع سحقلة ٥١علمي2015/2014دمشق دمشق - ١٩٨١هناءمحمد ديبايمان قويدر٣٢٤٦٢٥
مساكن برزة انثى ع سجيرود ٩٠ادبي2017/2016ريف دمشق دمشق - ١٩٨٥فتحية عدنانايناس محي الدين٣٢٨٨٣٩
السويداء مشفى السويداء - ١٩٨٤ابتسامجهادايھاب  ابو فخر٣٠٢٨٣٠
جبلة ذكرع سالقرداحة بلدة حرف المسيترة ١٠ادبي2006/2005الالذقية جبله - ١٩٨٦نجاح نزيرايھم علي٣٠٢٩٠١
منيرأحمد أحمد٣٢٤٢٦٤
دويلعةذكرع سالصنمين المسمية ٤٢ادبي2010/2009درعاالمسميه - ١٩٩١تريزرضاباسل الشحاف٣١٦٨٦٠
دمشق - مزة ذكرع سباب السباعالعمارة ٤٧٤ادبي2015/2014الالذقية دمشق - ١٩٧٥منارحسينبركات برھوم٣٢٤٧٠٣
كفرسوسة انثى ع سكفر سجنه ٢ادبي2016/2015ادلبكفر سجنه - ١٩٩٣صبحية محمودبشرى اللطميني٣٢٧٣٦٢
ضاحية قدسيا انثى ع سقنوات حيواطية ١٨علمي2013/2012دمشق دمشق - ١٩٩٤هدىمحمد بشاربشرى مدور٣٢١٩٥٩
الشعالن انثى ع سعمارة قزازين ٣ادبي2009/2008دمشق دمشق - ١٩٩٠سهيرمحمد خلدونبيان الطيبي٣١٥٨٥٦
ميدان - زاھرة قديمة انثى ع سسعد الدين ٢٩ادبي2017/2016دمشق دمشق - ١٩٩٦منيرهمحمد رضابيان محبوب الحاره٣٣١١٣٥
صلخد انثى ع سعوس ٨علمي2015/2014السويداء طبرق - ١٩٨٣اتحادفوزيتغريد عزام٣٢٦٧٤٢
نقص صورة ھوية ذكرع سالسلمية علمي2011/2010حماهسلمية - ١٩٧٣محمدتمام فطوم٣١٨٠٢٦
دمشق - حي الزھور ذكرع سحماة الثانية الجنينه ٣٢علمي2016/2015حماهميدان - ١٩٧٤حاجهعليجمال المحمد٣٢٨٩٣٦
جديدة عرطوز ذكرع سالخالدية خالدية ٥٩٠ادبي2016/2015حمصدمشق - ١٩٨٨باسمهسعد اهللاجھاد حسن٣٢٧٩٩٥
السويداء انثىع سسليم ٢٠ادبي2012/2011السويداء سليم - ١٩٨٥وحيده نزيهجھينه النجاد٣١٩٤٨٢
مزة ٨٦انثى ع سقابون ١٨ادبي2016/2015دمشق دمشق - ١٩٩٥مرفت أحمدجيانا أبو اذان ٣٢٧٥٠٤
التل ذكرع سالتلالتل ٥٧١ادبي2012/2011ريف دمشق التل - ١٩٩٢ندىعماد الدينحسام الرفاعي٣١٩٥١٠
حلب - الحمدانية ذكرع سباب السباعباب السباع ٣٦٧١ادبي2005/2004حمصحمص - ١٩٨٣غيداءمحمدحسام بعيتي٣٠٠٣٨١
وفاءماهرحسام جمول٣١٨٠٥٣
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معضمية الشام ذكرع سحارم قرية كفر دريان ٦٣ادبي2016/2015ادلبمعضمية - ١٩٩٠سارةنوافحسام طاھر٣٢٦٦٠٤
صافيتا ذكرع سصافيتا مرج دياب ٣١علمي2016/2015طرطوسصافيتا - ١٩٩٢هناء فيصلحسن حسن٣٢٦٧٧٤
مزة فيالت شرقية ذكرالفلسطينية فلسطين صفد صفصاف ادبي2016/2015دمشق - ١٩٩٥ندىمحمدحسن زغموت٣٢٨٨٩٢
مساكن الحرسذكرع سريف الالذقية دبا ٢٣ادبي2016/2015الالذقية دمشق - ١٩٩٥جميله سلمانحسن الويلو٣٢٧٩١٢
مراجعة شؤون الطالب محمدحسين احمد٣٢٢٠٢١
خالدحسين القاضي٣٢٢٠٢٨
شارع بغدادذكرع سساروجة عمارة حكر السرايا ٢٠٤ادبي2015/2014دمشق دمشق - ١٩٩٥اسيمهجمالحسين عليان٣٢٤٨٠٠
