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اللغة العربية‐دمشق18402790أولىاالنكليزية95بصريةعربي سوري1997ميساءسامر ابراھيم طحانأدبيدمشق175

اللغة العربية‐دمشق15902540أولىاالنكليزية95بصريةعربي سوري1996اسمھانمحمد احمد اخوريقأدبيدمشق29484

اللغة العربية‐دمشق14852485أولىاالنكليزية100بصريةعربي سوري1994عائدهأحمد سليمان دخيلأدبيدمشق39476

اللغة العربية‐دمشق17082358ثانيةفرنسي65حركيةعربي سوري1997مريممحمدماجد مأمون الفياضأدبيدمشق43913

اللغة العربية‐القنيطرة12821332أولىفرنسي5بصريةعربي سوري1995ھناءايمن رفعت كوكشأدبيالقنيطرة51572

اللغة العربية‐حلب15482348أولىفرنسي80بصريةعربي سوري1997جومانهدعاء عبدهللا شياحأدبيحلب611851

اللغة العربية‐حلب14152315أولىاالنكليزية90بصريةعربي سوري1982صباحامل عمر حسنأدبيحلب715360

اللغة العربية‐حلب17412291أولىفرنسي55حركية علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1997املمحمدأكرم يحيى سعوديأدبيحلب81578

اللغة العربية‐حلب16292229أولىاالنكليزية60حركية علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1988فاطمهشھامه خالد طومانأدبيحماة914016

اللغة العربية‐ادلب13592109ثانيةفرنسي75حركية سفلية وعلوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1997نغمفرح ھيثم شكريأدبيحماة109111

اللغة العربية‐الالذقية17772377ثانيةاالنكليزية60حركية علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1997ندىضياء  معين حمدانأدبيالالذقية11727

اللغة العربية‐الالذقية16012201ثانيةفرنسي60حركية علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1997ھاجراحمد عبد هللا مصطفىأدبيطرطوس12349

اللغة العربية‐طرطوس12822282ثانيةفرنسي100بصريةعربي سوري1996اميرهريم عيسى حلومأدبيطرطوس136131

اللغة العربية‐طرطوس14792129أولىاالنكليزية65حركيةعربي سوري1995بناءمصطفى عادل شاحوطأدبيطرطوس142617

اللغة العربية‐طرطوس13211821ثانيةاالنكليزية50حركية سفليةعربي سوري1995دعدمريم معين شحودأدبيطرطوس155560

اللغة العربية‐حماة16252575أولىفرنسي95بصريةعربي سوري1996ضحيهحاير احمد العباسأدبيحماة163194

اللغة العربية‐حماة18862386ثانيةفرنسي50بصريةعربي سوري1997ريهمھا سليم اليوسفأدبيحماة179910

اللغة العربية‐حماة15202320أولىفرنسي80حركيةعربي سوري1995بندررعد دعبل المباركأدبيحماة181756

اللغة العربية‐حماة15742274أولىاالنكليزية70حركية سفليةعربي سوري1997جوليتحال وليد نجارأدبيحماة1910271

اللغة العربية‐دير الزور15762076أولىاالنكليزية50حركية علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1986تركيهوداد خليفه المصيطفأدبيحماة2012779

اللغة اإلنكليزية ‐دمشق17762776أولىاالنكليزية100بصريةعربي سوري1997رتيبةمريم علي الحاجأدبيدمشق2111671

اللغة اإلنكليزية ‐دمشق17222722أولىاالنكليزية100بصريةعربي سوري1996ھالهسماح سمير محمدأدبيدمشق2211669

اللغة اإلنكليزية ‐دمشق18152715أولىاالنكليزية90بصريةفلسطيني سوري1997حنانرائد محمد عثمانأدبيريف دمشق23860

اللغة اإلنكليزية ‐دمشق18592709أولىاالنكليزية85بصريةعربي سوري1998حنانساره بشار طنطهأدبيدمشق2411668

