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دمشقادبيابراهيم عمر مصلحدمشق1002
دمشقادبياسراء محمود عبد هللاريف دمشق2565
دمشقادبياسالم نور الدين ابوحربدمشق6945
دمشقادبياسماء نصوح ليالريف دمشق8742
دمشقادبيالحسين محمود الحمادهدير الزور604

دمشقادبيامجد جمال شاهيندمشق3012
دمشقادبيانفال معمر النصيراتدرعا7157
دمشقادبيايات رضوان الكوردرعا7168

دمشقادبيإناس مروان رمضاندمشق13568
دمشقادبيأروى ياسر البزالريف دمشق8164

دمشقادبيآيه زياد صيبعهدمشق11948
دمشقادبيبتول ماهر حنتوشدمشق10274
دمشقادبيبشرى تيسير سعد الدينالقنيطرة1079
دمشقادبيبشرى دايانا جميل الهجريالسويداء2272
دمشقادبيبشرى عصام ابو حوراندرعا7271

دمشقادبيبشرى محمد المجد سيفوريف دمشق10905
دمشقادبيبشير فهد ابوهايلهدمشق6991
دمشقادبيبيان احمد حسينيريف دمشق6281
دمشقادبيبيان محمود حاج مصطفىالقنيطرة2397
دمشقادبيتاال جمال بريريف دمشق8987
دمشقادبيتسنيم محمد الضميريريف دمشق2753

دمشقادبيجودي مازن السكافدمشق10959
دمشقادبيحال جهاد عيددمشق14957
دمشقادبيحميده محمد ابراهيمريف دمشق3552

دمشقادبيحياة ماهر جمعهدمشق10045
دمشقادبيدعاء نذير الحالقريف دمشق6596

دمشقادبيديمه محمد معصرانيدمشق10371
دمشقادبيدينا محمد الحاج سعيدريف دمشق10925
دمشقادبيراما اسامة المصريدمشق10566
دمشقادبيراما عدنان طعمهريف دمشق9167
دمشقادبيراما محمد رشيدريف دمشق7209
دمشقادبيراما يوسف االسعدريف دمشق7869
دمشقادبيرزان احمد الهيمددرعا5541

دمشقادبيرشا عكله الهيشانريف دمشق10936
دمشقادبيرغد احمد العمريدمشق13265
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دمشقادبيرغد اسعد سميردرعا7435
دمشقادبيرغد مهند الحرستانيدمشق13270
دمشقادبيرغده احمد األبلقريف دمشق5674
دمشقادبيرقيه علي الصالحالقنيطرة2541

دمشقادبيرنيم محمد رضوان نوحدمشق13769
دمشقادبيرهام عمر زهرهريف دمشق9272
دمشقادبيرهف محمد جمال قالجوريف دمشق9286
دمشقادبيروان خليل النجارريف دمشق3216
دمشقادبيروعه عماد الحسينالسويداء1665

دمشقادبيرؤى مزيد ريدانريف دمشق10931
دمشقادبيرؤى نزيه زاهدهريف دمشق3452

دمشقادبيريتا ايمن النويصردمشق10375
دمشقادبيريم بهاء الدين الزرعيدمشق11101
دمشقادبيريم زياد كريزاندمشق13300
دمشقادبيريم محمود قاديشريف دمشق6679
دمشقادبيزينه حسان راجحهريف دمشق3351
دمشقشرعيساره محمد خلدون الزالقدمشق969

دمشقادبيساره محمد شودبريف دمشق3904
دمشقادبيساره نزهات القضمانيريف دمشق9390
دمشقادبيسامر مسلم ليالدمشق8211
دمشقادبيساندرا خالد الرفاعيريف دمشق9401

دمشقادبيسمر عصام الفوالدمشق10624
دمشقادبيسمر محمود دباسدمشق14513
دمشقادبيسندس فارس وحيشريف دمشق10969
دمشقادبيشذى عبد الكريم درويشدمشق12158
دمشقادبيصبا فواز مرعيدرعا7593
دمشقادبيصفا صفوان يحيىريف دمشق3580
دمشقادبيعبير احمد العساليريف دمشق4128
دمشقادبيعرابي محمد الفاضلدمشق7157
دمشقادبيعال دياب عشماويريف دمشق2991
دمشقادبيعالء عاطف الزيندمشق1496
دمشقادبيعمار عماد ابوصافيدرعا1984

دمشقادبيغفران محمدربيع الخالديريف دمشق10993
دمشقادبيغنى أيمن الحالقدمشق10058
دمشقادبيفاديا سمير أوسودمشق13925
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دمشقادبيفاطمه عدنان زين الديندمشق14612
دمشقادبيفرات احمد حيدردمشق10635
دمشقادبيفراس كمال الدين عمردمشق6146
دمشقشرعيقمر بشير نعمهريف دمشق370

دمشقادبيقمر عبد المنعم ضبابريف دمشق9700
دمشقادبيكارين ثائر أبوفخرريف دمشق2916
دمشقادبيكرام محمدبدر مصريريف دمشق8515

دمشقادبيكنده نادر الصباغريف دمشق11008
دمشقادبيالنا نبيل جبريدمشق10801
دمشقادبيلجين مالك الفاضلدمشق11092
دمشقادبيلما رشيد حسندير الزور4806

دمشقادبيلمى محمدحكمت حكيمدمشق14657
دمشقادبيليال فادي درزيريف دمشق2589
دمشقادبيماريا محمد المحمودالقنيطرة2799
دمشقادبيمايا محمد حجازيريف دمشق3220
دمشقادبيمجد حمد عزامالسويداء2016
دمشقادبيمحمد صالح الدين النابودمشق4011
دمشقادبيمحمد عصام حسوندمشق2602
دمشقادبيمحمد فاضل جوادريف دمشق359

دمشقادبيمحمود محمد خليلدمشق2810
دمشقادبيمرح محمدالرمضان شومانريف دمشق9820

دمشقادبيمرح معين العليريف دمشق11080
دمشقادبيمريم عماد النجاردمشق10163
دمشقادبيمنال نبيل فستقريف دمشق9899
دمشقادبيمها عبدالكريم حمزهريف دمشق9918
دمشقادبيمهدي محمد السعديريف دمشق656

دمشقادبيمهند هشام كعكه جيدمشق6733
دمشقادبينادين محمد عيد سنطيحهريف دمشق3416
دمشقادبينارمين محمد السحليريف دمشق9959
دمشقادبيندى محمدزهير الحافظريف دمشق9979
دمشقادبينور القدس رائد السوديريف دمشق3824
دمشقادبينور نديم عرابيريف دمشق4089
دمشقادبينورالهدى موفق الريسريف دمشق6890

دمشقادبينيفين جمال الدين الدايهدمشق10812
دمشقادبيهبه عبد الوهاب الحوامدهدرعا7909
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دمشقادبيهند محمدايهاب كنجدمشق12713
دمشقادبيهيا عالء الدين عليانريف دمشق2744

دمشقادبييمان ياسر الخوجهريف دمشق10228

وزير التعليم العالي

الدكتور بسام إبراهيم
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