حلب ذكرع سالسفيرة غربية ٧ادبي2015/2014حلبالسفيره - ١٩٩٥أمينهعمرحسين محمود الحمدو٣٢٦٠٠٧
سلمية انثى ع سشرقية ١٥٩ادبي2019/2018حماهسلمية - ١٩٨٤رابحهتميمحال جمول٣٣٤٩٣٥
نقص صورة ھوية ذكرع سالثورة / الرقة ادبي2009/2008زكيةعيسىحمود العجل٣١٥٥٦٥
ضاحية االسد / حرستا انثى ع سسكرية كبيرة ٩٧ادبي2016/2015حلبالباب - ١٩٨٥كلثوم محمدحنان االبراھيم٣٢٦٣٩٧
دمر البلد ذكرع سدمردمر ١٠٠ادبي2013/2012دمشق دمشق - ١٩٩٤ليناعليخالد متاعه عكاش٣٢٢٠٦٣
جديدة عرطوزانثى ع سجباتا الخشب ٦٨علمي2014/2013القنيطرة جديدة عرطوز - ١٩٩٢خديجهعالندعاء عالن٣٢٣٣٤٢
دوماانثىالفلسطينية ادبي2012/2011يرموك - ١٩٩١نجاةصالحديانا جربوع٣١٩٦٧٣
دمشق -مزة اتستراد انثىع سحير المسيل ٤٥علمي2016/2015حماهدمشق - ١٩٨١منىعليديما سليمان٣٢٨٨٨٢
السويداء ذكرع سالسويداءسھوه الخضر ١٠٣علمي2009/2008السويداء مسالته - ١٩٧٩ورديوسفراضي مذكور٣١٥٩٦٦
نق صورة ھوية ذكرع سالحاضر ادبي2010/2009حلبحلب - ١٩٨٦كوثرحسينرامي الناجي ٣١٦٦٥٠
عائشهقاسمرانيا البوشي٣٢٢١١٥
درعا انثى ع سقيطه ١٢ادبي2013/2012درعادمشق - ١٩٩١زينبفيصلراويا اشريفه٣٢٢١١٩
درعا ذكرع سازرع قرفا ٦٨ادبي2005/2004درعادرعا - ١٩٨٦يسرىمحمدرائد محمد٣٠٤٧٢٧
مساكن برزة انثىع سجبعدين ٤٦ادبي2017/2016دمشق دمشق - ١٩٨٧هناءقاسمربا شھاب الدين٣٣١١٥٤
مشروع دمر انثىع سساروجة قرماني ٢٣ادبي2014/2013دمشق دمشق - ١٩٨٢وفاءمنيبربى عرار٣٢٣٣٦٧
جديدة االبلد انثىع سالشيخ مسكين ٤٤٤ادبي2016/2015درعادرعا - ١٩٨٥مريم صالحرشا المحمد٣٢٧٢٩٣
معضمية الشام انثى ع سبري شرقي ٧٠ادبي2015/2014حماهسلميه - ١٩٩٧فاتن عليرشا حبابه٣٢٤٩٠٢
دمشق - ميدان انثى ع سعين دابش ١٦ادبي2013/2012طرطوسدمشق - ١٩٨٧خالديهاحمدرشا طويل٣٢٢١٣٩
دمشق - شارع فارس خوري انثىع سعمارة قزازين ٢٣٩ادبي2014/2013دمشق دمشق - ١٩٩٤حنانهيثمرغد مارديني٣٢٣٣٨١
ميدان ابو حبل ذكرع سالميدانقملة ١٢علمي2016/2015دمشق دمشق - ١٩٧٨امينهمحمد راتبرغيد سكحل٣٢٧٢٤٥
السويداء انثىع سقنوات ٣١٣علمي2016/2015السويداء قنوات - ١٩٩٠سمر فؤادرھاف زريفه٣٢٨٥٦٣
مشروع دمر ذكرع سالحفةباب جنه ١ادبي2012/2011الالذقية باب جنه - ١٩٨٧ندىحسانروان شحاده٣١٩٨١٥
انهالاكرمرودينة درويش٣٠٥٢٨٩
مزة فيالت غربية انثىع سبخضرمو التحتا ٢ادبي2009/2008الالذقية دمشق - ١٩٨٩ياسمين نضالريم احمد٣١٦٠٠٤
تضامن مسبقة الصنع انثىع سزاھرة ٨٣ادبي2016/2015دمشق دمشق - ١٩٩٦تغريد مازنريم المزاوي٣٢٧٧١٣
التضامن انثى ع سعين فيت ١٢٠/٢٩ادبي2006/2005القنيطرة دمشق - ١٩٨٧سوسنمحمدريم حمدان٣٠٥٤١٢
