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6868كلية السياحةنمرايهاب حمود169
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3333اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةوليدآالء كريمو227
4040االقتصادياسرآالء كالوي228
7171الطب البشريمحمدآالء نيوؿ229
3636التربيةمحمدآماؿ السري230
4242علم االجتماعاآلداب والعلـو اإلنسانيةاحمدآمنو الحمو231
2525الشريعةرضوافآمنو المناجرة232
حجب تغيري قاعة7الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمودآيات الدىش233

4545التاريخاآلداب والعلـو اإلنسانيةرضوافآيات السعدي234
4747االقتصادمحمودآيات دبو235
2828التاريخاآلداب والعلـو اإلنسانيةمصطفىآية النجار236
2828الحقوؽاكـرآيو البكاوي237
4040االقتصادفوزيآيو الديراني238
5454العلـوخضرآيو الزرو239
5353االقتصادايادآيو الكحالة240
9797الطب البشرياحمدآيو تقال242
3434المكتباتاآلداب والعلـو اإلنسانيةحسافآيو توباف243
4848الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمودآيو حسني244
6868جامعة الشاـ الخاصةمحمد خليلآيو حمامي245
3636الهندسة المعماريةرايقباسكاؿ يحيى246
7676الهندسة المعلوماتيةمحمدباسل ابو محمود247
5656تعليم مفتوح- الحقوؽ جميلباسل اسماعيل248
7676تعليم مفتوح- الحقوؽ عليباسل حمود249
4545أكاديمية األسد للهندسة العسكريةمحمدباسل دبوؿ250
3737الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمنصورباسل عثماف251
9999جامعة الشاـ الخاصةمرتضىبتوؿ الجماؿ252
7676االقتصادمحمد ماىربتوؿ الخطيب254
حجب الحضار املعدل املئوي51الجامعة الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجيامازفبتوؿ الدكاؾ255
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7171الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد غياثبتوؿ العاني256
2525اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةوليدبتوؿ اللحاـ257
6262العلـومحمدبتوؿ النابلسي258
4848الشريعةنعمافبتوؿ بريز259
4040طب األسنافرامزبتوؿ حريبا260
3131الهندسة المعماريةمحمد جوادبتوؿ خبيز261
4747الهندسة المدنيةعمربتوؿ شهاب262
3333العلـوفايزبتوؿ عيسى264
4545العلـومصطفىبتوؿ قشـو265
7070جامعة الشاـ الخاصةمحمد نبيلبتوؿ نحالوي266
5151تعليم مفتوح- الحقوؽ محمدبثينو العثماف267
2525تعليم مفتوح- التربية احمد فؤادبدور حصري268
9797الهندسة المعلوماتيةاحمد وليدبراء حمود269
3939جامعة اليرموؾ الخاصةمحمدبراء شمو270
5454الهندسة المعماريةشبليبراءه الحمداف271
5353الهندسة المعماريةعباسبراءه روميو272
4040التربيةحسنبراءه علي273
3939اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةعبد الجباربراءه يوسفاف274
3333المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانيةاحمدبساـ الرجا275
3939الشريعةاحمدبساـ مدور277
8787اآلثاراآلداب والعلـو اإلنسانيةمرعيبساـ ىزاع الشرعبي العنػزي278
6060جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجياتوفيقبسمو العشعوش279
4444الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمصطفىبسمو زغرات280
2828علم االجتماعاآلداب والعلـو اإلنسانيةفوازبسمو عامر281
2525الحقوؽامينبشار ابو السل282
4848الزراعةاحمدبشار الحريري283
4040تعليم مفتوح- االقتصاد رياضبشار الحوراني284
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3939االقتصادخضربشار الشمالي285
2727اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةعليبشار العلي الحاج286
5757الطب البشريتوفيقبشار شعاع287
3030الزراعةىشاـبشار شلبي288
3333التربيةمعذهبشار قنبس289
1616الزراعةصالحبشرى الخطيب290
4444التربيةآصفبشرى المحمد291
4242االقتصادمشهوربشرى النهار292
7171تعليم مفتوح- الحقوؽ نديمبشرى دوه جي293
5454الفنوف الجميلةصفوحبشرى شفوني294
3434اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةقاسمبشرى عمر296
5050اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةساكتبشرى كناني297
5757الجامعة السورية الخاصةصالحبشرى مقصوص298
حجب الحضار املعدل املئوي30طب األسنافمحمدبشير العر299

2727التربيةعيسىبالؿ العلي300
8888الهندسة المعلوماتيةمحمد خيربالؿ عزيزيو301
6565الهندسة الميكانيكية والكهربائيةسامربلقيس ابو شاىين302
7979الطب البشريحميدبلقيس العبد الرحمن303
7070الطب البشريمحمدبلند بركات304
4545الجامعة السورية الخاصةموفقبناف اللحاـ305
4242جامعة بالد الشاـمحمد ىيثمبياف البحره306
4242علم االجتماعاآلداب والعلـو اإلنسانيةعبد الكريمبياف الحمداف307
5050طب األسنافمازفبياف الخطيب308
6262طب األسنافعبد القادربياف الخلف309
2727جامعة بالد الشاـمحمدبياف الرفاعي310
5353الهندسة المعماريةمنيربياف الضاىر311
5050الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعبد السالـبياف القديمي312
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4040العلـوعمادبياف بركات313
5353الصيدلةسميربياف سحلوؿ314
حجب وثيقة ترشيح56الهندسة الميكانيكية والكهربائيةقاسمبياف طيفوري315

3434التربيةعبد الغنيبياف غناـ316
3434العلـو السياسيةماىربياف محفوض317
5454جامعة بالد الشاـبرىافبياف ميده318
9797الفنوف الجميلةمحمدبيساف سلهب319
3737الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةحسينتاال البطل320
3939تعليم مفتوح- العلـو السياسية محمدتامر خليف321
2424الجامعة العربية الدولية الخاصةزيادتسنيم ابو صبح322
4444التربيةيوسفتسنيم الدالي323
4545االقتصادطالؿتسنيم السامية324
2222جامعة االتحاد الخاصةمحمودتسنيم سلماف325
9090طب األسنافاحمد زاىرتسنيم شعراوي326
7474طب األسنافعليتسنيم عجاج327
8888الهندسة المعلوماتيةمحمدتسنيم عزيزية نويعم328
7171الصيدلةعمارتسنيم غيالف329
4545الفنوف الجميلةأحمدتسنيم كريمو330
5050طب األسنافكماؿتقى اغا331
4242جامعة بالد الشاـرامزتقى القباني332
3636االقتصادبشارتقى قمر333
4545العلـوعصاـتقى نجيب334
7474المعهد العالي للتنمية اإلداريةديبوتمارة حاج بي335
7676الهندسة المدنيةرياضتماـ الصالح336
3939الحقوؽمحمدتماـ عابدين337
3434الفنوف الجميلةمأموفتماـ نعيم338
4545طب األسنافزيدتميم القاسم339
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4747العلـوحمدتوحيد حمزه340
3131الفنوف الجميلةأنستيما الصالح341
2525التطبيقيةعصاـتيماء األعور342
3939جامعة االتحاد الخاصةعمادتيماء العلي حبيب343
6565التربيةعصاـثابت الزعبي344
6565الهندسة المدنيةمصطفىثائر العكيلي345
1919علم االجتماعاآلداب والعلـو اإلنسانيةنضاؿثائر شعباف346
6464االقتصادمأموفثراء الخطيب347
4040الحقوؽامينجابر نادر348
حجب وثيقة ترشيح65جامعة الشاـ الخاصةمحمدجاد مهاوش349

5151االقتصادمحمدجبراف موسى350
4848الزراعةعليجعفر الحسن351
3737الحقوؽمحمدجعفر المصطفى352
3939طب األسنافحافظجعفر عبود353
3030الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد عصاـجالؿ العيد354
5454االقتصادابراىيمجماؿ حنحوني355
5959الهندسة الميكانيكية والكهربائيةجهادجمانو الغوطاني356
2020تعليم مفتوح- الحقوؽ محسنجميل حورية357
4040الفنوف الجميلةعبد الباقيجناف عبد الباقي360
حجب الحضار املعدل39الهندسة الميكانيكية والكهربائيةوساـجنين غبره361

3636العلـواحمد فائزجهاد الرواس362
4242جامعة اليرموؾ الخاصةجاسمجهاف الحمدكدـ363
3737المعهد العالي للتنمية اإلداريةابراىيمجهينو مخلوؼ364
9090طب األسنافمعنجواد شلهوب365
7070جامعة األندلس الخاصة للعلـو الطبيةعبد القادرجواف عبدي366
8282الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد غياثجود حاجي طو367
5151الزراعةمحمد جهادجود مصلح الخضر368
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7474الفنوف الجميلةمحمد حسافجودي الحفار369
5353جامعة الشاـ الخاصةمحمد مأموفجودي الحناوي370
5151السياحةمحمد عماد الدينجودي بلشو371
9393التربيةماجدجودي شيخ ورؽ372
6868طب األسنافريموفجورج ابو سكو373
7373طب األسناففاديجورج التلي374
5151الهندسة الميكانيكية والكهربائيةايادجورج بدوي376
4444طب األسنافابراىيمجورج عثماف377
9494طب األسنافالبيرجورج غريب378
8282طب األسنافرجاءجورج نجمو379
4747تعليم مفتوح- االقتصاد عجـرجورجينا عجـر380
6868اإلعالـنعمافجيسيكا ميماس381
6565طب األسنافىيثمجيلم الرداوي382
4242الهندسة المعماريةمحمد مناؼجيهاف الخطيب383
5959الطب البيطرياحمدحاتم العيد384
5050الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاكـرحاـز رافع385
حجب وثيقة ترشيح37جامعة بالد الشاـسوتونوحبيب الرحمن سوتونو386

