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7676الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحموددعاء منعم296
5656العلومحمادهدالمو المصطفى297
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8484االقتصادمحمد ىيثمدياال سراج298
7474اإلعالمفاديديانا احمد299
3030االقتصادمحمد عيدديانا الحسن300
6262االقتصادمحمد ماىرديانا قباقيبي301
5656التربيةابراىيمديما خطاب302
7979الهندسة الميكانيكية والكهربائيةحسينديما قزق303
8585الطب البشريمحمودديمو سليمان304
9191الطب البشريعالء الدينديمو فيومي الخطيب305
4040الزراعةحاتمراتب المشعوت307
2828االقتصادسليمراغد الصحناوي308
7676الفلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةفؤادراغده بسرك309
5454التربيةاحمدراغده ملحم310
6868المعهد العالي للتنمية اإلداريةفوازرافع الشماط311
8787الطب البشريعليراما ابراىيم312
7676اإلعالمحسانراما ابو اسماعيل313
7070التربيةنعيمراما البطين314
5656الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد رضوانراما الحللي315
7676االقتصادعبد الرحيمراما الخضراوي316
6464الزراعةنادرراما الدمقسي317
5454العلومامينراما السعيد318
6464اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدراما المحايري319
4444الفلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدراما حسون320
8484الطب البشرينبيلراما خوري321
4444العلوممحمدراما يونس322
6868العلومسعيدرامي النجدي323
4848جامعة بالد الشاممحمودرانيا ابو زيد324
4747االقتصاد حافظرانيا حمد325
7979االقتصادباسلرانيا صابرين326
3939االقتصادمنيبراويو عوده327
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صورة شخصية- حجب الحضار مصدقة 65الزراعةمحمدربا الخلف329

8888الطب البشريسعيدربا الساعور330
8484الجغرافيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةجهادربا علي331
8080الهندسة المعماريةأكرمرباب قوطرش332
6868الطب البشريعصامربوع الراس333
6262الزراعةزىيرربى مخول334
5757الزراعةنزارربيعو عبد اهلل335
8484الطب البشريخلدونرزان اكريم336
4747التربيةايمنرزان الجبر337
5050التربيةآصفرزان منصور338
6464االقتصادباديرشا البرىومي339
7676الزراعةمحمدرشا الشعبان340
9090الهندسة المدنيةمحمدرشا شاقول341
4040العلوميحيىرشا عطية342
3030التربيةسالمرشاد احمد343
3737االقتصادغسانرشوان الخزام344
3030التربيةفوازرضوان الحالق345
5151اإلعالممحمدرغد الحسن346
7070الزراعةخضررغد الحسن347
6262الطب البشريعبد الفتاحرغد الحلبي348
9393الطب البشريعبد اهللرغد الخلف349
3737علم االجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمودرغد الرفاعي350
9090الطب البشرياحسانرغد الطرشو351
5353العلوماسماعيلرغد القطريب352
8282االقتصادرافترغد المالح353
4747التربيةاحسانرغد جهار354
5959الهندسة الميكانيكية والكهربائيةنايفرغده غانم355
7474الهندسة التقنيةاحمد منيررفيف احمد356
8484االقتصاداحمدرفيف الرحيو357
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8888الطب البشريابراىيمرقية جنيد358
3939الزراعةمحمد ديبرقيو نوفل359
3737التربيةزيدرلو الحلبي360
2727تعليم مفتوح- االقتصادحسينرماح منذر361
3434التربيةحسينرمزيو قاسم362
8080الطب البشريرمضانرمضان سنيور363
4444التربيةسلمانرنا حمدان 364
4747التربيةىشامرنا ديراني365
9393الطب البشريمحمودرند منصور366
8080اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحسنرندة المساح 367
7373الطب البشريىيثمرنيم حالوه368
5050التربيةمحمد سامررنيم مجركش369
4747جامعة بالد الشامعبد الكريمرنين سليمان370
8585االقتصادمحمد راتبرىام جمعو371
9696الطب البشرينديمرىام سليمان372
5050التربيةعمادرىف الطالب373
4545االقتصاد اسماعيلرىف حيمود374
7474الزراعةفاخررىف عبد اهلل375
8080الطب البشريسعيدرىف عقيد376
8888الطب البشريعليرىف مدنيو377
7979الطب البشريمحمودروان محمد 378
7676الصيدلةحسنروان مهنا379
5959العلوم السياسيةوائلروبير بيطار380
4040االقتصادشاديروجينا الغياث381
8484الطب البشرينظامرودي انطونيوس382
7373أكاديمية األسد للهندسة العسكريةفريدرودي بكر383
3333اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةىاشمروعو زريقو384
2828اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةاسامورؤى البصال 385
8585الجامعة السورية الخاصةعدنانرؤى الداود386
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9393الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعمادريتا وىبي387
5151اإلعالممشهورريم ابراىيم388
5656التربيةحسنريم الطويل389
7171الهندسة المعماريةسهيلريم حمد390
8080الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعبد الكريمريم خلف391
2525علم االجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةمأمونريم زيتون392
6464العلومعبد المجيدريم طري393
4040الشريعةمحمد عيدريما السبيناتي394
6464الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاحمدريما المهلهل395
4848االقتصادمحمدريما جعفر396
7979الهندسةالمعماريةمحمد خيرريما جمعو397
7070الهندسة المعلوماتيةعليريمند ابراىيم398
8484الزراعةحسينزبيده علي399
5959اآلدب االلمانياآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدزكريا العلي400
5050التربيةعبد العزيززىراء الصمادي401
5050الهندسة الميكانيكية والكهربائيةايمنزين الدين محفوض403
5656الهندسة الميكانيكية والكهربائيةماىرزين حديفو404
9494الطب البشريايمنزين أديب405
8484الهندسة الميكانيكية والكهربائيةحسنزين منصور406
5151اإلعالمزينزينب أبو عالن407
4040اإلعالمعليزينب الغريب408
6565الهندسة الميكانيكية والكهربائيةنعمانزينب خليل409
8787الطب البشريعليزينب ديب410
2727اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةابراىيمزينب ديب411
8282الطب البشرينبيلزينب عثمان412
8888الطب البشريأحمدزينة كنجو413
4242الفلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمودسارة عاجي414
4545الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمالكساره البردان415
7777الطب البشريمحمودساره الحاج دياب416
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5353الشريعةخضرساره الخضر417
3636العلوماحمدساره علي418
6262الفنون الجميلةمحمد نجيبسالي ارسوزي419
8080الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعليسامر احمد420
5050اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةاحمدسامر خطاب421
9494المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانيةمحمد بشيرسامر سعده422
5454تعليم مفتوح- االقتصادمحمدسامي مجلخ الشهير بالوني423
4242التربيةعليسجود الزعبي424
5959التربيةمحمد بكرسجود خميس425
7979جامعة الجزيرة الخاصةمحمدسدره مرير426
3434الزراعةمحمدسعيد نصر427
4747جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيازىيرسالم المحمود428
3131الشريعةعبد القادرسالم بقلة429
3131التاريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةأحمدسالم خطيب430
3030تاريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد العزيزسالم شحاده431
4040التربيةقدسيسالم قبسي432
5959الجامعة االفتراضية السوريةمحمد جمالسليم البوشي433
7474الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعليسليمان ابو علي434
5757الهندسة الميكانيكية والكهربائيةخلفسليمان العثمان435
9090المعهد العالي للعلوم التطبيقبة والتكنولوجيامحمدسليمان ضاىر436
6767الطب البشريثابتسلمان عدرا437
9393الطب البشريآصفسليمان محمد 438
7979الهندسة الميكانيكية والكهربائيةتيسيرسماح بركات439
4747التربيةحسنسماح رزق440
7070الصيدلةنزيوسماره قاروط441
3939التربيةوجيوسماىر محمود442
5656اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعليسميو سيف443
2424تعليم المفتوح- الحقوفحكماتسنان دربولي444
6565االقتصادرستمسندس الصمادي445

