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الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

الرغبة المقبول بها الطالبمعدل التفاضلالدورةلغة التفاضلالجنسيةتاريخ الميالداسم األمالكنيةاسم األباالسممصدر الشهادةرقم االكتتابالتسلسل

دمشق-اللغة العربية1537ثانيةفرنسيعربي سوري1993حميدهقطانعبدالقادرفكريهدمشق113943

دمشق-اللغة العربية1504أولىاالنكليزيةعربي سوري2000منتهاسقاحامدفتوحريف دمشق2497

دمشق-اللغة العربية1489أولىفرنسيعربي سوري2002ميشلينغزالموسىماريادمشق310887

دمشق-اللغة العربية1369أولىاالنكليزيةعربي سوري2001نهالحبيبنعيممحمددمشق4220

دمشق-اللغة العربية1316ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000نجوىاساميمحمودايمانريف دمشق57041

دمشق-اللغة العربية1260ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001لينداالجاسمياسرأريجريف دمشق65903

حماة-اللغة العربية1803أولىاالنكليزيةعربي سوري2000آمنهلغبانيمحمدعبد العليمحماة717

حماة-اللغة العربية1190أولىاالنكليزيةعربي سوري2002كريمهالحسينمحمدميساءحماة87195

ادلب-اللغة اإلنكليزية1673أولىاالنكليزيةعربي سوري1997ابتسامالمرعيحسينإيمانادلب91903

دمشق-اللغة الروسية1358أولىاالنكليزيةعربي سوري1999نجاتعمارمحمدحسندمشق102025

دمشق-اللغة الروسية1318أولىفرنسيعربي سوري1981حسناءعيسىمحمدوسيمدمشق114302

دمشق-اللغة الروسية1315أولىفرنسيعربي سوري2001ليلىحمودحسنرانياحماة128561

دمشق-اللغة الروسية1225ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002رانيااسماعيلفراستمامدمشق136998

دمشق-اللغة الروسية1193ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998ابتسامطالبعبد الهاديآيةحلب148022

دمشق-اللغة الروسية1162أولىاالنكليزيةعربي سوري2001كنانهالسلمونيجهادآالءريف دمشق153531

دمشق-اللغة الفارسية1127ثانيةفرنسيعربي سوري1998نازكحاج عيسىعمادياسمينريف دمشق1610214

دمشق-الجغرافية1365ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002نهوهزينيهاحمدحسام الدينحلىريف دمشق173450

دمشق-الجغرافية1242ثانيةفرنسيعربي سوري2001خيريهزيتونمحمدريمريف دمشق186334

دمشق-الجغرافية1186أولىاالنكليزيةعربي سوري1991سحاررستمنورسعزيزهدمشق1915370

حلب-الجغرافية1245أولىفرنسيعربي سوري2000حنانالعبدهللامحمدفخريثامرحلب204028

الالذقية-الجغرافية1442أولىاالنكليزيةعربي سوري1995ميساءعكاويعبدالعزيزهيفاءالالذقية218759

الالذقية-الجغرافية1409ثانيةفرنسيعربي سوري1987ليلىصقوركمالأيهمالالذقية222002

الالذقية-الجغرافية1146أولىاالنكليزيةعربي سوري1999داللبرغوثيوسفعبد هللاالالذقية23319

الالذقية-الجغرافية1130ثانيةفرنسيعربي سوري1999سحرمحفوضمحرزمصعبالالذقية243349

دمشق-التاريخ1377أولىفرنسيعربي سوري1997فطيمالحسينعليمحموددمشق252798

دمشق-التاريخ1366أولىاالنكليزيةعربي سوري2001نايفهكريزاننعيمايناسريف دمشق26388

دمشق-التاريخ1219ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000عبيرالحمويرمضانحسينريف دمشق27484

دمشق-التاريخ1168ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997خيريهابوهايلهمصطفىبياندمشق2813641
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دمشق-التاريخ1128أولىفرنسيعربي سوري1999حمدهالعيسىصالحباللدير الزور29660

الالذقية-التاريخ1514أولىاالنكليزيةعربي سوري2001فيروزديوبهيثمفرحالالذقية305422

الالذقية-التاريخ1424ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001هندهالسليمانمحمداحمدالالذقية31733

الالذقية-التاريخ1297أولىاالنكليزيةعربي سوري2001مجيدهشلهوماحمدعزامطرطوس32357

الالذقية-التاريخ1292ثانيةفرنسيعربي سوري1991حفيظهحسنمحمدفاطمهالالذقية338059

الالذقية-التاريخ1269ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000كوثرشاطرهاللسهىالالذقية345358

الالذقية-التاريخ1258ثانيةفرنسيعربي سوري1999هندعيسىمروانخضرالالذقية352336

الالذقية-التاريخ1237ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سلوىعبد الرحيماسعدريمازالالذقية362405

الالذقية-التاريخ1167ثانيةفرنسيعربي سوري2001ماجدهبكفالويصالحياراالالذقية378803

الالذقية-التاريخ1160ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1988عائشهياسينفيصلخديجهالالذقية388879

حمص-التاريخ1335أولىفرنسيعربي سوري2002غيدهالعلوشسلمانعليحماة391916

حمص-التاريخ1325أولىاالنكليزيةعربي سوري2000عرنهعبد هللامحمدرفيقحماة401890

حمص-التاريخ1315أولىفرنسيعربي سوري2001نهالسعيدعدنانسانديطرطوس413852

دمشق-الفلسفة1146ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1985انتصافقاتولصالحماهردمشق426221

دمشق-الفلسفة1139أولىاالنكليزيةعربي سوري1995منىسعيدأسامههبهدمشق4314085

دمشق-الفلسفة1100أولىاالنكليزيةعربي سوري2000وردهحمزهخضريونسدمشق447722

حلب-الفلسفة1285أولىاالنكليزيةعربي سوري1991فاطمةالجحجاححسنمحمدحلب452339

حلب-الفلسفة1102أولىاالنكليزيةعربي سوري1999سميرهعباسغسانريانحلب4611705

الالذقية-الفلسفة1369ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000خديجهحاج موسىمحمدبشرىالالذقية476974

