
الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
نوع الشهادةاسم األماالسم الثالث 

علميخلوداحمد فايز عروبدمشق117844

يامنه      احمد يحيى الخلفريف دمشق21117 أدث 

يخديجه     اسامه احمد العبد هللادرعا3173 أدث 

علميهنادياسماء محمد ماهر البوابالسعودية410130399

يفاطمه     اسماء محمود يوسفريف دمشق510269 أدث 

علميبارعة     اسماء نزار بياعةدمشق639369

يراغدهاسيل مجيد وهبهالسويداء71997 أدث 

ف فواز الشحفالسويداء8452 ياميمهاشر
مهي 

يميادة     االء سالم جمولدمشق9126
مهي 

يشاديه     الياس أكرم الفريحاتالسويداء1067 أدث 

يهندالياس رياض الخوريحمص112151 أدث 

علميسمر       اليسار عماد الدين كسحوتريف دمشق1227951

ي عالء طباعريف دمشق13157
يهديه      اماث 

مهي 

علميايمان     امل أبو الخيى الرفاعيريف دمشق1433052

يانعام     امل موفق عريشهريف دمشق15158
مهي 

يأسماء     اناس جمال النجاردمشق1657
مهي 

يدرعا171307 يعزيزه     اوس احمد الزعي  أدث 

علميغصون      اية محمد مرادريف دمشق1822641

علمياكرام     ايمان شكري بديردمشق1938578

يعلياايناس نارص الشتيويريف دمشق20180
مهي 

يعائده     إلهام عبدالرزاق الطباعريف دمشق2110281 أدث 

يروال      أدهم ماهر زهر الدينالسويداء223 أدث 

وريف دمشق2322251 علميآمال      أري    ج موفق ميى

يلينا      أري    ج وليد الحسيى دمشق2411890 أدث 

ينوالأسماء محمد طاهر الجاجةدمشق25209
مهي 

علميميساء     أسماء محمود همجدمشق2636231

يفيفيان    ألم أميى  الدقاقريف دمشق273739 أدث 

يميسونأليسا أنطون عازرريف دمشق2867
مهي 

علميسوسن      أميى عصام مداحالسويداء293793

ه جمال دردردمشق30153 يامينه     أميى
مهي 

يدير الزور3110717 علمينتاليا    أناستاسيا محمد الحميى

ينرصه      آالء خلف سهوريف دمشق3210761 أدث 

علميمريم      آمنه محمد الرفاعيريف دمشق3326598

يفاطمة     آيات محمد سليم شيخهدمشق34102
مهي 

يايمان     آيه رائد نصارالسويداء353
مهي 

علميبشايرآيه عماد الخطيبريف دمشق3623363

علميايمانآيه محمد رياض مكيدمشق3738357

علمياخالص     آيه مروان سلومالسويداء386091

ي مسابقة الفنون األول 
 
جامعة دمشق- أسماء الطالب الناجحيى  ف
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يداللباسمه أحمد خالددمشق3914232 أدث 