8585الطب البشريعمارحذيفو حزوري سراس387
4747اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمد جماؿحذيفو مطر388
9393الهندسة المعلوماتيةرياضحساـ الخوري390
2727الزراعةشريدهحساـ الدين الشعباف391
2424التربيةعيسىحساـ الكحيص392
2828المعهد العالي للتنمية اإلداريةابراىيمحساـ النصر اهلل393
2727اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمدحساـ حسن394
8484الطب البشريميشيلحساـ حسواني395
5050اإلعالـزىيرحساـ سمره396
3333جامعة الشاـ الخاصةمحمد زيادحساف دعبوؿ397
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3131االقتصادمحمدحساف شياح398
2525االقتصادأيمنحسن ابراىيم399
5151الحقوؽجماؿحسن ابراىيم400
2727العلـوخضرحسن الخضر401
3737االقتصادمحمدحسن حسن403
3636االقتصادعليحسن حمداف404
3434المعهد العالي للتنمية اإلداريةسهيلحسن عطيو405
2525االقتصادسليمافحسن عماشو406
3333التاريخاآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمدحسن ىابيل407
2424الشريعةمحمد وجيوحسناء دفضع408
3737جامعة الشاـ الخاصةصالححسناء صالح409
3434الهندسة الميكانيكية والكهربائيةوليدحسين ابو الريش410
7979الجامعة العربية الدولية الخاصةمحمد حسافحسين التيناوي412
5757الزراعةنافعحسين الحسين413
7777الهندسة الميكانيكية والكهربائيةموسىحسين السلماف414
9090العلـوانورحسين العينيو415
4040الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعليحسين النايف416
3737التربيةاحمدحسين حاج علي417
3636العلـوامينحسين وفا418
9191طب األسنافعماد الدينحال احمد419
3434الزراعةعدنافحال حبيب420
5151التربيةغسافحال دارب نصر421
2727الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةامينحال فنيش422
7171االقتصادعليحال ونوس424
4747الهندسة المعماريةعبد السالـحلى الياسين العاسمي425
3636العلـومحي الدينحليمو طحطح426
5050الجامعة السورية الخاصةعمارحمدي العمري427
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2727االقتصادمحمد سعيدحمدي غبور428
3131الزراعةزيادحمزه احمد429
7979الجامعة السورية الخاصةزيادحمزه الجوالو430
5757الجامعة الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجياأسعدحمزه الحلبوني431
5353االقتصادشتيويحمزه الشتيوي432
5050التطبيقيةمطيعحمزه خميرة433
3939العلـومعتصمحمزه شموط434
2828جامعة بالد الشاـابراىيمحميد عماره435
5353االقتصادكماؿحنا ابوسمره436
8282الهندسة الميكانيكية والكهربائيةانطوفحنا ايفو437
2222التربيةزاىدحناف اللطميني438
2727التربيةزيادحناف حافظ439
4242تعليم مفتوح- التربية محمد كماؿحناف خواجكيو440
4444المعهد العالي للتنمية اإلداريةأمينحناف سلطانو441
5454السياحةيوسفحناف محمد442
7373الهندسة الميكانيكية والكهربائيةجريسحنين العيد443
3333اآلثاراآلداب والعلـو اإلنسانيةفاديحنين حاطـو444
5656التربيةفرجحنين حسين445
4747العلـوعليحنين كماؿ الدين446
2828جامعة الجزيرة الخاصةنضاؿحياف سبع447
4545تعليم مفتوح- الحقوؽ عبد اهللخالد الرفاعي448
3737اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةياسينخالد العيد449
5050تعليم مفتوح- االقتصاد محمودخالد المحمد العلي450
3333الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةعبد الناصرخالد اليوسف451
4242العلـووليدخالد جراح452
4545الصيدلةمحمد وليدخالد حبقو453
4747الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمودخالد خطاب454
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7676العلـومحمودخالد سميسم455
5151االقتصادياسرخالد شيباف457
4040الزراعةابراىيمخالد عكاش458
9191الهندسة الميكانيكية والكهربائيةميشيلخالد قزح459
7777الهندسة المعماريةجماؿخالد كاتبو جربوع460
4545التربيةمحمودختاـ ىمشري461
5151تعليم مفتوح- التربية عبد اهللخديجة ابراىيم462
6060الطب البشريتيسيرخديجة الناصير463
6060الهندسة المعماريةعمارخديجو محيسن464
6262جامعة االتحاد الخاصةاحمد منيرخزامى محمد465
2525الحقوؽمحسنخضر المقدـ466
5353تعليم مفتوح- اإلعالـ سهيلخضر ديب467
3939التربيةقيصرخضر سلماف468
4747الزراعةىيثمخضر غانم469
5151العلـوىاجمخلدوف البلخي470
4242العلـوجاسمخلود الغريب471
5959اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةىداـخلود مرىج472
4242الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمودخليفو حبيب473
5050الهندسة الميكانيكية والكهربائيةابراىيمخليل الثلجي474
5959الهندسة الميكانيكية والكهربائيةابراىيمخليل الكيصـو475
2828تعليم مفتوح- االقتصاد غنـوخليل الكيالني476
1919الشريعةابراىيمخليل مجذوب477
3333الشريعةحسافخير الدين سرغايو478
2222التربيةمحمددارين اسماعيل479
4545اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةنايلدارين الحمداف480
9191الصيدلةمصطفىدارين مزؽ481
3131االقتصادحسنداليا تعتوع482
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6868االقتصادمحمد نزاردالين النشواتي483
3737االقتصادمحمدداليو جاسم484
3737العلـوعادؿدانا الكراد485
8080الفنوف الجميلةبساـدانا نجم486
9494الصيدلةعامردانة دسوقي487
5656االقتصادمحمدخلدوفدانو بكيش488
5151جامعة الجزيرة الخاصةاحمددانو ورده489
7979الطب البشريجورجداني باخوص490
3737العلـومحمددانيا الغزاوي491
5656طب األسنافابراىيمدانيو توكلنا492
5656الهندسة المعماريةحسندانيو حمد493
2525جامعة بالد الشاـفيصلدحاـ عمر494
6464الهندسة الميكانيكية والكهربائيةحسيندعاء الحناوي495
5959الهندسة المعماريةاحمددعاء خبصو497
2222جامعة بالد الشاـمحموددعاء دادوار خراساني498
5151الجامعة العربية الدولية الخاصةغسافدعاء سرحاف499
2525التربيةعبد الكريمدعاء سليماف الحريري500
4444الشريعةحساـ الديندعاء شموط501
2828الهندسة المعماريةنضاؿدعاء صواف نعيم502
5353الزراعةاحمددعاء عايدي503
3434جامعة بالد الشاـماموفدعاء عبد الجواد504
3939الزراعةرياضدعاء عبد الهادي505
7676الحقوؽصبحيدعاء قويدر506
5050الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةنبيلدعاء كرباج507
6868الهندسة المعماريةنصر الديندعاء كوسو508
4444الحقوؽجماؿدعاء منور509
4444الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمد نجيبدالؿ الشيخ510
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3737االقتصادعبد الباقيدلبين احمو511
5656االقتصادعبد الغنيدنيا ليال512
3737الفنوف الجميلةجميلدنيا محمد513
8282الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعبد الحكيمدياال عامر514
1919االقتصادمحمد عيدديانا الحسن515
4444االقتصادوجيوديانا الشعشاع516
4848التربيةعادؿديانا جنود517
3737التربيةحسينديانا دبلو518
6767العلـوناصرديانا رستم519
3333جامعة الشاـ الخاصةغالبديانا علواني520
4040جامعة الشاـ الخاصةمحمودديانا قموحي521
4747جامعة بالد الشاـمحمدديانا مقبوع522
6868الصيدلةعليديمة حسن523
7777الطب البشرياحمددينا جبري524
2828الحقوؽعبد االلوذكرى ظاىر525
3434الحقوؽىيثمذو الفقار سلـو526
3636اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةفياضرابعو عمر527
5050الزراعةحاتمراتب المشعوت528
3333اإلعالـسهيلراشيل السهوي529
4747الزراعةخالدراما ابو حمره530
5656الهندسة الميكانيكية والكهربائيةباسلراما ابو طالب531
5959االقتصادغازيراما ابو قويدر532
3333التربيةخالدراما الجباعي نصر533
4848الحقوؽجميلراما الجراقي534
4545اإلعالـمحمدراما الحناوي535
2727االقتصادعليراما السيد محمد الراوي536
4545جامعة االتحاد الخاصةىشاـراما الكردي537
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7171الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد جماؿراما المزور538
3131اإلعالـمروافراما النصار539
6060العلـوايمنراما الياسين541
4848الفلسفةاآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمدراما حسوف542
6767جامعة القلموف الخاصةجمعوراما عبد القادر543
8282تعليم مفتوح- االقتصاد حسينرامي العقلو544
2828الحقوؽمطيعرامي عسكر546
5353الزراعةنايفراميا دقو547
حجب الحضار املعدل املئوي84جامعة االتحاد الخاصةمحمد خيرراني المرستاني548

4545الشريعةأحمدرانيا ابراىيم549
1717التربيةعبد اهللرانيا عناد550
4040العلـوطالؿرانيا مصريو551
2727التطبيقيةعبد اللطيفرائد المقداد552
3939الهندسة الميكانيكية والكهربائيةخالدرائد جابر553
5050تعليم مفتوح- اإلعالـ عليرائد خضور554
4545الحقوؽغسافرائد عبد الحي ابو فخر555
3030جامعة بالد الشاـمحمد وجيورائده دفضع556
3434العلـومحمد نضاؿربا البردقاني558
4848الهندسة المعماريةمحمد راتبربا القاوقجي559
حجب الحضار املعدل املئوي27جامعة قرطبة الخاصةفرىادربا قرطميني560

3131العلـونادرربى باشوري561
3131الشريعةمحمد نهادرجاء الخطيب562
2424الشريعةمحمد نادررحاب جندلي563
6464الهندسة المدنيةزىيررحمو الجماس564
4545االقتصادعليرحمو خصابو565
4545الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةسعودرحيمو محمد566
7979الهندسة المدنيةمحمد نبيلرزاف سويد568
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5151التربيةمصطفىرزاف موصللي569
3131التربيةوفيقرشا ابراىيم570
5050التربيةمحمدرشا الخضر571
4545الجامعة العربية الدولية الخاصةلؤيرشا الرباط573
3939تعليم مفتوح- االقتصاد محمدرشا بصل574
7171الجامعة الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجياعدنافرشا حموي575
9090التربيةنايفرشا سرساوي576
2727التربيةسيف الدينرشا سيف الدين577
2525جامعة االتحاد الخاصةسميررشا غازي578
4545المعهد العالي للتنمية اإلداريةحسافرشا قدور579
3434التربيةمسلمرشا محفوض580
5151التربيةفوازرضواف الحالؽ581
4747الهندسة الميكانيكية والكهربائيةجمعورضواف الكرياف582
4545الزراعةخليلرضواف عالء الدين583
5353التربيةمالكرغد الشريف584
4040العلـوىيثمرغد الصفدي585
2525التربيةنبيلرغد العكش586
2727التربيةمحمد عليرغد النجار587
6767الطب البشريموفقرغد اليونس588
5151الهندسة الميكانيكية والكهربائيةبهاء الدينرغد تركيو589
3434اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةفضل اهللرغد جوعانو590
6060العلـومحمد حكمترغد زعيتر591
حجب الحضار املعدل املئوي42الجامعة الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجيااحمدرغد طالو592

