
2016 نيسان 20 بتاريخ الشخصية المقابلة

صباحًا 9.30 الساعة تبدأ الصباحية الفترة

الشهادةنوع الشهادةتاريخ الميالدالمحافظةاالسمرقم الطلبم

حقوقإجازة جامعية1987-08-10حلبفراس جهاد أعرج11

أدب إنكليزيإجازة جامعية1993-01-15طرطوسهديل محي الدين عثمان22

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-09-15طرطوسرشا غاندي غنام33

حقوقإجازة جامعية1986-10-01الالذقيةهارون حسن طالل44

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-11-14طرطوسجميلة جمال شاهين55

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-01-18الالذقيةبشرى فاروق أحمد66

تاريخإجازة جامعية1989-01-01حلبايمان ناجي بي77

حقوقإجازة جامعية1990-04-15طرطوساحمد سليمان أحمد88

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-08-31دمشقريما عيسى السليمان99

اقتصادإجازة جامعية1991-11-14دمشقيزن بسام الحكيم1010

تاريخإجازة جامعية1988-10-06الالذقيةرشا جميل اسعد1112

إعالمإجازة جامعية1989-01-01طرطوسكامل احمد حسين1213

أدب فرنسيإجازة جامعية1989-04-12حماههالة عبد العزيز جامع1314

فلسفةإجازة جامعية1988-12-12الالذقيةحال وحيد دغمان1415

حقوقإجازة جامعية1990-08-04حلبميس محمد وليد فتيان1516

إعالمإجازة جامعية1990-03-21حماهآثار فاروق شاهين1617

اقتصادإجازة جامعية1990-11-02طرطوسنبراس يوسف سليمان1718

حقوقإجازة جامعية1992-01-20دمشقصفا عبد الرحمن البارودي1819

علوم سياسيةإجازة جامعية1989-05-17طرطوسيامن جميل حربا1920

جغرافياإجازة جامعية1989-03-08حماهعلي بسام ابراهيم2021

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-04-08الالذقيةعلي غازي سعد2122

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-04-28حمصعال عماد سعود2224

آثارإجازة جامعية1992-03-15طرطوسمايا محمد رمضان2325

علوم سياسيةماجستير1988-10-07الالذقيةعبير تميم عبداهلل2426

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-11-29حلبهيام حسين الجاسم2527

أدب فرنسيماجستير1990-01-01حمصلينا عبد الكريم المحمد2628

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-06-06السويداءمينا عادل الحلبي2729

علوم سياسيةماجستير1987-01-01الالذقيةفراس وفيق سبور2830

علوم سياسيةإجازة جامعية1991-10-01حلبسعد عامر سواس2932

حقوقإجازة جامعية1990-09-04القنيطرةوالء ايمن حروق3033

علوم سياسيةإجازة جامعية1994-01-21حماهرودينة عادل الحجل3134

اقتصادإجازة جامعية1989-11-21حمصيزن ابراهيم عبد اهلل3235

حقوقإجازة جامعية1988-05-13دمشقحسام نبيل طه3337

أدب فرنسيإجازة جامعية1991-09-06الالذقيةسها أحمد حسن3438

علوم سياسيةإجازة جامعية1992-01-16الالذقيةعلي حسن عباس3539

حقوقإجازة جامعية1989-01-05الالذقيةحيدرة ابراهيم محمود3641

علوم سياسيةإجازة جامعية1990-04-27القنيطرةمحمد موفق ابو شومر3742

حقوقإجازة جامعية1988-06-25الرقةهبة أحمد المصطفى3844

حقوقإجازة جامعية1987-01-10حماهعالء أحمد محمود3945

اقتصادإجازة جامعية1986-04-12الالذقيةمجد بسام عجوريه4046

علوم سياسيةإجازة جامعية1988-09-03الالذقيةمحمد عادل حويجي4147
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اقتصادماجستير1985-11-30حماهعلي أسعد حسن4248

اقتصادإجازة جامعية1992-01-29حماهحسين محمد حسن4349

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-10-06حمصنجوى حسن المفرج4450

أدب عربيإجازة جامعية1990-01-01الالذقيةطارق مفيد زرقه4551

حقوقإجازة جامعية1992-08-18دمشقآالء أحمد شاهين4653

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-07-18طرطوسنور عبد النور عيسى4754

اقتصادإجازة جامعية1991-01-01حلبدانيا أحمد تتان4855

حقوقماجستير1987-06-23طرطوسمحمد هيثم موسى4956

حقوقإجازة جامعية1987-01-15دير الزورإيمان رمضان العلي5057

علم اجتماعإجازة جامعية1992-01-13الالذقيةنورا طالل حسن5158

علوم سياسيةإجازة جامعية1990-08-28دمشقدانية أحمد الملقي5259

حقوقإجازة جامعية1987-12-05الالذقيةمجد منير اسماعيل5360

مكتباتإجازة جامعية1989-07-03دمشقبتول المرتضى سلمان5461
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جغرافياإجازة جامعية1988-01-20حماهنجم الدين عبد اللطيف صالح5562

اقتصادإجازة جامعية1991-06-22الالذقيةيارا حسان أمون5663

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-07-03الالذقيةالفت عماد داؤد5764

أدب عربيماجستير1984-07-31حمصشذى حسن السليمان5865

حقوقإجازة جامعية1988-07-16ريف دمشقحمزة عبد اهلل الحمد5966

اقتصادإجازة جامعية1988-01-01الرقةعبد الهادي محمد الحسين6067

علوم سياسيةإجازة جامعية1990-01-01حلبمحمد جمال العمروش6168

علوم سياسيةإجازة جامعية1993-05-12حماهسلوى عزت حسن6269

علم اجتماعإجازة جامعية1986-04-14الالذقيةدارين فايز احمد6371

فلسفةإجازة جامعية1989-09-17الالذقيةميسم محمود داؤد6472

حقوقإجازة جامعية1988-07-03الالذقيةكنانه علي الخولي6574

تاريخإجازة جامعية1986-02-08القنيطرةفداء محمود الشيخ6675

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-01-06دمشقنسرين عثمان مارديني6777

حقوقإجازة جامعية1987-11-27الالذقيةمي عز الدين سلطان6878

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-08-22حمصبهاء غسان السالمه6980

علم اجتماعماجستير1985-01-01طرطوسطارق منير دربو7083

اقتصادإجازة جامعية1988-08-23طرطوسلين يوسف شاهين7184

آثارإجازة جامعية1986-08-02الحسكةايهم اسماعيل الحمدوش7285

جغرافياإجازة جامعية1990-04-01حماهشادي يوسف وردة7386

أدب إنكليزيإجازة جامعية1993-01-29طرطوسهبا عادل علي7487

أدب عربيإجازة جامعية1986-04-18القنيطرةشيرين عدنان الكنعان7588

حقوقماجستير1987-02-12طرطوسعلي غانم بو حمود7689

علوم سياسيةإجازة جامعية1991-02-22حمصمناف محمد صالح7791

حقوقإجازة جامعية1987-05-01ريف دمشقعمار حسين سيف الدين7892

أدب إنكليزيإجازة جامعية1993-07-17دمشقبشرى محمد كامل توكلنا7993

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-04-08الالذقيةزينا مفيد علي8094

أدب عربيإجازة جامعية1988-02-06الالذقيةفاتن نبيل السالم8195

حقوقإجازة جامعية1988-03-10الالذقيةمها صقر جبور8296

عالقات دوليةإجازة جامعية1993-04-08ريف دمشقالوليد خلدون حامد8397

حقوقإجازة جامعية1992-01-10إدلبوسيم محمد أمين حامدي8498

حقوقإجازة جامعية1990-09-01الرقةمنى حسن حبيب8599

علوم سياسيةإجازة جامعية1988-09-15حماهمفيد رمضان العبود86100

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-10-09طرطوسرنيم ابي سعد87102

حقوقإجازة جامعية1987-01-01السويداءعالء نصار خير88104

أدب إنكليزيإجازة جامعية1993-07-17دمشقآالء محمد كامل توكلنا89105

حقوقإجازة جامعية1989-07-02حمصفاطمة عمار النقري90106

حقوقإجازة جامعية1990-01-28ريف دمشقيزن جريس عبود91107

علم اجتماعإجازة جامعية1989-01-01الالذقيةزيد هيثم محال92108

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-09-09حمصصبا عبد الكريم السلمان93109

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-11-10حمصمهند منير داود94110

آثارإجازة جامعية1992-08-20الالذقيةراما صالح علي95111
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حقوقإجازة جامعية1990-06-01دمشقابتسام اسكندر يوسف96112

حقوقإجازة جامعية1989-08-25ريف دمشقأثينا نضال زخريا97113

حقوقإجازة جامعية1990-01-09طرطوسعريب كمال صالح98114

آثارإجازة جامعية1991-01-01حمصوسام حسن الخطيب99115

أدب عربيإجازة جامعية1988-01-15القنيطرةراميا عدنان شاهين100116

حقوقإجازة جامعية1992-09-01ريف دمشقشماء عبد الكريم الشمالي101117

جغرافياإجازة جامعية1986-05-20حماهلما محمود صقر102121

حقوقإجازة جامعية1988-01-29ريف دمشقسحر عاصم جمعة103122

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-05-08الالذقيةيانا عدنان فاضل104126

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-02-24طرطوسميساء علي عبدو105127

آثارإجازة جامعية1992-01-01حماهحيدر تيسير يوسف106128

آثارإجازة جامعية1986-08-21طرطوسمحمد قحطان ديب107129

جغرافياماجستير1986-11-01السويداءمنال نزيه منذر108130
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أدب فارسيإجازة جامعية1987-03-08حماهعلي عيسى الراس131

أدب فارسيإجازة جامعية1991-04-18ريف دمشقأحمد شكري الدراس276

أدب فارسيإجازة جامعية1989-01-01الالذقيةاحمد نضال محمود3124

أدب فارسيإجازة جامعية1991-01-01حماهحسن رمضان زيد4125

أدب فارسيإجازة جامعية1989-04-19حماهعالء عيسى حسن5120

أدب فارسيإجازة جامعية1987-07-22حمصباسل سليمان السليمان6153

أدب فارسيإجازة جامعية1990-01-14طرطوسميرنا نعيم جنيدي7182

أدب فارسيإجازة جامعية1988-12-27حمصالهام عبد العزيز مستو8224

أدب فارسيإجازة جامعية1987-10-11حمصديما عبد الحكيم سالمه9236

أدب عربيإجازة جامعية1987-08-28الالذقيةوائل عزت داود10256

أدب فارسيإجازة جامعية1993-05-18حماهرنيم علي خضرة11284

أدب فارسيإجازة جامعية1988-09-20حمصغدير يوسف السليمان12339

أدب فارسيإجازة جامعية1992-06-26حمصميرنا حسن ابراهيم13367

أدب فارسيإجازة جامعية1993-01-31حمصرهف خضر السكاف14439

أدب فارسيإجازة جامعية1991-08-21حمصعلي اديب االبراهيم15501

أدب فارسيإجازة جامعية1988-01-15حماهقيس يوسف الحفيان16510

أدب فارسيإجازة جامعية1992-02-21القنيطرةراما حسن عبد الرحمن17561

أدب فارسيإجازة جامعية1989-01-10حمصرشا مصطفى العلوش18567

أدب فارسيإجازة جامعية1986-08-23حماهكنان محسن حسن19598

أدب فارسيإجازة جامعية1989-05-16حماهديمه احمد المنصور20608

أدب فارسيإجازة جامعية1987-09-04طرطوسمضر علي شاهين21656

أدب فارسيإجازة جامعية1992-03-12الالذقيةبتول وضاح ابراهيم22670

أدب فارسيإجازة جامعية1988-01-29طرطوسنورا نوفل ابراهيم23688

أدب فارسيإجازة جامعية1987-01-09حمصلما جادو الشحادة24800

أدب فارسيإجازة جامعية1992-08-21الالذقيةعبير زهير حسن25812

أدب فارسيإجازة جامعية1992-08-21الالذقيةزينب زهير حسن26811

أدب فارسيإجازة جامعية1988-01-10حمصسويد علي الخضور27843

أدب فارسيإجازة جامعية1987-09-01حماهريما محمد بدور28842

أدب فارسيإجازة جامعية1988-06-19حمصهناء عبد اهلل المحمد29832

أدب فارسيإجازة جامعية1992-01-01حمصغيانا حسين العقدة30840

حقوقإجازة جامعية1988-01-23حلبعلي خميس أحمد خميس31895

أدب فارسيإجازة جامعية1991-02-07حمصدعاء محمود المصطفى32937

أدب فارسيإجازة جامعية1989-01-01حمصطارق حسن قسو33938

أدب فارسيإجازة جامعية1992-02-10حمصمحمد فهيم محمود34966

أدب فارسيإجازة جامعية1988-11-01حماهمحمد ابراهيم سليمان351173

أدب فارسيإجازة جامعية1986-06-08السويداءباسمة فايز ابولطيف361174

أدب فارسيإجازة جامعية1993-01-07حماهعمار أحمد األحمد371241

أدب فارسيإجازة جامعية1991-01-01حمصصبا فيصل سعد الدين38990

أدب فارسيإجازة جامعية1989-09-02الالذقيةابي زهير حسن391353

أدب فارسيإجازة جامعية1989-03-11حماهعبق علي أحمد401428

أدب فارسيإجازة جامعية1992-01-15حماهايمان ياسين يوسف411389
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أدب فارسيإجازة جامعية1989-09-12حمصهناء سعد اهلل بهار421390

أدب فارسيإجازة جامعية1994-01-28حمصشازان علي أسود431549

أدب فارسيإجازة جامعية1987-03-01حماهعلي عبد الساتر خضور441611

أدب عربيماجستير1985-06-10الالذقيةفاطر يوسف كحيله4570

علوم سياسيةإجازة جامعية1992-01-22طرطوسحسن أيمن أسعد46259

علوم سياسيةدكتوراه1982-09-10الالذقيةقاسم محمد ابو دست47643

إعالمإجازة جامعية1988-01-01الالذقيةريما حبيب خيربك48692

أدب عربيإجازة جامعية1987-05-10طرطوسسهر حكمت علوش49727

أدب عربيإجازة جامعية1992-02-15الالذقيةدارين نبيل شعبان50844

أدب عربيماجستير1984-07-22دمشقراجي سليم شاهين511045

علوم سياسيةإجازة جامعية1987-06-13الالذقيةراما هيثم محمود521235

أدب عربيإجازة جامعية1990-01-10حماهأالء ياسين دياب531321

حقوقإجازة جامعية1988-05-20ريف دمشقفاطمة اسماعيل الموهباني541270

آثارإجازة جامعية1990-03-22القنيطرةمروة يونس عيسى551501

علوم سياسيةإجازة جامعية1989-08-08دمشقعبد الرحمن احمد كلتا561588

حقوقإجازة جامعية1986-05-01القنيطرةفردوس كمال عيسى5773

إدارة أعمالإجازة جامعية1987-09-24الالذقيةنتاشا نعيم علي58103

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-04-28طرطوسالرا قيس اسعد59177

