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اللغة العربية
اللغة العربية ‐ دمشق1348501أولىاالنكليزيةعربي سوري1991ابتسامأمل حسين بدورأدبيدمشق113768
اللغة العربية ‐ دمشق1654486أولىفرنسيعربي سوري1991ناھدهجلنار اسعد درويشأدبيدمشق215176
اللغة العربية ‐ دمشق1377453ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997ساميهخوله وليد سرغايهأدبيدمشق312596
اللغة العربية ‐ الالذقية1726461أولىاالنكليزيةعربي سوري1998روزاروان علي خيزرانأدبيالالذقية46035
اللغة العربية ‐ طرطوس1520541ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997عفافصالح ياسين ميھوبأدبيطرطوس5782
اللغة العربية ‐ حماة1594462ثانيةفرنسيعربي سوري1997فاطمهاالء بسام رمضونشرعيحماة6120

اللغة االنكليزية
اللغة اإلنكليزية  ‐ دمشق1561354ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996مريمزھره محمد كاظمأدبيحماة711486
اللغة اإلنكليزية  ‐ دمشق1511304أولىاالنكليزيةعربي سوري1998قمرفاطمه البتول محمد الطويلأدبيريف دمشق84620
اللغة اإلنكليزية  ‐ حلب1699365ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998نسيبهانس اكرم العيسىأدبيحلب943
اللغة اإلنكليزية  ‐ حلب1486346أولىاالنكليزيةعربي سوري1998اميرهياسمين محمد الجاسمأدبيحلب1011374
اللغة اإلنكليزية  ‐ حلب1713342أولىاالنكليزيةعربي سوري1998ھدلهمأمون رمضان الحسينأدبيحلب11567
اللغة اإلنكليزية  ‐ حلب1535337ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1995امينهيوسف محمد محمدالعليأدبيحلب121812
اللغة اإلنكليزية  ‐ حلب1373323أولىاالنكليزيةعربي سوري1997أميرهھناء محمد الجاسمأدبيحلب1311363
اللغة اإلنكليزية  ‐ حلب1767315ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1990ضحااالء فضل مصريأدبيحلب1410430
اللغة اإلنكليزية  ‐ حماة1642365ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1995حفصةعبدالرحمن حسين الشيخ قدورأدبيحماة153324
اللغة اإلنكليزية  ‐ حماة1758346أولىاالنكليزيةعربي سوري1998سارهاحمد عمر حسنأدبيحماة162236
اللغة اإلنكليزية  ‐ حماة1607342أولىاالنكليزيةعربي سوري1994فلایرمحمود احمد القصابأدبيحماة174897
اللغة اإلنكليزية  ‐ حماة1582318أولىاالنكليزيةعربي سوري1988روزةمارية نايف ابوردانأدبيحماة1814044
اللغة اإلنكليزية  ‐ الالذقية1989389أولىاالنكليزيةعربي سوري1997اديبهمايا نھاد جديدأدبيالالذقية195686
اللغة اإلنكليزية  ‐ الالذقية1886374ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997الھامزينب فؤاد الورعهأدبيالالذقية205939
اللغة اإلنكليزية  ‐ الالذقية1781352أولىاالنكليزيةعربي سوري1997سوزانرنا مروان كوساأدبيالالذقية214533
اللغة اإلنكليزية  ‐ الالذقية1658337ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997فادياميريم محمود يوسفأدبيطرطوس225599
اللغة اإلنكليزية  ‐ الالذقية1909336أولىاالنكليزيةعربي سوري1997ساميهرھف ياسين الرستمأدبيريف دمشق233158
اللغة اإلنكليزية  ‐ الالذقية1676317أولىاالنكليزيةعربي سوري1997مسيكهزينب حسن احمدأدبيطرطوس245092
اللغة اإلنكليزية  ‐ الالذقية1586313ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998ليناذو الفقار باسم عليأدبيالالذقية251667
اللغة اإلنكليزية  ‐ الالذقية1819311أولىاالنكليزيةعربي سوري1998املايه نزار الدنوفأدبيالالذقية264573
اللغة اإلنكليزية  ‐ الالذقية1386307أولىاالنكليزيةعربي سوري1995جميلةالغدير سليمان غانمأدبيالالذقية272390
اللغة اإلنكليزية  ‐ حمص1745357أولىاالنكليزيةعربي سوري1997فوزةعال محسن الصالحأدبيحماة2810029

