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دمشق-اللغة العربية18392739إنكليزياألولى90عربي سوري2001كوثرتسنيم محمد نكاشريف دمشق12607
دمشق-اللغة العربية17502700إنكليزيالثانية95عربي سوري2001رقيهبيان اسامه طيارهريف دمشق22684
دمشق-اللغة العربية14532453إنكليزيالثانية100عربي سوري1997زهرهاسماعيل فايز سليماندمشق34475
دمشق-اللغة العربية15562356إنكليزيالثانية80عربي سوري2001سمرصفا راتب المقبعهدمشق41131
درعا-اللغة العربية10961696فرنسياألولى60عربي سوري2000نمرهبالل نور الدين الحلقيدرعا51680
درعا-اللغة العربية9731223إنكليزياألولى25عربي سوري2002آمالطارق محمد زياد عسكردرعا6102
حلب-اللغة العربية12392039فرنسياألولى80عربي سوري2001خديجةأحمد عيسى أحمددمشق74008
حلب-اللغة العربية15341934فرنسياألولى40عربي سوري1981رغداءابتهال عبدالوهاب شبليحلب813415
حلب-اللغة العربية11661866إنكليزياألولى70عربي سوري1997غادةضياء عمر ندافحلب916652
مريومبشار احمد العويد المصطفىحلب105277

ه
حلب-اللغة العربية11931793إنكليزيالثانية60عربي سوري2000

ادلب-اللغة العربية10001250فرنسيالثانية25عربي سوري1996اميرهمروه نصرهللا االسودحماة119769
الالذقية-اللغة العربية14192069إنكليزيالثانية65عربي سوري2002هيامانيس عوض فندوالالذقية121147
الالذقية-اللغة العربية14061956إنكليزيالثانية55عربي سوري1983ابتساممهدي يوسف جركسالالذقية133214
الالذقية-اللغة العربية11401540إنكليزياألولى40عربي سوري2001نجوىزينب ابراهيم حاج خليلالالذقية147685
طرطوس-اللغة العربية16822632إنكليزياألولى95عربي سوري2002أميرهعلي ظافر الجنديطرطوس15235
طرطوس-اللغة العربية14662266فرنسياألولى80عربي سوري2001آمنهليلى عمر امونطرطوس163533
طرطوس-اللغة العربية12361986إنكليزيالثانية75عربي سوري2002املينبشار احمد سليمانطرطوس17109
حمص-اللغة العربية15412531إنكليزيالثانية99عربي سوري1996امينةعبد االله عبد الساتر العزوحمص182158
حمص-اللغة العربية11282078إنكليزياألولى95عربي سوري2000شكريهمريم محمود خدامحمص198934
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سرهجااناغيم محمد المحسنحمص206107
ن