يغيداءبتول محمدوائل الخبيىدمشق40279
مهي 

يفورهبشار عبدالرحمن المصطف دمشق41658
مهي 

علميبراء      بشار نادر سعد الديندمشق4220960

علمينبال      بالل محمد باكيى بدرالسويداء434114

يثروتبنان سميى التيناويدمشق4480
مهي 

يدمشق4525860 علميرنده      بهاءالدين ابراهيم عميى

ياسيمهبيان تمام الحمويدمشق4631
مهي 

يهنادي جحهبيان عبد الفتاح مطردمشق476972
مهي 

علميمي        تاج كريم شحودحماة4826668

يفكرات     تاال عبد هللا شاهيى حماة499326 أدث 

ياجابت     تالة محمدكمال عياشدمشق5011583 أدث 

علميماسه      تاله هيثم المجركشدمشق5137561

يرقيهتسنيم محمد ايمن االصبحيدمشق52224
مهي 

علميرشا       تفى أحمد مطرريف دمشق5325503

يفداء      تفى عدنان سندياندمشق54190
مهي 

يصافيناز   توالي خليل الكرديدمشق5512808 أدث 

علمياميمه     تيماء سليمان سيفالسويداء565901

يعبيى      جي  نبيل الحضويالسويداء5727
مهي 

يعبيىجواهر اسماعيل الجوهريريف دمشق5875
مهي 

علميكنده      جودي جالل الحوشريف دمشق5928035

علميفريال     جودي عامر طعيساندمشق6033699

علمينورجودي عبد الحميد الغضبانالسعودية6110030011

ينورالصباحجودي معيى  الطحاندمشق626904
مهي 

علميهيام الزهرجورجينا بشيى ايوبدمشق6338377

تا ثائر فضولريف دمشق6423299 علميديانا     جوليا بيى

هجوى وائل حمزهريف دمشق652900 ياميى أدث 

علميسمرةحسيى  أميى بخشالقنيطرة665277

هحال بشار عبدربهريف دمشق6732090 علميسميى

ينور الهدى حال عثمان الشماطدمشق686464
مهي 

يعبيىحمزه فراس خداجالسويداء698 أدث 

يهناء      حنيى  بسام بدويالسويداء70180
مهي 

علميماريا     حنيى  سامر عمرالسويداء715390

يهالحنيى  عماد عرنوسالسويداء722311 أدث 

يمها       حنيى  موفق الزلمهريف دمشق7322
مهي 

علميحنان      حيدره ماهر اسماعيلدمشق7420401

يعبيى      خالد جمال البحريالسويداء75982
مهي 

يياسميى خالد سامر بشاردمشق765611 أدث 
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يالسويداء774008 علميهيفاءخالد نارص الحلي 

يثناء      خلود محمد حنارهدمشق78228
مهي 

 حسيى دمشق7912822
يعفافخلود مصطف  أدث 

يربيعادانه باسل مطرالسويداء808
مهي 

علميماسه      دانه هيثم المجركشدمشق8137587

يدمشق82134 يهبه       دانية محمود الزعي 
مهي 

يريف دمشق832733 يرث دانيه عدنان طوبح  أدث 

يباسمه     داود منيى الصفديالسويداء84983
مهي 

علميامل       دج  فريد الشعارالسويداء856412

يجانيت     دعاء فادي هنيديالسويداء861507 أدث 

علميعبيى      دعاء مازن غنومريف دمشق8733322

يالسويداء882342
ى
ي      ديانا منهال عبدالباف

يزيي  أدث 

علمياملديانا نايف جي ريف دمشق8935534

ينرسين     ديمه عماد عبد الصمدالسويداء901625 أدث 

يعبيى      دينا ياش الجنديدمشق9111632 أدث 

علميغزوه      دينا يسار الغفريدمشق9236945

علميغيداء     راشيل رفيق جرجسحمص9320968

يايناس     رافت نضال منصوردمشق94232
مهي 

يسوزانراما خالد المرصيدمشق95360
مهي 

يدمشق9611642
يناهد      راما محمد هشام السبيي  أدث 

يفاتن      راما مهند الكرديدمشق97137
مهي 

ينرجس      راما نزار الخطيبدمشق9810524 أدث 

علميمها       راما وفيق اسماعيلريف دمشق9935573

يالسويداء1004043
علميمنال      رامي زياد البي 

يمياده     راية محمد بشار ارنبهدمشق1015813
مهي 

يفطومربيعه أحمد ديشريف دمشق1025669 أدث 

علميرحاب      رزان باسم درويشحماة10327713

يرغد       رزان حسام الدين المرصيدمشق104192
مهي 

يامنه      رزان سميى محفوضدمشق105193
مهي 

علمينىهرزان مروان رزقالسويداء1067030

ينور       رغد اياد نسبريف دمشق1073900 أدث 

ي الريف دمشق10825553 علميهناديرغد ايمن توتونح 

يميسون     رغد ايمن منذرريف دمشق10982
مهي 

يالسويداء110156 يإيمان     رغد حسيب الحلي 
مهي 

علميسعاد      رغد شاكر العيسميريف دمشق11135611

ياسماء عماررغد عبد هللا غنامدمشق11210411 أدث 

علميانتصاررغد محمد دقسيدمشق11337623

علميتغريد     رغداء نبيل جي ريف دمشق11435619
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علميهيام الحلورنا فاتن عكاريطرطوس11513687