اللغة اإلنكليزية ‐درعا14991999أولىاالنكليزية50بصريةعربي سوري1998محاسنسالف نضال السموريأدبيريف دمشق252477

اللغة اإلنكليزية ‐حلب14582058ثانيةاالنكليزية60حركية علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1992غادهبيان محسن مصريأدبيحلب2615140

اللغة اإلنكليزية ‐حلب17182018ثانيةاالنكليزية30بصريةعربي سوري1996ھناءغرام محمدصادق رشيدأدبيحلب2714107

اللغة اإلنكليزية ‐حلب14501950ثانيةاالنكليزية50بصريةعربي سوري1997املاحمد عزالدين رابعهأدبيحلب282856

اللغة اإلنكليزية ‐حلب13821682ثانيةاالنكليزية30بصريةفلسطيني سوري1997جمانةياسر كامل نجميأدبيحلب291613

اللغة اإلنكليزية ‐حماة15232173ثانيةاالنكليزية65حركية سفلية وعلوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1994رماحمحمد حسن صياديأدبيحماة302726
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اللغة اإلنكليزية ‐حماة15432043ثانيةاالنكليزية50حركيةعربي سوري1983ميساءأمجد محمد زعترأدبيحماة313115

اللغة اإلنكليزية ‐حمص14662216أولىاالنكليزية75حركيةعربي سوري1995ميسونمحمدنعيم بشير كناكريأدبيحمص322262

اللغة اإلنكليزية ‐حمص15501950أولىاالنكليزية40حركيةعربي سوري1990غانيهعلي كمال شموالكرديأدبيحمص332873

اللغة اإلنكليزية ‐حمص14311931أولىاالنكليزية50حركية سفلية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1994اريجحكمت محمد الدرويشأدبيحمص342688

اللغة اإلنكليزية ‐طرطوس13591909ثانيةاالنكليزية55حركية علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1987منيرهمحمد جودت ريشهأدبيحمص353550

اللغة اإلنكليزية ‐طرطوس11861886أولىاالنكليزية70حركية سفليةعربي سوري1996انعامموسى سليمان حسينأدبيحمص362342

اللغة اإلنكليزية ‐دير الزور12641764أولىاالنكليزية50حركيةعربي سوري1987خولهنوره رشيد المحمدشرعيالحسكة372033

اللغة الفرنسية‐دمشق14682418ثانيةفرنسي95بصريةعربي سوري1997سميرهبشرى ايمن عمارأدبيالسويداء384044

اللغة الفرنسية‐دمشق14562256أولىفرنسي80حركية سفلية وعلوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1996فوزيهھاجر احمد العتمهأدبيدرعا395019

اللغة الفرنسية‐حلب16391689أولىفرنسي5بصريةعربي سوري1996ذكاءمحمد عبدالقادر قاوقجيأدبيحلب403008

اللغة الفرنسية‐الالذقية17102310أولىفرنسي60حركيةفلسطيني سوري1997منىنوار محمدكمال بشناقأدبيالالذقية412211

اللغة الفرنسية‐حماة16002600أولىفرنسي100حركيةعربي سوري1994بديعهياسمين احمد محمودأدبيحماة4215399

اللغة األلمانية‐دمشق16122612أولىاالنكليزية100بصريةعربي سوري1992سحرلؤي نذير الحريريأدبيدمشق439482

اللغة األلمانية‐دمشق16272277أولىاالنكليزية65حركية سفلية وعلوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1997يسرىفاروق محمدنور الشرعأدبيدمشق449407

اللغة األلمانية‐دمشق11761626أولىاالنكليزية45حركيةعربي سوري1993سمرعالء فھد الخلفأدبيدمشق452264

اللغة الفارسية‐حمص14371937ثانيةاالنكليزية50حركيةعربي سوري1974حلوهنجاح علي الزھرهأدبيحمص465111

