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السورية العربية الجمهورية   

العالي التعليم وزارة   

اسم األمالكنيةاسم األباالسممصدر الشهادةرقم االكتتابالتسلسل
تاريخ 

الميالد
الجنسية

دورة 

التفاضل
الجامعةالرغبة المقبول بهامجموع التفاضللغة التفاضل

  عالمة االختصاص 

(للغات)

479دمشقاللغة العربية1664فرنسيثانيةعربي سوري1999جوريةاإلبراهيمكاملحسندمشق11824

464دمشقاللغة العربية1511انكليزيأولىعربي سوري1999صفاءالداالتيشريفمرحريف دمشق22592

488دمشقاللغة العربية1483فرنسيأولىعربي سوري1996باسمهالحورانيموفقريمدمشق314366

466حلباللغة العربية1443انكليزيثانيةعربي سوري1995سناءعلوانعمادفاطمهحلب414282

471الالذقيةاللغة العربية1692انكليزيأولىعربي سوري1998رجاءمخلوفجميلحسنالالذقية51261

500الالذقيةاللغة العربية1687انكليزيأولىعربي سوري1999بدريهسمورعبد هللازينالالذقية61780

468الالذقيةاللغة العربية1602انكليزيأولىعربي سوري1998اسمهانالدعبولعيسىايلينالالذقية75826

515الالذقيةاللغة العربية1460فرنسيأولىعربي سوري1998سهاميوسفعلم الدينبثينهالالذقية86345

461طرطوساللغة العربية1646انكليزيأولىعربي سوري1998بديعهسالمحسنتميمطرطوس9325

502حمصاللغة العربية1687انكليزيأولىعربي سوري1999عيدهسلطاننصرمرححمص103778

544حمصاللغة العربية1593انكليزيأولىعربي سوري2000هناءالخضورحمدوهديلحمص115121

462حمصاللغة العربية1396انكليزيأولىعربي سوري1999منىالعبودخالدعليحمص12594

323دمشقاللغة اإلنكليزية1534انكليزيأولىعربي سوري1998أميرهحسنأمينعليدرعا131606

325الالذقيةاللغة اإلنكليزية1816انكليزيأولىعربي سوري1998كوثرطرافعليريمالالذقية145707

378الالذقيةاللغة اإلنكليزية1726انكليزيأولىعربي سوري1999أدماابراهيمعصامياراالالذقية158096

364حمصاللغة اإلنكليزية1774انكليزيأولىعربي سوري1999هيامالخضرغسانهبهحمص164123

348حمصاللغة اإلنكليزية1727انكليزيأولىعربي سوري1999ثرياالمحمدرمضانيزنحمص17386

336حمصاللغة اإلنكليزية1680انكليزيأولىعربي سوري1998نجاحقليحبهجتفيروزحمص184070

337حمصاللغة اإلنكليزية1423انكليزيأولىعربي سوري1998سحركنوجديبعبدو الرحمنحمص19712

376حمصاللغة اإلنكليزية1289انكليزيأولىعربي سوري1999رسومالسعيدهمحمودغديرحمص201021

263حمصاللغة الفرنسية1558فرنسيأولىعربي سوري2000خديجهالسليمانعيسىسارهحمص215263

دمشقاللغة الروسية1700انكليزيأولىعربي سوري2000منيفهمياابراهيمتاالالالذقية225771

دمشقاللغة الروسية1592انكليزيأولىعربي سوري2000سميرهعباسطالعالمهاالالذقية235986

دمشقاللغة الروسية1425انكليزيثانيةعربي سوري1996نظليهسبيناتيمحمداكرمميرندريف دمشق248984

دمشقاللغة الروسية1391انكليزيأولىعربي سوري1990وفيقهعلياحمدمحمددمشق255063

دمشقاللغة الروسية1375انكليزيثانيةعربي سوري1988سعديهالحاج سرحانمحمد امينياسردمشق264354

دمشقاللغة الروسية1317انكليزيأولىعربي سوري2000هيامديوبأميرالراحماة2710609

دمشقاللغة الروسية1249انكليزيأولىعربي سوري1998وصالالديابصالحشيريندمشق2811251

دمشقاللغة الروسية1221انكليزيأولىعربي سوري1999هناءالدرويشمجاهدرامادمشق2912526

حمصاللغة الفارسية1304انكليزيأولىعربي سوري1998ماليهالزيدانسليمانأحمدحمص301324

دمشقالجغرافية1312انكليزيثانيةعربي سوري1993مراكزرستمغسانليناطرطوس314963

دمشقالجغرافية1304انكليزيثانيةعربي سوري1997أملالمرحرحخالدطارقدمشق324752

دمشقالجغرافية1192فرنسيأولىعربي سوري1996خولهخليلعمادفاطمه الزهراءريف دمشق335952

الالذقيةالجغرافية1701انكليزيثانيةعربي سوري1998ندىبناوييوسفعليالالذقية34737

الالذقيةالجغرافية1557فرنسيأولىعربي سوري1998خديجهالكنانيمحسنمضرالالذقية353043

الالذقيةالجغرافية1453انكليزيثانيةعربي سوري1999سلمىابراهيمشفيقمحمدالالذقية361241
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الالذقيةالجغرافية1436انكليزيثانيةعربي سوري2000رفيدهديبهغسانسنانالالذقية371658

