
الفرعمصدر الشهادةرقم االكتتاباالسم والشهرةتسلسل
يدمشق3979ابراهيم خليل اللطيف1 أدب 

يالالذقية1604ابراهيم رافع درواش2 أدب 

علميالالذقية9390ابراهيم رامي ميا3

يطرطوس2ابراهيم سومر محمود4 أدب 

يالالذقية2559ابراهيم كمال نيسانه5 أدب 

يالالذقية2565احمد اسامه سليمان6 أدب 

يالالذقية433احمد حسان سلوم7 أدب 

يالالذقية2573احمد حسن جالق8 أدب 

يالالذقية350احمد سعيد الجردي9 أدب 

علميالالذقية9700احمد فؤاد ريحاوي10

علميطرطوس8355احمد محمد عثمان11

علميالالذقية13703احمد محمد عيد12

علميالالذقية13817احمد محمود البلطه13

يالالذقية1636احمد ناصر الحمصي14 أدب 

يالالذقية1113ادونيس حكيم سليمان15 أدب 

يالالذقية2598اسامه موفق مصري16 أدب 

يالالذقية6162االء احمد الشوا17 أدب 

علميالالذقية11100الحارث علي عبدو18

يالالذقية977الحسن اياس احمد19 أدب 

علميالالذقية12901الغيدق احمد اسماعيل20

علميالالذقية10207الليث احمد اسماعيل21

علميالالذقية10026الليث اسامه علي22

علميالالذقية10387الليث طالل حسن23

يالالذقية1225المتوشلخ يونس الجوري24 أدب 

علميالالذقية10029الهمام منذر العلي25

يدير الزور3112اليسار محمد محمود26 أدب 

يالالذقية1468اليمان نضال معروف27 أدب 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تشرين- الناجحين في اختبار كلية التربية الرياضية 
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يالالذقية6191امال عالء حلوم28 أدب 

يريف دمشق133امجد فرحان حميد29 أدب 

علميالالذقية19637امل مازن محمود30

يحماة794اياد حسين حداد31 أدب 

يالالذقية4282ايتوال سامر ريحان32 أدب 

يالحسكة874ايمن دوشو الدوشو33 أدب 

يالالذقية4424ايه نصر ميا34 أدب 

علميالالذقية11063إبراهيم آصف علي35

علميدمشق17170أبي فايز الرفاعي36

علميالالذقية11348أحمد ماجد نصره37

يالالذقية1623أحمد محسن يوسف38 أدب 

علميالالذقية9112أحمد محمد العبسي39

علميدير الزور5609أحمد محمد العواد40

يدرعا118أحمد محمد ضياء الشريف41 أدب 

يطرطوس451أحمد هادي ميهوب42 أدب 

علميحماة16170أحمد هالل فندي43

يدمشق6210ألن زياد القطان44 أدب 

علميدمشق40227أمر نزار الشاهين45

يطرطوس401أوس كميل مهنا46 أدب 

علميالالذقية10382آصف سمير كنعان47

علميطرطوس10848آيمي بيار دونا48

يالالذقية6216آيه اياد ابراهيم49 أدب 

يالالذقية5312آيه سامر صبوح50 أدب 

يالالذقية5343آيه سائر ضاهر51 أدب 

يالالذقية4283آيه عبد الرحمن حطاب52 أدب 

يالالذقية7442آيه علي العبد53 أدب 

يالالذقية6232آيه مازن علي54 أدب 
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يالحسكة1459باسل عيسى احمد55 أدب 