اللغة الفرنسية

13/1



الفرع األدبي أسماء المقبولين في مفاضلة ذوي الشھداء 
للعام الدراسي 2015 ‐ 2016

الجمھورية العربية السورية
    وزارة التعليم العالي

نوع المحافظةرقم اإلكتتابتسلسل
تاريخ اسم األماالسم الثالثيالشھادة

لغة الجنسيةالميالد
التفاضل

دورة 
الشھادة

مجموع 
التفاضل

عالمة 
الرغبة المقبول بھااالختصاص

اللغة الفرنسية ‐ دمشق1465281ثانيةفرنسيعربي سوري1997عيدهليلى سعدو شنوانأدبيالقنيطرة292746
اللغة الفرنسية ‐ الالذقية1715351ثانيةفرنسيعربي سوري1997سكينهھيا مالك يوسفأدبيريف دمشق302943
اللغة الفرنسية ‐ الالذقية1699333أولىفرنسيعربي سوري1998ناديهبشرى اكرم جديدأدبيريف دمشق312933
اللغة الفرنسية ‐ الالذقية1488326أولىفرنسيعربي سوري1997سورياعبير عبد الرحمن عاصيأدبيطرطوس325097
اللغة الفرنسية ‐ الالذقية1418323أولىفرنسيعربي سوري1997شھيرةسارة توفيق شدودأدبيطرطوس335094
اللغة الفرنسية ‐ الالذقية1551300أولىفرنسيعربي سوري1997مسيكهزينه حسن احمدأدبيطرطوس345093
اللغة الفرنسية ‐ الالذقية1366297ثانيةفرنسيعربي سوري1993حليمهصالح سيف الدين احمدأدبيالالذقية351745
اللغة الفرنسية ‐ الالذقية1606284ثانيةفرنسيعربي سوري1996غادهديانا منير انطاكليأدبيالالذقية366653
اللغة الفرنسية ‐ الالذقية1309264أولىفرنسيعربي سوري1996سفيرهيزن عادل سلمانأدبيالالذقية37897
اللغة الفرنسية ‐ الالذقية1470262أولىفرنسيعربي سوري1998غيهرحاب حامد الغضهأدبيحماة389925
اللغة الفرنسية ‐ حمص1720291أولىفرنسيعربي سوري1997سعادرھف احمد نعمهأدبيحماة3911214
اللغة األلمانية ‐ دمشق1106ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1994املمحمد عماد الدين حاج خلفأدبيحلب403014
اللغة االسبانية ‐ دمشق1301أولىفرنسيعربي سوري1994نعمهمجد سليم الذيابأدبيالقنيطرة41908
اللغة الروسية ‐ دمشق1828أولىفرنسيعربي سوري1988سھامفاطمه علي الباكيرأدبيحماة4214127
اللغة الروسية ‐ دمشق1700ثانيةفرنسيعربي سوري1997سلمىحنان يوسف سلومأدبيحماة4310683
اللغة الروسية ‐ دمشق1695أولىفرنسيعربي سوري1996ھيفاءساندرا غسان زودهأدبيحماة4411215
اللغة الروسية ‐ دمشق1400ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997سھامھبه ابراھيم حسنأدبيحماة4511101
اللغة الروسية ‐ دمشق1344ثانيةفرنسيعربي سوري1997بدريهلين علي ديبأدبيدمشق4611232
اللغة الروسية ‐ دمشق1337ثانيةفرنسيعربي سوري1998ثناءنورالدين محمدمرعي غنامأدبيدمشق47296
اللغة الفارسية ‐ حمص1661أولىاالنكليزيةعربي سوري1997سماھرتيمه محمد الشعارأدبيحمص487606
الجغرافية ‐ دمشق1436ثانيةفرنسيعربي سوري1996خالديهنور عدنان الجاسمأدبيالقنيطرة491180
الجغرافية ‐ دمشق1403ثانيةفرنسيعربي سوري1998راغدهعبدهللا سمير ربيعأدبيحماة501659
الجغرافية ‐ دمشق1302ثانيةفرنسيعربي سوري1995مطيعهيوسف محمد ونوسأدبيحمص512417
الجغرافية ‐ دمشق1262ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1995امرماجد محمودجابر انيسأدبيدمشق526878
الجغرافية ‐ دمشق1117ثانيةفرنسيعربي سوري1993غازيهمعتصم فواز القطيشأدبيالقنيطرة531355
الجغرافية ‐ حلب1498ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996ردينهانس عبدالرزاق عزتأدبيحلب541645
الجغرافية ‐ حلب1416ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998سوسنمحمد محمدنذير بغالأدبيحلب553020
الجغرافية ‐ الالذقية1465ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996نجاحقصي سھيل معروفشرعيالالذقية5646
الجغرافية ‐ الالذقية1343أولىاالنكليزيةعربي سوري1997وجيھاليث احمد يوسفأدبيحماة571062
الجغرافية ‐ الالذقية1309أولىاالنكليزيةعربي سوري1996شفيقهحسن صالح مسلمأدبيطرطوس58270
الجغرافية ‐ الالذقية1263ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996رويدهحنين ابراھيم رغاطأدبيالالذقية595188
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الجغرافية ‐ طرطوس1492ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998نھىعمار احمد حسينأدبيطرطوس60132
الجغرافية ‐ طرطوس1410ثانيةفرنسيعربي سوري1998ثنىيارا سھيل سليمانأدبيطرطوس614728
الجغرافية ‐ طرطوس1361أولىفرنسيعربي سوري1997سعادمحمد كنانه محمدأدبيطرطوس62242
الجغرافية ‐ طرطوس1316أولىاالنكليزيةعربي سوري1998ريتازين العابدين شوكات حسينأدبيدمشق631103
الجغرافية ‐ طرطوس1242أولىفرنسيعربي سوري1997اكتمالربى مالك سليمانأدبيطرطوس645442
التاريخ ‐ دمشق1503ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998مديحهدعاء بسام محمدأدبيدمشق6510407
التاريخ ‐ دمشق1437أولىفرنسيعربي سوري1997نعمهرشا سليم الذيابأدبيالقنيطرة662472
التاريخ ‐ دمشق1393ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998عزيزهمصعب أحمد درويشأدبيريف دمشق67919
التاريخ ‐ دمشق1285أولىاالنكليزيةعربي سوري1985ھيامأيسر علي زھرالدينأدبيدمشق687332
التاريخ ‐ حلب1632أولىاالنكليزيةعربي سوري1996غادةأحمد علي كنجأدبيحلب69942
التاريخ ‐ حلب1606أولىاالنكليزيةعربي سوري1964حواعلي حسين كنجأدبيحلب703644
التاريخ ‐ حلب1519أولىاالنكليزيةعربي سوري1996عليهمروة احمد ياسينأدبيحلب7110085
التاريخ ‐ حلب1397أولىاالنكليزيةعربي سوري1997سفيرهمحمدعيد يحيى عبيدأدبيحلب723316
التاريخ ‐ حلب1351أولىفرنسيعربي سوري1997خدوجابراھيم محمود زھرةأدبيحلب735087
التاريخ ‐ حلب1296أولىاالنكليزيةعربي سوري1994فطوممحمود عبدالستار عبدالحيأدبيحلب743291