الالذقيةالجغرافية1365فرنسيثانيةعربي سوري1998كهرمانحمدانشريفأملالالذقية386690

الالذقيةالجغرافية1326انكليزيأولىعربي سوري1997ابتسامزوباريايمنمهندالالذقية39790

الالذقيةالجغرافية1258انكليزيأولىعربي سوري1994اميرهسلطاننصرندىالالذقية407842

الالذقيةالجغرافية1244انكليزيأولىعربي سوري1999رئيسهطويشهضاحيفاتنالالذقية417567

الالذقيةالجغرافية1209فرنسيثانيةعربي سوري1997عزيزهاسماعيلمنيفريمالالذقية427314

الالذقيةالجغرافية1139انكليزيثانيةعربي سوري1998رئيفهزيدانحمزهحاتمالالذقية431321

طرطوسالجغرافية1518انكليزيثانيةعربي سوري1999فاطمهعيسىمظهرياسمينطرطوس443627

طرطوسالجغرافية1186انكليزيثانيةعربي سوري1999كوكبهاللسلمانفاطمهحماة4510235

دمشقالتاريخ1508انكليزيأولىعربي سوري1999نجاحزينبهيثموالءدمشق4611244

دمشقالتاريخ1292انكليزيثانيةعربي سوري1999امنهالمصرياحمدرنادمشق4711247

دمشقالتاريخ1233انكليزيأولىعربي سوري1998منيفهشعبانتيسيرجعفرريف دمشق48609

دمشقالتاريخ1181انكليزيثانيةعربي سوري1997يسرىمزهرمزهرعدناندمشق495634

دمشقالتاريخ1100فرنسيأولىعربي سوري1998سلوىعثمانفوازمحمددمشق50105

حلبالتاريخ1454فرنسيأولىعربي سوري1998كفايةكياليمحمدوديععبادهحلب514400

حلبالتاريخ1346فرنسيأولىعربي سوري1996كفايةكياليمحمدربيعبراءحلب526756

حلبالتاريخ1233فرنسيثانيةعربي سوري1998سميهخطيبمحمدمحمدخيرحلب534650

الالذقيةالتاريخ1583انكليزيأولىعربي سوري1999فيروزديوبهيثمأنورالالذقية541066

الالذقيةالتاريخ1576انكليزيأولىعربي سوري1998سهامحمدانبديعزينالالذقية551069

الالذقيةالتاريخ1539انكليزيأولىعربي سوري1991ناديةعباسسليمانغيهبدير الزور561158

الالذقيةالتاريخ1412انكليزيثانيةعربي سوري1999منيرهدرويشحسنرغدطرطوس574709

الالذقيةالتاريخ1362فرنسيأولىعربي سوري1997هنوفالجدوعطالبفاطمهالالذقية587597

الالذقيةالتاريخ1307انكليزيأولىعربي سوري1997مريمفسخهمحمودشاديحمص592137

الالذقيةالتاريخ1301فرنسيأولىعربي سوري1999اميرهاسماعيلرشيدلماحماة6010342

الالذقيةالتاريخ1282فرنسيأولىعربي سوري1999رقيهزمزمحسنمهاالالذقية614953

الالذقيةالتاريخ1266فرنسيأولىعربي سوري1999سناءبدركمالرنيمطرطوس623478

حمصالتاريخ1610انكليزيأولىعربي سوري1998صباحالضاهرمحمدخضرحمص63894

حمصالتاريخ1492انكليزيأولىعربي سوري1999ضاويهاسماعيلمحمدمصطفىحمص64905

حمصالتاريخ1365انكليزيثانيةعربي سوري1998نعيمهالمحمدعبدهللاوالءحمص655267

حمصالتاريخ1329انكليزيأولىعربي سوري1996ساميهاالبراهيمسليمانرمضانحمص662061

حمصالتاريخ1300فرنسيأولىعربي سوري1998تباركالغزيعمروالءحمص674525

حمصالتاريخ1296انكليزيأولىعربي سوري1995رجاءالسليمانعليرهفحمص685919

حمصالتاريخ1155انكليزيأولىعربي سوري1998ضحوكالديبةشاكرنورحماة6910725

حمصالتاريخ1150فرنسيأولىعربي سوري1999ليلىاالحمدشعبانقصيحمص701353

دمشقالفلسفة1506انكليزيأولىعربي سوري2000هاالالحلوهغسانمحمدحمص71212

الالذقيةالفلسفة1464فرنسيأولىعربي سوري1998مطيعهمقديديونسرهفالالذقية725365
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الالذقيةالفلسفة1423انكليزيأولىعربي سوري1999فدوىاسماعيلمحفوضزينهطرطوس734786

الالذقيةالفلسفة1386انكليزيثانيةعربي سوري1999ريمهمحمودعبدالكريمرقيهحماة749915

الالذقيةالفلسفة1372انكليزيأولىعربي سوري2000آمالزيدانزيدانآالءحماة7510386

الالذقيةالفلسفة1150فرنسيأولىعربي سوري1999نجاحشاهينهيثمعليطرطوس76519

دمشقعلم االجتماع1487فرنسيأولىعربي سوري1997صباحمحفوضرضياننواردمشق775368

دمشقعلم االجتماع1431فرنسيأولىعربي سوري1968منيرهديوبمحمدرجاءدمشق7816007

دمشقعلم االجتماع1355انكليزيأولىعربي سوري1998معينهمحمدفؤادبشاردمشق79736

دمشقعلم االجتماع1274فرنسيأولىعربي سوري1999فاطمةغاليمحمد خيرمحمد مؤمنريف دمشق8055

دمشقعلم االجتماع1215انكليزيأولىعربي سوري1980ثمينهبدورعلياسماءدمشق8113683

دمشقعلم االجتماع1181فرنسيثانيةعربي سوري1999هناءديوبحمزهحسندمشق82562

دمشقعلم االجتماع1145انكليزيثانيةعربي سوري1999فلكالخاونديمحمد راتباحمدالقنيطرة83334

حلبعلم االجتماع1230انكليزيأولىعربي سوري1994علياءجليالتيعمادالدينسهامحلب8414672

الالذقيةعلم االجتماع1610انكليزيثانيةعربي سوري1995حمديهسعدسميررهامالالذقية857211

الالذقيةعلم االجتماع1488فرنسيثانيةعربي سوري1995فاطمهابراهيمرفيقعليالالذقية862601

الالذقيةعلم االجتماع1478انكليزيأولىعربي سوري1999مريممعروفحارسادريسالالذقية871360

الالذقيةعلم االجتماع1213فرنسيأولىعربي سوري1981وظيفهحريبهزريفنبيالالالذقية888655

الالذقيةعلم االجتماع1185فرنسيثانيةعربي سوري2000مريمشبانيزهيررغدالالذقية895527

الالذقيةعلم االجتماع1133انكليزيثانيةعربي سوري1999ساميهحويجهشكريزينبالالذقية906037

دمشقالمكتبات والمعلومات1384انكليزيثانيةعربي سوري1977سكينهصالحمحمدثائرهدمشق9114855

دمشقالمكتبات والمعلومات1341انكليزيثانيةعربي سوري1999غصونحمودسليمانجابرطرطوس92853

دمشقالمكتبات والمعلومات1320انكليزيثانيةعربي سوري1999وعدديبوسعيدرهامالقنيطرة935614

دمشقالمكتبات والمعلومات1202انكليزيثانيةفلسطيني سوري1998اميمةقبالويعبد الوهابميساءالقنيطرة945278

الالذقيةالمكتبات والمعلومات1479انكليزيثانيةعربي سوري1993سهيالعبودعليوعددمشق9515278

الالذقيةالمكتبات والمعلومات1455انكليزيأولىعربي سوري2000ندىحسانعزتحيدرهالالذقية961499

الالذقيةالمكتبات والمعلومات1409انكليزيثانيةعربي سوري1999هيفاءيوسفعماددعاءالالذقية975534

الالذقيةالمكتبات والمعلومات1387انكليزيأولىعربي سوري1999انيسهالراعينايفريمحماة9810749

الالذقيةالمكتبات والمعلومات1363فرنسيأولىعربي سوري1999سهيالفاطمهآصفأوسكارالالذقية995464

الالذقيةالمكتبات والمعلومات1361فرنسيثانيةعربي سوري1998ليلىحسنيوسفعبيرالالذقية1005630

الالذقيةالمكتبات والمعلومات1294انكليزيأولىعربي سوري1978مجيدهالعليشاهررائدطرطوس1011587