زاھرة جديدة ذكرع سالقيمرية شاغور مزاز ٢٧٢ادبي2017/2016دمشق دمشق - ١٩٨١نجاحشفيقزكي خرنوب٣٣١١٦٧
دير العصافير انثى ع سدير العصافير ٧ادبي2006/2005ريف دمشق دمشق - ١٩٨٧سهامعدنانزھور الحسن٣٠٥٥٠١
ادلب ذكرع سادلبالفوعة حاج حسن  ١٢١علمي2006/2005ادلبالفوعة - ١٩٦٩أمونسيافزھير محسن٣٠٥٥١٤
مھاجرين انثى ع سقيمرية جورة جرن ٢ادبي2016/2015دمشق دمشق - ١٩٩٥حنانمحمدساره كنعان٣٢٧٣٣٥
داريا ذكرع سدارياشمالية ٢٩٢ادبي2012/2011ريف دمشق داريا - ١٩٩٢لينا محمدساري الخاص٣١٩٨٨٨
طرطوسانثى ع سشباط-٢٢ادبي2006/2005طرطوسشباط - ١٩٨٧رتيبه محمودساريا حماد٣٠٥٦٢٨
مزة ٨٦ذكرع سداريادركوش ٣١٢ادبي2017/2016ريف دمشق دمشق  - ١٩٨٠سميرةمحمدسامر علي٣٣١١٧٣
القنيطرة ذكرع سخان ارنبة قصيبة ١/١ادبي2012/2011القنيطرة دمشق - ١٩٨٩سلوى أحمدسراج الحشيش٣١٩٩١٢
شارع بغداد انثى ع سبابنا ٣٢علمي2014/2013الالذقية دمشق - ١٩٩٤نجوىابراهيمسالم بديوي٣٢٣٠٢٦
صالح الدينسلوى الحربجي٣٢٣٤٨٨
اسامهسليمان السلوم٣٢٨٨٨٥
درعا ذكرع سنوىنوى ٨١٧علمي2005/2004درعانوى - ١٩٧٧سوريهاحمدسليمان السويداني٣٠٥٩٤٩
مساكن برزة انثىع سرنكوس ٢٥علمي2016/2015ريف دمشق رنكوس - ١٩٨٥وطفهجمالسناء دوكه٣٢٦٨١٩
السويداءانثى ع سصلخد ١١٧علمي2009/2008السويداء السويداء - ١٩٨٩الهامذيبسوزان الصفدي٣١٦٠٥٢
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المزة انثى ع سالمبعوجة ٩٦علمي2014/2013حماهالمبعوجة - ١٩٩٣نجودابراهيمسوسن الخليل٣٢٣٥١٢
جديدة عرطوز ذكرع سدريكيشتخلة ١٩ادبي2005/2004طرطوسدمشق - ١٩٨٦مطيعهحسنسومر اليوسف٣٠٦١٧٨
حمص ذكرع سحمص الجنوبية القريتين ٣٧ادبي2016/2015حمصدمشق - ١٩٨٩نهالعمادسومر شكور٣٢٦٩٠٥
السويداءانثى ع سعرى ١٨٤ادبي2016/2015السويداء عرى - ١٩٩١رينيهميالدسونيا الجوده٣٢٨٩٤٢
حمص انثى ع سمخرم فوقاني ٨٠ادبي2006/2005حمصدمشق - ١٩٨٤نجاحازدشيرسونيا المحرز٣٠٦٢٠٨
المدينة العمالية بعدرا ذكرع سالسلمية شرقيه ٣٩٨ادبي2012/2011حماهسلمية - ١٩٧٦ختاماسماعيلشادي مقصود٣١٩٩٨٧
قطنا انثى ع سقطنا ٤١٦/١ادبي2014/2013دير الزورموحسن - ١٩٦٩مريم هاللشاديه الراشد٣٢٣٥٢٢
زاھرة جديدة انثى ع سقنوات باب سريجة ٩٣ادبي2016/2015دمشق دمشق - ١٩٨٦روضة محمد شاهرشروق قباني٣٢٨١٥٤
دمشق انثى ع سالعنازة ٨٩ادبي2006/2005طرطوسعنازة - ١٩٨٤وحيدةموسىشيرين ضاھر٣٠٦٤١٢
حي تشرين انثىع سالقزاز ١علمي2006/2005ريف دمشق القزاز - ١٩٧٨ناهدمحمد نادر شيرين مشوح٣٠٦٤١٩
مخيم خان الشيح انثى الفلسطينية طبريا ساروناادبي2006/2005دمشق - ١٩٨٥جميلةمحمودصفاء خنيفس٣٠٦٤٩٦
يبرود انثى ع سيبرود حي القاعة ١١٧ادبي2012/2011ريف دمشق يبرود - ١٩٨٩اتحادمحمودصفاء سالم٣٢٠٠٢٩