التاريخ‐دمشق15642464أولىاالنكليزية90حركيةعربي سوري1997منتھىروان غسان ابو ركبةأدبيدرعا475155

التاريخ‐دمشق11011901أولىاالنكليزية80بصريةعربي سوري1997نجاةجنان داود طنبريأدبيطرطوس485501

التاريخ‐دمشق11211821أولىاالنكليزية70حركية سفليةعربي سوري1997ھالهاحمد محمدعماد العودهأدبيدمشق491018

التاريخ‐دمشق14881738ثانيةفرنسي25بصريةعربي سوري1996ميسونوالء محمود مرادأدبيدمشق5014042

التاريخ‐السويداء14182268ثانيةاالنكليزية85بصريةعربي سوري1997عالحنين شحاذه حاتمأدبيالسويداء514074

التاريخ‐حلب15091909ثانيةفرنسي40حركية سفلية بطرف واحد وظيفيفلسطيني سوري1981فلایراحمد محمد مكاويأدبيحلب522624

التاريخ‐حلب12381338ثانيةفرنسي10بصريةعربي سوري1996زھرةمصطفى عبدهللا الخرفانأدبيحلب533071

رضية بكور احمد فيصل بكور الجربانأدبيحماة54475
التاريخ‐حمص13812081أولىفرنسي70بصريةعربي سوري1998الجربان

التاريخ‐حمص14981998أولىفرنسي50بصريةعربي سوري1997وفاءاباء ماھر العمرأدبيحماة5515013

التاريخ‐حمص15591659أولىاالنكليزية10بصريةعربي سوري1996فاطمهطالل احمد جرودأدبيحماة566701

التاريخ‐حمص12511601أولىفرنسي35بصريةعربي سوري1997لينازين حسان سليمانأدبيحمص571840

التاريخ‐حمص12561556أولىفرنسي30بصريةعربي سوري1997غيباءسوسن حرب بدرانأدبيحمص587049

الفلسفة‐دمشق13222022ثانيةاالنكليزية70حركية سفليةعربي سوري1997غصونابراھيم سليمان فرجأدبيالقنيطرة59175
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علم االجتماع‐دمشق15752275أولىاالنكليزية70حركية سفلية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1998امنهنور خضر الصبيحأدبيدمشق6019409

علم االجتماع‐دمشق13492049ثانيةاالنكليزية70حركية سفليةعربي سوري1997ھجينامحمد ھايل قصيريأدبيريف دمشق61358

علم االجتماع‐دمشق15482048ثانيةفرنسي50بصريةفلسطيني سوري1993ندىمحمد احمد عبداللطيفأدبيدمشق629410

علم االجتماع‐دمشق12921992ثانيةاالنكليزية70حركية علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1995ايناسمحمدأنس محمدجمال البيرقدارأدبيدمشق633023

علم االجتماع‐حلب15962596أولىاالنكليزية100بصريةعربي سوري1994ضياءنور صادق جمالأدبيحلب6414642

علم االجتماع‐حلب15902540أولىفرنسي95بصريةعربي سوري1995اميهاسماء صالح الدين شيخ درويشأدبيحلب6514641

علم االجتماع‐حلب15022002ثانيةاالنكليزية50بصريةعربي سوري1986الھامعال خالد عندانيأدبيحلب6614100

علم االجتماع‐حلب12881938ثانيةاالنكليزية65حركيةعربي سوري1984الھامنور خالد عندانيأدبيحلب6714195

علم االجتماع‐الالذقية18442544ثانيةفرنسي70حركيةعربي سوري1997ملكراما زھير جونيأدبيالالذقية684655

علم االجتماع‐الالذقية16242224ثانيةفرنسي60حركيةعربي سوري1997زھورسعيد مروان الصطيفأدبيحماة694802

علم االجتماع‐الالذقية16212221ثانيةاالنكليزية60حركيةعربي سوري1996ميعال فھد اسماعيلأدبيالالذقية706958

