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دمشق-(اختصاص برجميات)اهلندسة املعلوماتية20362736الثانيةفرنسي70عريب سوري2001فاطمهشباطحممدعبد هللادرعا111662
دمشق-(اختصاص برجميات)اهلندسة املعلوماتية22172717الثانيةإنكليزي50عريب سوري1996زبيدهخليلعبدهللاحممدبكردمشق225415
دمشق-(اختصاص برجميات)اهلندسة املعلوماتية21462696األوىلإنكليزي55عريب سوري2001مسرزهر الدينيزبكشاممحص318122
دمشق-(اختصاص برجميات)اهلندسة املعلوماتية19922692األوىلإنكليزي70عريب سوري2002ريعانمارديينحممدحممودالكويت410131610
دمشق-(اختصاص برجميات)اهلندسة املعلوماتية21592659الثانيةفرنسي50عريب سوري1997فتحيهطبانهحتسنيحممدبشريدمشق523947
حلب-(اختصاص برجميات)اهلندسة املعلوماتية21192669الثانيةإنكليزي55عريب سوري2001هيفاءحاجيعمرحممدحلب616343
حلب-(اختصاص برجميات)اهلندسة املعلوماتية18352585الثانيةإنكليزي75عريب سوري2000فاطمةضعيفحممودنورحلب729235
حلب-(اختصاص برجميات)اهلندسة املعلوماتية21332533الثانيةإنكليزي40عريب سوري2000هيامصويفحممدامساعيلادلب82363
حلب-(اختصاص برجميات)اهلندسة املعلوماتية19272427الثانيةإنكليزي50عريب سوري2002رانياحرحعبدالرمحنزكرايحلب916291

حلب-(اختصاص برجميات)اهلندسة املعلوماتية18182318الثانيةإنكليزي50عريب سوري2000مهااجلايبعبد القادرسهيلهحلب1031521
الالذقية-(اختصاص برجميات)اهلندسة املعلوماتية18112361الثانيةإنكليزي55عريب سوري1999مساهرالسلخديمعمررامزدرعا1113194
محص-(اختصاص برجميات)اهلندسة املعلوماتية21992599األوىلإنكليزي40عريب سوري2001عيوشدامرجيزايدعبد هللامحص1211856
محص-(اختصاص برجميات)اهلندسة املعلوماتية21512551الثانيةفرنسي40عريب سوري1996اميانمحودمروانخالددمشق1323206
محص-(اختصاص برجميات)اهلندسة املعلوماتية18012501الثانيةإنكليزي70عريب سوري2001هيفاءحممودانيفنورمحص1421093
محص-(اختصاص برجميات)اهلندسة املعلوماتية18972397الثانيةإنكليزي50عريب سوري1999عنوداخلليفحممودايسراحلسكة1510489
محص-(اختصاص برجميات)اهلندسة املعلوماتية20382238الثانيةإنكليزي20عريب سوري2002جيهاناجلباويحممد منذرمعندرعا1611907
دمشق-هندسة اإللكرتونيات واالتصاالت21652815الثانيةإنكليزي65عريب سوري1999فاطمهجريدهحممدوسامدمشق1728127
دمشق-هندسة اإللكرتونيات واالتصاالت18952545الثانيةفرنسي65عريب سوري2002ندىاخلالديعبادهسدرهدمشق1840702
دمشق-هندسة اإللكرتونيات واالتصاالت19142514األوىلإنكليزي60فلسطيين سوري2001بسمةفياضعبدوفرحالقنيطرة197384
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دمشق-هندسة اإللكرتونيات واالتصاالت18472447الثانيةإنكليزي60عريب سوري2001أملمشصحسنعماردمشق2018522
دمشق-هندسة اإللكرتونيات واالتصاالت19352435األوىلإنكليزي50عريب سوري1999مىنمحصانورخدجيهريف دمشق2135498
حلب-هندسة االتصاالت18222322األوىلإنكليزي50عريب سوري2001فاطمهاحلسنيشعبانرجبحلب2222199
حلب-هندسة االتصاالت19242174الثانيةفرنسي25عريب سوري2000داللالعبودمصطفىمهامحلب2319419
حلب-هندسة االتصاالت20592159الثانيةإنكليزي10عريب سوري2002هنىسندهيوسفلبانهحلب2425148
حلب-هندسة االتصاالت18522052الثانيةإنكليزي20عريب سوري2001انهداوسطاللحممد مصطفىحلب2515655
