
الفرعمصدر الشهادةرقم االكتتاباالسم والشهرةتسلسل
علميحماة11690ابراهيم بسام العلي1

يحماة167ابراهيم حسن داهود2 أدب 

علميحماة14060ابراهيم علي شحود3

يحمص909ابراهيم عماد كول علي4 أدب 

علميحماة15605ابراهيم ماجد الحسين5

يحماة58ابراهيم نادر العبود6 أدب 

علميحماة14508احمد اسماعيل غازي الشيخ علي7

علميحماة15104احمد صالح عمر سواح8

علميالالذقية14169احمد صفوان قصاب9

علميحماة12277احمد طه عبد السالم سعيد10

يحمص2876احمد عبدالكافي السعيد11 أدب 

يحماة60احمد عصام الحسين12 أدب 

يحماة1493احمد علي النبهان13 أدب 

يحماة7احمد محمد االحمد14 أدب 

يحماة853احمد محمد سليمان15 أدب 

يحماة1958احمد محمود عباس16 أدب 

علميحماة11986احمد وليد جمعه17

يحماة473احمد يوسف الدبس18 أدب 

علميحماة12135اسامة عدنان علي19

يحمص2943اسامه عبد الكافي الخليل20 أدب 

علميحماة11378اسامه عمادالدين الطرن21

يحماة6450اسماء احمد قرفول22 أدب 

يحماة7217اسماء وفيق محمد23 أدب 

يحمص180اسماعيل علي السليمان24 أدب 

علميحماة24085الزهراء الهادي عفارة25

علميحماة24195الزهراء قصي مني26

يحماة7478اناجيل قسام رزوق27 أدب 

علميحماة22911اندرينا محمد سليمان28

يحماة3024ايهم أحمد نجار29 أدب 

علميريف دمشق19372ايهم يوسف شيشه30

يحماة1742أبراهيم محمد المحرز31 أدب 

يحماة1411أحمد سامي سليم32 أدب 

يحماة1285أحمد سواح السايح33 أدب 
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يحماة1004أحمد عادل المحمود34 أدب 

يحمص1642أحمد فادي الصالح35 أدب 

يحماة8أحمد محمد الحميد36 أدب 

يحماة1955أحمد محمد حاج ابراهيم37 أدب 

علميالسعودية121536أحمد محمد خير الهدله38

علميحماة17202أحمد مهند علواني39

يحمص1801أحمد يحيى الشدود40 أدب 

علميريف دمشق19354أحمد يوسف عبد العال41

علميحماة22304أروى حسن ابراهيم42

يحماة7442أسماء ناصر الحماده43 أدب 

يالالذقية2601أشرف صالح السلمان44 أدب 

يحمص2957أشرف قاسم القاسم45 أدب 

علميحماة14131أغيد جمال هرموش46

علميحماة11023أكرم مصطفى مناع47

يحمص7958أليسار نضال االبراهيم48 أدب 

يحماة1985أمجد عبدالهادي ضامن49 أدب 

يحماة1495أمجد محمد الحاج أحمد50 أدب 

علميحماة14138أنس أسامه دبيات51

علميحماة11207أنس ياسر ميعاري52

يحماة716أنور سامر أبو علي53 أدب 

يحماة299أويس مصطفى الضايع54 أدب 

يريف دمشق460أيهم نبيل الحسن55 أدب 

يحماة8133آالء أكرم عبدهللا56 أدب 

يحماة6414آالء خالد التركي57 أدب 

علميحماة20459آنا بطرس السعد58

علميحماة21778آية كمال وسوف59

يحماة7545آيه اسماعيل زاهر60 أدب 

يحماة8180آيه أحمد النشار61 أدب 

علميحماة24198آيه رمزات محفوض62

يحماة7261آيه فراس الونوس63 أدب 

علميحماة23959بتول فايز ديب64

علميحماة17289براء نور الدين سعد الديب65

يحماة732بشار سليمان ابراهيم66 أدب 
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يحمص30بشار عبد الرحمن الضاهر67 أدب 