الالذقية-الفلسفة1130أولىفرنسيعربي سوري1999معينهصالحعادليوسفالالذقية483508

حمص-الفلسفة1131أولىاالنكليزيةعربي سوري2001نبيههخضورغازينادينحمص495253

دمشق-علم االجتماع1464ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997سميرهحبشيهفؤادإكرامدمشق5012386

دمشق-علم االجتماع1396أولىفرنسيعربي سوري1982حفيظهصالحعليصفاءدمشق5111731

دمشق-علم االجتماع1294أولىفرنسيعربي سوري1980صديقهعبدهللاابراهيمالهامريف دمشق528776

دمشق-علم االجتماع1265أولىاالنكليزيةعربي سوري1998يسرهشاهينيوسفمريانادمشق5312283

دمشق-علم االجتماع1244ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001ايمانبدرانعبد العزيزعليدرعا54477

دمشق-علم االجتماع1143أولىفرنسيعربي سوري1996بسامهعمرابراهيماالءريف دمشق558753

دمشق-علم االجتماع1140أولىاالنكليزيةعربي سوري1997وفيقهسلمانعيسىماهردمشق566222

دمشق-علم االجتماع1122أولىاالنكليزيةعربي سوري1991هدىونوسعلينورهدمشق5714800

حلب-علم االجتماع1153أولىاالنكليزيةعربي سوري1999هالةالحاج بركاتمحمدبتولحلب5810965
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حلب-علم االجتماع1131أولىفرنسيعربي سوري2002فوزيةعموريمحمد تيسيرمرامحلب5910223

الالذقية-علم االجتماع1302أولىاالنكليزيةعربي سوري2002اميره رحالأسماعيلأسعدسماححماة608143

الالذقية-علم االجتماع1294أولىاالنكليزيةعربي سوري2000نجاحمحسنطاللملهمالالذقية613365

الالذقية-علم االجتماع1229ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002ليناابراهيمنادراحمدالالذقية621905

الالذقية-علم االجتماع1186ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996ماجدهبكفالويصالحراماالالذقية637295

الالذقية-علم االجتماع1142أولىفرنسيعربي سوري2001هيامشريفمحمدياسميندمشق6410895

دمشق-المكتبات والمعلومات1229أولىفرنسيعربي سوري1985سعادالحميديمحمدجواهرالقنيطرة652425

دمشق-المكتبات والمعلومات1126أولىاالنكليزيةعربي سوري2001يسرىادريسعليأحمددمشق665283

الالذقية-المكتبات والمعلومات1374ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1976سهيالالشيخابراهيمتغريدالالذقية677002

الالذقية-المكتبات والمعلومات1304ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001كريستينعبد هللامحمدحيدرالالذقية6879

الالذقية-المكتبات والمعلومات1263ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002رقيهاحمدنور الدينسليمانالالذقية6928

الالذقية-المكتبات والمعلومات1140ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999نزيرهخضوراحمدهاديطرطوس701509

دمشق-اآلثار1271ثانيةفرنسيعربي سوري1990رمزيهحسنينخالداحالمريف دمشق717726

دمشق-اآلثار1269أولىاالنكليزيةعربي سوري2001رحابابو عليسليمانديانادمشق7210875

حلب-اآلثـــــــار1196ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001أمينةحسنحسنباللحلب732549

دمشق-اإلعـــــالم1835ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1985انعامابوفخروليدروالريف دمشق749321

دمشق-اإلعـــــالم1736ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002راغدهنادررياضرهفالسويداء751631

دمشق-اإلعـــــالم1646أولىاالنكليزيةعربي سوري2001رندهحسنبشيرريمدمشق7610857

دمشق-الحقوق1733أولىفرنسيعربي سوري1992غادهفرحاتخالدمحمدخيردمشق779913

دمشق-الحقوق1702أولىفرنسيعربي سوري2001نبالعليمحمدنغمدمشق7811040

دمشق-الحقوق1665ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1976هيلهالبنيحمزهرانياالسويداء792360

دمشق-الحقوق1647ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001ليلىقرنفلةحسينمحمددمشق80364

دمشق-الحقوق1637ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997نبيلةالشومعماداحمدريف دمشق811308

دمشق-الحقوق1633أولىفرنسيعربي سوري1996ملكاالحمدعيدجعفردرعا821399

دمشق-الحقوق1624ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1990سميرهعبدالنبيعبدالرحمنسلمىريف دمشق839436

دمشق-الحقوق1593ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000فادياالحلبييحيىمصطفىدمشق843251

دمشق-الحقوق1582ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000هناءحبيبعمادحيدرهدمشق857502

دمشق-الحقوق1578أولىاالنكليزيةعربي سوري2002جهيدهجديدكاسرعماردمشق86540

دمشق-الحقوق1569ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999نادرةأبو ساقشاكرريمريف دمشق879331

دمشق-الحقوق1555ثانيةفرنسيعربي سوري2001هيامالجومانيكاملباسلدمشق883450
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درعا-الحقوق1417أولىاالنكليزيةعربي سوري2001منالالخضرمحمودحسيندرعا891478