آثارإجازة جامعية1991-07-29القنيطرةهبا عبد الرحمن بغاصه60192

أدب إنكليزيإجازة جامعية1982-02-01طرطوسخالد يوسف الخطيب61212

أدب عربيإجازة جامعية1992-01-01حمصرشا عدنان السكاف62231

Page 2 of 2



2016 نيسان 21 بتاريخ الشخصية المقابلة

ظهرًا 2.00 الساعة تبدأ المسائية الفترة

الشهادةنوع الشهادةتاريخ الميالدالمحافظةاالسمرقم الطلبم

أدب فرنسيإجازة جامعية1987-06-18حمصبشرى حسين حسن63309

حقوقإجازة جامعية1985-03-14دمشقعالء الدين ذو الفقار ذو الفقار64387

هندسة زراعيةماجستير1985-01-01حماهعمار يوسف علي65473

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-01-01حماهشادية فؤاد هرموش66569

علوم سياسيةماجستير1984-07-09طرطوسكنان محمد صقر67645

أدب ألمانيإجازة جامعية1990-03-08طرطوسفريد نبيل عمران68664

أدب فرنسيماجستير1991-01-18طرطوسرهام يوسف يونس69684

حقوقإجازة جامعية1989-05-02الالذقيةديما محمد يونس70911

اقتصادإجازة جامعية1987-02-20الالذقيةمنى علي صالح71956

أدب عربيإجازة جامعية1992-11-24الالذقيةحنين حسن صالح721147

علوم سياسيةإجازة جامعية1987-10-05الالذقيةرانيا فايق مياسة731236

حقوقإجازة جامعية1989-01-01حمصحسين علي الحسين741277

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-01-03دمشقهمسه رياض حداد751341

علوم سياسيةإجازة جامعية1988-07-08الالذقيةنورا صالح علي761355

اقتصادإجازة جامعية1988-01-17طرطوسابراهيم حبيب مسلم771485

حقوقإجازة جامعية1989-09-11حماهاحمد حيدر حيدر781470

حقوقإجازة جامعية1988-06-10الالذقيةهمام سمير حربا791479

أدب ألمانيإجازة جامعية1993-03-08الالذقيةيارا فؤاد علي8082

أدب ألمانيإجازة جامعية1991-01-07حماهآالء عدنان الحاج محمد81123

أدب ألمانيإجازة جامعية1993-01-14حماهسيراء محي الدين علي821459

أدب إنكليزيإجازة جامعية1983-08-08القنيطرةسندس أحمد اليوسف8323

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-01-01القنيطرةمحمد احمد الخليفة8452

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-01-07حماهبيداء محمد محمد8540

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-04-13دمشقوالء محمد منيف النشواتي8681

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-03-14الالذقيةسوسن محمد أحمد87144

حقوقإجازة جامعية1988-04-11الالذقيةهديل عادل حمدوش88168

إعالمإجازة جامعية1991-07-03الالذقيةفرح ابراهيم نصير89188

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-12-18حمصعلي كاسر مهنا90178

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-05-01الالذقيةدعاء جميل حميد91199

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-01-01القنيطرةنور عبد الناصر طه92208

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-01-15الالذقيةنورا محمد غدير93219

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-08-05الالذقيةإياد عبد الكريم الشيخ94330

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-03-20حماهزين العابدين علي يوسف95335

اقتصادإجازة جامعية1992-04-17دمشقمحمد زياد محمد بشير زيتون96391

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-01-25حماهرنا عبد الكريم أبو كحلة97488

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-01-01درعاكنان شريف الخوري98525

حقوقإجازة جامعية1988-05-25حمصجرير منيب كاسوحة99563

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-01-01السويداءسراب محمود العوابده100635

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-09-12ريف دمشقعلياء نقوال الخياط101652

حقوقماجستير1985-11-16الالذقيةمالذ فهد مكنا102763

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-02-07دير الزورمحمود عدنان عمار103798
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أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-01-02الالذقيةناريمان هائل خيربك104831

حقوقإجازة جامعية1987-05-20طرطوسسنان كامل اسماعيل105826

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-01-18القنيطرةبتول محمد موسى106922

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-08-27الالذقيةراميا وفيق غدير107950

حقوقإجازة جامعية1990-01-29حمصبشار عادل غدير108986

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-08-25الالذقيةاسامه غياث اليقه109991

اقتصادإجازة جامعية1987-06-26الالذقيةأوس عدنان علي1101082

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-10-15القنيطرةعبير فهد كورجي1111153

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-10-28طرطوسراما محمود ميهوب1121204

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-01-06حمصرهام زياد الياس1131161

حقوقإجازة جامعية1989-01-14الالذقيةعالء سري صقر1141228

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-03-30حمصرؤى جميل االسعد1151245

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-01-01الالذقيةليما عيسى سليمان1161298

علوم سياسيةإجازة جامعية1991-10-20دير الزوررهف اسامه سليمان1171366

حقوقإجازة جامعية1990-07-29الالذقيةجمال علي محمد1181290

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-01-15ريف دمشقريما محمد دربولي1191426

اقتصادإجازة جامعية1988-01-03حماهابراهيم مطيع حسين1201469

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-01-03ريف دمشقرانيا طالل الريم1211467

اقتصادإجازة جامعية1992-05-05القنيطرةاياد صالح ذياب1221607
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أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-04-17الالذقيةأمنة أحمد سليطين1131

حقوقإجازة جامعية1991-01-01دمشقمي موسى نهار2132

حقوقإجازة جامعية1987-08-29حماهكامل محمد العباس3133

حقوقإجازة جامعية1988-10-10الالذقيةعامر محمد حسيكه4134

حقوقإجازة جامعية1988-10-24دمشقبيان سمير الحموي5135

أدب فرنسيماجستير1987-06-28دمشقمحمود موفق الزكي6136

اقتصادإجازة جامعية1993-01-01دير الزورداود منير الداود7137

حقوقإجازة جامعية1993-01-01ريف دمشقعال ممدوح ياسين8138

حقوقإجازة جامعية1989-06-01طرطوسبشار كرم حسين9139

أدب عربيإجازة جامعية1991-01-30حماهعبير محمد أبو الجدايل10140

آثارإجازة جامعية1991-06-15طرطوسرهف فؤاد يوسف11141

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-05-02حمصصبا بشير درويش12142

حقوقإجازة جامعية1988-01-02الالذقيةلمى أسامة مخلوف13143

اقتصادإجازة جامعية1989-01-03حمصابتسام علي حمادي14145

اقتصادإجازة جامعية1992-01-01دير الزورمحمد خالد جاسم15146

حقوقإجازة جامعية1992-03-08الالذقيةيحيى محمد محمد16147

حقوقإجازة جامعية1989-02-23الالذقيةمحمد نبيل عبداهلل17148

جغرافياإجازة جامعية1993-01-02حمصسيلفا جان لولو18149

أدب عربيإجازة جامعية1989-05-08حماهباسل أسعد حماد19150

حقوقإجازة جامعية1992-01-02الالذقيةرهام محمد أحمد20151

جغرافياإجازة جامعية1989-11-19حماهزهور عبد اهلل الراس21152

حقوقإجازة جامعية1988-05-01حمصفائز شعبان شاهين22154

علم اجتماعإجازة جامعية1991-01-01حماهأدهم طاهر نيصافي23155

حقوقإجازة جامعية1987-01-01إدلبابراهيم احمد شهوان24156

إعالمإجازة جامعية1991-08-13طرطوسنور محمد أمين عاقل25157

حقوقإجازة جامعية1991-05-12القنيطرةاالء رضوان حرفوش26158

اقتصادإجازة جامعية1987-10-01الالذقيةصفاء جابر زيزفون27159

أدب فرنسيإجازة جامعية1990-06-15ريف دمشقناديا محمود ليال28160

حقوقإجازة جامعية1986-12-10طرطوسطارق عبد الوهاب محمد29161

حقوقإجازة جامعية1990-01-01الالذقيةنور حسين نوفل30162

حقوقإجازة جامعية1990-01-01الالذقيةعبير طاهر حسن31163

مكتباتإجازة جامعية1993-01-01دمشقريما عدنان جبور32164

اقتصادإجازة جامعية1991-03-10الالذقيةمجد جهاد دالي33165

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-01-01ريف دمشقوسيم سهيل البلدي34167

حقوقإجازة جامعية1988-06-20دمشقاالء نبيل البيش35169

حقوقإجازة جامعية1993-06-02ريف دمشقملك حميد الحلبي36170

أدب إنكليزيإجازة جامعية1993-01-25دمشقنجد محمد وسيم الخيمي37171

حقوقإجازة جامعية1990-01-01ريف دمشقوائل خالد هالل38173

اقتصادإجازة جامعية1992-01-30الالذقيةذو الغفار علي عثمان39174

مكتباتإجازة جامعية1990-03-13دير الزورنجود مروان المحمد الحاجي خضر40175

إعالمإجازة جامعية1993-02-20إدلبمروة سليمان جردي41176
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علوم سياسيةإجازة جامعية1993-01-04ريف دمشقآيات محمد علوش42179

جغرافياإجازة جامعية1987-05-02ريف دمشقهدى أحمد دقو43180

علوم سياسيةإجازة جامعية1987-01-01حماهعال أحمد حميدوش44181

جغرافياإجازة جامعية1987-02-26حماهعقبة يونس ناصيف45183

آثارإجازة جامعية1989-01-01حمصمحمد حكم عاصم عثمان46184

حقوقإجازة جامعية1992-07-21حماهمحمد ناصح فاضل47185

تاريخإجازة جامعية1990-03-16طرطوسعلي سلمان موسى48186

حقوقإجازة جامعية1987-01-01طرطوسمحمد دثار زعرور49187

حقوقإجازة جامعية1992-04-06إدلبباسل ابراهيم شريقي50189

Page 2 of 2



2016 نيسان 22 بتاريخ الشخصية المقابلة

ظهرًا 2.00 الساعة تبدأ المسائية الفترة

الشهادةنوع الشهادةتاريخ الميالدالمحافظةاالسمرقم الطلبم

علوم سياسيةإجازة جامعية1987-05-09حماهرئيفه ابراهيم محسن51190

علوم سياسيةإجازة جامعية1992-03-26دمشقنورهان محمد رياض كردي52191

اقتصادإجازة جامعية1988-01-01دمشقابراهيم احمد العيطة53193

اقتصادإجازة جامعية1988-01-20الالذقيةعزام امير احمد54194

حقوقإجازة جامعية1988-09-05طرطوسباسم فايز حمد55195

اقتصادإجازة جامعية1981-03-30دمشقمحمد عامر نبيل الطيان56196

أدب إنكليزيإجازة جامعية1984-03-12دمشقسناء عدنان الحموي57197

إعالمإجازة جامعية1990-12-14طرطوسبشرى محمد بالل58198

حقوقإجازة جامعية1987-12-18حمصمريم محمود السليمان59200

اقتصادإجازة جامعية1987-01-01الالذقيةخليل أحمد حسيكه60201

حقوقإجازة جامعية1992-01-01حلبريما حسن حمزة61202

حقوقإجازة جامعية1988-02-17طرطوسعلي ناصر علي62203

اقتصادماجستير1988-01-01الحسكةمجد ميخائيل ميخائيل63204

اقتصادإجازة جامعية1986-03-17حماهاحمد حيدر شيخ ابراهيم64205

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-07-20حماهوالء عبد الهادي زهرا65206

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-03-08حلبيحيى عبد القادر عساف66207

أدب فرنسيإجازة جامعية1991-03-07السويداءهبه عامر حاطوم67209

فلسفةإجازة جامعية1991-01-01القنيطرةوالء بدر الزعوري68210

علوم سياسيةإجازة جامعية1987-03-20الالذقيةرهام نسيب خزام69211

علوم سياسيةإجازة جامعية1989-06-08حلبنورا مصطفى عبه جي70213

جغرافياإجازة جامعية1992-11-23الالذقيةرفا هيثم اسعد71214

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-09-07القنيطرةوفاء محرز اسماعيل72215

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-01-27الالذقيةديمة حكمت عباس73216

آثارإجازة جامعية1991-10-17حماهساره محي الدين اليازجي74217

جغرافياإجازة جامعية1988-05-17ريف دمشقمنال محمد عدنان خانم75218

حقوقإجازة جامعية1991-01-29حمصلين عبد الكريم دردر76220

معلم صف-تربيةماجستير1984-07-05الالذقيةعالء محسن زينو77221

أدب فرنسيإجازة جامعية1989-07-17طرطوسريم علي نبهان78222

جغرافياإجازة جامعية1990-08-03طرطوسعلي احمد عيسى79223

حقوقإجازة جامعية1990-01-01ريف دمشقهال ناصر علوش80225

جغرافياإجازة جامعية1987-01-28الالذقيةرواد سليم حشمه81226

حقوقإجازة جامعية1991-02-25الرقةخالد عبد الجمعة82227

حقوقإجازة جامعية1988-06-02الالذقيةرانيا نضال شاهين83228

حقوقإجازة جامعية1989-01-23حمصمحمد عبد العزيز الخضور84229

حقوقإجازة جامعية1989-08-01الالذقيةحسن وكيم ناصر85230

حقوقإجازة جامعية1986-06-08حماهميساء رياض الريس86232

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-10-31القنيطرةزنوبيا محمد كنعان87233

آثارإجازة جامعية1993-03-07الالذقيةريتا توفيق سليمان88234

اقتصادإجازة جامعية1994-04-27الالذقيةورود محمد سليمان89235

حقوقدكتوراه1983-08-17حماهعمار يونس األشقر90237

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-01-20حماهشذى يونس األشقر91238
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حقوقإجازة جامعية1991-01-30طرطوسعلي محمد زيفه92239

آثارإجازة جامعية1991-09-02طرطوسسامر محمد خضور93240

أدب فرنسيإجازة جامعية1992-08-28إدلبآية بشار سيجري94241

حقوقإجازة جامعية1991-11-16ريف دمشقربا محمد عمر95242

آثارإجازة جامعية1987-06-25حمصريم ابراهيم اسكندافي96243

آثارإجازة جامعية1988-04-26حمصمجد يوسف المنصور97244

آثارإجازة جامعية1992-01-30حماهعطاء رعد أبو الجدايل98246

حقوقإجازة جامعية1987-07-06حماهباسل نصر الحركي99247

اقتصادإجازة جامعية1987-08-28طرطوسعيسى توفيق كفروني100248
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أدب اسبانيإجازة جامعية1989-07-10الالذقيةعبد اهلل بالل سميا1166

