
العنوانالتقديراملعدلالجنسالجنسيةشعبة التجنيدمحل القيدثانويةتاريخ اول تسجيلاملحافظةمكان وتاريخ الوالدةاسم االماسم االباالسم والكنيةالرقم االمتحاني

صلخد-السويداءجيد63.00انثىس.ع167القريا علمي2003/2004السويداء1981السويداء اخالصمحمداناس الشاعر300234

الضمير جانب البلديةمقبول57.16ذكرس.عدوما83الضمير ادبي2004-2003ريف دمشق1975دمشق ندهاسماعيلسليمان بكر300623

مصياف اللقبةمقبول58.56انثىس.ع17مشتى اللقبة ادبي2004-2003حماه1979حمص بثينهيونسهدى الصالح301311

برزة البلدجيد60.22انثىس.ع126برزة ادبي2004-2003دمشق1984دمشق سلوىنعيموسام البغدادي301342

درعامقبول58.78ذكرس.عدرعا16عتمان ادبي2004-2003درعا1977عتمان بهيهعبد املجيداسامه الخطيب302154

الغاب-حماهجيد60.83ذكرس.عشطحه170مرداش ادبي2004/2005حماه1978مرداش فائقهميهوبأسامه شنته302165

خربة غزالة-درعامقبول59.47انثىس.ع316خربة غزالة ادبي2004/2005درعا1987خربه غزاله ايمانمحمودآالء الحميدي302304

ريف دمشق التلمقبول57.93ذكرس.عالتل118كفر زيتا ادبي2006-2005ريف دمشق1987دمشق ابتساممحموداياد الحمويه302659

مهاجرينجيد61.39انثىس.ع26صالحية عرودك ادبي2005/2006دمشق1976البيضاء هنديهمنيربرناديت جاقواي303117

حي القصور-بانياسجيد65.37ذكرس.عبانياس1334بانياس علمي2004/2005طرطوس1984بانياس فلكحسينبالل ديوب303304

الزبدانيمقبول57.10ذكرس.عالزبداني93جامع املراحادبي2012/2013ريف دمشق1985زبداني عائدهالياسجورج غصن303683

صافيتا-طرطوسجيد62.62ذكرس.عصافيتا4جرينات علمي2004/2005طرطوس1977جرينات خديجهعليرافع حسن304768

صافيتا الشرقيةمقبول56.29انثىس.ع11السيسلية ادبي2005-2004طرطوس1988صافيتا الهامجليلريميال جرجس305466

مجتهد موازينيمقبول55.85انثىس.ع65بصل ادبي2004/2005دمشق1974دمشق اميرهمحمد شاكرسوزان شقير306158

صافيتا نشيرجيد62.31انثىس0ع20نشير ادبي2006-2005طرطوس1986دمشق منىحليمصفاء منصور306505

ركن الدينمقبول59.87ذكرس.عالصالحية174ابو جرش ادبي2005-2004دمشق1986دمشق ابتساممحمد عيدطارق شماع306658

كفر سوسةمقبول56.89ذكرس.عصبورة187بلدة صبورة علمي2003/2004ريف دمشق1984دمشق ابتسامأحمدعالء عثمان307623

جبلة بيت العلونيجيد61.33ذكرس.عريف جبلة30بيت العلوني ادبي2004-2003الالذقية1983الالذقيةميناصفعالء عثمان307624

بوابة امليدان-دمشقجيد61.39ذكرس.عريف جبلة20الفتيح علمي2004/2005الالذقية1981دمشق داللحسنعالء عياش ي307636
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مهاجرينمقبول57.53ذكرس.ععمريت17الصفصافة ادبي2006-2005طرطوس1987طرطوس نورهاحمدفراس شدود308851

الجماسة-طرطوسمقبول55.83ذكرس.ععمريت59الجماسة ادبي2005/2006طرطوس1985الجماسه حميدهفيصلكنان حربا309182

املالكيةجيد61.01انثىس.ع8/نجفادبي2005/2006الحسكة1987النجف قمريعايدالفا علي309275

مزة اوتستراد-دمشقجيد63.68ذكرالفلسطينيةفلسطين41110صفد ادبي2004/2005صفد1984دمشق هالاكرممحمد السلطي309976

الغاب-حماهجيد61.06ذكرس.عالحفة31باب جنة علمي2005/2006الالذقية1983باب جنه سكارفجرمحمد حسن310309

مشروع دمرجيد62.45ذكرس.عالصالحية103صالحية عرودك علمي2004-2003دمشق1979حمص منىمحمد عدنانمحمد رامي سيد عيس ى310411

30شارع -دمشقجيد62.26ذكرس.عامليدان97حطاب ادبي2004/2005دمشق1987دمشق شيرينتيسيرمحمد نجم خليل310907

املنطقة الصناعية-دمشقمقبول59.45انثىس.ع25املشرفة ادبي2003/2004ريف دمشق1984دمشق عسليهامينمريم اسحاق311280

الالذقية املزيرعةمقبول58.76ذكرس.عاوغاريت2002ادبي2005-2004الالذقية1986الروضه دنياابراهيممنصور ديب311619

الرقة شمال امللعب البلديجيد67.54ذكرس.عالرقة25السحل علمي2005/2006الرقة1987الرقه هنداسماعيلمهند اإلبراهيم311726

بانياس-طرطوسجيد63.51ذكرس.عبانياس10بلغونس ادبي2004/2005طرطوس1978دمشق ابتساماحمدمهند الحواط311735

جرمانا-دمشقمقبول59.85انثىس.ع52معرتمصرين السبعه ادبي2004-2003ادلب1985معرتمصرين نادرهفاروقميسان بدله311919

الحطانية-القدموسمقبول57.37انثىس.ع41الحطانية ادبي2006-2005السويداء1986السويداء محاسناحمدنغم احمد312313

خربة غزالةمقبول57.93انثىس.ع277خربة غزالة ادبي2006-2005درعا1983خربة غزالة آمنهاديبنهى الزعبي312346

كشكول-دويلعة-دمشقجيد62.06انثىس.ع162خبب علمي2003/2004درعا1984دمشق انصافرفعتوعد الخليل313058

عربينجيد67.65انثىس.ع123عربين ادبي2007/2008ريف دمشق1988دمشق عفافزهيرازهار ظريفه313808

دمشق ساحة امليساتجيد63.02انثىس.ع12قيمرية ابو بكر علمي2007/2008دمشق1990دمشق رانيهايمنرامه الخطيب313943

مساكن برزةمقبول57.70ذكرس.عفيق246/106سكوفيه ادبي2009-2008القنيطرة1987دمشق سميحهعبد العزيزسهيل الفياض حرفوش315589