يحماة1551بشار محمد الحسين68 أدب 

يحماة1405بكر خالد شاوي69 أدب 

علميحماة11995بالل مامون كريج70

يحماة2017بالل ياسر النجار71 أدب 

يحماة6537بيلسان يوسف البحري72 أدب 

يحماة6138تهاني رضوان اللبن73 أدب 

علميحماة13680تيسير علي حماد74

يحماة1082جابر خالد زينو75 أدب 

يحماة7904جانيت محمد الخالف76 أدب 

يحماة2029جبران يوسف الديوب77 أدب 

يحماة904جعفر اسماعيل السعد78 أدب 

يحمص7164جمان أنور العامود79 أدب 

يحماة1083جميل حسان قدور80 أدب 

علميحماة28062جود الياس كالو81

علميحماة17348جوفاني اسحق جانسزيان82

علميحماة12087جوني حافظ شموط83

علميحماة22116جيما حنا نجار84

يحماة1666حازم محمود الخالد85 أدب 

علميحماة13402حافظ أسد باشا86

يحماة1257حافظ محمود المصطفى87 أدب 

علميحمص16175حسام الدين جميل جبور88

علميحماة15606حسام حمود اسعد89

علميحماة15428حسان احمد الجمال90

يحماة280حسن احمد المحمود91 أدب 

يحمص1704حسن رئيف علي92 أدب 

يالالذقية2717حسن محمد سليمان93 أدب 

يحمص714حسن محمود القنطار94 أدب 

علميحماة17391حسن منذر المحمود95

علميحمص12297حسين خالد رستم96

علميحمص11538حسين مصطفى ديب97

يدرعا1743حسين وفيق الحسين98 أدب 

يادلب595حمزه دياب الدياب99 أدب 
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يحمص115حمزه طالل البوظه100 أدب 

يحماة1054حمزه محمد عز الدين101 أدب 

يحمص6183حميده صالح قرحالي102 أدب 

يحماة7282حنين احمد عيسى103 أدب 

علميحماة13751حيدر رمضان صالح104

علميحمص12633حيدر سمير محمود105

يحماة254حيدر عادل الموسى106 أدب 

يحمص1563حيدر نضال الخليل107 أدب 

علميحماة19099حيدر يوسف خضور108

يحماة485حيدره حسين المحمد109 أدب 

يحماة429خالد حسين علي110 أدب 

يحمص3203خالد زكي الموسى111 أدب 

يحماة157خالد محمد ياسين112 أدب 

يحمص1282خضر راكان ناصيف113 أدب 

يحمص3خضر عبد القادر شموط114 أدب 

يحماة424داني عيسى لحلوح115 أدب 

يحماة7540دعاء ناصح ابراهيم116 أدب 

يحماة7154دنيا عماد الدين منيف117 أدب 

يحمص7229راما حسين الخلف118 أدب 

يحماة6821راما زياد الحج119 أدب 

يحماة3302رامي محمد اسعد120 أدب 

يحمص2098رائد جمال حسن121 أدب 

يحماة6470ربا حيدر الحسين122 أدب 

يحماة6573ربا سمير الصالح123 أدب 

علميطرطوس7960رجب بشير عرار124

علميحماة14550رحيم ممدوح الضمان125

علميحماة26260رشا اكرم جرعتلي126

يحماة2118رشيد حمدو الحسين127 أدب 

يحمص3271رضا راجح كنعان128 أدب 

علميحماة23829رغد غازي األحمد129

يحماة6468رغد محمد المصطفى130 أدب 

علميحماة28106رغد منذر الدالي131

يالالذقية6452رقيه علي سلطان132 أدب 
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يحماة6467رقيه يوسف الخضر133 أدب 