6565العلـومحمد زيادرغد عجاج593
5959جامعة بالد الشاـزيادرغده السراج594
3737االقتصاداسعدرغده الصفدي596
7070الهندسة  المدنيةخضررفيف محمد597
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5454االقتصادعيسىرقيو رمضاف598
3636الشريعةمحمدرماح صواف599
8282طب األسنافانوررمزي القطامي600
7373المعهد العالي للفنوف المسرحيةمحمدرموز العال الخطيب601
8585الصيدلةعدنافرنا ابو راشد602
8484علم االجتماعاآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمد سعيدرنا البدوي603
3333علم االجتماعاآلداب والعلـو اإلنسانيةزىيررنا أحمد604
3737التربيةسلمافرنا حمداف605
5656جامعة الشاـ الخاصةعبد الفتاحرنا خوالني606
5151الهندسة المعماريةأحمدرنا دحدوح607
3131المكتباتاآلداب والعلـو اإلنسانيةنعيمرنا شعباف608
5454الشريعةمحمد شفيقرنا عطايا609
5050تعليم مفتوح- التربية نديمرنا محمود610
8282الهندسة المعماريةمحمد عدنافرند الحموي611
6767طب األسنافعماررند الدره612
5757الجامعة السورية الخاصةعبد العزيزرند خيربك613
7373جامعة الشاـ الخاصةباسمرند ديوب614
4444االقتصادمصطفىرنده العلي615
4545الفنوف الجميلةزيادرنيم ابو طافش616
5959االقتصادعليرنيم احمد617
4747الهندسة المعماريةمحمد ىاديرنيم التللي618
حجب لتصديق االشعار36جامعة االتحاد الخاصةمصطفىرنيم القادري619

7777جامعة القلموف الخاصةعبد القادررنيم بحبوح620
5959الجامعة العربية الدولية الخاصةمروافرنيم جوباف621
5757الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعماررنيم سليماف622
3737الفنوف الجميلةزىيررنيم سواح623
5151الفنوف الجميلةعصمترنيم سيف624
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2727العلـومحمودرنيم شحاده625
7474الحقوؽأحمد جماؿرنيم شهاب الدين626
6464جامعة الشاـ الخاصةاحمدرنيم شيخ نجيب627
4545اإلعالـحمدورنيم عثماف628
3939جامعة بالد الشاـزيادرنيم عكوري629
3131اإلعالـمحمدرنيم لبش630
5454الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمازفرنيم مني632
4747الهندسة المعماريةمحمودرنيم نسب633
5050الزراعةالياسرنين ساره634
4444جامعة بالد الشاـفتحيرىاـ حرب635
3434التربيةعليرىاـ حمداف636
4242االقتصاديوسفرىاـ دبو637
حجب لتصديق الشهادة57جامعة القلموف الخاصةاحمدرىف االغواني638

4040التربيةمحمد فتحيرىف الجمعات639
8888الحقوؽاحمد منذررىف السعدي640
5454الهندسة المدنيةمحمدرىف العمياف641
8585طب األسنافحسنرىف حجازي642
5151االقتصادرفيقرىف حسن643
8585العلـو السياسيةحساـ الدينرىف زيداف644
8282طب األسنافمجد الدينرىف سويد645
6565الطب البشريعدنافرىف شلبي646
3737االقتصادمحمدرىف عيسى647
4848االقتصادعليرىف غناـ648
2222التاريخاآلداب والعلـو اإلنسانيةحسنروابي السليماف649
7676الهندسة المعماريةناصررواف الدبس650
5959الهندسة الميكانيكية والكهربائيةبساـرواف السعدي651
3636الفنوف الجميلةعبد القادررواف القدور652
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7171الهندسة الميكانيكية والكهربائيةغسافرواف حبش654
5050السياحةعدنافرواف درويش655
5757االقتصادسعديرواف عثماف656
6767جامعة اليرموؾ الخاصةمحمودرواف كوكش657
3434الحقوؽاكـررواف منقار658
2424الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةايوبرواند ابو ليث659
5151اآلثاراآلداب والعلـو اإلنسانيةعمادروجينا العماد660
4040علم االجتماعاآلداب والعلـو اإلنسانيةفيصلرودين السايس661
3737الشريعةبدر الدينروضو منصور663
5656الهندسة المعماريةالياسروال بلدي664
حجب الحضار املعدل املئوي88الجامعة السورية الخاصةبساـروال زيتوف665

5959االقتصادنضاؿروال عاليا666
حجب لتصديق االشعار54تعليم مفتوح- االقتصاد ىشاـرومانس عبد الحق667

3636تعليم مفتوح- الحقوؽ يونسرؤى االبراىيم668
4040الهندسة المعماريةمحمودرؤى الشايب669
حجب الحضار املعدل املئوي31جامعة االتحاد الخاصةمحمد فريزرؤى اللداوي670

5454جامعة الشاـ الخاصةجالؿرؤى بريز671
6262الحقوؽمؤيدرؤى دواره672
7171االقتصادخلدوفرؤى رابح673
3939الشريعةاحسافرؤى رماف674
3636العلـومحمد جماؿرؤى عرب675
3737الزراعةخالدريباؿ شاميو676
8484طب األسنافنبيلريتا الراسي677
5151العلـومحمدريم ابو عسلي678
5959العلـواحمد غياثريم االمين679
4444العلـوعبد الرحمنريم الحموي680
4040العلـواحمد راتبريم القصار بني المرجو681
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3636العلـوموفقريم اللوص682
4040الهندسة الميكانيكية والكهربائيةابراىيمريم خطيب683
4444االقتصادوليدريم عرفو684
4747الحقوؽمحمدريم عيسى685
3636اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمد سعيدريم فارس686
4444الصيدلةبساـريم مهدي687
5050االقتصادعمرريما درويش688
5454العلـويحيىريماف ابو حرب689
4040الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمدريماف ايوب690
7373الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعليريماف قاسم691
4545االقتصادمحمدزاىر الشماط692
3131العلـوعبودزكريا النخيالف693
6262الهندسة المعماريةفيصلزكريا بجبوج694
3636االقتصادبركاتزىراء الجاسم695
1919العلـومحمدزي يزف سيد أحمد696
3333الزراعةأحمدزينب حمود697
7676علم االجتماعاآلداب والعلـو اإلنسانيةمنذرزينب خيربك698
4545التربيةدرغاـزينب عوف699
4545التربيةساميزينب محال700
5656الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةيوسفزينب محمد701
6565اإلعالـاحمدزينو حمود702
5151طب األسنافعبد الرحمنزينو خضر703
4848تعليم مفتوح- االقتصاد جودتزينو رستم704
9393الطب البشرينزارزينو سلـو يارد705
7474المعهد العالي للتنمية اإلداريةجماؿزينو عملو706
5050الهندسة المعماريةعبد المؤمنزينو عيوف السود الشيباني707
2525الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةعبد الحميدساجدة المحمد708
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3333الزراعةعدوافسارة شهاب710
3939جامعة بالد الشاـابراىيمساره البديرة711
8282الفنوف الجميلةمحمد اساموساره الخطيب712
6060جامعة بالد الشاـمحمد شريفساره الصواؼ713
5656الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعامرساره العويتي714
7070العلـووائلساره المحاميد715
5656الهندسة المعماريةحناساره الياس716
4242التربيةوليدساره حاج صالح717
6464التربيةرياضساره دانوف718
5151العلـورياضساره شما719
9494طب األسنافاحمد عمارساره شيخو720
9191الطب البشريشكريساره عبد الرحمن721
5353التربيةساميساره عبود722
8080الطب البشريعبد المؤمنساره عيوف السود الشيباني723
حجب استكمال أوراق68طب األسنافمحمد نور الدينساره كولو724

6565جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجياعليساره محفوظ725
6767طب األسنافياسينساره ناعمو726
5656الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد جالءسالم شبلي727
3434تعليم مفتوح- الحقوؽ عماد الدينسالي غنيمة728
8585الطب البشريياسرساـ حمود729
6767الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمنيرسامح مالعب730
8888السياحةباسلسامر المنجد731
4242اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةعبد الحميدسامر سعد الدين732
3333الفنوف الجميلةسليمافسامر ناعم733
4444تعليم مفتوح- االقتصاد موفقسامر ىواري734
3030المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانيةراضيسامي الجفاؿ735
4040جامعة الشاـ الخاصةزيادساميو ادريس736
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4242التربيةماجدسائلين قليح737
2222التربيةمحمدسحر حسن738
4242الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةسميحسدرة طو739
5151الصيدلةسميرسراب البابا740
5151الهندسة المدنيةعدنافسعد الدين الغوراني741
9696طب األسنافاحمدسعد المحمد742
4848التربيةمحمدسالـ الشتيوي743
3434اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةبشارسالـ الفقير744
3030االقتصادمحمد بساـسالـ الموقع745
4545الشريعةعبد القادرسالـ بقلة746
5151الهندسة المدنيةحسافسالـ سرغايو747
3636اآلثاراآلداب والعلـو اإلنسانيةتيسيرسالـ سالمو748
2727التاريخاآلداب والعلـو اإلنسانيةعبد العزيزسالـ شحاده749
2424الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةمأموفسالـ غباش750
5353تعليم مفتوح- االقتصاد وليدسالـ يحيى751
6060الحقوؽوليدسلمو عباس753
3434التربيةيحيىسلمى صالحو754
9797طب األسنافمعاويوسلمى طليمات755
8484االقتصادمحمد خيرسلمى مصطفى756
6767علم االجتماعاآلداب والعلـو اإلنسانيةماجدسلوى البدوية757
3434االقتصادرياضسليم نوفل759
3131تعليم مفتوح- الحقوؽ جماؿسليماف السليماف760
5757الهندسة الميكانيكية والكهربائيةرأفتسليماف شقره761
8080الزراعةأحمدسليماف يوسف763
9696طب األسنافعبد القادرسما الرىونجي764
5353الفنوف الجميلةنايفسماح ابازيد765
5454الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعبد الرحمنسماح الشريتح766
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4444التربيةحسنسماح رزؽ767
5454الزراعةاحمدسماح مفلح768
4242الحقوؽمحمدسمر االحمد769
حجب تغيري قاعة36تعليم مفتوح- التربية عبد الحميدسمر سالمو770

5757التربيةعطاسمر عمر771
3939الشريعةحسينسميحو ابو ىالؿ772
4242اإلعالـمحمودسميرة السيد احمد773
3737جامعة بالد الشاـتيسيرسميو الحسين775
9696الجامعة العربية الدولية الخاصةوائلسنا ملص776
5050اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةمصطفىسناء صطوؼ777
2424العلـوجهادسناء طليعو778
9999طب األسنافحسافسنابل رسالف779
3030تعليم مفتوح- الحقوؽ خلفسندس العكلو780
4444االقتصاديوسفسندس العودات781
7474االقتصادمحمد خيرسندس حماده782
5656العلـوعصاـسهاـ الفواؿ783
2828جامعة بالد الشاـموسىسهاـ حميد784
2828العلـو السياسيةابراىيمسهاـ عبد اهلل785
3131الفنوف الجميلةمحمدسهر القصير786
5454الهندسة المدنيةيوسفسهيل حيدر787
2020جامعة بالد الشاـىشاـسوزاف الشويكي788
2828تعليم مفتوح- االقتصاد محمدسوزاف حجاوي789
2828الجامعة العربية الدولية الخاصةحسنسوزاف كزكز790
3737الزراعةمحمدسوزاف نصر791
4545العلـوراتبسوسن المقبعو792
4444العلـوبشيرسوسن عبد الرزاؽ793
4848تعليم مفتوح- االقتصاد صابرسوالؼ رضواف794
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3636جامعة بالد الشاـمجدؿسونيا خلف795
6464جامعة الشاـ الخاصةعبد الباقيسيباف قاسم796
9090الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد ماجدسيدره النقو لي797
9090الصيدلةاىابسيف الدين بيرقدار798
8888الهندسة المعماريةعبد القادرسيما الرىونجي799
2525التربيةعبد الرحمنشادف المقداد800
5454جامعة الشاـ الخاصةابراىيمشادف عبد الرحمن801
5353االقتصادىايلشادي الحلبي802
8282طب األسنافمحمد فاروؽشاـ الخطيب803
3636الهندسة المدنيةناصرشاـ المقداد804
6868االقتصادعدنافشاـ داىوؾ805
2222التربيةمحمد بشارشاـ عبيد806
5757تعليم مفتوح- االقتصاد احسافشذا ابو طراب807
6565الهندسة المدنيةعليشذا دره808
3131العلـوسميرشذا رمضاف809
7373الهندسة المعماريةعليشذى السليماف810
7171الهندسة المدنيةاحمدشذى الناطور811
4848العلـونجيبشذى شاشو812
7171الحقوؽغالبشروؽ خونده813
5151التربيةمصطفىشعاع التجار814
8585الهندسة المعلوماتيةىيثمشعيب حاج حسين815
5656الشريعةمحي الدينشفاء الزبيبي816
3434االقتصادمحمدشفاء النابلسي817
5757التربيةبشيرشفاء زىر الدين818
3030الشريعةرياضشفاء عجاج819
حجب الحضار املعدل املئوي93الجامعة السورية الخاصةمحمدشكراف الباكير820