دمشقاآلثـــــــار1536انكليزيأولىعربي سوري1999ختامدحروجمحمدسانديدمشق10210433

دمشقاآلثـــــــار1406فرنسيثانيةعربي سوري1999سميحهالحجليفؤادرعدالسويداء103276

دمشقاآلثـــــــار1396فرنسيأولىعربي سوري1999ميساءعباسسميععليحماة1041852

دمشقاآلثـــــــار1269انكليزيثانيةعربي سوري1998سميرهالناصيرفتحيبتولدمشق10514822

حلباآلثـــــــار1246انكليزيأولىعربي سوري1997فاطمهالخطابمحمدحمودحلب1063528

حلباآلثـــــــار1173انكليزيأولىعربي سوري1985صبيحهالشيخ ابراهيممحمودعيسىحلب1074299

دمشقاإلعـــــالم1927انكليزيأولىعربي سوري1999رويداصبوحعليلوريندمشق10811480
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دمشقاإلعـــــالم1905انكليزيأولىعربي سوري1999آمالبعيتيبسامشامالالذقية1095872

دمشقاإلعـــــالم1852انكليزيأولىعربي سوري1999صفاءحشمهعليرزانالالذقية1104883

دمشقاإلعـــــالم1788انكليزيثانيةعربي سوري1999رجاءحسونمصطفىحنينريف دمشق1112418

دمشقاإلعـــــالم1755انكليزيأولىعربي سوري1999منالدادهنادرمحارالالذقية1124755

دمشقاإلعـــــالم1539انكليزيأولىعربي سوري2000عبيرالعدلمحمودحليمةدمشق11311246

دمشقاإلعـــــالم1505انكليزيأولىعربي سوري1999هناديالنجارمحمد عمرنغمريف دمشق1143001

دمشقالحقوق1867انكليزيأولىعربي سوري1970رفيقهبدورمحمدغصونالقنيطرة1157915

دمشقالحقوق1866فرنسيأولىعربي سوري1990نجوهالشعرانيبشارارشيدنبيههالقنيطرة1167769

دمشقالحقوق1857انكليزيثانيةعربي سوري1999فاطمهطفيليهعبدالرحيماحمدريف دمشق117173

دمشقالحقوق1748انكليزيثانيةعربي سوري1999بثينهابو شاحاحسانسلمانريف دمشق118360

دمشقالحقوق1742انكليزيأولىعربي سوري1999ردينهحسينعليعالءريف دمشق119443

دمشقالحقوق1728انكليزيأولىعربي سوري1998جميلهالمرزوقانورسميرهريف دمشق1202145

دمشقالحقوق1718انكليزيثانيةعربي سوري1998قمرمصطفىخليلعماد الدينريف دمشق1211314

دمشقالحقوق1704انكليزيأولىعربي سوري1999غادهالخضرحسينهياريف دمشق1223148

دمشقالحقوق1681فرنسيأولىعربي سوري1995خلودابراهيمنضالديانادمشق12316002

دمشقالحقوق1653انكليزيأولىعربي سوري1999اسمهانابراهيمهيثممجددمشق124573

دمشقالحقوق1646انكليزيثانيةعربي سوري1999مريمالمليحانمحمداحمدالقنيطرة125371

دمشقالحقوق1627انكليزيثانيةعربي سوري1999ميساءعجيبمحمدعليطرطوس126407

دمشقالحقوق1627انكليزيأولىعربي سوري2000سهيلههزيمعليحالريف دمشق1273129

درعاالحقوق1580انكليزيأولىعربي سوري1997منالالخضرمحمودحسندرعا1281404

درعاالحقوق1578فرنسيأولىعربي سوري1973باهرةالخالدمحمد نجدتخلدوندرعا1291439

درعاالحقوق1408انكليزيثانيةعربي سوري1998ابتسامطالبعليعالءدرعا1301592

درعاالحقوق1318انكليزيثانيةعربي سوري1996رابعةالفاعورياحمدعبد الجليلدرعا1311540

القنيطرةالحقوق1695انكليزيثانيةعربي سوري1987روزهالمرأحمدعليالقنيطرة1322028

القنيطرةالحقوق1600انكليزيثانيةعربي سوري1999اكتماليحيىنوافمرهفالقنيطرة1332243

القنيطرةالحقوق1108انكليزيأولىعربي سوري1991مهاسخانةسميرمحمدأميندمشق1342261

حلبالحقوق1677انكليزيثانيةعربي سوري2000يسرىمحمدعبدالحكيمزكرياحلب1354919

حلبالحقوق1653انكليزيأولىعربي سوري1999رجاءالكرمسميرعبد هللاحمص136451

حلبالحقوق1553فرنسيأولىعربي سوري1974نديمهاليوسفعدنانغسانحمص1372403

حلبالحقوق1513انكليزيأولىعربي سوري1999سالمسلمانسلماناحمدحمص138125

حلبالحقوق1510انكليزيأولىعربي سوري2000خديجهقدورحسينأحمددمشق139558

حلبالحقوق1502فرنسيثانيةعربي سوري2000هناءالعبدهللاعمرمحمدحلب140132

حلبالحقوق1484انكليزيثانيةعربي سوري1991عزيزةصالحصالحجهادالالذقية1413184

حلبالحقوق1455فرنسيأولىعربي سوري1996صفاءالحسينغسانعبدالرحمنحمص1422843

حلبالحقوق1407انكليزيأولىعربي سوري1993غصونالحلبيمحمدياسرنادرهحلب14312534

حلبالحقوق1406فرنسيأولىعربي سوري1999رابعهطحانمحمدمصطفىحلب1444493
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حلبالحقوق1405فرنسيأولىعربي سوري1999أمينةخمومحمدخيرمحمودحلب1454176