أدب عربيإجازة جامعية1986-05-20السويداءكمي جبر الحجلي2279

أدب اسبانيإجازة جامعية1991-01-31الالذقيةنيروز هيثم يوسف3919

أدب اسبانيإجازة جامعية1989-12-16حلبهال سهيل نسلي41141

أدب اسبانيإجازة جامعية1989-06-10طرطوسوعد محمد حسن51187

أدب اسبانيإجازة جامعية1988-12-21ريف دمشقعلي محمد الناعم61343

أدب اسبانيإجازة جامعية1991-03-22الالذقيةحال نبيل بيشاني71405

أدب اسبانيإجازة جامعية1992-04-01ريف دمشقلجين فخري بوش81351

أدب اسبانيإجازة جامعية1988-01-20دير الزورتمام اسماعيل النايف91320

أدب اسبانيإجازة جامعية1988-04-26السويداءهال سامر أبو علي عزام101522

حقوقإجازة جامعية1986-10-06دمشقالمنار ناصر المقداد1136

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-06-01دمشقأماني صايل زيادة1290

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-09-01الالذقيةنبال محسن محمد13245

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-07-31طرطوسوائل معن عبود14297

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-01-27حماهريم ابراهيم علي15325

تكنولوجيا المعلوماتماجستير1983-02-19الالذقيةرامي هيثم بالني16447

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-08-05الالذقيةشذى أمير علي17612

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-09-01ريف دمشقرنا نبيل عيسى18623

أدب إنكليزيإجازة جامعية1993-01-01دمشقوديعة محمد الحرح19930

عالقات دوليةإجازة جامعية1991-10-08السويداءأسيل منصور عزام201018

حقوقإجازة جامعية1993-01-27طرطوستاال ماجد شعبان211199

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-05-26الالذقيةلميس حيدر اسماعيل221381

اقتصادماجستير1987-08-31حماهقتبه ابراهيم ابراهيم231441

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-01-09الالذقيةحال زين الدين يوسف241486

أدب تركيإجازة جامعية1989-03-15حماهعالء محمود حسن2543

أدب تركيإجازة جامعية1987-02-06الالذقيةرضاب نعمان حميشة26118

أدب تركيإجازة جامعية1989-11-04طرطوسفيروز بسام بحري27119

أدب تركيإجازة جامعية1992-04-09الالذقيةندى وفيق ابو علي28450

أدب تركيإجازة جامعية1989-08-19حماهعفراء موفق سليمان29640

أدب تركيإجازة جامعية1992-07-29حلبمرام مجد الدين نابلسي30730

أدب تركيإجازة جامعية1989-01-27حماهرجاء علي علي31704

أدب تركيإجازة جامعية1988-01-01حمصريم كاسر سموني321197

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-10-09دمشقايهاب هشام حوراني33172

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-01-02حلبمحمد أحمد محمد ياسين34418

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-02-04حماههبه كمال عيسى35628

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-01-02دمشقريم محمود مارديني36904

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-06-29الالذقيةاريج ممتاز حليبيه371051

حقوقإجازة جامعية1986-02-12طرطوسالمرتجى محمد رجب381038

حقوقإجازة جامعية1988-11-22ريف دمشقبشار محمد الخطيب391155

إعالمإجازة جامعية1986-05-27دمشقإسماعيل حيدر األنصاري401136

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-06-20حلبخالد عيسى الصالح411551

أدب يابانيإجازة جامعية1992-01-01القنيطرةمرح سبيريج السبيريج4279

أدب يابانيإجازة جامعية1987-12-02السويداءلجين نايف قطرب43557

أدب يابانيإجازة جامعية1991-04-17حمصليوبتسا عبد الرزاق االحمد44976
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أدب يابانيإجازة جامعية1992-01-15دمشقتماضر محمد الدهنه45977

أدب يابانيإجازة جامعية1990-05-22دمشقآالء بسام كلثوم461052

أدب يابانيإجازة جامعية1988-08-23القنيطرةوعد مفيد الحسين471431

أدب يابانيإجازة جامعية1990-02-05الالذقيةداليا كاسر محمد481458

أدب يابانيإجازة جامعية1987-05-09السويداءسماح مزيد صالح الحناوي491534

اقتصادإجازة جامعية1990-02-12طرطوسلبانة ياسر احمد501043

اقتصادإجازة جامعية1990-01-01الالذقيةيزن محمد ابراهيم511543

تاريخإجازة جامعية1990-05-05حمصايمان سليمان حيالوي52249

حقوقإجازة جامعية1986-03-08إدلبعمار ماهر السلمو53250

جغرافياإجازة جامعية1990-07-16طرطوسمحمد منير سليمان54251

حقوقإجازة جامعية1986-11-09حماهمحي الدين محمد بصو55252

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-06-11الالذقيةعال أحمد خلوف56253

علم اجتماعإجازة جامعية1990-10-28درعاغالية رياض الفرح57254

جغرافياإجازة جامعية1992-01-13الالذقيةابراهيم عدنان بدور58255

سياحةماجستير1988-11-03دمشقنور محمود ابراهيم59257

علوم سياسيةإجازة جامعية1992-01-20حلبصبري مسلم المسلم60258

حقوقإجازة جامعية1991-01-01حمصنور الدين محمد كيسيني61260

اقتصادإجازة جامعية1989-06-02دمشقنبال محمد نبيل السيوفي62261

حقوقإجازة جامعية1994-01-30القنيطرةمايا اسامة حسين63262

حقوقإجازة جامعية1991-07-20طرطوسعهد عزيز سليمان64263

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-09-10الالذقيةنورا موسى الكردي65264
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مكتباتإجازة جامعية1991-11-20الالذقيةسالم سمير ابو سيف66265

تاريخإجازة جامعية1991-09-13حماهلبنى فارس سليمان67266

حقوقإجازة جامعية1987-09-06دمشقعلي محمد سعيد68267

آثارإجازة جامعية1986-10-01حماهمحمد علي الديبه69268

اقتصادإجازة جامعية1988-01-11درعانيرفين موسى الكود70269

حقوقماجستير1987-07-27دمشقمحمد مصطفى التونسي71270

حقوقماجستير1990-06-07دمشقرهف محمد زياد جوانيه72271

حقوقإجازة جامعية1989-08-10طرطوسإياس محمود سليمان73272

إعالمإجازة جامعية1989-03-21الالذقيةارينا ساميه محمد مصعب الشرع74273

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-06-19حماههارون سليمان الحماده75274

مكتباتإجازة جامعية1988-01-27حمصسائر نزيه محمود76275

مكتباتإجازة جامعية1989-01-12طرطوسغدير محمد ديب77276

اقتصادإجازة جامعية1991-10-01حمصهزار جورج قزعور78277

اقتصادإجازة جامعية1987-01-07طرطوسعلي نزار الحامد79278

إعالمإجازة جامعية1988-09-18طرطوسديما عدنان فخور80280

حقوقإجازة جامعية1990-01-20ريف دمشقمصطفى بهجت الهدر81281

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-07-15الالذقيةلمى بسام خوجه82282

تاريخدكتوراه1982-08-01الالذقيةرفعت فخري عثمان83283

حقوقإجازة جامعية1989-01-10حمصبسمة محمد العبود84285

اقتصادإجازة جامعية1986-02-08الالذقيةسومر محسن مخلوف85286

اقتصادإجازة جامعية1988-09-22الالذقيةعلي سهيل سلطانة86287

أدب فرنسيإجازة جامعية1988-06-21دير الزورعفراء فيصل سليمان87288

حقوقإجازة جامعية1990-01-01طرطوسعلي ياسين ابراهيم88289

آثارإجازة جامعية1986-09-15حمصحذيفة محمود زكريا89290

أدب عربيإجازة جامعية1987-01-01السويداءأمل سعيد األطرش90291

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-01-27إدلبسفانة مصطفى بسطي91292

اقتصادإجازة جامعية1992-01-01طرطوسمحمد فؤاد حمود92293

فلسفةإجازة جامعية1986-02-13الالذقيةزينب عبد الكريم حسن93294

علوم سياسيةإجازة جامعية1992-06-20حمصحسن فرحان الحموي94295

علم اجتماعإجازة جامعية1988-10-08الالذقيةنور محسن صافي95296

حقوقإجازة جامعية1990-10-03الالذقيةمجد عبد الحي صقر96298

حقوقإجازة جامعية1990-09-01الالذقيةيعقوب علي شحرور97299

علوم سياسيةإجازة جامعية1992-10-06طرطوسمرح وهب مصطفى98300

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-01-15السويداءمشيرة فوزي أبو طرابة99301

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-08-10طرطوسمي داؤد عباس100302

جغرافياإجازة جامعية1989-08-02حماهجيانا مصطفى محمد101303

علوم سياسيةإجازة جامعية1990-09-26دمشقدريد كامل الكردي102304

حقوقإجازة جامعية1988-08-20حماهأحمد فريد شحادة103305

حقوقإجازة جامعية1992-01-10إدلبوائل عبد القادر الباخوخ104306

إدارة أعمالإجازة جامعية1982-11-30دمشقفواز محمد عدنان نمورة105307

حقوقإجازة جامعية1991-07-01حمصساندي ابراهيم وسوف106308

حقوقإجازة جامعية1991-06-27دمشقلين محمد نبيل العمادي107310

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-01-02الالذقيةرهف حسن علي108311

أدب عربيإجازة جامعية1991-01-09حماهجنان هاشم غازي109312
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آثارإجازة جامعية1988-08-23حمصسهام شحادة حداد110313

آثارإجازة جامعية1988-06-27حمصوالء أكرم فالح111314

علوم سياسيةإجازة جامعية1991-02-03الالذقيةجيانا عادل سليمان112315

تاريخإجازة جامعية1989-09-09طرطوسريم محمد محمد113316

أدب إنكليزيإجازة جامعية1993-11-28الالذقيةسالي ابراهيم سعيد114317

حقوقإجازة جامعية1990-01-21ريف دمشقديانا فيصل عامر115318
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علوم سياسيةإجازة جامعية1989-03-22دير الزورخليل احميد االبراهيم1319

حقوقإجازة جامعية1992-01-24دمشقمريم عمران الزعبي2320

حقوقإجازة جامعية1987-04-20درعافاطر عبد الرحمن الحمصي3321

علوم سياسيةإجازة جامعية1988-03-15الالذقيةعلي حسان سليطين4322

أدب فرنسيإجازة جامعية1992-01-07حماهدعاء صالح دوحه5323

حقوقإجازة جامعية1991-05-13القنيطرةلونا فياض عثمان6324

حقوقإجازة جامعية1989-01-28حمصعلي يوسف المحمود7326

حقوقإجازة جامعية1993-01-01دمشقحسام محمد مال8327

علوم سياسيةإجازة جامعية1991-07-15ريف دمشقمروى خليل الرفاعي9328

اقتصادإجازة جامعية1989-02-18الالذقيةعلي محمد اسماعيل10329

إدارة أعمالإجازة جامعية1989-07-24دمشقالزاورد أحمد رياض طباع11331

أدب إنكليزيإجازة جامعية1994-01-01حمصجوليانا جورج الخوري12332

إدارة أعمالإجازة جامعية1989-01-25دمشقعامر زهير الزهير13333

حقوقإجازة جامعية1989-01-01درعامحمد تيسير الصمادي14334

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-06-01الالذقيةمروة وائل ديب15336

حقوقإجازة جامعية1990-02-05ريف دمشقحنان راتب حسين16337

حقوقإجازة جامعية1989-03-09حماهحسين جميل ابراهيم17338

حقوقإجازة جامعية1987-11-05طرطوسنادر عدنان العجي18340

حقوقإجازة جامعية1990-08-28دمشقزاهر عماد الشربجي المزيك19341

فلسفةإجازة جامعية1990-12-28السويداءسيلفا بسام معلوف20342

اقتصادإجازة جامعية1992-10-23حماهماهر حسام رزوق21343

حقوقإجازة جامعية1989-02-28الالذقيةمرام سمير صافي22344

علوم سياسيةإجازة جامعية1987-02-11طرطوسنوره علي علوش23345

حقوقإجازة جامعية1992-01-18الالذقيةسليم جهاد سليطين24346

أدب عربيإجازة جامعية1991-03-09إدلببراء مطيع العبسي25347

علوم سياسيةإجازة جامعية1986-08-01حماهنوفل حسن هرموش26348

أدب عربيإجازة جامعية1988-08-21الالذقيةبتول عدي يوسف27349

أدب عربيإجازة جامعية1990-01-01الالذقيةازدشير هيثم نصور28350

حقوقإجازة جامعية1992-05-26دمشقفادي ميالد فارس29351

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-06-12طرطوسعلي سليمان يوسف30352

حقوقإجازة جامعية1990-01-25حماهوالء أحمد سعيد31353

جغرافياإجازة جامعية1993-08-28ريف دمشقنور علي دره العمري32354

حقوقإجازة جامعية1990-02-19حلبرهف جمال عبجي33355

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-09-02السويداءرهف نواف ياغي34356

اقتصادإجازة جامعية1989-07-30الالذقيةلجين جمال نعيسه35357

علوم سياسيةإجازة جامعية1988-03-16طرطوسعلي محمد سليمان36358

علوم سياسيةإجازة جامعية1989-01-05طرطوسرباب محمد أبوطبيخ37359

إعالمإجازة جامعية1992-01-01طرطوسمي عبد اللطيف سليمان38360

حقوقإجازة جامعية1992-09-06حلبرنيم أحمد جمال شهاب الدين39361

حقوقإجازة جامعية1992-01-01حلبمريانا حسن حسن40362

اقتصادإجازة جامعية1993-01-28ريف دمشقمحمد مازن عبيد41363

إعالمإجازة جامعية1982-02-08دمشقمحمد نادر الدقر42364
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أدب فرنسيإجازة جامعية1988-02-18درعارهام قاسم العقيل43365

حقوقإجازة جامعية1988-01-08حلبحسين عيسى جلجوقه44366

آثارإجازة جامعية1986-09-15حماهحسام محمد فياض45368

اقتصادإجازة جامعية1990-10-06السويداءلبنى تركي الشاهين46369

أدب عربيإجازة جامعية1992-01-06طرطوسعزه شفيق شعبان47370

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-06-02الالذقيةعبير دياب زيود48371