3333التربيةعبد الحكيمشمس الخصي821
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6565الجامعة السورية الخاصةنهادشمس الدين شمسو822
8888جامعة الشاـ الخاصةسهيلشهد شباط823
حجب الحضار املعدل املئوي65الجامعة الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجياسامرشهد شيخ الجبل824

حجب الحضار املعدل املئوي93جامعة االتحاد الخاصةعبد الغنيشهد عثماف825

2222االقتصادعبد الرحمنشهناز عاشور826
7979طب األسنافسليمافشيماء الصبيخاف827
3434االقتصادفايزشيماء المحمد828
5353الهندسة المعماريةمحمدصالح الدرويش829
4444الحقوؽزيادصالح النعساف830
3636التربيةمحمودصبا القاضي831
5656التربيةمحمدصبا عصفور832
9494الطب البشريبهجاتصبا محمد833
2424التربيةابراىيمصباح الدخيل834
2727العلـوعبد اهللصبري محمد835
7676الطب البشريطارؽصخر جعفر836
3939االقتصادعوضصخر جغاؿ837
5050التربيةساميصفا طو838
3636الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاحمدصفا عثماف839
3636االقتصادمحمد كماؿصفا عطايا840
8080الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعبد النورصفاء الحريري841
4444الحقوؽمحمد كماؿصفاء الكسم842
4848جامعة بالد الشاـمحمد رضوافصفاء مرزوقو843
2727اآلثاراآلداب والعلـو اإلنسانيةنواؼصفواف الخطيب ابو فخر844
3030اللغة األلمانيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمد عالء الدينصالح االسد845
2727الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعليصالح الدين رمضاف846
4040الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةغالبصهيب بيش847
4444الهندسة المعلوماتيةمحمدضحى الحسين848
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5656الهندسة المعماريةمحمدضحى العلوه849
3030التربيةنبيلضحى حاتم850
8080الهندسة الميكانيكيةأحمد منيرضفاؼ محمد851
4444جامعة بالد الشاـمحمدضياء الدين خليفو852
3737الهندسة المعماريةعبد الرؤوؼضياء الدين شحاده853
4747الحقوؽمحمودضياء الدين مهنا854
4444الهندسة المدنيةزيادطارؽ األحمد855
5656اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمد زيادطارؽ بندقدار856
7373الصيدلةباسمطارؽ شموط857
6060الهندسة الميكانيكية والكهربائيةقاسمطاىر جيروديو858
5353الشريعةموفقطالؿ اذاف859
3636جامعة الشاـ الخاصةمحمد زكرياطو ابو زيد860
حجب لتصديق الشهادة37االقتصادمحمد منذرطو الوني861

3131العلـو السياسيةابو عيسىطيف العلي862
4444العلـوحامدعاتكو الفيحاف863
5757اآلثاراآلداب والعلـو اإلنسانيةحسنعادؿ حنيفو864
7676الحقوؽابراىيمعامر زىيو865
8282الهندسة الميكانيكية والكهربائيةجورجعايدة حداد866
5959االقتصادمنصورعائده العويشي867
3030اآلثاراآلداب والعلـو اإلنسانيةعمرعائشة عكروش868
5454التربيةخالدعائشو الخشارفو869
4242تعليم مفتوح- العلـو السياسية محمدعائشو حبيب871
4242الهندسة الميكانيكية والكهربائيةصبريعائشو دياب872
2727الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد ديبعباده المسلماني873
5656الحقوؽفاديعبد االلو ابوزيد874
4242الشريعةيوسفعبد الحميد شلبك875
3434الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمعنعبد الخالق ظافر876
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4444الحقوؽعليعبد الرحمن األشكي877
3737االقتصادعبد الكريمعبد الرحمن الحالؽ878
2828المعهد العالي للتنمية اإلداريةابراىيمعبد الرحمن الخراط879
5454العلـوحسافعبد الرحمن السميحاف880
حجب الحضار املعدل املئوي57جامعة قرطبة الخاصةاحمدعبد الرحمن الصالح881

حجب الحضار املعدل املئوي57جامعة اليرموؾ الخاصةمصطفىعبد الرحمن الصالحاني882

5353الزراعةعبد المولىعبد الرحمن العدوي883
2424التربيةعليعبد الرحمن الكفري884
5151العلـو السياسيةعبد الرزاؽعبد الرحمن المحمدالناصر885
3434التربيةمحمدعبد الرحمن بكر886
9090الصيدلةمحمدعبد الرحمن بوارش887
4242تعليم مفتوح- الحقوؽ محمدعبد الرحمن داىوؾ888
3030الحقوؽسعيدعبد الرحمن زىوراتي889
4747االقتصادمحمد ناصرعبد الرحمن زين890
3030جامعة بالد الشاـمحمد وائلعبد الرحمن عثماف891
2525جامعة بالد الشاـمحمدعبد الرحمن ياسين الصباغ892
4848الهندسة المدنيةمحمدعبد الرحيم السعد893
6464الحقوؽحمدعبد الرزاؽ المرفوع894
2525الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةاحمدعبد الرزاؽ عموري895
5050الزراعةعبد الحكيمعبد الستار حناوي896
4444العلـوحمدعبد العزيز العبيد897
3434العلـو السياسيةحمودعبد العزيز المحمد898
5353العلـوناصرعبد العزيز المصري899
6767جامعة بالد الشاـمحمدعبد الغني الوادي900
5757الحقوؽمحمدعبد القادر العمري901
حجب الحضار املعدل املئوي24جامعة الجزيرة الخاصةخالدعبد القادر النهار902

4848الطب البشريحسينعبد الكريم سعد903
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7373الهندسة الميكانيكية والكهربائيةبكريعبد اللطيف الزرعي904
4242الهندسة الميكانيكية والكهربائيةتيسيرعبد اللطيف بعلبكي905
3030االقتصادعبد الستارعبد اهلل البريدي906
2828الحقوؽعدنافعبد اهلل الحسن907
حجب الحضار الشهادة88االقتصادمحمودعبد اهلل الحسو908

8585الطب البشريصالحعبد اهلل الشولي909
5454الهندسة المعماريةمحمد صباحعبد اهلل الصغير910
4848االقتصادمصعبعبد اهلل العمار911
2525التطبيقيةقاسمعبد اهلل الهيمد912
3636الشريعةعبد المطلبعبد اهلل جسري913
9393االقتصادابراىيمعبد اهلل قزويني914
2727الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاحمدعبد المنعم السبيريج915
6060الهندسة المعماريةعبد الرزاؽعبد الهادي سعدا916
3737جامعة بالد الشاـياسينعبد الهادي ىيلميو917
3939جامعة بالد الشاـمحمدعبدو عبد السالـ918
2727التطبيقيةمحمدعبدو يوسف919
2525جامعة بالد الشاـمصطفىعبيده الشيخ920
4848الهندسة المدنيةاساموعبيده مناع921
3737اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةصالحعبير البرشو922
2727تعليم مفتوح- االقتصاد نوريعبير الجراد923
5050السياحةمازفعبير الجماؿ924
6464الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاديبعبير الحوراني925
2828العلـوجميلعبير السالمو926
5959الحقوؽاسماعيلعبير الشحاده927
5656الحقوؽعليعبير العبد اهلل928
7070تعليم مفتوح- االقتصاد مصطفىعبير داؤد929
5151تعليم مفتوح- االقتصاد مصطفىعبير شملص930
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3939تعليم مفتوح- التربية محمدعبير طويل931
3030اآلثاراآلداب والعلـو اإلنسانيةنادرعبير مسلوب932
8484الطب البشريسامرعبير ىالؿ933
3737التربيةمحمد سهيلعتاب حنوؼ934
5050العلـوعبد السالـعثماف العليوي935
3434اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةسعودعثماف مسعود936
حجب استكماؿ أوراؽ62الطب البشري ابراىيمعدلو ىاروف937

حجب تغيري قاعة53جامعة الجزيرة الخاصةمحمد خالدعدناف االبراىيم الماالتي938

5050الشريعةمروافعدناف الفالح939
3939الطب البيطريمحمدعدناف سرور940
4747الطب البشريوليدعدي غزالو941
5151العلـويوسفعرين مرعي943
4040الشريعةنور الدينعزيزه طوبجي944
7373الهندسة المدنيةطرفوعصماء العبد945
4545الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمدعطاؼ الرباط946
3434التربيةعبد الحليمعفراء االبراىيم947
4848الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمدعفراء المصري948
5757العلـونضاؿعفراء حمود949
3737الهندسة المعماريةوائلعفراء رعد950
3737العلـواحمدغفراف خرمندي951
6262الهندسة المعلوماتيةزيادعفيف حالجو952
9494الفنوف الجميلةخلدوفعال الخش953
3131االقتصاداحمدعال الدغيلي954
5959العلـو السياسيةركافعال الزامل955
4747الشريعةبشارعال الفقير956
4848الهندسة المدنيةكماؿعال المصري957
5454العلـوعليعال المنصور958
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3636التربيةغسافعال النجار959
3434الهندسة المدنيةمحي الدينعال أنق960
5050العلـوصالحعال حاج صالح961
7979طب األسناففاروؽعال حطاب962
6767الطب البشريأحمدعال فالح963
3939التربيةعليعال ماؿ964
4242الحقوؽعليعالء ابراىيم965
7171تعليم مفتوح- الحقوؽ سميرعالء اسعد966
5757جامعة الشاـ الخاصةعليعالء الدين الكردي967
4242الهندسة الميكانيكية والكهربائيةقاسمعالء الرمضاف968
5050الحقوؽناصرعالء دبوره969
7070الهندسة المعماريةاحمدعالء زعزع970
3333تعليم مفتوح- الحقوؽ جميلعالء علي971
2727الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةجمعوعالء مصطفى972
6565الهندسة الميكانيكية والكهربائيةجميلعلي احمد973
5050التطبيقيةيوسفعلي اسعد سليماف974
8585طب األسنافمنصورعلي السماف975
4848العلـونبيلعلي الشهابي976
3333االقتصادمحمدعلي الشولي977
2727جامعة بالد الشاـعبد الجبارعلي الصفر978
4747الهندسة الميكانيكية والكهربائيةحسينعلي المصطفى979
6464الهندسة المدنيةمحمدعلي باز980
5454تعليم مفتوح- االقتصاد حيدرعلي حسن981
5353الحقوؽكنجوعلي حسن982
5353الزراعةاحمدعلي حسن983
2020الزراعةوليدعلي خواشقي984
8080الجامعة الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجياحساـعلي روماني985
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2828العلـوبشارعلي سميا986
5050المعهد العالي للتنمية اإلداريةعبد اهللعلي شعباف987
5757الهندسة الميكانيكية والكهربائيةفريزعلي صالح988
4848العلـورامزعلي صالح989
5959الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمودعلي صمادي990
4545التطبيقيةفؤادعلي عيسى991
6464الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاكـرعلي غريب992
5959الطب البشريجاد الكريمعلي غصن993
3131العلـو السياسيةفائزعلي محمد994
6464الطب البشريحسينعلي مخلوؼ995
3737الهندسة المدنيةياسرعلي نصر997
9191الهندسة المعماريةمعنعليا الحوري998
8484الجامعة الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجياسامرعليا السوسي999

