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53العلومأحمدغنى العاقل1766

83الصيدلةانسغنى الكسم1767

39السياحةماهرغياث الكلش1768



65الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمزيدغياث النديوي1769

44الهندسة الميكانيكية والكهربائيةرياضغيث الحلبي1770

70الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعدنانغيث الراعي1771

80االقتصادنبيلغيث الشعار1772

68االقتصادعبد العزيزغيث العواد1773

31االقتصادخير الدينغيث النادر1774

65الهندسة المعماريةعهدغيث تكريتي1775

51الحقوقبسامغيث شعبان1776

80الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد حازمغيث كيالي1777

59التربيةعليغيداء احمد1778

53طب األسنانمحمدغيداء الجراد1779

77العلوممنذرغيداء القاسمي1780

44العلومعمادفاتن الطالب1781

54المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانيةجوانفادي ابراهيم1782

51الهندسة المدنيةبهجتفادي الحالق1783

88الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيابولسفادي الصفدي1784

50الهندسة المعماريةثائرفادي العتمه1785

36جامعة اليرموك الخاصةعيسىفادي النابلسي1786

61اآلداب والعلوم اإلنسانيةعيسىفادي جاسم1787

94الطب البشريجميلفادي جبور1788

90الحقوقاحمدفادي حاج ابراهيم1789

77الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمنيرفادي ليشو1790

84طب األسنانمفيدفادي نخله1791

47اآلداب والعلوم اإلنسانيةخطابفاديا فارس1792

42اآلداب والعلوم اإلنسانيةفيصلفادية محمد1793

54الحقوقجهادفاديه سكريه1794

74طب األسناناحمدفاديه عثمان1795

74طب األسنانراتبفارس الغوثاني1796

68الهندسة المدنيةعبد السالمفارس حج محمد1797

58الهندسة المعماريةاكرمفارس محاسن1798

74الحقوقعبد الرحمنفاطر الحمصي1799

68اآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد الغنيفاطمة الخالد1800

69طب األسنانعليفاطمة جيجان1801



64الصيدلةغسانفاطمة سايس1802

72طب األسنانمضرفاطمة عودة1803

57جامعة بالد الشام للعلوم الشرعيةعليفاطمة قاسم1804

81العلومعادلفاطمة محمد1805

حجب نتيجةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحامدفاطمه الحمد1806
50اآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدفاطمه الخطيب1807

94طب األسنانفؤادفاطمه الزهراء البيش1808

85الهندسة المعماريةعبد القادرفاطمه الزهراء الدهان1809

37العلومعصامفاطمه المصري1810

35تعليم مفتوح- التربية محمدفاطمه عبد هللا1811

84طب األسناناحمدفاطمه عمقي1812

58التربيةفيض هللافاطمه عيسى1813

61طب األسنانصالحفاطمه قنبس1814

83الصيدلةوفيقفاطمه ناصر 1815

27اآلداب والعلوم اإلنسانيةزهديفايز درويش1816

59تعليم مفتوح- الحقوقجمال الدينفايزه الخطيب1817

59العلومبسامفتحية حاج نعيمة1818

51الجامعة السورية الخاصةمحمد نادرفتحيه ظنطح1819

80الهندسة المدنيةعليفخر الدين الخرفان1820

81طب األسنانمحمدفداء البالوش1821

33اإلعالماسماعيلفداء عطا هللا1822

61الزراعةسهيلفداء مكارم1823

53االقتصادنبيلفراس البلخي1824

25اآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدفراس الجمعه1825

36اآلداب والعلوم اإلنسانيةرمزيفراس الزاقوت1826

39السياحةأيمنفراس السليم1827

81العلومبرهانفراس المحاسنه1828

57طب األسناننبيلفراس حمدان1829

66الهندسة الميكانيكية والكهربائيةنور الدينفراس سويلم1830

47تعليم مفتوح- االقتصاد محمد زيادفراس صبح1831

74طب األسنانمنصورفراس عبد الولي1832

43جامعة االتحاد الخاصةانسفراس عسليه1833

91الهندسة المعلوماتيةبسامفراس قسطنطين1834



84طب األسنانامجدفرح الحاج علي1835

62الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيامحمد غياثفرح الخوام1836

