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علميرغد مرعي زنجانيدمشق32213
علميرغد مصعب العماردرعا17638
علميرفاه عماد الدين محسن عياشدمشق36449
علميرفاه نايف شعباندمشق32279
علميرقيه حسين محمددمشق39029
علميرقيه فادي صالحدرعا17258
علميرقيه وليد عليدرعا16253

علميرنا نضال ابوحجيلهالسويداء5801
علميرند قيس المقداددمشق32099
علميرنيم أحمد شاكرريف دمشق37156
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علميرنيم عاصف حمداندرعا16071
علميرنيم عمار الدين حريديندرعا16257

علميرنيم محمد سعيدالقنيطرة9844
علميرنيم منير عبد الملكالسويداء7311

علميرهف احمد علي القزحدمشق38661
علميرهف خالد السالمهدرعا20062
علميرهف خلدون العاسميدرعا16551

علميرهف عصام الغوريالقنيطرة6988
علميرهف علي النزالالقنيطرة7514

علميرهف غسان الرفاعيريف دمشق36518
علميرهف محمد خالد الملقيدمشق32566
علميرهف محمدسعيد عديدمشق37637

علميرهف محمود زرقاويالسعودية10130153
علميرهف مصطفى الرينيدمشق32971
علميرهف ياسر العوضدرعا17646
علميروان احمد حساندرعا20064

علميروان حسان ابو عمارالسويداء5806
علميروان صالح عزيزهدرعا18165
علميروان عبد المنعم الحمددرعا19174
علميروان علي الكليريف دمشق36418
علميروان كمال عطاياريف دمشق28182
علميروان محمد عزو بالليدمشق39057
علميروان هشام الحماديدير الزور10476
علميروال عمار كنجريف دمشق28186
علميروال محمد نذير اللحامريف دمشق34004
علميرؤى اسامه الحوريف دمشق26880

علميرؤى اسماعيل الحلبيالسويداء6413
علميرؤى غسان زمريقدمشق35294
علميرؤى محمد وليد عطايادمشق37613
علميريان اكرم شمس الديندرعا13198
علميريتا نقوال ديرانيريف دمشق25098
علميريتاج جمال مرعيريف دمشق34010
علميريتشل انطونيوس الداوددمشق32576
علميريتشيل حبيب الشماسدمشق38668
علميريم جمال السعديريف دمشق36456

علميريم حسن شرف الدينالسويداء5403
علميريم زيد المصريدرعا16553
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علميريم سامر السامحريف دمشق24209
علميريم عبد اللطيف الحاج عليريف دمشق34016
علميريم عبد المعين سندياندمشق35999
علميريم عدنان برغوتريف دمشق37110
علميريم عدنان محمددمشق35734
علميريم عمار قره عليريف دمشق32953
علميريم عمر الجبه جيريف دمشق32172

علميريم فادي غانمالسويداء6207
علميريم قاسم كحيلريف دمشق32664

علميريم مازن الطباعالسعودية10130880
علميريم محمد حنجرريف دمشق24474
علميريم محمد درويشدمشق36578
علميريم محمد ماضيدمشق36729
علميريم محمد ياسين صافيدمشق32027
علميريما محمد شبانيريف دمشق22897
علميريما محمد نذير قنبسريف دمشق28201
علميريما مروان نصلةدمشق36954

علميزيد هيثم قطيشالسويداء3679
علميزينب حسن الطويلريف دمشق25989

علميزينب خالد ماتوقالقنيطرة9009
علميزينب رضا بغداديدمشق32586
علميزينب رظا ادريسدمشق39564
علميزينب محمد سالمهدرعا19186
علميزينه سمير زريقريف دمشق26117

علميزينه عادل الحلبيالسويداء6418
علميزينه محي الدين عليدمشق32882
علميزينه يونس الناصردمشق32593
علميساجده قاسم البرماويدرعا19189
علميسارة شاهر الشحافدمشق33925
علميسارة عماد الدين نصارريف دمشق34040
علميسارة مازن الشريفدرعا16596
علميسارة وليد االسماعيلدمشق38450