درعا - بصير ذكرع سالصنمين بصير ١٥ادبي2012/2011درعابصير - ١٩٩٣عفافمشيرطارق البعيني٣٢٠٠٥٠
جبلة ذكرع سريف جبلة عين قيطه - ١١٩ادبي2005/2004الالذقية عين قيطه - ١٩٧٠نايله عثمانطالل عثمان٣٠٦٧١٠
ميدان - كورنيشانثىع سقنوات باب سريجة ٢٥ادبي2016/2015دمشق دمشق - ١٩٨٦ملكهعبد الكريمعاليه قويدر٣٢٨٨٠٩
حماه - الغاب ذكرع سالغابعناب ٥٦ادبي2014/2013حماهدمشق - ١٩٩٢افتكار ثابتعامر صالح٣٢٣٥٦٥
التل ذكرع سالتلالتل ٢٠٠ادبي2012/2011ريف دمشق التل - ١٩٨٩نورهياسينعامراألحمر٣٢٠١٠٠
الرقة ذكرع سالرشيد مرج ابو شارب ٢٩ادبي2016/2015الرقة ابو شارب - ١٩٦٤مريمخالدعبد الحمود٣٢٨٨٨٤
دمشق - القنوات ذكرع سالزبدانيالعارة ١١٦ادبي2015/2016دمشق زبداني - ١٩٩٤ثناءمصطفىعبد هللا الزين الرفاعي٣٢٨٧٩٦
دمشق - القزاز ذكرع سالداناقرية ترمانين شمابية ٥ادبي2011/2010ادلبدمشق - ١٩٩٠سعادفهدعبيدة طقش٣١٨٢٩٠
ميدان - نھر عيشة انثىع سواسط ٣٧٣/١٦٩ادبي2013/2012القنيطرة دمشق - ١٩٨١رسميهاسماعيلعبير محمد٣٢٢٣٦٠
قطنا ذكرع سقطنابقعسم ٣٣علمي2013/2012ريف دمشق بقعسم - ١٩٩٣ليلىنبيلعدنان عماد٣٢٠٢١٩
نقص صورة ھوية ذكرع سالقرداحة المعلقة ٧ادبي2016/2015الالذقية دمشق - ١٩٨٩روعه شكريعدي جروا٣٢٧٧٣١
طرطوس - بانياس ذكرع سبانياسبانياس ١٧٩٢علمي2006/2005طرطوسبانياس - ١٩٨٢جميلةاحمدعدي صالحة٣٠٧٣٠٨
جبلة ذكرع سجبلة بقرية ١ادبي2006/2005الالذقية بقريه - ١٩٨٥سهاماسماعيلعروه سعود٣٠٧٣٢٧
تضامن - شارع الجالءذكرع سحماه بيت الحوراني ٧٧ادبي2016/2015حماهدمشق - ١٩٩٣حياهمروانعز الدين الحياري٣٢٧٨٥٧
الالذقية ذكرع سالالذقية الثانيةصليبة ٥٢٣علمي2009/2008الالذقية الالذقية - ١٩٨٣سهاماجدعزام عثماني٣١٤٩٧٨
دمشق - المنطقة الصناعية ذكرع سحمص الشماليةعكيدات ٤٨٥ادبي2004/2003حمصدمشق - ١٩٨٤فاطمهعلي عصام المحمد٣٠٧٣٦١
مشروع دمر ذكرع سحرينالملحه ٦٠ادبي2015/2014حلبملحة - ١٩٩٥خانمقاسمعالء الدين حسن٣٢٥٩٣٢
دمشق - كفرسوسة ذكرع سالمزة كفرسوسة ٣٤٤ادبي2016/2015دمشق دمشق - ١٩٨١حوريه حمزةعالء الدين كوكش٣٢٨٧٨٢
مزة فيالت غربية ذكرع سالشاغورشاغور برغل ٤١ادبي2016/2015دمشق دمشق - ١٩٩٢ريم مازنعالء كبب٣٢٨٨٤٦
حماه - مصياف ذكرع سريف مصياف حماه المرحه ١٤ادبي2016/2015حماهدمشق - ١٩٩٢هناءماجدعالء محمود٣٢٨٨٢٦
مزة ٨٦ذكرع سالمنطقة الساحلية شيخضاھر ٤٠٩٨ادبي2016/2015الالذقية الالذقية - ١٩٩٠ندىابراهيمعلي الحاطوم٣٢٦٦٤٥
باب توما ذكرع سالقيمرية قيمرية جور ٢٣علمي2004/2003دمشق دمشق - ١٩٨٥خديجهجعفرعلي ديب٣٠٠٨٠٦
التضامن ذكرع سالقنيطرة عين فيت ٧٩/١٢٧ادبي2014/2013القنيطرة دمشق - ١٩٩٥رجاء موفقعلي محمود٣٢٣٦٦٣