علوم سياسيةإجازة جامعية1992-08-07دمشقفرح محمد فرزات المهدي49372

أدب عربيإجازة جامعية1991-01-06طرطوسحسن غسان خردق50373

أدب فرنسيإجازة جامعية1987-01-30طرطوسبيداء محمد شاهين51374

حقوقإجازة جامعية1989-10-01طرطوسمحمد علي ميهوب52375

أدب فرنسيإجازة جامعية1987-01-04الالذقيةوسيم محمد حمشو53376

فلسفةإجازة جامعية1991-05-01الحسكةنجاح محمد محسوم سيد خان54377

تاريخإجازة جامعية1988-02-13السويداءمجد يوسف ابو صعب55378

علوم سياسيةإجازة جامعية1988-08-29الالذقيةسليمان عبد الرحيم رمضان56379

اقتصادإجازة جامعية1988-01-02طرطوساباء ياسين حبيب57380

أدب فرنسيإجازة جامعية1990-04-21حلبديانا محمد عصام نيال58381

أدب فرنسيإجازة جامعية1994-08-28حلبمحمد مجد محمد عصام نيال59382

جغرافياإجازة جامعية1988-01-02حمصمصطفى محمد داوود60383

اقتصادإجازة جامعية1986-09-11درعااحمد ياسين حسن العذبه61384

إعالمإجازة جامعية1987-01-02دمشقمحمد ناهض محمد سامر محايري62385

إدارة أعمالإجازة جامعية1986-04-20دمشقحيدر محمد فؤاد العضل63386

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-01-30ريف دمشقنور نذير اليسقي64388

فلسفةإجازة جامعية1987-07-24دمشقعبير فايز المصطفى65389

Page 2 of 2



2016 نيسان 28 بتاريخ الشخصية المقابلة

ظهرًا 2.00 الساعة تبدأ المسائية الفترة

الشهادةنوع الشهادةتاريخ الميالدالمحافظةاالسمرقم الطلبم

حقوقماجستير1988-04-15الالذقيةبسمه حسين عدره66390

حقوقإجازة جامعية1987-08-22حماهعلي محمد بالل67392

أدب فرنسيإجازة جامعية1986-10-22حمصباتريسيا جوزيف سليم68393

آثارإجازة جامعية1993-01-01السويداءباسل عماد عامر69394

آثارإجازة جامعية1989-05-10طرطوسسهير غسان اسماعيل70395

أدب فرنسيإجازة جامعية1987-07-15الالذقيةابراهيم علي حايك71396

اقتصادإجازة جامعية1989-05-01حمصأحمد راشد المصطفى72397

حقوقإجازة جامعية1993-06-02حمصعلي محمد بدران73398

حقوقإجازة جامعية1992-01-07الالذقيةنور سمير يزبك74399

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-06-13حمصمارلين عفيف رحال75400

إعالمإجازة جامعية1988-12-11حماهيارا علي إبراهيم76401

أدب عربيإجازة جامعية1986-07-24طرطوسايهم وجيه داود77402

أدب عربيإجازة جامعية1988-08-15حماهحنان علي صقور78403

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-09-01طرطوسعفراء محمد قيدبان79404

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-04-02الالذقيةثريا نبيل العاصي80405

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-09-15دمشقجمال محمد عيد صبحا81406

حقوقإجازة جامعية1989-07-27دمشقوفاء محمد االغواني82407

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-08-17ريف دمشقنيرمين هاني حليمة83408

اقتصادإجازة جامعية1988-09-13حماهجعفر محمد كنعان84409

حقوقإجازة جامعية1987-08-04الالذقيةعاصم جابر بركات85410

آثارإجازة جامعية1992-07-17حماهنورهان كمال ناصر86411

حقوقإجازة جامعية1986-03-03طرطوسعمار جمال سليمان87412

حقوقإجازة جامعية1988-02-15الالذقيةمحمد يوسف عبد اهلل88413

جغرافياإجازة جامعية1989-01-01حمصاسامه علي ديب89414

اقتصادإجازة جامعية1986-09-22الالذقيةأحمد ياسين صبح90415

حقوقإجازة جامعية1986-02-21درعاعبير عيسى أبو سعادة91416

أدب فرنسيإجازة جامعية1992-03-10الالذقيةلمى محمد عمران92417

جغرافياإجازة جامعية1988-10-17حلبمحمود محمد عبد الحميد93419

حقوقماجستير1986-05-19دمشقرشا فيصل الفتال94420

أدب إنكليزيإجازة جامعية1993-08-20الحسكةعمار محسن الحسن95421

جغرافياإجازة جامعية1990-01-26حماهبشرى محمد سعيد96422

علوم سياسيةإجازة جامعية1988-10-23الالذقيةاحمد منير علي97423

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-10-12الالذقيةأريج ابراهيم حشيش98424

حقوقإجازة جامعية1987-10-22ريف دمشقاحمد عبد الوهاب شمس99425

علم اجتماعإجازة جامعية1989-01-02حماهأمجد محمد مخلص الحميدي100426

علوم سياسيةإجازة جامعية1992-01-01حمصإيلي عهد الطرشة101427

أدب فرنسيإجازة جامعية1991-02-14الالذقيةأمامة علي حسن102428

حقوقإجازة جامعية1991-01-01حمصايهم عيسى االحمد103429

حقوقإجازة جامعية1989-08-18دمشقعلياء سمير أسعد104430

أدب فرنسيإجازة جامعية1991-01-23حماهوعد يوسف اسماعيل اسعد105431

حقوقإجازة جامعية1987-01-15دمشقمحمد سليم عبد الناصر الشطه106432

أدب فرنسيإجازة جامعية1988-01-01دير الزوراميرة حسان حاجو107433
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حقوقإجازة جامعية1989-01-01حلبهنادي حسن الموح108434

حقوقإجازة جامعية1989-07-27الالذقيةهبا جابر فويتي109435

آثارإجازة جامعية1990-01-01حماهرهان كمال حماد110436

حقوقإجازة جامعية1987-01-18طرطوسمحمد حسن ابراهيم111437

حقوقإجازة جامعية1989-09-15حمصعالء محمد ديب112438

علوم سياسيةإجازة جامعية1991-01-31طرطوسليالي مالك محمد113440

علوم سياسيةإجازة جامعية1987-01-02الالذقيةلما بسام خضره114441

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-09-18الالذقيةمجد علي بلول115442
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حقوقإجازة جامعية1991-04-22طرطوسعلي عماد البشالوي1443

حقوقإجازة جامعية1989-01-24الالذقيةشيراز عبد اهلل حمادة2444

إعالمإجازة جامعية1990-09-29الالذقيةوفاء علي الجهني3445

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-01-01حمصزينة مزيد النقري4446

تاريخإجازة جامعية1987-11-17السويداءثائر جمال االشهب5448

إعالمإجازة جامعية1984-10-24الالذقيةديما حسان أسعد6449

إعالمإجازة جامعية1986-07-19دير الزورحال عقبة الشماع7451

أدب فرنسيإجازة جامعية1987-03-15دمشقمريم عدنان قطان8452

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-05-15طرطوسزينب ميثم محمد9453

أدب فرنسيإجازة جامعية1989-04-25ريف دمشقمنال فواز عضل10454

حقوقإجازة جامعية1987-01-01القنيطرةحسن ياسين قبالن11455

اقتصادماجستير1986-09-10الالذقيةلين عدنان سليمان12456

حقوقإجازة جامعية1993-01-03دمشقسماح بسام كريم13457

تاريخماجستير1986-11-23حمصسماح سميح معروف14458

أدب عربيإجازة جامعية1986-07-14دمشقديانا مظهر شموط15459

أدب عربيإجازة جامعية1987-06-15الالذقيةأمجد انيس ابراهيم16460

حقوقإجازة جامعية1987-10-28حمصنورس فريد النقري17461

اقتصادإجازة جامعية1987-07-05حماهمشير عيد قاسم18462

فلسفةإجازة جامعية1987-08-25دمشقمحمد عصام بعلبكي19463

علوم سياسيةإجازة جامعية1994-01-01دمشقفرح بشار يوسف20464

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-06-05دمشقلين عبد الغني عالوال21465

حقوقإجازة جامعية1987-09-19الالذقيةعلي محمد العلوني22466

حقوقإجازة جامعية1990-01-10القنيطرةهالل جمعة الكريان23467

أدب فرنسيإجازة جامعية1993-01-01حمصلبانة نسيب صافي24468

اقتصادإجازة جامعية1987-01-01الالذقيةزين جودت صافي25469

اقتصادإجازة جامعية1988-05-24الالذقيةعلي احمد درغام26470

حقوقإجازة جامعية1987-09-19حمصربى محمود زكريا27471

حقوقإجازة جامعية1987-03-09القنيطرةعلي محمد محمد28472

اقتصادإجازة جامعية1989-06-01القنيطرةعالء الدين خميس العقال29474

آثارإجازة جامعية1990-01-01درعاوالء محمود الشمري30475

إدارة أعمالإجازة جامعية1987-01-17حمصسليمان غازي العلي31476

حقوقإجازة جامعية1989-06-29دمشقرهف مأمون قده32477

حقوقإجازة جامعية1992-07-05دمشقاحمد قاسم الفرواتي33478

حقوقإجازة جامعية1986-01-28الالذقيةسوار هواش محمد34479

حقوقإجازة جامعية1993-01-01حماهرنيم نصر فياض35480

حقوقإجازة جامعية1990-09-02دمشقمحمد حمزة محمد عزت الطحان36481

آثارإجازة جامعية1986-11-07دمشقمحمد خير محمد فواز الصواف37482

اقتصادإجازة جامعية1990-11-11حماهعالء معين ابراهيم38483

حقوقإجازة جامعية1988-04-29دمشقرهف عدنان باش39484

اقتصادإجازة جامعية1987-08-10طرطوسمها سلمان دال40485

حقوقإجازة جامعية1987-10-29دمشقرانده محمد هاشم الحالق41486
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حقوقإجازة جامعية1991-01-05طرطوسروان صالح مصطفى42487

علوم سياسيةإجازة جامعية1993-01-08الحسكةحنان محمد خليف43489

علوم سياسيةماجستير1987-01-01درعامحمد زين العابدين عتمه44490

تاريخإجازة جامعية1987-01-01حمصريما سمير غانم45491

أدب عربيإجازة جامعية1989-02-14طرطوسرحاب علي حمود46492

أدب إنكليزيإجازة جامعية1981-01-30ريف دمشقريم محسن غبرة47493

أدب عربيإجازة جامعية1988-01-01حمصعدي محمد العقده48494

إعالمإجازة جامعية1989-11-01طرطوسعلي ابراهيم سليمان49495

حقوقإجازة جامعية1992-08-28دمشقنسرين تيسير الحالق50496
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2016 نيسان 29 بتاريخ الشخصية المقابلة

ظهرًا 2.00 الساعة تبدأ المسائية الفترة

الشهادةنوع الشهادةتاريخ الميالدالمحافظةاالسمرقم الطلبم

حقوقإجازة جامعية1989-01-30حمصمحمد عبد الكريم صبح51497

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-04-23الالذقيةبشرى نبيل اسماعيل52498

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-09-11الالذقيةديانا زاهي دوبا53499

حقوقإجازة جامعية1985-09-15ريف دمشقفادي أحمد نصره54500

فلسفةإجازة جامعية1990-04-12طرطوسرشا ذكي محفوض55502

أدب فرنسيإجازة جامعية1992-03-23حماهأليسار مالك عيسى56503

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-01-02الالذقيةساره شحيده ممدوح57504

علوم سياسيةإجازة جامعية1991-07-07الالذقيةلما محمود سليم58505

مكتباتإجازة جامعية1987-01-03درعاناريمان يوسف القواريط59506

تاريخإجازة جامعية1988-05-07طرطوسصفاء ماجد العاتكي60507

تاريخإجازة جامعية1988-11-30طرطوساحمد نبيه حتري61508

حقوقإجازة جامعية1993-01-01حماهسهير عالء حيدر62509

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-09-04حماهندى غالب علي63511

عالقات دوليةإجازة جامعية1989-03-11حماهفضاء نجدت جعفر64512

أدب عربيإجازة جامعية1988-08-31طرطوسعلي عدنان شعبان65513

تاريخإجازة جامعية1988-07-28طرطوسسناء علي شاهين66514

حقوقإجازة جامعية1993-06-23دمشقغنى موفق جمعه67515

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-03-26طرطوسوئام غسان سلمان68516

علوم سياسيةإجازة جامعية1992-01-11حلبحسن محمود الفياض69517

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-03-15الالذقيةهبه نبيل خليل70518

حقوقإجازة جامعية1988-01-22حماهمحمود علي علي71519

تاريخماجستير1987-01-01الالذقيةمجد أنيس هرمز72520

اقتصادماجستير1989-04-04طرطوسعالء علي يوسف73521

حقوقإجازة جامعية1989-01-01دمشقوالء أحمد األيوبي74522

حقوقإجازة جامعية1987-03-17الالذقيةديانا عالء الدين حسن75523

حقوقإجازة جامعية1986-08-07ريف دمشقفداء محمود عبد اهلل76524

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-01-02القنيطرةيمامة مصطفى الجمعة77526

حقوقإجازة جامعية1991-01-01الالذقيةعلي وصفي تامر78527

حقوقإجازة جامعية1990-06-11إدلبعلي حسن حج موسى79528

حقوقإجازة جامعية1987-01-16الالذقيةيعرب مظهر منصور80529

حقوقإجازة جامعية1994-01-19السويداءهديل لؤي الحمد81530

حقوقإجازة جامعية1988-11-10السويداءعمر اكرم هالل82531

علوم سياسيةإجازة جامعية1993-07-09الالذقيةهبة يوسف ريا83532

حقوقإجازة جامعية1987-02-01طرطوسعمار ابراهيم صالح84533

حقوقإجازة جامعية1991-01-13دمشقنبيها ناصر جوده85534

حقوقإجازة جامعية1986-01-30الحسكةسامي خلف المهشم86535

حقوقإجازة جامعية1990-09-05الالذقيةفهد توجيه يوسف87536

علوم سياسيةإجازة جامعية1989-06-01طرطوسلميس امين منصور88537

حقوقإجازة جامعية1987-06-17حماهزاهر محمد االحمد االبراهيم89538

أدب فرنسيماجستير1989-05-27دمشقمهند علي فطيمه90539

علوم سياسيةإجازة جامعية1989-01-31طرطوسحسان موسى رمضان91540
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أدب إنكليزيإجازة جامعية1993-03-22الالذقيةسارة أيمن سعد92541