حمص-اللغة العربية10071977إنكليزياألولى97عربي سوري2003
حمص-اللغة العربية12551755فرنسيالثانية50عربي سوري2001سوريافاطمه محمد ديب طحانحمص217493
حماة-اللغة العربية15162466إنكليزياألولى95عربي سوري1999احسانعبد هللا درار الدادادمشق229280
حماة-اللغة العربية13852385إنكليزيالثانية100عربي سوري1999فطيمفلك رضوان خضرحماة236377
حماة-اللغة العربية14662366إنكليزيالثانية90عربي سوري2003بنانخيريه موفق الدرويشحماة246861
حماة-اللغة العربية11532153إنكليزياألولى100عربي سوري2000سوزانعمر عدنان الشاميحماة2539
حماة-اللغة العربية13802030إنكليزياألولى65عربي سوري1998غفرانعبد المعين منير كجكوجحماة2636
دير الزور-اللغة العربية11582158إنكليزياألولى100عربي سوري2003منىفاطمة أحمد الحسيندير الزور272131
دير الزور-اللغة العربية12442094إنكليزيالثانية85عربي سوري2001املمحمدامين يحيى السهيلدير الزور281335
دير الزور-اللغة العربية12781978فرنسياألولى70عربي سوري2000فاطملؤي عبدالهادي العبيددمشق299281
الحسكة-اللغة العربية10842084فرنسيالثانية100عربي سوري1997امونجمعه احمد حلو العيسى المطيرالحسكة301548
الحسكة-اللغة العربية10251725إنكليزيالثانية70عربي سوري2001ميساءآيات أحمد المحمدالحسكة314603
الحسكة-اللغة العربية13471697إنكليزيالثانية35عربي سوري2000زينةعمر سليمان المسلطالحسكة322143
دمشق-اللغة األلمانية11801680إنكليزيالثانية50عربي سوري2002اعتدالعبدالخالق معمر عبارهحمص332164
حمص-اللغة الفارسية9991399إنكليزياألولى40عربي سوري2000رابعةسالمه مطانس الشاعرحمص343313
حلب-اللغة الفارسية11291679إنكليزياألولى55عربي سوري2003بتولمحمد ايمن عسافحلب35781
دمشق-التاريخ9921992فرنسياألولى100عربي سوري1998مريمعلي خليف المحلدير الزور361129
دمشق-التاريخ14311931فرنسيالثانية50عربي سوري1993فاطمههشام عبدو فضل هللادمشق374665
دمشق-التاريخ10911791إنكليزياألولى70عربي سوري2001نوالممدوح ابراهيم ميرهدمشق383905
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دمشق-التاريخ11851763إنكليزيالثانية57.8عربي سوري2001رغداءمحمد بشير محمد شاهر زيتوندمشق391210
حلب-التاريخ12101410إنكليزياألولى20عربي سوري1998خوادهبشرى حميدي المحمدحلب4013476
الالذقية-التاريخ14142114فرنسيالثانية70عربي سوري1987فضيلةلميس ممدوح اليوسفالالذقية417916
الالذقية-التاريخ9541454إنكليزياألولى50عربي سوري2003عبيرعبدهللا اشرف الشحاداتدرعا42122
حمص-التاريخ12322232إنكليزياألولى100عربي سوري2002ماجدهيحيى غسان الياسينحمص4395
حمص-التاريخ12791979فرنسياألولى70عربي سوري1998رابعةفادي عدنان كف الغزالحماة442345
حمص-التاريخ11081758فرنسيالثانية65عربي سوري2001فداءشام ممدوح زهيهحماة456288
حمص-التاريخ9411441فرنسياألولى50عربي سوري2001شمسهبتول محمد شومان القهواتيحماة469175
حمص-التاريخ9851385فرنسياألولى40عربي سوري2002نوفهعدنان علي الشماليحمص47755
دمشق-الفلسفة14182318إنكليزياألولى90عربي سوري2002علياءحيدر محمد رضا الديرانيدمشق484477
دمشق-الفلسفة12721922إنكليزياألولى65عربي سوري2001ندىعمار محمد علي الندافدمشق495536
دمشق-الفلسفة12851785إنكليزيالثانية50عربي سوري2001هيفاءعالء الدين عبده القهوه جيالقنيطرة50659
حلب-الفلسفة9861386إنكليزيالثانية40عربي سوري2000امينةايمان عبد المحسن السوعانحلب5116127
حمص-الفلسفة11351835فرنسيالثانية70عربي سوري2003ميادهعال محسن الدرويشحمص526052
حمص-الفلسفة11981698إنكليزياألولى50عربي سوري2000سناءمديحه ايمن الشاميحمص537565
حمص-الفلسفة9821482فرنسياألولى50عربي سوري2000منىمروه جمعه المحسنحماة549761
حمص-الفلسفة9981348إنكليزياألولى35عربي سوري2001كوثرحيدر محمد العباسحمص551604
دمشق-علم االجتماع11622112إنكليزياألولى95عربي سوري1997مهاياسر عمر عيبوردمشق564489
دمشق-علم االجتماع11282078إنكليزيالثانية95عربي سوري2002فاطمهحسين علي ديابدمشق579276
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دمشق-علم االجتماع14021902فرنسياألولى50عربي سوري2002ليلىريمان محمد خراطهريف دمشق582014
دمشق-علم االجتماع12851785إنكليزياألولى50عربي سوري2002رندهمحمد معتزباهلل نشاويدمشق594486
درعا-علم االجتماع12091709إنكليزيالثانية50فلسطيني سوري2001هندايمان زياد سرحاندرعا605149
درعا-علم االجتماع12381638إنكليزياألولى40عربي سوري1999داللحسام غسان الحاج عليدرعا61132
حلب-علم االجتماع12932293إنكليزيالثانية100عربي سوري1975كميلهايمان محمد خضاضهحلب6213416
حلب-علم االجتماع10891639فرنسيالثانية55عربي سوري2002بثينةمحمد مروان الحماديحلب635813
دير الزور-علم االجتماع12041704فرنسياألولى50عربي سوري1999هدىدارين علي الخلفدير الزور643370
دير الزور-علم االجتماع11671667إنكليزياألولى50عربي سوري1998فضةوعد محمد السالمدير الزور654149
دمشق-المكتبات والمعلومات12701920إنكليزيالثانية65عربي سوري1999هناءخديجه محي الدين الطيبدمشق6615971
دمشق-المكتبات والمعلومات11861822إنكليزياألولى63.6عربي سوري1979نظيرهزبيده حسن الشويتيريف دمشق678119
الالذقية-المكتبات والمعلومات14472297إنكليزياألولى85عربي سوري2001والءروان محمد ناصرالالذقية684641
الالذقية-المكتبات والمعلومات13992049إنكليزيالثانية65عربي سوري2002جمانهرغد فائز سويدانطرطوس692353
دمشق-الحقوق17012651فرنسيالثانية95عربي سوري2002روالناناديا محمدحسان الحماميدمشق7013624
دمشق-الحقوق13912341فرنسياألولى95عربي اردني2001فريالعليا ابراهيم احمد ابو حشمهدمشق7113628
دمشق-الحقوق16352335فرنسيالثانية70عربي سوري1999نهالعثمان محمد حسن سنوبردمشق729254
سميحمحي الدين كاسم الطوخيدمشق739263