علميسارة يوسف ابو الحسنالسويداء7055
علميساره حمدو خيربكدمشق39577
علميساره خالد البلخيدرعا16076
علميساره خليل فضل هللاريف دمشق24050
علميساره سمير حداددمشق38683
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علميساره صالح كرباجريف دمشق23521
علميساره صفوان النجرسدير الزور10296

علميساره عبد هللا الحمود األطرشالسويداء5405
علميساره عماد رسالندمشق35746

علميساره فايز سعدالقنيطرة6686
علميساره محمد الحميديدمشق33319
علميساره محمود عمردمشق39580
علميساره محمود ونوسريف دمشق37113
علميساره هالل االصفردرعا16077
علميساره وسيم عبد القادرريف دمشق34049
علميسالي حليم ندورريف دمشق35738
علميسالي غسان زين الدينريف دمشق24221
علميسامح جاد الكريم حمدانريف دمشق18170
علميسامر حسام الدين شعيريهدمشق28333
علميسامر حسان عيسانيدمشق27177
علميسامي أبو فراس ضاحيريف دمشق17575
علميسامي يوسف الخضراءدمشق28335
علميساميه مازن جلوريف دمشق23524
علميساندي سمير السليمانريف دمشق25674
علميسبال عوض عوضدمشق35587
علميسجى احمد الجوكريف دمشق35000
علميسجى رياض الفروحدرعا18059
علميسدرة محمد باسل الطرحدمشق33775
علميسدره جهاد الفوالدمشق34626
علميسدره سامر نبكيدمشق32123
علميسدره شريف موسىريف دمشق28254
علميسدره صالح الشنوانيدمشق33772
علميسدره فؤاد خسارهدمشق32125
علميسدره محمد يوسف رضا كرمنشاهيدمشق34311
علميسدره محمود البرداندرعا16514
علميسدره معتز باروديدمشق38453

علميسروة عادل برادعياالمارات10130069
علميسعاد اياد المحنيدمشق33109

علميسعاد ياسر الشبليالسعودية10130790
علميسالم حسان شلبيريف دمشق22389

علميسالم عدنان بكرالقنيطرة7372
علميسالم محمد رباطهدمشق32617
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علميسلسبيل محمد الفارسالقنيطرة7447
علميسليمان خالد ابوصالحالسويداء3683
علميسليمان عادل النمرالسويداء4579

علميسما يوسف عباساالمارات10130711
علميسماح شعبان السوطريريف دمشق26450
علميسماح عبد الرزاق ابو حالوهدرعا19213
علميسماح عبد المنعم السعديدرعا18018
علميسمر احمد الحسندمشق37994
علميسمر هواري الحميددرعا19217
علميسميحه غسان وطفهدمشق34629

علميسميره نزيه عكوانالسويداء5723
علميسنا رشيد جلبيدمشق40084

علميسنا عماد بالنالسويداء6484
علميسنا محمد فؤاد العتقيدمشق32305
علميسناريا محمد عادل رجبدمشق37996
علميسندس باسم البلخيدمشق33115
علميسندس خالد عبد المعطيدمشق35391

علميسنمار مروان عقلالسويداء4580
علميسهير ياسر الشيبانيالسويداء5918

علميسوسن بشار السيوفيدمشق39119
علميسيرين حسام ابو رنةريف دمشق28291
علميسيرين يسار خدام الجامعدمشق35057
علميسيف هللا محمدنبيل مرزوقدمشق19568

علميشام حسان الحمادهالرقة9957
علميشام عبد هللا السيدريف دمشق34093
علميشام عماد نمردمشق38701
علميشام عمار خضرهدمشق39602
علميشام كاسم الكويفاتيدمشق38702
علميشام محمد حمدي العوفدمشق32638
علميشام معن سيف الدينريف دمشق35807
علميشآم مفيد مخلوفدمشق35753
علميشذى زاهر سلعسريف دمشق36809
علميشذى زهير المختاردمشق32639