نقص صورة ھوية ذكر ع سمصياف دير ماما ٢٥ادبي2006/2005حماهدير ماما - ١٩٧٩سفيرهنور الدينعلي ونوس٣٠٠٨٢٦
حماهذكرع سسلمية قرية تلدره ١٦٦ادبي2005/2004حماهسلميه - ١٩٨٥مهانورسعمار خضر٣٠٨١٣٣
حماهذكرع سحماه صوران ١٤٤ادبي2015/2014حماهصوران - ١٩٩١خولة محمودعمار محمد الحسن٣٢٦٠٢٦
شارع خالد بن الوليد انثى ع سعمارة دفاقة ١٨ادبي2016/2015دمشق دمشق - ١٩٩٦ملك مازنغاليه الدقاق٣٢٧٤٧٥
دمر البلد انثى ع سباب المقام ١٢٩ادبي2017/2016حلبحلب - ١٩٩٢فلكمحمد اميرغانا جركس٣٣١٠٦٣
برزة البلد ذكرع سعين حالقيم عين الشمس ٦٢ادبي2016/2015حماهدمشق - ١٩٩٥اسعافوفيقغانم خضور٣٢٨٦١٧
حديدة الفضل ذكرع سالقنيطرة عين الحمراء ١٣٨/٢٤٥ادبي2006/2005القنيطرة قطنا - ١٩٨٥حسنهاحمدغسان مصطفى٣٠٨٤٢٨
الميدان ذكرع سجبلة العمارة ٨٠ادبي2014/2013الالذقية دمشق - ١٩٧٧ميليا عبد الحميدفادي اسعد٣٢٣٧٣٣
دويلعة ذكرع سالحسكة حسكة ٢/٢٠ادبي2006/2005الحسكة دمشق - ١٩٨٤نهيالموفقفادي حنا٣٠٨٦٠٦
جديدة عرطوز انثى ع ستل مجدل ٢٠ادبي2019/2018الحسكة الحسكه - ١٩٩١جوهرهعليفاطمه ادريس٣٣٤٩٠٠
حمص انثىع سباب السباع ١٢٣٠علمي2015/2014حمصحمص - ١٩٨٧نغم حسنفاليا الصالح٣٢٥٩٩٥
جرمانا ذكرع سالقيمرية قيمرية جورة ٥٩ادبي2013/2012دمشق دمشق - ١٩٨٤انطوانيتعبد المسيحفراس عربش٣٢٢٤٨٩
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فداءموسىفرح رحمة٣٢٠٥٤٥
راس المعرة ذكرع سيبرودراس المعرة ١٩٤ادبي2013/2012ريف دمشق دمشق - ١٩٩٤عواطفمحمدفؤاد صقر٣٢٢٤٦٨
مزة جبل ٨٦ مدرسة ذكرع سمصياف بلدة وادي العيون ١٨٨ادبي2016/2015حماهدمشق - ١٩٧٧روسيا بديعقيس عباس٣٢٨٢٨٣
دمشق - تضامنانثى ع سببيال ١٩٥ادبي2015/2014دمشق دمشق - ١٩٩٧ايفارفيقكاترين صالح٣٢٥٣٥٧
دويلعة ذكرع سدوماحرستا ٤٨٠ادبي2014/2013ريف دمشق حرستا - ١٩٩٢ابتسام يوسفكميل دلول٣٢٣٧٧٩
صحناياذكرع سمصياف مصياف ٨٩٦ادبي2015/2014حماهدمشق - ١٩٩٣أمل مجدكنان ابو عبد هللا٣٢٥٩٠٩
جرماناذكرع سجرماناجرمانا ١٢٠٥ادبي2004/2003ريف دمشق جرمانا - ١٩٨٤رمزيه نايفكنان غبره ٣٠٩١٩٩
مھاجرين - شورى انثى ع سابو جرش ٣٠٧ادبي2013/2012دمشق دمشق - ١٩٩٤شذى حسامكنانه شحري٣٢٢٥١٦
حي القصور انثى ع سمعريا ٤١علمي2016/2015درعامعريه - ١٩٦٢فاطمهمبارككوثر االخضر٣٢٧٥٧٢
معضمية الشام انثى ع ستل شعير ١٨ادبي2014/2013الحسكة القامشلي - ١٩٩٣نجاح عمرانالفا عبدو٣٢٣٧٨٥
جرماناانثى ع سشاغور عامود ٧٢علمي2011/2010دمشق طرطوس - ١٩٩٢لوريتانطونالنا حنا٣١٨٤٢٨
السويداء انثى ع سالسويداء ١/٢٤٧علمي2016/2015السويداء السويداء - ١٩٩٤وفاءاحسانلبنى اشتي٣٢٧٨٩٧
كفرسوسة انثى ع سجوبر ٣٣٦ادبي2017/2016دمشق دمشق - ١٩٩٣ماجدهاحمدلبنى غزال٣٣١١٩٩