يالالذقية4398بتول رجب رجب56 أدب 

يالالذقية5062بتول شادي عثمان57 أدب 

علميالالذقية18276بتول علي شاهين58

يالالذقية6259بتول مالك تويته59 أدب 

علميالالذقية17464بتول نوح عروس60

يالالذقية1411بدر كامل الجوني61 أدب 

يالالذقية1514بشار بسام اسماعيل62 أدب 

يالالذقية751بشار سلمان شبيب63 أدب 

علميالالذقية10392بشار وليف دياب64

علميالالذقية14723بشر أحمد حالق65

علميالالذقية9175بيان سامي زاهر66

علميالالذقية18942تيماء بهجت اسماعيل67

يطرطوس230جبرا فهد ديب68 أدب 

يالالذقية1692جعفر اديب اسماعيل69 أدب 

يالالذقية1693جعفر اياد سلوم70 أدب 

يالالذقية2675جعفر حسين ساتيك71 أدب 

علميالالذقية9397جعفر سلمان ابوالشمالت72

يالالذقية2677جعفر عصام سلوم73 أدب 

يالالذقية397جعفر علي صقور74 أدب 

يالالذقية1707جعفر عماد الدشر75 أدب 

يالالذقية914جعفر عمار علي76 أدب 

علميالالذقية13648جعفر منذر الدويري77

علميالالذقية10222جعفر وعد احمد78

يالالذقية398جعفر ياسر الشعله79 أدب 

علميالالذقية16416جلنار غسان ابراهيم80

علميالالذقية13846جميل مازن قرحيلي81
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يريف دمشق7560جميلة غسان االبراهيم82 أدب 

علميطرطوس14774جنا جهاد اسماعيل83

يالالذقية4739جنان عاطف العبده84 أدب 

يالالذقية4692جنى علي فاضل85 أدب 

يالالذقية4339جوانا خضر محمد86 أدب 

يالالذقية4949جود ثائر عثمان87 أدب 

يالالذقية5232جودي مالك جديد88 أدب 

يالالذقية240جورج سرحان ترك89 أدب 

علميالالذقية18985جولي حمزه ابو صقر90

علميالالذقية21174جوليا ابراهيم يونس91

يالالذقية5181جوى احمد محال92 أدب 

علميالالذقية21177جوى تقدم غانم93

يالالذقية4294جوى حسام علوش94 أدب 

علميالالذقية18009جوى محمد طويل95

يالالذقية1733حبيب اسعد سليمان96 أدب 

علميطرطوس5376حسن ابراهيم حمود97

علميالالذقية10228حسن امين منصور98

يالالذقية1229حسن حسين علي99 أدب 

علميطرطوس8335حسن علي حيدر100

يالالذقية2712حسن علي مشهدي101 أدب 

يالالذقية530حسن عماد العسلي102 أدب 

علميالالذقية9023حسن عمار خليل103

يالالذقية1069حسن نبيل سلوم104 أدب 

علميالالذقية9274حسين ابراهيم حميدان105

يالالذقية141حسين سيف الدين ريس علي106 أدب 

يالالذقية461حسين معن نضوه107 أدب 

يحماة800حسين نادر محمد108 أدب 
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علميالالذقية9278حكيم كاسر سليمان109

يالالذقية7498حال سهيل احمد110 أدب 

علميالالذقية16847حال عمار ديوب111

يالالذقية2734حمدو بسام سعد الدين112 أدب 

يالالذقية2737حمزة ناهل سليطين113 أدب 

علميطرطوس5608حمزه باسم ناصر114

علميدمشق25076حمزه عيسى مصطفى115

يالالذقية463حمزه هاني علي116 أدب 

علميحماة26037حنان هيثم أحمد117

علميطرطوس14792حنين اصف ابراهيم118

علميالالذقية16146حنين رامي كيوان119

يالالذقية6356حنين عمار عثمان120 أدب 

يالالذقية6009حنين منذر حاتم121 أدب 

يالالذقية874حيدر ابراهيم شداد122 أدب 

علميالالذقية10413حيدر احمد مصطفى123

يالالذقية2743حيدر حمدان سالمة124 أدب 

يطرطوس427حيدر سليمان مسعود125 أدب 

علميالالذقية11399حيدر عصام طه126

علميدمشق21035حيدر لؤي نعامة127

يطرطوس419حيدره احمد مريمه128 أدب 

علميالالذقية12948حيدره فراس صالح129

يالالذقية1094حيدره مالك طيبه130 أدب 

يالالذقية1783حيدره محمد القوزي131 أدب 

يالالذقية2755حيدره محمد علي132 أدب 

يالسويداء597خالد عاطف عامر133 أدب 

علميالالذقية9767خالد وليد قاربوش134

يطرطوس207خضر احمد حسن135 أدب 

5/17



الفرعمصدر الشهادةرقم االكتتاباالسم والشهرةتسلسل

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تشرين- الناجحين في اختبار كلية التربية الرياضية 