حقوقإجازة جامعية1990-08-12الالذقيةفرح أحمد عيد93542

حقوقإجازة جامعية1989-09-02الالذقيةعلي حسين العلوني94543

اقتصادإجازة جامعية1988-02-26حماهاياد مخلص ابو حمود95544

إعالمإجازة جامعية1988-01-06حمصعيسى عبد الرزاق االحمد96545

إعالمإجازة جامعية1987-11-14ريف دمشقمحمود محمد غميض97546

اقتصادإجازة جامعية1989-10-02الالذقيةحسان علي ناصر98547

علوم سياسيةإجازة جامعية1990-01-01ريف دمشقضياء اسليمان عرابي99548

أدب عربيإجازة جامعية1986-08-01الرقةخوله محمد الحاج حمدي100549
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حقوقماجستير1987-02-17طرطوسأحمد منذر نعمان1550

أدب عربيإجازة جامعية1991-05-11درعابراءة أحمد أحمد2551

إدارة أعمالإجازة جامعية1989-03-19طرطوسرنيم علي رسالن3552

إعالمإجازة جامعية1988-08-10حماهإيمان حسين العلي4553

علوم سياسيةماجستير1984-03-07الالذقيةحبيب اديب شحاده5554

آثارماجستير1984-08-11ريف دمشقفاتن محمد خير األسطة6555

حقوقإجازة جامعية1991-05-07حماهعلي أحمد صالح7556

اقتصادإجازة جامعية1989-03-13درعارهام خليفه الفروخ8558

حقوقإجازة جامعية1993-06-18القنيطرةباسل حسين الشيبه9559

علوم سياسيةماجستير1990-08-21طرطوسايفا هيثم شاهين10560

حقوقإجازة جامعية1992-01-03السويداءميس غسان السبط11562

عالقات دوليةإجازة جامعية1989-03-20الالذقيةعالء منير خليل12564

أدب عربيإجازة جامعية1990-11-26الالذقيةشذى محمد حسن13565

حقوقماجستير1986-07-02حمصدانيال سلمان حبيب14566

أدب عربيإجازة جامعية1994-01-01دمشقدانية نبيه قاووق15568

اقتصادإجازة جامعية1987-06-19حلبمنال محمد العبو16570

حقوقإجازة جامعية1990-10-12حماهعالء احمد سالمة17571

أدب إنكليزيإجازة جامعية1982-01-01دمشقسمر محمد نبيل السعودي18572

حقوقإجازة جامعية1988-10-29حماهمحمد رامز احمد19573

اقتصادإجازة جامعية1986-04-10دمشقثائر محمد بو جمعة20574

أدب فرنسيإجازة جامعية1992-08-07طرطوسريما رضا صالح21575

حقوقإجازة جامعية1986-08-20حلبعبد اللطيف محمد ياسر الحافظ22576

علوم سياسيةإجازة جامعية1989-08-04حماهميساء غازي حربا23577

حقوقإجازة جامعية1988-03-08الالذقيةمنصور علي شحرور24578

أدب فرنسيإجازة جامعية1987-08-10حمصنجوى توفيق الخليل25579

علوم سياسيةإجازة جامعية1990-08-30السويداءامجد معين كوكاش26580

اقتصادماجستير1991-02-27القنيطرةسالم يوسف القاسم27581

آثارإجازة جامعية1988-11-24ريف دمشقساره محمد بحبوح28582

إدارة أعمالإجازة جامعية1990-01-01السويداءإيهاب ممدوح عز الدين29583

حقوقإجازة جامعية1989-01-01طرطوسعلي محمد أمين30584

حقوقإجازة جامعية1986-05-10القنيطرةنورس فهد الدمقسي31585

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-05-02حماهغدير علي سلمان32586

إدارة أعمالإجازة جامعية1988-01-01الالذقيةسارة سعيد سمور33587

آثارإجازة جامعية1990-08-25طرطوسديما محفوض محفوض34588

إعالمإجازة جامعية1991-08-13الالذقيةمريم رفيق صالح35589

اقتصادماجستير1988-01-23دمشقمحمد شاكر أحمد زيتون36590

أدب فرنسيإجازة جامعية1992-04-20الالذقيةساندي محرز عطيه37591

حقوقإجازة جامعية1989-04-15حمصعلي عبد اللطيف الخضري38592

حقوقإجازة جامعية1986-09-15حلبنسرين خليل صالح39593

حقوقإجازة جامعية1990-05-29الالذقيةهال جهاد اليقة40594

إعالمإجازة جامعية1990-01-10حماهعزة يحيى عيسى41595
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أدب فرنسيإجازة جامعية1987-11-19الالذقيةبوسي أنور علي42596

حقوقإجازة جامعية1987-11-25إدلبعلي مالك راعي43597

علوم سياسيةإجازة جامعية1989-04-27حماهمناف محمد علوش44599

علم اجتماعإجازة جامعية1988-09-18حماهرايا محمد ابراهيم45600

أدب عربيإجازة جامعية1986-03-20طرطوسشآم محمد جمال46601

علوم سياسيةإجازة جامعية1989-08-07طرطوسرهام سمير شاش47602

علوم سياسيةإجازة جامعية1988-02-14الالذقيةفاتن معن سعد48603

اقتصادإجازة جامعية1991-01-01السويداءصبا منصور اشتي49604

حقوقإجازة جامعية1987-01-01طرطوسكنده محمد فؤاد جابر50605

حقوقإجازة جامعية1989-11-27ريف دمشقجيانا بشار لطفي51606

تاريخإجازة جامعية1989-11-15طرطوسلمى فاروق حسينه52607

فلسفةإجازة جامعية1989-02-03طرطوسمريم سلمان درويش53609

حقوقإجازة جامعية1987-01-02حماهثراء محمد عزو54610

علم اجتماعإجازة جامعية1993-01-04القنيطرةآمنه رائد مراد55611

حقوقإجازة جامعية1989-01-25الالذقيةعلي جهاد اسماعيل56613

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-11-15حمصفاطمة احمد النقري57614

أدب إنكليزيماجستير1985-01-01دمشقمحمد رشاد عاجي58615

اقتصادإجازة جامعية1987-08-01ريف دمشقآنا عبد اهلل المعري59616

حقوقإجازة جامعية1987-06-01طرطوسدارين علي علي60617

اقتصادإجازة جامعية1991-05-13الالذقيةحال سامح صقور61618

علوم سياسيةماجستير1984-11-08السويداءكنده كمال زريفه62619

علوم سياسيةإجازة جامعية1991-01-01ريف دمشقهننيده عدنان معقالي63620

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-12-27الالذقيةلميس كاسر احسان64621

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-04-22دمشقضحى محمد النجار65622
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أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-05-07طرطوسمحمد سهيل محمود66624

حقوقإجازة جامعية1986-03-20الالذقيةحافظ حافظ السيد67625

حقوقإجازة جامعية1991-12-09الالذقيةحسن علي ناصر68626

حقوقإجازة جامعية1989-08-01حمصذو الفقار عبد الكريم رابعه69627

حقوقإجازة جامعية1989-12-01حمصسهى بهجت الجنيدي70629

حقوقإجازة جامعية1987-03-29دمشقمها اسماعيل سلهب71630

أدب فرنسيإجازة جامعية1988-11-14حماهتهاني مصطفى عبيدو72631

حقوقإجازة جامعية1993-02-08الرقةحسين عزيز البتر73632

علوم سياسيةإجازة جامعية1990-02-12الالذقيةعال جودت احمد74633

حقوقإجازة جامعية1989-06-10دمشقرسيل سمير الناصر75634

إعالمإجازة جامعية1985-01-02دمشقهانيه ابراهيم الرحيم76636

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-01-30الالذقيةخضر سريع عيسى77637

أدب إنكليزيماجستير1989-05-20ريف دمشقإيناس حمزه عالمه78638

عالقات دوليةإجازة جامعية1989-01-28حمصمحمد علي حمود79639

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-12-04الالذقيةنوره فؤاد أحمد80641

اقتصادإجازة جامعية1987-05-14دمشقأحمد يحيى غانم81642

إدارة أعمالإجازة جامعية1990-01-01ريف دمشقراغد ديب زيتون82644

علوم سياسيةإجازة جامعية1990-06-15الالذقيةعلي سليمان اسود83646

إعالمإجازة جامعية1989-04-24طرطوسليال محمد اسعد84647

جغرافياإجازة جامعية1993-06-08طرطوسريم عبداهلل ماريه85648

حقوقإجازة جامعية1991-11-05دمشقلما مروان مسوتي86649

حقوقإجازة جامعية1988-02-10طرطوسنور الدين يحيى شدود87650

اقتصادإجازة جامعية1986-09-02الالذقيةرشا محمد داوود88651

اقتصادإجازة جامعية1987-01-10ريف دمشقريفا موفق المعلولي89653

آثارإجازة جامعية1991-01-18الالذقيةوالء رامز جردي90654

اقتصادإجازة جامعية1991-08-05دمشقكارول وحيد باغوس91655

تاريخإجازة جامعية1987-04-04حماهسوزان بديع صالح92657

علوم سياسيةدكتوراه1982-02-14حماهعلي أحمد عباس93658

حقوقإجازة جامعية1989-05-15حمصسليم علي حمود94659

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-08-21درعاغنى حسين العذبه95660

حقوقإجازة جامعية1993-01-15الالذقيةريم نضال بركات96661

حقوقإجازة جامعية1986-02-27الالذقيةفراس محسن عبد اهلل97662

حقوقإجازة جامعية1987-10-07الالذقيةاحمد محمد صافتلي98663

حقوقإجازة جامعية1988-05-09حمصبشار سليمان المصري99665

اقتصادإجازة جامعية1991-01-01الالذقيةرشيد كاسر ديب100666

علوم سياسيةإجازة جامعية1988-08-28حمصايلسا ابراهيم عصفوره101667

اقتصادإجازة جامعية1990-03-07القنيطرةنفن موفق صاحب102668

أدب فرنسيإجازة جامعية1991-02-08حماهروان حسن حرفوش103669

اقتصادإجازة جامعية1987-10-31دمشقرامي سعد الخير104671

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-09-05حماهلبنى فؤاد حسن105672

أدب إنكليزيماجستير1984-09-01حمصلورين نبيه المحمد106673
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أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-11-25الالذقيةنسرين حسين حسين107674

اقتصادإجازة جامعية1986-06-20حماهنبراس مؤيد علي108675

علوم سياسيةإجازة جامعية1990-04-21حماهعفراء شهاب عيسى صبح109676

جغرافياإجازة جامعية1986-05-04طرطوسزين اسكندر شاويش110677

اقتصادإجازة جامعية1988-03-30حماهمحار رايق ديوب111678

علوم سياسيةإجازة جامعية1992-01-02حماهأحمد عز الدين علي112679

علوم سياسيةإجازة جامعية1987-03-07طرطوسرنا محمود سليمان113680

حقوقإجازة جامعية1988-09-14حمصرنيم منذر زيود114681

علم اجتماعإجازة جامعية1988-04-23درعادعاء سلطان االبراهيم115682
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تاريخإجازة جامعية1992-04-13حمصنور عيسى الشعبان1683

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-01-30الالذقيةخديجه احمد حسنه2685

تاريخإجازة جامعية1992-01-20السويداءنايف سعيد الجباعي3686

علوم سياسيةإجازة جامعية1988-04-10حماهساعود جمال ساعود4687

حقوقإجازة جامعية1988-01-01طرطوسميساء منير ابراهيم5689

جغرافياإجازة جامعية1990-01-01حمصخضر حسن موسى6690

علوم سياسيةإجازة جامعية1988-02-14طرطوسمجد الدين صالح حسين7691

أدب إنكليزيماجستير1988-06-18دمشقتاجيهان توفيق ابراهيم8693

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-01-16السويداءسمر تركي غانم9694

حقوقإجازة جامعية1991-01-01السويداءهيلين تركي غانم10695

علم اجتماعإجازة جامعية1987-09-22الالذقيةلؤي يوسف محمود11696

تاريخإجازة جامعية1992-01-01حمصعلي توفيق الخليل12697

حقوقإجازة جامعية1992-01-12القنيطرةديمه محمد االبراهيم13698

اقتصادماجستير1989-02-22حماهوارد منهل الحمود الموسى14699

حقوقإجازة جامعية1989-01-01الالذقيةأوس علي مرهج15700

اقتصادإجازة جامعية1992-01-01الالذقيةراما مرهج كناني16701

حقوقإجازة جامعية1987-08-29دير الزورسامر عمر العبد اهلل17702

اقتصادإجازة جامعية1986-12-25الالذقيةعبد العزيز توفيق حيدر18703

جغرافياإجازة جامعية1987-03-19حماهريتا عصام عيسى19705

اقتصادإجازة جامعية1989-01-02حمصسهر يوسف ابراهيم20706

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-09-04الالذقيةابراهيم وفيق عيسى21707

علوم سياسيةإجازة جامعية1990-01-01طرطوسلؤي عيسى يوسف22708

حقوقإجازة جامعية1987-09-09طرطوسديمة عيسى علي23709

علوم سياسيةإجازة جامعية1987-08-28طرطوسراما محرز سليمان24710

علوم سياسيةإجازة جامعية1989-04-03طرطوسعلي سجيع علي25711

أدب فرنسيإجازة جامعية1987-10-15حمصروعة غانم علي خطيب26712

حقوقإجازة جامعية1988-10-20ريف دمشقأحمد عارف واوية27713

علوم سياسيةإجازة جامعية1989-01-10الالذقيةحمزة محمود نور الدين28714

أدب عربيإجازة جامعية1990-07-10طرطوسأحمد سعد محمود29715

أدب فرنسيإجازة جامعية1990-03-11طرطوسعبير محمود عبداهلل30716

حقوقإجازة جامعية1990-07-07الالذقيةساجدة اهلل محمد صالحة31717

أدب فرنسيإجازة جامعية1993-10-14الالذقيةرهام فريد حسن32718

علوم سياسيةإجازة جامعية1991-07-04طرطوسوسيم ابراهيم علي33719

اقتصادإجازة جامعية1990-02-07حمصمارينا الياس طنوس34720

حقوقإجازة جامعية1989-09-28الالذقيةساره غسان ابراهيم35721

أدب عربيإجازة جامعية1988-10-13حماهنعمت نادر المشرقي36722

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-09-23الالذقيةنور الهدى يوسف حسن37723

رياضياتدكتوراه1980-09-23الالذقيةفادي جورج وسوف38724

أدب عربيإجازة جامعية1987-03-08القنيطرةعال زياد الجبر39725

اقتصادإجازة جامعية1988-02-26الالذقيةرشا عدنان الباشا40726

حقوقإجازة جامعية1991-04-02الالذقيةحسين احمد أحمد41728
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حقوقإجازة جامعية1992-10-01درعاآالء قاسم النجم42729

حقوقإجازة جامعية1989-04-06دمشقلما حسين رعد43731

اقتصادإجازة جامعية1990-07-03حماهوالء ابراهيم جديد44732

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-01-02الالذقيةمهاب شير صقر45733