15



4545علم االجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةأكرمسها معال446
3333جامعة بالد الشامموسىسهام حميد447
5353اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةموفيدسوارين اللهياني448
7676الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد عدنانسوزان ابوطراب449
6060التربيةمحمدسوزان االحمد450
8484الطب البشرينذارسوزان النفاخ451
5050االقتصادعبد الرزاقسوسن أبو بكر452
حجب الحضار شهادة مصدقة67الطب البشريىمامسوسن يعقوب453

7171االقتصاد عبد الرؤوفسيراء الخليل454
8888الهندسة الميكانيكية والكهربائيةيدجسيزار حاج حسن455
6565الزراعةمعنسيلفانا الصدي456
6868الحقوقساميشادي ديوب457
8080الزراعةمحمدشادي عيسى458
7777الطب البشريعبد الرحمنشاىين العباس460
5959اإلعالممحمد عدنانشذا السباىي االرنؤوط461
5454تعليم مفتوح- االقتصادمحمد سميحشذى البغدادي462
9191العلوممحمد خالدشذى الحليبي463
8585الهندسة الميكانيكية والكهربائيةرياضشذى الخوري464
8282الطب البشريعامرشذى مسعود465
7070التربيةعيسىشروق حسين466
6262اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةشهابشرين الشماط467
6868الكلية التطبيقيةساميشعبان نصر468
3737الشريعةمحي الدينشفاء الزبيبي469
5656اإلعالممحمدشمس شعبان470
8484تعليم مفتوح- االقتصادايدنشهرزاد الترك471
4545االقتصادعبد الرحمنشهناز عاشور472
5353اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةفؤادشيرين نقاشيو473
6060طب األسنانسعيدصالح العلي474
8484الطب البشريوليدصالح اللباد475
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2525الزراعةيوسفصالح المحمد476
5050الهندسة المعلوماتيةعبد المجيدصالح موزعي477
5656المكتبات والمعلوماتاآلداب والعلوم اإلنسانيةنزيوصبا ابراىيم478
8585الطب البشريعليصبا صالح479
6868الفنون الجميلةصالحصبا صالح480
8787الطب البشريعدنانصبا محمود481
5959تعليم مفتوح- االقتصادصالح الدينصفا الحربجي483
8282الصيدلةحسامصالح الشرع485
2525المعهد العالي للتنمية اإلداريةمحمدصالح دعاس486
5959الطب البشريحكمتضحى الجغامي487
5757الزراعةمحمدضحى العقال488
8888العلوممحمد نزارضحى المهدي489
7676الحقوقاحمدضحى حميشو490
4848التربيةاحمدضحى عسكر491
حجب الحضار صورة هوية مع اثبات سنة أخرية91الصيدلةفؤادضحى محمد492