علميحمص12851خضر احمد يوسف136

علميطرطوس6541خضر حافظ زاهر137

علميالالذقية11400خضر علي قاجو138

يالالذقية440خضر غازي شب139 أدب 

يطرطوس912خضر غياث وسوف140 أدب 

علميطرطوس5808خضر ماهر شعار141

يطرطوس301خضر معين بيضون142 أدب 

يطرطوس527خضر وهيب حسن143 أدب 

يالالذقية2767خليل تميم شديد144 أدب 

يالالذقية1793خليل عبدهلل العلوي145 أدب 

يدمشق5371خيرو علي حورية146 أدب 

علميالسويداء6153دانا وسيم الدبس147

علميالالذقية11778دريد منجد صقر148

يطرطوس2435دعاء سمير دال149 أدب 

علميالالذقية16858دلع سعيد حبيب150

يالالذقية41ذو الفقار احمد نظاملي151 أدب 

يطرطوس917ذو الفقار اياد درغام152 أدب 

يالالذقية1232ذو الفقار محمد عباس153 أدب 

يطرطوس344ذو الهمه باسم البستاني154 أدب 

علميطرطوس6344ذوالفقار فيليب حسن155

يالالذقية5675راشيل صالح سعيد156 أدب 

علميالالذقية18181راما آصف اسماعيل157

علميالالذقية20238راما سمير األخرس158

يالالذقية1801رامي جبرائيل موسى159 أدب 

علميالالذقية12953رامي حسن حمودي160

يالالذقية4952رانيا صافي سعدي161 أدب 

علميالالذقية16868رزان باسم صقور162
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يالالذقية4404رغد عالء رجب163 أدب 

يطرطوس2981رغد محمد الشيخ164 أدب 

علميالالذقية18988رند علي حموده165

علميالالذقية16878رند محمد رضا لعلو166

يالالذقية6462رنيم حكمت صقر167 أدب 

يالالذقية5030رنين مروان حمود168 أدب 

يالالذقية5330رهف نزار يوسف169 أدب 

يالسويداء360رواء حسان مسعود170 أدب 

يطرطوس16رواد نضال أحمد171 أدب 

يطرطوس356روجيه شيربل داود172 أدب 

علميالالذقية21268ريان نوري رستم173

يالالذقية4509ريتا نزار حواط174 أدب 

يالالذقية4447ريم مضر سعيد175 أدب 

علميالالذقية18989ريما آصف صقر176

يالحسكة4299ريما محمد نزير عمر177 أدب 

علميالالذقية16892ريما محمود أسعد178

يطرطوس3868ريمه عماد شميس179 أدب 

يالالذقية1455زين الدين محمود مبيض180 أدب 

علميدمشق21049زين الدين نزار أصالن181

علميطرطوس8295زين العابدين علي نجمو182

علميالالذقية13522زين العابدين غصان غصون183

علميالالذقية14270زين العابدين محمد حالق184

يالالذقية2803زين العابدين نبيل ناصر185 أدب 

علميالالذقية10253زين العابدين نزار روجيه186

يالالذقية918زين العابدين نزار ناصر187 أدب 

يالالذقية5165زينب احمد يوسف188 أدب 

يالالذقية4678زينب دانيال جوالق189 أدب 
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يالالذقية5462زينب سمير حماد190 أدب 