أيمنلجينة القاسم٣٢٨٨٢٧
عدوي انثى ع سقيمرية نفاشات ١٦ادبي2014/2013دمشق دمشق - ١٩٨٨خالديهاحمد عبد الستارلما الحلبي٣٢٣٧٩٥
ركن الدين انثى ع سكافات ١٥ادبي2014/2013حماهدمشق - ١٩٧٧خونده احمدلورا القصير٣٢٣٨٠٠
ركن الدين انثى ع ساكراد ١٤ادبي2016/2015دمشق دمشق - ١٩٩٧النامحمد جماللورين نعمو٣٢٦٥٨١
ركن الدين ذكرع سشينجباليا ٤٥ادبي2016/2015حمصجباليا - ١٩٩٥اتحادمنهللؤي عبود٣٢٨٦٣٣
جرمانا انثى ع سجراجير ٦١ادبي2015/2014ريف دمشق دمشق - ١٩٨٦مريم سعودلينا رمضان٣٢٥٤٠١
الفاخورة - بستان البركة انثى ع سبستان البركة ٢١ادبي2006/2005الالذقية بستان البركه - ١٩٨٧مجيدهبهجت ليونور احمد٣٠٩٤٢١
درعا ذكرع سريف درعاكويا ١٢٧ادبي2006/2005درعا دمشق - ١٩٨٦اشرافمصلحمأمون المحمد٣٠٩٦٧٤
قدسيا ذكرع سعربين جوبر ٢٢٣ادبي2016/2015دمشق دمشق - ١٩٩٦عزيزهابراهيممجد الدين دباس٣٢٧٨٧٣
دمشق - شعالن ذكرع سدير الزور شيخ ياسين ٢٠٤ادبي2004/2003دير الزوردمشق - ١٩٧٨مهديه حيدرمحسن العرفي٣٠٩٧٥٨
طرطوسذكرع سمشتى الحلو العروس ١٩ادبي2006/2005طرطوسبتعلوس - ١٩٨٠حسناعليمحمد احمد٣٠٩٧٩٩
مخيم اليرموكذكرع سبصرى الشام بصرى الشام ٢٣علمي2012/2011درعابصرى الشام - ١٩٩١عزهفايزمحمد االحمد٣٢٠٧٤٣
الكسوةذكرع سريف درعاجمله ٥٨ادبي2012/2011درعادمشق - ١٩٩٣فوزيه عبد السالممحمد البزم٣٢٠٧٤٦
منىنور الدينمحمد الحمد٣٢٢٥٩١
الزبداني ذكرع سالزبدانيالروضة ١١٩علمي2014/2013ريف دمشق زبداني - ١٩٩٣رفاعيه عبدهمحمد الداالتي٣٢٣٨٥٤
معضمية الشام ذكرع سالصنمين الطيحه ٢٩ادبي2006/2005درعاالطيحه - ١٩٨٥غزاله عبدومحمد السعدي٣٠٩٩٧٢
الرقة ذكرع سالرشيد معيزيله ١٩ادبي2007/2006الرقة مزرعه الططو - ١٩٧١سوريهاحمدمحمد العواد٣١٣٧٥٥
احمدمحمد المنصور٣١٠١٣٣
الزاھر الجديدة ذكر الفلسطينية فلسطين حيفا ادبي2015/2014مخيم يرموك - ١٩٩٥لما يوسفمحمد إياد صيام٣٢٦٠٠٣
جمالمحمد بريغش٣٢٦٩٥٥
مساكن برزة ذكرع سالصالحية اكراد ١٠٤٣ادبي2012/2011دمشق دمشق - ١٩٩٢مهامحمدمحمد بسام القيسي٣٢٠٨٦٠
باب مصلى ذكرع سساروجة ساروجة شالة ٢٦ادبي2014/2013دمشق دمشق - ١٩٩٥مهامحمد جمالمحمد جالل الدين الدعيجي٣٢٣٨٨٨
ميدان - جزماتية ذكرع سالميدانموصلي ١٤٠علمي2012/2011دمشق شام - ١٩٩٣سميرةبشيرمحمد زاھر اللحام٣٢٠٩٢٨
اتستراد المزة ذكرع سالقيمرية قيمرية ابو بكر ١٢علمي2009/2008دمشق دمشق - ١٩٩٠فايزهمحمد نبيلمحمد زكي الخطيب٣١٦٦٢٧
نقص صورة ھوية ذكرع سالميداننعير ١١٧علمي2013/2012دمشق دمشق - ١٩٩٥ايماناسامهمحمد ساري فواز٣٢٢٦٥٢
الزبداني ذكرع سمضايا مضايا ١٧ادبي2005/2004ريف دمشق مضايا - ١٩٨٦عزيزهعبد الرحمنمحمد عفلق٣١٠٦٥٠