التاريخ ‐ الالذقية1691ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997ملكهمايا ضاحي سعيدأدبيالالذقية755901
التاريخ ‐ الالذقية1608ثانيةفرنسيعربي سوري1997أسياإيمان بسام اسعدأدبيالالذقية766013
التاريخ ‐ الالذقية1604أولىاالنكليزيةعربي سوري1997عزيزهرھف سھيل صالحأدبيالالذقية777993
التاريخ ‐ الالذقية1604ثانيةفرنسيعربي سوري1996الھامرزان حامد القاضيأدبيحماة7811084
التاريخ ‐ الالذقية1600أولىفرنسيعربي سوري1995بسمهنظير سمير شملصأدبيحماة794525
التاريخ ‐ الالذقية1434أولىفرنسيعربي سوري1995كھربماھر سليم عيسىأدبيالالذقية802994
التاريخ ‐ الالذقية1322ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997روسياعندليب عماد اسبرأدبيحماة8111686
التاريخ ‐ الالذقية1317أولىفرنسيعربي سوري1995عزيزهمريانا منيف اسماعيلأدبيالالذقية827867
التاريخ ‐ الالذقية1298أولىاالنكليزيةعربي سوري1997سلمهأحمد عيسى عليأدبيدمشق831907
التاريخ ‐ الالذقية1198ثانيةفرنسيعربي سوري1996فيروزحال سھيل جديدأدبيالالذقية846583
التاريخ ‐ حمص1624ثانيةفرنسيعربي سوري1996صباحيحيى عدنان المباركأدبيحمص853174
التاريخ ‐ حمص1570أولىاالنكليزيةعربي سوري1997زينبادھم خضر الندافأدبيحمص86270
التاريخ ‐ حمص1521ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998عواطفمحمد ھاني حميدوشأدبيحمص87104
التاريخ ‐ حمص1517ثانيةفرنسيعربي سوري1995سكيرهرمضان فريد محمودأدبيطرطوس88797
التاريخ ‐ حمص1517ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997ساميهعلي عبدهللا السالمأدبيحمص891972
التاريخ ‐ حمص1501ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1995بھيجهسالم صالح البدورأدبيحماة9011718
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التاريخ ‐ حمص1497أولىاالنكليزيةعربي سوري1997سنيهھبه حسن عيسىأدبيحماة9111721
التاريخ ‐ حمص1492ثانيةفرنسيعربي سوري1997عفافحسام محمد العشبهأدبيحماة923197
التاريخ ‐ حمص1300ثانيةفرنسيعربي سوري1997ھدىحسان صفوك العيسىأدبيحماة934257
التاريخ ‐ حمص1283أولىفرنسيعربي سوري1995فراتغيث لبيب احمدأدبيحمص943545
التاريخ ‐ دير الزور1285ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1995حنانغسان محمد الصالحأدبيدير الزور952647
الفلسفة ‐ دمشق1628أولىاالنكليزيةعربي سوري1990ايمانندى حسني الصوصأدبيدمشق9613672
الفلسفة ‐ دمشق1308أولىاالنكليزيةعربي سوري1993سوسنضياء طرودي العليأدبيدمشق973490
الفلسفة ‐ حلب1349ثانيةفرنسيعربي سوري1995خديجهاحمد محمد االحمدأدبيحلب985914
الفلسفة ‐ الالذقية1697أولىفرنسيعربي سوري1997حسناءعبد الھادي يحيى ھدليأدبيالالذقية99454
الفلسفة ‐ الالذقية1628أولىاالنكليزيةعربي سوري1996زكيةرنا جميل شيخ سليمانأدبيالالذقية1004662
الفلسفة ‐ الالذقية1536ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997ايمانمنار عصام سلومأدبيحماة10111189
الفلسفة ‐ الالذقية1464أولىاالنكليزيةعربي سوري1992رسميهبشرى محمد سليمانأدبيالالذقية1026524
الفلسفة ‐ الالذقية1450أولىفرنسيعربي سوري1997فاطمهنغم علي الشماليأدبيطرطوس1035526
علم االجتماع ‐ دمشق1643أولىفرنسيعربي سوري1996حجناآيتان رمو خالدأدبيدمشق10411488
علم االجتماع ‐ الالذقية1596ثانيةفرنسيعربي سوري1969ريماعمار سلمان جركسأدبيالالذقية1053831
علم االجتماع ‐ الالذقية1573ثانيةفرنسيعربي سوري1995امينهمحمد محمود الخلفأدبيحلب1065654
علم االجتماع ‐ الالذقية1503أولىفرنسيعربي سوري1996ليلىميساء محمد عيسىأدبيالالذقية1077894
علم االجتماع ‐ الالذقية1432ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998ھندعھد محمد ديبأدبيالالذقية1081939
علم االجتماع ‐ الالذقية1420أولىاالنكليزيةعربي سوري1996جسلينزين العابدين علي حمودأدبيالالذقية1092671
علم االجتماع ‐ الالذقية1394ثانيةفرنسيعربي سوري1997زينبعال عدنان ابراھيمأدبيطرطوس1105506
المكتبات والمعلومات ‐ دمشق1664أولىاالنكليزيةعربي سوري1987فايزهاماني أمين زاھرأدبيحماة11113935
المكتبات والمعلومات ‐ دمشق1237أولىفرنسيعربي سوري1985شفيقهاميره منير حسنأدبيريف دمشق1125587
المكتبات والمعلومات ‐ الالذقية1641ثانيةفرنسيعربي سوري1996نظيرهأحالم علي غانمأدبيطرطوس1136606
المكتبات والمعلومات ‐ الالذقية1620أولىفرنسيعربي سوري1995نجيبهغزل عبدالھادي سليمانأدبيالالذقية1147745
المكتبات والمعلومات ‐ الالذقية1487أولىفرنسيعربي سوري1996حنانمحمد كمال خليلأدبيطرطوس1151845
المكتبات والمعلومات ‐ الالذقية1451أولىاالنكليزيةعربي سوري1998نھلهغدير مالك عليأدبيالالذقية116931
المكتبات والمعلومات ‐ الالذقية1381ثانيةفرنسيعربي سوري1994ثنيهانعام وفيق معالأدبيالالذقية1177435
المكتبات والمعلومات ‐ الالذقية1332ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997ھناءبتول امير جديدأدبيالالذقية1185300
المكتبات والمعلومات ‐ الالذقية1330أولىاالنكليزيةعربي سوري1996زاھيهفرج فھيم سليمأدبيالالذقية119312
اآلثـــــــار ‐ دمشق1410ثانيةفرنسيعربي سوري1996كوثرمحمد ابراھيم حسينأدبيحماة1201936
اآلثـــــــار ‐ دمشق1280ثانيةفرنسيعربي سوري1996نورالھدىيوسف خضر الخطيبأدبيدمشق1214076
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اآلثـــــــار ‐ دمشق1266ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996نعامهرائد سعدو الحلبيأدبيالسويداء122886
اإلعـــــالم ‐ دمشق1977أولىاالنكليزيةعربي سوري1997فتاةساره جودت سليمانأدبيالالذقية1235420
ابتسامزينه شھاب عيسى صبيحأدبيحماة12410745