علميحماة24392رهام لؤي مير يوسف134

علميحماة22921رهام مصعب حداد135

علميحماة21735رهف حاتم العباس136

علميحماة23005روان حسن بصو137

يحمص5070روان حسن علي138 أدب 

يحمص1010رودي اديب الياس139 أدب 

يحماة8420ريم صخر رزوق140 أدب 

يحمص6069ريم علي االبراهيم141 أدب 

يحماة6884ريم علي عدله142 أدب 

يحماة7484ريم فهيم الحموي143 أدب 

يحماة6499ريم موسى القاسم144 أدب 

يحماة3323زاهر عبد الستار القليع145 أدب 

يحماة1500زكريا احمد كيالن146 أدب 

علميحماة23910زهراء مصطفى الحاج147

يحماة2127زيد سعد أهدلي148 أدب 

يالالذقية2798زين العابدين علي حيدر149 أدب 

يحماة257زين حافظ صالح150 أدب 

يحماة6487زينب رفعت ابو علي151 أدب 

يحماة6507زينب غازي اإلبراهيم152 أدب 

يحمص24471زينه نزيه ناصيف153 أدب 

علميحماة22125ساره فاضل درويش154

علميحماة22129ساره يوسف زحلوق155

يحماة6772سالي ماهر شموط156 أدب 

يحمص453سامي ايمن بدران157 أدب 

يحماة894سجيع علي عون158 أدب 

يحماة6773سحر ماهر شموط159 أدب 

يحماة6202سحر محمود كردي160 أدب 

يحماة6239سدين تمام كسم161 أدب 

علميحماة17533سعد طارق سلطان162

يحماة2141سعد عبد المعز تركاوي163 أدب 

يحمص1356سليمان احمد االبراهيم164 أدب 

علميحماة11448سليمان مازن عبد القادر165
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يحمص1705سليمان محمد السليمان166 أدب 

يحمص455سليمان ممدوح يوسف167 أدب 

علميحماة25033سمر جبر احمد168

يحماة8485سناريا غالب سليمان169 أدب 

علميحماة23747سهر ابراهيم عباس170

يحماة2162سيف الدين فرزت الديب171 أدب 

علميحماة26141شام رفعت حمود172

يحماة6756شامه عبدالخالق المحمد طه173 أدب 

يحمص3341شعيب ماهر دياب174 أدب 

علميحماة24015شهد حكمت زريق175

يحماة9537شهد ميشيل المصطفى176 أدب 

علميحماة17564صالح محمد الرحمون177

يحماة7468صفاء ايمن كرديه178 أدب 

علميحماة22312صفاء عيسى االحمد179

يحماة406صالح الدين اديب العساف180 أدب 

يحماة6911ضياء خالد البكور181 أدب 

يحماة2178طارق ايمن الفرخ182 أدب 

يحماة407طارق زياد بديوي183 أدب 

يحماة425طارق سامر نجار184 أدب 

يحماة2182طاهر موفق القيمة185 أدب 

علميحمص12710طوني غطاس النحاس186

علميحمص12825ظافر خضر الساحلي187

يحماة441عبد الرحمن دحام الحسن188 أدب 

يحماة996عبد الرحمن سلطان العلي189 أدب 

يحمص3404عبد الرحمن علي عيسى190 أدب 

علميحماة17633عبد الرحمن محمد الحفيان191

يدرعا1940عبد الرحمن نصر مصيني192 أدب 

يحماة241عبد السالم احمد الطعان193 أدب 

يحمص3424عبد العال زهير الشعبان194 أدب 

علميحمص12391عبد الكريم احمد الناصر195

يحمص2179عبد الكريم بشار تامر196 أدب 

علميحماة11774عبد الكريم محمود طيار197

علميحماة11553عبد هللا اسامه الرفاعي198
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يحماة171عبد هللا حسن داهود199 أدب 

