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دمشق-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية22022702إنكليزياألولى50عربي سوري2002دياناديبعلي سامر عليدمشق119732

دمشق-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية19672667إنكليزيالثانية70عربي سوري2002منىمحمد نور فايز السالمالقنيطرة23037

دمشق-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية21672567إنكليزيالثانية40عربي سوري2003عاليارا امين مهينيريف دمشق322313

دمشق-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية18592559إنكليزيالثانية70عربي سوري2001لبنىعاصم صفوت ادريسدمشق428565

دمشق-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية19962496إنكليزيالثانية50عربي سوري1998صالحهخالد خضر الخلفدير الزور56092

حلب-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية22422792إنكليزيالثانية55عربي سوري2002سلوىخالد محمود المحيلجحلب623550

حلب-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية21352685إنكليزياألولى55فلسطيني سوري2002علياءمحمد علي جوهرحلب732033

حلب-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية19222572إنكليزيالثانية65عربي سوري2003فاتنعبد النور يوسف سبيعحلب821748

حلب-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية19892539إنكليزياألولى55عربي سوري1999خلفهعلي حسن ابراهيمحلب930075

حلب-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية19142464فرنسيالثانية55عربي سوري2003ناديابشار بسام عليويحماة1016538

الالذقية-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية22622862إنكليزيالثانية60عربي سوري2002بسمهآيه اياد حسنالالذقية1115463

الالذقية-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية19632663إنكليزيالثانية70عربي سوري2002عبيربتول حسام الدين سعيدالالذقية1218061

الالذقية-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية19802480إنكليزيالثانية50عربي سوري2001ميثاءزهراء فراس سعدالدينالالذقية1315641

الالذقية-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية19962396إنكليزياألولى40عربي سوري1995منىيوسف محمد داوددمشق1423199

الالذقية-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية18732373إنكليزيالثانية50عربي سوري2002سلوىمريم رفيق صالحالالذقية1519437

حمص-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية22352935إنكليزيالثانية70عربي سوري2002هيفاءعبد القادر ايمن شرفوحمص169343

حمص-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية21892889فرنسيالثانية70عربي سوري2003نجوىمحمد غسان الموسىالحسكة177994

حمص-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية20402690إنكليزياألولى65عربي سوري2002داللودود صالح بدرحمص1810214
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حمص-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية20152565إنكليزيالثانية55عربي سوري2002ازدهارحسن علي شحودحمص1910062

حمص-(اختصاص برمجيات)الهندسة المعلوماتية21052505فرنسيالثانية40عربي سوري2002ابتساماحمد ملهم زلوخحماة2011011

دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت19492449فرنسياألولى50عربي سوري2002سمرمؤيد وليد بدراندمشق2122913

دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت20452295إنكليزيالثانية25عربي سوري2002فاطمهعمر عبد الجواد الخطيبريف دمشق2216906

حلب-هندسة االتصاالت19272427إنكليزيالثانية50عربي سوري2001هالهحسام عبداللطيف الياسينحلب2332011

حلب-هندسة االتصاالت19162116إنكليزياألولى20عربي سوري2000امنهاحمدخليل عبدالستار شيكاغيحلب2431234

حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت20762476إنكليزيالثانية40عربي سوري2002فاديهحيدر علي االبراهيمحمص2510769

حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت18882438إنكليزياألولى55عربي سوري2001ردينهتشريف مصطفى ابازيددرعا2615713

حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت18092409إنكليزياألولى60عربي سوري2002نزيههاالء علي عنوشحمص2717549

حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت19242024إنكليزيالثانية10عربي سوري2003سناءمحمد أنس عماد ادريسحمص289202

دمشق-االقتصــــاد16932343إنكليزياألولى65عربي سوري1999سلوىعالء محمد فوازهدمشق2931152

دمشق-االقتصــــاد15312181إنكليزياألولى65عربي سوري2002سحرمحمد ياسر مامون سوسوريف دمشق3018413

دمشق-االقتصــــاد18072107إنكليزيالثانية30عربي سوري2001عبيراحمد هشام الحجهدمشق3127048

دمشق-االقتصــــاد15312081فرنسياألولى55عربي سوري2003مرفتآالء محمد عباسريف دمشق3224278

دمشق-االقتصــــاد17702020إنكليزيالثانية25عربي سوري2002سهاكرم عماد فرجدمشق3320569

السويداء-االقتصــــاد13481748إنكليزياألولى40عربي سوري2002اوصافأمجد مجلي الشعشاعالسويداء343698