درعا-الحقوق1317أولىاالنكليزيةعربي سوري2000جليلهالكلشسعيدعبد الرحمندرعا90350

درعا-الحقوق1254ثانيةفرنسيعربي سوري2001عائشهخياطاسامهمنافدرعا9111

درعا-الحقوق1217أولىاالنكليزيةعربي سوري2000فاطمهيونسأحمدمحمددمشق92419

درعا-الحقوق1206أولىفرنسيعربي سوري2000ميساءبكورحسانأمجددمشق931367

درعا-الحقوق1122أولىاالنكليزيةعربي سوري1988انتصافقاتولصالحمجددمشق948182

درعا-الحقوق1113ثانيةفرنسيعربي سوري1987باسمهيحيىغسانعالءالالذقية952692

القنيطرة-الحقوق1432أولىفرنسيعربي سوري2001غادهمحمدفخريحنيندمشق9610873

القنيطرة-الحقوق1427أولىفرنسيعربي سوري1997حليمهاالسماعيلفتحيغفراندرعا978056

القنيطرة-الحقوق1410أولىفرنسيعربي سوري1994عزيزهحسينحاتمكوثرالقنيطرة982132

القنيطرة-الحقوق1357ثانيةفرنسيعربي سوري2001ايمانحامدوليدعمرالقنيطرة9956

القنيطرة-الحقوق1259أولىفرنسيعربي سوري2000صبحيهزيتونموسىفاديدمشق1003880

القنيطرة-الحقوق1234أولىفرنسيعربي سوري1999حليمهحسنمحمودعاصمدمشق1012179

القنيطرة-الحقوق1232أولىاالنكليزيةعربي سوري2001داللالعسافطاللمحمدحلب10241

القنيطرة-الحقوق1189أولىاالنكليزيةعربي سوري2000حميدةكالويفهدأحمددمشق1034365

القنيطرة-الحقوق1162أولىفرنسيعربي سوري2001ناديةحسينرضوانجعفرالقنيطرة104186

القنيطرة-الحقوق1128أولىاالنكليزيةعربي سوري2001وفاءصالحيوسفعليدمشق1058177

حلب-الحقوق1539ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998رفاههاشممحمدرضوانريمحلب1069984

حلب-الحقوق1524ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000هالةالحمدعكلهمحمدحلب1072945

حلب-الحقوق1513أولىفرنسيعربي سوري2001هناءعبد الحميدعبد الحميدروانحلب1089957

حلب-الحقوق1503ثانيةفرنسيعربي سوري2001أروىشهواننضالمحمدالالذقية1093214

حلب-الحقوق1455أولىفرنسيعربي سوري1991عائشةخطيبمحمدأحمدحلب1102519

حلب-الحقوق1453ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001موناعباسجهادليثالالذقية111823

حلب-الحقوق1448أولىاالنكليزيةعربي سوري2002فاطمةخليفةابراهيمشاديحماة112809

حلب-الحقوق1396أولىاالنكليزيةعربي سوري2001خلودجطلعبد المنعمعبدهللاحلب1132042

حلب-الحقوق1392أولىفرنسيعربي سوري1982صباحمؤذناحمدنوراحلب11411856

حلب-الحقوق1366ثانيةفرنسيعربي سوري2000علياءجبرنادرراماحلب11511695

حلب-الحقوق1329أولىاالنكليزيةعربي سوري2001هناءالحامدحسينايمانحلب1166032

حلب-الحقوق1326ثانيةفرنسيعربي سوري2001نزهازريقابراهيمبيانالالذقية1172055

ادلب-الحقوق1468ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001افراحعامودبسامحمزهريف دمشق118904
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ادلب-الحقوق1451ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001إلهامالفارسحسينعبد الرحمندمشق1193684

ادلب-الحقوق1387أولىفرنسيعربي سوري2000رامياشعبانأيمنمايادمشق12010888

ادلب-الحقوق1373ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001نورهالزروفذيابايوبدمشق121210

ادلب-الحقوق1303أولىفرنسيعربي سوري1985الهامونوسعدنانعليدمشق1223789

ادلب-الحقوق1281أولىاالنكليزيةعربي سوري2001امينهعمورياسعدبشارالالذقية12374

ادلب-الحقوق1245أولىاالنكليزيةعربي سوري2002حمدهعليماهرنور الهدىدمشق12410892

ادلب-الحقوق1227ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000وليدةالحسينخالدنورادلب1251662

ادلب-الحقوق1215أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ثناءنعسانمحمدموسىدمشق1265131

ادلب-الحقوق1198ثانيةفرنسيعربي سوري2000ابتسامالجهنييوسفعليالالذقية127741

ادلب-الحقوق1169ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001نجوىالكوجكياسرمحمددمشق128221

ادلب-الحقوق1159أولىاالنكليزيةعربي سوري1999حوريهالبراقيأنورخيريهدمشق12912011

ادلب-الحقوق1154ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001الهامرجبرجبمحمدالالذقية1301303

ادلب-الحقوق1151ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002عهدمحمدثابتليثالالذقية1311404

ادلب-الحقوق1132أولىاالنكليزيةعربي سوري2001فاتنحمديمالكاوسكارحمص1324984

دير الزور-الحقوق1394أولىفرنسيعربي سوري1993منىالمحمدالخلفياسرجابردير الزور133675

دير الزور-الحقوق1337أولىفرنسيعربي سوري1988نجاحالجبليعدنانثامردير الزور134674

دير الزور-الحقوق1309ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997هوالالعويدفرحانمشاعلريف دمشق1357580

دير الزور-الحقوق1295ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1981عرنةالموسىموسىبدريةدمشق13614239

دير الزور-الحقوق1253ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000ابتسامالحمدعدناناحمددمشق137207

دير الزور-الحقوق1150ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001هيفاءالجاسم الحديديدحاممحمددمشق1386337

الحسكة-الحقوق1236ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000شيخهعليصالحبرفيالحسكة1395341

الحسكة-الحقوق1158أولىاالنكليزيةعربي سوري1998هناءالكندحعبدالحميدعبدالكريمالحسكة1403151

الحسكة-الحقوق1156أولىاالنكليزيةعربي سوري2001زهرةالسميطمحمداحمددمشق1415308

الالذقية-الحقوق1669أولىاالنكليزيةعربي سوري2002سالفهمرعيحسنبتولطرطوس1422213

الالذقية-الحقوق1663أولىفرنسيعربي سوري2001منالناصرمغيثسراجالالذقية1432478

الالذقية-الحقوق1626أولىفرنسيعربي سوري2001دارينالمهنىقصيعبد هللاالالذقية144769

الالذقية-الحقوق1626أولىفرنسيعربي سوري1982نزيحهعليتوفيقاديبالالذقية1451922

الالذقية-الحقوق1609ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002عدلهداخل العطيةزيادناصردير الزور1461188

الالذقية-الحقوق1585ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001ليلىعباسسهيلشاديالالذقية1471278

الالذقية-الحقوق1565أولىفرنسيعربي سوري2001رجاءالنجاريوسفزينبالالذقية1486201
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الالذقية-الحقوق1556ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997رجاءالنجاريوسفجعفرالالذقية1492138

الالذقية-الحقوق1544ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002سجيعهشهلةابراهيمريهامطرطوس1502877

الالذقية-الحقوق1542ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001حميدهقصيبيمنهلإبراهيمحماة1511433

الالذقية-الحقوق1526ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999راجحهالسرايرمضانيونسدير الزور1521247