المكتبات والمعلومات‐دمشق17512751ثانيةاالنكليزية100سمعيةعربي سوري1995نسيبةآيات عبدالقادر مبروكةأدبيدمشق7119452

المكتبات والمعلومات‐دمشق17362736أولىفرنسي100سمعيةعربي سوري1995كارينمي رمضان الجورانيأدبيدمشق7219456

المكتبات والمعلومات‐دمشق16382638أولىفرنسي100سمعيةعربي سوري1997عبيرمحمود ايمن سرحانأدبيدمشق739459

المكتبات والمعلومات‐دمشق15912591أولىاالنكليزية100سمعيةعربي سوري1992فوزاتلوبانا حسن العتومأدبيدمشق7419454

المكتبات والمعلومات‐الالذقية15272457أولىفرنسي93سمعيةعربي سوري1995ميساءبانا حسان صالحأدبيدمشق7511297

الحقوق‐دمشق16642614أولىاالنكليزية95بصريةعربي سوري1974حنانفادي علي سنيورأدبيدمشق769481

الحقوق‐دمشق17402440أولىاالنكليزية70حركية سفليةعربي سوري1994حوريهاحمد محمد التقيأدبيحلب777472

الحقوق‐دمشق16402440ثانيةفرنسي80حركيةعربي سوري1995املاحمد فواز مبيرقأدبيدمشق789402

الحقوق‐دمشق18902390أولىاالنكليزية50بصريةعربي سوري1996عائشهعلي عبداللطيف الفضل هللاأدبيدمشق799480

الحقوق‐درعا13911591أولىفرنسي20حركيةعربي سوري1996ھناءمأمون جمال بجبوجأدبيدرعا8053

الحقوق‐درعا11241424ثانيةاالنكليزية30بصريةعربي سوري1997زھوهمنذر محمد الجاموسأدبيدرعا81341

الحقوق‐القنيطرة15202320أولىفرنسي80حركية سفلية وعلوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1993غازيهعلي رمضان الحمودأدبيدمشق824622

الحقوق‐القنيطرة14492049أولىاالنكليزية60حركية علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1995علياعبدهللا محمدخير الفنديأدبيدمشق839406

الحقوق‐القنيطرة14041954أولىفرنسي55حركية علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1997وطفهنور الھدى ھاشم العوضأدبيالقنيطرة842768

الحقوق‐حلب16012401ثانيةفرنسي80سمعيةعربي سوري1997سحرطارق زكريا شريفهأدبيحلب852338

الحقوق‐حلب16512351أولىاالنكليزية70حركيةعربي سوري1995امنهمصعب احمد الصفديأدبيريف دمشق86700

الحقوق‐حلب16282328ثانيةاالنكليزية70حركية سفلية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1997الھاممحمدعدنان خالد عندانيأدبيحلب87204

الحقوق‐حلب15132213ثانيةاالنكليزية70حركية سفليةعربي سوري1996ھناءايمن حسام كجكأدبيحمص882599

الحقوق‐ادلب16102010أولىفرنسي40حركية علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1998فاتنهمالك محمدجمال االفنديأدبيدمشق893718
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الحقوق‐ادلب15411941ثانيةاالنكليزية40حركية علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1996رولهمحمدبراء عمر رھوانأدبيحلب902462

الحقوق‐دير الزور17352235أولىاالنكليزية50بصريةعربي سوري1996صالحهعلي ابراھيم القاضيأدبيريف دمشق91870

الحقوق‐دير الزور15502050ثانيةفرنسي50بصريةعربي سوري1988سميرةرستم محمد صقرأدبيالالذقية922650

الحقوق‐دير الزور13961996ثانيةاالنكليزية60حركية علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1996خالده االحمرصفا عدنان برغلهأدبيريف دمشق932145

الحقوق‐دير الزور12701970أولىفرنسي70حركية سفليةعربي سوري1995ميمونهحامد محمود عليأدبيحماة94209