السويداء-االقتصــــاد14231723فرنسيالثانية30عربي سوري2003سهامعالء غسان حمدالسويداء353997

حلب-االقتصــــاد17542304إنكليزيالثانية55عربي سوري2002الهامعبد الحميد محمد صالح الطحانحلب3620465
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حلب-االقتصــــاد16232223فرنسيالثانية60عربي سوري2002مروهساجد نهاد خطيبحلب3730044

حلب-االقتصــــاد14642014إنكليزيالثانية55عربي سوري2003فاطمةتسنيم بشير حبوشحلب3837083

حلب-االقتصــــاد12621862فرنسيالثانية60عربي سوري2000نهلةياسين سعد الدين كفريحماة3915347

حلب-االقتصــــاد14671767إنكليزياألولى30عربي سوري1997نصرةمحمود خالد عاكوبحلب4031326

الالذقية-االقتصــــاد11731673إنكليزياألولى50عربي سوري2001فتحيهأويس راتب الطبجيدمشق4127106

حمص-االقتصــــاد18362106إنكليزيالثانية27عربي سوري2002هناءمأمون محمد رشاد شنوحمص4211382

حمص-االقتصــــاد16082008فرنسياألولى40عربي سوري2003سوالفهديل محمد األحمدحماة4325048

حمص-االقتصــــاد17571957إنكليزيالثانية20عربي سوري1999لمياءعيد عماد االحمددمشق4423763

حمص-االقتصــــاد15141914فرنسيالثانية40عربي سوري2001ياسمينعمار محمد نضال الحجهحمص4515604

حمص-االقتصــــاد14251825إنكليزياألولى40عربي سوري2002آسيااحمد علي زكرياحمص4614185

طرطوس-االقتصــــاد11591609إنكليزيالثانية45عربي سوري2002رناليث محمد حمودطرطوس475840

حماة-(تمويل ومصارف)االقتصــــاد 16002100فرنسياألولى50عربي سوري2002ميادهزهره ياسر عبد الرحمنحماة4822014

حماة-(تمويل ومصارف)االقتصــــاد 15292079فرنسيالثانية55عربي سوري2001هيامعصام محمد الكيالحماة4915796

حماة-(تمويل ومصارف)االقتصــــاد 12401640إنكليزيالثانية40عربي سوري2001ثناءاحمد حسين الهاللحماة5017134

الحسكة-االقتصــــاد11791479إنكليزياألولى30عربي سوري2000امينهياسر عواد الفر حانالحسكة518753

ادلب-العلوم اإلدارية12451535إنكليزيالثانية29عربي سوري2002كوثرمحمود خالد شفيهحمص5216424

دمشق-(الرياضيات)العلوم 15311666إنكليزيالثانية13.5عربي سوري2001سمرمروه راتب المقبعهدمشق5340136

نهله راما محمدسمير طالودمشق5431230
قصيباتي

دمشق-اللغة العربية15092209فرنسيالثانية70عربي سوري2002
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حلب-اللغة العربية15782378فرنسياألولى80عربي سوري2000نادياتسنيم إحسان طويلهحلب5545554

حمص-اللغة العربية13241874فرنسياألولى55عربي سوري2002خديجهاسامه محمد خزامحمص5613633

طرطوس-اللغة العربية18872737إنكليزياألولى85عربي سوري2003عروبهحيدر علي ابراهيمطرطوس575557

الحسكة-اللغة العربية12201920إنكليزيالثانية70عربي سوري2000لمياءعلي الهادي الغضبالحسكة588509

الحسكة-اللغة العربية10361786إنكليزيالثانية75عربي سوري2003املزينب احمد محمدالحسكة599107

دمشق-اللغة األلمانية11251625إنكليزيالثانية50عربي سوري2002خديجهمالك عمر الرفاعيدمشق6028757

دمشق-الفلســــفة14811681إنكليزياألولى20عربي سوري2001ايمانمصطفى محمد عمر الغربيريف دمشق6115061

حمص-الفلســــفة10011501فرنسياألولى50عربي سوري2002نورفاطمه جهاد الحريريحماة6220053

دمشق-علم اجتماع14922192إنكليزيالثانية70عربي سوري2001سمررائد لؤي قصابريف دمشق6319595

السويداء-علم اجتماع14552255إنكليزيالثانية80عربي سوري2001دارينمدين ياسين الشحفالسويداء644700

السويداء-علم اجتماع12141914فرنسيالثانية70عربي سوري2002أميرهمجد اياد ابوزيدالسويداء653703

حلب-علم اجتماع15242074فرنسياألولى55عربي سوري2001سكنهعلي محمد رمضان حمامريف دمشق6616217