الالذقية-الحقوق1524ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999حنانقزلومحمدأحمدالالذقية1531891

حمص-الحقوق1584أولىاالنكليزيةعربي سوري2001رناديبممدوحفرححمص1544678

حمص-الحقوق1557أولىاالنكليزيةعربي سوري2001تهانيسعيدهمحمدعليدمشق155216

حمص-الحقوق1549ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001فردوسجوريهحسيندينادمشق15610876

حمص-الحقوق1530أولىاالنكليزيةعربي سوري1989منىالمنصورحيدرماهرحمص1572892

حمص-الحقوق1516أولىاالنكليزيةعربي سوري2001سهيراحمدنبيلمحمودالالذقية1581425

حمص-الحقوق1466ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000نهادصالحجابرعبد الكريمطرطوس159703

حمص-الحقوق1465أولىاالنكليزيةعربي سوري1999احالمالشيخحافظعليحمص160393

حمص-الحقوق1456أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ثراءسليمانمعينسليمانحماة1611891

حمص-الحقوق1453أولىاالنكليزيةعربي سوري2001لونهاالحمدمحمدلمياءحمص1624745

حمص-الحقوق1405أولىاالنكليزيةعربي سوري2001اسمهانابراهيمهيثمجعفردمشق163402

حمص-الحقوق1405أولىفرنسيعربي سوري2001فيروز صالحناصيفعباسلوجينحماة1648187

حمص-الحقوق1403ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1990ايمانالدنيافاروقمحمدحمص1653021

دمشق-المناهج وتقنيات التعليم/التربية1398ثانيةفرنسيعربي سوري1990سمركنوني عمروشاحسانعفراءريف دمشق1669557

دمشق-المناهج وتقنيات التعليم/التربية1292أولىفرنسيعربي سوري2001رغدهجمولصالحمرحدمشق16711032

دمشق-المناهج وتقنيات التعليم/التربية1263أولىفرنسيعربي سوري2002فاطمةالحمادي الخضر الصالحتوفيقطارقدير الزور168779

دمشق-المناهج وتقنيات التعليم/التربية1184أولىاالنكليزيةعربي سوري1998جليلهرفاعيعادلمهنددمشق1696724

دمشق-المناهج وتقنيات التعليم/التربية1158أولىفرنسيعربي سوري2000امنيهالحسنايادحسندمشق1705535

دمشق-المناهج وتقنيات التعليم/التربية1108أولىفرنسيعربي سوري2000شاهاالمصريابراهيمميرناريف دمشق1713641

حلب-المناهج وطرائق التدريس/التربية1301أولىاالنكليزيةعربي سوري1984امينهمحمدمحمدعليسهامحلب1729416

حلب-المناهج وطرائق التدريس/التربية1228ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1992هناديحماميمحمدوليداملحلب17311635

حلب-المناهج وطرائق التدريس/التربية1211أولىاالنكليزيةعربي سوري2001سهاممحمدعليجمعهحلب1742838

حلب-المناهج وطرائق التدريس/التربية1180ثانيةفرنسيعربي سوري1998سمرصهريجمحمدهداياحلب17511801

حلب-المناهج وطرائق التدريس/التربية1167أولىاالنكليزيةعربي سوري2000عطيفهعبدهللانورينيرمينحلب1766737

حلب-المناهج وطرائق التدريس/التربية1163أولىاالنكليزيةعربي سوري2002منالقلعيه خرفاناحمدبتولحلب1776458

حلب-المناهج وطرائق التدريس/التربية1133أولىفرنسيعربي سوري1998زهيرهالمحمداحمدراماحلب1789885
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حلب-المناهج وطرائق التدريس/التربية1120ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000عائشةطلحهمحمدرغدحلب1798891

الالذقية-المناهج وتقنيات التعليم/التربية1505أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ميادهسعودمعنمارلينالالذقية1808214

الالذقية-المناهج وتقنيات التعليم/التربية1496أولىفرنسيعربي سوري2001صباححمودعزيزميسحماة1817972

الالذقية-المناهج وتقنيات التعليم/التربية1435ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999غادهعيسىايوبذو الفقارالالذقية182739

الالذقية-المناهج وتقنيات التعليم/التربية1429أولىفرنسيعربي سوري2000سميرهبسيسينيعبد الغنيهبهالالذقية1835726

الالذقية-المناهج وتقنيات التعليم/التربية1428ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001حميدهالشوافعليبشرىالالذقية1844695

الالذقية-المناهج وتقنيات التعليم/التربية1311ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999ايمانديوبهاشمعديالالذقية1852666

الالذقية-المناهج وتقنيات التعليم/التربية1298ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سميحهدرويشبشارحسناءالالذقية1867099

الالذقية-المناهج وتقنيات التعليم/التربية1276ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999خديجهعبد الحميدرياضحالالالذقية1877110

الالذقية-المناهج وتقنيات التعليم/التربية1227ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1989كريمهنبوزيكمالسهىالالذقية1887797

الالذقية-المناهج وتقنيات التعليم/التربية1200أولىفرنسيعربي سوري1993نوالشهلهمحمودرهامالالذقية1898903

حمص-المناهج وطرائق التدريس/التربيـــة1287أولىاالنكليزيةعربي سوري1994هياممحرزعليفاديحمص1902825

حمص-المناهج وطرائق التدريس/التربيـــة1260ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000اعتمادابو سماحهمحمدابراهيمحمص191648

حمص-المناهج وطرائق التدريس/التربيـــة1233أولىاالنكليزيةعربي سوري2000حكميهالعباسخضرأحمدحمص1921607

حمص-المناهج وطرائق التدريس/التربيـــة1202أولىاالنكليزيةعربي سوري2001بحرهزينيمسعودلبنهحمص1937324

دمشق-(علم النفس)التربية 1411أولىفرنسيعربي سوري1995ناهدشمس الدينحسنآالءدمشق19411520

دمشق-(علم النفس)التربية 1324ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1997سوسنالعنادسميرعبدالرحمندمشق1957122

دمشق-(علم النفس)التربية 1277ثانيةفرنسيعربي سوري2000وفيقةالشيخ عثمانزيادرغدةدمشق19613271