حي الجناني-جرماناجيد61.75انثىس.ع71جرمانا ادبي2009-2008ريف دمشق1991جرمانا بديعهغالبانيسه عبيد315810

مساكن برزة البلدجيد66.71انثىس.ع54اللقبه ادبي2009-2008حماه1986دمشق دعداحمدفريال مفلح316256

شارع بغدادمقبول57.97ذكرس.عساروجة37عمارة نارنجة علمي2009-2008دمشق1990دمشق ناهدهمحمدمحمود حداد316430
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دير سلمانجيد62.28ذكرس.عالنشابية29دير سلمان علمي2009-2008ريف دمشق1989ديرسلمان عائشهعصامنجيب الزين316506

شمدين-ركن الدينجيد60.72ذكرس.عساروجة64ساروجة اعجام ادبي2010-2009دمشق1987دمشق نوالمحي الدينمحمد رامز املارديني316679

االحداث-قدسياجيد61.80ذكرس.عالقنيطرة130/48عين فيت ادبي2010-2009القنيطرة1985دمشق سحرمحمدحكيم السالم316914

جبلة درمينةجيد جدا72.45ذكرس.عجبلة13درمينة ادبي2010-2009الالذقية1991دمشق ساميهعليسومر سليمان317048

نبع الصخرجيد60.00ذكرس.عالقنيطرة53نبع الصخر ادبي2010-2009القنيطرة1990نبع الصخر سوريهسعيدعدنان حصيده317117

قابونجيد61.38ذكرس.عبنش126الفوعة حاج حسن ادبي2010-2009ادلب1992دمشق سميرةعليمحمد فواز317356

قرية بيتيماجيد61.87ذكرس.عقطنا57قرية بيتيما علمي2010-2009ريف دمشق1991دمشق منتهىاحمدمحمود ادريس317370

ضاحية االسدجيد64.73ذكرس.عجبلة10حصنان ادبي2010-2009الالذقية1974دمشق منىاحمدمضر حيدر317405

امليدان-دمشقجيد60.39ذكرس.عامليدان28مسلخ شرعية2010-2009دمشق1979دمشق منىقاسموسيم مبيض317508

بيت ياشوط-جبلة مقبول57.36ذكرس.عجبلة207عين قيطه ادبي2011/2012الالذقية1974مخيم اليرموك سعدهحسينثائر سعيد318031

القرداحة بكراماجيد68.06ذكرس.عالقرداحة5بكراما علمي2010/2011الالذقية1985دمشق راقيهمحمدسومر عمار318228

القدممقبول59.38انثىس.ع40حرجله علمي2010/2011ريف دمشق1992الكسوه ماجدهجمال الدينفاطمه الخطيب318389

القطيفة حالمقبول59.11ذكرس.عالقطيفة35حال ادبي2010/2011ريف دمشق1993حال حناناحمدمعاذ طقطيق318605

كورنيش-دوماجيد66.16انثىس.ع204قطنا ادبي2010/2011ريف دمشق1992دوما رغدهعلينيفين مرعي318669

جديدة عرطوزمقبول57.49انثىس.ع68كلماخو ادبي2011/2012الالذقية1976حرف الهوى هاجروهيبامل حيدر318813

درعا الناصريةجيد66.79ذكرس.عنوى69الناصرية ادبي2011/2012درعا1964سويسه حميدهحسنمحمد العرار318944

مزة فيالت غربيةمقبول55.35انثىس.ع26شاغور ياغوشية ادبي2011/2012دمشق1992دمشق ميساءمحمد ماهرآيه شبيب319309

86مزة جبل جيد61.03ذكرس.عالزبداني35السوق ادبي2011/2012ريف دمشق1994السوق نجوىمحمدحسين الشيخ علي319555

سيدي مقدادجيد68.53انثىس.ع58شاغور مزاز ادبي2011/2012دمشق1991دمشق جميلهمحمودحنان فروخ319584

مساكن العرينجيد63.39ذكرس.عحمص الجنوبية29الشعيرات ادبي2011/2012حمص1993شعيرات نهلهمحمدصالح املعروف320016

ضاحية قدسياجيد63.89انثىس.ع67قويق ادبي2011/2012دمشق1989أبو ظبي بارعهموفقعال الفرخ320249
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دحاديل-دمشقجيد62.08انثىس.ع233محجةادبي2011/2012درعا1993دمشق سهامعليعال قويدر320257

مزة فيالتجيد62.52ذكرس.عالسفيرة6قرية رسم سياله ادبي2012-2011حلب1973دمشق فاديامحمد خيرفادي العكله320486

ضاحية قدسيامقبول58.46ذكرس.عجبلة30بستان الباشا ادبي2011/2012الالذقية1990دمشق عطافهيثمفادي صافتلي320491

عكوبرجيد63.68ذكرس.عالتل37عكوبر ادبي2011/2012ريف دمشق1990عكوبر دلهحسنمحمد عيس ى321017

حتيتة التركمانمقبول59.89ذكرس.عجرمانا10حتيتة التركمان ادبي2011/2012ريف دمشق1992حتيته التركمان خديجهحاتممحمود باطيه321133

املنطقة الصناعيةجيد62.07ذكرس.عبري الشرقي7بري شرقي علمي2011/2012حماه1985دمشق خوالكنجمهند سيفو321324

حي البعث-جرماناجيد60.01انثىس.ع150جرمانا ادبي2011/2012ريف دمشق1992جرمانا سمرمرواننور ابو رسالن321429

دمر البلدجيد60.75انثىس.ع11قرية الشجر علمي2011/2012حماه1987دمشق روزهاديبهند عمران321524

تضامن مسبق الصنعمقبول58.71ذكرس.عصلخد62بكا ادبي2012/2013السويداء1988دمشق الهامسعدوامجد مهنا321887

الالذقية القرداحةجيد63.80ذكرس.عالقرداحة81كلماخو ادبي2012/2013الالذقية1994دمشق ابتسامنزارباسل جري321938

حارة املؤسسة-قدم عساليجيد62.65انثىس.ع479القدم ادبي2012/2013دمشق1993دمشق حناناكرمراما احمد322104

بلودان الزحالنمقبول59.97انثىس.ع5خاروفية صغير ادبي2012/2013حلب1985خاروفيه صغير عوشمحمدربيعة الجاسم322130

ميدان منصورجيد64.10انثىس.ع102عقرياني ادبي2013/2014دمشق1995دمشق روضهمأمونريم عساف322185

مالالذقية مشروع شريتحجيد66.11ذكرس.عجبلة1048الالذقية -جبلة-الصليبعلمي2012/2013الالذقية1985جبله هنداحمدعلي سليمان322415