علميشذى سمير الصماديالقنيطرة7231
علميشذى عماد الحلوانيدمشق34100

علميشروق نضال عامرالسويداء6128
علميشفيق أحمد حبابدمشق22110

24/12



نوع الشهادةاالسممصدر الشهادةرقم االكتتاب

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي

أسماء الناجحين في االمتحان المعياري للغة اإلنكليزية - جامعة دمشق

علميشفيق فائز عطاهللاريف دمشق19006
علميشهد احمد هاللدمشق40367

علميشهد ادهم غانمالسويداء5412
علميشهد بسام العتمهدرعا17526
علميشهد جميل العلوشدرعا17449

علميشهد حسن عوادالسويداء7067
علميشهد عبده مطردمشق36488
علميشهد فتحي محمد عبد الرحمندرعا16280
علميشهناز عصام الشبليدمشق38464
علميشهيره نذير الفرواتيدمشق39130
علميشيماء ايمن ابو شلةدرعا19234
علميشيماء محمد مازن بديريدمشق34316

علميصالح قيس حميرهالقنيطرة5130
علميصبا حسين ابراهيمريف دمشق26248
علميصبا طارق العبدالمحسندير الزور10319
علميصبحيه هشام عودهدمشق38012
علميصفاء علي عبد الحفيظدمشق37705
علميصفاء محمد تركمانريف دمشق24862
علميصفاء هالل دبكودمشق37706

علميضحى بسام الصفديالسويداء5588
علميضياء ايمن المغوشالسويداء4079

علميضياء محمد نور قدور عالويدمشق25997
علميطارق زياد البغجاتيدمشق17957
علميطالل عبد الرزاق عيد عامرريف دمشق17635
علميظافره محمد ثابت الحلبيدمشق34101
علميعادل عمر بزرتودمشق22122
علميعايدة حسام االسديريف دمشق28592
علميعائشة ياسر دوبانيريف دمشق32840
علميعائشه خليل الحسينريف دمشق35040
علميعباده رامز القبانيدمشق25025
علميعباده محي الدين قزازدمشق22126
علميعبد الحميد احمد سامر الرشيديدمشق20182
علميعبد الرحمن شريف السارهدمشق25034
علميعبد الرحمن صالح البيطاردمشق25035
علميعبد الرحمن محمد ماجد ملليدمشق17087
علميعبد الرحمن ياسين البلخيدرعا11108
علميعبد الكريم عبد الحميد عابديندمشق18034
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علميعبد هللا محمد امين قدهريف دمشق16603
علميعبد هللا محمد رياض الناصردرعا11813
علميعبد هللا محمد زاهر الخوصيدمشق22153
علميعبد هللا محمد نظير عوضدمشق23454
علميعبد المجيد مصطفى مصطفىدمشق27344
علميعبد الوهاب ياسين عجاجدرعا13309
علميعبداالله حسان الحميديدمشق17484
علميعبدالرزاق محمد المصريدمشق26063
علميعبدهللا حسين مهديدمشق26083

علميعبدهللا علي الكيواندمشق201932568
علميعبدهللا نزال الجناطيالقنيطرة5653

علميعبيده عبدالوهاب حاجي ابراهيمدمشق22590
علميعبير اسامه المسبرريف دمشق35848
علميعبير جابر ديابدمشق32862
علميعبير خالد محمددمشق33792
علميعبير عارف عديريف دمشق28320

علميعبير عدنان السعيدالقنيطرة7129
علميعبير عكرمه حمددرعا16753
علميعبير علي الباشاريف دمشق36819
علميعبير فيصل حمدريف دمشق24237
علميعبير محمد الزينريف دمشق35856
علميعبير محمد شريدهريف دمشق24866
علميعبير مصطفى قبالندمشق33124
علميعدي سامر البستنليريف دمشق17948
علميعز الدين عمر يونسدمشق22594
علميعزالدين موفق ابو شعيرريف دمشق16206
علميعزيزه مالك خبيهريف دمشق32503
علميعفراء عائد بعرينيريف دمشق34610
علميعال باسل الصادقدرعا17528
علميعال محمد علي العلبيدمشق32312
علميعال محمد وليد عطايادمشق37712
علميعال مصطفى المحاميددرعا16164
علميعالء الدين جمال الكراددرعا10025
علميعالء محمد سعيد اجليقيندمشق17388