اإلعـــــالم ‐ دمشق1959ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998جوھره
اإلعـــــالم ‐ دمشق1925ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998وسيلهزينب غازي حميشهأدبيالالذقية1256828
اإلعـــــالم ‐ دمشق1856أولىاالنكليزيةعربي سوري1997سھامنغم سامر حساموأدبيريف دمشق1263179
اإلعـــــالم ‐ دمشق1838ثانيةفرنسيعربي سوري1998حرباعبير محمد حسنأدبيريف دمشق1273246
اإلعـــــالم ‐ دمشق1820أولىفرنسيعربي سوري1998ميرفتديانه حسان خشيرأدبيريف دمشق1285446
اإلعـــــالم ‐ دمشق1741ثانيةفرنسيعربي سوري1997سھيرلجين يائل الكنجأدبيدمشق12911250
الحقوق ‐ دمشق1822أولىاالنكليزيةعربي سوري1997سناءحسام راكان ادريسأدبيريف دمشق130824
الحقوق ‐ دمشق1802أولىاالنكليزيةعربي سوري1997عزيزهخضر رفيق خليلأدبيحماة1314492
الحقوق ‐ دمشق1791ثانيةفرنسيعربي سوري1996فاطمهرودينا محي الدين عباسأدبيطرطوس1325328
الحقوق ‐ دمشق1780ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997شمسهالنا ھاشم الديابأدبيحماة13313894
الحقوق ‐ دمشق1777ثانيةفرنسيعربي سوري1997ساميهاحمد ناصر عبيداتأدبيالقنيطرة134243
الحقوق ‐ دمشق1759أولىاالنكليزيةعربي سوري1996فاتنهوداد فايز شيخ األرضأدبيدمشق13515604
الحقوق ‐ دمشق1747أولىاالنكليزيةعربي سوري1996خطيرهنزار شريف ادريسأدبيريف دمشق136819
الحقوق ‐ دمشق1744أولىفرنسيعربي سوري1996يسرىعمر تركي قراجهأدبيريف دمشق137812
الحقوق ‐ دمشق1682أولىفرنسيعربي سوري1984نجاحاسامه محمد االشقرأدبيحمص1382574
الحقوق ‐ دمشق1680أولىفرنسيعربي سوري1998فدوىعلي بدر ناصرأدبيدمشق139293
الحقوق ‐ درعا1608أولىاالنكليزيةعربي سوري1997نوفهنورالھدى خليل الصالحأدبيالقنيطرة1402437
الحقوق ‐ درعا1437ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997انتصارعبدالوھاب ناجي الحسينأدبيدرعا141922
الحقوق ‐ درعا1425ثانيةفرنسيعربي سوري1995شاديهامير منير البردقانيأدبيدرعا1421592
الحقوق ‐ درعا1268ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1995امينهعبدالھادي فيصل الحميديأدبيدمشق1431572
الحقوق ‐ درعا1125أولىاالنكليزيةعربي سوري1988آمنهبثينه موسى حسن آغاأدبيدمشق14412555
الحقوق ‐ القنيطرة1603أولىفرنسيعربي سوري1997سمرصفاء علي حسنأدبيالقنيطرة1453445
الحقوق ‐ القنيطرة1595ثانيةفرنسيعربي سوري1997ناريمانحال محمد عالء الدينأدبيالقنيطرة1462700
الحقوق ‐ القنيطرة1518أولىاالنكليزيةعربي سوري1998ميادهسالف صالح حديفهأدبيدمشق14711077
الحقوق ‐ القنيطرة1351أولىفرنسيعربي سوري1997داللمحمد سمير رمضانأدبيطرطوس1482004
الحقوق ‐ القنيطرة1321ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997فطمهمحمد احمد محفوضأدبيدمشق1494780
الحقوق ‐ حلب1753ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997كاملةمحمد حسين الراشدأدبيحلب150307
الحقوق ‐ حلب1711أولىفرنسيعربي سوري1996نديمهمحمدجمعه حسن الجاكأدبيحلب1513027
الحقوق ‐ حلب1702أولىاالنكليزيةعربي سوري1987غيهاحمد حامد الغضهأدبيحلب1522242
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الحقوق ‐ حلب1681أولىفرنسيعربي سوري1997ھياممحمد محمدزكريا فارسأدبيحلب1531991
الحقوق ‐ حلب1672ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998زھرةمحمد صافي نجد عبد الرحيمأدبيحلب154637
الحقوق ‐ حلب1654أولىفرنسيعربي سوري1996صباحبالل اسماعيل المحمودأدبيحماة1554537
الحقوق ‐ حلب1640ثانيةفرنسيعربي سوري1997نوالاحمد ابراھيم عبدوشومانأدبيحلب1567248
الحقوق ‐ حلب1633ثانيةفرنسيعربي سوري1994حليمهعبدهللا جمعه حاج عبدهللاأدبيحلب1571934
الحقوق ‐ حلب1627ثانيةفرنسيعربي سوري1996حسيبهنفين محمدفواز المسلوخأدبيدمشق15810666
الحقوق ‐ حلب1606ثانيةفرنسيعربي سوري1996سمرهحسين احمد احمد العيسىأدبيحلب1595258
الحقوق ‐ ادلب1590أولىفرنسيعربي سوري1998سكينهاحمد ھيثم محبكأدبيحلب1602870
الحقوق ‐ ادلب1537أولىفرنسيعربي سوري1964ھندنبيل مصطفى بليغ حميدانيأدبيحلب1617006
الحقوق ‐ ادلب1514أولىفرنسيعربي سوري1997مديحهمرح سامر شحيدهأدبيطرطوس1625029
الحقوق ‐ ادلب1467أولىفرنسيعربي سوري1997ودادأحمد نورالدين اليوسفأدبيحمص1633374
الحقوق ‐ ادلب1396أولىفرنسيعربي سوري1990غنيهأحمد سعيد صالحأدبيالالذقية1641437
الحقوق ‐ ادلب1350ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1995مريماسامة احمد احمدأدبيحلب1655055
الحقوق ‐ ادلب1271أولىفرنسيعربي سوري1997بدريهمنير محسن بدورأدبيالالذقية166811
الحقوق ‐ ادلب1177أولىفرنسيعربي سوري1994نھيلهراما منصور االوسأدبيدمشق16713830
الحقوق ‐ دير الزور1583أولىاالنكليزيةعربي سوري1982يمنىزينب اسعد احمدأدبيالالذقية1686820
الحقوق ‐ دير الزور1559أولىاالنكليزيةعربي سوري1997سھاممصطفى محمد الحسنأدبيدمشق169328
الحقوق ‐ دير الزور1549أولىاالنكليزيةعربي سوري1997ھناءعبد الستار بسام قصارأدبيحماة1703761
الحقوق ‐ دير الزور1547أولىفرنسيعربي سوري1997عفافنيفين احمد البردقانيأدبيالالذقية1715114
الحقوق ‐ دير الزور1534ثانيةفرنسيعربي سوري1977نوريهغسان اديب المعلمأدبيحمص1724987
الحقوق ‐ دير الزور1490ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1978فرنجيهدارين سليم الصالحأدبيالسويداء1734082
الحقوق ‐ دير الزور1463ثانيةفرنسيعربي سوري1971سميعهرحاب سليمان العجيأدبيحمص17411035
الحقوق ‐ دير الزور1455أولىاالنكليزيةعربي سوري1991عفافعلي حاتم طرافأدبيدمشق1754619
الحقوق ‐ دير الزور1386أولىفرنسيعربي سوري1997ليلىعبدالرحمن سعيد زھوراتيأدبيدمشق1766702
الحقوق ‐ دير الزور1351ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997خدوجمنيف نضال عبدهللاأدبيدمشق177295
الحقوق ‐ الحسكة1579أولىفرنسيعربي سوري1997ليلىعالء حسين السالمأدبيالحسكة178747
الحقوق ‐ الحسكة1345ثانيةفرنسيعربي سوري1991انصافعالء اكرم مسعودأدبيدمشق1793584
الحقوق ‐ الالذقية1846أولىاالنكليزيةعربي سوري1998فاطمهعمار خليل سلومأدبيحماة1801839
الحقوق ‐ الالذقية1796أولىفرنسيعربي سوري1998عائدهمحمد يوسف عليأدبيالالذقية1811148
الحقوق ‐ الالذقية1794أولىاالنكليزيةعربي سوري1996ابتسامقصي جودت حسنأدبيالالذقية182741
الحقوق ‐ الالذقية1794ثانيةفرنسيعربي سوري1996عائدهاحمد ھيثم كنوزيأدبيطرطوس18388