علميالالذقية16896زينب فراس شحرور191

يالالذقية5319زينب قاسم عبيد192 أدب 

علميالالذقية18512زينب مالك احسان193

يطرطوس2907زينب محمود عيسى194 أدب 

يالسويداء2301زينه زياد خير الدين195 أدب 

علميالالذقية20560زينه مازن مهنا196

علميالالذقية18538سابين غياث بركات197

يالالذقية5047ساره حسان سليمان198 أدب 

علميالالذقية17030ساره عمار محمد199

علميالالذقية20447ساره هيثم حسام الدين200

علميالالذقية14271سالم حسان الشاخ201

علميطرطوس11988سالي محمد ضوا202

يالالذقية4091ساميه نضال علي203 أدب 

علميالالذقية19299ساندرا خضور عاصي204

يالالذقية4367ساندي نصري الشمالي205 أدب 

يالالذقية5332سباسيا جهاد ابراهيم206 أدب 

علميطرطوس11370سدره حسن محمد207

يطرطوس17سرمد تمام وسوف208 أدب 

يدمشق1717سفيان أيمن غره الباشا209 أدب 

علميالسويداء6863سالم خالد الجرمقاني210

يحمص1699سلمان فراس السليمان211 أدب 

يطرطوس264سلمان محمد صالح212 أدب 

يالالذقية1043سلمان وفيق حمود213 أدب 

يالالذقية243سليم محمد ودح214 أدب 

علميطرطوس7603سليمان حسن علوش215

يدمشق6376سليمان عدنان قطان216 أدب 
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يالالذقية359سليمان محسن حمدان217 أدب 

يالالذقية467سليمان هيثم رضوان218 أدب 

علميالالذقية10335سمير سامي ديب219

يالالذقية7752سميره نزار رضوان220 أدب 

يالالذقية6574سنا محمد امين شاوي221 أدب 

يطرطوس2572سناء عصام المودي222 أدب 

علميطرطوس10138سيدرا ريان خونده223

يالالذقية5691سيلين طعان ابراهيم224 أدب 

يدرعا24شادي حسن الكراد225 أدب 

علميالالذقية19499شارلوت سمير قاضي226

علميالالذقية20855شام عبدالرحمن سعيد227

علميالالذقية16365شذى منيف مروه228

يالالذقية4369شمس علي خازم229 أدب 

علميالالذقية15139شهد عماد الدين شال230

يالالذقية2823صالح يوسف الخلف231 أدب 

علميالالذقية20859صبا مظهر عثمان232

يالالذقية2831ضياء بالل طوبالجه233 أدب 

علميطرطوس5050طارق جهاد حسن234

علميطرطوس8386طارق محمد رقيه235

يالالذقية1850طاهر محمد حميدوش236 أدب 

يطرطوس753عاصم رمضان الحواط237 أدب 

علميالالذقية12307عباده ميرزا عباس238

يالالذقية85عباس منير العروس239 أدب 

علميالالذقية13345عبد الرحمن رافق فوز240

علميالالذقية9129عبد الرحمن عبد الناصر ربيع241

يالالذقية155عبد الرحمن محمد شعار242 أدب 

يالالذقية5عبد القادر محمد حوريه243 أدب 
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علميالالذقية14297عبد القادر هشام جمل244