ياتحاد     رنوى عصام بحصاصدمشق11685
مهي 

ياملرنيم احمد الهنديدمشق11763
مهي 

علميمنتىه     رنيم بسام الشاطرالسويداء1185558

علميآمنهرنيم رياض امتوالمرصيدمشق11936349

يريما      رنيم عادل المعلمدمشق120194
مهي 

يحماة121325
يهدىرنيم محمود العلواث 

مهي 

علميلمياء     رنيم معيى  الحاج ابراريف دمشق12228167

يهويدارنيم موفق العوضالسويداء1232394 أدث 

يعبيى      رنيم ياسيى  الكرديدمشق12412080 أدث 

علميرغده      رهام محمد ماهر ابو سلودمشق12537634

يسعديهروان حسان عرنوسدمشق126688
مهي 

يسوزانروان عبدو القزازدمشق1275381
مهي 

هروشان كمال المنجددمشق12814444 ياميى أدث 

يرانيه     روضة نبيل حمويدمشق129110
مهي 

يدمشق130618
يهدلهروضه سامر القصيباثى

مهي 

يالسويداء13112 يغادهروعه بشار الحلي 
مهي 

ينرسينروعه موفق الصحناويالسويداء13213
مهي 

يميرسرؤى علي الحريريدمشق133138
مهي 

يفاطمه     رؤى غسان النصارريف دمشق1348324 أدث 

يسناء      ريتا ايمن النويرصدمشق13510375 أدث 

علميامنه      ريسان احمد المهردمشق13633750

يمريمريم بشار هامشحمص1374524 أدث 

يريف دمشق1382955 يسوسنريم جمال األيوث  أدث 

يالسويداء1393313
يورد       ريم سليمان البعيي  أدث 

يضياء      ريم عدنان هنيديالسويداء1402427 أدث 

علميريم مازن الطباع141

يهبا       ريم موفق فاعورةدمشق142245
مهي 

ي نارصدمشق143111
ياسما      ري  هام عبد الغي 

مهي 

يسوسن      زويا انطوان بغداديدمشق14410377 أدث 

علميفائزه     زين عدنان الديبحمص14517134

يالسويداء1466418 علميوسيله     زينه عادل الحلي 

يتايا      زينه محمد مازن الدقرالقنيطرة1471188 أدث 

يسلوىسارة أحمد الكياليريف دمشق1488396 أدث 

علميلينا      ساره احمد مازن الحواصليريف دمشق14934037

بكدمشق15039577 علميسمر       ساره حمدو خيى

يريف دمشق1518402
اث  يملك       ساره عبد المجيد الهي  أدث 

علمياسماء     ساره محمود عمردمشق15239580
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يآمنهساره مروان بو يحيىالسويداء1531868 أدث 

