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الجمهورية العربية السورية
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دمشق99.899األولىإنكليزيعربي سوري2002جوديدانه حافظ السبسبيالكويت12006013510845

عبد الرحمن عيسى الكويت220060136131290
عطاهلل الصباغ الدهني

دمشق99.828األولىإنكليزيعربي سوري2002دانيا

دمشق99.782األولىإنكليزيعربي سوري2002رجاءنذير حسام الدين قسومهالكويت320060137121450

دمشق99.715األولىإنكليزيعربي سوري2002منيرةبتول مروان مروةعمان420060138101376

دمشق99.645األولىإنكليزيعربي سوري2003وساملينا هاشم العماشالكويت520060139110639

دمشق99.596األولىإنكليزيعربي سوري2003رغدةعبد هللا طلحه القبانيالكويت620060140110722

دمشق99.537األولىإنكليزيعربي سوري2002رزانخالد جمال روميةالكويت720060141100984

دمشق99.5األولىإنكليزيعربي سوري2003غادةحور مأمون غريبقطر820060142101259

دمشق99.438األولىإنكليزيعربي سوري2002هدىنور اياد الزيدانالكويت920060143101000

دمشق99.437األولىإنكليزيعربي سوري2002مجدميس محمد جبارهالكويت1020060144111394

دمشق99.423األولىإنكليزيعربي سوري2002ختاممحمد شهاب احمد العيدالكويت1120060145110594

مجد الدين غسان الكويت1220060146100977
المسالمه

دمشق99.36األولىإنكليزيعربي سوري2002سحر

دمشق99.337األولىإنكليزيعربي سوري2003شذاليلى سالمه دعاسالكويت1320060147100992

دمشق99.286األولىإنكليزيعربي سوري2002سهىهاني عامر خبازاألردن1420060148101800

دمشق99.264األولىإنكليزيعربي سوري2002امنةبشرى االسد قنبرالكويت1520060149110710
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دمشق99.21األولىإنكليزيعربي سوري2002هويداهبه اسمندر عامراإلمارات1620060150110323

دمشق99.179األولىإنكليزيعربي سوري2001هياأميرة مازن العليالكويت1720060151101546

دمشق99.144األولىإنكليزيعربي سوري2003ايمانرضا محمد القطيفانالكويت1820060152111339

دمشق99.084األولىإنكليزيعربي سوري2002صفاءمعاذ احمد اسماعيلقطر1920060153101343

دمشق99.084األولىإنكليزيعربي سوري2002عنايةعال عمر غندورقطر2020060154101047

محمد مالك عبد الكويت2120060155110617
اللطيف القتابي

دمشق99.084األولىإنكليزيعربي سوري2002نائله

دمشق99.075األولىإنكليزيعربي سوري2002منتهىريما محمد ابا زيدالكويت2220060156111352

دمشق99.004األولىإنكليزيعربي سوري2003زينبايالف مأمون الشلبيالكويت2320060157101516

دمشق98.765األولىإنكليزيعربي سوري2002هاليزن صفوان عديالكويت2420060158121453

دمشق98.735األولىإنكليزيعربي سوري2002ميساءساره سامر اللحامالكويت2520060159111922

دمشق98.676األولىإنكليزيعربي سوري2002ماجدولينملك جمال العيناويالكويت2620060160110640

دمشق98.667األولىإنكليزيعربي سوري2002رائدةماريا موسى اللبادقطر2720060161101955

دمشق98.663األولىإنكليزيعربي سوري2002نادينمنيا وليد بشارالكويت2820060162111398

دمشق98.592األولىإنكليزيعربي سوري2002ناديااسامة احمد الشاميالكويت2920060163110598

دمشق98.574األولىإنكليزيعربي سوري2002نور القوتليبدور فراس النصالكويت302006016410813
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ساندي حسام الدين الكويت3120060165110595
مرعي