طرطوس-(اختصاص برجميات)هندسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت20132663األوىلإنكليزي65عريب سوري2002امسهانزاهديعيسىزين الدينطرطوس267796

دمشق-االقتصــــاد17762326الثانيةفرنسي55عريب سوري2002هدىقشوعفؤادامحدريف دمشق2716858
دمشق-االقتصــــاد16652315الثانيةفرنسي65عريب سوري2000هناديعبيدحممدديبنوردمشق2838535
دمشق-االقتصــــاد17592259الثانيةإنكليزي50عريب سوري2001ميمونهعوضجاللجوديريف دمشق2922647
دمشق-االقتصــــاد16522252الثانيةفرنسي60عريب سوري2001مسريهابراهيمابراهيمزينريف دمشق3016503
دمشق-االقتصــــاد18492249األوىلإنكليزي40عريب سوري2000انجيهالعقلهعبد اللطيفسهىريف دمشق3123648
درعا-االقتصــــاد17342034األوىلفرنسي30عريب سوري1999فاطمهاملصريعبدالفتاحمصطفىريف دمشق3215973
حلب-االقتصــــاد14062006الثانيةإنكليزي60عريب سوري1997نعيمةالربهوامساعيلعالءحلب3321890
حلب-االقتصــــاد12691969الثانيةإنكليزي70عريب سوري1998أمينهشاميفؤادعمرحلب3422150
حلب-االقتصــــاد13981948الثانيةفرنسي55عريب سوري2001عهدالربازيحممد فراسحممد صدقيحلب3516895
حلب-االقتصــــاد15601910األوىلإنكليزي35عريب سوري2000رشيدةعلوخالدوائلحلب3621542
حلب-االقتصــــاد14271727األوىلإنكليزي30عريب سوري2001أملزانبيليحممدحممدأجمدحلب3717765
الالذقية-االقتصــــاد14402140الثانيةفرنسي70عريب سوري1996خدجيهالزعيبعليايوبدرعا3813122
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الالذقية-االقتصــــاد15031703الثانيةإنكليزي20عريب سوري2000منازلعليبدرسوسنالالذقية3919047
محص-االقتصــــاد15682368الثانيةفرنسي80عريب سوري2000هناءاحلسنعليحسنيمحص4014345
محص-االقتصــــاد16372237الثانيةفرنسي60عريب سوري1998ثرايالباشاعبدالسالممروانمحص4115493
محص-االقتصــــاد19012201األوىلفرنسي30عريب سوري2000منالطيفورطيفورعمرمحص429918
محص-االقتصــــاد15882088الثانيةإنكليزي50عريب سوري1998صباحالنويعممروانمصطفىمحص439368
محص-االقتصــــاد18592009الثانيةفرنسي15عريب سوري1996انيفهالعلوشعبداللطيفامحدمحص4414741
طرطوس-االقتصــــاد17042304الثانيةإنكليزي60عريب سوري2001وفاءبدورحمسنهديلطرطوس4511452
طرطوس-االقتصــــاد16381888الثانيةإنكليزي25عريب سوري2001املحممداندرلبانهطرطوس4613261
طرطوس-االقتصــــاد13971697األوىلإنكليزي30عريب سوري2001سعادحساموعليأمريطرطوس476537
طرطوس-االقتصــــاد14261676الثانيةإنكليزي25عريب سوري2002كينداخضورامحدرميطرطوس4810439
محاة-(متويل ومصارف)االقتصــــاد 15892189األوىلإنكليزي60عريب سوري2000شهامهالغريبحممد ساملتسنيممحاة4922147
محاة-(متويل ومصارف)االقتصــــاد 16502150األوىلفرنسي50عريب سوري2000امنةالدشاشفايزعبد احملسنمحاة5018558
محاة-(متويل ومصارف)االقتصــــاد 16731873الثانيةفرنسي20عريب سوري2001اسبانيايوسففؤادراغدمحص5112510
محاة-(متويل ومصارف)االقتصــــاد 12991799األوىلفرنسي50عريب سوري1999مليهعبدوحممدعبدالقادرامحددير الزور527765
محاة-(متويل ومصارف)االقتصــــاد 14011701األوىلإنكليزي30عريب سوري2002ميادهغناجسعيدإسراءمحاة5321004