يالالذقية2862عبد القادر يحيى الشيخ يوسف245 أدب 

علميالالذقية9569عبد هللا خليل عنتر246

يالالذقية1235عبد هللا عبد الناصر نعنوع247 أدب 

يدمشق474عبد هللا محمد محمد248 أدب 

يريف دمشق359عبد المجيد سامر طرابيشي249 أدب 

يدمشق7090عبدالرزاق عامر الحلبي250 أدب 

يالحسكة1997عبدهللا هيثم الحسن251 أدب 

علميالالذقية11372عدي علي عمران252

علميالالذقية11137عدي نزار قاسم253

يحمص3505عز الدين راغب عيسى254 أدب 

يالالذقية553عزيز جهاد درويش255 أدب 

علميالالذقية12217عالء الدين اياد القاسم256

يالالذقية57علي احمد ربيع257 أدب 

علميطرطوس9015علي اديب علي258

يالالذقية283علي اسامه الحطاب259 أدب 

علميالالذقية12689علي اكرم علي260

علميالالذقية12138علي ايمن محفوض261

يالالذقية1132علي ايمن مخلوف262 أدب 

يطرطوس1419علي بسام عبد هللا263 أدب 

يالالذقية1903علي تيسير سرحيل264 أدب 

يالالذقية221علي ثائر اسعد265 أدب 

يحماة808علي حسين عليشه266 أدب 

يالالذقية1212علي دانيال اسعد267 أدب 

يحماة737علي رضوان رضوان268 أدب 

علميالالذقية9580علي رفيق عباس269

علميالالذقية11960علي رياض عياش270
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يالالذقية87علي رياض غره271 أدب 

يحماة603علي سهيل يوسف272 أدب 

علميالالذقية13587علي عادل دوير273

علميطرطوس5814علي عبد مناف حنبالس274

يالالذقية1924علي عبدالكريم ابراهيم275 أدب 

علميالالذقية9585علي قيس هوارا276

علميالالذقية11563علي كفاح البشالوي277

يالالذقية1936علي محمود اسعد278 أدب 

يالالذقية2941علي محمود نعمان279 أدب 

علميطرطوس6630علي معين جوخدار280

علميالالذقية12603علي مفيد سليمان281

علميالالذقية13925علي منذر مصطفى282

علميالالذقية14330علي نضال ابراهيم283

علميالالذقية10278علي نضال عكاشه284

يالالذقية1074علي ياسر سلوم285 أدب 

يالالذقية2951علي ياسر مصري286 أدب 

علميالالذقية12267علي يوسف محسن287

يطرطوس252عماد رائد الدبس288 أدب 

يالالذقية519عمار الحسين حموي289 أدب 

علميالالذقية12702عمار معين مكنا290

يالقنيطرة695عمر عدنان العبد هللا291 أدب 

يالالذقية1163عمر معن هرموش292 أدب 

يدرعا2159عمران ابراهيم ابو النجوم المحاميد293 أدب 

علميطرطوس5179غاندي محمد محمد294

يالالذقية3871غدير احمد داود295 أدب 

يحمص737غدير فادي العلي296 أدب 

يالالذقية2991غدير مالك درويش297 أدب 
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يحماة467غدير محسن نصر298 أدب 

علميحماة19197غدير محمد بناوي299

يالالذقية1982غدير محمد طراف300 أدب 

يالالذقية1984غدير ياسين سليمان301 أدب 

يالالذقية5695غزل محمد صالح302 أدب 

علميالالذقية11322غياث طارق اليقه303

يالالذقية1994غيدق يوسف خريمه304 أدب 

يالالذقية3001فاخم يعقوب سليطين305 أدب 

يدرعا2214فارس فادي الملحم306 أدب 

يطرطوس536فارس نزيه سليمان307 أدب 

يالالذقية6681فاطمة محمد دوبا308 أدب 

يالالذقية1998فراس سمير الوزير309 أدب 

علميالالذقية16068فرح نبيه مريشه310

علميالالذقية12401فهد حافظ رجب311

يالالذقية1202فهد طالل الخليل312 أدب 

عيطرطوس11فهد موفق الفهد313
شر

يطرطوس3975كارول موسى احمد314 أدب 

علميالالذقية18578كاساندرا عمار ديب315

يالالذقية171كامل أحمد بعدراني316 أدب 

علميالالذقية11746كرم بدر صقر317

علميالسويداء3954كمي بشير منذر318

علميالالذقية21772كوثر غدير جبور319

علميطرطوس13957لبانه علي علي320

يالالذقية6725لجين ناظم علي321 أدب 

علميالسويداء7706لميس مازن حالوه322

علميالالذقية11894لؤي تيسير الدويري323

يالالذقية298ليث ايمن الجهني324 أدب 

12/17



الفرعمصدر الشهادةرقم االكتتاباالسم والشهرةتسلسل

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة تشرين- الناجحين في اختبار كلية التربية الرياضية 