13/6



الفرع األدبي أسماء المقبولين في مفاضلة ذوي الشھداء 
للعام الدراسي 2015 ‐ 2016

الجمھورية العربية السورية
    وزارة التعليم العالي

نوع المحافظةرقم اإلكتتابتسلسل
تاريخ اسم األماالسم الثالثيالشھادة

لغة الجنسيةالميالد
التفاضل

دورة 
الشھادة

مجموع 
التفاضل

عالمة 
الرغبة المقبول بھااالختصاص

الحقوق ‐ الالذقية1770أولىاالنكليزيةعربي سوري1991بالجيامجد ابراھيم كاسوحهأدبيحمص1843318
الحقوق ‐ الالذقية1764ثانيةفرنسيعربي سوري1997صفاءلينا ماجد محمدأدبيطرطوس1855392
الحقوق ‐ الالذقية1764ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997ملكهعلي بكري بريموأدبيالالذقية1861848
الحقوق ‐ الالذقية1738أولىاالنكليزيةعربي سوري1997منيرةنرمين سلمان داؤدأدبيحماة18710715
الحقوق ‐ الالذقية1716أولىفرنسيعربي سوري1987جوريةباسل إبراھيم الجرديأدبيدمشق1885402
الحقوق ‐ الالذقية1705أولىاالنكليزيةعربي سوري1997ھيامسومر اصف يوسفأدبيالالذقية189158
الحقوق ‐ حمص1777أولىاالنكليزيةعربي سوري1997زريفهرھف محمد داوودأدبيحماة19010023
الحقوق ‐ حمص1728ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997ليلىزھور غسان خضرأدبيطرطوس1915467
الحقوق ‐ حمص1649أولىفرنسيعربي سوري1990ليلىأمين أديب اليونسأدبيدمشق1921978
الحقوق ‐ حمص1644أولىاالنكليزيةعربي سوري1989حسيبهعلي نديم محمودأدبيحمص1931993
الحقوق ‐ حمص1641ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997انصافاوس ايمن عثمانأدبيالالذقية1941240
الحقوق ‐ حمص1635أولىفرنسيعربي سوري1996فاطمهسليمان بسام رمضانأدبيحماة1951548
الحقوق ‐ حمص1618أولىفرنسيعربي سوري1997ھيامعلي يونس بدورأدبيحمص196750
الحقوق ‐ حمص1607ثانيةفرنسيعربي سوري1995فاطمةحسين يونس مرھجأدبيالالذقية1972557
التربية / المناھج وتقنيات التعليم ‐ دمشق1473ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996فاطمةعزت محمد رحمونأدبيالقنيطرة1981030
التربية / المناھج وتقنيات التعليم ‐ دمشق1322ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997مريمھبا حافظ الغاويأدبيالقنيطرة1992367
التربية / المناھج وتقنيات التعليم ‐ دمشق1290أولىاالنكليزيةعربي سوري1997تمرهريتا حرب كشكأدبيدمشق20011248
التربية / المناھج وطرائق التدريس ‐ حلب1438أولىفرنسيعربي سوري1998ھناءرحمه عمر العبدهللاأدبيحلب2017617
التربية / المناھج وطرائق التدريس ‐ حلب1376أولىفرنسيعربي سوري1998عائشهربا حسن الياسينأدبيادلب2026097
التربية / المناھج وطرائق التدريس ‐ حلب1122ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996صبيحهايمان كامل حايكأدبيحلب20311424
التربية / المناھج وتقنيات التعليم ‐ الالذقية1697أولىفرنسيعربي سوري1992رئيسهميداء عيسى نيصافيأدبيحماة20413426
التربية / المناھج وتقنيات التعليم ‐ الالذقية1676ثانيةفرنسيعربي سوري1994شمسهسنان سيف الدين تامرأدبيالالذقية2052700
التربية / المناھج وتقنيات التعليم ‐ الالذقية1666أولىفرنسيعربي سوري1997سميره   اكرام مفلح اسماعيلأدبيالالذقية2065943
التربية / المناھج وتقنيات التعليم ‐ الالذقية1665ثانيةفرنسيعربي سوري1997امينهحسن محمود الخلفأدبيالالذقية2071613
التربية / المناھج وتقنيات التعليم ‐ الالذقية1660أولىفرنسيعربي سوري1994اسماءفاتن اسماعيل سليمانأدبيالالذقية2088234
التربية / المناھج وتقنيات التعليم ‐ الالذقية1617أولىاالنكليزيةعربي سوري1995اميرةاسامه خليل سليمانأدبيالالذقية2092371
التربية / المناھج وتقنيات التعليم ‐ الالذقية1573ثانيةفرنسيعربي سوري1997رجاءاسماء نبيل حيدرأدبيالالذقية2105935
التربية / المناھج وتقنيات التعليم ‐ الالذقية1536أولىاالنكليزيةعربي سوري1997سھامروان محمد مصطفىأدبيطرطوس2115002
التربية / المناھج وتقنيات التعليم ‐ الالذقية1517ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997سھيلةصبا معروف جرادأدبيالالذقية2125120
التربية / المناھج وتقنيات التعليم ‐ الالذقية1510أولىاالنكليزيةعربي سوري1997فضهوالء نمير فوزيأدبيالالذقية2135375
التربيـــة / المناھج وطرائق التدريس ‐ حمص1737أولىفرنسيعربي سوري1998صباحصفا عدنان الخطيبأدبيحمص2147248
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التربيـــة / المناھج وطرائق التدريس ‐ حمص1574أولىاالنكليزيةعربي سوري1998يمنىمحمود زكريا الشاعرأدبيحمص215105
التربيـــة / المناھج وطرائق التدريس ‐ حمص1506أولىاالنكليزيةعربي سوري1995ھاالانس احمد يوسفأدبيحماة2164073
التربيـــة / المناھج وطرائق التدريس ‐ حمص1451أولىاالنكليزيةعربي سوري1997حميدهأحمد محمد المحمودأدبيحمص217151
التربيـــة / المناھج وطرائق التدريس ‐ حمص1409أولىاالنكليزيةعربي سوري1995داللسعيد نبيه سلومأدبيحماة2184096
التربيـــة / المناھج وطرائق التدريس ‐ حمص1285ثانيةفرنسيعربي سوري1998فاطمهأليسار كرم مصطفىأدبيحمص2198054
التربيـــة / المناھج وطرائق التدريس ‐ حمص1280ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996شاميهأمل عمادالدين ابراھيمأدبيدمشق22011247
التربيـــة / المناھج وطرائق التدريس ‐ حمص1279أولىاالنكليزيةعربي سوري1998نجاتعلي طالل الحسنأدبيحماة2211819
التربيـــة / المناھج وطرائق التدريس ‐ حمص1215أولىفرنسيعربي سوري1997مجيدهياره عدالن الدرويشأدبيحمص2228893
التربيـــة / المناھج وطرائق التدريس ‐ حمص1190ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997اسيامي ابراھيم عليأدبيحماة22313646
التربية / علم النفس ‐ دمشق1438أولىفرنسيعربي سوري1998ناجدهروشفا يوسف يوسفأدبيالحسكة22412195
التربية / إرشاد نفسي ‐ دمشق1671أولىفرنسيعربي سوري1990مريمسوزان رفيق سالمهأدبيحماة22513887
التربية / إرشاد نفسي ‐ دمشق1465ثانيةفرنسيعربي سوري1997جميلةاية غازي الحمدانأدبيحماة22611179
التربية / إرشاد نفسي ‐ دمشق1261أولىفرنسيعربي سوري1994اميرهدانيال ھيثم علوشأدبيالالذقية2272621
التربية / إرشاد نفسي ‐ دمشق1227ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996جھاديهباسل عبد هللا الصالحأدبيدمشق228291
التربية / إرشاد نفسي ‐ درعا1507أولىفرنسيعربي سوري1995ھديهمحمد جمعه الغزاليأدبيدرعا2292162
التربية / إرشاد نفسي ‐ السويداء1367أولىفرنسيعربي سوري1997سمرھيلين راجح غانمأدبيالسويداء2303222
التربية / إرشاد نفسي ‐ حلب1573أولىفرنسيعربي سوري1997مريممحمد احمد احمدأدبيحلب2317281
التربية / إرشاد نفسي ‐ حلب1506ثانيةفرنسيعربي سوري1998غنوهرنيم احمد كرديأدبيحلب2328329
التربية / إرشاد نفسي ‐ حلب1320ثانيةفرنسيعربي سوري1997فاطمهسوزان فھيم عبدوأدبيحلب2339186
التربية / إرشاد نفسي ‐ حلب1305أولىفرنسيعربي سوري1997فاطمةمحمد خالد الحاج عمرأدبيحلب234761
التربية / إرشاد نفسي ‐ حلب1298أولىفرنسيعربي سوري1990غزوهدعاء احسان بركاتأدبيحلب23514001
التربية / إرشاد نفسي ‐ حلب1235ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997عائشهشيرين ابراھيم كريمهأدبيحلب23610544
التربية / إرشاد نفسي ‐ حلب1124أولىفرنسيعربي سوري1994وسيلةدعاء عدنان سعديأدبيحلب23713706
التربية / إرشاد نفسي ‐ الالذقية1600أولىاالنكليزيةعربي سوري1996مفيدهمرام يونس محفوضأدبيحماة23810734
التربية / إرشاد نفسي ‐ الالذقية1574ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997لمياصفاء يوسف حسنأدبيطرطوس2395793
التربية / إرشاد نفسي ‐ الالذقية1555أولىاالنكليزيةعربي سوري1997سميةنورالھدى محمدرضا عبيدأدبيالالذقية2407261
