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دمشق- اللغة العربٌة 17042704ثانٌةاالنكلٌزٌة100بصرٌةعربً سوري1997رسمٌهغفران كرٌم الرمٌصأدبًدرعا110865

دمشق- اللغة العربٌة 18702670أولىفرنس80ًبصرٌةعربً سوري1998سمرشفاء فتحً مراحلًأدبًدمشق211802

دمشق- اللغة العربٌة 18442644أولىاالنكلٌزٌة80حركٌة سفلٌةعربً سوري1999زبٌدهرفٌف محمد نزار الجسريأدبًرٌف دمشق3267

دمشق- اللغة العربٌة 16142564أولىاالنكلٌزٌة95بصرٌةعربً سوري1999خدٌجهرغد أحمد محمودأدبًدمشق419988

حلب- اللغة العربٌة 18492799أولىاالنكلٌزٌة95بصرٌةعربً سوري1999غصونمحمدقتٌبة عامر شٌحانأدبًدمشق5903

حلب- اللغة العربٌة 20432793أولىاالنكلٌزٌة75بصرٌةعربً سوري1990انتصاررهى محمد محً الدٌن قره حمودأدبًحلب616682

حلب- اللغة العربٌة 16802480ثانٌةفرنس80ًبصرٌةعربً سوري1999دعدمحمد زكرٌا حجارأدبًحلب74710

حلب- اللغة العربٌة 12971797أولىاالنكلٌزٌة50بصرٌةعربً سوري1994فاطمةسلٌمان أحمد الشامًأدبًحلب84726

الالذقٌة- اللغة العربٌة 16692619ثانٌةاالنكلٌزٌة95بصرٌةعربً سوري1998منٌفهمحمد ثابت سورمه لًأدبًالالذقٌة9561

الالذقٌة- اللغة العربٌة 11721872أولىفرنس70ًحركٌة سفلٌةعربً سوري1999اٌمانحٌدر سامر اسعدأدبًالالذقٌة101515

طرطوس- اللغة العربٌة 12511751ثانٌةفرنس50ًبصرٌةعربً سوري1998فاطمهسوسانا محمود أحمدأدبًطرطوس114834

حمص- اللغة العربٌة 16562636ثانٌةاالنكلٌزٌة98بصرٌةعربً سوري1995هالهوالء محمد ولٌد حمامأدبًحمص126637

حمص- اللغة العربٌة 14322332ثانٌةاالنكلٌزٌة90بصرٌةعربً سوري1997فلايرطارق زكً العطارأدبًحمص1340

حمص- اللغة العربٌة 14712171ثانٌةاالنكلٌزٌة70حركٌة علوٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1998عبٌرصالح حسن دٌبأدبًحمص142150

حمص- اللغة العربٌة 13821882أولىفرنس50ًبصرٌةعربً سوري1994انتصارسٌف هٌثم الجورانًأدبًحمص152132

حمص- اللغة العربٌة 13841434أولىاالنكلٌزٌة5بصرٌةعربً سوري2000صباحعمران عوض المشهدانًأدبًحمص161190

حماة- اللغة العربٌة 14371837أولىاالنكلٌزٌة40حركٌةعربً سوري1999كردٌهمحمد خضر الصالحأدبًحماة17908

حماة- اللغة العربٌة 10441744ثانٌةاالنكلٌزٌة70حركٌةعربً سوري1997مناروائل خالد القٌمهأدبًحماة184144

حماة- اللغة العربٌة 10751575أولىاالنكلٌزٌة50بصرٌةعربً سوري1999كنانبالل رشٌد حسٌن الدروٌشأدبًالرقة191030

الحسكة- اللغة العربٌة 13381638ثانٌةاالنكلٌزٌة30بصرٌةعربً سوري1999عنودشٌماء رشٌد الحسٌنأدبًالحسكة206235

دمشق- اللغة اإلنكلٌزٌة  19062806أولىاالنكلٌزٌة90بصرٌةعربً سوري1999باسمةعلً سهٌل مظلومأدبًدمشق21901

دمشق- اللغة اإلنكلٌزٌة  16822482أولىاالنكلٌزٌة80حركٌةعربً سوري1998سمٌرهعامر محمد خٌر عبد الفتاحأدبًالسوٌداء2211

