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حجب استكمال أوراقطب األسنانوليدالنا االفيوني1780

تغيري قاعةالحقوقخالدالنا الشوا1781

62الهندسة المعماريةباسلالنا الصباغ1782

54التربيةوجيوالنا بطح1783

85الصيدلةمرىفالنا حامد1784

79طب األسنانمحمد أيمنالنا عرمان1785

67طب األسنانمحمدالنا عمايري1786

40الهندسة المعماريةعماد الدينالنا فطوم1787

87طب األسنانغسانالنا قاسم1788

64التربيةمحمدالنا نشار1789

31جامعة بالد الشاممحمد زيادالنو المصري1790

67الهندسة الميكانيكية والكهربائيةجهادلبابة حماد1791

64تعليم مفتوح- االقتصاد محمدلبانو ابو عدلو1792

71الهندسة المعماريةعدنانلبنى البدعيش1793

53علم االجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةجالللبنى الجمال1794

33التربيةوليدلبنى المغوش1795

93الطب البشريسليمانلبنى جمال1796

84طب األسنانمحمد محسنلجين النجدي1797

74الهندسة المعماريةباسللجين تميم1798

76االقتصادنبيللجين حسن1799

80جامعة اليرموك الخاصةنسيبلجين سكري1800

84اللغة االسبانيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمؤيدلما ابو شقير1801

79الهندسة الميكانيكية والكهربائيةسليمانلما محمد1802

96الطب البشريبساملمى ابراىيم1804

67االقتصادنبيللمى الكيوان1806

74اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدلمى المنا1807

48الزراعةاحمدلمى حمود1808



73الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاحمدلمى علي1809

74الهندسة المعماريةمازنلمى علي موسى1810

24التربيةغسانلمى مخلف الويس1811

27الزراعةيونسلمى مصطفى1812

91الطب البشريمالكلمى معيطو1813

59العلوماسماعيللمياء الحسين1814

40الجغرافيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمعضادلميس الهادي1815

76طب األسناناديبلميس بوظو1816

54الهندسة المدنيةحسينلميس جبور1817

40الجغرافيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدلميس سلمان1818

56التاريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدلوجين ترجمان1820

53التربيةنعيملوجين غرز الدين1821

حجب استكمال أوراقالتربيةمالكلورا اسماعيل1822

حجب استكمال أوراقجامعة قرطبة الخاصةسعيدلورنس الصالح1823

54الزراعةمالكلورين اسماعيل1824

88الطب البشريسميرلورين الكسابره1825

57الفلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحسينلورين محمد ديب1826

79طب األسنانعبد اهلللوليا المصري1827

74طب األسنانطالللونا المأمون1828

59الحقوقلورنسلؤي العفاش1829

74الشريعةمحمد اديبلؤي دلبيق1830

39الهندسة الميكانيكية والكهربائيةجماللؤي شقدوح1831

17العلوممحمدلؤي شموط1832

47اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعدنانليال االحمد1833

82طب األسنانعدنانليالي يحيى1834

53التربيةرضوانليان قطناني1835

34العلومعمادليث الشيخ1837



30التربيةيونسليث العقال1838

70االقتصادمحمودليث حمادة1839

28االقتصادمحمد ابو الخيرليث سمكو1840

94الصيدلةمنيرلوجين الفارس1819

77الصيدلةمحمودليث مقصود1841

45التربيةابراىيمليالس دياب1842

93الهندسة المدنيةحسامليلى ابو سعده1843

67التربيةمأمونلبنى اكريم1845

74االقتصادمحمد عربيليلى الخياط1846

تغيري قاعةالهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمودليلى النقشي1847