تنظيم كفر سوسةمقبول59.37ذكرس.عالقنوات15قنوات باب الجابية علمي2012/2013دمشق1995دمشق لينامحمد هشاممحمد حسين عكاش322627

الكسوة العادليةجيد60.98ذكرس.عالكسوة48عادلية ادبي2012/2013ريف دمشق1992عادليه فايزهشاكرمحمد شحاده طيجون322657

القابونمقبول58.90انثىس.ع282رنكوس ادبي2012/2013ريف دمشق1973دمشق فوزهجمعهمها عبد هللا322786

قدسيا-ريف دمشقجيد62.69انثىس.ع349/162زعورة علمي2012/2013القنيطرة1991دمشق هدىيوسفنغم حمدان322831

دير الزور الجبيلةجيد جدا73.98انثىس.ع160بعاجين ادبي2012/2013ديرالزور1991دير الزور فاطمهعبد الحميدوالء عبد الحميد322922

جانب شركة مابكو- برامكةجيد63.65انثىس.ع54ساروجة باب االغا ادبي2012/2013دمشق1984دمشق نجالمصطفىلينا ابو عجيب323008

جديدة الواديجيد68.93ذكرس.عتدمر350تدمر ادبي2013/2014حمص1979تدمر ابتساممحموداحمد الشهاب323071
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كورنيش امليدانجيد64.14انثىس.ع35قنوات باب سريجة ادبي2013/2014دمشق1993دمشق ثناءعماداروى الكيالي323115

التل-حرنة الشرقيةجيد65.07انثىس.ع135رنكوس ادبي2013/2014ريف دمشق1986دمشق فاطمهمحمودايمان بعيون323197

جيرودجيد60.35ذكرس.عالقطيفة617جيرود ادبي2013/2014ريف دمشق1985جيرود نوالحسن حسام زرزور323277

جديدة عرطوز مقابل البلديةجيد61.43انثىالفلسطينية65887صفد دالته ادبي2013/2014صفد1994يرموك هياموليدحال ابراهيم323295

عسالي-القدمجيد65.11انثىس.ع106كفر شمس ادبي2013/2014درعا1976دمشق خيريهمحمد نبيلسناء السعدي323505

ببيالجيد62.89ذكرس.عالقنيطرة133/138بانياس ادبي2013/2014القنيطرة1994دمشق سماحمحمدفراس سلوم323758

املزرعة شارع امللك العادلجيد61.50ذكرس.عالصالحية378جادة ادبي2014-2013دمشق1995دمشق ليناباسللؤي السبكي323802

الدويلعة جيد63.07ذكرس.عالسويداء24جبييب ادبي2013/2014السويداء1995دمشق ساميهموس ىمجد شلش323836

اشرفية صحناياجيد62.72انثىس.ع206جبا ادبي2013/2014القنيطرة1995جبا سوزانمحمودريم الزامل324256

شارع االمين-دمشقجيد61.18ذكرس.عالقنوات78شاغور خضيرية ادبي2013/2014دمشق1994دمشق ندىهيثممحمد مال324394

قطناجيد61.42انثىس.ع6الريمة ادبي2013/2014ريف دمشق1995ريمه ساميهعدنانشروق معن324447

مزة استرادجيد جدا70.49ذكرس.عاملزة312املزة ادبي2014/2015دمشق1995دمشق رابعهمحمد سعيداسامه شعيب324574

ضاحية قدسياجيد جدا72.43ذكرالفلسطينيةفلسطين82424طبريا لوبية ادبي824242014/2015طبريا 1995مخيم يرموك سحرخالداياد الشهابي324619

وادي بردىجيد68.51ذكرس.عالزبداني46السوق ادبي2014/2015ريف دمشق1995السوق ميساءمحمودأحمد رمضان324651

يبرودجيد63.43انثىس.ع281يبرود ادبي2014/2015ريف دمشق1985يبرود الهاممحمدبتول سرحان324699

يبرودجيد67.51ذكرس.عيبرود11راس املعره علمي2014/2015ريف دمشق1994راس املعره فطومعليبسام الرفاعي324704

ريف دمشق جراجيرجيد61.97ذكرس.عالنبك66جراجير ادبي2014/2015ريف دمشق1996نبك فوزيهخالدبشار صالح324710

السويداءجيد63.34انثىس.ع152قنوات علمي2014/2015السويداء1993قنوات بعثيهعادلخلود قيصر324821

السيدة زينبجيد68.43ذكرس.عامليادين38درنج ادبي2014/2015دير الزور1986املليحة زهرةأعبيدراشد العبيد324860

ضاحية االسدجيد60.68انثىس.ع27حيالين ادبي2014/2015حماه1992دمشق خنساءعبد الرزاقسفانه التركي325009

كفر سوسةجيد60.56انثىس.ع161جادة ادبي2014/2015دمشق1996دمشق بارعهعبد الرزاقسنا جوانيه الشهير بالحمص ي325034
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شارع الضباط-حمصجيد65.95ذكرس.عالصالحية111اكرادادبي2014/2015دمشق1994دمشق عوفهمحمودعبادة تللو325102

امليدان-دمشقجيد63.21ذكرس.عاملزة9كفر سوسة ادبي2014/2015دمشق1996مخيم اليرموك ميسونمحمودعبد املالك قاروط325139

مشروع دمرجيد61.47ذكرس.عالقرداحةعلميادبي2014/2015الالذقية1989دمشق دنيااميرعلي صقر325217

مهاجرينجيد جدا71.69انثىس.ع9بيت شوهر ادبي2014/2015طرطوس1979حمص عائشهمحمد زيادلين املصري325397

جديدة الفضلجيد63.12ذكرس.عشران63املرويه ادبي2014/2015حلب1991خضر دنياحسينمحمد حمو325504

مقابل املخفر-قدسياجيد61.35ذكرالفلسطينيةفلسطين48635صفد ادبي2014/2015صفد1990الرس ايمانفرج هللامحمود قويدر325623

يبرودجيد66.2ذكرس.عيبرود273يبرود ادبي2014/2015ريف دمشق1984النبك شفاءجاللمؤيد زقزق325704

السيدة زينبجيد61.94انثىس.ع8كفريا صوفان ادبي2014/2015ادلب1986دمشق مريممحمدنسرين صوفان325740

ركن الدينجيد64.23ذكرس.عالصالحية296اكراد ادبي2014/2015دمشق1996دمشق داللمحمد شريفروالن شكو325893

بستان الدور-دمشقجيد68.44ذكرس.عالقصير29القصير ادبي2014/2015حمص1995القصير دعديحيىخليل مطاوع325924