دمشق- اللغة اإلنكلٌزٌة  17832283أولىاالنكلٌزٌة50بصرٌةعربً سوري1999حنانراما بشار طنطهأدبًدمشق2311801

دمشق- اللغة اإلنكلٌزٌة  13742024أولىاالنكلٌزٌة65حركٌة سفلٌة وعلوٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1999داللفداء فؤاد أبو جٌشأدبًدرعا2410384

حلب- اللغة اإلنكلٌزٌة  16532353ثانٌةاالنكلٌزٌة70حركٌة علوٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1995حلٌمهكوثر عبدالكرٌم مصطفى المحمودأدبًحلب2513704

حلب- اللغة اإلنكلٌزٌة  12742274أولىاالنكلٌزٌة100حركٌةعربً سوري1999زٌنباحمد عمر علً حمادهأدبًحلب2669

حلب- اللغة اإلنكلٌزٌة  11941894أولىاالنكلٌزٌة70حركٌة سفلٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1998سهامعمر عبدالقادر عبدالكرٌمأدبًحلب273588

حلب- اللغة اإلنكلٌزٌة  13891889أولىاالنكلٌزٌة50حركٌةعربً سوري1998عبٌرراما عمر حجأدبًحلب289009

حماة- اللغة اإلنكلٌزٌة 14052105ثانٌةاالنكلٌزٌة70حركٌةعربً سوري1997نجاهدعاء محمود محمد زكرٌاأدبًالرقة292530

دمشق- اللغة الفرنسٌة 15242224ثانٌةفرنس70ًحركٌة سفلٌةعربً سوري1998نهادغفران محمد شٌخ موسىأدبًدمشق3011114

حلب- اللغة الفرنسٌة 14251925أولىفرنس50ًحركٌة سفلٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1998غالٌهصالح الدٌن زٌدان العلًأدبًحلب313171
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دمشق- اللغة الفارسٌة 18422742أولىاالنكلٌزٌة90بصرٌةفلسطٌنً سوري1975غزالةخالد عبدهللا عمارةأدبًدمشق329991

دمشق- التارٌخ 16972647أولىاالنكلٌزٌة95بصرٌةعربً سوري1997زٌنبعبدالرزاق حسٌن زرزورأدبًدمشق339981

دمشق- التارٌخ 15282228أولىاالنكلٌزٌة70حركٌة سفلٌةعربً سوري1998زٌنهاٌناس امٌن طعمهأدبًدمشق3419901

دمشق- التارٌخ 15511851أولىاالنكلٌزٌة30بصرٌةعربً سوري1999رضوهحمزه حسٌن الفهٌدأدبًالقنٌطرة351889

دمشق- التارٌخ 14041704ثانٌةاالنكلٌزٌة30بصرٌةعربً سوري1997اٌمانآمنه محمد العٌدأدبًرٌف دمشق362618

دمشق- التارٌخ 14051655أولىاالنكلٌزٌة25حركٌةعربً فلسطٌن1999ًامنهحسن احمد مهناأدبًرٌف دمشق3784

حلب- التارٌخ 15391839أولىاالنكلٌزٌة30حركٌة علوٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1998عزٌزةعبد الرحمن محمد خٌر علًأدبًحلب38854

حلب- التارٌخ 11031503ثانٌةفرنس40ًحركٌةعربً سوري1995عٌشهرٌمه علً العزوأدبًحلب3912037

الالذقٌة- التارٌخ 14072107أولىفرنس70ًحركٌةعربً سوري1971سلمىاحمد ٌوسف دٌبأدبًالالذقٌة402056

حمص- التارٌخ 14502150أولىاالنكلٌزٌة70حركٌةعربً سوري2000ماجدهمحمد علً سلٌمان المحمدأدبًحمص412575

حمص- التارٌخ 15282128أولىاالنكلٌزٌة60حركٌة علوٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1999اسماءآالء علً الخالدأدبًحماة4210222

حمص- التارٌخ 13201370أولىاالنكلٌزٌة5بصرٌةعربً سوري1999رٌماحمد ولٌد االحمدأدبًحمص431164

دمشق- علم االجتماع 16482498أولىاالنكلٌزٌة85بصرٌةعربً سوري1997منىفاطمه جمال عتمهأدبًدمشق4419980