7777العلـوخالدعليا خضر1000
7373الجامعة السورية الخاصةيوسفعلياء بكر1001
5050التربيةمحمد سعيدعلياء السماف1002
4242الشريعةسامرعمار الدبش1003
4848االقتصادياسرعمار الشلبي1004
7777جامعة الشاـ الخاصةيوسفعمار الصوص1005
8080الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد مازفعمار الطحاف1006
7373طب األسنافابراىيمعمار المصطفى1007
3636الطب البشرينصرعمار الوادي1008
3737الهندسة الميكانيكية والكهربائيةابراىيمعمار الياسين1009
4545العلـوديبعمار حسن1010
3636تعليم مفتوح- الحقوؽ عليعمار حمداف1011
6060الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعيسىعمار عيده1012
5757تعليم مفتوح- الحقوؽ عليعمار نادر1013
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9696الطب البشريتماـعمر الجندلي1014
8787الطب البشريمحمد خيرعمر الحريري1015
9494طب األسنافمنصورعمر الحسين1016
4444العلـومحمدعمر الشحادات1017
3131الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعبد الرزاؽعمر العنزي1018
5050الحقوؽعليعمر المعتصم صوفاف1019
3333العلـوايمنعمر بغدادي1021
2525جامعة الشاـ الخاصةحسنعمر سالم1022
7676االقتصادمنوخعمر قاسم1023
9090الهندسة المدنيةحساـعمر مالؾ1024
6767الهندسة المعلوماتيةفتحيعمراف الخلوؼ1025
4545الزراعةمحمدعمراف الشويش1026
3737التطبيقيةعبد الفتاحعمرو الشيخ1027
9393الطب البشريىماـعمرو المصري عرفو1028
5050االقتصادجدعافعنود جبور1029
7171الهندسة المعماريةخالدعهد الحاؼ1030
4242العلـواحمدعيسى االحمد المحمد1031
حجب الحضار املعدل45تعليم مفتوح- العلـو السياسية أحمدعيسى العلوش العيسى1032

3131االقتصادمحمدعيسى حسين1033
5353الهندسة الميكانيكية والكهربائيةنصرعيسى عصفور1035
4040التربيةنزيوغاده ابو  حجيلو1036
4747االقتصادمحمد اميرغاليو عروؿ1037
حجب لتصديق الشهادة60أكاديمية األسد للهندسة العسكريةمحمدغدير علوش1038

3434الهندسة الميكانيكية والكهربائيةوجيوغدير معال1039
4848السياحةقاسمغدير نكد1040
4040اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةحمزهغراـ السقاؿ1041
3939جامعة الشاـ الخاصةمعتزغزؿ االصفر الشهير باللحاـ1042
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9191الهندسة المعماريةعصاـغزؿ الحمصي1043
2828الهندسة الميكانيكية والكهربائيةنسيبغزؿ بو حسوف1044
4848الزراعةعصاـغزؿ نكد1045
5353اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةشامخغساف المصطفى الحميد1046
4444الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمدغصوف عثماف1047
5959تعليم مفتوح- التربية احمدغفار حيدر1048
4040الفنوف الجميلةسليمغفراف البيطار1049
5050المعهد العالي للتنمية اإلداريةعليغفراف الصافتلي1050
4444تعليم مفتوح- االقتصاد غسافغفراف العلبي1051
7474الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاحمدغفراف الهنداوي1052
4444تعليم مفتوح- التربية محمدغفراف زنبعره1053
7777طب األسنافعمادغفراف فالحة1054
3030جامعة بالد الشاـمحمد أيمنغفراف فيومي1055
4444االقتصادعبد اهللغفراف موسى1056
5151الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةمازفغنوه مشلح1057
5353االقتصادحيافغنى طعيساف1058
3131تعليم مفتوح- التربية عمرغيثاء الصيدناوي1059
7676طب األسنافزكرياغيداء الحريري1060
5151االقتصادعليغيداء الغزالي1061
5454الهندسة الميكانيكية والكهربائيةحسنفاتن ابو كامل1062
3030الطب البشريعبد الكريمفادي المسالمو1063
8282الهندسة الميكانيكية والكهربائيةسميرفادي الناجي1064
5050العلـو السياسيةماىرفادي بدراف1065
3737التربيةمحمدفاديا التقي1066
1919جامعة بالد الشاـياسينفارس المصطفى1068
3737الحقوؽاحمدفارس النادر1069
4545الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعمرفاروؽ الهبش1070
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3939التربيةمحمدفاطمة الدخيل1071
5454جامعة بالد الشاـعليفاطمة الزير1072
2727التاريخاآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمدفاطمة بسين1073
4545جامعة القلموف الخاصةمحمودفاطمة عبد اهلل1074
4747جامعة بالد الشاـفوازفاطمة عبود1075
7373االقتصادعبد اهللفاطمة عطية1076
5050الهندسة الميكانيكية والكهربائيةابراىيمفاطمة معتوؽ1077
2525تعليم مفتوح- الحقوؽ عالء الدينفاطمو االبراىيم1078
3737االقتصادبشارفاطمو البشير1079
7777طب األسنافمحمد محفوظفاطمو الرفاعي1080
7373طب األسنافعبدهفاطمو حيدر1081
5959الطب البشريحضرفاطمو صقر1082
5353االقتصادانورفاطمو غازي الوقاؼ1083
5353الزراعةغازيفاطمو محرز1084
4040التربيةعبد اهللفاطمو محفوظ1085
6868جامعة القلموف الخاصةياسرفاطمو مسلماني1086
2828العلـوعايدفايزة المفعالني1087
3737اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةحسنفايزه الفارع1088
5353الحقوؽعليفتوف سلماف1089
8282طب األسنافانورفجر داود راجحو1090
4848السياحةيوسففداء عمار1091
3636الهندسة الكيميائية والبتروليةايادفداء يوسف1092
4040الهندسة الميكانيكية والكهربائيةجدعاففراس الشرع1093
2424الشريعةمحمد خيرفراس العطرات1094
3737المعهد العالي للتنمية اإلداريةخلدوففراس الهندي1095
6060االقتصادوليدفراس أبو زين الدين عزاـ1096
3636جامعة بالد الشاـعبد الرؤؼفرح الجماؿ1097
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2525جامعة بالد الشاـبشيرفرح القبيطري1098
8585الصيدلةرافعفرح شدود1099
3030اآلثاراآلداب والعلـو اإلنسانيةيحيىفريده سيدو1101
3333التربيةانورفضا الشحادات1102
7171طب األسناففؤادفضل اهلل الخولي1103
حجب وثيقة ترشيح45جامعة بالد الشاـفوائد عبد المقيتفقيو بحر الكراـ1104

6868الهندسة الميكانيكية والكهربائيةانورفوزيو العمري1105
2525جامعة بالد الشاـموسىفوزيو حميد1106
حجب استكماؿ أوراؽ24الحقوؽناصرفوزيو كيواف1107

2727التربيةمحمدفؤاد الحميدي1108
3434تعليم مفتوح- الحقوؽ سليماففياض الهدلو1109
4040اآلثاراآلداب والعلـو اإلنسانيةجريسفياليت الداي1110
3737الحقوؽحبيبفيفياف الشحاؼ1111
3737تعليم مفتوح- الحقوؽ عبد العزيزفينوس الضاىر1112
3030الهندسة المعماريةمحمدقاسم البريدي1113
3131االقتصادطارؽقاسم الططري1114
1919التاريخاآلداب والعلـو اإلنسانيةجماؿقاسم الناطور1115
3030التربيةخالدقتيبو العلي1116
حجب الحضار املعدل80تعليم مفتوح- الحقوؽ نزارقحطاف الشلي1117

3737الزراعةعبد الرحمنقصي الشقراف1118
4040الشريعةحسنقطاؼ االبيض1119
8282طب األسنافايمنقمر الخطيب1120
1919الفلسفةاآلداب والعلـو اإلنسانيةعبد المولىقمر جانسيز1121
5151العلـونزيرقمر ياغي1122
3434االقتصادغسافكاترين الخوري1123
3939طب األسنافأحمدكاترين حنص1124
5151اإلعالـنضاؿكاترين سعد1125
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7777الطب البشريغسافكاترينا المسعد1126
2424جامعة الشاـ الخاصةابراىيمكاظم عمار1127
8787طب األسنافمحمد ايمنكـر اخرس1128
3131الشريعةمحمدكـر الحسو1129
8282االقتصادرافعكـر بدر1130
4545تعليم مفتوح- التربية ظريفكفاح ديب1131
6060اإلعالـنبيوكناف ابو عقل1132
3434العلـومازفكناف حسياف1133
3636االقتصادايوبكناف نمير1134
4040العلـوخلفكنانو العلوش1135
4848االقتصادمحمدكنانو ونوس1136
7979الهندسة المعماريةتوفيقكنده غانم1137
7474الهندسة المعلوماتيةاحمدكوثر ابراىيم1138
5959الهندسة المدنيةيوسفكوثر رضواف1139
حجب الثبات سنة أخرية82طب األسنافخطاركيندا نصيف1140

