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أدبيدمشق9799عبد العزيز بشير منقاش258

أدبيدمشق5994عبد الغني محمد خير الحرش259

أدبيريف دمشق532عبد القادر توفيق القرطه260

أدبيريف دمشق142عبد القادر محمد نقرش261

أدبيدمشق4160عبد الكريم خالد عوض262

أدبيدمشق2405عبد الكريم محمد حسن العذبه263

أدبيدمشق7994عبد اللطيف باسل منصور قويدر264

أدبيدمشق7997عبد هللا اكرم محمد265

أدبيدمشق6435عبد هللا خالد المصري266

أدبيدمشق8935عبد هللا محمد قمر267

أدبيريف دمشق359عبد المجيد سامر طرابيشي268

أدبيدمشق8939عبد الهادي محمد ياسين العمر269

أدبيدرعا171عبد الوهاب محمد الرفاعي270

أدبيدمشق3502عبدالحميد جهاد كنعان271

أدبيدمشق2407عبدهللا اكرم ادلبي272

أدبيدمشق4165عبدهللا فرح جادهللا273

علميدمشق17742عبدهللا ممدوح خرسه274

أدبيريف دمشق8420عبير محمد العمري275

أدبيدمشق4181عدنان محمد حماده276

علميدمشق29321عدي محمد رضوان االرناؤوط277

علميريف دمشق19343عز الدين محمد تركمان278

أدبيالقنيطرة190عزالدين علي جوهر المحمد279

علميالقنيطرة5810عطاء جهاد ديب280

أدبيريف دمشق2968عفراء حسين مقصود281

أدبيحماة997عقيل سمير العلوش282

أدبيريف دمشق2852عال محمد قعدان283

أدبيدمشق92عالء محمد عبدالحميد284

أدبيالالذقية2904علي امير حبيب285

أدبيريف دمشق55علي رشيد ليال286

أدبيدمشق8963علي عبد الحميد موسى287

أدبيدمشق5513علي عمر عسالي288
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أدبيالقنيطرة45علي غيدق تامر289

علميدمشق30114علي محمد اسماعيل290

أدبيدرعا2078علي محمد المصطفى291

أدبيدمشق4648علي محمد عبيد292

أدبيدمشق8110علي نذير حميدي293

أدبيدمشق9592علي ياسر السكران294

أدبيريف دمشق147عماد الدين محمد العسلي295

أدبيدرعا2102عمار احمد البخيت296

علميدمشق30804عمار اسماعيل صبوره297

علميدمشق18339عمار خالد الحالق298

أدبيدمشق4394عمار محمد حمزه299

أدبيالقنيطرة129عمر احمد القاسم300

أدبيدمشق5548عمر مأمون الحمادي301

أدبيدمشق7169عمران خليل شندوبه302

أدبيدمشق2972عمرو شادي الحجي قدور303

علميحماة14574غدير واصل الجفول304

أدبيدمشق12422غزل هشام غوراني305

أدبيالقنيطرة51غسان غيدق تامر306

علميريف دمشق31466غصون احمد الخطيب307

أدبيدرعا8186غفران ابراهيم كوشان308

أدبيريف دمشق9715غفران غازي العسلي309

أدبيدمشق10143غفران محمد الصالح310

أدبيدمشق12423غفران يوسف نظام311

أدبيدمشق8184غيد ميمون ديوب312

أدبيدمشق12779فاتن جمعه الساطي313

أدبيدرعا744فادي عبدو فرانسيس314

أدبيدرعا333فادي نضال الرزق315

أدبيدمشق2986فاروق محمد اللحام316

علميالقنيطرة4678فاطمة عبد القادر األطرش317

أدبيريف دمشق6801فاطمة عبد المنعم عفان318

أدبيريف دمشق9474فاطمةالزهراء وهيب بلوي319

أدبيريف دمشق6788فاطمه احمد ابراهيم320
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أدبيالقنيطرة1176فاطمه خميس الحسن321