ه
دمشق-الحقوق15892289إنكليزيالثانية70عربي سوري1997

درعا-الحقوق12631963فرنسيالثانية70عربي سوري2000شاديهرانيا عبد هللا الصلخديدرعا747809
درعا-الحقوق10831933فرنسيالثانية85عربي سوري2002املمجد محمد الناصردرعا75310
درعا-الحقوق14081908إنكليزياألولى50عربي سوري2002صفيهباسل محمد كيواندرعا7696
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درعا-الحقوق10361736إنكليزياألولى70عربي سوري2001وفاءمحمد جهاد الغزاويدرعا77104
القنيطرة-الحقوق11771677فرنسياألولى50عربي سوري2002مريمحسن كمال علوشريف دمشق78228
القنيطرة-الحقوق9851585فرنسياألولى60عربي سوري1999هناءهديل محمد أمين العانيدمشق7916099
حلب-الحقوق14772077إنكليزيالثانية60عربي سوري2001نهيدهأحمد عيداوي المحمدحلب80607
حلب-الحقوق13342034إنكليزيالثانية70عربي سوري1998عائشةاحمد نور محمد تهام اسدحلب815425
حلب-الحقوق14162016إنكليزياألولى60عربي سوري2001ظهيرهمحمود محمد تتانالالذقية822167
حلب-الحقوق14291979إنكليزيالثانية55عربي سوري2000ميساءعالء أحمد اللحامدمشق839255
ادلب-الحقوق13581858فرنسياألولى50عربي سوري1977عبالمها محمد ديوبدمشق8412135
ادلب-الحقوق13061806فرنسياألولى50عربي سوري2003هديهاحمد سليم المحمدالقنيطرة8580
ادلب-الحقوق11001800إنكليزياألولى70عربي سوري2002جيهاناحمد سعيد محمد عليحمص86848
ادلب-الحقوق12641464فرنسياألولى20عربي سوري2001مهامحمد كامل محمد مازن جعرورحلب873053
دير الزور-الحقوق15402140إنكليزياألولى60عربي سوري2002ايماناحمد بشير عبوددير الزور882
دير الزور-الحقوق12501720فرنسيالثانية47عربي سوري1986عليااحمد محمد حسيندمشق894015
وضحابراهيم صالح الخلفالرقة9012