دير الزور-االقتصــــاد14382038الثانيةفرنسي60عريب سوري1996انجيهاحلاجراسلامياندير الزور5410753
دمشق-(الرايضيات)العلوم 20912191األوىلإنكليزي10عريب سوري2001هدى هيلمالزينحممد فوزيأمحددمشق5517657
دمشق-(الرايضيات)العلوم 16632163األوىلإنكليزي50عريب سوري1998امريهالقادريعبدالرزاقغياثدمشق5623637
دمشق-(الرايضيات)العلوم 15032103األوىلفرنسي60عريب سوري1997ابتسامالقرقعيقاسمحممددرعا5713482
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دمشق-(الرايضيات)العلوم 16162078األوىلإنكليزي46.2عريب سوري2001فاتنالكيالعبد الكايفهبه هللاريف دمشق5827529
دمشق-(الرايضيات)العلوم 14232073األوىلفرنسي65عريب سوري1994مسريهالربغوثامحدباللدمشق5923079
دمشق-(اإلحصاء الرايضي)العلوم 14661737الثانيةفرنسي27.1عريب سوري1998راميااجلبليحساموفيقهريف دمشق6032338
دمشق-اللغة العربية22932793الثانيةإنكليزي50عريب سوري1999فاتنهالعباسمصطفىسامرريف دمشق6115833
السويداء-اللغة العربية16862186الثانيةإنكليزي50عريب سوري2001شاديهابومغضبنضالالانالسويداء626697
حلب-اللغة العربية12181818الثانيةفرنسي60عريب سوري1999مجانةمنالامساعيلاالءحلب6332212
ادلب-اللغة العربية14281628الثانيةفرنسي20عريب سوري2000هدىبكرو حسنوبكريعصامحلب6420650
الالذقية-اللغة العربية16022002األوىلفرنسي40عريب سوري2002علياءمنصورحمسنسارهمحاة6524855
الالذقية-اللغة العربية14641664الثانيةإنكليزي20عريب سوري2001خدجيةالطويلمصطفىمجيلةالالذقية6615217
محاة-اللغة العربية15092209الثانيةإنكليزي70عريب سوري1980فاطمهكناكرعبد الفتاحاميانمحاة6727569
دمشق-اللغة االسبانية14652165الثانيةإنكليزي70عريب سوري2000انهدهصاحلزايدهارونريف دمشق6815119
دمشق-اللغة األملانية15202170األوىلفرنسي65عريب سوري2001ازدهارالفروايتحممودشيماءدرعا6917898
دمشق-الفلســــفة11241624األوىلإنكليزي50عريب سوري2000املابراهيمامحداالءدمشق7038563
محص-الفلســــفة14081908األوىلإنكليزي50عريب سوري1999مىنأسعدحممدحسنمحاة7118246
دمشق-علم اجتماع12251725الثانيةفرنسي50عريب سوري1999سامياسليمانعيسىروانريف دمشق7224965
حلب-علم اجتماع13301930الثانيةفرنسي60عريب سوري2001عليهاحلسنيعبداللطيفآيهحلب7332657
حلب-علم اجتماع11671267الثانيةإنكليزي10عريب سوري2002أمريهصباغعمادسدرهحلب7425123
دمشق-املكتبات واملعلومات13462046األوىلفرنسي70عريب سوري2000مسيهسالمحممدبسامحممدفؤاددمشق7531711
دمشق-احلقوق19372637األوىلإنكليزي70عريب سوري2001انصافموسى ابشانضالفارسدمشق7631707
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حلب-احلقوق15922592الثانيةإنكليزي100عريب سوري1994حليمهاملطرمحاديتيسريحلب7721782
الالذقية-احلقوق18352585الثانيةفرنسي75عريب سوري2001ليناالشاطرابسلعمارريف دمشق7819784
محص-احلقوق14792479األوىلإنكليزي100عريب سوري2002انهدعباس املطرنبيلاغيدمحاة7913200
دمشق-الرتبية املناهج وتقنيات التعليم13361836الثانيةإنكليزي50عريب سوري2001سهامعسايلمروانمروهريف دمشق8022054
حلب-التـربية املناهج وطرائق التدريس13272027األوىلفرنسي70عريب سوري1999املزينامحدتسنيمحلب8131812
