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الجامعةنوع الشهادةاالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
دمشقعلمياسراء يوسف خلفريف دمشق35246
دمشقعلمياسماء جمال بربورريف دمشق25906
دمشقعلمياسماء ماهر سالمدمشق37509
دمشقعلمياميرة عبد العزيز راشدريف دمشق33185
دمشقعلمياميلين انطوان نعمهدمشق34004
دمشقعلميامينه زهير حاللدمشق33667
دمشقعلميانتصار عبد الرحمن عبودريف دمشق34799
دمشقعلميايمان تيسير البيضةدرعا17970
دمشقعلميايمان عمر العلياندمشق34371
دمشقعلميايه أيمن عبد هللاريف دمشق22098
دمشقعلميأحمد محمد فايز اللحامدمشق18443
دمشقعلميأحمد معين يوسفريف دمشق19682
دمشقعلميأودري فريد فالحريف دمشق23294
دمشقعلميآالء بشير خليلريف دمشق24000
دمشقعلميآالء محمود الشعارريف دمشق26595
دمشقعلميبتول محمد صياح االنقردمشق38884
دمشقعلميبراءة سهيل سالمةدمشق35882
دمشقعلميبيان عارف سطلهريف دمشق32075
دمشقعلميبيلسان صالح العوضريف دمشق22980
دمشقعلميتاال سمير مصريدمشق32253
دمشقعلميتغريد محمد ابو كانوندرعا16679
دمشقعلميتولين محمد طويلهدمشق38931

دمشقعلميجنى معن بكريالسويداء6016
دمشقعلميجودي ايمن صهيوندمشق32452
دمشقعلميحنين ياسر مالحدمشق34494
دمشقعلميدعاء محمد وجيه شربجيريف دمشق26424
دمشقعلميدلع علي ابراهيمريف دمشق23614
دمشقعلميراما منير زرافهريف دمشق22893
دمشقعلميرامي بسام حميديريف دمشق16442

دمشقعلميرزان خالد علوانالسويداء5910
دمشقعلميرزان محي الدين الخطيبريف دمشق36778
دمشقعلميرغد حمدوشريف دمشق36563
دمشقعلميرغد معين عبد النبيريف دمشق23779
دمشقعلميروان اسامه االبراهيمدرعا20065
دمشقعلميروان أيمن سليماندمشق36573
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دمشقعلميروان شعبان جوهرهحماة26399
دمشقعلميرؤى منذر الشيخريف دمشق26100
دمشقعلميرؤى نبيل البديويريف دمشق32119
دمشقعلميريا حماده الخياريدمشق38667
دمشقعلميريم محمد أنس الحمودريف دمشق22896
دمشقعلميزينب رضا بغداديدمشق32586
دمشقعلميزينب محمد الدرويشريف دمشق22012
دمشقعلميساره حمدو خيربكدمشق39577
دمشقعلميساره عدنان عليدمشق39579
دمشقعلميسالف صالح يوسفدمشق36886
دمشقعلميسنا محمد خالد السيوفيدمشق39112
دمشقعلميسيدرا محمد وليد منصوردمشق33330
دمشقعلميعبير يوسف اليونسريف دمشق26734
دمشقعلميعفاف إيهاب الصيطريدمشق33876
دمشقعلميعفراء سليمان يوسفريف دمشق35866

دمشقعلميعلي أيمن الناصر الشيخدير الزور6693
دمشقعلميعليا أسامه ايوبهدمشق32653
دمشقعلميغاليه محمد عادل القصيردمشق35413
دمشقعلميفاطمة مبارك شموريف دمشق22416
دمشقعلميقمر محمد مصطفى عبد هللادمشق38734
دمشقعلميلجين محمد يوسفحماة29170
دمشقعلميلمى عبد الكريم دداشدمشق34335
دمشقعلميماسة باسل مانعريف دمشق28606
دمشقعلميمايا رياض شلهومريف دمشق22212
دمشقعلميمايا محمود عبد الغنيريف دمشق34237
دمشقعلميمايا نوح حسندمشق35779
دمشقعلميمحمد خير ابراهيم قيطازدمشق27830
دمشقعلميمحمد طارق رسالنريف دمشق17310
دمشقعلميمحمد علي عبد الوهاب عاليادمشق27878
دمشقعلميمحمد مؤمن النقارريف دمشق15702
دمشقعلميمحمود عماد الدين محفوظدمشق19325
دمشقعلميمروة شكور الغناشدير الزور10140
دمشقعلميمريم كمال عمادريف دمشق23571
دمشقعلميمالك محمود عايديدمشق39256
دمشقعلميميناس حسين عمايريدمشق39267
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دمشقعلميناديا سمير الهواريف دمشق27886
دمشقعلميناديا محمد ياسينريف دمشق32293
دمشقعلمينغم عدنان اللحامريف دمشق26235
دمشقعلمينهى أحمد عثمان وردهدمشق35793
دمشقعلميهاله خليل الناصرريف دمشق35171
دمشقعلميهدى مصطفى عبد الرحمنريف دمشق34342

دمشقعلميهديل نزار الكحلوني هنيديالسويداء6302
دمشقعلميوالء عبد الرحمن خزنه كاتبيريف دمشق34374
دمشقعلميياسر تيسير القصيردمشق24291
دمشقعلميياسمين يوسف الزينريف دمشق35209

وزير التعليم العالي

الدكتور بسام إبراهيم
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