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اللغة اإلنكليزية

اللغة اإلنكليزية  حلب1747378اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىنور دياب المحمدأدبيحمص120082

اللغة اإلنكليزية  حلب1766372اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةعلي خليل طرافأدبيحمص29807

اللغة اإلنكليزية  حلب1820370اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةعلي محسن السليمانأدبيحمص35917

اللغة اإلنكليزية  حلب1476369اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىسھر سمير سعدوأدبيريف دمشق421769

اللغة اإلنكليزية  حلب1809368اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةمنير عبد اللطيف الحسنأدبيحمص56665

اللغة اإلنكليزية  إدلب1735354اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىمرتضى غسان حمدانأدبيحمص69965

اللغة اإلنكليزية  إدلب1769347اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىيزن احمد محمدأدبيحمص76884

اللغة الفرنسية

اللغة الفرنسية دمشق1701365الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىھبة شحادة حاج حسنأدبيريف دمشق826527

اللغة الفرنسية دمشق1370309الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىھناء شفيق ابراھيمأدبيالالذقية912779

اللغة الفرنسية حلب1495363الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىمضر صالح االبراھيمأدبيحمص106616

اللغة الفرنسية حلب1754333الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىحسن جعفر الشمعهأدبيحمص111005

اللغة الفرنسية حلب1630326الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىشادي محمود العليانأدبيحمص125532

اللغة الفرنسية حلب1393311الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةشذى ياسين بربورهأدبيحمص1316244

اللغة الفرنسية حلب1535301الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىساندي يوسف عيسىأدبيالالذقية149259

اللغة األلمانية دمشق1601اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىمحي الدين محمدعبدالھادي الدركزنليأدبيريف دمشق159814

اللغة األلمانية دمشق1551اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةزكريا حمد الخريوشأدبيالقنيطرة163388

اللغة األلمانية دمشق1468اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةماھر زھير فحصةأدبيالالذقية174282

اللغة األلمانية دمشق1451اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىمجد احمد محمدأدبيحلب188007

اللغة األلمانية دمشق1380اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىعمار محمد عليأدبيالالذقية191009

اللغة األلمانية دمشق1354اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىزينب ابراھيم حسنأدبيالالذقية2011275

اللغة االسبانية دمشق1724الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىآيه سليمان المحمدأدبيحمص2117508

اللغة االسبانية دمشق1584الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىآيات اسماعيل الشرارةأدبيريف دمشق2227333

اللغة الفارسية دمشق1615اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةعلي محمود دعيسأدبيريف دمشق2311093

اللغة الفارسية دمشق1493الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىسامي فرزت محرزأدبيدمشق244247

اللغة الفارسية دمشق1284اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىرھام منذر الصادقأدبيالقنيطرة2511083

الجغرافية حلب1742الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىسائر عادل حمودأدبيريف دمشق268186

الجغرافية حلب1687الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىبلسم نبيل سلمانأدبيالالذقية2710511

التاريخ دير الزور1776الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىعلي غسان النيصافيأدبيحمص285894

التاريخ دير الزور1769الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىراميا يوسف عباسأدبيحمص2921411

التاريخ دير الزور1751اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةعلي حسين دومانأدبيحمص305827
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التاريخ دير الزور1726الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةرباب محمد العجيأدبيحمص3116102

التاريخ الرقة1679الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةنور محمد أبواللبنأدبيدرعا3212154

التاريخ الرقة1570اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىسمھر عيسى ھاشمأدبيحماة339528

التاريخ الرقة1549الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةكنده منيب سالمهأدبيحمص3416307

التاريخ الرقة1537الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةعلي سليمان المحمودأدبيحماة35252

التاريخ الرقة1521الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةصالح ابراھيم عمرانأدبيحمص363270

التاريخ الرقة1518اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةيارا فھيم محمدأدبيحمص3713863

التاريخ الرقة1503اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىعلياء سليمان اسكندرأدبيطرطوس385268

التاريخ الرقة1503اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةإيالن سھيل غنامأدبيحمص3920916

التاريخ الرقة1501اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىمجد كاسر زغورأدبيحمص403513