8787الطب البشريعدنانضياء الحبش493
2020جامعة بالد الشاماحمدضياء الدين ابراىيم494
5656الطب البشريعليضياء الدين كمون495
6464الهندسة الميكانيكية والكهربائيةانورضياء فريسان496
5050اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحكماتضيف اهلل حمورة 497
9393الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد عصامطارق التيزيني498
5757الهندسة الميكانيكية والكهربائيةيحيىطارق الحسين499
5353علم االجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةابراىيمطارق بوطي500
9191جامعة اليرموك الخاصةمعتزطارق عقيل الحلبي501
5050التاريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةخليلطارق ميره502
5353الهندسة المعلوماتيةمحمدطاىر الموصلي503
7070االقتصادريدانطاىر ناصر504
8585الزراعةعيسىطالل اشبانة505
7474الحقوقجهادطالل علي506
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6868الطب البشريعالءظبيو النابلسي507
4747االقتصاد عمرعابد الذياب508
9393الطب البشريماجدعادل عازر509
7070طب األسنانمحمدعاصم سكر510
3434االقتصادمحمدعامر اسماعيل511
8888الهندسة المعماريةموفقعامر الباشا512
5959الهندسة المدنيةىارونعامر حسن513
6565االقتصادمحمد نبيلعامر زيتونو514
5757الفلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحي الدينعامر قويدر515
6464الطب البشريمصطفىعائده ديب516
8080الطب البشريعبد الخالقعائشو بالل517
4747االقتصادمحمد جمالعبادة عللوة518
6868الهندسة المعماريةيوسفعباده االدلبي519
5353الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعبد الرحمنعباده فواز520
5353العلوم السياسيةخالدعبد الحفيظ المحمد521
4848الشريعةيوسفعبد الحميد شلبك522
2222الحقوقحسينعبد الرحمن الحماد االبراىيم523
7777الطب البشريمحمدعبد الرحمن الخضراء524
2020الشريعةنايفعبد الرحمن الزاد525
7676الطب البشريعدنانعبد الرحمن الشمالي526
3333التربيةمحمدعبد الرحمن بكر527
7676جامعة الجزيرة الخاصةعز الدينعبد الرحمن زيار528
3434جامعة االتحاد الخاصةخيرانعبد الرحمن سيف الدين529
7171العلومعبد الوىابعبد الرحمن شريفو530
6262اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةرزق اهللعبد الرحمن شهوان531
8282الهندسة الميكانيكية والكهربائيةابراىيمعبد الرحمن صالح532
2020الزراعةعليعبد الرحمن عبد الكريم533
3333االقتصاداحمدعبد الرحمن قلوش534
7676الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمودعبد الرحمن نور535
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حجب الحضار املصدقة53العلوميحيىعبد الرزاق العبد اهلل536

6262الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاسعدعبد الرزاق النوري537
4848الزراعةعبد الحكيمعبد الستار حناوي538
2424العلومحمدعبد العزيز العبيد539
4444العلومناصرعبد العزيز المصري540
6060الهندسة المدنيةأيمنعبد الغني الشيخ 542
6262الطب البشريحسنعبد القادر االحمد543
6767الطب البشريخالدعبد القادر الحسين544
7474الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاحمدعبد الكريم سالمة545
5353الزراعةعليعبد الكريم سليم546
9393جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبيةمحمدعبد الكريم صبح547
4242تعليم مفتوح- الحقوق ابراىيمعبد الكريم عمران548
4040جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجياثابتعبد اهلل ابو روميو549
3131االقتصادمحمودعبد اهلل الحسو550
4747الزراعةمحمدعبد اهلل الرفاعي551
6060االقتصادوليدعبد اهلل السلطي الكراد552
8888الطب البشريمحمدعبد اهلل النقشي554
6262التطبيقيةاحمدعبد اهلل الهيمد555
2222تعليم المفتوح-الحقوقمحمدعبد اهلل ترجمان556
6565الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمعتزعبد اهلل جوىر557
7373الهندسة الميكانيكية والكهربائيةفرصدعبد اهلل حسين558
4040جامعة بالد الشام الخاصةريبرعبد اهلل سليمان559
3737الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد خيرعبد اهلل علي ديب560
2222اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدعبد اهلل نوري561
3939الشريعةأحمدعبد الملك قطان562
3131الشريعةعصامعبد الهادي ابو اللبن563
7474الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد خيرعبد الهادي االحمد564
3636الشريعةمحمد يحيىعبد الهادي طياره565
6767الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد خيرعبد الودود اليوسف566
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3939جامعة بالد الشاممحمدعبدو عبد السالم567
4444التطبيقيةمحمدعبدو يوسف568
حجب تغيير قاعة34االقتصادنضالعبيد اهلل جيروديو569