حلبالحقوق1376انكليزيثانيةعربي سوري1999فاطمهناطورمحمد سالمنورالالذقية1467933

حلبالحقوق1287فرنسيثانيةعربي سوري1999صبريهالكرديبكريمحمدديبحلب1474140

حلبالحقوق1264انكليزيثانيةعربي سوري1998سلوىالسالمهأحمدمجدحلب1484069

ادلبالحقوق1614انكليزيثانيةعربي سوري1999يسرىالثلجيمحمدماهرالقنيطرة149463

ادلبالحقوق1544فرنسيثانيةعربي سوري1985امالابراهيمحسنيحيىطرطوس1501951

ادلبالحقوق1530فرنسيأولىعربي سوري1997إلهامالفارسحسيندانيهدمشق15116001

ادلبالحقوق1419انكليزيثانيةعربي سوري1998فائزهالياسينمحمودعليويحماة1521158

ادلبالحقوق1415انكليزيأولىعربي سوري1990سفيرهسلومجمالكريمدمشق1536124

ادلبالحقوق1337انكليزيثانيةعربي سوري1999فلايرحسنصافيحيدردمشق154128

ادلبالحقوق1293فرنسيأولىعربي سوري1998هنديهمرادإبراهيممراددمشق1554259

ادلبالحقوق1209انكليزيأولىعربي سوري1998فاطمةالمحمودعبد الحليممحمدالالذقية1561037

ادلبالحقوق1187انكليزيأولىعربي سوري1991نائالأحمديحيسومرطرطوس1571618

ادلبالحقوق1112فرنسيأولىعربي سوري1997فاطمهحماميمصطفىهيامحلب15814401

دير الزورالحقوق1685انكليزيأولىعربي سوري1975حياةحمدانحمدانراميحمص1592040

دير الزورالحقوق1556انكليزيثانيةعربي سوري1999عفافسليم عليآصفعامرحماة160855

دير الزورالحقوق1445انكليزيثانيةعربي سوري1999سهامصافيمحموديزندمشق161781

دير الزورالحقوق1375فرنسيأولىعربي سوري1999وليدةحسينعليعطوردمشق16210435

دير الزورالحقوق1345انكليزيثانيةعربي سوري1997رندهالحميديمحمدأحمددير الزور1631013

دير الزورالحقوق1320فرنسيأولىعربي سوري2000إيمانالرفاعيماهرمحمددمشق164280

دير الزورالحقوق1282فرنسيأولىعربي سوري1988عنودسكرانموسىوديانريف دمشق1659705

دير الزورالحقوق1251انكليزيأولىعربي سوري1998سناءبدركمالابراهيمطرطوس1661406

دير الزورالحقوق1208انكليزيأولىعربي سوري1997فطمهغزوليمحمدمرحدمشق16714569

دير الزورالحقوق1185فرنسيأولىعربي سوري1999رقيةالعريففالحروانحلب1688578

دير الزورالحقوق1176انكليزيثانيةعربي سوري2000يسرىادريسعليابراهيمدمشق169269

دير الزورالحقوق1128انكليزيأولىعربي سوري1996هيامجربوعمعتزقصيدمشق1703194

الالذقيةالحقوق1929فرنسيثانيةعربي سوري1999منارشاهينمحمديزنالالذقية1711724

الالذقيةالحقوق1843فرنسيأولىعربي سوري2000نجوىعمرانهيثمغديرالالذقية1721413

الالذقيةالحقوق1803انكليزيأولىعربي سوري2000انتصارمحمدمحمداليسارالالذقية1735637

الالذقيةالحقوق1799انكليزيثانيةعربي سوري1999سهيلهجرادمعروفثوبانالالذقية174892

الالذقيةالحقوق1780انكليزيأولىعربي سوري1999مهانوفلياسردعاءالالذقية1755703

الالذقيةالحقوق1747انكليزيثانيةعربي سوري1997فيروزاسماعيلمحمدعمارالالذقية1761229

الالذقيةالحقوق1744انكليزيثانيةعربي سوري2000سعادخضارعليحسنالالذقية177510

الالذقيةالحقوق1742فرنسيأولىعربي سوري2000رهيجهسليمصالححيدرهالالذقية1781137

الالذقيةالحقوق1739فرنسيأولىعربي سوري2000زينبحسنوضاحاحمدطرطوس179420

الالذقيةالحقوق1739انكليزيأولىعربي سوري2000هياميوسفآصفأنمارالالذقية180184
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الالذقيةالحقوق1704انكليزيأولىعربي سوري1999سكينهعبد الرحمنفؤادعليالالذقية1811456

الالذقيةالحقوق1702فرنسيأولىعربي سوري1998فادياسالمهفهدمحمدالالذقية1821122

الالذقيةالحقوق1702انكليزيثانيةعربي سوري2000رحابحمودنجيحأحمدالالذقية1831598

حمصالحقوق1733انكليزيأولىعربي سوري1999سوسنالمصطفىمحمدهياحمص1844129

حمصالحقوق1723فرنسيأولىعربي سوري1999مجدليناليوسفحكماتعايدهحمص1855117

حمصالحقوق1708انكليزيأولىعربي سوري2000اعتدالالحمدمحمودعليحمص186900

حمصالحقوق1681انكليزيأولىعربي سوري1998سمياشحودمحمدوجيهحمص187554

حمصالحقوق1673انكليزيأولىعربي سوري1998غيدهالمحمدطاللمعلىدرعا1882029

حمصالحقوق1660انكليزيأولىعربي سوري2000غيدهخضربدريزنطرطوس189712

حمصالحقوق1626انكليزيأولىعربي سوري1998غفرانمحمودأمينماهرحمص190833

حمصالحقوق1621فرنسيثانيةعربي سوري1991سهيالصبحعبدالهاديعبدالهاديدمشق1915859

حمصالحقوق1610فرنسيأولىعربي سوري2000ليلىالنيسانيماجدعصامحمص192321

حمصالحقوق1608انكليزيأولىعربي سوري1999اميرهحسناكرماحمدحمص193727

حمصالحقوق1607انكليزيثانيةعربي سوري1998وزيرهبو حسنرمضانعليحمص1941552

حمصالحقوق1603انكليزيأولىعربي سوري2000عزيزهعبدوصالحمعالحمص195176

دمشقالمناهج وتقنيات التعليم/ التربية 1465انكليزيأولىفلسطيني سوري1997نوالفارسمحمدفراسدمشق1963179

حلبالمناهج وطرائق التدريس/ التربية 1315انكليزيثانيةعربي سوري1997نورةاألرعمادبيانحلب19713204

حلبالمناهج وطرائق التدريس/ التربية 1178انكليزيأولىعربي سوري1997منىرزيهخالدآيهحلب19816585

حلبالمناهج وطرائق التدريس/ التربية 1174فرنسيأولىعربي سوري2000امينهشرفورمضانكوثرحلب1999170

حلبالمناهج وطرائق التدريس/ التربية 1170انكليزيأولىعربي سوري2000املعلكومهمحمدمفيدهحلب2008751

الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/ التربية 1525فرنسيأولىعربي سوري1999مناالمهرثابتمهرانالالذقية2011001

الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/ التربية 1520انكليزيأولىعربي سوري2000وفاءعليموفقانسامحماة20210537

الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/ التربية 1488انكليزيأولىعربي سوري1999رميلةخزامعلي آيةالالذقية2035555

الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/ التربية 1476فرنسيثانيةعربي سوري2000ميثاءحبيبسامرالمقدادالالذقية2041638

الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/ التربية 1473انكليزيثانيةعربي سوري1997فيروزجديدسهيلمحمدالالذقية2052866

الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/ التربية 1467انكليزيأولىعربي سوري1999سميرهشمعونعيسىزينالالذقية206858

الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/ التربية 1438فرنسيثانيةعربي سوري1998داللسليمانفارسروانطرطوس2073568

الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/ التربية 1412انكليزيأولىعربي سوري1999وفاءحكيممحمديحيىطرطوس208413

الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/ التربية 1401انكليزيأولىعربي سوري1999كوثرهاللهعناندعاءالالذقية2095483

الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/ التربية 1352انكليزيثانيةعربي سوري1999ختاماليقهنصرغيثالالذقية210853

الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/ التربية 1329فرنسيثانيةعربي سوري1999فاتننمرهنعيمريمحماة21110233

الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/ التربية 1329انكليزيثانيةعربي سوري1997سميحةدرويشبشاررهفالالذقية2127219

الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/ التربية 1238انكليزيأولىعربي سوري1998خزناسلومحسنحنانالالذقية2135533

الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/ التربية 1216فرنسيأولىعربي سوري1998اميرهشاميأحمدبلسمحماة21410923

الالذقيةالمناهج وتقنيات التعليم/ التربية 1188فرنسيأولىعربي سوري1999وجيهابدوررفعتحيدرحماة2151285

حمصالمناهج وطرائق التدريس/ التربيـــة 1541فرنسيأولىعربي سوري1998عبيرالضائعرائقعديحمص2162262
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حمصالمناهج وطرائق التدريس/ التربيـــة 1497انكليزيأولىعربي سوري1997وفاءعابدهرضوانمرامحمص2176337

حمصالمناهج وطرائق التدريس/ التربيـــة 1423فرنسيثانيةعربي سوري1984بديعهحسنعبدالعزيزعائدهحمص2186127

حمصالمناهج وطرائق التدريس/ التربيـــة 1393انكليزيأولىعربي سوري1986أملشاهينعيسىبشارحمص2191854

حمصالمناهج وطرائق التدريس/ التربيـــة 1376فرنسيأولىعربي سوري1999رئيفهنصارعليابراهيمحمص2201517

حمصالمناهج وطرائق التدريس/ التربيـــة 1352انكليزيأولىعربي سوري1998رهيجهنجارسليمانبثينهحمص2215410

حمصالمناهج وطرائق التدريس/ التربيـــة 1315فرنسيأولىعربي سوري1999وفاءالجرديابراهيممنتجبحمص2221454

حمصالمناهج وطرائق التدريس/ التربيـــة 1302انكليزيأولىعربي سوري1997اكتمالورديقاسممحمدطرطوس2231857

دمشق(علم النفس)التربية 1543انكليزيأولىعربي سوري1993ريمهمحمدعليغديرحمص2242397

دمشق(علم النفس)التربية 1509انكليزيأولىعربي سوري1999مايهالرفاعيمحمودريمادمشق22515511

دمشق(علم النفس)التربية 1434انكليزيأولىعربي سوري1999سالمابوخضرعبد الرزاقنورهانريف دمشق2263358

دمشق(علم النفس)التربية 1358فرنسيأولىعربي سوري1999منىتقىعبدهبياندمشق22711336

دمشق(علم النفس)التربية 1267انكليزيثانيةعربي سوري1996ايمانالحسيناحمدعالريف دمشق2288717

دمشق(علم النفس)التربية 1223فرنسيأولىعربي سوري1997نجاحالجبليعدنانعليدمشق2295943

دمشق(علم النفس)التربية 1150انكليزيأولىعربي سوري1980زهوهادنوفمحمدشاهاريف دمشق2306077

حمص(علم النفس)التربية 1448فرنسيأولىعربي سوري1997نبيههحمدحسنجعفرحمص2311876

حمص(علم النفس)التربية 1189فرنسيأولىعربي سوري1999اكاسياالبرقفيصلكاتريندمشق23211255

دمشقالتربيـــة الخاصة1324فرنسيأولىعربي سوري2000منالحسينياسرعالدمشق23311252

دمشق(إرشاد نفسي)التربية 1562انكليزيثانيةعربي سوري2000عبيرالمزيدعمرساريهالقنيطرة2345221

دمشق(إرشاد نفسي)التربية 1276فرنسيثانيةعربي سوري1999ايمانصادقمحمدسالمسالمريف دمشق2355195

الالذقية(إرشاد نفسي)التربية 1633انكليزيأولىعربي سوري1999ملكيفرحههيثمغزلالالذقية2366238

الالذقية(إرشاد نفسي)التربية 1558انكليزيثانيةعربي سوري2000هالاسماعيلمحمددياناالالذقية2376057

الالذقية(إرشاد نفسي)التربية 1544انكليزيأولىعربي سوري1999داللديبهعليإستارالالذقية2384588

الالذقية(إرشاد نفسي)التربية 1518انكليزيثانيةعربي سوري1999رئيفهعليامينسامحالالذقية2391584

الالذقية(إرشاد نفسي)التربية 1507فرنسيثانيةعربي سوري1999بديعهعبد هللاعادلسلمىالالذقية2406049

الالذقية(إرشاد نفسي)التربية 1482انكليزيأولىعربي سوري1999انصافالبيرقمنذروردالالذقية241996

الالذقية(إرشاد نفسي)التربية 1413انكليزيأولىعربي سوري1998حرباياسينجهادفاطمهالالذقية2427586

الالذقية(إرشاد نفسي)التربية 1409انكليزيأولىعربي سوري2000انتصارمحمدمحمدحيدرهالالذقية2431279

الالذقية(إرشاد نفسي)التربية 1379انكليزيأولىعربي سوري2000ودادفارسهيثمانتصارحماة24410844

الالذقية(إرشاد نفسي)التربية 1259فرنسيثانيةعربي سوري1998مواصفحميشهنضالاعتدال القمرالالذقية2454589

الالذقية(إرشاد نفسي)التربية 1143انكليزيأولىعربي سوري1997ميساءعليبسامعليالالذقية2462583

حمص(إرشاد نفسي)التربية 1642انكليزيأولىعربي سوري1999لجينرمضونسائرسارهحمص2474481

حمص(إرشاد نفسي)التربية 1637فرنسيأولىعربي سوري1999ليناالنقريسليمانماياحمص2484285

حمص(إرشاد نفسي)التربية 1612انكليزيأولىعربي سوري1999احكاممحفوضعليمريمحمص2495427

حمص(إرشاد نفسي)التربية 1595انكليزيأولىعربي سوري1998رفيدهنصرعلييمنىدمشق25011258

حمص(إرشاد نفسي)التربية 1568انكليزيأولىعربي سوري2000نوالعيسىمصطفىموسىحمص251715

حمص(إرشاد نفسي)التربية 1417فرنسيأولىعربي سوري1987جهينهعبودحسنهاديحمص2522675
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حمص(إرشاد نفسي)التربية 1416فرنسيأولىعربي سوري1999سحركولكوتامرأحمدحمص2531719

حمص(إرشاد نفسي)التربية 1406انكليزيأولىعربي سوري1997نادياعثمانناصرعليحمص2542360

حمص(إرشاد نفسي)التربية 1381فرنسيأولىعربي سوري1995وسيلهالجورانيمحمدختامحمص2555752

حمص(إرشاد نفسي)التربية 1359انكليزيأولىعربي سوري1999محاسنخنسةياسرمحسنحمص256164

حمص(إرشاد نفسي)التربية 1273انكليزيثانيةعربي سوري1999ميساءيونسايمنميسطرطوس2573506

حمص(إرشاد نفسي)التربية 1210انكليزيأولىعربي سوري2000مهاصالحاحمدمحمدحمص2582501

حمص(إرشاد نفسي)التربية 1150فرنسيثانيةعربي سوري2000فوزيهالمصريعبد هللاباسلحمص2591367