أدب فرنسيإجازة جامعية1993-01-01دير الزوروسام نبيل العثمان46734

تاريخإجازة جامعية1983-01-01حماهوائل عبد الكريم الزير47735

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-08-05طرطوسساندي عزيز الموعي48736

حقوقإجازة جامعية1988-05-18طرطوسمايا سهيل القاضي49737

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-01-23حمصربا نمر قصراوي50738

حقوقإجازة جامعية1991-05-01حمصعلي نصر الحسن51739

آثارإجازة جامعية1992-07-17دمشقلمى غسان الخضري52740

حقوقإجازة جامعية1993-01-01الالذقيةحبيب محمد شيخ منصور53741

تاريخدكتوراه1980-04-29حلبعهد أحمد الهويس54742

حقوقإجازة جامعية1993-06-19درعاحسن تيسير الصمادي55743

حقوقإجازة جامعية1990-01-24الالذقيةرماح علي مكنا56744

جغرافياإجازة جامعية1992-01-18طرطوسأحمد أكرم عبد اهلل57745

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-03-23دمشقريم هشام الحرش58746

تاريخإجازة جامعية1990-06-10حماهماهر محمود الحلوة59747

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-04-02درعاهادية نعيم ذيب60748

إعالمإجازة جامعية1992-01-01حلبمحمد عثمان العبيد61749

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-04-09الالذقيةرشا فريد ابراهيم62750

اقتصادإجازة جامعية1990-01-10الالذقيةاحمد مهيب فاضل63751

علوم سياسيةإجازة جامعية1989-01-09دمشقآالء محمد راشد المرستاني64752

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-09-18الالذقيةبشرى هاني محمد65753
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أدب فرنسيإجازة جامعية1991-07-01حمصسالم محمد الحرب66754

أدب عربيإجازة جامعية1987-01-10دير الزورخديجة فياض ابو زيد67755

إعالمإجازة جامعية1987-01-23طرطوسرؤى محي الدين شعبان68756

أدب فرنسيإجازة جامعية1988-06-15حماهحسن أحمد علي69757

حقوقإجازة جامعية1989-10-18دمشقعبد الغني محمد عدنان اليحيى70758

حقوقإجازة جامعية1993-10-20الالذقيةنورا فاطر طريز71759

حقوقإجازة جامعية1987-11-23طرطوسغسان علي حسن72760

علوم سياسيةإجازة جامعية1990-05-20حلبمهند محمد تركماني73761

حقوقإجازة جامعية1991-01-26حماهجعفر فايز احمد74762

إعالمإجازة جامعية1987-01-29السويداءرواء سعد الدين شلغين75764

علوم سياسيةإجازة جامعية1991-06-19حمصوليم محمود معروف76765

اقتصادإجازة جامعية1993-01-20دمشقنيفين عبد الرزاق القصاص77766

أدب فرنسيماجستير1989-08-03إدلبفادي خالد عساف78767

فلسفةإجازة جامعية1987-04-07حماهرهف ابراهيم سليمان79768

علوم سياسيةماجستير1985-09-01طرطوسهناء علي مصطفى80769

حقوقإجازة جامعية1991-08-29ريف دمشقسليمان بولص الحالق81770

حقوقإجازة جامعية1989-01-01الحسكةراغب أحمد الوردان82771

حقوقإجازة جامعية1994-01-01ريف دمشقأحمد عبدو عمر83772

حقوقإجازة جامعية1990-09-16الالذقيةمضر دحام سعد84773

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-10-01دمشقزينب عبد الكريم كنايه85774

إدارة أعمالإجازة جامعية1987-09-01حماهعبد العزيز عبد الفتاح الحكيم86775

حقوقإجازة جامعية1986-08-01الحسكةمحمود عبد العزيز محمد87776

اقتصادإجازة جامعية1988-04-12الالذقيةمصعب علي يوسف88777

حقوقإجازة جامعية1990-01-01دمشقوسام أيمن النحاس89778

إدارة أعمالإجازة جامعية1988-01-03حماهلؤي سامي ابراهيم90779

جغرافياإجازة جامعية1986-05-01الالذقيةعمار منظر القصيري91780

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-01-29طرطوسبتول احمد رمضان92781

حقوقإجازة جامعية1989-08-19حمصمحمود محمد ديب93782

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-01-01الالذقيةسلمان كامل محمد94783

فلسفةإجازة جامعية1986-01-03حماهلما وفيق الشلي95784

حقوقإجازة جامعية1990-04-10حلبمحمد وليد عترو96785

جغرافياإجازة جامعية1990-10-18الالذقيةعلي محمد اسماعيل97786

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-03-15حماهريم جهاد حور98787

حقوقإجازة جامعية1990-04-25الرقةابراهيم عبد الكليب99788

حقوقإجازة جامعية1991-10-16حلبصخر فاتح الدندن100789

اقتصادإجازة جامعية1990-08-13ريف دمشقمالك كمال سكيكر101790

علوم سياسيةماجستير1988-01-03طرطوسهالل سهيل محمد102791

حقوقإجازة جامعية1986-03-04درعاعبد الكريم فؤاد المقداد103792

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-08-27الالذقيةثرى غياث حبيب104793

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-07-20الالذقيةنوار نظير سلوم105794

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-05-30حماهرهف سمير أحمد106795
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علم اجتماعماجستير1986-10-25الالذقيةرهف نزار عيسى107796

تاريخإجازة جامعية1988-01-07طرطوسمحمود توفيق علي108797

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-09-07الالذقيةمروان احمد بهلولي109799

أدب فرنسيإجازة جامعية1992-01-01حماهملهم حسن بدر قصاب110801

حقوقإجازة جامعية1986-09-12الالذقيةعلي فيصل شحاده111802

اقتصادإجازة جامعية1990-01-20حماهوسيم علي النمر112803

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-09-14حماهربا جميل موسى113804

حقوقإجازة جامعية1987-03-04درعافاروق عقيد فلوح114805

جغرافياإجازة جامعية1988-01-01درعالجين سعيد الخوري115806
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2016 أيار 6 بتاريخ الشخصية المقابلة

صباحًا 9.30 الساعة تبدأ الصباحية الفترة

الشهادةنوع الشهادةتاريخ الميالدالمحافظةاالسمرقم الطلبم

اقتصادإجازة جامعية1983-08-01الالذقيةالحارث علي علي1807

اقتصادإجازة جامعية1990-01-07طرطوسبهاء عبد الكريم عدبا2808

حقوقإجازة جامعية1981-08-23القنيطرةماهر نمر محرز3809

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-07-01الالذقيةطارق علي يوسف4810

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-01-30الالذقيةمحمد توفيق مرهج5813

أدب فرنسيإجازة جامعية1988-07-24حلبنسمة محمد جريخ6814

حقوقإجازة جامعية1993-06-08حمصايفا موريس االشقر7816

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-01-01الالذقيةالنا سليم بركات8817

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-07-11دمشقمحمد احمد فاروق عرنوس9818

إدارة أعمالإجازة جامعية1991-10-07دمشقيحيى احمد فاروق عرنوس10819

فلسفةإجازة جامعية1991-01-10حلباحمد حميد الجاسم11820

حقوقإجازة جامعية1992-02-11دمشقمحمد عمار محمد مازن أيوب12821

حقوقإجازة جامعية1990-09-21الالذقيةسراج عبد الوهاب الكشه13822

اقتصادإجازة جامعية1988-09-15طرطوسأحمد علي جورية14823

اقتصادإجازة جامعية1987-06-17طرطوسقتيبه نديم جحجاح15824

علوم سياسيةإجازة جامعية1987-10-24طرطوسشيث محمد خليل16825

اقتصادماجستير1990-05-11طرطوسسلسل صادق كنعان17827

علوم سياسيةإجازة جامعية1989-04-23الالذقيةعبد اهلل عبد الحميد علي18828

حقوقإجازة جامعية1990-01-02الالذقيةاحمد شوكة بركات19829

حقوقإجازة جامعية1988-04-14ريف دمشقعمر أحمد شيخ عبد القادر20830

مكتباتإجازة جامعية1992-01-15طرطوسلينا جابر محمد21833

آثارإجازة جامعية1986-03-01حماهيونس رايق مصطفى22834

حقوقإجازة جامعية1991-11-12طرطوسمادلين محمد ابراهيم23835

تاريخإجازة جامعية1983-04-08حلبمحمد علي احمد حاج موسى24836

أدب فرنسيإجازة جامعية1991-01-03طرطوسوعد محمود محمد25837

حقوقإجازة جامعية1991-01-07الالذقيةسالم محمد صالح26838

حقوقإجازة جامعية1989-10-15طرطوسعالء محمود سليمان27839

إعالمإجازة جامعية1987-08-15حماهعفراء سلمان كوسا28841

جغرافياإجازة جامعية1987-04-17حلبطارق زياد حمامي29845

إعالمإجازة جامعية1990-08-20طرطوسثراء هيثم سعود30846

تاريخإجازة جامعية1993-04-20طرطوسعلي سمير محمد31847

علوم سياسيةإجازة جامعية1988-06-16حماهمحمد علي أحمد32848

حقوقإجازة جامعية1991-09-24دمشقمحمد يمان محمد كمال الدين الخطيب33849

علوم سياسيةإجازة جامعية1989-09-15حماهوسام علي المحمد34850

عالقات دوليةإجازة جامعية1992-04-01الالذقيةأنس علي حسن35851

حقوقإجازة جامعية1992-01-01ريف دمشقلين خالد الحلبوني36852

حقوقإجازة جامعية1993-01-01الرقةمحمد عبد اهلل المهباش37853

اقتصادإجازة جامعية1988-01-01طرطوسحيان علي ابراهيم38854

حقوقإجازة جامعية1990-01-10حمصحسن محمد فاضل39855

اقتصادإجازة جامعية1985-12-10حماهحنان تامر أحمد40856

حقوقإجازة جامعية1987-09-23القنيطرةوسام شريف يوسف41857
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2016 أيار 6 بتاريخ الشخصية المقابلة

صباحًا 9.30 الساعة تبدأ الصباحية الفترة

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-07-19حلببتول محمد غسان طباره42858

اقتصادإجازة جامعية1990-05-10الالذقيةزينة كاسر عثمان43859

اقتصادإجازة جامعية1992-01-01دمشقمالذ صبحي بيرقدار44860

حقوقإجازة جامعية1989-01-01حلبمحمد أسامه مفيد عجمي45861

حقوقإجازة جامعية1989-04-10حماهضحى ابراهيم سليمان46862

حقوقإجازة جامعية1991-01-01حمصعبد الكريم ديب حمودي47863

حقوقإجازة جامعية1989-06-21طرطوسمصطفى غسان رستم48864

حقوقإجازة جامعية1991-01-03طرطوسضياء سمير درويش49865

حقوقإجازة جامعية1991-06-27دمشقرهف عبد السالم الترك50866
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2016 أيار 6 بتاريخ الشخصية المقابلة

ظهرًا 2.00 الساعة تبدأ المسائية الفترة

الشهادةنوع الشهادةتاريخ الميالدالمحافظةاالسمرقم الطلبم

حقوقإجازة جامعية1986-02-21حمصرامي هاشم محمود51867

اقتصادإجازة جامعية1989-04-08الالذقيةعمار اديب بدور52868

علم اجتماعإجازة جامعية1989-01-15الالذقيةحال محمد عبود53869

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-10-28طرطوسرانيا حسان حماد54870

عالقات دوليةإجازة جامعية1990-08-01ريف دمشقعيد سامر حمصي55871

عالقات دوليةإجازة جامعية1989-01-12طرطوسحيدر كفاح ملحم56872

حقوقإجازة جامعية1989-05-27حلبعمر احمد حلي57873

آثارإجازة جامعية1987-10-04حماهعالء موسى البارودي58874

حقوقإجازة جامعية1991-01-16الالذقيةأشرف مديح عجي59875

حقوقإجازة جامعية1992-01-31حمصذو الفقار رمضان البارودي60876

حقوقإجازة جامعية1990-01-01الالذقيةحسن شوكت يعقوب61877

حقوقإجازة جامعية1992-01-01دمشقعال صياح الدالي62878

حقوقإجازة جامعية1989-01-29الالذقيةميرنا غياث عبيدة63879

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-01-02الالذقيةجالل محمد دخول64880

إدارة أعمالإجازة جامعية1992-04-26دمشقسعاد محمد اديب شبابيبي65881

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-09-26الالذقيةصفاء نظير شحادة66882

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-12-16الالذقيةديما حسين الكناني67883

اقتصادإجازة جامعية1989-06-23الالذقيةحسن سهيل محمد68884

حقوقإجازة جامعية1987-07-04طرطوسعلي رياض صموعه69885

حقوقإجازة جامعية1987-08-25حماهريام محمد رجوح70886

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-09-14طرطوسعال مالك بيضون71887

حقوقإجازة جامعية1988-06-28ريف دمشقعلي عبد الرحمن ريحان72888

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-09-01الالذقيةالنوار يوسف سلمان73889

جغرافياإجازة جامعية1986-06-26حماهريد سليمان عباس74890

أدب فرنسيإجازة جامعية1992-01-04دمشقفريد رياض جنبرت75891

علم اجتماعإجازة جامعية1987-12-19طرطوسغدي محمد زغيبي76892

أدب عربيإجازة جامعية1989-05-01القنيطرةكبرياء حامد حسن77893

حقوقإجازة جامعية1988-03-01حمصباسل محمود ديب78894

جغرافياإجازة جامعية1988-05-12الالذقيةرنا محمود عيسى79896

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-08-13الالذقيةيوسف محمد حموي80897

أدب فرنسيإجازة جامعية1988-06-07طرطوسهادي علي عجي81898

حقوقإجازة جامعية1983-03-20القنيطرةرهف هيثم شحادة82899

حقوقإجازة جامعية1986-04-19ريف دمشقضياء محسن البيور83900

اقتصاددكتوراه1982-05-11طرطوسسراج جهاد اسعد84901

حقوقإجازة جامعية1988-02-06إدلبفادي عبد القادر عفاره85902

حقوقإجازة جامعية1986-09-01الالذقيةسومر بدر بدور86903

علوم سياسيةإجازة جامعية1990-02-25طرطوسحازم أحمد عباس87905

حقوقإجازة جامعية1988-08-30دمشقدانا عدنان عبد الحق88906

اقتصادإجازة جامعية1988-01-30طرطوسمجد احمد سالمي89907

اقتصادإجازة جامعية1988-11-19الالذقيةزينب حسين ملوك90908

علوم سياسيةإجازة جامعية1988-01-29طرطوسعالء فهد عطيه91909
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2016 أيار 6 بتاريخ الشخصية المقابلة