7373االقتصاداحمدعبيده الرمضان570
4040الحقوقاسماعيلعبير الشحاده571
3131اآلثاراآلداب والعلوم اإلنسانيةنادرعبير مسلوب572
5757الهندسة الميكانيكية والكهربائيةكمالعدنان تقوى 574
1919التطبيقيةمحمدعدي الجباوي575
3636الطب البشريوليدعدي غزالو576
6767طب األسنانوسيمعز الدين البيرقدار577
8585الطب البشريغسانعزيز صالح578
9494الطب البشريعدنانعفراء بغداد579
4242اآلثاراآلداب والعلوم اإلنسانيةسهيلعفراء يوسف580
7474الهندسة الميكانيكية والكهربائيةآليوعال السماره582
7979جامعة بالد الشاممحمدعال القدسي583
8484الطب البشريفؤادعال المقداد584
5151الزراعةمحمدعال الموسى585
8888الهندسة المعماريةخلدونعال الموصللي586
5454الزراعةعادلعال عنقا587
8787الطب البشرياحمدعال لوحو588
6868الطب البشريمحمد ياسرعالء الدين الخاني589
5050الهندسة الميكانيكية والكهربائيةماجدعالء الدين بيضون590
3131التربيةنبيلعالء الفروح591
8888الصيدلةاحمدعالء ياسين592
8888الطب البشريمحمدعلي ابراىيم593
5656التربيةسميرعلي احمد594
9090الطب البشريمحمودعلي االحمد595
5454تعليم المفتوح-الحقوقمحمودعلي االحمد596
5353العلوم السياسيةمحمدعلي الدرويش597
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8787الطب البشريمحمدعلي الصالح598
5757الهندسة الميكانيكية والكهربائيةبسامعلي الصالح599
4040الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمدعلي العتر600
5353الحقوقيوسفعلي الونوس601
9090الصيدلةنشأتعلي انبيعو602
9090الطب البشريوحيدعلي أسعد603
3737الزراعةزىيرعلي بشير604
4848الزراعةاحمدعلي حسن605
7070العلوم السياسيةعاصمعلي حمود606
9393الطب البشريمشهورعلي خضور607
2020الزراعةوليدعلي خواشقي608
9090المعهد العالي للعلوم التطبيقبة والتكنولوجياعبد اهللعلي ديب609
5454العلومعدنانعلي رمضان610
4545الحقوقجودةعلي عبد الغني611
9191الصيدلةاساموعلي عثمان612
7171الطب البشريعادلعلي عكاري613
6767الزراعةنذيرعلي علوش614
7070الهندسة الميكانيكية والكهربائيةأحمدعلي ليال616
5959جامعة االندلس الخاصة للعلوم الطبية ابراىيمعلي مصطفى 617
8888الصيدلةمحمد غزوانعلياء النقطو618
7676الطب البشريمعتصمعلياء حرب619
3333تعليم مفتوح- الحقوق غسانعلياء قشالن621
حجب عالمة الحضار املصدقة82الطب البشريمحمدعماد عبود622

3030العلوماديبعمار ادريس623
3434الشريعةسامرعمار الدبش624
5454اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةخميسعمار الشحاده625
4848الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعبد الكريمعمار المقداد626
5656الجامعة السورية الخاصةبشيرعمار بدور628
7676التربية الرياضيةمحمد عزميعمار طوزان629
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5959طب أسنانسهيلعمار محمد630
6060طب االسناننبيلعمار يحيى631
5454الشريعةعبد الرؤوفعمر الزبدي633
9090الطب البشريقيس كاملعمر السامرائي634
3333التطبيقيةايمنعمر الشماع635
9797االقتصاديونسعمر المحاسنو636
5656اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحي الدينعمر ديشوم637
6565العلومعبد الرحمنعمر كلتا638
4848الهندسة المعلوماتيةعبد الكريمعمران الرشدان639
7676الهندسة المعماريةموسىعمران خليل 640
5959االقتصاداسماعيلعمران فرج641
9797الطب البشريعماد عمرو اليافي642
7373الحقوقابراىيمعهد السيد643
3131التربيةصالحعهد الكنج644
100100الصيدلوجودتعيسى خضر645
7373االقتصادمنيرغاردينيا الناجي646
9090الطب البشريعدنانغدير اسماعيل647
3636العلوم السياسيةحبيبغدير علوش648
9090الطب البشريعدنانغدير ىدبو650
4444اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحمزهغرام السقال651
حجب لتصديق مصدقة التخرج39الهندسة الميكانيكية والكهربائيةيوسفغزالو الالبد652