71الصيدلةبدر الدينليلى حميدي1848

93طب األسنانمازنليلى دخيل1849

74االقتصاداسماعيلليلى دوزكنجي1850

51الشريعةمحمد نبيلليلى كردي1851

56جامعة بالد الشاممحمدليلى منصور1852

90الصيدلةنادرليليا طفران1853

67طب األسنانمحمد بشيرليليان مارديني1854

73االقتصادمحمدلين ابو الذىب1855

93طب األسنانجهادلين ابو خير1856

48الهندسة المدنيةخالدلين الحرح1857

93طب األسنانأيمنلين الحالق1858

87طب األسنانعدنانلين الحالق1859

93الهندسة المعماريةنبيللين الرزاز1860

80االقتصادحمديلين جبري1861

73الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمرىفلين حامد1862

87الهندسة المعماريةبساملين خزيم1864

91جامعة اليرموك الخاصةسامرلين سامو1866



80علم االجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةعمرلين شرف1867

90الصيدلةمروانلين شعبان1868

57الزراعةنبيللين صابرين1869

91طب األسنانمحمد نبيللين صهيون1870

56العلومماجدلين عبد السالم1871

87طب األسنانسالملين عزام1872

حجب استكمال أوراقاالقتصادمحمد مازنلين عياد1873

99الهندسة المعماريةحسانلين غيبو1874

85الهندسة المعماريةعمادلين مبارك1875

74الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد سميرلين مراد1876

90الطب البشريبشر عبد الرحمنلين موشلي1877

84طب األسنانمحمد جماللين نور الدين1878

34العلوم السياسيةعليلينا بدعو1879

حجب استكمال أوراقجامعة الشام الخاصةعدنانلينا جاسم1880

57العلومفوازلينا حسن1881

47المعهد العالي للتنمية اإلداريةتميملينا عرابي1882

94الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمصطفى ايمنلينة بيدس1883

84الطب البشريعبد العليمليندا القدسي1884

31التربيةاحمدماجد المجو1885

37علم االجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةعليماجد حسن1886

تغيري قاعة العلوممرعيماجد مرعي1887

68الهندسة الميكانيكية والكهربائيةناجيمادلين فيصل1888

37االقتصادغالبمادلين نكد1889

84طب األسنانمنيرمادلين يازجي1890

68االقتصادمروانمارسيل صمالجي1891

70التربيةتركيماري الشيخ عطيو1892

82طب األسنانجورجماريا اسحق1893



79طب األسنانبهاء الدينماريا الخليلي1894

40االقتصادبسامماريا الشماس1895

حجب ملراجعة العمادةالهندسة المعماريةمحمد ممدوحماريا اليسع1896

37التربيةوليدماريان حديفو1897

93طب األسنانعيسىماريمار الموسى1898

حجب ملراجعة العمادةطب األسنانايوبمارييت دروبي1899

73االقتصادمحمدمازن ابو عساف1900

79الهندسة المدنيةرياضمازن األسود1901

90الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد سعيدمازن البطال1902

85طب األسنانكمالمازن أعرج1903

22جامعة بالد الشاممحمدمازن كعدان1904

73الصيدلةعدنانماسة بني المرجو1905

100الزراعةحمزهماسو اسعد1906

64طب األسناناكرمماسو نعيم1907

45الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعمرمالك العبيد1908

56الهندسة الميكانيكية والكهربائيةانسمالك النجار1909

67العلومعبد اللطيفماىر السعودي1910

28العلوم السياسيةشاووشماىر المليحان1911

36الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعاصمماىر حامد1912

71الهندسة المعماريةأحمدماىر خشو1913

71الزراعةعمارماىر ديوب1914

39تعليم مفتوح- الحقوق جابرماىر موسى1915

تغيري قاعةالصيدلةعمادمايا ادىم1916

84الطب البشرياكرممايا الحداد1917

76الهندسة المدنيةمازنمايا شلغين1918

97الصيدلةباسلمايا مقصوصو1919

71جامعة االتحاد الخاصةساميمأمون صالحة1920



74الهندسة المعلوماتيةىشاممجد الدين صابرين1921

74المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجياساممجد السقر1922

67الهندسة المدنيةسميرمجد العقل1923

59الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمدمجد العيد1924

70الهندسة الميكانيكية والكهربائيةطومجد المصري1925

48التربيةحسنمجد المقداد1926

80الهندسة اإللكترونيةمحمدمجد حمود1927

96طب األسنانحسنمجد خضور1928

60اإلعالمقيسمجد خيزران1929

91االقتصاداحمدمجد درويش1930

حجب استكمال أوراقالطب البشريتيسيرمجد صباغ1931

68الحقوقمالكمجد ضويا1932

65الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعبد المالكمجد عمار1933

87طب األسنانىماممجد فاكوش1934

39علم االجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةخالدمجدولين كحتو1935