6060طب األسنافاساموالرا بيطار1141
3434تعليم مفتوح- الحقوؽ نجم الدينالرين دالي1142
5656طب األسنافعبد اهللالنا االحمد1143
8484االقتصادايادالنا البني1144
9393طب األسنافمحمد يحيىالنا الصالحي1145
5050التطبيقيةاسالـالنا الكيالني1146
6868طب األسنافوجيوالنا خلوؼ1147
4040الهندسة المعماريةعماد الدينالنا فطـو1148
4545التربيةكماؿالنا مشرؼ1149
3636جامعة بالد الشاـمحمد زيادالنو المصري1150
5151الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةحساـ الدينلبنى تللو1151
5151الجامعة العربية الدولية الخاصةاحمد سامرلبنى سقا1152
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3434التربيةوائللجين الحريري1153
5353الهندسة المعماريةإحسافلجين العر1154
9393الفنوف الجميلةايادلجين ريا1155
5757جامعة الشاـ الخاصةفؤادلطيف بدراف1156
2727الجامعة االفتراضية السوريةمحمودلطيفو الريحاني1157
4545اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةزكريالما البزره1158
5959الهندسة المعلوماتيةسليمافلمك مرىج1159
3131الحقوؽايمنلمى أحمد1160
4848الزراعةاحمدلمى حمود1161
8787الصيدلةبساـلمى زيتوف1162
4444الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةمعضادلميس الهادي1163
6262اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةكماؿلميس زىر الدين1164
4040الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمدلميس سلماف1165
6262جامعة القلموف الخاصةنايفلوسيا التال1166
8585الصيدلةعمادلوند اوسو1167
3636العلـو السياسيةخالدلؤي ابو مديره1168
4444العلـومحمدلؤي شموط1169
7474االقتصادغالبلؤي عبيد1170
3737اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةعدنافلياؿ االحمد1171
4848اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمودلياؿ مارديني1172
4444تعليم مفتوح- االقتصاد غالبليانو ضواىري1174
2828العلـوعمادليث الشيخ1175
7373التربيةيونسليث العقاؿ1176
4747التربيةابراىيمليالس دياب1178
7777الهندسة المعماريةعبد السالـ ليلى احمد ابو غوفو1179
7777جامعة القلموف الخاصةمحمود عقيلليلى األتاسي1180
3333الفلسفةاآلداب والعلـو اإلنسانيةصالحليلى المصطفى1181
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5050الزراعةتوفيقليلى حسن1182
3737الزراعةجهادليلياف الشومري1183
7676الهندسة الميكانيكية والكهربائيةجاد الكريملين حمداف1185
7373الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد انسلين دمشقيو1186
6464علم االجتماعاآلداب والعلـو اإلنسانيةسعد الدينلين زعبوبو1187
9191الطب البشريماىرلين سعدي1188
8787جامعة الشاـ الخاصةبشيرلين عالؼ1189
9393طب األسنافمحمدلين ىزيمو1190
8080اإلعالـمروافلينا الدبس1191
6868اإلعالـشمس الدينلينا العيسى1192
2828جامعة بالد الشاـسيف الدينلينا درويش1193
4747التربيةزيادلينا صقر1194
حجب الثبات سنة أخرية47الهندسة المعماريةعمرلينا عبد الباسط1195

7171الهندسة الميكانيكية والكهربائيةلؤيليندا داؤد1196
4747الهندسة المدنيةمحمد زىيرلينو المسالخي1197
8787طب األسنافىشاـلينو جبري1198
4040التطبيقيةخليفماجد الملحم1200
4747الصيدلةجماؿماجد بكر1201
4747علم االجتماعاآلداب والعلـو اإلنسانيةعليماجد حسن1202
4444العلـومرعيماجد مرعي1203
5757اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةنبيلماري طاىا1204
8484الصيدلةخاشيرماريا اوت جياف1205
حجب الحضار املعدل املئوي60جامعة االتحاد الخاصةسندماريا مطلق1206

7474الصيدلةجرجسماريا ملكي1207
4242التربيةوليدمارياف حديقو1208
حجب الحضار املعدل املئوي93الجامعة الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجياعصاـماسة جباف1210

9999الجامعة الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجياجماؿ عبد الناصرماسو البحره1211
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4040الفنوف الجميلةوليدماسو سوار الشهير بالشريف1212
7171طب األسنافرامزماسو ناصر1213
3030العلـو السياسيةشاووشماىر المليحاف1214
3030الهندسة المدنيةسليمافماىر يوسف1215
6868طب األسنافمحمد مازفمايا الحلبي1216
6262العلـوحساـمايا حيدر1217
5353جامعة االتحاد الخاصةعمارمايا يوسف1219
حجب تغيري قاعة+حجب لتصديق الشهادة10الهندسة الميكانيكية والكهربائيةجماؿمأموف الحمد1220

4545االقتصادمروافمجد االسماعيل1221
1717الزراعةماىرمجد السهلي1222
5151التربيةحسنمجد المقداد1223
5050اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةاحمدمجد سالم1225
5656تعليم مفتوح- االقتصاد غسافمجد صالح1226
6767الهندسة المعلوماتيةمحسنمجد محمد1227
3333العلـومحمدمحسن عبد النبي1229
6868االقتصادوائلمحمد ابراىيم ىرموش1231
4242االقتصادتيسيرمحمد ابو خشريف1232
4040الفنوف الجميلةاحمدمحمد احمد1234
3434العلـوعليمحمد االسعد1235
5151الحقوؽابراىيممحمد األحمد1236
7676الهندسة المعماريةىانيمحمد األحمر1237
4242طب األسنافيوسفمحمد األمين تميم1238
2525العلـو السياسيةمحمدمحمد الباشا1239
2424االقتصادىاجممحمد البلخي1240
8080طب األسنافاكـرمحمد الحاج علي1241
3737السياحةعبد النبيمحمد الحارس1242
3333جامعة القلموف الخاصةحسنمحمد الحالوش1243
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4747العلـوعويدمحمد الحسن الجاسم1244
5151االقتصاداحمدمحمد الحصوه1245
3333الهندسة الميكانيكية والكهربائيةماىرمحمد الحلقي1246
3737الهندسة الميكانيكية والكهربائيةحسنمحمد الحمادة1247
5959العلـوغسافمحمد الحميد1248
2424الحقوؽعبد اهللمحمد الحميدي1249
4747التربيةسميرمحمد الخشماف1250
8484طب األسنافخالدمحمود الدراوشو1251
6060المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانيةأسامومحمد الديري1252
2424الهندسة الميكانيكية والكهربائيةقسيممحمد الذيبو1253
1616الهندسة البتروكيميائيةعبد اهللمحمد الزيد1254
5656الهندسة المعماريةزىيرمحمد الست الخباز1255
4040االقتصاديوسفمحمد السرحاف1256
6262العلـوأحمدمحمد السقر1257
2525الشريعةعبد الرزاؽمحمد السماف1258
7373طب األسناففارسمحمد الشرع1259
6464الهندسة المعماريةمحمد حسنمحمد الشعار1260
3333اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةصالحمحمد الصالح1261
4040اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةخليفمحمد الصالح1262
2727علم االجتماعاآلداب والعلـو اإلنسانيةضرارمحمد الصبيحي1263
4848االقتصادرسالفمحمد الصبيحي1264
5050الهندسة المدنيةنزيومحمد الصلوع1265
3737جامعة بالد الشاـمأموفمحمد الطير1266
2424اإلعالـعامرمحمد العامر1267
8282طب األسنافخالدمحمد العبد اهلل1268
6464طب األسنافعبد الفتاحمحمد العرسالي1269
2828التربيةعادؿمحمد العمارين1270
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8484الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمودمحمد الغفري1272
3636الشريعةخالدمحمد الفاتح داوود1273
4242التطبيقيةعثمافمحمد القجمي1274
حجب تغيري قاعة54الهندسة الميكانيكية والكهربائيةخالدمحمد الكريع1275

4747االقتصادانورمحمد المحاميد1276
7777الحقوؽفرحافمحمد المحمد1277
4242االقتصادىيثممحمد المرجي1278
3636اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةاحسافمحمد المرستاني1279
2525الهندسة المعلوماتيةاحمدمحمد المشوط1280
2525الحقوؽعليمحمد المصري1281
7070الهندسة المعماريةماموفمحمد المصري1282
8484طب األسنافطالؿمحمد المقداد1283
3434الهندسة المدنيةاحمدمحمد النبوه1285
4444االقتصادسعيدمحمد النجدي1286
4747الشريعةعثمافمحمد الهروش1287
4444تعليم مفتوح- االقتصاد بساـمحمد الوادي1288
4040الهندسة المدنيةمحمدمحمد اليونس1289
6262الجامعة السورية الخاصةمحمد سامرمحمد امير مدلل1290
3636الهندسة المعلوماتيةزيادمحمد امين المعاني1291
3939تعليم مفتوح- الحقوؽ عودةمحمد امين دقدوؽ1292
5050جامعة اليرموؾ الخاصةخالدمحمد اياد حجازي1293
3131الهندسة المعماريةمحمد باسممحمد ايهم حامد1294
9191الجامعة العربية الدولية الخاصةمحمد ايمنمحمد إياد المنديلي1295
2727علم االجتماعاآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمد بشارمحمد برنيو1297
3939العلـوفؤادمحمد بساـ الخباز1298
حجب وثيقة ترشيح79طب األسنافعبد السالـمحمد بسيوني1299

4545االقتصادمحمودمحمد بشير شيخ علي1300
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3333الهندسة المعماريةحمدومحمد بيازيد1301
4747الهندسة الميكانيكية والكهربائيةخالدمحمد بياف عرموش1302
5353الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاحمدمحمد بيراف1303
3636االقتصادنضاؿمحمد تاج الفاضل1304
3434الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد سامرمحمد تحسين ببيلي1305
3131التطبيقيةناصرمحمد تقي1306
9393الطب البشريعمرمحمد ثائر الفليطي1307
2828االقتصادعليمحمد جغاؿ1308
حجب تغيري قاعة70المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانيةسميرمحمد حبوب1309

3737الزراعةعماد الدينمحمد حجازي1310
4242االقتصاديوسفمحمد حسن الرشيد1311
حجب لتصديق الشهادة45الهندسة المدنيةصابرمحمد حسن قبالف1312

6060الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاحمدمحمد حمزه1313
3636االقتصادجاد اهللمحمد حمود1314
8585الطب البشريعليمحمد حمود1315
5050االقتصادحامدمحمد حموش1316
9393الطب البشريممتازمحمد حميدوش1317
8080الهندسة المعماريةاحمدمحمد خليل العمر1319
4040التربيةعثمافمحمد خير عبد اهلل1320
7373الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاحمدمحمد خير ندى1321
1919تعليم مفتوح- االقتصاد عليمحمد دعاس1322
1717جامعة بالد الشاـاحمدمحمد ذياب الرفاعي1323
5656التطبيقيةمحمد نزارمحمد راتب حربة1324
3939العلـوعامرمحمد راشد تركماني1325
9797الصيدلةمحمد سامرمحمد رأفت حقي1326
3636التطبيقيةمحمد جماؿمحمد ربيع ناصر1327
2525الحقوؽعبد الناصرمحمد رسالف المظلـو1329
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9494طب األسنافيوسفمحمد رضواف1330
3636اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمد انسمحمد رضواف ابو صبح1331
3737جامعة بالد الشاـمحمدمحمد سالم المحمد1332
4545االقتصادفيصلمحمد سامي طحاوي1333
3737الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمروافمحمد سعد الدين1334
8585الهندسة الميكانيكية والكهربائيةيوسفمحمد سعيد سلعس1335
6565الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعمادمحمد سالمو1336
6868االقتصادسامرمحمد سلطاف بكور1337
4040جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجياخليلمحمد سلطاف سليك1338
8080الطب البشريصالحمحمد سليماف شيخة1339
5050جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجياايمنمحمد سويد1340
حجب استكماؿ أوراؽ24الحقوؽحكمتمحمد شادي الخيمي1341