علميعلي احمد هزيمالقنيطرة5142
علميعلي بسام العيسىريف دمشق15659
علميعلي بسام المبيضدمشق25109
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علميعلي لطفي حمددمشق18810
علميعليا أسامه ايوبهدمشق32653
علميعلياء ايمن اللحامدمشق36893
علميعمر خالد الطبجيدمشق23581
علميعمر محمد زهير الكنجيدمشق26184
علميعمر محمد سعيد جدعدمشق20455

علميعمران احمد االبراهيمالسويداء3958
علميعهد محمد تيسير البقاعيريف دمشق26039
علميغاده محمد عربدمشق32135
علميغالية سعيد حمزهريف دمشق36824
علميغاليه غسان ابراهيمدمشق33797
علميغاليه محمد سمير كعدانريف دمشق22904
علميغدير عبد المجيد رعدريف دمشق26923
علميغدير ياسر الشالطريف دمشق33514
علميغزل بسام بركاتدمشق36299
علميغزل جبران ابوزخمريف دمشق32842
علميغزل زياد الكالويدمشق39651
علميغزل شريف شريفريف دمشق36577
علميغزل مازن نصرريف دمشق24241
علميغزل محمد حسام الزركليدمشق33611
علميغزل محمد زرقاويدمشق39160
علميغسان خليل ثلجهدمشق27514
علميغفران اسماعيل الصماديدرعا16820
علميغفران ثائر طه المال راشددير الزور10118
علميغفران زياد منصورريف دمشق35898
علميغفران صفوح بني المرجهدمشق38025
علميغفران محمد العيددرعا20095
علميغفران محمدهالل زريقريف دمشق33522
علميغفران محمود معروفدمشق38269
علميغفران نبيل الحراكيدرعا16982
علميغنى زهير الحسندمشق35416
علميغنى عبد الحكيم الجاجهدمشق38027
علميغنى علي منصوردمشق35621
علميغنى فايق الشاميدمشق40128
علميغنى محمد سامح قبانيدمشق35080
علميغنى محمد فهر طيارهدمشق35419
علميغيث محمد ضياء الدين صنوفهدمشق24486
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علميغيداء محمود الصليبيدرعا18115
علميفاتن امين دلوانريف دمشق33527
علميفاتنه احمد السمرهدمشق32994
علميفاروق عمار الصوافدمشق20219
علميفاطمة ابراهيم رستمريف دمشق23156
علميفاطمة محمود معتوقريف دمشق26429
علميفاطمه البتول احمد سعيد المكرسحريف دمشق23790

علميفاطمه الزهراء ابراهيم الرباعيالقنيطرة6763
علميفاطمه الزهراء حسن رومانيدمشق34421

علميفاطمه ايوب االسماعيلالقنيطرة6599
علميفاطمه عبد الرحمن طيبهريف دمشق34165
علميفاطمه عدنان حربدمشق37728
علميفاطمه علي الكسابرهدرعا16879
علميفاطمه محمد علي حاج صالحريف دمشق36662
علميفاطمه وليد ارشوكيهدمشق36076
علميفاطمه يحيى العوادريف دمشق23346
علميفراس موفق حاللدمشق23661
علميفرح احمد زيداندمشق37733
علميفرح الشبليدمشق36507
علميفرح رضوان اللحامريف دمشق25214
علميفرح عبد الرزاق الغزاليدرعا17125
علميفرح محمد اسامه عبد الحقدمشق32675
علميفرح محمد معتز الخطيبدمشق37736
علميفرح محمد ياسر العدويدمشق36078
علميفرح نزار جيرونريف دمشق22109
علميفرح نضال عودهدمشق32145
علميفضيله عبد اإلله المحموددير الزور11335
علميفيروز انور الفرواندرعا18029
علميفيصل محمد حسام الدين العجالنيدمشق19155
علميقتيبه احسان زاعورريف دمشق16230
علميقصي خالد مرعشليريف دمشق19814
علميقصي محمدايمن الحارسدمشق23680
علميقصي نضال عزامدمشق17977
علميقمر عبد المجيد الشريفدرعا20102
علميقمر محمد سعيد المفتيريف دمشق28363
علميقمر وليد خياطدمشق33143
علميقيس محمد كنانيدرعا10350
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علميكاتيا ضياء جلبوخالحسكة12550
علميكاتيا طارق عازريانريف دمشق35953
علميكارمن بشار كنانيريف دمشق23025
علميكرستيان عبدالمعين يوسف ال ججيكادمشق25226
علميكريستين جريس الحداددمشق32686