طرطوس(إرشاد نفسي)التربية 1268انكليزيثانيةعربي سوري2000افضالزينبنديمريمطرطوس2603589

طرطوس(إرشاد نفسي)التربية 1163انكليزيأولىعربي سوري1997عروبهمحمودفايزعليطرطوس261492

دمشقغير ملتزم (معلم صف)التربية 1760فرنسيأولىعربي سوري1999يسرى غايرليحسنرقيهالقنيطرة2627479

دمشقغير ملتزم (معلم صف)التربية 1745انكليزيأولىعربي سوري2000سلمىعوندرغامزينبدمشق26311249

دمشقغير ملتزم (معلم صف)التربية 1683انكليزيأولىعربي سوري1997زينبالجمعهاحمدصباححلب26412758

دمشقغير ملتزم (معلم صف)التربية 1602انكليزيأولىعربي سوري2000معينهاسعدعبد الكريممرامحماة26510550

دمشقغير ملتزم (معلم صف)التربية 1599انكليزيأولىعربي سوري1999ازدهارديبواحمدحنينطرطوس2663864

دمشقغير ملتزم (معلم صف)التربية 1593انكليزيثانيةعربي سوري1999تماضرمخلوفرضاسانديدمشق26711250

دمشقغير ملتزم (معلم صف)التربية 1551انكليزيأولىعربي سوري2000فاطمةالمكاويعبدالمعطيحمودريف دمشق268460

دمشقغير ملتزم (معلم صف)التربية 1546فرنسيأولىعربي سوري1999خديجهالعليخالدنورالقنيطرة2697173

دمشقغير ملتزم (معلم صف)التربية 1540انكليزيثانيةعربي سوري1999اميرهكفاهاشممايادمشق27015144

درعاغير ملتزم (معلم صف)التربية 1749انكليزيأولىعربي سوري1998جليلهالكلشسعيدراميدرعا271426

درعاغير ملتزم (معلم صف)التربية 1605انكليزيثانيةعربي سوري1999عائشهخياطاسامهكاتيادرعا27210183

درعاغير ملتزم (معلم صف)التربية 1359فرنسيأولىعربي سوري2000فايزهخلفحسنيوسفدرعا273308

السويداءغير ملتزم (معلم صف)التربية 1598فرنسيأولىعربي سوري1999شقراويهابو جهجاهسعدووفاءالسويداء2741736

القنيطرةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1816فرنسيأولىعربي سوري1999صباحالخالدمحمدمياسةالقنيطرة2757752

القنيطرةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1798انكليزيأولىعربي سوري1992نجوهارشيد الشعرانيبشارالفتالقنيطرة2767299

القنيطرةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1766انكليزيأولىعربي سوري1997صبحهعبيدمحمدخديجهالقنيطرة2777419

القنيطرةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1644انكليزيأولىعربي سوري1995معينهابودقهسلمانرهامالقنيطرة2787496

القنيطرةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1630فرنسيأولىعربي سوري1997ابتسامغريباحمديمامهالقنيطرة2797871

القنيطرةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1378انكليزيثانيةعربي سوري1999مشاعلالعليعليآالءالقنيطرة2805775

حلبغير ملتزم (معلم صف)التربية 1641انكليزيأولىعربي سوري1997فاطمهالمحمدناجيندىحلب28113759

حلبغير ملتزم (معلم صف)التربية 1512انكليزيثانيةعربي سوري1999ضياءطبرهياسرراماحلب2829423

حلبغير ملتزم (معلم صف)التربية 1500فرنسيأولىعربي سوري2000صباحعمشانزكريازينبحلب2839445

حلبغير ملتزم (معلم صف)التربية 1463انكليزيثانيةعربي سوري1998وحيدهالمصطفىمحمودمحمدحلب284553

حلبغير ملتزم (معلم صف)التربية 1381انكليزيأولىعربي سوري2000ندىزعيربانيبكري شرف الديننورحلب2858183

حلبغير ملتزم (معلم صف)التربية 1380فرنسيثانيةعربي سوري1998فادياجزماتيمحمدآالءحلب28614001

حلبغير ملتزم (معلم صف)التربية 1359فرنسيأولىعربي سوري1999خديجهشحادهعليحسينحلب2871005

حلبغير ملتزم (معلم صف)التربية 1321انكليزيثانيةعربي سوري1998ميساءطراقجيمروانرناالالذقية2887186
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حلبغير ملتزم (معلم صف)التربية 1241انكليزيثانيةعربي سوري2000أملبطلعثماننورحلب28914352

حلبغير ملتزم (معلم صف)التربية 1225فرنسيأولىعربي سوري1997سلوىالسالمهاحمدلمىحلب29013539

حلبغير ملتزم (معلم صف)التربية 1212انكليزيأولىعربي سوري1985هدىدبامحمدعالء الدينراويهحلب29112414

حلبغير ملتزم (معلم صف)التربية 1162فرنسيأولىعربي سوري2000سكينةاإلبراهيميحيىفاطمةحلب2929491

حلبغير ملتزم (معلم صف)التربية 1161فرنسيثانيةعربي سوري1985منتهىعقادصالحعالحلب29312472

حلبغير ملتزم (معلم صف)التربية 1122انكليزيأولىعربي سوري1999رويدةعبيدسليمأمانيادلب2942221

ادلبغير ملتزم (معلم صف)التربية 1157انكليزيثانيةعربي سوري2000أميرة الحاج حسنالقطانمحمدعليحمص29514

الالذقيةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1966انكليزيأولىعربي سوري1999طليعهابراهيمعدنانليناالالذقية2966281

الالذقيةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1890انكليزيأولىعربي سوري2000عائدهالعليهيثممرحطرطوس2973202

الالذقيةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1829انكليزيثانيةعربي سوري1999هاجرعجيبنعيمنورالالذقية2986214

الالذقيةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1808انكليزيأولىعربي سوري1998فادياسعيدمحمدياراالالذقية2995877

الالذقيةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1774انكليزيثانيةعربي سوري1999اسمرينالسكجمحمدماياالالذقية3004995

الالذقيةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1765فرنسيأولىعربي سوري2000ليالمرهجاحمدلبنىالالذقية3015816

الالذقيةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1699انكليزيثانيةعربي سوري1999نمنومخليفهخليفههبهالالذقية3025922

الالذقيةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1697فرنسيأولىعربي سوري1999سلمىاحمدعزتحسنطرطوس303435

الالذقيةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1671انكليزيأولىعربي سوري1998سميرهجبارهاحمدريمالالذقية3044886

الالذقيةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1665فرنسيثانيةعربي سوري1999جانيتمصطفىجميلندىالالذقية3055750