ظهرًا 2.00 الساعة تبدأ المسائية الفترة

حقوقإجازة جامعية1988-04-26طرطوسشادي جهاد حامد92910

أدب فرنسيإجازة جامعية1986-04-17طرطوسنور رضوان سليمان93912

حقوقإجازة جامعية1987-01-06درعانورس مسلم الحداد94913

أدب إنكليزيماجستير1986-09-03طرطوسعلياء محفوظ علي95914

حقوقإجازة جامعية1993-01-01طرطوسهال سنان حسن96915

حقوقماجستير1987-06-15حلبسمية صالح فجلة97916

حقوقإجازة جامعية1987-04-12حماهطالل محمد الحاج ابراهيم98917

أدب إنكليزيإجازة جامعية1994-08-22دمشقهال بشار آقبيق99918

اقتصادإجازة جامعية1993-01-14دمشقساره نواف االدلبي100920
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2016 أيار 11 بتاريخ الشخصية المقابلة

صباحًا 9.30 الساعة تبدأ الصباحية الفترة

الشهادةنوع الشهادةتاريخ الميالدالمحافظةاالسمرقم الطلبم

حقوقإجازة جامعية1987-01-10طرطوسضياء حسن عباس1921

حقوقإجازة جامعية1990-06-27حماهشيرين نمر علي2923

أدب فرنسيماجستير1990-06-25دمشقلينا مازن شلق3924

حقوقإجازة جامعية1986-12-10ريف دمشقخالد جمال جمول4925

علوم سياسيةإجازة جامعية1986-03-15طرطوسمحمود حسن ديب5926

حقوقإجازة جامعية1989-01-01دمشقحسين محمد شفيق شربجي6927

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-01-01حلبعال عماد الدين رعوان7928

حقوقإجازة جامعية1989-01-01الالذقيةبشار عبد الكريم خزامه8929

إدارة أعمالإجازة جامعية1991-01-10حماهباسل محمود بركات9931

مكتباتإجازة جامعية1991-01-31الالذقيةعمار توفيق ناصر10932

أدب عربيإجازة جامعية1987-05-05طرطوسمهند علي سالمي11933

حقوقإجازة جامعية1989-01-18الالذقيةمسعود وسام حماد12934

حقوقإجازة جامعية1989-02-22حمصمحمد محمود المحمود13935

اقتصادإجازة جامعية1992-06-05حماهمرهف هيثم حيدر14936

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-01-02طرطوسحنان غريب اسماعيل15939

اقتصادإجازة جامعية1988-01-01إدلبديمة احمد حسانه16940

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-08-25الالذقيةوديعه محمود درويش17941

اقتصادإجازة جامعية1991-07-16الالذقيةصابرين جمال الدين قنجراوي18942

جغرافياإجازة جامعية1987-09-24ريف دمشقهبة عبد االله الشامية19943

أدب عربيإجازة جامعية1986-08-23طرطوسوفاء ابراهيم صالح20944

حقوقإجازة جامعية1987-01-01طرطوسعلي ابراهيم محمد21945

حقوقإجازة جامعية1991-07-14دمشقنجوى مصطفى صابرين22946

إعالمإجازة جامعية1988-07-11الالذقيةغنوة زهير عمران23947

إعالمإجازة جامعية1991-01-01إدلبباتريسيا عبود غنام24948

حقوقإجازة جامعية1989-08-29طرطوسعالء عدنان ابراهيم25949

إدارة أعمالإجازة جامعية1991-07-26طرطوساليانور حسن معروف26951

أدب فرنسيإجازة جامعية1991-12-06طرطوسربا احمد شاهين27952

اقتصادإجازة جامعية1991-06-01طرطوسديما محسن محمد28953

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-09-30طرطوسعلي بدر خضور29954

اقتصادإجازة جامعية1992-01-15طرطوسرنا بدر جمعه30955

حقوقإجازة جامعية1993-08-30طرطوسهيه مجد عيسى31957

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-11-09الالذقيةهبه سمير كرده32958

اقتصادإجازة جامعية1989-05-08ريف دمشقعامر علي جمعة33959

حقوقإجازة جامعية1991-01-27الالذقيةحيدرة غسان دندش34960

علوم سياسيةإجازة جامعية1993-01-01دمشقمنور اسماعيل المكي35961

إعالمإجازة جامعية1991-08-10حماهحازم عيسى فندي36962

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-03-05طرطوسنور علي علي37963

حقوقإجازة جامعية1992-03-15دمشقضحى ماجد عراب38964

حقوقإجازة جامعية1989-01-14دمشقعمر عماد العبد39965

حقوقإجازة جامعية1989-02-08حلباحمد حسين حسني المصطفى40967

جغرافياإجازة جامعية1992-01-05دمشقعمر محمود المصري41968

Page 1 of 2
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صباحًا 9.30 الساعة تبدأ الصباحية الفترة

علم اجتماعإجازة جامعية1991-01-09حماهسالفه سليمان محمد42969

أدب عربيإجازة جامعية1990-01-27الالذقيةمحمد سليم عبد الرحمن43970

عالقات دوليةإجازة جامعية1986-05-25دمشقسومر علي جمالو44971

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-01-01طرطوسسجى شفيق خضر45972

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-06-08الالذقيةعلي سعد سلطان46973

حقوقإجازة جامعية1994-01-30الالذقيةمحمد سمير ديب47974

أدب عربيإجازة جامعية1987-01-04القنيطرةهنادي مجد هزيمه48975

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-10-06طرطوسحال عبد الكريم ابراهيم49978

اقتصادإجازة جامعية1992-07-01الالذقيةعبير عبد الكريم الخير50979

حقوقإجازة جامعية1986-09-06السويداءديما جميل شهيب51980

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-03-08الالذقيةسوار جميل عيسى52981

أدب عربيإجازة جامعية1988-12-21طرطوسهمام ابراهيم عباس53982

اقتصادإجازة جامعية1991-08-29الالذقيةربيع خليل البودي54983

إدارة أعمالإجازة جامعية1989-01-01حلبهمام محمد حركوك55984

حقوقإجازة جامعية1991-08-31القنيطرةسالم ياسر محمد56985

آثارإجازة جامعية1986-04-11درعاحسناء منير الخليل57987

اقتصادإجازة جامعية1992-01-21حماهمحمد نادر محفوض58988

حقوقإجازة جامعية1990-01-06الالذقيةأمل عماد ابراهيم59989

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-01-01الحسكةناديه محمد الصالل60992

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-09-02الالذقيةإنجي نزار حلوم61993

حقوقإجازة جامعية1987-12-06ريف دمشقآنا نادر نادر62994

حقوقإجازة جامعية1992-06-04الالذقيةحسن علي مرهج63995

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-08-27الالذقيةزينب نبيل سالمة64996

علوم سياسيةماجستير1986-09-10الالذقيةبهاء الدين جابر يوسف65997

Page 2 of 2
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مكتباتإجازة جامعية1990-10-01القنيطرةوفاء محمد البداح66998

حقوقإجازة جامعية1987-08-08دمشقمحمدعلي ماهر غانم67999

حقوقإجازة جامعية1990-01-02حمصربيع يوسف خضور681000

حقوقإجازة جامعية1984-05-16الالذقيةباسل فؤاد حموده691001

اقتصادإجازة جامعية1989-10-19طرطوسبشرى احمد الكنج701002

حقوقإجازة جامعية1990-05-02حمصسيلفا ابراهيم ايوب711003

حقوقإجازة جامعية1988-01-01دمشقمروه خالد بطرني721004

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-01-02القنيطرةسماهر سعيد حصيده731005

حقوقإجازة جامعية1987-01-14درعاهال عبد الهادي الكفري741006

حقوقإجازة جامعية1986-10-01دمشقكارين اواديس سمر جيان751007

علوم سياسيةإجازة جامعية1990-01-10حمصشذى أنور الشريف761008

عالقات دوليةإجازة جامعية1990-06-18دمشقاحمد جابر قدوره771009

حقوقإجازة جامعية1988-08-10ريف دمشقمحمد بسام عيروط781010

علوم سياسيةإجازة جامعية1992-12-16الحسكةنور عبد اهلل ابو رسان791011

فلسفةإجازة جامعية1989-01-01الالذقيةايمان علي خضور801012

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-01-05حماهرباب ناظم الدالي811013

حقوقإجازة جامعية1990-09-14دمشقباسل هيثم المالح821014

إدارة أعمالإجازة جامعية1989-02-16الالذقيةهبة قصي ابراهيم831015

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-01-26حماهظالل تركي صقر841016

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-02-24الالذقيةبشرى ضاحي شحادة851017

أدب فرنسيإجازة جامعية1991-08-02الالذقيةأحمد لؤي غانم861019

حقوقإجازة جامعية1990-01-28الالذقيةخضر سعد مخلوف871020

فلسفةإجازة جامعية1988-01-16القنيطرةخالد يحيى خريوش881021

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-01-14الالذقيةمي جبران خضور891022

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-04-22الالذقيةعلي ميهوب بشور901023

علوم سياسيةإجازة جامعية1990-07-12طرطوسغدير خليل ديب911024

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-01-22الالذقيةوعد محمد زيدان921025

أدب فرنسيإجازة جامعية1989-01-02الالذقيةايهاب عماد شريقي931026

حقوقإجازة جامعية1992-01-09إدلبمحمد حكم عبد العزيز اليوسف941027

حقوقإجازة جامعية1990-01-05حمصاليمامه محمد ناصر951028

علوم سياسيةماجستير1986-05-09طرطوسزينب سيف الدين صالح961029

حقوقإجازة جامعية1986-10-13حمصمايا علي ابراهيم971030

آثارإجازة جامعية1986-02-16ريف دمشقريما عزيز لقطينه981031

حقوقإجازة جامعية1991-07-07ريف دمشقلينا سمير الجال991032

حقوقإجازة جامعية1990-05-25طرطوسريا شوكت يوسف1001033

أدب عربيإجازة جامعية1987-01-24السويداءأيهم كمال الحمد1011034

حقوقإجازة جامعية1989-07-23الالذقيةلمى احمد داود1021035

حقوقإجازة جامعية1988-04-19ريف دمشقبركات فؤاد شنيص1031036

حقوقإجازة جامعية1986-01-30ريف دمشقالنا سعيد كشكه1041037

علوم سياسيةإجازة جامعية1992-04-28دمشقليلى مرهج وسوف1051039

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-04-03حماهندى احمد المصطفى1061040
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حقوقإجازة جامعية1990-01-21حمصنصوح باسل الرفاعي1071041

حقوقإجازة جامعية1991-01-05دمشقاالء حسان االصفر1081042

حقوقإجازة جامعية1991-01-07ريف دمشقسارة عمر خضرة1091044

حقوقإجازة جامعية1991-01-02حماهصبا مصطفى عيسى1101046

حقوقإجازة جامعية1990-03-23دمشقهاني محمد نبيه الشامي1111047

حقوقإجازة جامعية1990-06-11دمشقرغد موجاب النحاس1121048

حقوقإجازة جامعية1994-01-23إدلبعالء علي الباخوخ1131049

حقوقإجازة جامعية1988-09-10طرطوسوالء علي بلقيس1141050

علم اجتماعإجازة جامعية1987-01-28ريف دمشقمنال محمد اسماعيل1151053
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حقوقإجازة جامعية1988-10-28حلباحمد عبد العزيز يوسف أغا11054

حقوقإجازة جامعية1988-01-01دمشقآالء سمير طياره21055

حقوقإجازة جامعية1988-01-01حمصأغيد نادر موسى31056

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-06-17دمشقمنى ياسر العكام41057

إدارة أعمالماجستير1987-09-29الالذقيةدانيه غسان ابراهيم51058

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-01-20طرطوسوصال ياسين علي61059

حقوقإجازة جامعية1986-11-01الالذقيةانتصار محمد حاج بكري71060

حقوقإجازة جامعية1986-09-15ريف دمشقمهند موفق اسعد81061

علوم سياسيةإجازة جامعية1992-07-02الالذقيةهبه جهاد صالح91062

أدب إنكليزيإجازة جامعية1993-01-10الالذقيةرنا سعد مخلوف101063

علوم سياسيةإجازة جامعية1986-10-28ريف دمشقرائد علي عباس111064

اقتصادإجازة جامعية1992-01-30طرطوسشذى حسن الناصر121065

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-07-17الالذقيةزينب فواز فاضل131066

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-10-23طرطوسلمى علي يونس141067

حقوقإجازة جامعية1988-08-20حمصغيث محمود النقري151068

اقتصادإجازة جامعية1989-01-01حلبمحمد عادل العمر161069

حقوقإجازة جامعية1988-03-21الالذقيةأحمد منير كحيلة171070

تاريخإجازة جامعية1991-04-18طرطوسوئام علي سليمان181071

مكتباتإجازة جامعية1993-06-22الالذقيةرهام أحمد محمد191072

فلسفةإجازة جامعية1987-01-30حمصيوسف عبد اهلل الهدلة201073

اقتصادإجازة جامعية1987-01-01الالذقيةانس علي فنده211074

حقوقإجازة جامعية1990-01-02دمشقدانيه سليم الزيبق221075

أدب عربيإجازة جامعية1988-07-03حلبيوسف عبد الحميد الحسن231076

حقوقماجستير1984-06-01طرطوسأمامه اسماعيل اسماعيل241077

حقوقإجازة جامعية1987-09-17طرطوسرنيم عادل حسين251078

أدب إنكليزيإجازة جامعية1994-01-02دير الزوروالء رياض مزيد261079

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-02-17السويداءمهند زياد ابو علي271080

حقوقإجازة جامعية1988-09-10السويداءعماد انور البشارة281081

اقتصادإجازة جامعية1988-01-03طرطوسوسام محمد محمود291083

إعالمإجازة جامعية1987-05-01السويداءرامي عصام عز الدين301084

أدب عربيإجازة جامعية1989-06-30دمشقمهند سمير بيازيد311085

حقوقإجازة جامعية1990-06-22طرطوسمالذ سهيل سلمان321086

أدب فرنسيإجازة جامعية1991-01-05دمشقحنان جمال تللو331087

اقتصادإجازة جامعية1988-08-30حماهسامر محمد النمر341088

حقوقإجازة جامعية1987-11-10حماهنور صالح الدين الصباغ الشيرازي351089

أدب فرنسيإجازة جامعية1986-04-19حمصنرمين وليد عيسى361090

علوم سياسيةإجازة جامعية1991-01-03ريف دمشقلينا ايمن المسوتي371091

اقتصادإجازة جامعية1986-03-15طرطوسأنس اسماعيل صالح381092

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-12-25حمصرشا محمد ناصر391093

حقوقإجازة جامعية1987-03-02ريف دمشقرائد علي بحري401094

علوم سياسيةإجازة جامعية1990-08-23الالذقيةماهر حبيب محمد411095
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حقوقإجازة جامعية1987-05-13دمشقعال نوفل دحدل421096