72الحقوقعبد الناصرفرح الرفاعي1837

92االقتصادطارقفرح الشام حداد1838

81االقتصادزيدفرح الطفيلي1839

37اإلعالمنشوانفرح العمار1840

65طب األسنانمحي الدينفرح باباكرد1841

92الصيدلةمازنفرح بياسي1842

80االقتصادمأمونفرح تغلبي1843

43طب األسنانعدنانفرح خريبه1844

87طب األسناناسامةفرح خلف1845

88الصيدلةاميرفرح طالب آغا1846

25اآلداب والعلوم اإلنسانيةحاتمفرح فتح هللا1847

48معهد جمعية الفتح اإلسالميمأمونفرح نصري شيخ البزوريه1848

53التربيةصبحيفردوس العيد1849

84طب األسنانيوسففردوس رفاعي1850

84الصيدلةمحمد عيدفلاير الشماط1851

48االقتصادبشارفلاير قاسم آغا1852

إحالة إلى االنضباطاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحي الدينفريحه السيد1853
46جامعة القلمون الخاصةمحمد ماجدفطومه فخر الدين1854

64العلومعبد الفتاحفلك طقيقة1855

68الهندسة المعماريةأنيسوليد النوري1856

80طب األسناناحمدفهد عثمان1857

66الهندسة الميكانيكية والكهربائيةماجدفهد هندي1858

64االقتصادمحمد خيرفهر الناصر1859

31اآلداب والعلوم اإلنسانيةعبدفواز العبد1860

59تعليم مفتوح-الحقوقمرعيفوزية بدير1861

74طب األسناننعيمفياض العبد هللا1862

76اإلعالميوسففيروز داود1863

57طب األسنانيوسففيروز سوسق1864

36اآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمد وليدفيصل الكنعان1865

79الهندسة المدنيةمحمدقاسم الحريري1866

42االقتصاداحمدقاسم الزوكاني1867



59الهندسة الميكانيكية والكهربائيةنعيمقاسم السخني1868

36تعليم مفتوح- التربية محمدقاسم العلي1869

48العلومصالحقاسم المحيمد1870

42الزراعةمحمدقاسم برغوث1871

51العلوممحمدقاسم عثمان1872

66الهندسة الميكانيكية والكهربائيةأحمدقاسم منصور1873

95الهندسة المدنيةخالدقتيبه الحمامي1874

59الهندسة المدنيةموفققصي الحلبي1875

54الهندسة المعلوماتيةبسامقصي الصالح1876

31الهندسة الميكانيكية والكهربائيةثائرقصي العبد هللا1877

58حقوق- تعليم مفتوح صالحقصي العليوي1878

35االقتصادعبد الحكيمقصي النصار1879

85الهندسة الميكانيكية والكهربائيةراتبقصي جمول1880

36الفنون الجميلةعزةقصي طلع1881

87الهندسة المدنيةعليقصي عباس1882

31الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاحمدقصي فتوت1883

35اآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمودقمر الخطيب1884

33طب األسنانبهاء الدينقمر الشيخ سعيد1885

69الهندسة المعماريةايمنقمر خماش1886

61الهندسة الميكانيكية والكهربائيةحمديقمر دعمش1887

80جامعة القلمون الخاصةعبد العزيزقمر عيسى1888

55طب األسناناحمدقمر عينيه1889

37االقتصادرياضقيس خليف1890

46اآلداب والعلوم اإلنسانيةفؤادكاترين علبه1891

87الهندسة المعماريةنيقوالكارال مراد1892

85طب األسنانكبرييلكارول يعقوب1893

73الزراعةفرجكارولين الحسين1894

88الطب البشريمحمدكارين زعيتر1895

35اآلداب والعلوم اإلنسانيةفوزاتكاميله غانم1896

74الجامعة السورية الخاصةعبد الباقيكدر ابراهيم1897

80الحقوقابراهيمكرم كنهوش1898

83الهندسة الميكانيكية والكهربائيةشارلكريستين مارينا1899

66اإلعالمنبيلكريستين مفرج1900



91الفنون الجميلةعدنانكريم ابو حمود1901

94طب األسنانخلدونكريم االوبري1902

70طب األسنانيوسفكريم داود راجحة1903

36اآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد العزيزكفاح الحمادة1904