علميسالمساما محمود داروقهدمشق15434088

يفايزة     ساندي محمد فايز عثماندمشق155624
مهي 

علميمها       سدره محمد السبيعيدمشق15632299

يباسمهسدره محمد سالم تقالهدمشق157196
مهي 

يدمشق15832918
ى
علميلينا      سدره محمد غسان دسوف

يدمشق15910420
ينبيله عبدسعاد جهاد الدمشفى أدث 

يناديا     سالم مصطف  كمال شبيبالقنيطرة16025
مهي 

علميايزالسليم فادي الصايغدمشق16124437

ينجود      سماء برهان عبيدالسويداء1621837 أدث 

يالسويداء16317
يناهد      سماح سليمان العطواث 

مهي 

يسمية محمد خيى الشوىدمشق16451
ى
يمي  الخرف

مهي 

يمي        سنا انور نرصالسويداء1651517 أدث 

يإبتسام    سنا محمد ماهر المهاجر طردمشق16615076 أدث 

يدمشق16710341
 
يسالم      سنا محمد مساعد الياف أدث 

ينىه       سنا مهند عبيدريف دمشق16888
مهي 

علميميساء     سوار نبيل الحلحالسويداء1696669

علمينهادسوسن أكرم زرزورالسويداء1705409

ين حسام ابو رنةريف دمشق17128291 فت     سيى علميميى

يسحرسيلفا مروان خشيفهالسويداء1721659 أدث 

يناريمانسيما محمد عادل رجبدمشق17310199 أدث 

يامتيازشام فراس رضوانالسويداء1741519 أدث 

علميخديجهشام مؤمن بورهدمشق17533214

يديناشامل احمد شاكوجدمشق1761448 أدث 

يالسويداء1774078 يف كامل عرث  علميامل       شر

يناريمان   شعيب كوكي كوكيدمشق1785982
مهي 

يغزاله     شهد بالل درموشريف دمشق17929
مهي 

يسناء      شهد شهاب شهابدمشق18014548 أدث 

يالهام     شهد صالح سيفالسويداء18148
مهي 

ينور       شهد ماهر الحجاردمشق18214549 أدث 

يصبا احمدنزار الزيبقدمشق18339614
علميأماث 

ياسيمهضح محمد رضوانالسويداء18418
مهي 

علميمشايخ     ضياء ايمن المغوشالسويداء1854079

يدمشق1861863  شيخ عراث 
يسمرضياء تحسيى 

مهي 

يصفاءضياء سميى ضاهردمشق1877623 أدث 

يسمرظافر فريز مخيي السويداء188116 أدث 

ي كاخيادمشق18974
يعاتكه     عبادة محمد لطف 

مهي 

علميرانيا     عباس محمد المرصيدمشق19027266
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علميمي        عبد الرحمن خالد الطحانريف دمشق19119134

علميعائشه     عبد الرحمن محمد خيى الكسمدمشق19220432

يحماة19313116 علمياحالم     عبد القادر احمد طعمة حلي 

علميرهف       عبد الهادي محمد سامر الكلسليدمشق19422157

علميمنال      عبدهللا محمدعهد جنياتريف دمشق19517947

يرقيه      عال محمد علي زلزلهدمشق196628
مهي 

يمنالعال معن ذيبالسويداء197141
مهي 

علميسعادعلي رضوان عبد الحيدمشق19823519

ه     عماد اكرم ابوطافشالسويداء199986 ياميى
مهي 

يهند       عمرو اكرم طلبالسويداء20014 أدث 

يرحاب      غاليه احمد فرفوردمشق20169
مهي 

يسناء      غزل جهاد زين الدينالسويداء20257
مهي 

علميكاتياغزل عيس حناريف دمشق20323394

يهناء      غزل فيصل وسوفدمشق20414592 أدث 

علميفاتنه     غزوان محمد اسامه النونودمشق20522191

ي المرجهدمشق20638025
علميشاديهغفران صفوح بي 

علميانطوانيت  غي  رفعات الشموطحماة20723034

يعبيى      غي  وليد األطرشريف دمشق20893
مهي 

يروضه      فاطمه زياد كحيلدمشق209116
مهي 

يخديجهفاطمه محمود جعلوكدمشق21093
مهي 

علميعبيىفرح أسامة خليفاويقطر21110130132

يدمشق212117
يكناز      فرح محمد احسان فاكهاث 

مهي 

علميهنادي     فرح محمد معيى  الخطيبدمشق21337736

يعائده     فرح ناظم فرجالسويداء2142539 أدث 

يسوزان     فيليب يوسف خاروفدمشق2155986
مهي 

يمريم      قمر ابراهيم رجبدمشق216145
مهي 

يريف دمشق21723025
علميرانيهكارمن بشار كناث 

يليالكريستيى  هشام ابولطيفالسويداء218167
مهي 

علميسلمكنان محمد عالم خرص دمشق21920480

يرانيا     كنده المثي  حسينوريف دمشق2208519 أدث 

يجمانهكوثر محمدحسام موالديريف دمشق2213107 أدث 

يحسن       الرا عدنان قطيشالسويداء2221601 أدث 

ي فرج عبودريف دمشق22336669
 
علميهناء      الف

يصفاء      النا ضياء الجغاميالسويداء224161
مهي 

يصفاء      النا وسام رضوانالسويداء22520
مهي 

علميابتساملجيى  محمد حسنريف دمشق22624260

يفاديه     لجيى  محمد خيى بلورريف دمشق227414
مهي 

علميخلود      لم خالد طنجورحماة22827166
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جامعة دمشق- أسماء الطالب الناجحيى  ف