علميحماة14200عبد هللا منذر الدالي200

يحمص4عبد هللا وليد قرا حسن201 أدب 

يحماة1384عبد المجيد عزالدين االبراهيم202 أدب 

يحماة1123عبد المجيد كريم البغا203 أدب 

يحماة68عبد الوهاب صبحي كفت204 أدب 

يحمص1669عبدالرحمن خالد آجل205 أدب 

يالرقة381عبدالرحمن طه المحمود206 أدب 

يدمشق5439عبدالرحمن عليوي الجابر207 أدب 

علميحمص13575عبدالرحمن محمد بسمار208

يادلب625عبدالرحمن محمديحيى معتوق209 أدب 

يحمص2181عبدالكريم حسان الصالح210 أدب 

يحماة410عبدهللا صالح الحسين211 أدب 

علميحمص16271عبدهللا عبدالرحمن الزعبي212

يحمص1728عبدالهادي عبدالرزاق السلومي213 أدب 

يحمص3500عدنان نزيه عبد المولى214 أدب 

علميحماة14205عروه خالد السقا215

يحمص1178عزمي حكمت صبح216 أدب 

يحمص1539عزيز جهاد السليمان217 أدب 

يريف دمشق466عالء اسماعيل يونس218 أدب 

علميحماة12289عالء عزام الشعبان219

يحماة985عالء عيسى شحود220 أدب 

علميحماة17766علي ابراهيم العبسي القسي221

علميطرطوس7964علي احمد ابراهيم222

يحماة1104علي احمد الصالح223 أدب 

يحماة806علي احمد المحمد224 أدب 

يحماة986علي احمد شحود225 أدب 

علميحماة14214علي احمد صافيه226

علميحمص12392علي اسامه سليمان227

يحمص1197علي إسماعيل اليوسف228 أدب 

يحمص994علي باسم ديب229 أدب 

يحمص229علي جميل الجراش230 أدب 

يحماة1116علي حسن سركل231 أدب 
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يحمص641علي حسن عكول232 أدب 

يحماة581علي خليف الصطوف233 أدب 

يحماة1025علي زيدون حمودي234 أدب 

يحماة988علي عبد الكريم درداري235 أدب 

علميحماة15718علي عدنان الصالح236

علميحماة15638علي غسان الحماد237

يحماة671علي غسان محمود238 أدب 

يحماة70علي محمد حاكم الحمد239 أدب 

يحمص1609علي محمد حرفوش240 أدب 

يحماة774علي محمد ساعود241 أدب 

يحماة3742علي مصطفى قنزع242 أدب 

يدرعا2084علي موسى االبراهيم243 أدب 

يحماة328علي نضال االبراهيم244 أدب 

يدمشق8134عمار يوسف اليوسف245 أدب 

يحمص3647عمر عبد الساتر مصطفى الحسين246 أدب 

علميحماة19192عمر عماد عمادي247

علميحمص15622عمران تيسير الزمار248

علميحماة15162عمران مسعف تتان249

علميحماة12213عمرو احمد السيد250

يحماة9607عهد بسام حاج يحيى251 أدب 

يحماة284عيسى حسن اليوسف252 أدب 

يحماة202عيسى سلمان سالمه253 أدب 

يدرعا989عيسى علي ملحم254 أدب 

يريف دمشق470غدير رياض الحسن255 أدب 

يحمص1613غدير رياض سالمه256 أدب 

يحماة6815غريتا سليمان عاصي257 أدب 

علميحمص21630غزل ناصر ناصر258

يحماة840غيث ابراهيم درزيه259 أدب 

علميحمص15651فادي سهيل منجد260

يحماة6774فاديه الياس زحلوق261 أدب 

يحماة6854فاطمة حسين الطعيمة262 أدب 

يحماة6462فاطمه رمضان النمر263 أدب 

علميحماة19201فايز عمار معجون264
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يحماة6814فدا شربين شربين265 أدب 