أدبيدرعا285فراس محمود مخلوف322

أدبيدمشق7186فواز محمود المحمد323

أدبيريف دمشق8450فيوليت عماد منا324

أدبيدمشق436قصي عامر محمد325

أدبيدمشق11933قمر ايمن سكر326

أدبيدمشق14665قمر محمد نور خليفة327

علميدمشق21516قيس منذر مهنا328

علميريف دمشق32159كارال محمد سعد الدين329

علميدرعا13767كنان سامي عثمان330

أدبيدمشق2496كنان محمد زهير السمان331

علميريف دمشق32179النا بسام دغالوي332

أدبيريف دمشق8457لبنى معن االخضر333

أدبيريف دمشق2618لجين احمد سيف334

علميريف دمشق22260لجين يوسف يوسف335

أدبيدمشق2498لورانس فريد السمعان336

أدبيدمشق15833لورين خالد ريحاوي337

أدبيدمشق10693لونا زهير البقاعي338

علميالقنيطرة3052ليث فهد طبيخ339

أدبيدمشق3643ليث محمد مريش340

أدبيريف دمشق188ليث منير حمود341

أدبيالقنيطرة971ليدي زياد حمصي342

علميدمشق39105ليليان حسان حرصوني343

أدبيريف دمشق8944ليليان سعيد الحوش344

علميدمشق36091لين احمد سليمان345

أدبيالقنيطرة936لين اسامه الكفري346

علميريف دمشق34553لين اسامه نصر الدين347

أدبيدرعا2281ماجد عبد هللا الحاج صالح348

علميدمشق33099ماريا محمد عامر زين العابدين349

أدبيدمشق10435ماريتا نبيل اكوبجيان350

أدبيدرعا5429ماريه فاضل الصيص351

أدبيدرعا757مالك زياد القزحلي352
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علميدمشق27601مالك زياد مصري353

أدبيدرعا488مالك هشام العباس354

أدبيدرعا115ماهر خالد الشريف355

أدبيدمشق6595ماهر محمد الخضر356

أدبيدمشق6048ماهر نشأت الخماش357

أدبيدمشق1449مبين محمدنور الطرابيشي358

علميريف دمشق16221مجتبى ياسر فاعور359

أدبيالقنيطرة646مجد خلدون العمري360

علميدمشق25920مجد رضوان ريحاوي361

أدبيدرعا708مجد فوزي العاسمي362

علميريف دمشق16358مجد فوزي صقر363

علميدمشق29393مجد كاسم حميده كوجان364

علميدمشق27629محمد ابراهيم سعد هللا365

أدبيدرعا718محمد احمد الصمادي366

أدبيدرعا2337محمد احمد الغزي367

أدبيدرعا2346محمد اسعد الصفدي368

أدبيالقنيطرة63محمد امير ياسر حسن369

أدبيدمشق5092محمد أحمد الحلبوني370

أدبيدمشق7237محمد أكرم الغزاوي371

علميدمشق29408محمد أيمن رزوق372

أدبيدمشق3093محمد براء عبدهللا نويدر373

أدبيدمشق1851محمد بسام غنيم374

أدبيدرعا1016محمد جدعان الحراكي375

أدبيريف دمشق239محمد جهاد ابراهيم376

أدبيدمشق9028محمد حسين خلف377

أدبيدمشق2107محمد حسين شعبان378

أدبيدرعا2607محمد حكمت حسين الزعبي379

أدبيدرعا2391محمد حيدر السعدي380

أدبيدمشق6639محمد خالد النعسان381

أدبيريف دمشق874محمد خير صياح عوض382

أدبيدمشق9083محمد راغب حسام داود أغا383

علميدمشق28883محمد رامز محمد مازن حبوباتي384
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أدبيدرعا2402محمد رضوان العيد385