علميالرا      لميه عمار سيدادمشق22932154

يانعاملوبانا سهيل عيدالسويداء23036
مهي 

علميعلياء     لولية مازن السبيعيدمشق23132155

علميزينه      لونا أحمد أيمن الشلقريف دمشق23228598

يدمشق23339711
ى
علميصفاءليال طارق دسوف

علميوضحهليث حسن االبيضدمشق23422218

علميغانيه     ليالس سامر احمدريف دمشق23523032

علميملك       ليل حميد اللحامريف دمشق23632733

علميلميس      ليى  اكرم غنامريف دمشق23736007

هدمشق23838510 علميريما      ليى  سامر عميى

علميعبيى      ليى  عبد الحميد العياصالسويداء2395924

 فؤاد الشليدمشق24033819
علميميسونليى 

يمي        ليى  كمال الجاريالسويداء2411647 أدث 

يوصفيه     ليى  محمد زياد طباخهدمشق24212623 أدث 

يميساءليى  معيى  هواريدمشق24321
مهي 

علمياولغا     مارغريتا محمد نحلهالقنيطرة2446612

يسوزان حرصيمارية رامز الشيخدمشق245261
مهي 

يدمشق24655 يمنال      ماسة ايمن تغلي 
مهي 

يدمشق24737771
علميمهاماسة محمد ايمن حوراث 

علمينوره      مايا رضوان الخطيب ابوالسويداء2485445

علميتغريد     مايا زوار جالحجدمشق24932165

علميمي        مايا صالح عزامالسويداء2505446

يمهامايا محمد علي األفنديدمشق251262
مهي 

علمييكسلمايا معيى  جعفرحماة25226610

ف الدينالسويداء25322 يسماهر     متيم منيب شر أدث 

يميساء     مجد جمال كمال الدينالسويداء254755 أدث 

يسوزان     مجد محمد قصقصدمشق2556268
مهي 

ياخالصمحمد احمد سويدريف دمشق256299
مهي 

علميفاتن      محمد راتب احمد موصلليدمشق25728573

ي258 يمحمد عامر صالح الحلي 
مهي 

يصفاء      محمد عدنان احمد سميى العقاددمشق2596527 أدث 

يخوله      محمد عدنان الرستمحمص260184 أدث 

يمي        محمد علي عبد الرزاق الصيصيالقنيطرة26124 أدث 

علميثروتمحمد مالك محمد يحيى الزيندمشق26220573

يدمشق26327906 علميرشامحمد ماهر حسان حرث 

علميغدير      محمد مصطف  معيى  سنكريدمشق26419313

يدمشق265345
يوفيقه     محمد نذير سامر المهايي 

مهي 

يدمشق26627928 علميعبيى      محمد نور احمد الخي 
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جامعة دمشق- أسماء الطالب الناجحيى  ف

يدمشق26718002 علمياسمهان    محمد هادي عبد الحكيم القاوقح 

علميمرفت      محمد ياش مخيي ريف دمشق26816826

علميمها       محمود ماجد برغوثدمشق26927984

علميساريهمرام محمد الخرص ريف دمشق27023040

ي  مرام محمد منترص الحريريدمشق271181
 
يمها صوف

مهي 

علميهدىمرام مصطف  رجبدمشق27234762

يمي        مروة رفيق سالمهدمشق273634
مهي 

يفاطمهمروه شكري فالحهريف دمشق274168
مهي 

يسلم      مروه منيى عبيددمشق275264
مهي 

يانتصارمروه يوسف الحسنالقنيطرة27652
مهي 

علميرحمة      مريانا مناد مصطف القنيطرة2779201

علميلينا      مريم علي حموددمشق27836782

علميزوبيدهمريم محمد فياض الخطيب المالقنيطرة2796774

ي بغداديدمشق28034343 علميهبه       مريم ناج 

يندى       مريم نارص أبو القصبريف دمشق281394
مهي 

يروالمزنه فراس ابو الذهبدمشق28215187 أدث 

علميهيفاء     مقداد المفضل فاضلدمشق28328036

يعبيى      ملك ماهر العبسهدمشق284119
مهي 

يرويدهمنار محمد مسعودالقنيطرة2851195 أدث 

 ماهر الحلليدمشق28656
يصفاءمي 

مهي 

يدمشق28737786  محمد بكري عراث 
علميناديامي 

ة وفيق السحليريف دمشق28836 يعزيزه     منيى
مهي 

يحنان      مها غياث حمصيدمشق289121
مهي 

ينهاد      مها محمد يوسف النابلسيدمشق2905500
مهي 

يفاطمهموده هيثم الحدادريف دمشق2913439 أدث 

ي ابو عاصيالسويداء2926253 علمياحالممي وهي 

يميساءمي يحيى الغزالدمشق293648
مهي 

نا عماد رضوانالسويداء2941763 يماجده     ميى أدث 

يعبيى      ميس باسل شحادةريف دمشق295141
مهي 

يلما       ميس معيى  نارصالسويداء2962635 أدث 

يفاطمة     ميساء حسيى  الصاريريف دمشق297105
مهي 

علميهدى       نادرة محي الدين سويددمشق29838088

يهيكا لو هانادره محمد مازن انطاكيدمشق29910299 أدث 

يسعاد      ناديا أيمن كرديهحماة300283
مهي 

هالسويداء3011986 يحنان      ناره نارص غي  أدث 

يريف دمشق30210747 يحياةناريمان موفق شيخ عراث  أدث 

يامينهناهده محمد فواز الحمصيدمشق303632
مهي 

علميسحرنايا رامز السليمحمص30423168
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جامعة دمشق- أسماء الطالب الناجحيى  ف