دمشق98.574األولىإنكليزيعربي سوري2002خلود

دمشق98.56األولىإنكليزيعربي سوري2002غادةحسان موسى غانماإلمارات3220060166101053

دمشق98.528األولىإنكليزيعربي سوري2002شذىحارث احمد المنفيالكويت3320060167110727

دمشق98.493األولىإنكليزيعربي سوري2002منالأنس بسام السوقيالكويت3420060168101262

دمشق98.487األولىإنكليزيعربي سوري2002حسنهابراهيم وليد بركاتالكويت3520060169100982

دمشق98.484األولىإنكليزيعربي سوري2002خلودهمنى ناجي االبراهيمالكويت362006017010829

دمشق98.456األولىإنكليزيعربي سوري2003نواريعرب عماد الغانمالكويت3720060171101398

دمشق98.396األولىإنكليزيعربي سوري2002كافيهعبد الرحمن صالح حمدالكويت3820060172101322

دمشق98.334األولىإنكليزيعربي سوري2003سامياهديل محمد الجزائريقطر3920060173101410

دمشق98.32األولىإنكليزيعربي سوري2003شريفةرامة سالم غرز الديناإلمارات4020060174232011

دمشق98.279األولىإنكليزيعربي سوري2002ندىمحمد فهد غالولالكويت4120060175110621

دمشق98.273األولىإنكليزيعربي سوري2002ايماندانه حامد الخرسانالكويت4220060176110602

دمشق98.256األولىإنكليزيعربي سوري2002هيامناي مازن العليالكويت4320060177101002

دمشق98.215األولىإنكليزيعربي سوري2003لمىإباء محمد ناصر جمعهاألردن4420060178101778

دمشق98.181األولىإنكليزيعربي سوري2002عفافدعاء موسى حمدالكويت4520060179100985
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دمشق98.167األولىإنكليزيعربي سوري2003هدىاحمد غسان الحاج عليقطر4620060180101356

دمشق98.167األولىإنكليزيعربي سوري2002جمانةتقى ياسر الحمصياإلمارات4720060181231919

محمد عماد الدين اإلمارات4820060182101215
الناشي

دمشق98.15األولىإنكليزيعربي سوري2002صفاء

دمشق98.106األولىإنكليزيعربي سوري2002اسمءمالك عيسى اللبادالكويت492006018310837

دمشق98.1األولىإنكليزيعربي سوري2003ديمةمارية محمد قسومةاإلمارات5020060184100743

دمشق98.097األولىإنكليزيعربي سوري2002ياليتاله بسام باغالهند5120060185121737

دمشق97.929األولىإنكليزيعربي سوري2002حنانشهد عماش الحسينالكويت5220060186110713

دمشق97.925األولىإنكليزيعربي سوري2002شفاءمحمد ماجد روميهالكويت5320060187110619

دمشق97.838األولىإنكليزيعربي سوري2003أسماءكنان إسماعيل الحراكيالكويت5420060188100990

دمشق97.788األولىإنكليزيعربي سوري2002خديجةعبدهللا محمد الحسنالكويت5520060189101519

دمشق97.739األولىإنكليزيعربي سوري2002سهامروان خليف العليالكويت5620060190111402

دمشق97.71األولىإنكليزيعربي سوري2002ميادةشيماء ياسر االديبالكويت5720060191102069

دمشق97.67األولىإنكليزيعربي سوري2002ملكرنيم موفق الزعبياإلمارات5820060192101056

دمشق97.644األولىإنكليزيعربي سوري2002منالنسيب حسن قلدونيالكويت5920060193121451

دمشق97.644األولىإنكليزيعربي سوري2002سمرهيا محمد عماد قاريالكويت6020060194121452
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دمشق97.641األولىإنكليزيعربي سوري2002عبيرريم حسن المحاميدالكويت6120060195111351

دمشق97.639األولىإنكليزيعربي سوري2002سناءدعاء محمد العبد هللاالكويت6220060196110636

دمشق97.638األولىإنكليزيعربي سوري2003هناءبالل فادي قاهريةالكويت6320060197100962

دمشق97.619األولىإنكليزيعربي سوري2002ميسوننور فرحان خليلالكويت6420060198111391

دمشق97.571األولىإنكليزيعربي سوري2002ضياءعلي باسم حامدالكويت6520060199100973

دمشق97.53األولىإنكليزيعربي سوري2002اديبهعمر ابراهيم الدقاقالكويت6620060200100988

عبد هللا محمد االحمد اإلمارات6720060201110512
العنتبلي

دمشق97.51األولىإنكليزيعربي سوري2003نعمه

دمشق97.494األولىإنكليزيعربي سوري2002سميهسولين انس الحرير يالكويت6820060202111354

دمشق97.472األولىإنكليزيعربي سوري2002دانيهالنا وائل عطاياالكويت6920060203101663

دمشق97.416األولىإنكليزيعربي سوري2002نورةاسيل حامد السالمالكويت7020060204101523

دمشق97.397األولىإنكليزيعربي سوري2003حليمهسامر منديل العبد هللاالكويت7120060205110582