الحقوق‐الحسكة12832183أولىفرنسي90حركية سفليةعربي سوري1997حمديهخالت عبد الغفور اسماعيلأدبيالحسكة9510453

الحقوق‐الحسكة12681868ثانيةاالنكليزية60حركيةعربي سوري1989خولهمھند فخري المالفريحأدبيدير الزور962732

الحقوق‐الحسكة13991749ثانيةاالنكليزية35بصريةعربي سوري1978زغيرةنجاح اسماعيل الجاسمأدبيدير الزور9723050

الحقوق‐الحسكة11261426ثانيةفرنسي30بصريةعربي سوري1996سحرارام عطا هللا العكأدبيالسويداء98796

الحقوق‐الالذقية18702770ثانيةاالنكليزية90بصريةعربي سوري1997سناءماھر علي عمرانأدبيالالذقية99429

الحقوق‐الالذقية15642564ثانيةفرنسي100حركيةعربي سوري1997غادهمحمد علي ديبأدبيالالذقية1001198

الحقوق‐الالذقية18332533ثانيةفرنسي70حركية سفليةعربي سوري1994ابتساممحمد أحمد نوحأدبيالالذقية1013046

الحقوق‐الالذقية17432343ثانيةاالنكليزية60حركية علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1997سميرهنجيب كمال عكوأدبيالالذقية102225

الحقوق‐حمص16672567أولىاالنكليزية90بصريةعربي سوري1997ليلىذوالفقار طالل احمدأدبيحمص103262

الحقوق‐حمص16592359أولىاالنكليزية70حركية سفليةعربي سوري1998رنداملك جرجس برصونأدبيحمص1047275

الحقوق‐حمص15662266ثانيةفرنسي70حركية سفلية وعلوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1996مجدلينعلي عدنان غنومأدبيحمص10580

الحقوق‐حمص14902240ثانيةفرنسي75سمعيةعربي سوري1996منارعالء عمار الحورانيأدبيحمص1061941

التربية/المناھج وتقنيات التعليم‐دمشق13641464ثانيةفرنسي10حركيةعربي سوري1997تمامرحيم جمال السيجريأدبيدمشق107675

التربية/المناھج وطرائق التدريس‐حلب15652515أولىفرنسي95بصريةعربي سوري1997سعديهكوثر سعدالدين السماعيلأدبيحلب10811852

التربية/المناھج وطرائق التدريس‐حلب16272277أولىاالنكليزية65حركية سفلية وعلوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1997ثورةتيمة منذر مصطفىأدبيحلب10910467

التربية/المناھج وطرائق التدريس‐حلب14261926ثانيةاالنكليزية50حركيةعربي سوري1978كتيبهفراس يوسف قصراويأدبيحمص1104999

التربية/المناھج وطرائق التدريس‐حلب13251725أولىفرنسي40حركيةعربي سوري1995موجفهتغريد ماجد النمرأدبيحمص1117534

التربية/المناھج وتقنيات التعليم‐الالذقية14321832أولىفرنسي40حركيةعربي سوري1995اروسحسين يوسف جنادأدبيالالذقية112463

التربيـــة/المناھج وطرائق التدريس‐حمص16292229ثانيةاالنكليزية60حركيةعربي سوري1993حسنهعلي عبد الرحمن حجوأدبيحماة1132613

التربيـــة/المناھج وطرائق التدريس‐حمص15982098ثانيةفرنسي50حركية علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1993نداحمزه عبدالرزاق دبساويأدبيحماة1146642

التربيـــة/المناھج وطرائق التدريس‐حمص15912091أولىاالنكليزية50حركية سفلية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1997ساميهيارا غياث زودهأدبيحماة11511224

التربية (علم النفس)‐دمشق13322032أولىاالنكليزية70حركية سفليةعربي سوري1986نجاحھنادي نجيب الرفاعيأدبيدرعا1167301