دمشق- علم االجتماع 15582058أولىاالنكلٌزٌة50حركٌة علوٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1990كمٌلهعلً فٌصل القاسمأدبًدمشق459902

دمشق- علم االجتماع 12391739أولىاالنكلٌزٌة50حركٌة سفلٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1992سوسنامٌر محمد فؤاد دباأدبًدمشق461040

دمشق- علم االجتماع 12331333أولىاالنكلٌزٌة10بصرٌةعربً سوري1999هٌفاءمحمد ٌوسف بشٌرأدبًدمشق47552

درعا- علم االجتماع 16332583ثانٌةاالنكلٌزٌة95بصرٌةعربً سوري1999عزٌزهعالء أنور حمدأدبًدرعا4884

حلب- علم االجتماع 10931743أولىاالنكلٌزٌة65حركٌة سفلٌة وعلوٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1998مٌالدمحمدبشٌر صخر علوانأدبًحلب493787

الالذقٌة- علم االجتماع 15782228ثانٌةاالنكلٌزٌة65حركٌةعربً سوري1993سلمىعال عبدالرحمن قازانأدبًالالذقٌة507519

الالذقٌة- علم االجتماع 16462146أولىفرنس50ًبصرٌةعربً سوري2000وفٌقهرٌم احمد أحمدأدبًالالذقٌة517289

الالذقٌة- علم االجتماع 14121912أولىاالنكلٌزٌة50بصرٌةعربً سوري1998وفٌقهمً احمد احمدأدبًالالذقٌة527806

الالذقٌة- علم االجتماع 12781778أولىفرنس50ًبصرٌةعربً سوري1999بثٌنهنٌل احمد اسعدأدبًالالذقٌة535258

دمشق- المكتبات والمعلومات 18052805أولىفرنس100ًسمعٌةعربً سوري1997فاٌزةوفاء حسٌن العاصأدبًدمشق5419965

دمشق- المكتبات والمعلومات 16312630ثانٌةاالنكلٌزٌة99.9سمعٌةعربً سوري1998ٌسرىعبدالعزٌز احمد سلٌمانأدبًدمشق559957

دمشق- المكتبات والمعلومات 15612561أولىاالنكلٌزٌة100سمعٌةعربً سوري1992نادٌاعبٌر سعٌد طعمهأدبًدمشق5619960

دمشق- المكتبات والمعلومات 15252525أولىفرنس100ًسمعٌةعربً سوري1999سلوىرٌما منذر سلماويأدبًدمشق5719955

دمشق- المكتبات والمعلومات 15052502أولىفرنس99.65ًسمعٌةعربً سوري1996نهٌدههوازن عمر االحمدأدبًدمشق5819964

الالذقٌة- المكتبات والمعلومات 12982298ثانٌةفرنس100ًسمعٌةعربً سوري1989نارٌماناٌاد رزق هللا جاموسأدبًالالذقٌة592092

دمشق- الحقوق 18582708أولىاالنكلٌزٌة85بصرٌةعربً سوري1999جمٌلهجواد ندٌم غانمأدبًدمشق60333

دمشق- الحقوق 17012601أولىفرنس90ًبصرٌةعربً سوري2000مٌساءٌاسر ابراهٌم طحانأدبًدمشق61121

دمشق- الحقوق 18032503ثانٌةاالنكلٌزٌة70حركٌة سفلٌةعربً سوري1996فاطمهنادٌن عبدالرزاق بكريأدبًرٌف دمشق627649
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دمشق- الحقوق 17472447أولىاالنكلٌزٌة70بصرٌةفلسطٌنً سوري1984فاطمةاالء ٌوسف حسٌنأدبًدمشق6319976

درعا- الحقوق 16792429ثانٌةاالنكلٌزٌة75حركٌة علوٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1986كوثرغالب فهٌم فلوحأدبًدمشق649903

درعا- الحقوق 12591759ثانٌةاالنكلٌزٌة50حركٌة سفلٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1999سوسنحمزه سامر دكاكأدبًدمشق652936

حلب- الحقوق 16632613ثانٌةاالنكلٌزٌة95بصرٌةعربً سوري1999منىمحمد نهاد جطلأدبًحلب663222

حلب- الحقوق 20852585أولىاالنكلٌزٌة50بصرٌةعربً سوري1998رولةقمر ٌاسر خربوطلًأدبًحلب679058