40الهندسة الميكانيكية والكهربائيةفرحانمجدي السخني1936

34العلومرشيدمحد يوسفان1937

87طب األسنانمحمد سليممحسن جاموس1938

34الحقوقيحيىمحسن عيسى1939

47الزراعةعبد الرحيممحمد ابو خشريف1940

36جامعة بالد الشامتيسيرمحمد ابو خشريف1941

50االقتصادمحمودمحمد ابو ضاىر1942

87طب األسنانمازنمحمد ابو عطوان1943

74الصيدلةعبد الموجودمحمد احمد1944

71المعهد العالي للتنمية اإلداريةعبد الفتاحمحمد ادلبي1946

51الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد مروانمحمد اسامو قدسي1947

40العلومعليمحمد االسعد1948



45الحقوقابراىيممحمد األحمد1949

45الهندسة المعماريةىانيمحمد األحمر1950

39العلوم السياسيةمحمدمحمد الباشا1952

20االقتصادىاجممحمد البلخي1953

36االقتصاداسماعيلمحمد الجاسم1954

94العلومصالحمحمد الجشي1955

65الهندسة المعلوماتيةعبد الحكيممحمد الحاج1956

47جامعة القلمون الخاصةحسنمحمد الحالوش1957

68االقتصادبدرمحمد الحريري1958

80الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد سعيدمحمد الحسن مارديني1959

59الهندسة المعلوماتيةعليمحمود الحسيكي1960

25اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمد نذيرمحمد الحلبي1961

67الطب البشريسهيلمحمد الحمصي1962

51العلوماحمدمحمد الحمود1963

27العلومغسانمحمد الحميد1964

30الحقوقعبد اهللمحمد الحميدي1965

حجب استكمال أوراقجامعة االتحاد الخاصةاحمدمحمد الخطيب1966

51الحقوقعبد الرؤوفمحمد الخليل1967

51الهندسة الميكانيكية والكهربائيةوليدمحمد الدكاك1968

39الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعليمحمد الرشيد1969

84الهندسة الميكانيكية والكهربائيةكمالمحمد الرفاعي1970

39الزراعةيوسفمحمد الزعبي1971

44الهندسة المعماريةزىيرمحمد الست الخباز1972

40االقتصاديوسفمحمد السرحان1973

60الطب البشريطارقمحمد السعدي1974

50تعليم مفتوح- الحقوق اكرممحمد السلطي1975

70الهندسة المعلوماتيةعبدومحمد الشاوي1976



44تعليم مفتوح- الحقوق حسنمحمد الشيخ1977

تغيري قاعةالهندسة الميكانيكية والكهربائيةابراىيممحمد الشيخ1978

25اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةصالحمحمد الصالح1979

19علم االجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةضرارمحمد الصبيحي1980

48االقتصادرسالنمحمد الصبيحي1981

54العلومعمادمحمد الصويص1982

28االقتصادعمرمحمد الطويل1983

28جامعة بالد الشاممأمونمحمد الطير1984

68طب األسنانمحمودمحمد العسلي1985

65الصيدلةنذيرمحمد العلي1986

54طب األسناناحمدمحمد العيسى1988

40الهندسة المعماريةزيادمحمد الغبره1989

53طب األسنانجمالمحمد الغزاوي1990

54االقتصادأحمدمحمد القزاز1991

54االقتصادمحمد تحسينمحمد المبيض1992

44االقتصادانورمحمد المحاميد1993

42اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةاحسانمحمد المرستاني1994

57الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاحمدمحمد المصري1996

22تعليم مفتوح- الحقوق ابراىيممحمد المصطفى1997

50الهندسة الميكانيكية والكهربائيةجهادمحمد المصطفى1999

44التربيةمهندمحمد الناصر2001

39االقتصادسعيدمحمد النجدي2002

93الهندسة المعماريةأنسمحمد الهبري2003

76االقتصادمحمودمحمد الهمس2004

حجب استكمال أوراقالهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد سليممحمد امير العضم2005