طرطوسغير ملتزم (معلم صف)التربية 1965انكليزيثانيةعربي سوري1999أملحسنحسينميسطرطوس3062703

طرطوسغير ملتزم (معلم صف)التربية 1811انكليزيأولىعربي سوري1999نجدهباللحسنماياطرطوس3073100

طرطوسغير ملتزم (معلم صف)التربية 1734انكليزيثانيةعربي سوري2000مريمزيدانمحسنرناطرطوس3082863

طرطوسغير ملتزم (معلم صف)التربية 1645فرنسيأولىعربي سوري2000اكتمالسليمانمالكربوعطرطوس3093600

طرطوسغير ملتزم (معلم صف)التربية 1640فرنسيثانيةعربي سوري1999نديمهعليهائلراماطرطوس3102755

طرطوسغير ملتزم (معلم صف)التربية 1543انكليزيأولىعربي سوري2000انيسهمحمدعدنانمحمدطرطوس311353

طرطوسغير ملتزم (معلم صف)التربية 1462فرنسيثانيةعربي سوري1998منىشحودنديمرهفطرطوس3123752

طرطوسغير ملتزم (معلم صف)التربية 1451فرنسيثانيةعربي سوري1996عبير مصطفىعليمحمدريماطرطوس3133871

طرطوسغير ملتزم (معلم صف)التربية 1445انكليزيثانيةعربي سوري2000سلفاناشعبانفراسأحمدطرطوس314864

طرطوسغير ملتزم (معلم صف)التربية 1444انكليزيثانيةعربي سوري1999سماهرجوهرهبسامزين العابدينطرطوس315440

طرطوسغير ملتزم (معلم صف)التربية 1442فرنسيثانيةعربي سوري1999يسرىالحلوهعليمريمحماة3169766

طرطوسغير ملتزم (معلم صف)التربية 1398انكليزيثانيةعربي سوري2000نهيداناصرماجدابراهيمطرطوس317214

طرطوسغير ملتزم (معلم صف)التربية 1358فرنسيثانيةعربي سوري2000خضرهالعبودنايفبنانحماة31810084

حمصغير ملتزم (معلم صف)التربية 1895انكليزيأولىعربي سوري2000نغمالسليماننبيلرشاحمص3194153

حمصغير ملتزم (معلم صف)التربية 1851انكليزيأولىعربي سوري1999فاتنسليمانباسمغفراندمشق32011253

حمصغير ملتزم (معلم صف)التربية 1824انكليزيأولىعربي سوري1998اسمهاناالبراهيممهناياراحمص3214133

حمصغير ملتزم (معلم صف)التربية 1818انكليزيأولىعربي سوري1998سهامابومزيدعبدالكريممحمدحمص322980

حمصغير ملتزم (معلم صف)التربية 1773انكليزيأولىعربي سوري1999عبيرالعموريابراهيمريمحمص3234803

حماةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1627انكليزيثانيةعربي سوري1998آمنهالخليفمحمدخالدحماة324977
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حماةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1503انكليزيثانيةعربي سوري1993غيداءالحاج زيناحمدمسلمهبهحماة32515118

حماةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1336انكليزيأولىعربي سوري1999روضهالشماليكنعانياراحماة32610016

حماةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1330فرنسيأولىعربي سوري2000جميلهاحمدمصطفىمرامحماة32710978

حماةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1209فرنسيأولىعربي سوري1999سماهرالعيسىحمدانكنانحماة3281778

حماةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1130انكليزيثانيةعربي سوري1998غيداءالحاج زيناحمد مسلممحمودحماة329222

حمصتدمرغير ملتزم (معلم صف)التربية 1327فرنسيثانيةعربي سوري1988صفيهالزينحيدرختامحمص3306697

دير الزورغير ملتزم (معلم صف)التربية 1595فرنسيثانيةعربي سوري2000نصرهالسميرصالحنورريف دمشق3312324

الحسكةغير ملتزم (معلم صف)التربية 1202انكليزيثانيةعربي سوري1999فهيمهكلياناالبيرنينوىالحسكة3325657

دمشقإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1675انكليزيأولىعربي سوري1980مجيدهالبهلولمحمدغيادمشق33312249

دمشقإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1660فرنسيأولىعربي سوري1999هديهشرف الدينأحمدأمانيريف دمشق3342127

دمشقإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1595انكليزيأولىعربي سوري1987تمامظروفمحمدليلىدمشق33513938

دمشقإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1523انكليزيأولىعربي سوري1999احالمالبواباحمدهياالقنيطرة3365766

دمشقإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1496انكليزيأولىعربي سوري1999مرفتالحاجسعيدبيانالقنيطرة3375303

دمشقإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1445انكليزيثانيةعربي سوري1999يسرىالقاسمتركيآالءريف دمشق3383760

دمشقإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1404فرنسيأولىعربي سوري1996عفتنصرهللا السعديعيسىهيادرعا33912507

دمشقإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1352انكليزيأولىعربي سوري1983امالابراهيمجهادعفراءريف دمشق3406087

دمشقإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1324انكليزيأولىعربي سوري1999حاكمهتلعهخالدثناءريف دمشق341225

دمشقإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1276فرنسيأولىعربي سوري1999نهادحسنحبيباريجدمشق34211303

دمشقإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1164انكليزيأولىعربي سوري1999اسماءالخلفهيثممديحهريف دمشق3438899

دمشقإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1116انكليزيأولىعربي سوري1995منىشوشاناحمدبياندمشق34415382

حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1759انكليزيأولىعربي سوري2000أحالمعوضبسامياراحمص3455045

حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1702فرنسيثانيةعربي سوري1999صباحبازويوسفدياناحمص3465793

حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1661فرنسيأولىعربي سوري2000اسمهاناالبراهيمكمالرشاحمص3474032

حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1637انكليزيثانيةعربي سوري2000فاديهالعمرانعمرانهديلحمص3484776

حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1626فرنسيثانيةعربي سوري2000رساليهعمرانبديعمهاحمص3494266

حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1593فرنسيثانيةعربي سوري1998نهلهمحمدعليغادهحمص3504264

حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1587انكليزيأولىعربي سوري2000معادنجعفررمضاننورحمص3514494

حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1531انكليزيأولىعربي سوري1994ابتسامطرفهابراهيمريمحمص3525956

حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1502انكليزيأولىعربي سوري1999عفافالسليمانمحمودحالحمص3535038

حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1479انكليزيأولىعربي سوري1999سميرهصالحكريمصفاءحمص3544058

حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1454فرنسيأولىعربي سوري1998امالالسليمانمحمدثراءحمص3554012

حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1413انكليزيأولىعربي سوري2000وزيرهبو حسنرمضاننهىحمص3565428

حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1350انكليزيثانيةعربي سوري1993رمزيهالفانوسخضرريمحمص3577336