يابتسام    نتالي سميى موخريف دمشق305107
مهي 

علميايماننجوى محمد نظامدمشق30634344

يسناء      ندى حسيى  شحادهالقنيطرة3071126 أدث 

يعفاف      ندى نبيل جزعهريف دمشق308142
مهي 

 شبلي بالنالسويداء309183
يلينا      نرميى 

مهي 

يشعوانة    نرسوان مصلح ناصيف أسعدريف دمشق310404
مهي 

يمريم      نرسين محمد عريضهدمشق311268
مهي 

ينهالنغم تمام تامرحماة31210270 أدث 

يفاطمهنوار فؤاد الشحادهالقنيطرة31356
مهي 

علميحناننوار مأمون نوفلالسويداء3144164

يهبه       نور الدين صباح الصيداويدمشق3151287 أدث 

هنور الهدى ثائر فضهريف دمشق31628660 علمياميى

يبثينهنور الهدى محمد خيى النابلسيدمشق317272
مهي 

ينازك      نور ربحي حمدانريف دمشق3188603 أدث 

علميسناءنور عاصم مان الدينالسويداء3196722

علمياحالمنور عصام جابرالسويداء3204652

يكوثر      نور عمر خضورحماة3218758 أدث 

علميامل       نور محمد معروفريف دمشق32228510

علميمعالينور معمر الخطيبريف دمشق32326376

يدمشق32433572
علميايماننور نزار درخباث 

يساميةنور نضال ابو خرجدمشق32514797 أدث 

يهنادينورا خالد فقيىدمشق32610346 أدث 

يميسوننوران عبد الكريم الزرعيريف دمشق3271194
مهي 

علمينجالءنورس مهند عودةدمشق32828687

ف رضوانالسويداء32925 يهيام      هاله زياد مرسر
مهي 

علميفاديا     هايدي سامر الشحفالسويداء3306160

يجورية     هبة أحمد السلومريف دمشق331109
مهي 

علميهيام      هبه عبد الستار شماشانريف دمشق33222543

علميهناديهبه محمد معيى  الخطيبدمشق33337817

علميإيمانهدى عبدالرحمن أحمدموىسريف دمشق33423589

يعربيه     هدى محمد رشاد بدويدمشق335122
مهي 

يميادههديل رجا ركابالسويداء336149
مهي 

يالسويداء3371946 يهيام      هديل شكيب الحلي  أدث 

ي مرشدالسويداء3381611
ينغم       همسه راص  أدث 

علميعبيى      هناء محمد ياسيى  مطردمشق33935134

علميريدادهيا ابراهيم ادهمدمشق34037823

علميامل       هيا اكرم الملحمالسويداء3415748

علميانعام ابراهيا مبارك حجازيدمشق34234584
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جامعة دمشق- أسماء الطالب الناجحيى  ف

يدمشق343202
يرجاء      هيام محمد عمار كعيكاثى

مهي 

علمينوهال     هيفاء احمد حسونريف دمشق34435196

يمنال      وسيم مالك ابو اسماعيالسويداء34587 أدث 

يمنتهاوسيم محمد شاغوريدمشق3463274 أدث 

يناهد      يارا خالد حماده الشهدمشق347277
مهي 

علميرانيه     يارا محمد شاجدمشق34836980

يريف دمشق34927901
علميليلياسميى  سامر عبد الغي 

علميجومانا    ياسميى  عماد ريحانريف دمشق35036276

علميلميس      ياسميى  قتيبه العبد هللادمشق35136053

يخديجهيحيى ابراهيم الجزائريدمشق3525181 أدث 

يملكه      يمامه حبيب أبو حالالسويداء35326
مهي 

يايمان     يمان غازي بيلتودمشق3548202 أدث 

يليليمي  محمد جميل العمارريف دمشق355144
مهي 

ياإلمارات35610180001 علميإيمانيوسف أحمد يازج 

وزير التعليم العالي

الدكتور بسام إبراهيم
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