دمشق-(علم النفس)التربية 1241ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001عمارهنزيههمنيفلورنسالالذقية197411

دمشق-(علم النفس)التربية 1237ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998تغاريدسليمانمحمدخضردمشق1988009

دمشق-(علم النفس)التربية 1178أولىاالنكليزيةعربي سوري2001اسمهانوسوفمفيدمهندحماة1991894

دمشق-(علم النفس)التربية 1145أولىفرنسيعربي سوري2000منالالسابقفائزاحمددمشق2006900

حمص-(علم النفس)التربية 1280ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1982جميلهضاهرسيف الديناحالمحمص201601

دمشق-التربيـــة الخاصة1333أولىاالنكليزيةعربي سوري2000ردينهالشومريمفيدحيانالسويداء202134

دمشق-(إرشاد نفسي)التربية 1531أولىاالنكليزيةعربي سوري2001جميلهمحمودعبد الرحمنسالمالقنيطرة2031218

دمشق-(إرشاد نفسي)التربية 1106أولىاالنكليزيةعربي سوري2001حسنهرمضانعليتباركالقنيطرة2042407

السويداء-(إرشاد نفسي)التربية 1401أولىاالنكليزيةعربي سوري2001جهينهالخطيب ابو فخررمزيعديالسويداء20512

حلب-(إرشاد نفسي)التربية 1539أولىاالنكليزيةعربي سوري2002زهرهعبد الرحيمنجدعثمانحلب206392

حلب-(إرشاد نفسي)التربية 1344أولىفرنسيعربي سوري2000كفايةكياليمحمد وديعبيانحلب207376

حلب-(إرشاد نفسي)التربية 1167أولىفرنسيعربي سوري2000منتهىقصاصمحمد ديبسدرةحلب20810015
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حلب-(إرشاد نفسي)التربية 1164أولىفرنسيعربي سوري2002زكيةصالحهوديعريانحلب2098639

حلب-(إرشاد نفسي)التربية 1132أولىفرنسيعربي سوري1995هناءالشيخ ابراهيمأحمدمحمد فؤادحلب2103371

الالذقية-(إرشاد نفسي)التربية 1484ثانيةفرنسيعربي سوري2001كوثرطرافعليلمىالالذقية2115721

الالذقية-(إرشاد نفسي)التربية 1473ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001سميرهمحمودعبد العزيزمحمدالالذقية2123139

الالذقية-(إرشاد نفسي)التربية 1424أولىفرنسيعربي سوري2001سونياالجرديعليزينهالالذقية2135281

الالذقية-(إرشاد نفسي)التربية 1406ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001عدويةالخالدسليمانسلمىالالذقية2147749

الالذقية-(إرشاد نفسي)التربية 1381ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998محاسنزريقفاديبتولالالذقية2156923

الالذقية-(إرشاد نفسي)التربية 1336أولىاالنكليزيةعربي سوري2001نجاحرهيجهمعتزاالءالالذقية2165544

الالذقية-(إرشاد نفسي)التربية 1331ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1992مروةفخرومحمدأحمدالالذقية2171890

الالذقية-(إرشاد نفسي)التربية 1324أولىفرنسيعربي سوري2000سميرهجنبالطمحمدمضرالالذقية2183353

الالذقية-(إرشاد نفسي)التربية 1264ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000نهىصقورحسينياسمينالالذقية2198816

الالذقية-(إرشاد نفسي)التربية 1222ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000فدوىاسعدعليبشرىالالذقية2205992

حمص-(إرشاد نفسي)التربية 1353ثانيةفرنسيعربي سوري2002غادهدربوليوائلآيهحمص2216678

حمص-(إرشاد نفسي)التربية 1342ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001عبيرالعلوشنضالزينبحمص2224827

حمص-(إرشاد نفسي)التربية 1186أولىفرنسيعربي سوري2001مهامخلوفكاسرختامحمص2235156

حمص-(إرشاد نفسي)التربية 1145أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ابتسامالمحمدغياثميساءدير الزور2244929

حمص-(إرشاد نفسي)التربية 1138أولىاالنكليزيةعربي سوري2002عواطفحسنعادلنورهانحمص2255323

حمص-(إرشاد نفسي)التربية 1116أولىفرنسيعربي سوري1999حنانحاج عبيدعبدهللاباللحماة2262824

طرطوس-(إرشاد نفسي)التربية 1218أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ندىحمودمحي الدينريمطرطوس2272953

دمشق-إناث فقط (رياض األطفال/التربية 1609ثانيةفرنسيعربي سوري1991مريمأبواللينسليمانامانيريف دمشق2288788

دمشق-إناث فقط (رياض األطفال/التربية 1541أولىفرنسيعربي سوري2001مؤمنهعودهمحمدفاتندمشق22910885

دمشق-إناث فقط (رياض األطفال/التربية 1540أولىفرنسيعربي سوري2001فاطمةالخميسانوراالءالقنيطرة2301650

دمشق-إناث فقط (رياض األطفال/التربية 1412أولىفرنسيعربي سوري2001ارقيهالحسينابراهيمثراءدمشق23110871

دمشق-إناث فقط (رياض األطفال/التربية 1404أولىاالنكليزيةعربي سوري2001هيامعثمانمشهورآنغامالقنيطرة2321517

دمشق-إناث فقط (رياض األطفال/التربية 1358أولىفرنسيعربي سوري2000عيدهاالبراهيمحاتمنسيبهدمشق23310891

دمشق-إناث فقط (رياض األطفال/التربية 1349أولىاالنكليزيةعربي سوري1986سهامكياليمحمد وجيهنوردمشق23412311

دمشق-إناث فقط (رياض األطفال/التربية 1294ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002صالحهغوطانييوسفليناريف دمشق2356368

دمشق-إناث فقط (رياض األطفال/التربية 1225أولىاالنكليزيةعربي سوري1985سهامكياليمحمدوجيهنسريندمشق23611832

دمشق-إناث فقط (رياض األطفال/التربية 1223أولىاالنكليزيةعربي سوري1989داللفهدسامرسارةريف دمشق2379386

دمشق-إناث فقط (رياض األطفال/التربية 1221أولىاالنكليزيةعربي سوري2001عبيرالمزيدعمرسناالقنيطرة2381039
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دمشق-إناث فقط (رياض األطفال/التربية 1213ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001ملكالطيرهيثمأملدمشق23913559