5656تعليم مفتوح- الحقوؽ حسينمحمد شبيب1342
4747الهندسة المدنيةنظيممحمد شدود1343
3737االقتصادقصيمحمد شعباف1344
حجب وثيقة ترشيح39الهندسة المعماريةعدنافمحمد صواف1345

3333الجامعة االفتراضية السوريةزيادمحمد طارؽ رقوقي1346
3939العلـواحمدمحمد عامر بريجاوي1347
7777االقتصادساميمحمد عباسي1348
7171الهندسة المعلوماتيةسامرمحمد عبد العزيز1349
3333االقتصادعبد الباسطمحمد عبد القادر العش1350
3737االقتصادعليمحمد عبد النبي1351
4444جامعة الجزيرة الخاصةشمس الدينمحمد عبيد1352
7979طب األسنافعدنافمحمد عرفات1353
5050الشريعةوساـمحمد عصاـ شاالتي1354
3939التربيةمحمد رضوافمحمد عقيل1355
3636جامعة اليرموؾ الخاصةمحمد ضياءمحمد عالء الصوص1356
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2525االقتصادابراىيممحمد علي1357
4545جامعة اليرموؾ الخاصةمحمد نبيلمحمد علي الحموي1358
3131االقتصادنديممحمد عمار1359
4747اآلثاراآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمد عدنافمحمد عمار ابو شعر1360
7777الهندسة المعلوماتيةبشارمحمد عمار الناطور1361
7070طب األسنافجاسممحمد عنفواف خلف1362
6565طب األسنافمأموفمحمد عيد خوالني1363
6262االقتصادصالحمحمد عيوف1364
3131الشريعةعمرمحمد غانم السعيد1365
2727االقتصادخلدوفمحمد غيث العلبي1366
حجب الحضار املعدل املئوي94الجامعة الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجيامحمد بشارمحمد غيث زغلولو1367

3939جامعة اليرموؾ الخاصةسامرمحمد غيث سيرواف1368
3434التربيةموفقمحمد فادي  مريري1369
3737طب األسنافجمعومحمد فادي ابراىيم1370
6464االقتصادمحمد سامرمحمد فاروؽ عيوف1371
4848االقتصادحربيمحمد فرحاف1372
3939الهندسة المعماريةساىرمحمد قدورة1373
3333االقتصاديوسفمحمد كبوؿ1374
2424العلـوزاىرمحمد كركر1375
4444الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاشرؼمحمد كشور1376
2828المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانيةعطا اهللمحمد كليب1377
2727االقتصادوليدمحمد كناف زيتوف1378
4040االقتصادعبد اهللمحمد كوكش1379
3131اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةجوادمحمد كيواف1380
3333االقتصادفوازمحمد لبيس1381
9090طب األسنافمحمدمحمد لؤي شيباني1382
5353العلـوفايزمحمد ماىر الشعبي1383
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3333االقتصادايمنمحمد ماىر الشوا1384
2424الهندسة الميكانيكية والكهربائيةديبمحمد محمد1385
3131الهندسة الميكانيكية والكهربائيةىيثممحمد محمود1386
3636الشريعةحسنيمحمد مخلص باطيو1387
4747االقتصادصادؽمحمد مصطفى النحاس1388
2727علم االجتماعاآلداب والعلـو اإلنسانيةنزاؿمحمد معتصم الحريري1389
4747تعليم مفتوح- الحقوؽ احمدمحمد منصور1390
4747االقتصادحسينمحمد موسى1391
5757االقتصادوليدمحمد موسى1392
حجب وثيقة ترشيح37الفنوف الجميلةعادؿمحمد موسى1393

3333الهندسة المعلوماتيةمحمد شريفمحمد موفق الفتاؿ1394
5353طب األسنافبساـمحمد مؤيد زاىده1395
4545الشريعةعبد الستارمحمد نبيل عطايا1396
4040الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد خيرمحمد نعيم عيوف1397
8080الطب البشريمحمد عمادمحمد نوار الحكواتي1398
6060الهندسة المعماريةأحمدمحمد نور الساعي1400
4747الشريعةعصاـمحمد نور عاصي1402
3131جامعة اليرموؾ الخاصةمحمد حسافمحمد نوفليو1403
3737االقتصاداسماعيلمحمد ىادي العطار1404
2424االقتصاداحمدمحمد ىالؿ1405
5656الهندسة المعلوماتيةمحي الدينمحمد ىيكل1406
5151أكاديمية األسد للهندسة العسكريةعيسىمحمد وسوؼ1407
7171الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاحمدمحمد وسيم عمر1408
8484الهندسة الميكانيكية والكهربائيةحاتممحمد يوسف1410
7373الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعمارمحمد يونس1411
4040االقتصادباسممحمود ابو حوى1412
3636الجامعة االفتراضية السوريةحسنمحمود البرازي1413
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2727االقتصادعصاـمحمود البشير1414
5050الهندسة المدنيةعمرمحمود العمر1415
3636الهندسة المعلوماتيةيوسفمحمود الفاعوري1416
حجب الحضار املعدل املئوي34الجامعة الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجيافاضلمحمود المدني1417

4040التطبيقيةاحمدمحمود المشوط1418
8484طب األسنافمحمد أيمنمحمود المنجد1419
4545الهندسة المدنيةمحمد خيرمحمود بكر1420
6464الحقوؽعبد الرزاؽمحمود سالمة1421
3434جامعة بالد الشاـسليمافمحمود سليماف1422
4747العلـوعبد العزيزمحمود علي1424
حجب تغيري قاعة40الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمعاويومحمود عويد1425

6464المعهد العالي للتنمية اإلداريةأحمدمحمود مارديني1426
6767االقتصادفتحيمحمود محمود1427
3030جامعة بالد الشاـبهاء الدينمحي الدين القابوني1428
6262الهندسة المعماريةعالويمخلص الموسى1429
3131جامعة بالد الشاـمحمد ماىرمراـ االماـ1430
4444التربيةويسمراـ الفرقاف1431
4242الحقوؽفؤادمراـ آنجق1432
7070اإلعالـسامرمراـ زيتوف1433
3131الهندسة المعماريةسليمافمرتضى الخالد1434
3333االقتصادمنذرمرح الطير1435
4444الفلسفةاآلداب والعلـو اإلنسانيةعصاـمرح المأموف1436
3131الحقوؽعمرمرح اليونس1437
6767العلـوصالحمرح حسوف1439
3333جامعة الشاـ الخاصةسميرمرح حيدر1440
4545الهندسة الميكانيكية والكهربائيةياسرمرح كرباج1441
3636تعليم مفتوح- االقتصاد محمد وليدمرح مصري1442
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7676الهندسة الميكانيكية والكهربائيةيحيىمرح نوفل1443
1414الزراعةسعد اهللمرواف بكور1444
5151الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعبد العزيزمروة الحصاف1445
5050العلـوخالدمروة الشيخ عمر1446
4848التربيةوساـمروج عطا اهلل1447
5151التربيةمروافمروه الباروكي1448
4242جامعة بالد الشاـمحمد فايزمروه الحناوي1449
5959جامعة بالد الشاـاحمد فرحافمروه العبد الحجي1450
3737علم االجتماعاآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمدمروه العلي1451
4848الجامعة الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجياخالدمروه الفقير1452
4848اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةشتيويمروه شبلي1453
6868االقتصادعايدمروه شلش1454
5757الزراعةجماؿمروه عوده1455
4545الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعبد الكريممروه قاسم1456
8484الطب البشريعدنافمروه كليو1457
2424التربيةعدنافمروه نصر1458
3434جامعة بالد الشاـمحمد فتحيمروى قوادري1459
3737المعهد العالي إلدارة األعماؿمعتزمريم االصفر الشهير باللحاـ1460
4747التربيةمأموفمريم الحاجي1461
حجب استكماؿ أوراؽ45الفلسفةاآلداب والعلـو اإلنسانيةبكريمريم الحسو1462

4040الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمدمريم العمياف1463
7676الهندسة المعلوماتيةنديممريم العويل1464
8585الصيدلةمحمد تماـمريم حسن1465
5050االقتصادعدنافمريم حسو1466
6767العلـومحمدمريم حوريو1467
3434الفنوف الجميلةمروافمريم سالـ1468
3737اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةمازفمريم شحاده1469
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3737تعليم مفتوح- الحقوؽ منذرمريم محمود1470
3737العلـورضوافمريم مرسي1471
تغيري قاعة+حجب الحضار املعدل املئوي84الجامعة الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجيافائزمصطفى ابراىيم فوزي1472

3434جامعة الشاـ الخاصةكاملمصطفى الحباؿ1473
3131الشريعةمحمدمصطفى الصوص1474
3333الهندسة المعلوماتيةخليفومصطفى الفروخ1475
3636العلـوفؤادمصطفى جبق1476
2727جامعة الشاـ الخاصةمحمد نذيرمصطفى شعار1477
3333الهندسة المدنيةتميممصطفى عبد الوىاب1478
حجب تغيري قاعة57الهندسة المعماريةمحمدمصطفى علوزي1479

3737العلـوجماؿمصطفى قوقس1480
حجب لتصديق الشهادة36معهد الشاـ العاليأحمدمصطفى محي الدين1481

7171الطب البشريمحمد خيرمضر الحريري1482
8282طب األسنافواصفمضر الفرواف1483
9797الطب البشريمحمد لؤيمعاذ البرغلي1485
8080الهندسة الميكانيكية والكهربائيةخالدمعاذ التكلو1486
4545الهندسة الميكانيكية والكهربائيةوليدمعاذ الجراد1487
5656الجامعة الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجياعبد المولىمعاذ الرفاعي1488
3636اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةناصرمعاذ الزرقاف1489
3131العلـوعدنافمعاذ المحاميد1490
3131الحقوؽمحمودمعاد حجي1491
5757طب األسنافعبدهمعاذ حماتي1492
4747جامعة الشاـ الخاصةعبد العزيزمعاذ شاكر1493
5959طب األسنافحمزهمعاذ صواف1494
2727االقتصادتيسيرمعاذ عطا1495
9494الهندسة المعماريةبرىافمعاذ غزالو1496
6565االقتصادسميرمعاذ قشالف1497
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حجب الثبات سنة أخرية28العلـو السياسيةعدنافمعاويو المصري1498