علميكريم باسم مفرجالسويداء4397
علميكريم فادي سويددمشق17394

علميكنان عالء عماشهالسويداء4090
علميكنانة حسام مصطفىالقنيطرة6693

علميكنده قحطان العبد هللاريف دمشق28365
علميالرا معتز دادودمشق35428

علميالما فايز الفارسالقنيطرة9021
علميالنا محمد جمال شيخهريف دمشق28370
علميالنا محمد سهيل الخياطدمشق35432
علميلبابه محمد حسان الدقرريف دمشق28375
علميلبنى ناظم سواحهريف دمشق34651
علميلجين أحمد الحلبيدمشق35665
علميلجين محمد عدنان معروفريف دمشق23227
علميلجين محمد يوسفحماة29170
علميلما بشار بركسيهريف دمشق26940
علميلما مفلح خلوفريف دمشق33093
علميلمى ازدشير الحورانيدمشق37755
علميلمى سيف الدين الرفاعيريف دمشق25137
علميلمياء محمود سحتوتريف دمشق23743
علميلميس حسن ديبريف دمشق26225
علميلميه عمار سيدادمشق32154
علميلوليا محمد بسام الميدانيدمشق37759

علميليال نزيه كبولالسويداء6704
علميليث حسن االبيضدمشق22218
علميليزا بيبرس حباقدمشق39712
علميليلى خالد الشوليدرعا17743
علميليلى معن طرافريف دمشق25010
علميليليان عادل الدندنريف دمشق28402

علميليما ياسر جانبوتاألردن10130677
علميلين احمد لؤي العطاردمشق37760
علميلين أسامة ازمشليريف دمشق34663
علميلين أسد عراردمشق36083
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علميلين نصوح عودهدمشق39727
علميلين نضال مخلوفحماة25636
علميلينا عبد المجيد عبد الرحيمدمشق33000

علميليندا خالد ديبالقنيطرة7093
علميليندا محمد بشير بسطاطيدمشق32158
علميلينه عمر الغزاليريف دمشق28427
علميماجد يوسف بدويدمشق21050
علميمارال نور اسماعيلريف دمشق36017
علميماري طعمه باروددمشق34552
علميماريا باسل شبانهالالذقية20093
علميماريا عبدو محيسنريف دمشق22627
علميماريا فايز ريادمشق38752
علميماريا محمد الجوالهدير الزور11379
علميماريا محمدجميل درويشدمشق36525
علميماسة باسل مانعريف دمشق28606
علميماسة هيثم طيفوردمشق36966
علميماسه عمار منعمدمشق32035
علميماسه محمد رضوان هواريريف دمشق25597
علميماسه يوسف العبد هللاريف دمشق34223
علميمايا ابراهيم اسماعيلدمشق35168
علميمايا ابراهيم يازجيدمشق33976
علميمايا حسن شدوددمشق35915

علميمايا صالح عزامالسويداء5446
علميمايا غسان المحاميددرعا16101
علميمايا قصي احمدريف دمشق28456
علميمايا ماهر المكاويدمشق38756

علميمايا محمد المفتيالكويت10130293
علميمايا محمد عمرودمشق36169
علميمايا نبيل الحوشريف دمشق32864
علميمايا نضال طربوشدمشق32752
علميمايا وفيق احمددمشق36900
علميمايا وليد االبراهيمدمشق33648
علميمجد احمد اسماعيلدمشق19033
علميمجد عبد الحليم رجالدمشق17265