ه
دير الزور-الحقوق10081708إنكليزياألولى70عربي سوري1995

دير الزور-الحقوق10151615إنكليزياألولى60عربي سوري1998نوراعبير زيا دافيدالحسكة915190
الحسكة-الحقوق12212021فرنسياألولى80عربي سوري2000صبحهحسين علي عسافالحسكة92178
الحسكة-الحقوق12271927فرنسياألولى70عربي سوري1999مهاأشرف حمد محمد عليالحسكة932742
الحسكة-الحقوق12691769إنكليزياألولى50عربي سوري1993شيخهخالد حسن رعوجالحسكة942756
الحسكة-الحقوق12341734فرنسياألولى50عربي سوري1997زكيهايمن ادريس الشيخ صالحالحسكة951432
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الالذقية-الحقوق15582558إنكليزياألولى100عربي سوري2002ميمونهزيد احمد جمعهالالذقية962293
الالذقية-الحقوق15452545فرنسياألولى100فلسطيني سوري2001سمرطارق ابراهيم غنامالالذقية972833
الالذقية-الحقوق16922392إنكليزياألولى70عربي سوري2002اميرههبه سامر عليالالذقية984613
الالذقية-الحقوق16062156إنكليزياألولى55عربي سوري1999هندزين العابدين علي سعيدالالذقية992799
حمص-الحقوق17372487إنكليزيالثانية75عربي سوري1999سوزانمصطفى عبدالحميد محمدطرطوس1001588
حمص-الحقوق13102310إنكليزيالثانية100عربي سوري2000ضحىثواب احمد مرهف الحجهحمص1014737
حمص-الحقوق10032003فرنسياألولى100عربي سوري2000زهورمجد خالد الناعسحمص1022332
حمص-الحقوق15821982إنكليزياألولى40فلسطيني سوري2002رجاءعادل نبيل حسندمشق103287
دمشق-التـربية المناهج وطرائق التدريس16562306إنكليزياألولى65عربي سوري2002منىآية هللا قصي القرطهريف دمشق1042606
دمشق-التـربية المناهج وطرائق التدريس17132213إنكليزياألولى50عربي سوري1998سارهاميره محمدجمال فنديدمشق10513511
دمشق-التـربية المناهج وطرائق التدريس13031883فرنسيالثانية58عربي سوري2001رجاءعلي صبري السماعيلدير الزور1061134
دمشق-التـربية المناهج وطرائق التدريس13281828إنكليزياألولى50عربي سوري1999فايزهاماني عبد الحكيم سالمريف دمشق107196
حلب-التـربية المناهج وطرائق التدريس12051905إنكليزياألولى70عربي سوري2002هدىآماني احمد االسماعيلحلب10816650
حلب-التـربية المناهج وطرائق التدريس11681768إنكليزياألولى60عربي سوري2000فاطمهمحمد محمد هشام حريتانيحلب1093803
حلب-التـربية المناهج وطرائق التدريس11771677إنكليزياألولى50عربي سوري1995فاطمهبراء احمد ناصرحلب11016275
حلب-التـربية المناهج وطرائق التدريس11381638إنكليزياألولى50عربي سوري1996فريدهغنوه خالد شالرحلب11115441
دمشق-(علم النفس)التربية 13752325إنكليزياألولى95عربي سوري2000مطرهعمر حمد المهوسدمشق1124482
دمشق-(علم النفس)التربية 13042254إنكليزياألولى95عربي سوري1996امينهمنى بكر محموددمشق11313631
دمشق-(علم النفس)التربية 12392189فرنسيالثانية95عربي سوري2002مرامآيه محمدبالل الحسيندمشق11413626
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دمشق-(علم النفس)التربية 12102160فرنسيالثانية95عربي سوري1999داللفادي محمود صهيوندمشق1154483
دمشق-(علم النفس)التربية 12102160فرنسياألولى95عربي سوري1995منىعبدالرحمن موفق البلديدمشق1169279
حمص-(علم النفس)التربية 9781978فرنسياألولى100عربي سوري2000مهاجمال عبد الناصر الحمودحمص1172028
حمص-(علم النفس)التربية 10581658فرنسيالثانية60عربي سوري1999هناءآيه اسماعيل دهللحمص1187085
حمص-(علم النفس)التربية 9831583فرنسياألولى60عربي سوري1994مكيةحسن محسن نزال ظباطححمص1192050
حمص-(علم النفس)التربية 8811281فرنسياألولى40عربي سوري1988ماجدةتالر هيثم الزيرادلب1202887
دمشق-التربيـــة الخاصة15112461فرنسياألولى95فلسطيني سوري2002قمرندى طارق الربيعيدمشق12113625
دمشق-التربيـــة الخاصة15142014إنكليزيالثانية50عربي سوري1998غفرانمريم سليمان عبيدريف دمشق1226185
دمشق-التربيـــة الخاصة13671867فرنسيالثانية50عربي سوري2002زعيلهمريم متعب طحانالقنيطرة1232810
دمشق-التربيـــة الخاصة13081508إنكليزيالثانية20عربي سوري2002زبيدهمحمدشادي خالد الحامضدمشق1244487
دمشق-الشــــــــريعة15002450إنكليزياألولى95عربي سوري2002ليلىمحمد حمزه المشدمشق1254484
اخالمروه هيثم الخطيب الجشيدمشق12610407