التربية / إرشاد نفسي ‐ الالذقية1549ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997كوثرحنين ايمن عبد الرحيمأدبيالالذقية2415163
التربية / إرشاد نفسي ‐ الالذقية1547ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997معينااريج محمد اسماعيلأدبيالالذقية2425788
التربية / إرشاد نفسي ‐ الالذقية1529ثانيةفرنسيعربي سوري1998داللعال حسين احمدأدبيالالذقية2436174
التربية / إرشاد نفسي ‐ الالذقية1528ثانيةفرنسيعربي سوري1997صباحنور صالح السيدأدبيالالذقية2447234
التربية / إرشاد نفسي ‐ الالذقية1497أولىاالنكليزيةعربي سوري1990غزوهسناء عبدالمجيد شاھينأدبيحماة24515474
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التربية / إرشاد نفسي ‐ الالذقية1462ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996روعهبشرى حسن مھناأدبيالالذقية2465502
التربية / إرشاد نفسي ‐ الالذقية1458أولىاالنكليزيةعربي سوري1996منيرهشذى احمد اسعدأدبيحماة24713084
التربية / إرشاد نفسي ‐ حمص1552أولىاالنكليزيةعربي سوري1996كوكببديعه جمال عباسأدبيحمص2487344
التربية / إرشاد نفسي ‐ حمص1472ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998مفيدهزينه يوسف الحمدانأدبيحمص2497525
التربية / إرشاد نفسي ‐ حمص1447أولىاالنكليزيةعربي سوري1997ياسمينمحمد حسين شماالأدبيحمص250729
التربية / إرشاد نفسي ‐ حمص1436أولىفرنسيعربي سوري1997لينايارا سليمان النقريأدبيحمص2517800
التربية / إرشاد نفسي ‐ حمص1429ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1995اسمھانسھا كمال االبراھيمأدبيحمص2528478
التربية / إرشاد نفسي ‐ حمص1355أولىفرنسيعربي سوري1997فتحيهعرين نزار الحسنأدبيحمص2536145
التربية / إرشاد نفسي ‐ حمص1275أولىفرنسيعربي سوري1985وزيرهصفاء عيسى االحمدأدبيحمص2548531
التربية / إرشاد نفسي ‐ حمص1032أولىاالنكليزيةعربي سوري1997رھجهيارا ھيثم العليأدبيحمص2558892
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ دمشق1746ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997علياھبة خالد الضاھرأدبيالقنيطرة2562770
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ دمشق1716ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997فاطمهربا احمد سلومأدبيحماة25710685
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ دمشق1698ثانيةاالنكليزيةفلسطيني سوري1994سلمىانوار محمود غباريأدبيدمشق25813415
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ دمشق1690أولىفرنسيعربي سوري1997مريمبشار علي مقصودأدبيحماة2591718
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ دمشق1684أولىاالنكليزيةعربي سوري1997حنانھاشم عبد هللا حاج عبيدأدبيحماة260401
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ دمشق1674ثانيةفرنسيعربي سوري1997شيمهمنار ممدوح محمودأدبيالقنيطرة2612752
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ دمشق1658ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996دعاءظالل حمزه الحمورهأدبيدرعا2625162
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ دمشق1629ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996نبيلهأسماء عمر الحمدأدبيريف دمشق2633438
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ درعا1757أولىفرنسيعربي سوري1993فاطمهنور حسان الغزاليأدبيدرعا2649206
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ درعا1606أولىاالنكليزيةعربي سوري1997غادهامل فريد الزوبانيأدبيدرعا2654169
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ درعا1389ثانيةفرنسيعربي سوري1998خالصحنان ماھر المتواليأدبيدرعا2664638
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ السويداء1605ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997فوزيهطاھر زياد كيوانأدبيالسويداء26790
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ السويداء1373أولىاالنكليزيةعربي سوري1997شيرينوالء فراس الشماسأدبيدمشق26811251
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ السويداء1331أولىفرنسيعربي سوري1996ھدىغيداء رجا سالمأدبيالسويداء2696537
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ القنيطرة1554أولىاالنكليزيةعربي سوري1991غادهمشلين سالم الصالح السالمأدبيحماة27012631
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ القنيطرة1459أولىاالنكليزيةعربي سوري1998حياهميساء عدنان العليأدبيالقنيطرة2712810
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ القنيطرة1447ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1994سعيدهاسعد عثمان خليلأدبيالقنيطرة2721566
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حلب1750أولىاالنكليزيةعربي سوري1994شھيرهباسل ناجي العسافينأدبيحماة2736515
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حلب1738ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997لبينامريانا محمد محرزأدبيريف دمشق2743879
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حلب1727أولىفرنسيعربي سوري1995خديجهعبدهللا حمزه العبدهللاأدبيحلب2755630
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حلب1721أولىاالنكليزيةعربي سوري1995صبحهجمانه عبدالكريم االشقرأدبيحلب27612854
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التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حلب1710ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998وردهسامر احمد واليأدبيحماة2772453
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حلب1661أولىاالنكليزيةعربي سوري1995فاطمهاحالم محمد االحمدأدبيحلب27813901
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حلب1619أولىاالنكليزيةعربي سوري1991غادهزينب علي كنجأدبيحلب27912236
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حلب1613ثانيةفرنسيعربي سوري1991لميااالء عبدهللا كناويأدبيحلب28010159
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حلب1609أولىاالنكليزيةعربي سوري1998لمياعبد هللا زكريا المشعلأدبيحماة281660
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ ادلب1742ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1982زعيلةاحمد مصطفى الفارسأدبيحماة2826554
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ ادلب1660أولىاالنكليزيةعربي سوري1983خديجهحنان خالد عثمانأدبيحماة28313441
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ ادلب1493أولىفرنسيعربي سوري1997شذىفاطمة مالك األسودأدبيادلب2846763
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ ادلب1477ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996آمنهروان حسن صباغأدبيالالذقية2856774
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ ادلب1380ثانيةفرنسيعربي سوري1975خدوجحسين خالد بلوظأدبيحماة2863218
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ الالذقية1863ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998رفيقهماريا اديب حمادأدبيالالذقية2874711
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ الالذقية1853أولىاالنكليزيةعربي سوري1997سلمىھيلين احمد حبيبأدبيحماة28815587