6767الفنون الجميلةمحمد مطاعغزل الهندي653
5757الهندسة الميكانيكية والكهربائيةأنورغزل سعد اهلل654
4848تعليم المفتوح-الحقوقاسماعيلغزل عسو655
6262التربيةعبدغسان الرجا656
7373الطب البشريبشيرغفران العبد الهوىا657
9090المعهد العالي للعلوم التطبيقبة والتكنولوجياحسينغفران جبور658
9797الطب البشريمصطفىغيث المحني659
7171الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد كريمغيث المصري660
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9494الطب البشرينزارغيث أبو آذان661
4747الزراعةفائزفادي الخولي662
5959الطب البشريعبد الكريمفادي المسالمو663
4747العوم السياسيةماىرفادي بدران664
9696الطب البشريعبودفادي عبود665
7070الحقوقمحمدفادي مراد666
6565العلومعليفاديو الحريري667
8282االقتصادديبفاضل الحوراني668
3030اآلثاراآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد اإللوفاطمة الحسين669
9494الطب البشريعبيدةفاطمة قطيع670
2727التربيةانورفاطمو  السيد671
3636الحقوقعبد الرزاقفاطمو الفايز672
5050التربيةياسينفاطمو المصري673
7474االقتصادخير اهللفاطمو المقداد674
4848التاريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةصالحفاطمو بكور675
7474الطب البشريعمارفاطمو حزوري سراس676
6060الهندسة المعماريةعبد الهاديفاطمو عبد اهلل677
4747الزراعةغازيفاطمو محرز678
6767الطب البشريمحمدفخريو االحمد679
3939اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةاحمدفداء السلمان680
4444اإلعالمعفيففدوى بريو681
7171الهندسة الميكانيكية والكهربائيةخالدفراس ابو النور682
3636الهندسة الميكانيكية والكهربائيةجدعانفراس الشرع683
2525اآلثاراآلداب والعلوم اإلنسانيةيحيىفريده سيدو684
7171االقتصاد محمدفضل اهلل احمد685
5151الزراعةساميفلك طليعو686
5454االقتصادمحمودفلك عاشور687
4040الشريعةمحمد خالدفهيم كنعان688
2222جامعة بالد الشامموسىفوزيو حميد689
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2727التربيةمحمدفؤاد الحميدي690
9090الطب البشريجوزيففيروز سعد691
4747الحقوقمحمدفيصل الشاىر692
3434الحقوقباسمقتيبة القطيني693
3434الزراعةعبد الرحمنقصي الشقران694
6565الهندسة الميكانيكية والكهربائيةفهميقصي الفاعوري695
6262الطب البشريسامرقمر الخطيب696
8787الطب البشريالياسكريستين عربش698
8787الطب البشرينبيوكريستينا جرجس699
7979الطب البشرينجم الدينكريم الشريف700
4848الحقوقبيانكفاح جابر701
حجب الحضار املصدقة74الطب البشريسلمانكلودا علي 702

4747اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدكمال الحميدي703
7070تعليم مفتوح- االقتصادخلدونكمال شعالن704
7979الطب البشريايمنكناز أبو زعل705
4444الحقوقعدنانكناز زيتون706
8080تعليم مفتوح- الحقوق محمدكنان الحمد707
7676الطب البشريسلطانكنان الشاويش708
7070االقتصادىشامكنان زعفرنجي709
5353الحقوقعدنانكنان شباط710
7373االقتصادعامركنانو البرىومي711
9696الهندسة المدنيةلطيفكنده الشوفي712
5353العلومنايفلبنى الجغامي713
9191الطب البشريلؤيلبنى خريطو714
5656جامعة اليرموك الخاصةسلمانلبيب قبالن715
5353االقتصادفراسلجين عباس716
2727الحقوقعصاملطفيو العمر المشرف717
8080الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعليلمك كابر718
3131الحقوقايمنلمى أحمد719
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4242الزراعةاحمدلمى حمود720
8484الهندسة الميكانيكية والكهربائيةىشاملميس احمد721
3636التاريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدلوجين ترجمان722
5454تعليم المفتوح- الحقوقكماللوره بريدي723
3434الحقوقلورنسلؤي العفاش724
8787الزراعةوجيوليال الصحناوي725
7676الطب البشريأحمدليال النجم726
2222العلومعمادليث الشيخ727
2828التربيةيونسليث العقال728
4545الفلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةصالحليلى المصطفى730
5959العلومحسنليلى رمضان731
8585الطب البشريابراىيملين خوري732
5757الزراعةنبيللين صابرين733
3939علم االجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةعليماجد حسن734
4242االقتصادغالبمادلين نكد735
6060جامعة االتحاد الخاصةراضيمارغريت الدمقسي736
8080الطب البشريفؤادمارلين المحمد737
7676الصيدلةعليماري لمنوم738
8282الطب البشريميشيلماري كلير سعد739
5151الشريعةعبد الحليممالك بادي740
4242العلومىاشممالك سعد741
2828العلومعبد اللطيفماىر السعودي742
7070جامعة الجزيرة الخاصةحسانماىينار الناصر743
حجب لتصديق االشعار67االقتصادمحمودمايا ابو ىدير744