دمشق-إناث فقط (رياض األطفال/التربية 1206ثانيةفرنسيعربي سوري1998رسميهالشاويشحسيناياتالقنيطرة2402080

دمشق-إناث فقط (رياض األطفال/التربية 1199ثانيةفرنسيعربي سوري1976شاهدهحسنعبدالكريممنالدمشق24115656

حمص-إناث فقط (رياض األطفال)التربية 1470أولىاالنكليزيةعربي سوري2000ندوىديبعزيزرهفحمص2425071

حمص-إناث فقط (رياض األطفال)التربية 1460ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1988فاطمةالسليمانمصطفىناهدحمص2437500

حمص-إناث فقط (رياض األطفال)التربية 1368أولىفرنسيعربي سوري2001حسناعليديبآيةدمشق24410870

حمص-إناث فقط (رياض األطفال)التربية 1343أولىاالنكليزيةعربي سوري2001رمزيهالفانوسخضرمهاحمص2456295

حمص-إناث فقط (رياض األطفال)التربية 1328ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001عفيفهعالمهراتبوالءحمص2465612

حمص-إناث فقط (رياض األطفال)التربية 1322أولىاالنكليزيةعربي سوري2002رغيبه االحمدابراهيمفاروقديمهحماة2478450

حمص-إناث فقط (رياض األطفال)التربية 1320ثانيةفرنسيعربي سوري1997ربيحهرابعهمحمديحيىالعفراءحمص2487700

حمص-إناث فقط (رياض األطفال)التربية 1305أولىاالنكليزيةعربي سوري2002لطيفهصاطورسهيلغزلدمشق24910884

حمص-إناث فقط (رياض األطفال)التربية 1182ثانيةفرنسيعربي سوري2000شمسهالمحمدمحمودملكحمص2507446

حمص-إناث فقط (رياض األطفال)التربية 1168أولىاالنكليزيةعربي سوري2001هيامعبودهيثمريمحماة2518422

حمص-إناث فقط (رياض األطفال)التربية 1162أولىاالنكليزيةعربي سوري2002فتاةخير بكعثمانثراءحماة2528323

حمص-إناث فقط (رياض األطفال)التربية 1120أولىاالنكليزيةعربي سوري2000سمرغنممحمدأملحماة2539130

حمص-إناث فقط (رياض األطفال)التربية 1107ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000شهيرهاليوسففؤادكندهحمص2546026

دمشق-الشــــــــريعة1350أولىاالنكليزيةعربي سوري1988حليمهبكرعبدالحميدسمرريف دمشق2555729

دمشق-العلوم السياسية1553أولىفرنسيعربي سوري2002ايمانيوسفمازنسالمالالذقية2562470

دمشق-العلوم السياسية1519أولىاالنكليزيةعربي سوري1995اميرهالدبسمحمدهشامنيفيندمشق25713481

دمشق-العلوم السياسية1512أولىاالنكليزيةعربي سوري1998فاطمهكبرهاسعدعليدمشق2587809

دمشق-العلوم السياسية1465أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ربيعهأسعدعلينورمادمشق25910983

دمشق-العلوم السياسية1447ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001نازكحاج عيسىعمادسالمدمشق26010882

دمشق-العلوم السياسية1399أولىاالنكليزيةعربي سوري1999فردوسحسنمالكأحمددمشق2615299

دمشق-العلوم السياسية1392ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1993نجودالخطيبعبدالرزاقنورريف دمشق2628093

دمشق-العلوم السياسية1391أولىاالنكليزيةعربي سوري2001جوارستاناالحسنحيدرمحمددمشق263546

دمشق-العلوم السياسية1373ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999سميحهشمسمحمودعدناندمشق2647155

دمشق-العلوم السياسية1351ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1992ليلىكحلهسليمانوسيمدمشق2656800

دمشق-العلوم السياسية1344ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002رشاديوبجهادجعفردمشق2661989

دمشق-العلوم السياسية1339أولىاالنكليزيةعربي سوري2002نبيههخضورأمينهدىدمشق26710894

دمشق-العلوم السياسية1313أولىاالنكليزيةعربي سوري1985آسياباللحيدرهبهطرطوس2684298
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دمشق-العلوم السياسية1305ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002ميلهصقررافعهاديريف دمشق269876

دمشق-العلوم السياسية1298أولىاالنكليزيةعربي سوري2002فادياالحسنقيصرحالحمص2704712

دمشق-الســـــياحة1514ثانيةفرنسيعربي سوري2002خديجهسعدمعنشمسدمشق27110795

دمشق-الســـــياحة1510ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001يسرىاالبرصعليغيثالالذقية2722909

دمشق-الســـــياحة1503ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1995امتسالمحمدعبدالكريماملالالذقية2736754

دمشق-الســـــياحة1471أولىاالنكليزيةعربي سوري1999املدرغامنزيهكناندمشق2747659

دمشق-الســـــياحة1327أولىاالنكليزيةعربي سوري2002انعاممحرزعليسارهدمشق27510880

دمشق-الســـــياحة1315ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001أملعليعليمحمددمشق2767680

دمشق-الســـــياحة1283أولىاالنكليزيةعربي سوري2001محمودهسليمانمحمدغديردرعا2772942

دمشق-الســـــياحة1272أولىفرنسيعربي سوري2002علياالعايدنصرطارقريف دمشق278491

دمشق-الســـــياحة1264أولىاالنكليزيةعربي سوري2002املشاميمجديرواندمشق27910878

دمشق-الســـــياحة1224ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001عبيرمصطفىمحمودطهريف دمشق2801083

دمشق-الســـــياحة1199أولىاالنكليزيةعربي سوري1999امينهالحسينيهانيمحمد شريفالحسكة2812806

دمشق-الســـــياحة1185أولىاالنكليزيةعربي سوري1999فاطمهسلطانهارونيوسفحماة2824410

دمشق-الســـــياحة1185أولىاالنكليزيةعربي سوري2000سميرهمصطفىبديعبشاردمشق283399

دمشق-الســـــياحة1172ثانيةفرنسيعربي سوري2000سهامالحمود العسافعزيزبدورريف دمشق2848945