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ الالذقية1846أولىاالنكليزيةعربي سوري1997مھالبنى حسان فندهأدبيالالذقية2896181
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ الالذقية1836أولىاالنكليزيةعربي سوري1997ھدىجلنار عباس محمدأدبيحماة29013838
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ الالذقية1835أولىاالنكليزيةعربي سوري1998امالسوزان عادل االحمدأدبيحماة29112400
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ الالذقية1831ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998سميرةراوند يوسف الحجيأدبيالالذقية2926686
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ الالذقية1813ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996سميرهآالء علي احمدأدبيحماة29311642
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ الالذقية1782أولىاالنكليزيةعربي سوري1997غادهمريم رجب فاطمهأدبيالالذقية2947871
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ الالذقية1766أولىاالنكليزيةعربي سوري1998فاطمةخزامى زھير مصطفىأدبيالالذقية2955750
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ الالذقية1760أولىاالنكليزيةعربي سوري1989عبيرشفيق احمد سعدأدبيحماة2962486
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ طرطوس1743ثانيةفرنسيعربي سوري1998سمرسوزان طاھر حسينأدبيطرطوس2975722
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ طرطوس1735أولىاالنكليزيةعربي سوري1997نوالدالل جابر جمعهأدبيطرطوس2985465
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ طرطوس1634ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998دعدلبنى علي اسماعيلأدبيطرطوس2995880
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ طرطوس1520ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997زينبفاطمه يوسف حرباأدبيطرطوس3004621
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ طرطوس1507أولىاالنكليزيةعربي سوري1998اسمھانجوسلين علي حسينأدبيطرطوس3015588
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ طرطوس1444أولىفرنسيعربي سوري1998محسنهھيا مدحت محمدأدبيطرطوس3024652
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ طرطوس1434أولىاالنكليزيةعربي سوري1997انعامميس معن معروفأدبيطرطوس3035709
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ طرطوس1426أولىاالنكليزيةعربي سوري1997اسمھانلبانا محمد عباسأدبيحماة30411158
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ طرطوس1417أولىاالنكليزيةعربي سوري1998غادهزينب محمود عزوزأدبيطرطوس3055279
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حمص1941أولىاالنكليزيةعربي سوري1997انتصارندى حسن سليمانأدبيحمص3066955
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حمص1843أولىاالنكليزيةعربي سوري1997سلوىلبانه قحطان بدرانأدبيحمص3076970
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التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حمص1831أولىاالنكليزيةعربي سوري1998نظيرهمنى ناصر عيدهأدبيحمص3087473
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حمص1808أولىاالنكليزيةعربي سوري1996اديبهلما حسن الحسنأدبيحمص3096523
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حمص1795أولىفرنسيعربي سوري1997فراترغد لبيب احمدأدبيحماة31011206
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حمص1789ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997سمرنزيه فيصل ادريسأدبيحمص311899
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حمص1780أولىاالنكليزيةعربي سوري1997ھيامغيداء نجم الدين ناصيفأدبيحمص3126518
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حماة1888ثانيةفرنسيعربي سوري1998ريمهھاله محمود المطلقأدبيحماة31310330
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حماة1883ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997منى المربطميرا محمد احمدأدبيحماة31411346
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حماة1852أولىاالنكليزيةعربي سوري1993منىحنان حماد العويد الحسينأدبيحماة31512949
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حماة1789أولىاالنكليزيةعربي سوري1997فاطمهمادلين مصطفى اليوسفأدبيحماة3169867
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حماة1788ثانيةفرنسيعربي سوري1995شمسهبراء محمد جعبوأدبيحماة31712913
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حماة1787أولىاالنكليزيةعربي سوري1995اعتدالنور احمد العفيفأدبيحماة31812702
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ حماة1779أولىفرنسيعربي سوري1996جازيهنور حسين الكدورأدبيحماة3199843
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ تدمر ‐ حمص1582أولىاالنكليزيةعربي سوري1996شمسهرنا حسين الحمدوأدبيحماة32013003
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ دير الزور1356أولىاالنكليزيةعربي سوري1998فاطمهمحمد أحمد المحمد عليأدبيحماة321355
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ دير الزور1302أولىفرنسيعربي سوري1983شھيرهناصر محمود الخضورأدبيحمص3222351
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ الحسكة1341أولىاالنكليزيةعربي سوري1997شمسهسوزان عبدالرزاق الحسنأدبيالحسكة32310724
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ الحسكة1184أولىاالنكليزيةعربي سوري1995ترفهوفاء احمد الحسينأدبيالحسكة32412505
التربية / معلم صف ‐ غير ملتزم ‐ الرقة1606ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996روضهخليل نصر يوسفأدبيحماة3252427
التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ دمشق1668أولىاالنكليزيةعربي سوري1997ساميهھبه غانم حسنأدبيحمص3267426
التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ دمشق1494ثانيةفرنسيعربي سوري1981امنهمنى عدنان ويحاأدبيريف دمشق3278025
التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ دمشق1437ثانيةفرنسيعربي سوري1995عزيزهأسماء علي الداالتيأدبيريف دمشق3285549
التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ دمشق1417أولىفرنسيعربي سوري1993صباحمروه عدنان الخطيبأدبيريف دمشق32912339
التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ دمشق1395ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997جميلهمريم محمد وطفهأدبيريف دمشق3303679
التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ دمشق1391أولىفرنسيعربي سوري1998اسماءمروج ھيثم الخلفأدبيدير الزور331242
التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ دمشق1337أولىاالنكليزيةعربي سوري1997فاطمةسانغام فراس األسعدأدبيدمشق33211249
التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ دمشق1313ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996بديعهأميرة أحمد محمدأدبيريف دمشق3336115
التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ دمشق1300أولىاالنكليزيةعربي سوري1997نھادديانا عارف صالحأدبيالقنيطرة3342396
التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ دمشق1297أولىاالنكليزيةعربي سوري1996ھيامايات احمد الحمدأدبيريف دمشق3354355
التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ حمص1711أولىاالنكليزيةعربي سوري1997زنزيافميليا حسن حسين دندشأدبيحمص3367409
التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ حمص1674ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997لجينحنين سائر رمضونأدبيحمص3376176
التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ حمص1593أولىفرنسيعربي سوري1997أماثلمرح حسين السعيديأدبيحمص3387229
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التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ حمص1588أولىاالنكليزيةعربي سوري1997صفيهزھراء حيدر الزينأدبيحمص3396598
التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ حمص1541أولىاالنكليزيةعربي سوري1997ھنديارا محمد اليوسفأدبيحمص3407414
التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ حمص1505ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1988نوالمحاسن أحمد الصالحأدبيحمص3418710
التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ حمص1458ثانيةفرنسيعربي سوري1998مطيعهآيه محمد زيدانأدبيحمص3427545
التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ حمص1431أولىفرنسيعربي سوري1994سھيلهمروى عمر رمضانأدبيحمص3439517
التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ حمص1396ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1985سعدهداليا موسى العليأدبيحمص34411235
التربية / رياض األطفال ‐  إناث فقط ‐ حمص1394أولىاالنكليزيةعربي سوري1997سميرهرنا محمد بربورهأدبيحمص3457468
الشــــــــريعة ‐ دمشق1536ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1993مكرممحمدعلي محمود خذھاأدبيدمشق3461748
العلوم السياسية ‐ دمشق1745أولىاالنكليزيةعربي سوري1987صديقةغيث سيف ابراھيمأدبيالالذقية3473633
العلوم السياسية ‐ دمشق1648أولىفرنسيعربي سوري1997منىأيھم فؤاد كاسوأدبيالالذقية3481074
العلوم السياسية ‐ دمشق1630ثانيةفرنسيعربي سوري1997فريزهغدير شعالن سالمأدبيالالذقية349112
العلوم السياسية ‐ دمشق1623أولىفرنسيعربي سوري1997مواھبسليمان داود الغزاليأدبيدرعا350612
العلوم السياسية ‐ دمشق1615أولىفرنسيعربي سوري1995فاطمهعلي عزالدين حسنأدبيدمشق3514629
العلوم السياسية ‐ دمشق1609ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1982فھميةسيرين كامل محمدأدبيالالذقية3526900
العلوم السياسية ‐ دمشق1516أولىفرنسيعربي سوري1997ھيفاءغيث علي طايعأدبيحماة3531734
العلوم السياسية ‐ دمشق1491أولىاالنكليزيةعربي سوري1997داللرھام ابراھيم  مفضيأدبيحلب35410025
العلوم السياسية ‐ دمشق1483أولىاالنكليزيةعربي سوري1997ھويدهالزھراء باسم اآلغاأدبيحماة35515534
العلوم السياسية ‐ دمشق1459ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1994يسرىھادي اصف احمدأدبيدمشق3566334
الســـــياحة / إدارة المكاتب السياحية واإلرشاد السياحي ‐ دمشق1512ثانيةفرنسيعربي سوري1998سميرهأليسار عبد الكريم خلوفأدبيريف دمشق3573143
الســـــياحة / إدارة المكاتب السياحية واإلرشاد السياحي ‐ دمشق1310ثانيةفرنسيعربي سوري1998نسرينطالل احمدجمال ايبشأدبيدمشق358642
الســـــياحة / إدارة المكاتب السياحية واإلرشاد السياحي ‐ دمشق1226أولىاالنكليزيةعربي سوري1997فھيدةغدير حبيب كشكأدبيطرطوس359731
الســـــياحة / إدارة المكاتب السياحية واإلرشاد السياحي ‐ دمشق1208أولىفرنسيعربي سوري1996ريمهاحمد حسن الطحبشأدبيدمشق3605290
الســـــياحة / إدارة المكاتب السياحية واإلرشاد السياحي ‐ دمشق1176ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996ھيااحمد شكري القزحليأدبيدرعا3611563
الســـــياحة ‐ حمص1606أولىفرنسيعربي سوري1997فاطمهأصف محمد عزيزأدبيحمص362834
الســـــياحة ‐ حمص1580ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998وحيدهلينا غسان الحوراني المناعأدبيحمص3637472
الســـــياحة ‐ حمص1556أولىاالنكليزيةعربي سوري1995رسميهعلي محمد ابراھيمأدبيحمص3642877
الســـــياحة ‐ حمص1505ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1993نينهدعاء محمد انس تياسأدبيحماة36512220
الســـــياحة ‐ حمص1456ثانيةفرنسيعربي سوري1995ليمونهوالء محمد العموريأدبيحمص366847
الســـــياحة ‐ حمص1377ثانيةفرنسيعربي سوري1998سحرباسل سامي نجمهأدبيحمص3671639
الســـــياحة ‐ حمص1275ثانيةفرنسيعربي سوري1998نھيدهسلطان عبدالرحمن ابراھيمأدبيحماة3681649
السياحة / إدارة فندقية ‐ طرطوس1755أولىفرنسيعربي سوري1997ھيامرھف يحيى  اسعدأدبيالالذقية3695455
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السياحة / إدارة فندقية ‐ طرطوس1480ثانيةفرنسيعربي سوري1998مرامحيدر اسامه حسنأدبيريف دمشق370597
السياحة / إدارة فندقية ‐ طرطوس1290ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1994نھيداھيلين ماجد ناصرأدبيطرطوس3716592
السياحة / إدارة سياحية ‐ طرطوس1351ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998ھدىرھف يوسف ابراھيمأدبيطرطوس3726120
السياحة / إدارة سياحية ‐ طرطوس1233ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996حياةمجد اسماعيل درويشأدبيطرطوس3731214
التربية الرياضية ‐ الالذقية1666ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1994زردهعلي سفير غنومأدبيحماة3743975
التربية الرياضية ‐ الالذقية1665ثانيةفرنسيعربي سوري1996ندوىزياد اسد عديرهأدبيالالذقية375713
التربية الرياضية ‐ الالذقية1439أولىاالنكليزيةعربي سوري1996 ليلىعامر رشيد شاطرأدبيالالذقية376728
التربية الرياضية ‐ الالذقية1401ثانيةفرنسيعربي سوري1998شاديهاليسار علي محمدأدبيالالذقية3774308
التربية الرياضية ‐ الالذقية1319أولىاالنكليزيةعربي سوري1998فاطمهعيسى عبدو معروفأدبيحمص3781154
التربية الرياضية ‐ حماة1359أولىفرنسيعربي سوري1994سعادرمضان ياسين مصطفىأدبيحماة3793835
المعھد التقاني إلدارة األعمال والتسويق ‐ الالذقية1239أولىفرنسيعربي سوري1997ھيامريم محسن حسنأدبيحماة38011030
المعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية ‐ دمشق1376أولىاالنكليزيةعربي سوري1995زھريهمعتصم فؤاد المصطفىأدبيالقنيطرة381950
المعھد التقاني للعلوم المالية والمصرفية ‐ الالذقية1456ثانيةفرنسيعربي سوري1997ھالهاحمد رفيق دليلهأدبيالالذقية3821023
المعھد التقاني لطب األسنان / مساعدات ‐ إناث فقط ‐ دمشق1389أولىفرنسيعربي سوري1995فلایرحكمت محمد بركاتأدبيريف دمشق3834084
المعھد التقاني لطب األسنان / مساعدات ‐ إناث فقط ‐ دمشق1321أولىفرنسيعربي سوري1996رفاعيهاسماء أحمد النادوسأدبيريف دمشق3844475
جميع الرغبات مرفوضة1750ثانيةفرنسيعربي سوري1997مروشمرام رفيق مالوخيأدبيحماة38513471
جميع الرغبات مرفوضة1616أولىاالنكليزيةعربي سوري1992صفيةمروة محمود العمرأدبيحماة38613381
جميع الرغبات مرفوضة1552أولىاالنكليزيةعربي سوري1997مفيدهعلي حكمت درويشأدبيالالذقية387690
جميع الرغبات مرفوضة1537أولىاالنكليزيةعربي سوري1997ھدىمحسن ابراھيم الحسنأدبيالالذقية3881144
جميع الرغبات مرفوضة1513أولىفرنسيعربي سوري1996ھدىعلي ابراھيم الحسنأدبيالالذقية3891139
جميع الرغبات مرفوضة1476أولىاالنكليزيةعربي سوري1992ميادهنبيل مالك احمدأدبيحمص3905110
جميع الرغبات مرفوضة1392ثانيةفرنسيعربي سوري1986نادياھالة بسام شاھينأدبيحمص3918844
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