9696الطب البشريايسرمايا الزعبي745
5151الجغرافيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةاحمدمايا المحمود746
5151الهندسة المدنيةعدنانمايا برىوم747
8282الطب البشريفضل اهللمايا بو شاىين748
9797الصيدلةجعفرمايا رجوب749
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9393الطب البشريقره بتمايراني يالكزيان750
6767طب األسنانجمعومجد الدين الخضر751
6767االقتصادمحمدمجد الدين العماري752
6262العلوممحمودمجد الدين الغفير753
3434اإلعالمقيس مجد خيزران754
5454الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمدمجد عمار755
7070االقتصاد عبد الغنيمجد كامل756
3030الهندسة الميكانيكية والكهربائيةفرحانمجدي السخني757
6060الهندسة الميكانيكية والكهربائيةغازيمحسن الحمد758
1919التطبيقيةاحمدمحسن غصن759
2727الزراعةعبد الرحيممحمد ابو خشريف760
5050االقتصاد فيصلمحمد ابو ىالل761
4545اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةابراىيممحمد اخطابي762
5151الهندسة المعماريةاحمدمحمد اديب الضميري763
2222الحقوقخالدمحمد اسحاق764
6464اإلعالمخليلمحمد اسماعيل765
3434العلوم السياسيةطومحمد االحمد766
5656الزراعةنضالمحمد الحفري767
2828العلومغسانمحمد الحميد768
4747الحقوقعبد الرؤوفمحمد الخليل769
7171الجامعة العربية الدولية الخاصةابراىيممحمد الخواجو770
6565العلومقاسممحمد الدعاس771
6767الطب البشريصايلمحمد الدلي772
8787الطب البشريخالدمحمد السلطان773
2727التطبيقيةخالدمحمد الشريف774
4747الحقوقحسنمحمد الشيخ775
4040الهندسة المعماريةابراىيممحمد الشيخ776
6565جامعة اليرموك الخاصةياسينمحمد الشيخة777
4545اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةصالحمحمد الصالح778
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7676الطب البشريخالدمحمد العبد الحسين779
5656الطب البشريعليمحمود العثمان780
7373اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمودمحمد العربي ىالل781
8080االقتصادعمرمحمد الماضي782
4545االقتصاد محمد تحسينمحمد المبيض783
4848اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةاحسانمحمد المرستاني784
7777االقتصاد انسمحمد المسالمو785
4242التاريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةحمدومحمد المصطفى786
4444الهندسة الميكانيكية والكهربائيةجهادمحمد المصطفى787
8787الشريعةسهيلمحمد المنجر788
8787االقتصادمحمد بساممحمد النجار789
3131االقتصادسعيدمحمد النجدي790
7676الهندسة الميكانيكية والكهربائيةغازيمحمد النعسان791
3434االقتصادبساممحمد الوادي792
2727التطبيقيةىيثممحمد انس الحجار794
3434الهندسة المعلوماتيةساميمحمد أويس حموده795
6565الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمدمحمد براء البغدادي796
4747االقتصادمحمودمحمد بشير شيخ علي797
7171طب أسنانأحمدمحمد بكر798
5656الهندسة المدنيةطومحمد بو حسن799
6767الهندسة الميكانيكية والكهربائيةموفقمحمد توفيق800
3131التطبيقيةمحمد بشارمحمد تيسير حبش801
4444التطبيقيةعبد اهللمحمد تيسير خورشيد802
7070الهندسة الميكانيكية والكهربائيةسليممحمد حبيب803
2828الزراعةعماد الدينمحمد حجازي804
9393الهندسة المعلوماتيةعبد العزيزمحمد حريري805
7676الهندسة لمدنيةمحمد سعيدمحمد حسام الطباع806
2828التطبيقيةديابمحمد حسام المصري807
5656الزراعةاحمدمحمد حسان البوشي808
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6464االقتصادعبد الجوادمحمد حسان عقيد809
5151التربيةحسنمحمد حسين 810
5050تعليم مفتوح- الحقوق حسينمحمد حمو812
3939االقتصادمازنمحمد خالد البيروتي813
3030جفرافيااآلداب والعلوم اإلنسانيةنوافمحمد خليل814
5757الطب البشريصالحمحمد خير الحسون815
5656اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةبشيرمحمد خير رحمة816
9393الصيدلةديابمحمد خير شخاشيرو817
5959الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعبد الرزاقمحمد رابعو819
6262الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد بساممحمد رامز الخباز820
4545اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمودمحمد رجب البني821
3333الحقوقعبد الناصرمحمد رسالن المظلوم822
8888الهندسة الميكانيكية والكهربائيةثريامحمد رشيد جلبي823
9393الصيدلةاحمدمحمد روملي824
5656اللغة العربيةالهندسة المدنيةمحمد مازنمحمد زىير كوكش825
7777جامعة بالد الشام الخاصةسليممحمد زياد ابو قوه826
2222جامعة اليرموك الخاصةياسرمحمد زيتون827
8585الصيدلةمحمودمحمد سامر حيدر828
3636االقتصادفيصلمحمد سامي طحاوي829
5050العلومشتيويمحمد شبلي831
4242الشريعةمحمد تيسيرمحمد صالح الشعار832
حجب إلحضار مصدقة التخرج76الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاحمدمحمد ضياء رحمة833