محص-الرتبية املناهج وطرائق التدريس13862186األوىلإنكليزي80عريب سوري2001منالحممدحامترنيممحاة8226222
محص-الرتبية املناهج وطرائق التدريس15931993األوىلإنكليزي40عريب سوري2001غفراندربويلعبد املنعمعصاممحاة8317721
محص-الرتبية املناهج وطرائق التدريس15401790الثانيةفرنسي25عريب سوري2002سلوىالقصابمروانجمدمحص849231
محص-الرتبية املناهج وطرائق التدريس14581728الثانيةفرنسي27عريب سوري2001فوزيهسليكعبدوعبيدهمحاة8516803
دمشق-(علم النفس)الرتبية 15712271الثانيةفرنسي70عريب سوري2001مساحايوبسامرحممدالالذقية8613097
محص-(علم النفس)الرتبية 12521852األوىلإنكليزي60عريب سوري2000ميادهعياشعمادعليمحص8710694
دمشق-التــــربية اخلاصة20262926الثانيةفرنسي90عريب سوري2000عبريالعمارخالدرمحهريف دمشق8823608
دمشق-الشـــــريعة14601960الثانيةفرنسي50عريب سوري2000جهينهاالمحد الشحادهموسىآايتدرعا8917933
حلب-الشـــــريعة12301730الثانيةفرنسي50عريب سوري2001أمينةاخلضرغازيمصطفىمحاة9014836
دمشق-العلوم السياسية19522552الثانيةفرنسي60عريب سوري2001زينبحممدحسانسالفريف دمشق9127572
دمشق-العلوم السياسية17862486الثانيةفرنسي70عريب سوري1999نسيبهمحزهعبد العظيممصطفىريف دمشق9219242
دمشق-(تعويضات)املعهد التقاين لطب أسنان 18442544الثانيةإنكليزي70عريب سوري2002عزيزهطفيليهعلياحلسندمشق9320821
دمشق-(تعويضات)املعهد التقاين لطب أسنان 17212421الثانيةفرنسي70عريب سوري2000مهاالكحيلحسنعبد الرمحندمشق9431703
دمشق-(تعويضات)املعهد التقاين لطب أسنان 18892344الثانيةإنكليزي45.5عريب سوري1999ملكهالزايدسامرلوليادمشق9540801
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دمشق-(تعويضات)املعهد التقاين لطب أسنان 16142314الثانيةفرنسي70عريب سوري2001هيامغازيامحد جهادهاديدمشق9631712
دمشق-(تعويضات)املعهد التقاين لطب أسنان 20042304الثانيةإنكليزي30عريب سوري2001رابعهسوسانحممودحممد غيثدمشق9726495
حلب-(تعويضات)املعهد التقاين لطب أسنان 16152315الثانيةإنكليزي70عريب سوري1999زهرةعكوحممدعبدالرمحنحلب9821594
حلب-(تعويضات)املعهد التقاين لطب أسنان 17822282األوىلإنكليزي50عريب سوري2001ندوهالنايفرعدابراهيماحلسكة998741
حلب-(تعويضات)املعهد التقاين لطب أسنان 15322232األوىلإنكليزي70عريب سوري1999رمسيةالكرميحممدغفرانريف دمشق10034152
حلب-(تعويضات)املعهد التقاين لطب أسنان 14792179الثانيةإنكليزي70عريب سوري2000خدجيهموسكوحكمتجوانحلب10119236
حلب-(تعويضات)املعهد التقاين لطب أسنان 14062106األوىلإنكليزي70عريب سوري1998مريفتدرويشحممد فهدملهمحلب10222760
الالذقية-(تعويضات)املعهد التقاين لطب أسنان 18462224الثانيةإنكليزي37.8عريب سوري2002ثناءاخلشانعوضكفاحدرعا10310336
الالذقية-(تعويضات)املعهد التقاين لطب أسنان 15022002الثانيةفرنسي50عريب سوري2000مرشدهاسكندراينحممد عمارعبد الرؤوفالالذقية10414591
الالذقية-(تعويضات)املعهد التقاين لطب أسنان 15091909األوىلفرنسي40عريب سوري2001مجيلةالعودةهللاخالدسايلدمشق10539581
محاة-(تعويضات)املعهد التقاين لطب أسنان 11511851الثانيةإنكليزي70عريب سوري2002عاليةغزاله الشعارحممدعبد هللامحاة10613516
محاة-(تعويضات)املعهد التقاين لطب أسنان 15301780الثانيةإنكليزي25عريب سوري2001شاديهديوبحيدرامحدطرطوس1075788