ضاحية قدسيامقبول58.16ذكرس.عمصياف1الزينه ادبي2013/2014حماه1972الزينه سميرهاحمدمعن محسن325941

قنوات-السويداءجيد63.16ذكرس.عالسويداء178قنوات ادبي2014/2015السويداء1972مشفى السويداء تركيهنسيبرأفت زريفه325963

جديدة الواديمقبول59.74انثىس.ع17جديدة الوادي ادبي2014/2015ريف دمشق1992جديدة الوادي منىمحمد وجيهاماني كنعان325976

ضاحية قدسياجيد62.36ذكرس.عساروجة46ساروجة احمدية ادبي2014/2015دمشق1995دمشق مياسمحمد وائلمحمد نظمي326099

مهاجربنجيد67.63انثىس.ع113صالحية سكة علمي2015/2016دمشق1992دمشق ميادهعدناناالء الدواليبي326193

دمشقجيد63.24ذكرس.عمشتى الحلو29بساتين ادبي2015/2016طرطوس1990دمشق آمالاحمدسليمان محمد326230

ميدان كواكبيجيد65.11انثىس.ع14ساسه ادبي2015/2016دمشق1997دمشق مجدمازنرنيم الحرش326378

الصبورةجيد67.95انثىس.ع26تلدره علمي2015/2016حماه1978دمشق سعاداسماعيلريما جبر326515

الكسوةجيد69.13ذكرس.عالكسوة88الكسوة ادبي2015/2016ريف دمشق1995كسوه ابتسامفؤادأحمد الصياد326578

شاغورجيد60.46ذكرس.عالقيمرية79شاغور شيخ ادبي2016/2017دمشق1995دمشق ندىمحمد يحيىاحمد الطباع326694

النبكجيد60.92انثىس.ع729النبك ادبي2015/2016ريف دمشق1996النبك املماجدشعاع الحكيم326701
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ضاحية االسدجيد69.42انثىس.ع23قرية قصية ادبي2015/2016حماه1973دمشق نهيالعبد العزيزوداد منصور326726

السيدة زينبجيد جدا70.66انثىالفلسطينية82385صفد املفتخرة ادبي2015/2016صفد1996دمشق سعادفضلاالء نمر326764

ركن الدينجيد61.02انثىس.ع1405اكراد ادبي2015/2016دمشق1996دمشق وفاءمحمودربا ماردين326833

السيدة زينبجيد62.02انثىس.ع38قبرالست ادبي2015/2016ريف دمشق1997قبر الست املفايزنادين طري326890

صحنايامقبول59.43انثىس.ع67صحنايا ادبي2015/2016ريف دمشق1995دمشق هناءحسينافلين القنطار327010

راس املعرةجيد65.92انثىس.ع173راس املعرة علمي2015/2016ريف دمشق1996راس املعره فاطمهدياباماره بدير327056

مهاجرينجيد69.22ذكرس.عالقنوات198قنوات قبر عاتكة ادبي2015/2016دمشق1995دمشق كوثرنبيليزن املصطفى327084

مزة جبلجيد جدا70.45انثىس.ع1بودي ادبي2015/2016الالذقية1990الالذقية فكريهعليميس حسن327130

شاغور جيد63.81ذكرس.عامليدان28بريدي ادبي2014/2015دمشق1979دمشق امالمحموداحمد الحارس327156

ركن الدين ميساتجيد60.94ذكرس.عالصالحية252ابو جرش ادبي2015/2016دمشق1996دمشق سمرمحمدبشار الصباغ327208

مساكن الديماسجيد62.86ذكرس.عحماه57قرية ربيعه ادبي2015/2016حماه1988حماه بديعهموس ىحاتم عوض327256

ركن الدين اسد الدينجيد62.59انثىس.ع1177اكراد ادبي2015/2016دمشق1989دمشق داللفرزاتصفاء ظاظا327282

دف الشوكجيد64.73ذكرالفلسطينيةفلسطين68051حيفا ادبي680512015/2016حيفا 1995يرموك سهادخالدسعيد ابو داهش327297

مساكن الشرطة-معضمية جيد64.27ذكرس.عدوما29عمارا فالحين ادبي2015/2016ريف دمشق1988دمشق رقيهابراهيمعبد الكريم عمران327379

نهرعيشةجيد65.48ذكرس.عامليدان54سعد الدين ادبي2015/2016دمشق1996دمشق سماحياسرعالء شاشيط327393

مزة فيالت شرقيهجيد68.98انثىس.ع68شاذلي ادبي2015/2016دمشق1978دمشق زهيرهسليمانرفاه داود327432

التجارةجيد62.76ذكرس.عساروجة127عمارة شمالي الكزبري ادبي2015/2016دمشق1996دمشق قمرمحمدزاهر سلهب327497

كفر سوسةجيد65.58انثىس.ع102بلدة الدانا الشرقية علمي2015/2016ادلب1997الدانا زكيةعبد الكريمفاطمة إسماعيل327531

مشروع دمرجيد66.87انثىس.ع53منصورة ادبي2015/2016الحسكة1989القنيطره خديجهرمضانكارين ابراهيم327532

امليدانجيد66.60ذكرس.عامليدان240قيسر ادبي2015/2016دمشق1996دمشق هندمحمدطارق بالل327552

السيدة زينبجيد66.00ذكرس.عالقنيطرة121/46قرحتا ادبي2015/2016القنيطرة1995دمشق فيروزابراهيممحمد الغازي327553
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86مزة جيد جدا76.38انثىس.ع108شطحه علمي2015/2016حماه1985دمشق رقيهعبد الحميدرشا مسعود327623

الشعالنجيد61.54انثىس.ع175سميحان ادبي2015/2016الحسكة1986عنتريه اديبهسيراجسوسن عبد هللا327780

دمشق تنظيم القزازجيد63.56ذكرس.عالصالحية234صالحية محكمة ادبي2015/2016دمشق1996دمشق فريدهاميرمحمد عاص ي327923

صحناياجيد جدا70.71ذكرس.عداريا63صحنايا ادبي2015/2016ريف دمشق1996صحنايا هباكمالرامي كشيك328063

درعاجيد63.80انثىس.ع401درعا ادبي215/2016درعا1997درعا رجاءوائلامل املحاميد328231

املرجة-دمشقجيد60.39انثىس.ع59مسحرة ادبي2015/2016القنيطرة1974مسحرة امنهاحمدكناز االبراهيم328479

عدوي-دمشقجيد67.98انثىس.ع29ساروجة ستي زيتونة ادبي2015/2016دمشق1995دمشق املبساممرح املحمس328548