الفلسفة حلب1654الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةعلي محمد الدرويشأدبيحلب4114168

الفلسفة حلب1647اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىمرح حسن جنبالطأدبيالالذقية4212196

الفلسفة حلب1624الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةحيدرا موفق حمودأدبيطرطوس43453

علم االجتماع حلب1705اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةماجده منير سلطانأدبيالالذقية4412122

علم االجتماع الالذقية1774الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىوالء محمد ابراھيمأدبيحماة4518972

علم االجتماع دير الزور1679اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىرغداء علي نعمانأدبيالحسكة4630078

علم االجتماع دير الزور1561الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةنبيال زريف حريبهأدبيالالذقية4712435

علم االجتماع دير الزور1459الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةمحمد احمد الحماديأدبيدير الزور483161

علم االجتماع دير الزور1430اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةمحسن عبد هللا العلوشأدبيحمص493520

علم االجتماع دير الزور1421اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةعبداالله مرعي الحسينأدبيالقنيطرة503477

اآلثـــــــار السويداء1603الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةمريم علي مناعأدبيالالذقية5112269

التربية (معلم صف)/غير ملتزم القنيطرة1658الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىبدرية علي جوادأدبيريف دمشق5227081

التربية (معلم صف)/غير ملتزم القنيطرة1546الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىمھند علي ابراھيمأدبيالقنيطرة532958

التربية (معلم صف)/غير ملتزم القنيطرة1515اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىامجد عبد العبيدأدبيالحسكة5412481

التربية (معلم صف)/غير ملتزم حمص2001الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىزياد محمود الشدأدبيحمص555385

التربية (معلم صف)/غير ملتزم تدمر حمص1850الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةسناء حسن احسانأدبيحماة5619762

التربية (معلم صف)/غير ملتزم تدمر حمص1726اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىايمان خالد العبيدأدبيحمص5720380

التربية (معلم صف)/غير ملتزم تدمر حمص1678الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةمھدي محمود السكافأدبيحمص584432

التربية (معلم صف)/غير ملتزم تدمر حمص1650الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةمحمود راغب الخليلأدبيحماة596427

التربية (معلم صف)/غير ملتزم تدمر حمص1644اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىمحمد علي التركأدبيحماة60118

التربية (رياض األطفال) إناث فقط دير الزور1890الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىميساء محمد شنقأدبيحمص6118576

التربية (رياض األطفال) إناث فقط دير الزور1743اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىريم حاتم الرضوانأدبيحمص6217925

التربية (رياض األطفال) إناث فقط دير الزور1737اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىزھره عكله ادريسأدبيالحسكة6325550

التربية (رياض األطفال) إناث فقط دير الزور1727اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةبشرى خلف النويصرأدبيالحسكة6421320
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التربية (رياض األطفال) إناث فقط دير الزور1703اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىبشرى طالب اسماعيلأدبيحمص6521375

التربية (رياض األطفال) إناث فقط دير الزور1661اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةريم صبحي الياسينأدبيحمص6614023

التربية (رياض األطفال) إناث فقط دير الزور1526الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىداليا احمد درباسأدبيحماة6728579

التربية (رياض األطفال) إناث فقط الرقة1844اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةسھير مظھر اليوسفأدبيحمص6818104

التربية (رياض األطفال) إناث فقط الرقة1473الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةھنادي محمد ناصرأدبيحمص6920299

التربية (رياض األطفال) إناث فقط الرقة1469الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةبتول محمود الطويلأدبيحمص7012173

التربية (رياض األطفال) إناث فقط الرقة1468اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةعليا علي فاضلأدبيحمص7116280

التربية (رياض األطفال) إناث فقط الرقة1457اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةھبه عھد يوسفأدبيالالذقية729534

التربية (رياض األطفال) إناث فقط الرقة1443اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةناديه ابراھيم سلومأدبيحمص7313887

التربية (رياض األطفال) إناث فقط الرقة1423اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةوضحه كسار السليمانأدبيحمص7415632

التربية (رياض األطفال) إناث فقط الرقة1409اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىوفاء مصطفى االسبرأدبيحماة7520933