حمصإناث فقط (رياض األطفال)التربية 1206فرنسيأولىعربي سوري2000سهيالحمديحسنهيفاءحماة35811019

دمشقالعلوم السياسية1791انكليزيأولىعربي سوري1999املحمرهمحسنيزنحمص359889

دمشقالعلوم السياسية1614انكليزيأولىعربي سوري1997اميرهالشبعانيخليلاحمدالقنيطرة3601740
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دمشقالعلوم السياسية1608فرنسيأولىعربي سوري1999سوسنسلهبمحمدقمرريف دمشق3612206

دمشقالعلوم السياسية1572انكليزيثانيةعربي سوري1998عبيرتركمانيمحمد باسمأنسريف دمشق362349

دمشقالعلوم السياسية1555انكليزيأولىعربي سوري1989فاطمهمعالابراهيمصفاءريف دمشق36314544

دمشقالعلوم السياسية1546انكليزيأولىعربي سوري1990جهيدهجديدكاسرروالدمشق36412161

دمشقالعلوم السياسية1538فرنسيأولىعربي سوري1991رزانالحدادمحمد عليوسامدمشق3656014

دمشقالعلوم السياسية1530انكليزيأولىعربي سوري1999حميدهالعيسى البركاويابراهيمكاظمريف دمشق366124

دمشقالعلوم السياسية1529انكليزيأولىعربي سوري1991سفيرهالعليحكمتوعدطرطوس3675141

دمشقالعلوم السياسية1482انكليزيثانيةعربي سوري1999سحرالجرفابراهيمآالءحماة36811030

دمشقالعلوم السياسية1468فرنسيأولىعربي سوري1999عنايهسليمانجوداتمحمدالالذقية3691429

دمشقالعلوم السياسية1449انكليزيثانيةعربي سوري1999جومانهاالبراهيمعليمناردمشق37011256

دمشقالعلوم السياسية1438انكليزيأولىعربي سوري1999تمامعبودحيدرحسنحمص3712818

دمشقالســـــياحة1820انكليزيأولىعربي سوري1996رسميهالبصارحسينياراالقنيطرة3727928

دمشقالســـــياحة1730انكليزيأولىعربي سوري2000ثناءجديدبسامجوىريف دمشق3732194

دمشقالســـــياحة1251فرنسيثانيةعربي سوري1991سلوىجمال الدينناصيفباسلدمشق3742486

دمشقالســـــياحة1236فرنسيثانيةعربي سوري1999مريمالنابلسييوسفباسلدرعا375584

دمشقالســـــياحة1168انكليزيأولىعربي سوري1994زهورخليلحسينعليدمشق3763913

دمشقالســـــياحة1163فرنسيأولىعربي سوري2000وجيهاعيسىابراهيممحمودريف دمشق377635

دمشقالســـــياحة1156انكليزيأولىعربي سوري1999ليالأحمدسلماندياناحماة37810885

حمصالســـــياحة1511فرنسيأولىعربي سوري1999نوالوسوفسليمهانيحمص379497

حمصالســـــياحة1435فرنسيثانيةعربي سوري1999نجودعيسىراجحشاديدمشق380272

حلبالفنون الجميلة التطبيقية1191فرنسيأولىعربي سوري1976حاجهالمحمدنوريرياضحلب3813334

دمشقالمعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1469انكليزيأولىعربي سوري1998فاطمهالخليفةاحمدمجددرعا3821698

دمشقالمعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1184انكليزيأولىعربي سوري1999مريمنصرياسينسالفهحماة38310809

الالذقيةالمعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1611انكليزيأولىعربي سوري2000عواطفعليمعينسلمانطرطوس384917

الالذقيةالمعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1559فرنسيأولىعربي سوري1998نسريناسعدفداءحيدرالالذقية3852290

الالذقيةالمعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1534انكليزيأولىعربي سوري1996سماهرفارسنضالأمجدطرطوس3861460

الالذقيةالمعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1193انكليزيأولىعربي سوري1999سناءميااسامهالحسنالالذقية3872073

الالذقيةالمعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق1026فرنسيأولىعربي سوري1999فاطمهطوبرصوديفحيدرحماة3881233

دمشقالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1654انكليزيأولىعربي سوري1995سميهعبد القادرعونياحمدريف دمشق3891349

دمشقالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1317فرنسيثانيةعربي سوري2000حياةقوبايوسفبييرريف دمشق390267

الالذقيةالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1641انكليزيثانيةعربي سوري1997ميحسنحسينبشرىالالذقية3915929

الالذقيةالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1574فرنسيأولىعربي سوري1999ميحسنحسينآيهالالذقية3925926

الالذقيةالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1312انكليزيثانيةعربي سوري1998رجاءضبعمفيدمحمدالالذقية3932941

الالذقيةالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1297فرنسيأولىعربي سوري1999رناالعيفانياسريزندمشق394281

الالذقيةالمعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية1247انكليزيثانيةعربي سوري1995هدىالحميسياحمدحسنالالذقية3952219

دمشقإناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1643انكليزيثانيةعربي سوري1995رائدهعليحسنزهراءدمشق39612170
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دمشقإناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1516انكليزيأولىعربي سوري1999سهامعليمالكروانحماة39710601

دمشقإناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1369انكليزيثانيةعربي سوري1995حوريهقيسعليغزلريف دمشق3985687

دمشقإناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1093انكليزيأولىعربي سوري2000تقيهالعلوشعيسىنيرمينحماة39910803

حماةإناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1318انكليزيثانيةعربي سوري1999فاطمهشميسعليهبهحماة40011213

حماةإناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1093فرنسيأولىعربي سوري1999حاجهشعبانعلينعمتحماة40110810

حماةإناث فقط (مساعدات)المعهد التقاني لطب األسنان 1054فرنسيأولىعربي سوري1997نهادالعباسحسنسوزاندمشق40211185

دمشقالمعهد التقاني للخدمة االجتماعية1089فرنسيأولىعربي سوري1999امينهالحسنايادمحمددمشق403279

دمشقالمعهد التقاني القانوني1303انكليزيثانيةعربي سوري1999هبهجاويش المصريسميرمحمد حمزهدمشق4044141

دمشقالمعهد التقاني القانوني1098فرنسيأولىعربي سوري1999نهادسالمههشاممجد الدينحمص4051377

دمشقالمعهد التقاني القانوني1045فرنسيأولىعربي سوري1999اناسقبالنعمادعليدمشق406275

رغبات مرفوضة1700فرنسيثانيةعربي سوري1986سهامعبيدهحسنعليالالذقية4073217

رغبات مرفوضة1461انكليزيأولىعربي سوري1996مريممحمدجاسمابراهيمدمشق4082450

رغبات مرفوضة1288انكليزيأولىعربي سوري1999فوزهعجوبفرحانمحمودحمص409822

رغبات مرفوضة1168انكليزيأولىعربي سوري1998فاطمهعوضزهيركلثومريف دمشق4108831
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