حمص-الســـــياحة1303أولىاالنكليزيةعربي سوري1999فاطمهالسميرمحمدمريمحماة28510171

حمص-الســـــياحة1188أولىاالنكليزيةعربي سوري1998داللسليمانعليايثارحماة2869174

حمص-الســـــياحة1156أولىاالنكليزيةعربي سوري2000فادياصالحعبدواحمدحمص287365

حمص-الســـــياحة1131أولىاالنكليزيةعربي سوري2001اميرهالحمدانغسانابراهيمحمص288364

حمص-الســـــياحة1113ثانيةفرنسيعربي سوري2000هبهجاويش المصريسميرمصعبدمشق2895098

طرطوس-الســـــياحة1224ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998نجاحالراعيعبد الكريمكندهطرطوس2904035

طرطوس-الســـــياحة1207ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1990سعادمخلوفعليعمارطرطوس2911269

طرطوس-الســـــياحة1185أولىاالنكليزيةعربي سوري2001نوفهحسينمحمودميسونطرطوس2924209

طرطوس-الســـــياحة1166أولىاالنكليزيةعربي سوري1999نهىمحمدمحمدزاهرطرطوس293666

الالذقية-التربية الرياضية1482أولىفرنسيعربي سوري2002عائشهحجازيخالدابراهيمالالذقية294106

الالذقية-التربية الرياضية1429أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ميماسمرسلمعينعالالالذقية2956288

الالذقية-التربية الرياضية1394أولىفرنسيعربي سوري2000سحرمحفوضمحرزحافظالالذقية296881

الالذقية-التربية الرياضية1378أولىفرنسيعربي سوري2001سلمىاحمدالنايفعليالالذقية297844

الالذقية-التربية الرياضية1212أولىفرنسيعربي سوري2001نجودالعليباسمحيدرةدمشق298212

14/10



ذوي الشهداء  الفرع األدبي`أسماء المقبولين في مفاضلة

2020 -2019للعام الدراسي

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

الرغبة المقبول بها الطالبمعدل التفاضلالدورةلغة التفاضلالجنسيةتاريخ الميالداسم األمالكنيةاسم األباالسممصدر الشهادةرقم االكتتابالتسلسل

حماة-التربية الرياضية1338ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000زعيلهالفارسمصطفىعدنانحماة299440

دمشق-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1346ثانيةفرنسيعربي سوري1999أمالحسنأحمدبياندمشق3001979

دمشق-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1252أولىفرنسيعربي سوري2000فاديهاحمدراميمحموددمشق3011261

دمشق-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1213ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000مياسهصوفانمحمدمنيردمشق3027863

دمشق-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1157ثانيةفرنسيعربي سوري2001ابتساممحمدمحموديحيىطرطوس3031538

دمشق-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1156ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002خلودحمد عزاممحمدميالدالسويداء304905

دمشق-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1061ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999عفافصالحعوادمروهريف دمشق3058555

الالذقية-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1469أولىفرنسيعربي سوري2001هاجرالدكررفعتمحمد جوادالالذقية3061470

الالذقية-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1400ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001ميساءعيسىمالكسليمانالالذقية3071355

الالذقية-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1380ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999نوفاسعداسدليثالالذقية3082986

الالذقية-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1341ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999اعتدالالوسوفجودتبشارالالذقية3092030

الالذقية-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1296ثانيةفرنسيعربي سوري2001دالصالححافظسعدالالذقية3102479

الالذقية-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1261أولىفرنسيعربي سوري2001حياةمخلوفمروانحسينالالذقية311982

الالذقية-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1214ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001فلميناكفىوفيقاسماعيلالالذقية3121018

الالذقية-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1099أولىاالنكليزيةعربي سوري2002أديبهبازومحمدميسحماة3138303

الالذقية-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1093أولىاالنكليزيةعربي سوري1999سوسنصقرمحمدحسنالالذقية3141444

الالذقية-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1026أولىاالنكليزيةعربي سوري2001أمينهعباسسليمانإيلينحماة3158289

حلب-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1144ثانيةفرنسيعربي سوري2002دعداالطرشفيصلعدنانحلب31631

حلب-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1069أولىفرنسيعربي سوري2001آسياالعيسىعبد الكريمأسماءحلب3178165

دمشق-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1432أولىفرنسيعربي سوري2001عطورالديبعمادعبيردمشق31811024

دمشق-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1217ثانيةفرنسيعربي سوري2002نوالالحسين الحسنخليلنوردير الزور3194990

حلب-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1129ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998مريمهاللعبدالحناناحمدحلب3202513

الالذقية-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1490أولىاالنكليزيةعربي سوري2000فدوىديبفايزبشارالالذقية3211194

الالذقية-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1486أولىاالنكليزيةعربي سوري2001منىمحمدحسينحيدرهالالذقية3221122

الالذقية-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1474أولىفرنسيعربي سوري2000وهيبهصبرهجرجسكنانالالذقية323771

الالذقية-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1344أولىاالنكليزيةعربي سوري2002منوىحميديمحمودعليطرطوس324473

الالذقية-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1280ثانيةفرنسيعربي سوري1999وهيبهصبرهجرجسرصينالالذقية3252391

الالذقية-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1272ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002نجاحالحورانيمحمودعزيزحماة3261750

الالذقية-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1263ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998ماريسلطانمحموداحمدالالذقية3271893

الالذقية-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1161ثانيةفرنسيعربي سوري2002مجيدهمحمودأحمدذو الفقارحماة3281650
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دير الزور-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1006أولىفرنسيعربي سوري1999سوريةالحمدصبحيحمزةدير الزور329719

دمشق-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1354أولىفرنسيعربي سوري2002نسرينعليعبد المجيدحنيندمشق33010872

دمشق-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1276ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999رائدهالجبرهانيغزلالسويداء3312518

دمشق-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1253ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001فائقةحليمةعمررياناريف دمشق3322832

دمشق-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1164أولىاالنكليزيةعربي سوري2001الماسمعروفابراهيملمىحماة3338370

دمشق-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1159أولىفرنسيعربي سوري2002ذكرياتسليمانبرهانناهدالالذقية3345788