علميالالذقية12620ليث لؤي عباس325

يطرطوس1042ليث معن زغبور326 أدب 

يالالذقية563ليث مقصود مقصود327 أدب 

علميالالذقية19824ليديا جهاد علي328

يالالذقية4585لين احمد وريده329 أدب 

يالالذقية1164ماجد احمد البشالوي330 أدب 

علميالالذقية20912مارال زاهر ريا331

يالالذقية4955مايا احمد صقور332 أدب 

علميالالذقية20261مايا جمال سليمان333

علميالالذقية18475مايا حسين أحمد334

علميريف دمشق31218مايا رياض احمد335

يالالذقية6775مايا مجد جبور336 أدب 

يالالذقية6777مايا محمد عبد اللطيف337 أدب 

يالالذقية6778مايا مروان صافي338 أدب 

علميالالذقية17305مايا نزار احمد339

يالالذقية299مجد بسام عبد الوهاب340 أدب 

علميدمشق30260مجد عيسى بازركان341

يالالذقية1135مجد يوسف علي342 أدب 

علميالالذقية14368مجدي احمد مال343

يالالذقية6788محار حسين قاموع344 أدب 

يدمشق5751محمد احسان خالد نجم345 أدب 

يطرطوس416محمد احمد صبح346 أدب 

علميطرطوس8150محمد أحمد فتيان347

علميالالذقية12233محمد حبيب ديب348

يالالذقية2321محمد حسين سعيد349 أدب 

يالالذقية177محمد خالد عباس350 أدب 

يالالذقية365محمد رفعات بركات351 أدب 
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يالالذقية2077محمد سعيد حداد352 أدب 

علميالالذقية9927محمد عبد هللا ريحاوي353

علميالرقة6102محمد عبدالناصر الشواخ354

علميطرطوس7306محمد علي مرقبي355

يالالذقية1253محمد عماد اسماعيل356 أدب 

يالالذقية326محمد عماد ديب357 أدب 

يالقنيطرة166محمد عيسى قاسم358 أدب 

علميالالذقية9430محمد فواز كحيلة359

يالالذقية547محمد فوزات الشيخ علي360 أدب 

علميالالذقية12845محمد فيراس محال361

علميالالذقية10571محمد كفاح مهنا362

علميالالذقية11076محمد ماهر ربيع363

يدمشق3069محمد محمد حسني جايزه الحالق364 أدب 

يطرطوس33محمد محمود احمد365 أدب 

يالالذقية1255محمد مهدي منذر يعقوب آغا366 أدب 

علميدرعا10648محمد موسى االسمر367

يالالذقية692محمد نادر خيربك368 أدب 

علميالالذقية14411محمد نبيل قاضي369

يالالذقية3143محمد نجدت حداد370 أدب 

علميالالذقية10163محمد نضال درويش371

يالالذقية827محمد هاني جفول372 أدب 

علميالالذقية11269محمد هيثم معال373

يالالذقية1169محمد يوسف عيسى374 أدب 

علميالالذقية10985محمود ايمن ناصر375

يالالذقية998محمود جابر أبو نظام376 أدب 

علميالالذقية11900محمود فرحات مخلوف377

علميالالذقية17049مرح تمام خضور378
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يالالذقية4664مريم طارق متى379 أدب 