حلب- الحقوق 14861986أولىاالنكلٌزٌة50حركٌة سفلٌة وعلوٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1996هناءوائل ولٌد حوكانأدبًحلب686703

حلب- الحقوق 14211921أولىفرنس50ًبصرٌةعربً سوري1997انتصاراحمد جمعه العجوزأدبًحلب693489

حلب- الحقوق 12541854ثانٌةاالنكلٌزٌة60حركٌةعربً سوري1993زٌنبمحمد حسن عباسأدبًحلب704086

دٌر الزور- الحقوق 13731873ثانٌةاالنكلٌزٌة50حركٌة سفلٌةعربً سوري1984شادٌهسومر فهمً العلً االسعدأدبًدٌر الزور711099

دٌر الزور- الحقوق 15491749ثانٌةاالنكلٌزٌة20حركٌة علوٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1990لٌدٌاهالل رافع ٌونسأدبًالالذقٌة723094

الالذقٌة- الحقوق 15772577أولىفرنس100ًحركٌةعربً سوري1996أملرٌم نضال حلومأدبًالالذقٌة737317

الالذقٌة- الحقوق 15072507أولىاالنكلٌزٌة100حركٌةعربً سوري1999عزٌزهماجد ٌحٌى الجاسمأدبًالالذقٌة742781

الالذقٌة- الحقوق 16572257أولىفرنس60ًحركٌة علوٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1999فاتنمؤمن محمد سمٌر جاموسأدبًالالذقٌة75304

الالذقٌة- الحقوق 15572157أولىاالنكلٌزٌة60حركٌة علوٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1999فادٌاٌحٌى نزار مٌاأدبًالالذقٌة763123

حمص- الحقوق 16402140أولىاالنكلٌزٌة50حركٌةعربً سوري1999منىحٌدر فهد شاهٌنأدبًحمص77439

حمص- الحقوق 13841984أولىفرنس60ًحركٌةعربً سوري1997سعادوفاء حسن خاسكًأدبًحمص786616

حمص- الحقوق 12861936أولىفرنس65ًحركٌةعربً سوري1987هدىوسٌم رمضان خضورأدبًحمص792712

حمص- الحقوق 14881638أولىفرنس15ًحركٌة سفلٌةعربً سوري1987نعٌمهأحمد حسن الحمادهأدبًحمص803303

دمشق- التربٌة المناهج وتقنٌات التعلٌم 16841784أولىاالنكلٌزٌة10بصرٌةعربً سوري1999سلوىحسٌن علً حٌدرأدبًدمشق819978

حلب- التـربٌة المناهج وطرائق التدرٌس 14992199ثانٌةفرنس70ًحركٌة علوٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1996هالعبدالرزاق صالح ابراهٌمأدبًحلب824811

حلب- التـربٌة المناهج وطرائق التدرٌس 11802080ثانٌةاالنكلٌزٌة90بصرٌةعربً سوري1996ثرٌادانٌه محمدسلٌم مكحلأدبًحلب8314424

حلب- التـربٌة المناهج وطرائق التدرٌس 11651465ثانٌةفرنس30ًحركٌة سفلٌة وعلوٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1998هٌفاءعمر محمدسعٌد سواسأدبًحلب844607

الالذقٌة- التربٌة المناهج وتقنٌات التعلٌم 13582358ثانٌةفرنس100ًحركٌةعربً سوري1998شفاءكامل منذر شمسٌنأدبًالالذقٌة85941

الالذقٌة- التربٌة المناهج وتقنٌات التعلٌم 17042204أولىفرنس50ًبصرٌةعربً سوري2000آمالماٌا سلمان زاهرأدبًالالذقٌة864896

حمص- التربٌة المناهج وطرائق التدرٌس 18502700ثانٌةاالنكلٌزٌة85بصرٌةعربً سوري1998صفاءغرام محسن سلومأدبًحمص874169

حمص- التربٌة المناهج وطرائق التدرٌس 14252275ثانٌةاالنكلٌزٌة85بصرٌةعربً سوري1998غانٌهطارق ابراهٌم الزقرٌطأدبًحمص882160

حمص- التربٌة المناهج وطرائق التدرٌس 13202020أولىفرنس70ًبصرٌةعربً سوري1992ناهدنور زٌاد الحناويأدبًحمص897398