53العلومعذابكفى الحمدان1905

70الهندسة الميكانيكية والكهربائيةسميركمال منصور1906

73الحقوقصالحكميليا األزروني1907

22اآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمد عمادكنان ابو حمره1908

91الهندسة الميكانيكية والكهربائيةنضالكنان األطرش1909

81االقتصادعبد القادركنان الرفاعي1910

54اإلعالمعامركنان أبو شقره1911

64االقتصادمنيركنان سالم 1912

43تعليم مفتوح- العلوم السياسية كاملكنان شقير1913

87الهندسة المعلوماتيةعبد الباقيكنان عبد الباقي1914

36الجامعة السورية الخاصةشكيبكنان عبد الواحد1915

77طب األسنانزهيركنانه الزرعي1916

80الحقوقمروانكنانه نجم1917

68الهندسة المعلوماتيةحسامكنده الحمود1918

44طب األسنانمحمد خيركنده العبيد1919

77الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجياعبد المنانكنده عرابي1920

39الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمدكوثر الحسين1921

91الهندسة الميكانيكية والكهربائيةفاديكيندا القسيس1922

27تعليم مفتوح- الحقوق ماجدلؤي ابو الوي1923

58الهندسة المدنيةذوقانلؤي السمان1924

88الصيدلةعادللؤي المشعل1925

81الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد نبيللؤي صهيون1926

64الحقوقعطيهلؤي عسكر1927

85الهندسة المعماريةخلدونلؤي فيومي1928

59اآلداب والعلوم اإلنسانيةيوسفلؤي محمود1929

55اآلداب والعلوم اإلنسانيةمظهرالرا حمود1930

35االقتصادامينالرا عدواني العلي1931

76الهندسة المعماريةمنيرالمي حاتم1932

48اآلداب والعلوم اإلنسانيةسعيدالنا القحف1933



81طب األسنانغسانالنا المملوك1934

85الصيدلةسميرالنا بيضون1935

88طب األسنانمحمد ناصرالنا حمامي1936

88الصيدلةعفيفالنا خميسي1937

74الزراعةعبد الرحمنالنا دياب1938

81الهندسة المعماريةعارفالنا كبول1939

64االقتصادمحمد عرفانلبنى الدبس1940

90الصيدلةعماد الدينلبنى العبيد1941

87الصيدلةكماللبنى الكاتب1942

58التربيةأحمدلبنى بيازي1944

95التربيةاحمدلبنى زيتون1945

59الهندسة المعماريةغياثلبنى عبد الهادي1946

94الصيدلةانطونلبنى لطيفه1947

68طب األسنانسامرلجين السلكا1949

85طب األسنانامجدلجين الشواف1950

74التربيةعمادلجين العقباني1951

88الهندسة المعماريةمحمد جماللجين الوادي1952

91الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد حساملجين سوقيه1953

85طب األسناناسعدلجين ضاهر1954

77العلوم الصحيةمحمدلجين فطوم1955

98االقتصادباسملجين مقداد1956

68العلومعيسىلطيفه دواره1957

50العلومغسانلليانا قليح1958

79الحقوقفطينلما الجيرودي1959

79االقتصاداحمدلما المصري1960

64الحقوقحسينلما رعد1961

72الصيدلةمحمد بالللما زينو1962

59االقتصادعليلمر بالن1963

46االقتصادمحمد عدنانلمى العاني1964

70الصيدلةحسانلمى المعلم1966

77االقتصادمالكلمى تقال1967

55جامعة بالد الشام للعلوم الشرعيةسعيدلمى سلحب1968

90طب األسنانحساملمى قصاب1969



59االقتصادمحي الدينلمى كليب1970

98االقتصادعبد الرزاقلمى مصلح1971

55العلوماسماعيللمياء الحسين1972

79الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجياخالدلمياء جحه1973

50االقتصادكماللميس البري1974

64التربيةمحمد ياسرلميس الحاصباني1975

85طب األسنانيوسفلميس حسين1976

72الصيدلةبشارلوريس الشيباني1977

83االقتصادفؤادلوليا الشطي1978

32اآلداب والعلوم اإلنسانيةطرادلوما عزام1979