علميريف دمشق22463مريم لؤي احمد380

علميالالذقية13372مصطفى حسن بيلونه381

يالالذقية12مصطفى طاهر بكور382 أدب 

علميطرطوس6664مصطفى محمد عيد حلوه383

علميحماة13213مصطفى هيثم أحمد384

علميطرطوس5085مضر اياد يوسف385

يدرعا704مضر رياض الدخل هللا386 أدب 

علميالسويداء3604مضر سليم مان الدين387

يالالذقية1079مقداد علي حسن388 أدب 

يالالذقية4751مالك غثوان العبده389 أدب 

علميطرطوس9190ملحم علي احمد390

علميدمشق23128مناف بسام كردي391

يحماة9797منال وليد المحيميد392 أدب 

علميالالذقية9977منير عبدالرحمن الدبالن393

يدمشق2171منير مصطفى خردوقه394 أدب 

علميطرطوس12114مها محمد بصل395

علميالالذقية18297مها نوفل المهلوبى396

علميالالذقية11586مهند عصام عيسى397

علميحماة25765مي غسان ابو علي398

يالالذقية5097مياسة حيدر صايمة399 أدب 

علميالالذقية17858ميرنا فهد عبد400

علميالالذقية17308ميرنا ممدوح ابراهيم401

علميالالذقية17443ميس الريم بديع منصور402

يالالذقية5708ميس مازن حبيب403 أدب 

يالالذقية584ميسم ابراهيم محمود404 أدب 

يالالذقية118ميشيل فادي طنوس405 أدب 
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علميالالذقية12483ميالد علي عبدهللا406

علميالالذقية13989نائل ناظم العكل407

يالسويداء138نبراس وحيد االباظه408 أدب 

يدمشق314نذير محمد بشار حماده409 أدب 

يالالذقية4690نرمين اياد نظام410 أدب 

يالقنيطرة2033نسرين عبد الكريم منصور411 أدب 

علميطرطوس6470نضال معين دوابة412

يالالذقية4829نعمة هللا سليم ديك413 أدب 

يالالذقية982نمير احمد درة414 أدب 

يالالذقية3230نوار حسن صالح415 أدب 

يالالذقية5561نور اسعد الخرطبيل416 أدب 

علميالالذقية16116نور غياث قاضون417

علميالالذقية19588نور معين الجهني418

يالالذقية5210نور مفيد حويجي419 أدب 

يالالذقية6040نور يوشع مصطفى420 أدب 

علميطرطوس6148هادي ابراهيم ابراهيم421

علميالالذقية13692هادي اياد حسن422

يدمشق8674هادي ديفال أبواسماعيل423 أدب 

يالالذقية15هاني محمد خير السعد424 أدب 

علميالالذقية19055هبه علي حسن425

يطرطوس4106هبه محمد عيسى426 أدب 

يالالذقية5298هديل رضوان درويش427 أدب 

يطرطوس1997هديل محسن شعبان428 أدب 

علميالسويداء5242همام نصر الدين شلغين429

يالالذقية233وائل يائل ديوب430 أدب 

علميالالذقية12849وجد احمد يوسف431

يالالذقية6979وجدان جمعة الجمعة432 أدب 
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يالالذقية8139وداد نبيل قره بجق433 أدب 

علميريف دمشق16320وسام أحمد المنجد434

علميالالذقية11172وسام مهند زريقه435

يالسويداء1299والء فوزات خزعل436 أدب 

يالالذقية8154يارا احمد فارس437 أدب 

يالالذقية5656يارا وفيق محمد438 أدب 

يالالذقية4588يارا يحيى حسن439 أدب 

علميالالذقية13103يائيل محمد اسماعيل440

علميالالذقية13591يزن رزق حطاب441

يطرطوس259يزن عماد عيسى442 أدب 

يالالذقية2260يزن مازن الصوا443 أدب 

يالالذقية413يزن ماهر عروس444 أدب 

علميالالذقية10360يزن محمد ماجد الذهبي445

يالالذقية7015يمنه اسماعيل عجيب446 أدب 

يالالذقية331يوسف عمار غدير447 أدب 

علميحماة14090يوسف وائل ملحم448

علميالالذقية13714يونس احمد العلوش449

يالالذقية1263يونس سامر يوسف450 أدب 

علميحماة13247يونس نزار وسوف451
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