دمشق97.344األولىإنكليزيعربي سوري2003ابتهالجود أحمد السالمالبحرين7220060206100585

حوراء محمد نبيل اإلمارات732006020712130
المسكي

دمشق97.328األولىإنكليزيعربي سوري2002رانيه

دمشق97.26األولىإنكليزيعربي سوري2003ألفترزق كمال المسالمهاإلمارات7420060208100731

دمشق97.204األولىإنكليزيعربي سوري2002سعادمريم حامد العلي الويسالكويت7520060209111804
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مريم عبد الكريم االحمد الكويت7620060210131285
المحمد

دمشق97.182األولىإنكليزيعربي سوري2002شمسه

عبد الرحمن احمد تمام اإلمارات7720060211110517
ابو الخير

دمشق97.15األولىإنكليزيعربي سوري2003هنادي

دمشق97.104األولىإنكليزيعربي سوري2002غفرانلين اكرم بزبوزالكويت7820060212110638

عائشه عبد السالم اإلمارات7920060213110333
مارديني

دمشق97.09األولىإنكليزيعربي سوري2003شمم

دمشق97.09األولىإنكليزيعربي سوري2002هبةأحمد معن المقداداإلمارات8020060214100755

محمد خالد بركات الكويت8120060215110719
محيسن

دمشق97.062األولىإنكليزيعربي سوري2002رنا

دمشق97.019األولىإنكليزيعربي سوري2002فاطمةمصعب حسام معربانيالكويت8220060216110608

دمشق96.987األولىإنكليزيعربي سوري2002سمرأحمد عبد االله شاشيطالكويت8320060217101264

حلب99.845األولىإنكليزيعربي سوري2002روضةغنى عامر مسكينالكويت842006021810825

حلب99.627األولىإنكليزيعربي سوري2002لبنىتسنيم صبحي فردوسيالكويت8520060219121363

ديانا مجد مالحويش الكويت8620060220102136
المحمود

حلب99.455األولىإنكليزيعربي سوري2002لينا

حلب99.228األولىإنكليزيعربي سوري2002غيداءميس معن الضاهرالكويت8720060221110641

حلب99.171األولىإنكليزيعربي سوري2002علياءبهاء محمود ريسالكويت882006022210822

محمد اسامة محمد الكويت8920060223111384
ايالز عبد الكريم

حلب99.153األولىإنكليزيعربي سوري2003ميساء

حلب98.774األولىإنكليزيعربي سوري2002رزانرند طالل جزماتياإلمارات9020060224100881
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حلب98.762األولىإنكليزيعربي سوري2002هناديفاطمة جمال ماهرالكويت9120060225100976

فاطمة محمود فواز الكويت922006022610804
ترمانيني

حلب98.596األولىإنكليزيعربي سوري2002فاطمة بطيخ

حلب98.545األولىإنكليزيعربي سوري2003ليناغنى محمد المهاوشالكويت932006022710818

حلب98.18األولىإنكليزيعربي سوري2002مجدمحمد يزن غسان فرحانالكويت9420060228110610

عمر محمد أنس اليمن9520060229101434
مصاصاتي

حلب98األولىإنكليزيعربي سوري2002دارين

حلب97.98األولىإنكليزيعربي سوري2002جليلةراما يسار الزعبياإلمارات9620060230110336

عبد الحميد عبد الغني اإلمارات9720060231110513
المنديل

حلب97.68األولىإنكليزيعربي سوري2003عائشه

حلب97.64األولىإنكليزيعربي سوري2002دانيةنور محمد سامر سواساإلمارات9820060232100500