6060االقتصاد زىيرمحمد ضياء مهيدي الصالح834
3636الزراعةمصطفىمحمد طبيش835
4444العلوماحمدمحمد عامر بريجاوي836
3737اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد السالممحمد عبد الرزاق837
6767العلومنذيرمحمد عبد السالم838
2828التطبيقبيةمصطفىمحمد عدنان قربيصو839
4848التربيةموفقمحمد عطية841
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4545التربيةمحمد رضوانمحمد عقيل842
4747جامعة اليرموك الخاصةمحمد ضياءمحمد عالء الصوص843
5353تعليم مفتوح- االقتصاداسكندرمحمد علي 844
7777الهندسة الميكانيكية والكهربائيةبساممحمد علي الحلبي845
5656الزراعةايمنمحمد علي العقلو846
7373الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد ياسرمحمد عمار الشالح الدباغ847
8080الطب البشريسعد الدينمحمد غيث الجاروف848
6565جامعة اليرموك الخاصةمحمد أميرمحمد غيث الحلبي849
2828االقتصادخلدونمحمد غيث العلبي850
5151الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعليمحمد قاضي851
5151االقتصادنضالمحمد لباد852
3434جامعة اليرموك الخاصةزاىرمحمد ماىر بدر الدين853
8080الطب البشريىيثممحمد محمد854
9393الزراعةمعاويومحمد مشوح855
5151الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعمادمحمد مصطفى856
6060الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمصطفىمحمد معتصم باهلل نور857
4545التاريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةفؤادمحمد معن ابراىيم858
4545الهندسة المدنيةمفيدمحمد منار طيفور859
7676السياحةغريبمحمد منصور860
3030الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد خيرمحمد نعيم عيون861
2222التربيةجميلمحمد نهار862
9393المعهد العالي للعلوم التطبيقبة والتكنولوجياعليمحمد نور العوض863
8484التطبيقيةموفقمحمد نور سكر864
8080االقتصادمحمدمحمد ىاني المصري865
4242الفلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةيحيىمحمد ىالل866
5757الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعدنانمحمد وسيم خيطو867
9696الصيدلةمحمد سامرمحمد وليد شحرور868
5050الزراعةوليدمحمد وئام طالب869
3131اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةابراىيممحمد ياسر الترزي870
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8484الهندسة الميكانيكية والكهربائيةبساممحمد ياسر مكيو871
7171الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد مروانمحمد يحيى جيالتي872
6060الهندسة المعلوماتيةمروانمحمد يزن الربداوي873
9494الهندسة الميكانيكية والكهربائيةسامرمحمد ينال ماتوق874
5959االقتصاداحمدمحمدمياس الصفدي875
4040الزراعةحسينمحمود االحمد876
7070جامعة الجزيرة الخاصةحسينمحمود الخزام877
3636الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد جمعةمحمود الخضر878
5454التربيةعبد العزيزمحمود الساير879
4242الزراعةعبد العزيزمحمود القرفان880
5454الهندسة المدنيةمحمدمحمود حميدي881
2222الحقوقحساممحمود زيتون882
3333جامعة بالد الشامسليمانمحمود سليمان883
5757العلوم السياسيةخالدمحمود عائد الرحبي884
3333التربيةغازيمراد العميان885
8888الطب البشريظبيانمرح الحبال886
8080االقتصادفاديمرح الورده887
2727الحقوقعمرمرح اليونس888
6868الزراعةسليمانمرح حمد عزام889
8888الطب البشريحمديمرح كعكو890
4444التربيةنميرمروة ابو عساف891
4242التربيةأحمدمروة برغود892
7979العلوممحمدمروه الحريري893
5050االقتصادىاشممروه الحلبوني894
4242التربيةغسانمروه الشباك895
3434علم االجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدمروه العلي896
5959تعليم مفتوح- االقتصادشاكرمروه خضرو897
3131اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةشتيوريمروه شبلي898
8888الهندسة المدنيةصالحمروه شقير899
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4242الفلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةبكريمريم الحسو900
4848الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمدمريم العميان901
9696الصيدلةمحمد ياسينمريم صافي902
5959االقتصاداحمدمصطفى الجبة903
4040العلومطومصطفى الحمود904
4747الهندسة المعلوماتيةخليفومصطفى الفروخ905
4747الهندسة الميكانيكية والكهربائيةيوسفمصطفى الفقير906
4747الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاحمدمصطفى الموسى907
2222الشريعةاحمدمصطفى عرواني908
6868تعليم المفتوح-الحقوقمحمدمصعب السموع909
6868الطب البشريعمرمضر الجدعان910
4242جامعة االتحاد الخاصةمحمد غسانمضر عثمان911
8080الحقوقايمنمضر قطريب912
5757الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمدمعاذ اسعد913
6262الهندسة المعماريةعماد الدينمعاذ القادري914
9494الطب البشريعمادمعاذ قاسم915
5656طب أسنانحكمتمعتصم الحلبي916
3131الشريعةعبد اهللمعتصم الرفاعي917
1717العلومعليمعتصم باهلل حمد918
8787الطب البشريشحادةمعن شقرة919
2222الحقوقاحمدمغير عمران920
8787العلومنزيومقداد الشعبان921
6868اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمد بشيرملك اللحام922
5353الزراعةنبيلملك مال923
4444تعليم مفتوح- الحقوق خلدونممدوح الكيال924
حجب تغيري قاعه65الجغرافيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةنايفمنار منذر925

6060تعليم المفتوح-الحقوقمنيرمنال أبو خرمو926
2727التاريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةمطلقمنال غصن927
3434االقتصادعليمنذر جراده928
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4444الفلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدمنى الناصر929
7373الطب البشريحسنمنى حسين930
6565الطب البشريقاسممنى عياش931
7777الطب البشريمحمد عصاممها النويالتي932
9090المعهد العالي للعلوم التطبيقبة والتكنولوجيامعضادمها قرقوط933
3434المكتبات والمعلوماتاآلداب والعلوم اإلنسانيةطالبمهران التيم934
8787جامعة القلمون الخاصةعبد الغنيمهند حاج موسى935
6464الحقوقمحمودمهند سلوم936
6262االقتصادقاسممهند عمر937
حجب تغيري قاعه51التربيةحسانمهيار الناصر938