9090االقتصادىشاـمعتز الرفاعي1499
8282الصيدلةعدنافمعتز باهلل صديقو1500
7373الشريعةعبد اهللمعتصم الرفاعي1501
5050االقتصاداحمدمقداد حمداف1502
2828الحقوؽحميدمالذ عيسى1503
5353الهندسة المعماريةعبد المنعممالؾ الحلقي1504
4848العلـو السياسيةىيثمملك ناصر1505
2828تعليم مفتوح- الحقوؽ خلدوفممدوح الكياؿ1506
4444الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمدمنار الذياب1507
حجب الحضار الشهادة64الجامعة االفتراضية السوريةمنيرمنار الشرع1508

3434التربيةمحمد سميرمنار شعباف1509
4040التربيةعمادمنار كنعاف1510
4545التربيةمعينمناس اسماعيل1511
3131الحقوؽاحمدمناؿ العقلو1512
5959اآلثاراآلداب والعلـو اإلنسانيةفرزتمناؿ بارسباي1513
7474الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد باسممناؿ دخاف1514
3333التاريخاآلداب والعلـو اإلنسانيةمطلقمناؿ غصن1515
4444العلـومروافمنتصر الزعبي1516
6868الهندسة المدنيةحبيبمنذر ترؾ1517
4848تعليم مفتوح- االقتصاد خالدمنذر ىيشاف1518
6565الحقوؽحساـمحمود زيتوف1519
4747العلـومحمدمنى الزعبي1521
3939اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةاحمدمنى اللباف1522
4848العلـومحمدمنى المحيميد الفنتش1523
5656العلـوأيمنمنى شهاب األحمد1524
1919اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةعبد العزيزمنى عاتكو1525
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2525الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةحسنمنير الهالؿ1526
2525التربيةعادؿمها خير اهلل1527
5757طب األسنافعمادمهاب علي1529
7070الهندسة المعماريةمازفمهجو حاطـو1530
3030تعليم مفتوح- الحقوؽ اسماعيلمهند االبراىيم1531
حجب الحضار اشعار مصدق34الحقوؽماجدمهند الفحيلي1532

4747الحقوؽعبد الرحمنمهند حسين1533
4242العلـو السياسيةمحمد فوازمهند كعداف الشاالتي1534
5050طب األسنافاحمدموده ابو راس1535
3131الحقوؽمحمودموسى اسعد1536
5151الزراعةحسينموسى عواد العلي1538
2525الشريعةجعفرمؤمنو فندي1539
3939اآلثاراآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمد رضوافمؤيد حبيب1540
7979تعليم مفتوح- الحقوؽ محمد خيرمؤيد زعبوب1541
8585الهندسة المعلوماتيةخالدمؤيد عالوال1542
5454الطب البشريايادمي حيدر1544
8787الهندسة المعلوماتيةمحمد جماؿميار نور الدين1545
5454التربيةحساـ الدينمياس عطا اهلل1546
6262الزراعةابراىيمميس البشاره1548
5757العلـوعدنافميس الجعفر1549
3030تعليم مفتوح- التربية طوميس العبد اهلل1550
4444العلـو السياسيةمحمد حمديميس اورفو لي1551
9393الصيدلةالكميتميس حاتم1552
5050اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةاحمدميس علي1553
3333االقتصاداحمدميساء اسماعيل1554
3737االقتصادىالؿميساء الشامي1555
2828جامعة بالد الشاـمحمدميساء العينية1556
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6767العلـوعمرميسر شرقاوي1557
5151طب األسنافصدوحميسم احمد1558
4444التربيةعبد اهللميسم الحجي1559
3030تعليم مفتوح- التربية عبد السالـميسم دحماف1560
6565الحقوؽاسماعيلميالد الحسن1561
9191طب األسنافماىرميالد عزاـ1562
3939الجغرافيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةطاىرميمونو ابراىيم1563
5656اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةعبد الفتاحميمونو اسحق1564
6565طب األسنافميشيلناتالي زينية1566
6464الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعبدهنادر مكاـر1567
3737تعليم مفتوح- االقتصاد فيصلناديا اليوسف1568
5151الجامعة السورية الخاصةأديبناديا كبور1569
حجب تغيري قاعة56العلـومحمدنادين البـر1570

4444الحقوؽاحمدنادين شداد1571
5151الحقوؽعيسىنادين كارين العمر العيسى1572
6868الفنوف الجميلةبيبردنارت حاج حسن1573
3434علم االجتماعاآلداب والعلـو اإلنسانيةاحمدناريماف عباس1574
5353العلـوابراىيمنايلو االماـ1575
2525اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةاحمدنائلة عوض1576
6464الجامعة الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجيااحمدنائلو الخطيب1577
2727االقتصادفائزنباؿ منصور1578
4545االقتصادحسننبيل عبد الرحمن1579
8585الحقوؽعبد العزيزنبيو بسين1580
5757االقتصادطونينتالي عبود1581
7171التربيةعمارنجاح االبيض1582
5353الطب البشريرمضافنجبير االبراىيم1583
4747اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةاميننجالء علي1584
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3636االقتصادانيسندى تيناوي1585
6868الهندسة المعماريةعدنافندى خضره1586
5656العلـوايوبندى عربي1587
3131التربيةخالدندى كعكو جي1588
3131التطبيقيةسميرنذير خفاجو1589
2020جامعة بالد الشاـاحمدنسرين ادريس1590
7676الهندسة الميكانيكية والكهربائيةوفيقنسرين حسن1591
5050التربيةابراىيمنسرين سليماف1592
8585طب األسناففخرينسرين شاوة1593
2828طب األسنافموفقنسرين عربينيو1594
3434االقتصادمحمدنسرين عكو1595
3131اللغة العربيةاآلداب والعلـو اإلنسانيةمحمد نبيلنسيبو القادري1596
حجب الحضار املعدل املئوي70الجامعة الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجياعبد السالـنضاؿ العدوي1597

7373الهندسة الميكانيكية والكهربائيةفؤادنعمة شقير1598
5151طب األسنافنبيلنعمت طلس1599
9797الطب البشريمعتزنعمو اللبابيدي1600
5353الصيدلةعبد المعيننغم العلي1601
3939العلـومحمدنغم راجح1602
3737الجامعة العربية الدولية الخاصةعبد الحليمنغم كنج1603
7171طب األسنافعبد الرحمننقل خليل1604
9191الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاسدنمي مالؾ1605
8888الطب البشريمحمدنهاد عثماف1606
2727التربيةمحمدنهى االبراىيم1607
2727الحقوؽفايزنهى بطاؿ1608
4242تعليم مفتوح- الحقوؽ محمد عماد الديننهى خليفو1609
3030الفنوف الجميلةياسرنوار ابراىيم1610
5353الفنوف الجميلةحسننوار سليماف1611
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8282الطب البشريمحمدنوار سليماف1612
6464الهندسة الميكانيكية والكهربائيةتميمنور ابو سن1613
3333العلـوحسيننور ابوطبيخ1614
2828العلـوابراىيمنور اصبيح1615
5353جامعة اليرموؾ الخاصةياسيننور الجزائرلي1616
5454الحقوؽناصرنور الجهماني1617
بدون هوية+ حجب لتصديق الشهادة من اخلارجية45الصيدلةصالح الديننور الحباؿ1618

4747علم االجتماعاآلداب والعلـو اإلنسانيةعبد الرزاؽنور الحسين السليماف1619
6767الجامعة الدولية الخاصة للعلـو والتكنولوجيابرىافنور الحالؽ1620
4545تعليم مفتوح- االقتصاد محمودنور الدين الرشيدي1621
4040تعليم مفتوح- اإلعالـ محمدنور الدين السبسبي1622
7171الهندسة المعماريةمحمدنور الدين طوبجي1623
2828الهندسة الميكانيكية والكهربائيةنزارنور الرحيو1625
3131علم االجتماعاآلداب والعلـو اإلنسانيةزيادنور الرفاعي1626
3939جامعة الشاـ الخاصةباسمنور الشاـ دولو1627
3030الحقوؽمازفنور الشيخ احمد1628
8080طب األسنافعبد الرزاؽنور العبد الرحمن1629
4444جامعة بالد الشاـمحمدنور الهدى الكيالني1630
5151جامعة الشاـ الخاصةاسامونور الهدى صادقة1632
7979الصيدلةياسيننور الهدى فتوح1633
3939جامعة الشاـ الخاصةمحمد سالمنور الهدى قرطومو1634
3636العلـوعبد الرحمننور جحو1635
3434التربيةنبيلنور حميداف1636
3939االقتصادطارؽنور خير االناـ1637
7979الهندسة المدنيةحافظنور ديبو1638
3333الزراعةاحمدنور سالم1639
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33اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمعاويوسبأ العيد19
59األدب اإلنكليزيالجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجياجاللسهيلة البني20
51األدب اإلنكليزيجامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيااحمدشيراز الناصر21
59اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةفارسعارف شيبان22
39اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةفاروقعبد اهلل عبد العزيز23
70اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةاحمدعلي الحالق24
88اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدعمار احمد25
حجب إلثبات سنة أخيرةاللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةفاروققصي معطي26

57اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمصطفىلبنى رسالن27
48اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةنادرلورين الغيث28
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45تعليم مفتوح- الترجمة اآلداب والعلوم اإلنسانيةاحمدلينا أسعد29
54اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةسليمانمجدي الشيحاوي30
57اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعليمحمد القطيفان32
62اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد الناصرمحمد طو33
47اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةسعيدمحي الدين الشماع34
44اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةناجيمروة السليم35
39تعليم مفتوح- الترجمة اآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد الرحيممروة طالب36
54اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةسعيدمريان عامر37
حجب بدون ىويةاللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعمادمريم الحنبرجي38

44اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدمالك سليمان39
57اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعليمنى المقداد40
60اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةرضامنى حمود41
45تعليم مفتوح- الترجمة اآلداب والعلوم اإلنسانيةاحمدميسون كاتبو42
48تعليم مفتوح- الترجمة اآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمد كاسمنسرين المسوتي43
48اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةميسرنور الغضبان44
84اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعدناننور الهدى يوسف45
45اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةنسيب حكمتنور عساف46
53اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدوجدان المحمد47
94اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةجمالوطفو العسافين48
64اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةزيادزينو طرابيشي49
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العالمة القسمالكليةاسم األباالسمالرقم
36اللغة الفرنسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةوليدالين ابو السل1
60اللغة الفرنسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعمرأسعد عثمان2
85اللغة الفرنسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحي الدينباسل الحرفي3
71اللغة الفرنسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعليراشيل شاهين4
56اللغة الفرنسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةطاهرريم القوزي6
87اللغة الفرنسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةهمبرسومزوفيك جانسزيان7
50اللغة الفرنسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةيوسفمارسيل شاميه8
51تعليم مفتوح- الترجمة اآلداب والعلوم اإلنسانيةمعيننادين ونوس9

50اللغة الفرنسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةناصرهمسة صقر10
47اللغة الفرنسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعكرمهوفاء حمود11
30تعليم مفتوح- الترجمة اآلداب والعلوم اإلنسانيةعباسوالء مصطفى12
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