أدبيدرعا106محمد رغد باسل كيوان386

علميدمشق19013محمد رياض الكشكي387

علميدمشق18543محمد سعيد محمد ماجد بقدونس388

أدبيدمشق6088محمد سعيد هيثم قاسم389

أدبيدمشق7266محمد سمير اسماعيل390

أدبيدمشق3109محمد سمير محمد غسان نديم391

أدبيدرعا1026محمد صافي الخلف392

أدبيدمشق8362محمد صالح بشير393

أدبيدمشق4862محمد ضياء مازن شيخة394

أدبيدير الزور1301محمد عبد الباسط الجومان395

أدبيدمشق7278محمد عبد المجيد برغل396

أدبيدمشق7279محمد عبد الملك سواس397

علميريف دمشق17044محمد عبد المولى عبد الكريم غميض398

أدبيدرعا3403محمد عبد الناصر المحارب399

أدبيالقنيطرة283محمد عبدالرزاق محمد400

أدبيالقنيطرة284محمد عدنان الحساني401

أدبيدمشق6672محمد عدنان يوسف402

أدبيدمشق7283محمد عطا النصار403

علميدمشق26018محمد علي باسم قاروط404

أدبيالقنيطرة233محمد عمر شودب405

أدبيدرعا2475محمد عوض المصري406

أدبيدمشق1527محمد غيث احمد دكاك407

علميدمشق17589محمد غيث ماهر السحار408

أدبيدرعا2498محمد فندي حامد409

علميريف دمشق18794محمد قاسم األشرم410

علميدمشق26927محمد لؤي محمد عبد المجيد411

أدبيدمشق3125محمد ماجد حسام تركماني412

أدبيدمشق9678محمد ماهر المنجد413

علميدمشق21542محمد محمد خالد تلو نشواتي414

أدبيدمشق4847محمد محمد مفيد شنكان415

أدبيريف دمشق537محمد محمود مسلم416
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أدبيريف دمشق223محمد موفق اسعد417

علميدمشق22072محمد نادر هيثم دباس418

أدبيدرعا127محمد نور ابراهيم عوير419

علميدمشق28926محمد هادي علي رمان420

أدبيدرعا760محمد هاشم زاهي القزحلي421

أدبيدمشق2148محمد هاني عدنان المدني422

أدبيدمشق3779محمد وائل المصري423

أدبيدمشق6710محمد ياسر المحمد424

أدبيدمشق5747محمد ياسر عثمان425

أدبيريف دمشق931محمد يامن محمد عماد الدين عواد426

أدبيدمشق1201محمد يحيى عبد الرحمن427

أدبيدرعا288محمد يوسف الجداي428

أدبيالقنيطرة671محمد يوسف الشمري429

أدبيدرعا2588محمد يونس نذير430

أدبيدمشق7338محمدأنس محمدبسام جوبان431

علميدمشق25986محمدبشر ميسر العلبي432

أدبيدمشق8485محمدربيع عماد السيد433

أدبيدمشق6735محمدسليمان هيسم الحموري434

أدبيدمشق3113محمدعدنان احمد حبي435

أدبيدمشق2142محمدقاسم محمدسعيد الحامض436

أدبيدمشق6770محمدهادي ابراهيم ابو هالل437

علميريف دمشق18606محمود عبد الحليم ادريس438

أدبيدمشق1545محمود عبد الكريم المحمد439

أدبيدمشق7413محمود عبدالعليم عبدالحق440

أدبيدرعا2671محمود عدنان المطرود441

أدبيحمص4054محمود علي البخيت442

أدبيدرعا289محمود فوزي الزعبي443

أدبيدرعا731محمود منير مخلوف444

علميدمشق38179مرام محمد رفأت شريفه445

أدبيدمشق14881مرام معن العرنجي446

علميدمشق34145مرح زكريا احمد447

أدبيدمشق5833مرعي علي طحينة448
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أدبيريف دمشق781مروان فايز السليم449

علميريف دمشق32258مروة محمد محمد450

أدبيدمشق13197مروه اسماعيل درويش451

أدبيدمشق14884مروه عمر العبود452

أدبيريف دمشق6914مريم أحمد خدج453

أدبيريف دمشق2222مريم خطاب الخطاب454

أدبيدمشق7439مصطفى محمد خراطه455

علميدمشق39536مطيعه شادي دعاس بكداش456

أدبيدمشق6120معاذ حسن عرابي457

أدبيدمشق8606معاذ عاطف فالح458

أدبيدمشق7446معاويه رياض حميد459

أدبيدمشق2165معتصم اسامه طالب اغا460

علميريف دمشق18728معتصم رضوان رجب461

أدبيدمشق8617معتصم عبد الحميد دياب462

أدبيدمشق8618معتصم عبد هللا الرفاعي463

أدبيدمشق3168معتصم عمر عسه464

أدبيدمشق3897معتصم محمد حافظ465

أدبيدمشق9135معتصم محمد سرور466

أدبيريف دمشق614مقداد فادي محال467

أدبيدمشق14498منار احمد مصطفى468

أدبيريف دمشق612منار باسم الحرستاني469

علميدمشق32652منار محمدزاهر سفر470

أدبيدمشق10566منال قاسم المصري471

أدبيريف دمشق5544منى باسل مسكه472

أدبيدرعا128مهران محمد الشرع473

علميدمشق28281مهند ابراهيم الكلي474

أدبيدمشق3914مهند أمين الميهوب475

علميدمشق28974موسى ضاهر بشارة476

أدبيدمشق6041مؤتمن عبد الحميد حسن477

أدبيدرعا1002مؤمن احمد الداغر478

أدبيدرعا2291مؤمن وحيد الكلش479

علميدمشق17571مؤيد نضال العقرب480
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علميدمشق40247ميرفت محمود الفراج481