يحمص493فداء اشرف المصري266 أدب 

علميحماة15464فراس شعالن عباس267

يحمص134فراس محمد الحسون268 أدب 

يحماة2354فراس معاز الحكيم269 أدب 

يحماة6813فال فارس عكيلي270 أدب 

يحمص3728فواز صالح جوخدار271 أدب 

علميحمص10438فيليب فرح دخيل272

يحمص165قاسم علي الزير273 أدب 

يحماة3860قتاده أحمد خلوف274 أدب 

علميحماة17890قصي جمال الدين الشيخ يوسف275

يحماة140قصي حسن العويد276 أدب 

يحماة889قصي ماجد شعبان277 أدب 

يحماة271قصي محمود العكاري278 أدب 

يحماة6812كارال مرهف عديره279 أدب 

يحماة6811كارمن سيمون نمو280 أدب 

علميحمص12639كارو منير سرور281

يحماة6810كارول غياث شيخ الشباب282 أدب 

يحماة6809كريستينا منذر فالحه283 أدب 

علميحماة14254كريم احمد فخور284

يحماة1160كريم نضال عبود285 أدب 

علميحمص20791كالريتا غسان موسى286

يحمص6070كنانه عادل البرو287 أدب 

علميحماة21857كنده عيسى المحمد288

يحماة8615الرا نورس الحماد289 أدب 

يحمص5243النا امجد ابراهيم290 أدب 

علميحماة23031لجين حسن حسن291

علميحماة24033لوسين نزيه الحاج حسين292

علميحماة22937لونا منذر الخطيب293

يحماة3875لؤي مصطفى حالق294 أدب 

يحماة8627لين محي الدين نصره295 أدب 

علميحماة22888لينا محمد علوش296

علميحماة22193ماري رامي سموع297
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علميحماة22195ماري مازن ساياباليان298

علميحماة22151ماري مروان طالع299

يحماة6781ماري يوسف عقاد300 أدب 

علميحماة21490ماريا باسل نيسان301

يحماة961ماهر توفيق زعزوع302 أدب 

يحماة2386ماهر شعبان سلوم303 أدب 

علميحماة21350مايا بسام الفارس304

يحماة6784مايا درغام نجار305 أدب 

علميطرطوس14964مايا غسان لباد306

يحمص1021مجد نعيم صطوف307 أدب 

يحماة426محفوض ابراهيم الصواف308 أدب 

يحمص3823محمد ابراهيم أيوب309 أدب 

علميحماة12518محمد احمد سويدان310

يحماة1602محمد أمين بهجت الخلوف311 أدب 

علميحمص9632محمد أيمن محمد عبيده الحبال312

يريف دمشق168محمد بسام العلي313 أدب 

علميحمص13711محمد بشر أيمن العكله314

يحمص721محمد تامر ادريس315 أدب 

يحماة2413محمد تيسير عبد المعطي316 أدب 

يحماة722محمد حسن مظلوم317 أدب 

يدمشق4253محمد حسين حالق318 أدب 

يحماة149محمد حيان سليمان319 أدب 

علميحماة12376محمد خالد مرقباوي320

يحماة1073محمد خالد يوسف321 أدب 

يحماة781محمد رامز الباكير322 أدب 

يحماة2424محمد رضوان العثمان323 أدب 

علميحماة18095محمد رفيق عارف عبد الرحمن324

يطرطوس149محمد صالح مصطفى325 أدب 

يالالذقية3104محمد طارق الجرك326 أدب 

علميحماة15590محمد طالب الونوس327

يحمص3904محمد عبد الحليم القاسم328 أدب 

يحماة459محمد عبد الحميد الصيادي329 أدب 

يحماة607محمد عبد الحميد حسين330 أدب 
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علميحماة12491محمد عبد العزيز الحسن331

يادلب685محمد عبد الناصر سبوة332 أدب 

يحماة415محمد عبدالرزاق صطيف333 أدب 

يحمص1244محمد عبدالسالم المصري334 أدب 

يالحسكة2447محمد عبدالعزيز علي335 أدب 

يحماة2443محمد عزام الحاج علي العباس336 أدب 

علميحماة11157محمد عمر محمد غياث البارودي337

علميحمص15856محمد غازي محمد فيصل السباعي338

علميحماة15393محمد غسان المحسن339

يحماة759محمد فراز فاضل340 أدب 

يحمص465محمد محسن عثمان341 أدب 

يحماة2468محمد محمود محمد342 أدب 

علميحماة12196محمد مروان القدور343

يحماة189محمد مفيد المحمود344 أدب 

يحمص2424محمد نور حازم الطباع345 أدب 

علميحماة18148محمد نور عبد الرحمن القناص346

علميالالذقية14432محمد يزن رياض الشبيب347

يحمص4031محمدنور عبد المعين جوخدار348 أدب 

يدمشق3143محمود زكريا السلوم349 أدب 

يحماة152محمود عبد الغني دعبول350 أدب 

يحمص2443محمود غالب سعدو351 أدب 

يحماة229محمود فؤاد اليونس352 أدب 

علميحماة11168محمود ماجد عبيسي353

علميحماة19264محمود محمد الجمعه354

يدرعا2677محمود محمد الخشمان355 أدب 

علميحماة15505محمود محمد المحمد356

علميحماة18197محمود محمد علي ورق357

علميحمص12835محمود هيثم ديب358

علميحمص22274مرح احمد حمود359

علميحماة11172مرعي نجيب سيوفي360

علميحماة26274مروه احمد خبازي361

يحماة8661مريم عبد السالم االحمد362 أدب 

يريف دمشق396مصطفى محمود االحمد363 أدب 
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علميحماة18246مصعب مازن ابو شاش364