التربية (علم النفس)‐دمشق13042004ثانيةفرنسي70حركية سفليةعربي سوري1997محاسنكنانه رياض العرأدبيريف دمشق1175914

التربيـــة الخاصة‐دمشق15742374ثانيةاالنكليزية80حركيةعربي سوري1986مھاايفلين محسن السلومأدبيدمشق11819403

التربيـــة الخاصة‐دمشق15882088ثانيةاالنكليزية50حركية سفلية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1977حسنافاطمه اسماعيل الحسنأدبيدمشق11919408
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رقم تسلسل
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الكلية أو المعھد الذي قبل به

الشــــــــريعة‐دمشق15062156أولىفرنسي65حركية سفليةعربي سوري1994مھامحمدفؤاد محمدعماد السمانأدبيدمشق1209413

الشــــــــريعة‐حلب15591659ثانيةاالنكليزية10بصريةعربي سوري1998سعادرھام محمدرضا عثمانأدبيحلب12110830

العلوم السياسية‐دمشق17192619أولىاالنكليزية90بصريةعربي سوري1997ليناحاتم يونس حساباأدبيدمشق1229478

العلوم السياسية‐دمشق15532453أولىاالنكليزية90حركية سفليةعربي سوري1996سمرمؤيد محمد منصورأدبيدمشق1239408

العلوم السياسية‐دمشق16102310أولىاالنكليزية70حركية سفليةعربي سوري1986ھدىوالده مصطفى الحاج شعبوأدبيدمشق12419410

العلوم السياسية‐دمشق16432143ثانيةفرنسي50حركية سفليةعربي سوري1991عائشةسھام ابراھيم عبدهللاأدبيدمشق12519406

العلوم السياسية‐دمشق16402140أولىاالنكليزية50بصريةعربي سوري1997خيريهمحمدسعيد ياسر خاروفهأدبيدمشق126754

المعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق‐الالذقية17052305ثانيةاالنكليزية60حركية علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1994لينافارس صالح كنعانأدبيالالذقية1272949

المعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية‐دمشق13661866أولىاالنكليزية50حركية سفلية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1997حليمه بدراننور احمد زكرياأدبيريف دمشق1283680

جميع الرغبات مرفوضة16512601أولىاالنكليزية95بصريةعربي سوري1996ثلجهھبه عبدالرحمن الشاللأدبيدمشق12919478

جميع الرغبات مرفوضة15822582أولىفرنسي100سمعيةعربي سوري1991صفاءصالح مسلم بصلأدبيدمشق1309456

جميع الرغبات مرفوضة15782578أولىاالنكليزية100سمعيةعربي سوري1992سعديهزينب احمد الضميريأدبيدمشق13119453

جميع الرغبات مرفوضة15782578أولىاالنكليزية100سمعيةعربي سوري1994ھناءآمنه يحيى ھديةأدبيدمشق13219451

جميع الرغبات مرفوضة15632563أولىاالنكليزية100سمعيةفلسطيني سوري1987فاطمةھبة محمود ملحمأدبيدمشق13319457

جميع الرغبات مرفوضة15322422أولىاالنكليزية89سمعيةعربي سوري1997وفاءنبال امثل الرفاعيأدبيدرعا1349124

جميع الرغبات مرفوضة14092409أولىفرنسي100سمعيةعربي سوري1997صفاءنورالدين مسلم بصلأدبيدمشق1359460

جميع الرغبات مرفوضة15132213أولىفرنسي70بصريةعربي سوري1995خولهريام حسن السعران السلومأدبيحماة13615425

جميع الرغبات مرفوضة13341734أولىفرنسي40حركية علوية بطرف واحد وظيفيعربي سوري1991سمرمحمدوائل محمدنديم الخطيبأدبيدمشق1377338

جميع الرغبات مرفوضة11321632ثانيةفرنسي50حركيةعربي سوري1990مرثاھاني ھايل الجوابرهأدبيدمشق1384175
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