94طب األسنانعدنانلونا بركه1980

80الزراعةوجيهليال الصحناوي1981

90طب األسنانأنسليان التاره1982

76الهندسة المدنيةهيثمليث العيد1983

58الحقوقعليليدا كنعان1984

83الهندسة الميكانيكية والكهربائيةيوسفليالس البدوي1985

66جامعة الشام الخاصةمحمدليلى العباس1987

65التربيةماهرليلى الالذقاني1988

85الطب البشريحسنليلى عاقل1989

42الشريعةمحمد نبيلليلى كردي1990

42الحقوقنزارلين ابراهيم1992

74الهندسة المدنيةمحمد فهدلين الحنبلي المقدسي1993

90الهندسة المعماريةنبيللين الرزاز1994

90الحقوقباسللين الغزي1995

54الهندسة المدنيةخالدلين الفاكوش1996

55الجامعة السورية الخاصةدحاملين الفندي1997

83طب األسنانحسانلين النجار1998

84الصيدلةمحمدلين النجدي1999

62العلوممحمد منذرلين النوري2000

69اإلعالمعبد الصمدلين اليوسف2001

83االقتصاداحمدلين تميم2002

87طب األسناناسامهلين سويد مدغمش2003

94العلوماسعدلين ضاهر2004



72االقتصادعليلين عبد العزيز2005

96طب األسنانهانيلين عماشه2006

57الهندسة المعماريةناصرلين عيسى2007

85الهندسة المعلوماتيةمحمد عبد القادرلين قويدر2008

44الهندسة الميكانيكية والكهربائيةماهرلينا العمارين2009

79طب األسناننايف لينا حمدان2010

حجب نتيجةاآلداب والعلوم اإلنسانيةفنديلينا حمزة2011
59اآلداب والعلوم اإلنسانيةهشاملينا عصفور2012

87الصيدلةموفقلينا محروقة2013

58جامعة القلمون الخاصةبدرليندا الخلف2014

76الزراعةنيازليندا شوك2016

90طب األسنانمحمد خيرلينه االمام2017

28معهد الشام العالياحمدلينيت يوسف2018

61العلومسميرمؤمن الرفاعي2019

47الهندسة المدنيةحسنمؤمن سوقيه 2020

39العلوممحمودمؤمنة مطر2021

69االقتصادمحمدمؤيد ابا زيد2022

36االقتصاديحيىمؤيد الجوخدار2023

74طب األسنانعليمؤيد الخليف2024

81الهندسة الميكانيكية والكهربائيةطارقمؤيد العلواني2026

62الهندسة الميكانيكية والكهربائيةسميرمؤيد باهلل الحكيم2027

61الهندسة المعماريةفايزمؤيد بدر الدين2028

53الهندسة المعلوماتيةسهيلمؤيد تاجا2029

36العلوممحمدمؤيد حسين2030

58العلومعز الدينمؤيد حسين2031

77طب األسنانعبد الرحمنمؤيد قطيط2032

50الحقوقغانممؤيد قنبر2033

70الهندسة المدنيةإبراهيمماجد البرغوث2034

37الشريعةايمنماجده الشربجي2035

48اآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمد ماجدماجده صاغرجي2036

85الهندسة الميكانيكية والكهربائيةوارتانمارديروس نيوقيان2037

85الهندسة الميكانيكية والكهربائيةفضل هللامارك اغابي2038

90الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجياجرجيماري روز مباردي2039



85طب األسنانجريسماري هالل2040

80الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمؤنسماريا القصاب2041

96طب األسنانفاديماريا تعلب2042

77الهندسة المعماريةيوسفماريا عبود حسواني2043

48الجامعة االفتراضية السوريةمحمد عدنانماريا قصار2044

92الصيدلةياسرماريا هيتو2045

96الطب البشريعوديماريان صالحه2046

72طب األسنانالطيبمازن اليونس2047

81جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجياهيثممازن قنطار2048

91الهندسة الميكانيكية والكهربائيةزيادمازن محمح2049

47العلوماحمدمازن هدال2050

84طب األسنانعزاتمازن يونس2051

62االقتصادعدنانمالك الدندن2052

65االقتصادعليمالك الكنعان2053

72طب األسنانمحمد جمالمالك المسالمه2054
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