يحماة924مضر فادي ابراهيم365 أدب 

يحماة9786معزز ماجد الرمال366 أدب 

يحماة1569مقداد محمود المحمد علي اليونس367 أدب 

يحماة8669ملك سليم الجعبو368 أدب 

يحماة2561ممدوح خالد امصدر369 أدب 

يريف دمشق169منيب احمد القجمي370 أدب 

علميحماة18268منير بشار حمامه371

علميحماة16330مهند غسان زيدان372

يحماة4295مهيب حسن الخطاب373 أدب 

يحماة726موسى حسان مظلوم374 أدب 

يحماة427موسى عبدو غنوم375 أدب 

علميحماة23855ميري عبدهللا صالح376

علميحماة22206ميري وعد برشين377

علميحماة21352ميريه ناصيف حنتوش378

يحماة419ميسر عيد الرزوق379 أدب 

يالحسكة2625ميشيل الياس شاهين380 أدب 

علميحماة25807نتالي جورج نصار381

علميحماة24262نجوى محمد الحسن382

يحماة6788ندى الياس سكاف383 أدب 

يريف دمشق478نصر نضال األحمد384 أدب 

يحماة7757نعمه عبدالحليم الحوري385 أدب 

علميحماة24057نغم هايل عابدين386

يحماة7164نور أحمد الخطيب387 أدب 

يحماة8741نور خضر عبد هللا388 أدب 

علميحماة21360نور صالح عيسى389

يحماة7473نور لؤي القطريب390 أدب 

يحماة8751نور يونس دردر391 أدب 

علميحماة26276نوره حسن ديوب392

علميحماة12350نوفل محمد اليوسف393

علميحماة14526نوفل محمد نصر394

علميحماة12035هادي عبد الباسط رحال395

يحماة1514هاشم خالد الجوخدار396 أدب 
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علميحماة15442هاشم محمود القدور397

علميحماة12634هاني مصطفى الشيخ398

علميحماة21759هدى رياض الدخيل399

علميحماة23930هديل اسماعيل زيد400

علميحماة23756هديل حيدر رمضان401

يريف دمشق2426هديل سامر ياغي402 أدب 

علميحماة23692هيا علي شعبان403

يحماة6451هيا نزار الونوس404 أدب 

علميحماة19288هيثم ياسر قناص405

يحماة7403هيفاء اسد شحود406 أدب 

يحماة2587وائل عبد الحكيم العموري407 أدب 

يحمص264وسام سعدهللا سالمه408 أدب 

يالرقة817وسيم عبد الحماده409 أدب 

علميحماة18324وسيم غزوان سلطان410

يحماة8957يارا محمد بربور411 أدب 

يحماة7493يارا محمد رزوق412 أدب 

علميحماة11644يامن أحمد علواني413

يحماة190يائيل محمود المحفوض414 أدب 

علميحماة14305يحيى صالح الحصري415

علميحمص12176يحيى عمر قبالن416

علميحماة19293يزن احمد الجدعان417

علميحمص11902يزن اياد شحاده418

يحماة789يزن طالل أحمد419 أدب 

يحماة276يزن غدير الجردي420 أدب 

علميحماة15593يزن ياسين احمد421

يحماة977يعقوب فؤاد محرز422 أدب 

علميدمشق17846يوسف بسام شندريش423

يحمص4232يوسف حامد عياش424 أدب 

يحماة428يوسف خليل محمد425 أدب 

يحماة212يوسف فواز السليمان426 أدب 

علميحماة14058يوسف محسن وسوف427

علميحمص11051يوسف محمد الناصر العلي428

يحماة1002يوسف محي الديوب429 أدب 
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يحماة747يوشع يوسف زعتر430 أدب 

يحمص8يونس محمد قرا خالد431 أدب 
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