برامكة جسر الرئيسجيد66.28ذكرس.عادلب72قرية الدانا ادبي2014/2015ادلب1996الدانا هاللةأحمدخالد الحساني328630

مساكن برزةمقبول59.91انثىس.ع61حوش عرب ادبي2015/2016ريف دمشق1996حوش عرب نديدهقاسمغفران مسلماني328661

التلجيد65.42ذكرس.عالتل523التادبي2016/2017ريف دمشق1995التل اميمهمحمد سليمماهر جاموس328671

ميدان حقلةجيد جدا70.22ذكرس.عامليدان276حقلة ادبي2015/2016دمشق1993دمشق املمحمد شاهرمحمود التركماني328700

جانب اتحاد الفالحين-برامكةمقبول58.93ذكرس.عداريا139قبلية ادبي2015/2016ريف دمشق1993دمشق فاتنهبساممحمد عبد الرحيم328707

دويلعةجيد61.78ذكرس.عحلب129غربيه قبلية ادبي2015/2016حلب1987السفيره رويدهعليعبد الرحمن املنصور328716

مزة جبلجيد63.89ذكرس.عالقنوات48قنوات باب سريجة ادبي2014/2015دمشق1996دمشق ملامهندمحمد فؤاد عثمان328724

ضاحية قدسيامقبول59.97انثىس.ع469قنوات باب سريجة ادبي2016/2017دمشق1993دمشق املغساناريج العقاد328727

املزة-دمشقجيد63.83انثىس.ع35حمام القراحلة ادبي2015/2016الالذقية1988حمام القراحله وفاءحكمتنماء عدره328754

ضاحية قدسياجيد60.88ذكرس.عالصالحية888ابو جرش ادبي2015/2016دمشق1975دمشق حياتبدر الدينمحمد بشار املارديني328821

جبل الورد-الهامةمقبول59.58ذكرس.عالغاب56الحتان ادبي2015/2016حماه1993الحتان سلمىمحمدحسن محفوض328894

صالحيةجيد63.19ذكرس.عالصالحية79صالحية مقدم ادبي2016/2017دمشق1997دمشق منىعدنانمحمد قص ي مشمش328905

مساكن برزةجيد62.25انثىس.ع74/30جرابا ادبي2015/2016القنيطرة1984دمشق تماممحمدعائشه عبد الحليم328928
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كفرسوسةجيد67.47انثىس.ع534خالدية ادبي2016/2017حمص1998حمص فدوىمنذرابتسام الطالب329000

تنظيم القزازجيد62.59ذكرس.عامليدان2حقلة علمي2016/2017دمشق1995دمشق رويدهعصاماحمد علي329082

امليدانجيد65.77انثىس.ع21عين ذكر ادبي2016/2017درعا1998عين ذكر رانيهالشيخ محمدالشيخه ساره السمير329181

كفر سوسةجيد67.46انثىس.ع72نعير ادبي2016/2017دمشق1984دمشق داللمحمد مسلمأماني شموط329191

دمشقجيد64.06ذكرس.عمصياف49كفر عقيد علمي2016/2017حماه1998كفر عقيد وكيلهصالحاياس فاضل329233

مزة خلف الرازيمقبول59.71انثىس.ع65خان ارنبة علمي2016/2017القنيطرة1998دمشق روعهاحمدآيه سعيد329254

محجة-درعاجيد61.90ذكرس.عدرعا210محجة علمي2016/2017درعا1978محجه فاطمهاحمدحسن ابو سمره329410

مهاجرينجيد63.72انثىس.عالقنيطرة508/273جباتا الزيت ادبي2016/2017القنيطرة1992دمشق هديهحسنراما عبد الرحمن329535

السيدة زبنبجيد67.55ذكرس.عاملخرماملخرمادبي2016/2017حمص1985السيده زينب نزوههديبرامز سالمه329538

مزة جبلجيد65.22ذكرس.عالقنوات23شاغور سجن ادبي2016/2017دمشق1996دمشق وفاءمنتصررامي بشار329541

جديدة عرطوزجيد65.83انثىس.ع610املزة ادبي2010/2011دمشق1991دمشق زينبمحمد نذيررهف الزيبق329618

جرماناجيد62.42انثىس.ع226راس املعره ادبي2016/2017ريف دمشق1997راس املعره زكيهموفقروال حيدر329655

ركن الدينجيد62.81انثىس.ع746اكراد علمي2016/2017دمشق1999دمشق سميرهصالح الدينروهالت ميقري329660

قطناجيد60.95انثىالفلسطينية93218صفد ديشوم ادبي932182016/2017صفد 1998مخيم يرموك سناءمحمدرؤى صالح329663

سبع بحراتجيد جدا70.44انثىس.ع71نبع الصخر علمي2016/2017القنيطرة1993دمشق غادهفوزيريم املوس ى329673

عدوي-دمشقجيد63.32انثىس.ع11بحارية ادبي2016/2017ريف دمشق1990دمشق فلكمحمودسماح االال329754

جبل الشيخجيد65.33انثىس.ع87حينة علمي2016/2017ريف دمشق1994حينه نجاةاكرمسميره بشاره329765

دويلعة-دمشقجيد62.59انثىس.ع53الجديدة ادبي2016/2017الالذقية1987دمشق خديجهقاسمسناء غوطاني329771

نهر عيشةجيد65.83انثىس.ع18جمالة ادبي2016/2017دمشق1982دمشق ربيحهزهيرسهير الحلبي329780

الزهراء-حمصجيد68.97ذكرس.عجبلة11بشيلي علمي2016/2017الالذقية1984حمص سميرهقيسسومر علي329796

السويداء شهباجيد66.34ذكرس.عشهبا92نمرة ادبي2016/2017السويداء1980دمشق انصافكايدضياء بو فاعور329849

الكسوةجيد68.11ذكرس.عالكسوة7دير علي ادبي2016/2017ريف دمشق1982دير علي فدىحسنعامر ابو كحله329875
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معضمية مساكن الشرطةجيد63.08ذكرس.عادلب10معرزيتا علمي2016/2017ادلب1971معرزيته خشوفمحمودعبد الحميد الدعبول329885

لبنان الشوفجيد66.80انثىس.ع513خان شيخون ادبي2015/2016ادلب1992املفرق -االردنثورةعبد امللكعفراء بصبوص329969

مهاجرينجيد جدا78.63انثىس.ع160عمارة سبع طوالع علمي2016/2017دمشق1986دمشق عزيزهعبد السميععال طيبي329978

الكسوةجيد62.71ذكرس.عمنبج1619تكية غرباء ادبي2016/2017حلب1995منبج فطومعبيدعلي الشبلي330021