ص
دمشق-الشــــــــريعة13762326فرنسياألولى95عربي سوري2003

دمشق-الشــــــــريعة14722322إنكليزياألولى85عربي سوري1972مريمشادي محمد رشيد بعاجدمشق1274481
دمشق-الشــــــــريعة13862036فرنسياألولى65عربي سوري1999منالاحمد عبد هللا المحاميددمشق1284454
حلب-الشــــــــريعة14662466فرنسياألولى100عربي سوري1971سميرهبكري محمد حمويحلب1293598
حلب-الشــــــــريعة14192219فرنسيالثانية80عربي سوري2001اسماءبشار عبد الرحمن زلطحلب1303597
حلب-الشــــــــريعة13681868إنكليزياألولى50عربي سوري1980صبريهخديجه جمعه ناصرحلب13112401
دمشق-العلوم السياسية14292429إنكليزياألولى100عربي سوري2001صفاءاحمد محمدجمال الحدودير الزور132786
دمشق-العلوم السياسية13272277إنكليزيالثانية95فلسطيني سوري2003اسمامحمد وليد غازيدمشق1334472
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دمشق-العلوم السياسية11952145إنكليزياألولى95عربي سوري2000أمينهخليل بكر محموددمشق1344478
دمشق-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق13301830فرنسياألولى50عربي سوري2002عنايهعالء الدين سامر الشوادمشق135431
دمشق-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق11441694فرنسيالثانية55عربي سوري2002كاتبهاحمد محمد الشحاداتدرعا136110
دمشق-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق11571657إنكليزياألولى50عربي سوري1997اعتدالأنس محمد النموسدمشق1379764
دمشق-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق10211571إنكليزيالثانية55عربي سوري2003ابتساممهران محمد الشرعدرعا138128
دمشق-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق10261376إنكليزياألولى35عربي سوري2001زهرهياسين أحمد الحريريدرعا139130
الالذقية-المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق12921692فرنسيالثانية40عربي سوري2002حليمهزينب محمد الربيعحماة1406862
دمشق-المعهد التقاني للخدمة االجتماعية12231523إنكليزياألولى30عربي سوري2000نورارؤى بشار الخطيبريف دمشق1416119
دمشق-المعهد المتوسط للعلوم الشرعية والعربية12792079فرنسياألولى80عربي سوري2000ميساءنورالدين اسعد كليبدمشق1424461
جميع الرغبات مرفوضة16052105إنكليزياألولى50عربي سوري2002منىيحي حسن جمعهطرطوس143788
جميع الرغبات مرفوضة16301930إنكليزيالثانية30عربي سوري1998ميساءياسر احمد شواكدمشق1445895
جميع الرغبات مرفوضة12651465فرنسيالثانية20عربي سوري2000شهنازيوسف محمود موصلليحلب1455628
جميع الرغبات مرفوضة10521122إنكليزياألولى7عربي سوري2002عتاببتول شوقي سليمانحمص1466825

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام ابراهيم
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