نقص صورة ھوية ذكرع سالخالدية باب ھود ١١١٨ادبي2015/2014حمصحمص - ١٩٩١سلمى عامرمحمد عماد صديق٣٢٥٥٥٣
نقص صورة ھوية دمشق - ١٩٧٥فيصلعطا اهللامحمد كليب٣٠١١١٤
نقص صورة ھوية ذكرع سساروجة ساروجة معمشة ١٩ادبي2014/2013دمشق دمشق - ١٩٩٦ايمانهشاممحمد مجد حبيب٣٢٣٩٦٣
النبك ذكرع سالنبكالقسطل ٣٦علمي2016/2015ريف دمشق النبك - ١٩٩٤سميره احمدمحمد مرعي الغماز٣٢٧٥٠٦
قدسيا ذكرالفلسطينية فلسطين صفد ادبي2005/2004دمشق - ١٩٨٥ابتسامماجدمحمد منصور٣١٠٨٧٥
دمشق - مزرعة ذكرع سالصالحية جادة ٣٧٨ادبي2015/2014دمشق دمشق - ١٩٩٦لينا باسلمحمد نصوح السبكي٣٢٦٠١٢
حماه - قمحانهذكرع سحماه الثانية معر شحور ٣١علمي2008/2007حماهقمحانه - ١٩٨٠خديجهوليدمخلص شحاده٣١٤٢٢٩
السويداء ذكرع سشھباشھبا ٢٩ادبي2012/2011السويداء شھبا - ١٩٧٥نسيبه حمودمروان الطويل٣٢١١٦٧
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ضاحية قدسيا انثى ع سمعضمية ٣٩ادبي2014/2013ريف دمشق معضميه - ١٩٩٥املعدنانمريم سعده٣٢٤٠٠٤
باب توما ذكرع ساريحاكفر ميد ٤٥ادبي2013/2012ادلبسبينة - ١٩٩٣حنيفة حسنمصطفى أبو كاشف٣٢٢٧٥٥
قطنا ذكرع ساالتاربابين ٢٦ادبي2013/2012حلبقطنا - ١٩٩٤هديهمحمودمصطفى الحاج صالح٣٢٢٧٥٧
طرطوسذكر ع سالدريكيشحبسو ٦ادبي2016/2015طرطوسطرطوس - ١٩٨٨مديحه علم الدينمضر سليمان٣٢٧٤٣٥
جبلة انثى ع سالجبيبات ٢٢٢ادبي2012/2011الالذقية قابون - ١٩٧٧اسعافمحمدمنار شعبان٣٢١٢٦٨
التل انثى ع سالتل ٢٠١ادبي2017/2016ريف دمشق التل - ١٩٨٧رويدهمحمد قاسممنال بلبل٣٣١٢٢٨
نقص صورة ھوية ذكرع سالقرداحة غلمي ١علمي2004/2003الالذقية دمشق - ١٩٨٥نائله محسنمنھل زاھر٣١١٦٢٩
الالذقية ذكرع سجبلة جنوب ونور الدين ١علمي2005/2004الالذقية جنوب ونور الدين - ١٩٨٥وجيههنديممھران صارم٣١١٧١٣
زاھرة جديدة ذكرع سالقيمرية قيمرية منكالني ١٩علمي2016/2015دمشق دمشق - ١٩٩٥ابتساماحمدمھند الخيمي٣٢٧٩٨٢
نقص صورة ھوية هنااحمدمھيب زيتون٣٢١٣٢٦
قدسيا ذكرع سقدسيا قدسيا ٤٥ادبي2013/2012ريف دمشق قدسيا - ١٩٩٥فيوليت مأمونمؤنس كحيل٣٢٢٥٤٩
نقص صورة ھوية بشيرميسم عوده٣٢٧٨٨٦
جبلة انثى ع سالنزھة ٤٥ادبي2017/2016الالذقية دمشق - ١٩٨٩وطفهشوكتنادين ازمرد ٣٣١٣١٥
مشروع دمر انثى ع سجادة ٣٠٧ادبي2009/2008دمشق دمشق - ١٩٩٠عهداحمدنادين خضرى٣١٦٤٩٩
نقص صورة ھوية انثىع سخربة بنيان ٧ادبي2005/2004دمشق دمشق - ١٩٨٦هيامعبد اهللاناصريه السالم٣١٢٠٤٩
صافيتاذكرع سصافيتاصافيتا تركب ٤٦ادبي2013/2012طرطوسصافيتا - تركب  ١٩٨٥سهيلهعادلنبيل علي٣٢١٧٤٦
عربين انثى ع سعربين اسالم ٢٢٤ادبي2012/2011ريف دمشق عربين - ١٩٨٧ابتسامصالح ندى الزيات٣٢١٣٨٣