مزرعة بيت جنجيد69.16ذكرس.عالقنيطرة110بيت جن ادبي2016/2017ريف دمشق1990بيت جن فاطمهابراهيمعمار سعد الدين330083

دمشق صحناياجيد63.98ذكري.عالحفة25ميسلون علمي2016/2017الالذقية1973القدموس هنديةمحمودعهد بيطار330113

الطبالةجيد63.90انثىس.ع95شاغور شيخ ادبي2016/2017دمشق1995دمشق لينامحمدغزل املضرماني330132

الكسوةجيد61.02ذكرس.عالكسوة13الكسوة ادبي2016/2017ريف دمشق1980كسوه ميادهاحمدفراس فرواتي330194

زاهرةجيد60.65ذكرس.عازرع24محجة ادبي2016/2017درعا1973دمشق القدم آمنهفائزلؤي العقله330272

برامكةجيد61.18ذكرس.عالقيمرية52شاغور شيخ ادبي2016/2017دمشق1996دمشق ندىمحمد اسامهمحمد الطراب330373

كفر سوسةجيد64.03ذكرس.عاملزة487كفر سوسة علمي2016/2017دمشق1998دمشق هنيدىمحمودمحمد انس رجب خانم330400

الناصريةجيد64.45ذكرس.عطرطوس69الناصرية علمي2016/2017طرطوس1992دمشق اليانعفيفمحمد حسن330424

شارع بغدادجيد60.70ذكرس.عساروجة14عمارة شالحة ادبي2016/2017دمشق1995دمشق فتونمحمد مازنمحمد فراس حموش330516

القوس-جرماناجيد62.12ذكرس.عالنبك570ديرعطية ادبي2016/2017ريف دمشق1996دمشق مفيدهمحمدمحمود محي الدين330596

طريق املطارجيد69.48انثىس.ع240النبك علمي2016/2017ريف دمشق1996النبك ريافهدمرام ريا330607

ضاحية قدسياجيد62.75انثىس.ع199شمس ادبي2016/2017ريف دمشق1997مشفى دوما نوالابراهيممروه عيبور330630

اشرفية صحناياجيد63.20انثىس.ع32منشية السبيل ادبي2016/2017درعا1999منشيه السبيل وفاءمنهلمعاني نور الدين330654

86مزة جيد64.71انثىس.ع95سلحب ادبي2016/2017حماه1975سلحب فاطمهمحمدمفيده عدله330661

الزاهرةجيد65.65انثىس.ع283حقلة ادبي2017-2016دمشق1981دمشق زكيهعادلنور البيطار330784

الجسر االبيضجيد64.03انثىس.ع4شاغور صمادية ادبي2016/2017دمشق1990دمشق املعدناننور عبد الحق330804

ضاحية االسدجيد67.13ذكرس.عالغاب126حورات عمورين ادبي2016/2017حماه1973حورات عمورين حكميهعبد الكريمهالل غازي330871

الزبدانيجيد63.88ذكرس.عالزبداني217مضايا علمي2016/2017ريف دمشق1997مضايا وفاءمهديياسين يوسف330952
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كفير يبوسجيد جدا70.92انثىس.ع10كفير يبوس ادبي2016/2017ريف دمشق1989كفير يبوس صبحيةحيدريسرى حمود330969

القامشليجيد62.10ذكرس.عتل حميس7العبره ادبي2017/2018الحسكة1991يثرب مطرهاحمدشهاب الرميض331021

زاهرة جديدةجيد جدا72.53انثىس.ع281جاسم ادبي2016/2017درعا1991جاسم فتحيهقاسمرنا النجم331033

الجسر االبيضجيد67.68انثىس.ع895علي بك ادبي2016/2017ديرالزور1995دير الزور ابتسامخلفسندس العكله331040

شارع خالد بن الوليدجيد63.54انثىس.ع105قنوات بركة ادبي2016/2017دمشق1988دمشق نورهمحمد عماد الدينعائشة الزعيم331046

ضاحية االسدجيد60.61انثىس.ع41املعامل ادبي2016/2017حلب1990حلب مريمحسيننورشان عمر331099

باب سريجةجيد64.19ذكرمصريةادبي19962016/2017سوريا املمحمداحمد غراب331112

دمر البلد-دمشقجيد61.68انثىس.ع132ميادين وسط ادبي2016/2017دير الزور1965ميادين غربيهعبد املجيدامتثال ضويحي331121

منين-ريف دمشقجيد62.05انثىس.ع57باللية ادبي2016/2017ريف دمشق1980بالليه عائدهعزتزينب ابو شنب331168

ركن الدينمقبول58.07ذكرس.عالصالحية231اكراد ادبي2016/2017دمشق1996دمشق سالفةغسانمحمد اياد عرفات331210

املزرعة-دمشقجيد جدا71.74ذكرس.عالصالحية1316ابو جرش علمي2016/2017دمشق1969دمشق مطيعهبهاء الدينمحمد مازن حسن331327

زاهرة جديدةجيد جدا71.95ذكرس.عامليدان165شاذلي ادبي2017/2018دمشق1983دمشق ليلىيوسفسامر بالل331350

جرماناجيد63.12ذكرس.عمنبج185عنتاب غرباء ادبي2017/2018حلب1997منبج ثنوةعلياحمد العرب331390

ساحة القصور جيد جدا72.73ذكرس.عالقيمرية1168قيمرية ادبي2017/2018دمشق1971دمشق ماريكيراكوساديس اليعقوب دارمانجيان331445

السويداء حوطة سديرجيد جدا76.86انثىس.ع7مجادل علمي2017/2018السويداء1998حوطه سدير سوزانادهمأماني شلغين331518

شبعاجيد جدا70.28انثىس.ع21االهداف ادبي2017/2018ريف دمشق1992دمشق مريميوسفايمان العموري331574

القصيرجيد66.98ذكرالقصير68بويضة غربية ادبي2017/2018حمص1987حمص مفيدةطارقايمن النصر331580

امليدان-دمشقجيد جدا71.32انثىس.ع20موصلي علمي2017/2018دمشق1999دمشق نابغهمهندآيه املوصلي331592

دريكيش-طرطوسجيد66.82ذكرس.عدريكيش4بيت عفوف علمي2017/2018طرطوس1991بيت عفوف فاطمهمحمدايهاب نشار331598

املنطقة الصناعيةجيد جدا76.46انثىس.ع18قيمرية جورة علمي2017/2018دمشق1987دمشق هنادياديببدور كويفاتي331622

الكسوةجيد جدا73.07انثىس.ع87الكسوة علمي2017/2018ريف دمشق1989كسوه سناءمحمودبيان الشيخ عمر331660