50جامعة بالد الشاماحمد راتبمحمد امير الهندي2006

76الطب البشريعبد العزيزمحمد امين2007



48تعليم مفتوح- الحقوق عودةمحمد امين دقدوق2008

31تعليم مفتوح- الحقوق محمودمحمد انس رجب خانم2009

34االقتصادزىيرمحمد ايمن بعيرا2010

54اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةجاللمحمد ايوب2011

77الهندسة المعماريةفائزمحمد أمجد قشاط2012

90طب األسنانبرىانمحمد أنس الكردي2013

56الهندسة الميكانيكية والكهربائيةماىرمحمد أنس ىيكل2014

حجب استكمال أوراقالتربيةعبد الواحدمحمد باران2015

30االقتصاداسامةمحمد باسل دالل2016

30اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةاحمد راتبمحمد بدر حسين2017

67طب األسنانبشيرمحمد براء الخطيب2018

87الصيدلةمحمد فايزمحمد براء سوقيو2019

30االقتصادكمالمحمد برغود2020

50االقتصادسليمانمحمد بركات2021

30علم االجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمد بشارمحمد برنيو2022

48العلومفؤادمحمد بسام الخباز2023

50العلوممحمد اسامومحمد بشار عبيدو2024

48االقتصادمحمودمحمد بشير شيخ علي2025

91الصيدلةعبدومحمد بشير مرزوقو2026

42االقتصادعبد اهللمحمد بكر غنيم2027

84العلومياسرمحمد بكر قاسم2028

53االقتصادحسانمحمد بالل البوابيجي2029

54الجغرافيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدمحمد بالل حجازي2030

53الهندسة المدنيةاحمدمحمد بليبل2031

31الهندسة المعماريةحمدومحمد بيازيد2032

85طب األسناناحمدمحمد بيان خليل2033

39الهندسة الميكانيكية والكهربائيةخالدمحمد بيان عرموش2034



67الزراعةمحمد سالممحمد ثابت القاري2037

73الهندسة الميكانيكية والكهربائيةياسرمحمد جاموس2038

67الهندسة الميكانيكية والكهربائيةوائلمحمد جمعو2039

74الجامعة العربية الدولية الخاصةماىرمحمد جواد زنبركجي2040

64الهندسة المعلوماتيةياسرمحمد حريدين2042

36التطبيقيةديابمحمد حسام المصري2043

85الصيدلةمحمد خالدمحمد حسام علبي2044

74االقتصادخلدونمحمد حسام فشح مالح2045

36الزراعةوزيرمحمد حسن2046

60الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعليمحمد حسين الماوردي2048

74الهندسة المعماريةجميلمحمد حكمت صابوني2049

حجب استكمال أوراقطب األسنانزيادمحمد حماديو2050

90الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمصطفىمحمد حمزه النجار2051

74الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد عمارمحمد حمزه عطفو2052

47االقتصادجاد اهللمحمد حمود2053

71طب األسنانعمادمحمد حمودة2054

47االقتصادحامدمحمد حموش2055

33االقتصادمفيدمحمد حواط2057

65تعليم مفتوح- االقتصاد معتزمحمد خالد خولي2058

53االقتصادبساممحمد خلف2059

76الحقوقعليمحمد خلوف2060

76الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد رفيقمحمد خليل الترجمان2061

62الهندسة المعماريةمأمونمحمد خير الحريري2062

48االقتصادسهيلمحمد خير الحلبي2063

39التربيةعثمانمحمد خير عبد اهلل2065

68الحقوقبساممحمد خير قباني2066

84الصيدلةمنارمحمد دسوقي2068



48التطبيقيةمحمد نزارمحمد راتب حربة2069
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