حمص- التربٌة المناهج وطرائق التدرٌس 9851985أولىفرنس100ًحركٌةعربً سوري1997منىروان علً الدبٌاتأدبًحماة9011165

حمص- التربٌة المناهج وطرائق التدرٌس 11271427أولىاالنكلٌزٌة30بصرٌةعربً سوري1999نهالمحمد ابراهٌم مرعًأدبًحمص911194

دمشق - (علم النفس)التربٌة 15692269أولىفرنس70ًحركٌة سفلٌةعربً سوري1999لٌناسهر محمد الفاتح حمورأدبًدمشق9219903

حمص - (علم النفس)التربٌة 14222322ثانٌةفرنس90ًبصرٌةعربً سوري1992رٌوفلٌلى محمد عفٌف الشعارأدبًحمص936285
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تسلسل
رقم 

اإلكتتاب
المحافظة

نوع 

الشهادة
االسم الثالثي

اسم 

األم

تاريخ 

الميالد
نوع اإلعاقةالجنسية

نسبة 

اإلعاقة

لغة 

التفاضل

دورة 

الشهادة

مجموع 

التفاضل 

األساسي

مجموع 

التفاضل 

مع نسبة 

اإلعاقة

الكلية أو المعهد الذي قبل به

دمشق- التربٌـــة الخاصة 15992299أولىفرنس70ًحركٌةعربً سوري1990عٌوشنورالهدى عٌسى العٌسىأدبًدمشق9419907

دمشق- التربٌـــة الخاصة 15822182أولىفرنس60ًحركٌة سفلٌةعربً سوري1996اسٌههبه علً عرفهأدبًرٌف دمشق955994

دمشق- التربٌـــة الخاصة 13131713ثانٌةاالنكلٌزٌة40حركٌةفلسطٌنً سوري1999مهابٌان عماد دغمانأدبًرٌف دمشق962466

حلب- الشــــــــرٌعة 15342484ثانٌةفرنس95ًبصرٌةعربً سوري1994جمٌلةأحمد مصطفى سنانأدبًحلب974709

دمشق- العلوم السٌاسٌة 16142264أولىاالنكلٌزٌة65حركٌة سفلٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1999لطٌفهخالد توفٌق عبد الغنًأدبًرٌف دمشق98418

دمشق- العلوم السٌاسٌة 16972247ثانٌةفرنس55ًحركٌةعربً سوري1990مجدمحمد عبدالرؤوف المقدادأدبًدرعا991745

دمشق- العلوم السٌاسٌة 16352235ثانٌةاالنكلٌزٌة60حركٌة علوٌة بطرف واحد وظٌفًعربً سوري1998شٌرازنادٌن نمر رجبأدبًرٌف دمشق1007652

دمشق- العلوم السٌاسٌة 13562006أولىفرنس65ًحركٌةفلسطٌنً سوري1996خدٌجةمحمدرامً خالد حسنأدبًدمشق1019909

دمشق- العلوم السٌاسٌة 12381738أولىاالنكلٌزٌة50بصرٌةعربً سوري1999كوثرعبدهللا بشار تركمانًأدبًدمشق1023873

جمٌع الرغبات مرفوضة15112487أولىاالنكلٌزٌة97.6سمعٌةعربً سوري1987فاتنهسجود بسام سنٌطرأدبًدمشق10319957

جمٌع الرغبات مرفوضة14832482أولىفرنس99.91ًسمعٌةفلسطٌنً سوري1986هدٌةهبة احمد العقٌلًأدبًدمشق10419963

جمٌع الرغبات مرفوضة14642419أولىفرنس95.5ًسمعٌةعربً سوري1996ابتسامنور سامر نصريأدبًدمشق10519962

جمٌع الرغبات مرفوضة14042404أولىفرنس100ًسمعٌةعربً سوري1998سعادآالء اٌمن سكرأدبًدمشق10619951

جمٌع الرغبات مرفوضة15062206أولىاالنكلٌزٌة70حركٌة سفلٌةعربً سوري1998آمنةعالء عمر قوٌدرأدبًالقنٌطرة107133

جمٌع الرغبات مرفوضة11942194ثانٌةاالنكلٌزٌة100سمعٌةعربً سوري1997ندىلٌال زهٌر المناصفًأدبًدمشق10812706

العالي التعليم وزير

النداف عاطف الدكتور
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