جرماناجيد66.04ذكرس.عالقنيطرة35/143حفر ادبي2017/2018القنيطرة1977دمشق فوزيهمحمدحسام عكاش331718
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قابون-دمشقجيد69.28ذكرس.عالسلمية1026جوبر ادبي2017/2018دمشق1977كافات جميلهاحمدحسان ديوب331721

دويلعةجيد64.45انثىس.ع24مديرا علمي2017/2018ريف دمشق1985الكويت عزيزهخالدخلود حبوش331797

كفر سوسةجيد جدا75.19انثىس.ع86ساروجة اعجام ادبي2017/2018دمشق1994دمشق ربابمحمد منيرراما قدو331883

جرماناجيد63.55انثىس.ع31رخم ادبي2017/2018درعا1980دمشق مريمفؤادرشا حداد331926

ضاحية االسدجيد جدا76.79انثىس.ع92فديو ادبي2017/2018الالذقية1973دمشق بصيرهنديمرغداء منى331941

ضاحية قدسياجيد63.05انثىس.ع4صالحية محكمة ادبي2017/2018دمشق1990دمشق هندفريدروان رمزي332000

دويلعةجيد68.27انثىس.ع117/20خسفين علمي2017/2018القنيطرة1985دمشق غادهميخائيلروعه بسيسه332006

ابو رمانة الجاحظجيد جدا73.12انثىس.ع22شاغور شماعين ادبي2017/2018دمشق1979دمشق رباحسميرروال العقاد332010

السخابةجيد جدا72.03انثىس.ع47السخابة علمي2017/2018حمص1981ورديات بهيجهعليروال عبيدو332013

سكن التمريض-املزةجيد جدا71.14انثىس.ع1زريقة علمي2017/2018طرطوس1988دمشق نعيمههاشمريم حمود332035

ضاحية االسدجيد جدا79.69انثىس.ع144الراعي ادبي2017/2018ريف دمشق1992الضمير تركيهمحمدزهور جاويش332053

الغارية السويداءجيد65.94انثىس.ع198الغارية ادبي2017/2018السويداء1978الغارية سهاممحسنسلمى نادر332122

التلامتياز80.70انثىس.ع78سمج علمي2017/2018درعا1997دمشق نبيلهعصامسلوى ابو سريه332124

املنطقة الصناعيةجيد68.32انثىس.ع58راس املعرة علمي2017/2018ريف دمشق1994يبرود وفيقهعبد هللاسميره شاميه332137

جرماناجيد جدا70.82انثىس.ع19مقيلبيه ادبي2017/2018ريف دمشق1985مقيلبيه هندعبدهسميه عوض332138

دمشق الخطيبجيد64.97انثىس.ع4الغبرة اساس ادبي2017/2018ديرالزور2000الغبره علياءمصلحصبا الدندل332187

مساكن الحرسجيد جدا71.71انثىس.ع7الخويخة علمي2017/2018حمص1972حرستا البصل وزيرهسلمانصباح ديوب332190

تضامنجيد64.19ذكرس.عريف حماه152صوران ادبي2018/2018حماه1990صوران خيريهخليلعبد الرحمن العزو332237

قطناجيد63.53ذكرس.عالقنوات751قنوات حيواطية ادبي2017/2018دمشق1996دمشق صباحمحمدعبد هللا ترجمان332265

مساكن الديماسجيد68.41ذكرس.عالقدموس8بدوقة ادبي2017/2018طرطوس1981بدوقة بسماجميلعدي ديب332299

شارع الروضةجيد جدا70.13انثىس.ع3قيمرية سيدة رابعة علمي2017/2018دمشق1959شام نهادعمرعزه الرباط332302

زاهرة قديمةجيد جدا78.16انثىس.ع11عمارة نحالوي ادبي2017/2018دمشق1991دمشق ايماناحمد راتبعال عنتابلي332318

دمرجيد جدا77.42انثىس.ع59دوكر ادبي2017/2018دمشق1989دمشق رسميهمحمد امينعال محمد332320
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ساحة الهدى-املزةجيد جدا75.03ذكرس.عباب سباع7باب السباع ادبي2017/2018حمص1998حمص وفاءعبد الكريمعمرو البط332413

جديدة عرطوزجيد جدا70.91انثىس.ع116شمس ادبي2017/2018ريف دمشق1986دمشق سهاميوسفعهد خشفه332415

الجسر االبيضجيد65.39انثىس.ع36ساروجة تحت املاذنة علمي2017/2018دمشق1997دمشق هنادياحمد غسانغاليه شعراوي332430

التضامنجيد جدا75.24انثىس.ع166شاذلي ادبي2017/2018دمشق1993دمشق ليالمحمد خيرفاطمه املعطي332476

اشرفية صحناياجيد جدا71.90انثىس.ع1593شيخ ياسين ادبي2017/2018ديرالزور1993دير الزور سحرعبد الباسطفكريه عبد الكريم332511

كفر سوسة االسد الجامعيجيد67.27ذكرس.عالرستن24تسنين علمي2017/2018حمص1984قطنا مريمسليمانفياض الهدله332520

مشروع دمرجيد64.07انثىس.ع12جروة علمي2017/2018دمشق2000دمشق روالاسامهلجين املصري332562

قطناجيد67.59ذكرس.عقطنا229قطنا ادبي2017/2018ريف دمشق1985قطنا فاطمهعدنانماهر عثمان332620

مساكن برزةجيد جدا71.28ذكرس.عالقنيطرة208/111زعورة ادبي2017/2018القنيطرة1988دمشق سهيلةشريفمحمد ذياب332753

كفر سوسةجيد جدا76.42ذكرس.عساروجة15ساروجة طاحون علمي2017/2018دمشق1979دمشق حسناءغسانمحمد غياث الصباغ332809

دحاديل-دمشقجيد69.56ذكرس.عخان ارنبة19طرنجا ادبي2017/2018القنيطرة1990دمشق امنهمحمودمحمد محمد332827

ركن الدين- دمشقجيد جدا76.50انثىس.ع313ابو جرش ادبي2017/2018دمشق1992دمشق سهيرمحمد مأمونمرح دبا332881

الديماسجيد جدا70.26انثىس.ع84حران العواميد ادبي2017/2018ريف دمشق1992درعا فاطمهاحمدمريم دعيبس332902

دمشقجيد جدا70.88ذكرس.عصلخد4/32القريا ادبي2017/2018السويداء1981دمشق هندفريدمعتصم األشهب332920

الكسوة جيد جدا72.97ذكرس.عادلب67شيخ علي ادبي2017/2018ادلب1989ادلب سناءأحمدمؤيد غرقان332973