علميريف دمشق32285ميرنا رفول طحان482

أدبيدمشق12457ميرنا عدنان الخباز483

أدبيدمشق12288ميري جمال جنوره484

أدبيدرعا1063ميزر محمد جمال الحو485

أدبيدمشق292ميشيل وديع المعري486

أدبيريف دمشق366ميالد سليمان الطويل487

أدبيالقنيطرة1400نادين راضي الشهاب488

أدبيدمشق14897نانسي سامر السمور489

أدبيالسويداء26نبيل اكرم قرقماز490

أدبيدمشق14898نبيهه ابراهيم العوفي491

علميدمشق39915نجالء عدنان موسى492

أدبيدرعا8441ندى احمد المتعب493

علميريف دمشق32306ندى يوسف الحسنيه494

أدبيريف دمشق6974نرمين محمد العزو495

أدبيدمشق8663نزار محمد جلو496

أدبيدمشق10037نغم علي يونس497

أدبيدمشق14314نور احمد الصباغ498

أدبيدمشق1561نور الدين أحمد راتب مراد499

أدبيريف دمشق6025نور الصباح محمد صبحي شوا500

أدبيريف دمشق7001نور الهدى مصطفى المصطفى501

أدبيريف دمشق2824نور صالح مرعي502

أدبيدرعا8501نور عقل الغصين503

أدبيريف دمشق2727نور وسام محمود504

علميريف دمشق20172نورا عبد المنعم زغبي505

أدبيالقنيطرة1186نورهان خالد ابراهيم506

أدبيدمشق14326هاجر وليد موصلي507

علميدمشق39568هبه ياسر شيبوب508

أدبيدمشق12159هدال خالد مللي509

أدبيدرعا8555هدى محمد البلخي510

أدبيدمشق15172هديل اديب فرج511

أدبيالقنيطرة1380هديل عماد شهاب512
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جامعة دمشق  - الناجحين في اختبار المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية بدمشق 

أدبيريف دمشق8518هديل محمد منير السيوفي513

أدبيريف دمشق2679هيا ينال حج بيرم514

أدبيدمشق3194هيثم فيصل السالم الخضر515

أدبيالحسكة3416هيلين نوح يوسف516

أدبيدمشق260وحيد جهاد القبالن517

أدبيريف دمشق5723وداد محمد زكوان لطفي518

علميدمشق36484وعد محمد خطيب519

أدبيالقنيطرة1282وفاء احمد عثمان520

أدبيريف دمشق783وليد خالد حجازي521

أدبيالقنيطرة2148يارا سميح المصطفى522

علميريف دمشق23133يارا محمد سامي السويسي523

أدبيدرعا2844ياسين مراد الحجي حموره524

علميدمشق19154يامن هيثم كحلوس525

أدبيريف دمشق10230يثرب محمد أبوحمده526

أدبيدرعا732يحيى زكريا الزعبي527

أدبيدرعا109يحيى موفق المتوالي528

أدبيدمشق8720يزن فيصل حماديه529

أدبيريف دمشق856يزن كمال عيسى530

أدبيدمشق1288يزن مازن الطير531

أدبيدمشق3209يزن مسلم عوض532

علميدمشق19156يزن هيثم كحلوس533

أدبيدرعا279يمان احمد تيسير الشرع الحريري534

أدبيادلب3015يمان محمد شاالت535

أدبيدمشق3214يمان محمدمصطفى السيد536

أدبيدمشق6882يوسف ايمن المقداد537

أدبيالقنيطرة697يوسف جاسم نهار538

أدبيدمشق6886يوسف عصام قله539

أدبيالقنيطرة207يوسف محمود السالمه540

علميريف دمشق19582يوسف منهل القيسه541
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