علميمجد عيسى علوشمصر10130666
علميمجد فؤاد الصفديالسويداء6425

علميمجد محمد جمال المصريريف دمشق17710
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علميمحاسن غسان خبازريف دمشق25999
علميمحمد ابراهيم صوانريف دمشق15875

علميمحمد احمد السيددمشق201969582
علميمحمد احمد العمردمشق20847
علميمحمد احمد المالدمشق22642
علميمحمد الحسن محمد علي النوريريف دمشق19657
علميمحمد أحمد كريمدمشق23766
علميمحمد باسل المسالمهدمشق18122
علميمحمد براء محمد هشام لحفيريف دمشق15669
علميمحمد بالل محمد نصوح البحرهدمشق22296
علميمحمد جمال الشحاداتدرعا10534
علميمحمد حسام شبانهدمشق22243
علميمحمد حسين سويددمشق27681
علميمحمد خير محسن فريجدرعا10046
علميمحمد خير وليد ناصرريف دمشق15098
علميمحمد رامي تيسير جبردمشق20532
علميمحمد زيد عالء الدين بوز الجديدمشق19095
علميمحمد زين وسيم المحتسبدمشق22313

علميمحمد سامر ذو الفقار ذو الفقارالقنيطرة5248
علميمحمد سامر سلماندمشق22249
علميمحمد شفيق نديم سويلمريف دمشق15099
علميمحمد ضياء ماهر نجاردمشق28596
علميمحمد عاطف القعيريدمشق19280
علميمحمد عباس زهوةدرعا11317
علميمحمد عبدهللا سامر ستوتدمشق26475
علميمحمد علي عبد الوهاب عاليادمشق27878
علميمحمد علي قاسمدمشق18637
علميمحمد غيث محمد باسل الحلوانيدمشق17037
علميمحمد فراس محمود البقاعيدمشق17137
علميمحمد كرم هايل الدعيبسدمشق27900
علميمحمد كمال محموددمشق17521
علميمحمد كنان محمد سامر المصريريف دمشق15103
علميمحمد مازن الحمصيدمشق22264
علميمحمد مجد مازن ابو لبادهدمشق20737
علميمحمد محمد امين عبيددمشق23880
علميمحمد محمد جهاد االرمشدمشق17986
علميمحمد محمد عدنان صالحدمشق18545
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علميمحمد مالذ عصام الزيبقدمشق22362
علميمحمد وسام خالد جانودمشق17374
علميمحمد وهيب بسام ادلبيدمشق17811
علميمحمد ياسر حسان العجهدمشق22732
علميمحمد ياسين الزبدانيدمشق27789
علميمحمد يحيى الدومانيدمشق27792
علميمحمدحمزة محمدبشار يوزغاتليدمشق22303
علميمحمدطارق عبدالعزيز ابوارشيددمشق19923
علميمحمدعلي بسام الجليالتيدمشق26483
علميمحمود حسام الدين كسابريف دمشق16837
علميمحمود سليمان خالدريف دمشق15107
علميمحمود كامل بدوردمشق18596

علميمرام محمد باكيرالسعودية10130410
علميمرام محمد عماد الكرديدمشق32754
علميمرح منصور الداروخدمشق33381
علميمرح موسى الرويليدرعا18153
علميمروة شكور الغناشدير الزور10140
علميمروه اديب رجبريف دمشق33572
علميمروه يوسف السالمدرعا19301
علميمريم احمد شعباندمشق32760
علميمريم جهاد خوالريف دمشق34265
علميمريم حسن شريدهريف دمشق24886
علميمريم علي اسماعيلريف دمشق36475
علميمريم علي غصهدمشق36783
علميمريم عواد الجدعاندير الزور11420
علميمريم عيسى الشبوطدمشق38521
علميمريم يحيى بربشريف دمشق24511