9090الطب البشرياحمدموسى حديد939
2727الزراعةحسينموسى عواد العلي940
7070الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاحمدمؤمن السمهر941
4242تعليم مفتوح- الحقوق محمد خيرمؤيد زعبوب942
9494الطب البشريمحمد بساممؤيد منافيخي943
8080الزراعةأحمدمي ديوب944
7676الطب البشرياحسانميخائيل ورده945
7777الصيدلةمحمدميرا العجي946
8484الطب البشريغسانميرنا نزىو947
5656العلومايمنميس رزق949
5050المكتبات والمعلوماتاآلداب والعلوم اإلنسانيةسعيدميسون عماد951
3939المكتبات والمعلوماتاآلداب والعلوم اإلنسانيةسعيدميمونو غدي952
7070الحقوققصيميهوب محمود953
6464االقتصادمحمدناجي علي954
3333الزراعةراضينائل سماك956
3030جامعة بالد الشامعبد اللطيفنبراس اللطميني957
5151التطبيقيةعمادنبيل عيواظ958
4848الطب البشرينصرنبيهو البياع959
3333علم االجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةأحمدنجود حسن دبوان961
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5050الزراعةواردنجيب غربي962
4545االقتصادانيسندى تيناوي963
8585العلومعبد العزيزندى حاج حسين964
5757الهندسة الميكانيكية والكهربائيةطاللنضال اسماعيل965
4444االقتصاد احمدنعمو المصري966
5151الحقوقبسامنعيمة تقوى967
3636العلوممحمدنغم راجح968
5757اإلعالمسائرنغم رسالن969
5656العلومعقلنمير صالح971
4545علم االجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةعلينهى أحمد972
8484الطب البشريمنيرنوار صفايا973
7979الطب البشريفادينوار موسى974
6464جامعة اليرموك الخاصةنبيلنوال المارديني975
حجب إلحضار مصدقة التخرج37التربيةفاضلنور ابو علي كيوان976

7474الطب البشريعامرنور السباعي977
4444العلوممحمدنور الصمادي978
8888الصيدلةمحمدنور العبد اهلل979
5959اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمد رضواننور الهدى سعيد نسلي980
7070الطب البشريىشامنور اليقين الدمشقي981
5656الزراعةىشامنور حمد982
7373الطب البشريمحمدنور سويد983
7474الطب البشريمنيرنور عبيد الحطاب984
5151التربيةباسمنور عساف985
8282الطب البشرينديمنور قاسم986
8787الفلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعاطفنور مخلالتي987
8484الطب البشريخالدنور نابلسي988
6767الزراعةفادينورا فاضل989
7171االقتصادغساننوران الحمصي990
4040الجغرافيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعقابنوره نصر الدين991
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5656أكاديمية األسد للهندسة العسكريةىاشمنورىان العبد الرزاق992
9494الطب البشريعبد اهللنيرمين ساره993
5656علم االجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدنيرمين عيسى994
2727الفلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمد فوازىادي الطحان995
2020جامعة بالد الشامخليفوىاشم شالش996
4444الزراعةياسرىاني عيبور997
7474الزراعةمحسنىبا كيوان998
3636الفنون الجميلةحامدىبة طعان999

5656الهندسة الميكانيكية والكهربائيةحسينىبة نمر1000
8080الهندسة المعماريةمعتزىبو الحاج ابراىيم1001
5959الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاسماعيلىبو حسنا1002
3434تعليم مفتوح- السياحةابراىيمىبو ديب1003
8888الطب البشريكمالىبو سراي الدين1004
9393الزراعةأحمدىجام وزه1006
3131الشريعةمحمدىدى شلو1007
5454الزراعةسليمانىديل احمد1008
5757اإلعالمسليمىديل جود1009
3434االقتصادمازنىديل نابلسي1010
7777الطب البشرياحمدىديو خطاب1011
7777الهندسة المعماريةىيثمىزار حمد1012
6262الحقوقاحمدىشام حاج زيد1013
5353معهد الشام العاليمرعيىشام سويدان1014
5454التربيةمحمدىال علوش1016
8888الطب البشريصالحىمام عيسى 1017
6565الزراعةعبد الرحيمىنا ابو راشد1018
5353الزراعةراسمىناء درغام1019
9393الطب البشريمحمدىيا حمره1020
5050اإلعالميوسفىيا خير بك1021
5757الطب البشريبشيرىيا عبد الكريم1022
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6868الزراعةعبد الوىابىيام الزير1023
5353االقتصادنبيلىيلين العقباني1024
8484الطب البشريمحمد بشاروائل بقلة1025
9191الطب البشريزيادوجد المهنا1026
2525الجغرافيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمصطفىورده العيسى1027
5959العلومعبد اهللوسام الجباوي1028
5151التطبيقيةنعيموسام صبوره1029
3333العلومعمروسام عبد الرحيم1030
4747الهندسة المدنيةفؤادوضاح الحمود1031
9090الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد فريدوضاح السنكري1032
7070التربيةجمال الدينوعد ابو حسون1033
7373الهندسة الميكانيكية والكهربائيةسالموعد الالبد1034
4242الجغرافيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمصطفىوفاء القرواني1036
3636الزراعةاحمدوفاء حربيو1037
6767العلوممحمدوالء العاسمي1038
5656التاريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةعرفاتوالء القطيفاني1039
4747الفلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد العزيزوالء شحاده1040
6565الفنون الجميلةضامنوالء نصر1041
7777الصيدلةمحموديارا الحناوي1042
3737التربيةاحمديارا حسن1043
5151علم االجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحموديارا خلو1044
8787الطب البشريفاروقيارا قطيش1045
6868التطبيقيةعمادياسر عوض1046
2525تعليم المفتوح-الحقوقخليلياسمين السعيد1047
4848المكتبات والمعلوماتاآلداب والعلوم اإلنسانيةخالدياسمين الكردي1048
3939تعليم مفتوح- االقتصادمأمونياسمين سليمان1049
5050الهندسة الميكانيكية والكهربائيةشكرييامن الحسين1050
5050الهندسة المدنيةنايفيامن الحلبي1051
9494الطب البشريسامريامن أبو ارشيد1052

35
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