مهاجرين زين العابدينجيد جدا77.59انثىس.ع585جوبر علمي2017/2018دمشق1984دمشق سميحهعبد الجليلميساء قشقو332987

مصياف املحروسةجيد63.86ذكرس.عمصياف530املحروسة علمي2017/2018حماه1995سلحب جوريهأحمدنجيب كاسر333017

معضمية الشامجيد جدا71.75انثىس.ع96صبورة علمي2017/2018ريف دمشق1984دمشق ختاممحمودنسرين الحسين333024

املجتهدجيد جدا75.72انثىس.ع111قنوات حيواطية ادبي2017/2018دمشق1983دمشق رجاءعدناننسرين اللحام333025

صحناياجيد68.63انثىس.ع54صالحية تغالبة ادبي2017/2018دمشق1992دمشق فاطمهمحمد عدناننسمه رحمه333029

حي الورود-مساكن الحرسجيد63.33ذكرس.عبانياس24عنينيزة ادبي2017/2018طرطوس1991عنينيزه يمنىيوسفهادي معروف333078

جرماناجيد جدا77.16انثىس.ع94ساروجة قولي ادبي2017/2018دمشق1991دبي هدىمعنهبه علي333098

ميدان عصفور-دمشقجيد68.46انثىس.ع22قبة الحمراء ادبي2017/2018دمشق1987دمشق بشرىعبد االلههبه ملص333102
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شاغور شارع البدويجيد66.91انثىس.ع91سعدوني ادبي2017/2018ديرالزور1991دير الزور عنوداحمدهنا العيس ى333128

86مزة جيد جدا77.34انثىس.ع166بلدة قلعة املضيق علمي2017/2018ريف دمشق1989معربا علياعارفوحيده عبد الرحمن333148

دحاديلجيد جدا71.99انثىس.ع72جويبات علمي2017/2018طرطوس1978دمشق جميلهسلمانوفاء زهره333168

86مزة جيد جدا75.91ذكرس.عشطحه1/135مردش ادبي2017/2018حماه1991دمشق جوهينهعلييامن علي333198

مزة فيالتجيد61.46ذكرالفلسطينيةفلسطين74961علمي1998749612017/2018اليرموك فاطمةامجديحيى الخطيب333200

قارة-القلمونجيد جدا71.92انثىس.ع57قارة ادبي2017/2018ريف دمشق1993اليرموك مؤمنهغازيحنان زكريا333270

دويلعةجيد61.08ذكرس.عحماه171صوران ادبي2017/2018حماه1990صوران فضيلةمحموداحمد االبراهيم333400

املنطقة الصناعيةجيد64.10ذكرس.عبصرى الشام391بصرى الشام ادبي2017/2018درعا1995بصرى الشام فايزهعدناناحمد الطعمه333402

الحيمرجيد66.79ذكرس.عجرابلس8حيمر ادبي2017/2018حلب1989حيمر عوشسليمانأحمد مصطفى333405

شارع بغدادجيد62.28انثىس.ع115صالحية مقدم ادبي2017/2018دمشق1994دمشق هيماممحمد فهداناس الحموي333412

الالذقيةجيد جدا71.28ذكرس.عالالذقية855الصليب ادبي2017/2018الالذقية1977الالذقيه فوزهمحمدربيع صافي333461

شارع خالد بن الوليدجيد جدا76.15انثىس.ع150قنوات قبر عاتكة ادبي2017/2018دمشق1994دمشق روضهمحمد غسانرغد بوز العسل333464

مشروع دمرجيد64.60ذكرس.عبصرى الشام1838اكراد ادبي2017/2018دمشق1975دمشق فنديةمحمدرغدان الخليل333467

منين ريف دمشقجيد62.58انثىس.ع326منين ادبي2017/2018ريف دمشق1991منين سائدهحسنرهام حواط الضايع333471

شارع العشاق-حمصجيد60.31انثىس.ع12قرية غزيلة ادبي2016/2017حمص1988حمص مليسهيوسفريم السليمان333477

صالحية ابو جرشجيد62.00انثىس.ع881ابو جرش ادبي2017/2018دمشق1987دمشق أميرهمحمودريما املوصللي333479

جرماناجيد63.77ذكرس.عجرمانا192جرمانا علمي2017/2018ريف دمشق1979جرمانا درهنور الدينطالل بركات333496

اشرفية صحناياجيد جدا71.78انثىس.ع101اشرفية صحنايا ادبي2017/2018ريف دمشق1991اشرفية صحنايا نهادعدنانملا فرزان333530

صيدنايا جامه الوهابجيد63.73انثىس.ع151محجة ادبي2017/2018درعا1994محجه املغالبنور العقله333602

نهر عيشةجيد جدا70.91انثىس.ع92تسيل ادبي2017/2018درعا1993دمشق ملياءمحمد خيريسرى زين العابدين333630

مشروع دمرجيد جدا73.69ذكرس.عالقنوات8قنوات قبر عاتكة ادبي2018/2019دمشق1995دمشق سميرهنزاراحمد توتونجي334846

املزة نقص صورة هويةجيد جدا70.50ذكرس.عالرشيدالهيشةادبي2018/2019الرقة1995الهيشة كفاءعبد العزيزانس العيس ى334847

حي النهضة-السويداءجيد جدا71.93انثىس.ع200نجران ادبي2018/2019السويداء1988السويداء هيامرسالنراغده رباح334870
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جديدة الواديجيد61.74ذكرس.عاملزة86جديدة الوادي ادبي2018/2019ريف دمشق1994دمشق سالفهمحمودعمران سنوبر334896

ضاحية قدسياجيد63.87انثىس.ع19ميدعاني ادبي2019/2020ريف دمشق1989ميدعاني نعيمهاحمدرزان الناصر337167

                 المنظموسيم عكاشالمنظم

                 المدققجمانة طفيليةالمدقق

 االستاذ الدكتورهيثم الطاس

رئيس قسم شؤون الطالب

وسيم عكاش

رئيس قسم االمتحانات

هويدا الشامي الجابي

 رئيس دائرة الدراسات القانونية

غانم الحسن

محمد والي

حسن عساف

. للطالب المذكورة أسماؤهم أعاله2021/2020الموافقة على إصدار قرار تخرج الفصل  الثاني من العام الدراسي - 1     

.صفحة   / 15/بلغ عدد صفحات هذا القرار - 2     

.رفع هذا القرار الى مجلس الجامعة الستكمال أسباب صدوره - 3    

                 قسم االمتحاناتقسم شؤون االطالب

نائب العميد للشؤون العلمية

االستاذ المساعد الدكتور  سنان عمار

عميد كلية الحقوق
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