دمشق-المكتبات والمعلومات12002033إنكليزياألولى83.3عربي سوري2001حنانأحمد حسن بسيكيدمشق6721429

دمشق-المكتبات والمعلومات11071357فرنسيالثانية25عربي سوري1992وفاءاسراء صبحي السيد محمودريف دمشق6833354

الالذقية-المكتبات والمعلومات14922342فرنسياألولى85عربي سوري2003صفاءاحمد حكمت ديوبالالذقية6912385

دمشق-الحقوق18802580فرنسياألولى70عربي سوري1998امنهعالء الدين علي الطبجيدمشق7026278

درعا-الحقوق12481648فرنسياألولى40عربي سوري2002انعامعبد هللا عدنان السرحاندرعا7110362

حلب-الحقوق17842334فرنسياألولى55عربي سوري2000زكيهأحمد محمد األحماديحلب7226372
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ادلب-الحقوق15332283فرنسيالثانية75عربي سوري2001ميساءمحمد سمير تاج الدين الشهير بحالقحمص739181

الالذقية-الحقوق12191854إنكليزياألولى63.5عربي سوري1998سميرهسناء سعدالدين صالحهالسويداء747683

حمص-الحقوق19082408إنكليزيالثانية50عربي سوري2002شمسهعامر محمد العادلحماة7512556

الحسكة-الحقوق11821932فرنسياألولى75عربي سوري2003ميادهاسامه عبدهللا العبدالرحمنالحسكة766262

دمشق-التـربية المناهج وطرائق التدريس15472547إنكليزيالثانية100عربي سوري1998لطيفهمحمدخيرالدين احمد عايددمشق7731153

حلب-التـربية المناهج وطرائق التدريس9971397فرنسياألولى40عربي سوري2000رحابضرار محمد علي خوالحماة7816593

الالذقية-التربية المناهج وتقنيات التعليم15762276فرنسياألولى70عربي سوري2002املساره احمد سودهالالذقية7915305

الالذقية-التربية المناهج وتقنيات التعليم13551755إنكليزياألولى40عربي سوري2001صفاءحنان حاتم مياطرطوس8011693

حمص-التربية المناهج وطرائق التدريس15322232إنكليزيالثانية70عربي سوري2002كوكبعلي نذير سلطانةحمص8110612

حمص-التربية المناهج وطرائق التدريس16842054فرنسيالثانية37عربي سوري2002سميرهساره حسن العبودحمص8220814

حمص-التربية المناهج وطرائق التدريس15311931إنكليزياألولى40عربي سوري2003هيفاءدلع هاني غياحمص8318714

حمص-التربية المناهج وطرائق التدريس12001900فرنسيالثانية70عربي سوري2002ليلىأصف بسام المحمدحمص8410674

دمشق-(علم النفس)التربية 13912091إنكليزيالثانية70عربي سوري2001زهرهمنار عبداللطيف تركيدمشق8538352

حمص-(علم النفس)التربية 18682468إنكليزيالثانية60عربي سوري2002جوريهحنين بسام سليمحمص8617815

دمشق-التــــربية الخاصة13501750إنكليزيالثانية40عربي سوري1997حياهمصطفى محمدسهيل الحمصيدمشق8728269

دمشق-الشـــــريعة12971797فرنسيالثانية50عربي سوري2001نجاحهال فائز العيفانريف دمشق8834067

حلب-الشـــــريعة11781478إنكليزيالثانية30عربي سوري2002رانياخديجه عمار اكتعحلب8935262

دمشق-العلوم السياسية19662366إنكليزيالثانية40عربي سوري2002أيمانجود محمد رضوان ريحاويحلب9036324
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دمشق-العلوم السياسية17792279إنكليزياألولى50فلسطيني سوري2002سناءملهم ياسر عليانريف دمشق9116463

دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 16922392فرنسيالثانية70عربي سوري2002سوسنعهد عمار بركاتريف دمشق9225498

دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 18222322إنكليزيالثانية50عربي سوري1999بنانايات رياض خوالنيريف دمشق9335180

دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 14612161فرنسيالثانية70عربي سوري2002خلودفادي خالد عسقولالسويداء943999

دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 17502150فرنسياألولى40عربي سوري2002أريجأحمد بسام القداحدمشق9526995

دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 16252125فرنسيالثانية50عربي سوري2001نسيباحسن عبدالمناف المرعيالحسكة967183

حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 16792379إنكليزيالثانية70عربي سوري2001ميسونيارا انس ابو مغارةحلب9745499

حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 18652215إنكليزيالثانية35عربي سوري2002فاطمةبسمه ياسر دادهحلب9835104

حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 16692169إنكليزياألولى50عربي سوري2002منىاحمدعمران محمدفؤاد جودهحلب9925140

حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 14071907إنكليزيالثانية50عربي سوري2001حلومفاتن محمد جموحلب10034091

حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 12591739إنكليزيالثانية48عربي سوري2002بشرىمحمد عبد المنعم المصطوحلب10123560

الالذقية-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 17062206إنكليزيالثانية50عربي سوري2002ميلياروان ايهاب نيوفالالذقية10219554

الالذقية-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 15012001فرنسياألولى50عربي سوري2002ربابمصطفى خالد عرقاويطرطوس1036219

الالذقية-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 12381938إنكليزياألولى70عربي سوري2002فريزهمحمد رضوان أحمد ملقطريف دمشق10416960

الالذقية-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 15141914فرنسيالثانية40عربي سوري2002سمرهادي عابد العابدريف دمشق10516992

الالذقية-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 14261676فرنسياألولى25عربي سوري2002ابتسامعبدو منصور شباطدرعا10610477

حماة-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 19122612إنكليزياألولى70عربي سوري2003منالهادي وائل عيسىحمص10711832

حماة-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 16782078إنكليزيالثانية40عربي سوري1997هندمحمد هيثم الصالححمص10815803
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حماة-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 17371987إنكليزياألولى25عربي سوري2001فاطماحمد محمد شلشالرقة1097016

حماة-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 16241824فرنسيالثانية20عربي سوري2003منيرةمحمد هيثم مظفر وانليدمشق11023094

حماة-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 12151308فرنسياألولى9.25عربي سوري2000ريمامالك محمود تيناويدمشق11130242

دمشق-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية11541704إنكليزيالثانية55عربي سوري2002عالياعدي يوسف ابو زرريف دمشق11219088

-(اختصاص معالجة فيزيائية)المعهد التقاني الطبي14271727فرنسياألولى30عربي سوري2000هناءحسين محمد ارحيمريف دمشق11319198
دمشق -(اختصاص معالجة فيزيائية)المعهد التقاني الطبي11141524إنكليزياألولى41عربي سوري1999خلودنجدت محمد علي البشارحلب11430137
حلب -(اختصاص معالجة فيزيائية)المعهد التقاني الطبي11311331فرنسيالثانية20عربي سوري2002أمانريان عبدو شعبانحلب11534364
حلب دمشق-المعهد التقاني للحاسوب14232073إنكليزياألولى65عربي سوري2002اسماءسدره عمر رفاعيريف دمشق11625244

دمشق-المعهد التقاني للحاسوب15902040فرنسيالثانية45عربي سوري2001نجاحمروه محمد الحلقيدرعا11721527

دمشق-المعهد التقاني للحاسوب13941694فرنسيالثانية30عربي سوري2000سناءمحمد براء عادل الحمصيدمشق11829496

دمشق-المعهد التقاني للحاسوب12351485فرنسيالثانية25عربي سوري2001امانيمحمد ايهاب محمد الحرشدمشق11919325

اختصاص معالجة )المعهد  التقاني الصحــــي13181668فرنسياألولى35عربي سوري2001دانيهمحمد طاهر ايمن علوانحمص12015840
حمص-(فيزيائية دمشق-المعهد التقاني اإلحصـــائي11451845إنكليزيالثانية70عربي سوري2002مؤمنهمحمود احمد لبادهدمشق12118360

جميع الرغبات مرفوضة12101460إنكليزياألولى25عربي سوري2002حنانغيدق نيروز ديبحمص12210163

جميع الرغبات مرفوضة15221713إنكليزياألولى19.1عربي سوري2002سوسنمريم زاهر سلماويدمشق12338361

جميع الرغبات مرفوضة12611961إنكليزياألولى70عربي سوري2001لبابهمؤيد احمد قطيمشريف دمشق12415296

سهام نور الهدى عبد الواحد ادريسدمشق12533893
عدره

جميع الرغبات مرفوضة15232023إنكليزياألولى50عربي سوري2002

جميع الرغبات مرفوضة14522184فرنسياألولى73.2عربي سوري2001اسمهاننور محمد الشعبانريف دمشق12633854
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جميع الرغبات مرفوضة19682468إنكليزياألولى50عربي سوري2002ريماإيهاب عادل سيفالسويداء1274087

جميع الرغبات مرفوضة11671317إنكليزياألولى15عربي سوري2000املمحمدعدنان وائل جاويشحلب12832113

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام ابراهيم
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