علميمزيد مازن جمالالسويداء5219
علميمصطفى أحمد عصام حمديريف دمشق18011
علميمصطفى رائد حاج محمودريف دمشق16278

علميمصطفى رضوان خميسالقنيطرة5309
علميمضر احمد كيسينريف دمشق19786
علميمعاذ محمد عباسدمشق28026
علميمعتصم مفيد الحطابدرعا13577
علميمعن سهيل اهويديريف دمشق19668
علميمفيده لؤي قيراطهريف دمشق26050

علميمالك عدنان كبيرالقنيطرة6624
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علميمالك محمد ناصر الفالحدرعا20115
علميمالك معمر عراردرعا17836
علميمنار بركه العبدودرعا16325
علميمنار صالح فزعدمشق35479
علميمنار علي الخميسريف دمشق26779
علميمنال اسماعيل صالحريف دمشق33590
علميمنتصر عبد الحليم رجالدمشق17335
علميمنى خالد الحريريدرعا16698
علميمنى محمد ماجد داود آغاريف دمشق22194
علميمهدي احمد ابو زيددمشق18603
علميمهند عصام حوريهدمشق17044
علميمهند عماد الدين الخراطدمشق17159

علميمهند محمد سلطانالقنيطرة5253
علميمهند ياسين البيضهدمشق28679
علميمؤيد هالل القصاصدمشق22226
علميمي محمد زياد مندودمشق34430
علميميار أيمن صالحانيدمشق39263

علميميار منهال فراج الشوفيالسويداء3616
علميمياسه عماد الحايكدمشق32177
علميميرال قمر محمد خالد الخجهريف دمشق28610
علميميراي ماجد عوضريف دمشق26155

علميميرنا صالح عزامالسويداء5451
علميميس الريم جمال الشحاداتدرعا16620
علميميس إحسان عقيلدمشق33396
علميميس بسام الحمويدمشق38087

علميميس حسن الحايكالسويداء5652
علميميس عدنان الشبليدرعا17912
علميميس وائل عيسىريف دمشق26051

علميميساء محمد ديب بركاتالقنيطرة6777
علميميشيل غسان حناريف دمشق16350
علميميناس حسين عمايريدمشق39267
علمينادر ميالد شحوددمشق17937
علميناديا يوسف فروخدرعا16129
علمينارت وليد زبشدمشق28068
علمينانسي عيسى النجاردمشق34569
علمينايا حسن المير عليريف دمشق34298
علمينتالي كرم هللا عونريف دمشق36120
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علمينتالي محمد المغربيدمشق32791
علمينجوى محمد نظامدمشق34344
علميندى عبد الرحيم الحايكدرعا16533
علميندى نذير الدرهريف دمشق33608
علمينرزان ينال مافدمشق17553
علمينسيبه عمار حمداندرعا16418
علمينسيمه حسن الجبرينريف دمشق24290
علمينغم سلمان درويشريف دمشق27587
علمينغم ياسين صهيونيدمشق36973
علمينوار صفوان الجباعيدمشق25592

علمينوار عمر البقاعيحمص9745
علمينوار معين نفاعالسويداء5663

علمينور ابراهيم العبيديريف دمشق23667
علمينور الدين احمد الشاطرالقنيطرة5533

علمينور الدين محمد أنور الببيليدمشق17164
علمينور الهدى محمد أمينريف دمشق33633
علمينور الهدى محمدياسين دعبولدمشق35797
علمينور أكرم النبوانيريف دمشق23580

علمينور بسام خاطرالسويداء5930
علمينور خالد الدعاسالقنيطرة7459

علمينور سمير خبازدمشق32803
علمينور عبد المنعم زكريادرعا16561
علمينور معروف السيدريف دمشق24906
علمينور معمر الخطيبريف دمشق26376
علمينور يحيى الشريفدمشق38309
علمينورا اسامه المغربيدمشق36548
علمينورا سامر كريمدمشق32928
علمينورهللا محمدنبيل مرزوقدمشق20057
علمينورالهدى احمد الزعبيدرعا16671
علمينورالهدى محمود الرفاعيدمشق33410
علمينوران عصام صالنريف دمشق36193
علمينورس مهند عودةدمشق28687
علمينورس نمير حسوندمشق36653
علمينورشان مصطفى مصطفىدمشق36906
علمينوره محمود الشيخدير الزور11548