محاة-(تعويضات)املعهد التقاين لطب أسنان 13131713الثانيةإنكليزي40عريب سوري2000هاجرخشفهامحداميانمحص10822661
دمشق-املعهد التقاين للعلوم املالية واملصرفية15032103الثانيةإنكليزي60عريب سوري2002لنداكرميحممد عليشهدريف دمشق10923909
دمشق-املعهد التقاين للعلوم املالية واملصرفية15551955الثانيةفرنسي40عريب سوري2001منالاحلالقعبد هللافلكريف دمشق11035080
دمشق-املعهد التقاين للعلوم املالية واملصرفية15351835األوىلإنكليزي30عريب سوري1998أمايناحلرشحممدحممدإايددمشق11122289
دمشق-(اختصاص معاجلة فيزايئية)املعهد التقاين الطيب15451845األوىلإنكليزي30عريب سوري2001عزيزهعبد الباقيعبد الرمحنحذيفةالقنيطرة1125447

دمشق-(اختصاص معاجلة فيزايئية)املعهد التقاين الطيب13951808األوىلإنكليزي41.3عريب سوري1998مرميرجبمجعهآيه هللادمشق11338166

حلب-(اختصاص معاجلة فيزايئية)املعهد التقاين الطيب12651315األوىلإنكليزي5عريب سوري2001مرميالفرجأمحدعبد القادرحلب11419037
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محاة-(اختصاص معاجلة فيزايئية)املعهد التقاين الطيب13391639الثانيةفرنسي30عريب سوري2002مشساخلضريعامرحممد فاديمحاة11515160
دمشق-املعهد التقاين للحاسوب19012301األوىلإنكليزي40عريب سوري1996بنانصاحلحممدضياءالديندمشق11623328
دمشق-املعهد التقاين للحاسوب14922292األوىلفرنسي80عريب سوري2001رندةطحانهيثمبتولريف دمشق11735373
دمشق-املعهد التقاين للحاسوب14892189الثانيةإنكليزي70عريب سوري1999املالشاكوشحيىيامساعيلدرعا11811687
دمشق-املعهد التقاين للحاسوب16092096األوىلفرنسي48.7عريب سوري2001رائدهدلوانتوفيقامحددمشق11917178
دمشق-املعهد التقاين للحاسوب16761826الثانيةإنكليزي15عريب سوري1996روضهكلسحممد عامرحممدعليدمشق12024024
محص-املعهد التقاين للحاسوب12421942الثانيةإنكليزي70عريب سوري2001وسامالعليهيثمامحدمحص12110961
محص-املعهد التقاين للحاسوب11801430الثانيةإنكليزي25عريب سوري1999ميساءاخلطيبعبد الكرميحسنيمحص12214896
محص-(اختصاص معاجلة فيزايئية)املعهد  التقاين الصحــــي12631413الثانيةإنكليزي15عريب سوري2000فاطمهشناتحسنيحممودمحص12311918

دمشق-املعهد التقاين املالــــــــــــــي14592059الثانيةإنكليزي60عريب سوري1999مسريةالفروححسنيحممددرعا12413429
دمشق-املعهد التقاين املالــــــــــــــي12651365األوىلفرنسي10فلسطيين سوري2002ودادمصطفىيوسفحسنريف دمشق12518373
دمشق-املعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية14041954األوىلإنكليزي55عريب سوري2000عواطفمرجانحممودانسدمشق12628913
مجيع الرغبات مرفوضة18442644األوىلفرنسي80عريب سوري2000فاطمهالنعسانخالدعبد هللاحلب12715575
مجيع الرغبات مرفوضة16492149الثانيةإنكليزي50عريب سوري2001آمنهعيسىحسنيابراهيمدمشق12820864
مجيع الرغبات مرفوضة13181918األوىلإنكليزي60عريب سوري1998مريفتالشهابيوسفميسريف دمشق12935137
مجيع الرغبات مرفوضة14031868األوىلإنكليزي46.5عريب سوري2001رشاوردهامحدايهدمشق13034033

وزير التعليم العايل 
الدكتور بسام ابراهيم
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