دمشق-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1080أولىاالنكليزيةعربي سوري2001ترفهالرجبحمادههاجرالحسكة3354955

دمشق-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1076أولىاالنكليزيةعربي سوري1997مهاحسنسامرياسمينريف دمشق3367710

دمشق-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1058أولىاالنكليزيةعربي سوري2000سهىالموسىباسمريمدمشق33710879

دمشق-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 983أولىفرنسيعربي سوري2000سميرهالمحمد العليجمالفاطمه الزهراءريف دمشق3389674

حلب-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1129ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002رائدةشقونصرالدينروانحلب3399966

حلب-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1107ثانيةفرنسيعربي سوري2001أملبطلعثماناسراءحلب3406496

حلب-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1083ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001فطومقدادعصامهديلحلب34111803

حلب-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1081ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999امنهعبدالخالقفائزدعاءحلب3429865

الالذقية-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1708أولىاالنكليزيةعربي سوري2001داللجوبانجميلكاترينالالذقية3434730

الالذقية-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1436ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002رنااصالنحابسحالالالذقية3446262

الالذقية-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1363أولىاالنكليزيةعربي سوري2002وساماحمدايادآيهالالذقية3456831

الالذقية-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1276ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000نهاليوسفياسرميسطرطوس3462448

الالذقية-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1269ثانيةفرنسيعربي سوري2001حفيظهحسنمحمدحواالالذقية3477152

الالذقية-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1235ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001رجاءعليانابراهيمبتولالالذقية3485991

الالذقية-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1223أولىاالنكليزيةعربي سوري2001فاطمهأبو نظاموائللجينالالذقية3495816

الالذقية-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1216ثانيةفرنسيعربي سوري2000ابتسامعديرهجهادمرامالالذقية3508270

الالذقية-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1193ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2002صباحبشكارعيسىنادينالالذقية3515301

الالذقية-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1103ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996خوالاسدعلينجاحالالذقية3528482

الالذقية-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1099أولىفرنسيعربي سوري2000نجاحرحموننعمانجنانالالذقية3537043

الالذقية-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1097أولىاالنكليزيةعربي سوري2000سفيرهالعليحكمتبراءةطرطوس3543555

الالذقية-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 989أولىفرنسيعربي سوري2001سناءعاقلعليروهاطرطوس3552469

الالذقية-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 975أولىاالنكليزيةعربي سوري2001نديمهجديدعيدياسمينطرطوس3562254

حماة-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1321ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996مريمدعدوشعبدهللاحنيفهدمشق35715505

حماة-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1141ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000نجاحعيسىحسننداءحماة3588513
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حماة-إناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1075أولىاالنكليزيةعربي سوري2002الهاماليوسفيوسفروانحمص3594906

دمشق-المعهد التقاني للخدمة االجتماعية1138أولىفرنسيعربي سوري2002وديعهسريهمحمدماريهالقنيطرة3601194

دمشق-المعهد التقاني للخدمة االجتماعية1059أولىاالنكليزيةعربي سوري2002رفيدهابراهيمانيسعليدمشق361215

دمشق-المعهد التقاني للخدمة االجتماعية1010أولىاالنكليزيةعربي سوري2001سيرينشماجريسإليانحمص3621737

دمشق-المعهد التقاني للخدمة االجتماعية990ثانيةفرنسيعربي سوري2000عائشةالصالحمحمد خيرفراسريف دمشق363598

دمشق-المعهد التقاني القانوني1285أولىفرنسيعربي سوري2002يسرىمحمودنزيهمريمدمشق36410889

دمشق-المعهد التقاني القانوني1283أولىاالنكليزيةعربي سوري2001محاسنشاهينحسنعليحماة3651903

دمشق-المعهد التقاني القانوني1227أولىفرنسيعربي سوري2001مريمعليموسىكوثرالقنيطرة3661282

دمشق-المعهد التقاني القانوني1190ثانيةفرنسيعربي سوري2000عبيردمرانينزاربدوردمشق36711565

دمشق-المعهد التقاني القانوني1146أولىاالنكليزيةعربي سوري2001عبيرالشاهينطاهرحمداندمشق368211

دمشق-المعهد التقاني القانوني1081ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001ربابالخطيب أبو فخرثامرأيسمدمشق369209

دمشق-المعهد التقاني القانوني1078أولىفرنسيعربي سوري2001شيمهمحمودممدوحعليالقنيطرة370337

دمشق-المعهد التقاني القانوني1078ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001جوريةالعبد الكريمعبد الناصرأحمددمشق371206

دمشق-المعهد التقاني القانوني1076أولىاالنكليزيةعربي سوري1999سعادبدورعقلشاديحماة3721548

دمشق-المعهد التقاني القانوني1075ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1998وصالرمضاناحمدحمزهدمشق3733553

دمشق-المعهد التقاني القانوني1075ثانيةفرنسيعربي سوري2000فدوىالحجلحسنفاطمهريف دمشق3743433

دمشق-المعهد التقاني القانوني1073أولىاالنكليزيةعربي سوري2000نجاحالسعدابراهيمجرجسحماة375257

دمشق-المعهد التقاني القانوني1066ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000ميثاءمحمداتحادغزلطرطوس3763972

دمشق-المعهد التقاني القانوني1027ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1999ثناءعثمانمحمدرهفريف دمشق3777293

دمشق-المعهد التقاني القانوني1021ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2000غروبنيوفأيمنبديعحماة3782011

حلب-(إناث فقط)مدرسة التمريض 1301ثانيةفرنسيعربي سوري1998اكتمالنعمهغسانعالحماة3799912

جميع الرغبات مرفوضة1519ثانيةاالنكليزيةعربي سوري2001باسمهيونسحسينمحمودطرطوس380610

جميع الرغبات مرفوضة1393ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1986املايوبنضالحسنالالذقية3812220

جميع الرغبات مرفوضة1372ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1996فجرسكيفجمالمحمد قاسمالالذقية3823266

جميع الرغبات مرفوضة1151أولىاالنكليزيةعربي سوري1999خالديةسلومسلومعمردمشق383217
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جميع الرغبات مرفوضة1146ثانيةاالنكليزيةعربي سوري1994هيامالحمداحمدعليدمشق3844677

وزير التعليم العالي

الدكتور بسام ابراهيم
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