التربية (رياض األطفال) إناث فقط الرقة1366الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةبسمه عاليا الرحالأدبيحماة7620740

المعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق دمشق1591الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىورد محمد بدوي الشاميهأدبيحماة776906

المعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق دمشق1545الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىمحمد طريف العانيأدبيدير الزور7825002

المعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق دمشق1538اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةھادي أحمد خلوفأدبيالالذقية795268

المعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق دمشق1374اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىحسن كامل الحسنأدبيحماة809445

المعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق دمشق1221الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةفاطمه خلوف العبد الحمادةأدبيالقنيطرة8111154

المعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق حلب1581الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةفايد امير ابراھيمأدبيالالذقية824127

المعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق حلب1489الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةمادلين علي ناصرأدبيالالذقية8312123

المعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق حلب1483الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىحسين عبد عليأدبيالرقة84139

المعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق حلب1374اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةحمزه يعرب حموديأدبيحماة8510975

المعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق حلب1343الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةايفان عقل حسنأدبيطرطوس866757

المعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق حلب1336الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةطوني مروان عازارأدبيحمص873285

المعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق حلب1318اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةرامز محمد حسنأدبيطرطوس88440

المعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق حلب1300اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىعبدالكريم حيدر حسنأدبيطرطوس891640

المعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق حلب1296الفرنسيةعربي سوريسورياالثانيةتمام وليد حليقأدبيالالذقية902318

المعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق حلب1204الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىقمر محمد خشمانأدبيالالذقية9111956

المعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية حلب1359اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةمحمد محسن عسافأدبيحماة929751

المعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية إدلب1471اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةمحمد حاتم قديأدبيحماة936160

المعھد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط دمشق1674اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىآمنه محمد الھاللأدبيريف دمشق9422350

المعھد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط دمشق1402الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىزھراء علي بدرأدبيالالذقية9513915

المعھد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط دمشق1315الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىغيداء رجا سالمأدبيالسويداء963917

المعھد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط حماة1695الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىرؤى أحمد سلومأدبيحماة9719746

جميع الرغبات مرفوضة1850اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىعيسى محمود السليمانأدبيحمص986070
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جميع الرغبات مرفوضة1637الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىزين الدين محمود يوسفأدبيالحسكة994718

جميع الرغبات مرفوضة1605الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىايناس محمد االحمدأدبيحماة10020401

جميع الرغبات مرفوضة1577الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىعيسى ناظم السعودأدبيحمص1016074

جميع الرغبات مرفوضة1525الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىھبه شعبان زھديأدبيطرطوس1028314

جميع الرغبات مرفوضة1486اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةشريفه عبدالجواد ويسأدبيحلب10325463

جميع الرغبات مرفوضة1482الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىليلى نصر صقورأدبيالالذقية10413160

جميع الرغبات مرفوضة1435اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةغزل محمدعادل دباسأدبيحلب10522560

جميع الرغبات مرفوضة1432الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىديما فؤاد محمودأدبيطرطوس1065898

جميع الرغبات مرفوضة1423اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةوجيھه محمود منصورهأدبيطرطوس1077499

جميع الرغبات مرفوضة1423الفرنسيةعربي سوريسوريااألولىايمن عبدالعزيز االحمدأدبيحمص1088381

جميع الرغبات مرفوضة1338اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىمحمد جھاد ياسينأدبيالالذقية1094489

جميع الرغبات مرفوضة1334اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىھديل عصام عونأدبيطرطوس1108357

جميع الرغبات مرفوضة1299اإلنكليزيةعربي سوريسوريااألولىديالى نادر الشكوحيشرعيالالذقية11194

جميع الرغبات مرفوضة1279اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةأمجد احمد رجبأدبيطرطوس112403

جميع الرغبات مرفوضة1149اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةمايا ھاشم خليلأدبيطرطوس1137289

جميع الرغبات مرفوضة1142اإلنكليزيةعربي سوريسورياالثانيةمرح علي شعبانأدبيطرطوس1146412
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