حلب97.611األولىإنكليزيعربي سوري2002حلىهيا علي حافظالكويت9920060233111896

حلب97.429األولىإنكليزيعربي سوري2002آالءهادية هشام صباغعمان10020060234101049

ماهر محمد وليد الحاج الكويت10120060235100993
علي

حلب97.405األولىإنكليزيعربي سوري2002خلود

حلب97.24األولىإنكليزيعربي سوري2003لمياءمحمد احمد زعروراإلمارات10220060236100745

البعث99.556األولىإنكليزيعربي سوري2002سناءرشا بهجت شبشولالكويت10320060237101676

البعث99.546األولىإنكليزيعربي سوري2002فيحاءمحمد موسى قاسهالكويت10420060238110720

البعث98.525األولىإنكليزيعربي سوري2002أملنور جاسم النمرالكويت10520060239231865
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البعث98.5األولىإنكليزيعربي سوري2002هناءصبا عبد الرحيم العليقطر10620060240101404

رهف عبد القادر اإلمارات10720060241100752
الصوفي

البعث98.39األولىإنكليزيعربي سوري2002هيفاء

البعث98.261األولىإنكليزيعربي سوري2003رنامجد سهيل زريبيالكويت10820060242111336

البعث98.217األولىإنكليزيعربي سوري2003سهامحسين مرهف عبدوالكويت10920060243110650

البعث98.162األولىإنكليزيعربي سوري2002هالحسام مهند المصريالكويت11020060244101280

البعث97.75األولىإنكليزيعربي سوري2002هناديرؤى عدنان السندقطر11120060245101046

البعث97.21األولىإنكليزيعربي سوري2002ساميهالياس نبيه جرجسالكويت11220060246101273

سمر عبد الرحمان مصر11320060247231888
شبلوط

البعث97.074األولىإنكليزيعربي سوري2002سهام

تشرين99.761األولىإنكليزيعربي سوري2003سناءسميرة كمال معتوقالكويت11420060248121418

تشرين99.485األولىإنكليزيعربي سوري2002جلوريادانييال حنا وستينالكويت11520060249101260

عبدهللا عبد الرحمن الكويت11620060250131286
فواخرجي

تشرين98.651األولىإنكليزيعربي سوري2003خنساء

تشرين98.075األولىإنكليزيعربي سوري2003سومرسوزان أكرم يوسفالكويت11720060251131288

تشرين98.004األولىإنكليزيعربي سوري2003خولةنور عبد هللا ملكالكويت11820060252110645

تشرين97.728األولىإنكليزيعربي سوري2002سالميزن رضوان زهرهاإلمارات11920060253100878

تشرين97.674األولىإنكليزيعربي سوري2003هناديحال سامر االذكىاإلمارات12020060254100882
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تشرين97.558األولىإنكليزيعربي سوري2002زهرةتسنيم خالد عبد هللاالكويت12120060255110600

تشرين97.367األولىإنكليزيعربي سوري2002فاطمههيا أحمد عربي كاتبيالكويت12220060256102180

حماه100األولىإنكليزيعربي سوري2002فريالسامر عبد هللا عنقهالكويت12320060257111877

حماه99.696األولىإنكليزيعربي سوري2003هدىمحمد عبد المنعم عديالكويت12420060258110625

وجد عبد الحليم نصر الكويت12520060259110583
عطار

حماه99.307األولىإنكليزيعربي سوري2002صباح

حماه99.143األولىإنكليزيعربي سوري2003عبيرعبدهللا عدنان شرابياألردن12620060260100318

حماه98.12األولىإنكليزيعربي سوري2003سوسناحمد ابراهيم بظاإلمارات12720060261110305

رشا عبد الرحمن الشيخ اإلمارات12820060262101055
سعد

حماه97.59األولىإنكليزيعربي سوري2002لينا

حماه97.47األولىإنكليزيعربي سوري2003مروهماريا ناصر خلوفاإلمارات12920060263100492

عمر عبد السالم اإلمارات13020060264100748
الصباغ

حماه97.04األولىإنكليزيعربي سوري2002سوسن

طرطوس100األولىإنكليزيعربي سوري2002وفاءبتول علي محمودإيران13120060265101963

طرطوس99.417األولىإنكليزيعربي سوري2002ميرفتمايا عيسى الشقوفالكويت13220060266111802

طرطوس99.008األولىإنكليزيعربي سوري2003كاتياصفاء منذر نابلسيالكويت13320060267110714

طرطوس98.217األولىإنكليزيعربي سوري2002كنازمحمد ابراهيم حسناإلمارات13420060268100876
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وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام ابراهيم
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