علميهاجر مروان رحروحالسويداء5669
علميهاجر ياسر البرداندرعا16353
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علميهاديه محمد سكردمشق32345
علميهاشم محمد صندوقدمشق18613
علميهاله عاطف ريحاندمشق32818
علميهبة أحمد كريمريف دمشق23927
علميهبه هللا رضوان الصفرهدمشق32237
علميهبه هللا عبد العظيم الزياتدمشق38113
علميهبه زهير الخطيبدرعا19349
علميهبه غازي النابلسيدرعا19351
علميهبه محمد معتز الخطيبدمشق37817
علميهبه مروان النقطهدمشق32866
علميهدى أيمن القاضيريف دمشق22633
علميهدى سامر طفرانريف دمشق34341
علميهدى عبدالرحمن أحمدموسىريف دمشق23589
علميهدى فواز خرمهريف دمشق36228
علميهدى يوسف الشداد المحاميددرعا16117
علميهديل احمد جبانريف دمشق26005
علميهديل برمكي غريبريف دمشق28644
علميهديل عبد السالم سمندردمشق39825
علميهديل محمد حسيانريف دمشق27589
علميهديل نور الدين ابراهيمدمشق36601
علميهال أحمد الشريفدرعا16625
علميهناء محمد وليد حافظريف دمشق25235
علميهيا ابراهيم ادهمدمشق37823

علميهيا اكرم الملحمالسويداء5748
علميهيا بسام الصغيرريف دمشق24302
علميهيا ممدوح حسينريف دمشق27590
علميهيا نضال مرعيدمشق33858
علميهيلدا يوسف العيسىريف دمشق25518
علميوديع عصام أبو خيردمشق28122
علميوديع لؤي طبرهدرعا10233
علميورده عبدو حبيبريف دمشق23759
علميوسام احمد ابو فالحهدمشق19335
علميوسن عبد الكريم الكوردرعا16367
علميوسناء محمد بسام الميدانيدمشق32837

علميوعد صالح الحرفيالسعودية10180024
علميوالء نعمان المشعوتريف دمشق32559
علميوليد محمدخالد ريحاندمشق20075
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علميوليد محمود الشعيريدمشق22428
علميوليد مروان المغربيريف دمشق16552

علميوليم ثامر حديفهالسويداء4264
علميوئام احمد عودهريف دمشق24091
علميوئام محمد فايز عيونريف دمشق33671
علمييارا باسل نعمهريف دمشق36271
علمييارا عماد رزقدمشق36604
علميياسمين الشام عبد الفتاح عرابيريف دمشق25239

علميياسمين بيان المعازالسويداء5337
علميياسمين محمد بركاتدرعا19389
علميياسمين محمد غياث دعبولدمشق39347
علمييامن عامر الحمصيدمشق26694
علمييحيى علي محسندمشق18146
علمييحيى محمد فارس الحمويدمشق22432
علمييزن ابراهيم داووددمشق18948
علمييزن فائز العاقلريف دمشق17735

علمييزن مازن ابو سعدالسويداء5055
علمييزن هاني الديواني العكلهدير الزور8572

علمييسرا محمد رشيد ملصدمشق32841
علمييسرى عبده غنيمدمشق33012
علمييسرى علي الشقيردرعا19392
علمييمامة أحمد االحمدريف دمشق27688
علمييمان احمد طعمهدمشق24333
علمييمان ايمن عرابيدمشق28171
علمييمنى عبد هللا الميدانيدمشق34152
علمييمنى عماد حيدرريف دمشق27283
علمييوسف عباس خطابدمشق25672
علمييوسف محمد عسكردرعا13642
علمييوسف محمد عماد الحطابدمشق26723

وزير التعليم العالي

الدكتور بسام إبراهيم
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