السويداءذكرع سشھباءالصورة الكبيرة ٥١ادبي2005/2004السويداء الصورة - ١٩٨٤رمزيهنجيبنديم النصار٣١٢١٥٧
مهاعماد نشوان العنداري٣١٢٢٤٨
الالذقية - سقوبين ذكرع سالالذقية الثانيةبكسا ٧٧علمي2006/2005الالذقية سقوبين - ١٩٧٢رفيقهاحمدنھاد اليقه٣١٢٣٣٧
نقص صورة ھوية ذكر ع سالسويداءطربا ٤٩ادبي2006/2005السويداء طربا - ١٩٨٥بندرعادلنھيل سالم٣١٢٣٥٤
محمد مرواننوال قاووق٣٢٤١١١
نقص صورة ھوية عفافمحمد حمدينور الصباغ٣٢٤١١٤
نقص صورة ھوية دمشق - ١٩٨٧ناديه احمد طاللنور داغستاني٣٢٧٥٠٥
نقص صورة ھوية ذكرع سقطنازحلة ٥ادبي2013/2012ريف دمشق زحلة - ١٩٩٤سمياريدانھاني سيف الدين٣٢٢٨٦٠
القزاز انثى ع سعطنة ٣٩علمي2006/2005ريف دمشق ببيال - ١٩٨٧نايفهأحمدھبا دياب٣١٢٥٨٢
الميدانانثى ع سموصلي ١٠١ادبي2016/2015دمشق دمشق - ١٩٩٦هيفاء نزيرھبة بكور٣٢٨٨٥٧
جبلة انثىع سعين قطعه ٢٥ادبي2014/2013الالذقية دوير بعبده - ١٩٩٢امل يوشعھبه صالح٣٢٤٤٠٦
دمشق - المنطقة الصناعية انثى ع سبرج القصب ١١علمي2013/2012الالذقية صبوره - ١٩٨٥سميهعليھنادي الطويل٣٢٢٨٨٦
جرمانا انثى ع سشاذلي ١٢٠ادبي2016/2015دمشق دمشق - ١٩٩٠مريم حسينھنادي بالل٣٢٧٩٢٨
السويداءذكرع سصلخدملح ٣٥ادبي2015/2014السويداء دمشق - ١٩٧٨نوفه محمودوائل أبو ترابي٣٢٥٨١٨
بيت جن ذكرع سقطنابيت جن ١٥٣ادبي2015/2014ريف دمشق ريف دمشق - ١٩٨٥منىأحمدوائل زيتون٣٢٥٨١٩
ميدان - كواكبي انثى ع سنعير ٩٤ادبي2015/2014دمشق دمشق - ١٩٩٣نهالمحمد رضوانوسام زرزور٣٢٥٨٢٨
معربا انثى ع سشمس ٣٨٩ادبي2016/2015ريف دمشق دوما - ١٩٩٠عفافياسروسام عبد العزيز٣٢٦١٤٦
جرمانا ذكرع سقطنابقعسم ١٥ادبي2012/2011ريف دمشق دمشق - ١٩٨٩نجالمهناوسام عماد٣٢١٥٧١
السيدة زينب ذكرالفلسطينية فلسطين حيفا اجزم ادبي2004/2003يرموك - ١٩٨٤هيفاءخضروسيم محمد٣١٣٠٣٤
حماه انثى ع سغريبة ٤٤علمي2004/2003حماهسلميه - ١٩٨١رامياهيثموعد فھد٣٠١٣٦١
جبلة ذكرع سريف جبلة القطيلبية ٨ادبي2004/2003الالذقية دمشق - ١٩٧٩وفيقة منيروفيق خازم٣٢٤١٧٥
قصاع انثى ع سموصلي ٨ادبي2013/2012دمشق دمشق - ١٩٩٤تريزجوزيفيارا جنيد الفرا٣٢٢٩٣١
دمر الشرقية ذكرالفلسطينية فلسطين ادبي2013/2012دمشق - ١٩٨٧امنهخليلياسر مقاط٣٢٢٩٣٦
حمصذكرع سقرية غزيلة ٥ادبي2006/2005حمصسلميه - ١٩٨٦منىعليياسمين المصطفى٣١٣٢١٣
التوانيذكرع سالقطيفة التواني ١٢٥ادبي2015/2014ريف دمشق دمشق - ١٩٩٥ملك محموديزن الشحادة٣٢٥٨٦٧
المزة ذكرع سالمزةالمزة ١٢٦٩ادبي2012/2011دمشق دمشق - ١٩٨٨سلمى محمديزن علي٣٢١٦٣٨
خديجةفوزييمام جناد٣٢٥٨٧٥
الحجر االسودذكرع سفيقالبغالة ١٩/١٤ادبي2012/2011القنيطرة السعودية - ١٩٨٣غازية ابراهيميوسف حنحوني٣٢١٦٥٨