اقتصادماجستير1987-07-15حماهوضاح شوكت عليا431097

حقوقإجازة جامعية1989-01-25حلبرقيه انور المحمد الخليفه441098

هندسة مدنيةماجستير1986-04-08القنيطرةسمر جمال ابو خازم451099

علم اجتماعإجازة جامعية1988-01-15حماهراما هيثم اسعد461100

اقتصادإجازة جامعية1989-01-28الالذقيةعيسى يعقوب جريشه471101

اقتصادإجازة جامعية1989-07-14طرطوسمحمد علي محمود481102

حقوقإجازة جامعية1991-07-15الالذقيةرهام بسام اسكندر491103

حقوقإجازة جامعية1989-02-24طرطوسالمهند علي علي501104

علوم سياسيةإجازة جامعية1993-01-26الحسكةباسل حنا ملكو511105

اقتصادإجازة جامعية1992-09-01حمصمنار نشمه السالمة521106

حقوقإجازة جامعية1990-01-25حمصرشا حسين العساف531107

آثارإجازة جامعية1992-01-01السويداءنورا فيصل ابو عساف541108

إدارة أعمالإجازة جامعية1988-07-14الالذقيةساره فايز جمعه551109

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-06-22ريف دمشقامينة احمد بكرو561110

اقتصادإجازة جامعية1989-08-06ريف دمشقبشار جهاد كمال الدين571111

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-05-25طرطوسمي محمود صيوح581112

جغرافياإجازة جامعية1986-09-20دير الزورراما فيصل العكل591113

إدارة أعمالإجازة جامعية1991-01-29حلبوطن محمد زكي حكيم601114

حقوقإجازة جامعية1989-05-13حماهوسام يوسف كوسى611115

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-01-01حماهغاده محمود ابراهيم621116

إدارة أعمالإجازة جامعية1992-08-10الالذقيةعال اياد درويش631117

اقتصادإجازة جامعية1991-01-05إدلبسارة خالد كريمو641118

إدارة أعمالإجازة جامعية1990-01-15الالذقيةعباده طالل نور الدين651119
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حقوقإجازة جامعية1989-03-19القنيطرةسامي اسعد اسعد661120

تاريخإجازة جامعية1988-06-13حماهايهم محمود عيد671121

حقوقإجازة جامعية1989-08-21الالذقيةعبد اهلل امير عبد اهلل681122

اقتصادإجازة جامعية1991-05-06الالذقيةروان محمد رامي الجندي691123

أدب فرنسيإجازة جامعية1992-03-18دمشقريتا غسان أزرق701124

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-07-22الالذقيةريتا منير مهنا711125

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-09-07الالذقيةديانا منير مهنا721126

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-04-04الالذقيةزينب ابراهيم قداحه731127

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-01-10حمصلبنى حامد العلي741128

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-03-24الالذقيةندى محمود القيم751129

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-09-09الالذقيةنغم محمد عمران761130

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-08-22الالذقيةميرا نظمي بدور771131

أدب فرنسيإجازة جامعية1987-02-10الالذقيةنسرين علي الرحية781132

أدب فرنسيإجازة جامعية1990-04-10حماهسالم فريد زعرور791133

اقتصادإجازة جامعية1990-01-10دمشقمحمد باسل ناجي تللو801134

حقوقإجازة جامعية1989-02-09حماهرفيق فائز ابراهيم811135

حقوقإجازة جامعية1988-01-25الالذقيةعلي محمود قاسم821137

حقوقإجازة جامعية1989-01-28الالذقيةفرح أمين خضور831138

حقوقإجازة جامعية1989-12-23القنيطرةيوسف نواف مسعود841139

آثارإجازة جامعية1990-06-12درعاريم غسان الغازي851140

إدارة أعمالإجازة جامعية1989-08-17دمشقفرح محمد وليد عكام861142

حقوقإجازة جامعية1986-07-02طرطوسعلي عيسى معال871143

مكتباتإجازة جامعية1992-03-08دمشقنور اسماعيل شحرور881144

مكتباتإجازة جامعية1992-06-01حماهنوار مدحت احمد891145

اقتصادإجازة جامعية1990-12-06حماهمحمد ميهوب العمران901146

حقوقإجازة جامعية1986-06-17دمشقنور هيثم سكر911148

حقوقإجازة جامعية1989-09-17دمشقصفاء عبد الغني طاطيش921149

اقتصادماجستير1988-05-16طرطوسمجد ابراهيم عمران931150

علوم سياسيةإجازة جامعية1992-01-05الالذقيةليلى احمد مقصود941151

حقوقإجازة جامعية1990-04-30الالذقيةتيماء عدنان عاقل951152

حقوقإجازة جامعية1990-03-15ريف دمشقعالء هيثم بركات961154

إدارة أعمالماجستير1985-05-26الالذقيةيامن علي جبيلي971156

اقتصادإجازة جامعية1994-03-17دمشقجميل بهيج ابو سكه981157

حقوقإجازة جامعية1992-01-01دمشقجمال حسن االرزه991158

جغرافياإجازة جامعية1991-01-05طرطوسجعفر علي محمود1001159

حقوقإجازة جامعية1988-01-13الالذقيةحال ممدوح خضور1011160

حقوقإجازة جامعية1991-09-01دمشقرنا زهير الحالق1021162

حقوقماجستير1985-09-04درعاآمال محمد خير المقداد1031163

حقوقإجازة جامعية1988-01-23ريف دمشقنور خليل الحالق1041164

حقوقإجازة جامعية1988-02-10حمصعمار علي زيدان1051165

حقوقإجازة جامعية1986-09-23الرقةمحمد حسين الخلف العيسى1061166
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حقوقإجازة جامعية1987-04-07دير الزوربشار حاوي الدغيم1071167

حقوقإجازة جامعية1992-01-01الالذقيةزينه نزار البهلول1081168

أدب عربيإجازة جامعية1987-01-01حلبحسن عبد حسون1091169

علوم سياسيةإجازة جامعية1992-01-01دمشقمحمد فراس عماد النويالتي1101170

علوم سياسيةإجازة جامعية1989-01-26حماهعالء احمد حسين1111171

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-04-30حمصرانيا عادل اليوسف1121172

حقوقإجازة جامعية1987-09-24الالذقيةسيوار ياسر درويش1131175

اقتصادإجازة جامعية1988-05-10الالذقيةحيدر محمد شاطر1141176

حقوقإجازة جامعية1988-06-02طرطوسسامي يوسف سلمان1151177
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اقتصادإجازة جامعية1987-01-07طرطوسعلي نديم حسن11178

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-10-30الالذقيةمنال فيصل كنعان21179

علوم سياسيةإجازة جامعية1990-01-14حماهحسام وفيق أبوحسين31180

علم اجتماعإجازة جامعية1987-01-13القنيطرةسالم اسعد اسعد41181

اقتصادإجازة جامعية1986-08-07طرطوسرولين علي أبو عباس51182

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-12-24الالذقيةهبه أحمد محمد61183

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-02-20الالذقيةلما ثابت ضاهر71184

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-01-01دمشقلين عبد الجليل الزيبق81185

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-01-01دير الزوربنان يحيى العلي91186

اقتصادإجازة جامعية1991-09-25القنيطرةخلود عبد الهادي بدر101188

أدب فرنسيإجازة جامعية1987-05-17حماهأمل غسان القدور111189

اقتصادإجازة جامعية1986-03-08ريف دمشقراميا سلمان صقر121190

حقوقإجازة جامعية1991-01-24الالذقيةتماره أمير موسى131191

إدارة أعمالإجازة جامعية1988-07-26طرطوسالكميت محمد حمشو141192

علوم سياسيةإجازة جامعية1988-09-24الالذقيةمراد طالل مستل151193

حقوقإجازة جامعية1991-01-01ريف دمشقمروه فؤاد القادري161194

حقوقإجازة جامعية1987-01-03دمشقحسام كمال حمصي171195

حقوقإجازة جامعية1991-11-26حمصمحمد وجيه اسعد181196

حقوقإجازة جامعية1989-11-07طرطوسنوار علي سليمان191198

اقتصادإجازة جامعية1992-11-16ريف دمشقعدي عدنان عبدو201200

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-04-23ريف دمشقرنا محمود يوسف211201

علم اجتماعإجازة جامعية1990-06-01طرطوسوسام علي ابراهيم221202

حقوقإجازة جامعية1990-10-28السويداءعمر ماهر الخطيب ابو فخر231203

إدارة أعمالإجازة جامعية1989-03-20حمصأسامه محمد المنصور241205

علوم سياسيةإجازة جامعية1990-01-01حماهمراد رمضان ديب251206

إدارة أعمالإجازة جامعية1990-10-08دمشقزيد محمد عيد القباني261207

أدب عربيإجازة جامعية1987-05-01إدلبضياء ابراهيم يحيى271208

إدارة أعمالإجازة جامعية1987-01-01حمصأمجد محمود النقري281209

علوم سياسيةإجازة جامعية1986-03-18دمشقنور منير الشربجي291210

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-09-06حمصنانسي ايوب معماري301211

جغرافياإجازة جامعية1989-08-15الالذقيةحال هاني ابو قرعة311212

جغرافياإجازة جامعية1988-08-23الالذقيةراما نديم سفكوني321213

إعالمإجازة جامعية1993-09-28حماهطارق احمد ميري331214

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-05-12طرطوسهبة نزار حويجة341215

اقتصادإجازة جامعية1987-01-06دمشقلين هيثم عمران351216

جغرافياإجازة جامعية1992-07-01حماهمرح يونس بركات361217

حقوقإجازة جامعية1990-07-01الالذقيةمرهف شعبان دنوره371218

علوم سياسيةإجازة جامعية1988-07-17الالذقيةمازن كامل جبور381219

حقوقإجازة جامعية1989-01-01دمشقعبد الرحمن حسان قادري391220

علوم سياسيةماجستير1988-02-01طرطوسمحمد سليمان علي401221

حقوقإجازة جامعية1991-07-01دمشقصبا محمد المصري411222
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حقوقإجازة جامعية1990-03-22طرطوسمايا محي الدين خليل421223

حقوقإجازة جامعية1993-01-26دمشقاريج محمد شريف المنير431224

حقوقإجازة جامعية1987-07-31الالذقيةوسام اسعد داود441225

أدب عربيإجازة جامعية1986-08-14ريف دمشقمحمد عبد الحميد غنيم451226

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-03-09دمشقمحمد باسل عرفان العدس461227

حقوقإجازة جامعية1989-10-13طرطوسعالء صالح احمد471229

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-12-08حماهداليا أحمد عوض481230

حقوقإجازة جامعية1987-07-22الالذقيةأيهم صالح ابو خشبة491231

اقتصادإجازة جامعية1989-10-14الالذقيةمهند رامح زينة501232
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أدب إنكليزيماجستير1988-03-09حماهلبانة محمد علي511233

علوم سياسيةإجازة جامعية1986-05-07دمشقرنا مصطفى الهندي521234

إعالمإجازة جامعية1987-01-01حماهبالل محمد خازم531237

علوم سياسيةإجازة جامعية1992-07-10ريف دمشقيزن نواف حمدان541238

اقتصادإجازة جامعية1992-01-01الالذقيةعلي فهد عيسى551239

علوم سياسيةإجازة جامعية1989-07-27ريف دمشقمطانيوس خليل الصفدي561240

أدب عربيإجازة جامعية1989-07-29دمشقمهند محمد هيثم الحموي571242

حقوقإجازة جامعية1989-08-30طرطوسمريم منير صالح581243

حقوقإجازة جامعية1988-01-03حمصمجد محمد محسن جوهر591244

حقوقإجازة جامعية1988-01-15طرطوساسماعيل مطيع ابو سليم601246

اقتصادإجازة جامعية1987-01-01الالذقيةبشار صافي مقصود611247

علوم سياسيةإجازة جامعية1991-12-01دمشقعال محمد بشار قضماني621248

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-01-02حماهصبا حسن علي631249

جغرافياإجازة جامعية1989-12-13السويداءنادر نصر الدين شلغين641250

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-07-19الالذقيةساره غياث سليمه651251

حقوقإجازة جامعية1987-01-01دمشقسفيان عطاف مطاوع661252

إعالمإجازة جامعية1989-01-10طرطوسحسن علي سليمان671253

حقوقإجازة جامعية1989-01-23حمصرنيم نبيل مهير السعدي681254

إعالمإجازة جامعية1988-05-01حمصكنان خليل اليوسف691255

إعالمإجازة جامعية1990-07-28طرطوسعلي محمد حسن701256

حقوقإجازة جامعية1987-12-29حلبياسمين عالء الدين حسن711257

أدب فرنسيإجازة جامعية1992-01-21حماهفاروق عبد الرزاق العمر721258

آثارإجازة جامعية1990-02-15طرطوسلما علي حسن731259

أدب عربيإجازة جامعية1989-06-16السويداءمرفت فارس عبد الباقي741260

حقوقإجازة جامعية1992-02-12درعاعاليا فوزان الزعبي751261

حقوقإجازة جامعية1987-05-20دمشقمحمد عربي محمود المصري761262

أدب فرنسيإجازة جامعية1987-01-11حمصسالم أحمد العيسى771263

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-01-01الالذقيةديما محمد ابراهيم دويبه781264

اقتصادإجازة جامعية1988-02-22طرطوسريمي عدنان عبد العزيز791265

حقوقإجازة جامعية1987-06-02دمشقعلي محمد بديع دره العمري801266

عالقات دوليةإجازة جامعية1990-01-22دمشقمرام محمد خير ماميش811267

جغرافياإجازة جامعية1987-10-10طرطوسشيم محمد عباس821268

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-06-01طرطوسعنبرة صالح مرهج831269

أدب عربيإجازة جامعية1991-08-14دمشقعمار جواد هرمالني841271

اقتصادإجازة جامعية1992-01-05حمصاليسيا ادوار الحداد851272

حقوقإجازة جامعية1992-01-01ريف دمشقعمر وليد الحلح861273

حقوقإجازة جامعية1990-10-12الالذقيةعزيز نواف اسماعيل871274

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-09-11دمشقأروى محمد السعود881275

إعالمماجستير1987-03-03حمصمايا جودات مرهج891276

حقوقإجازة جامعية1988-08-04القنيطرةمناف ذياب الفارس901278

حقوقإجازة جامعية1988-08-08ريف دمشقمنى نعيم الزين911279
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علوم سياسيةإجازة جامعية1986-11-06ريف دمشقآالء محمد الدره921280

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-01-01إدلبإلفت ابراهيم مصطفى931281

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-04-27الالذقيةزينب فؤاد شليحه941282

جغرافياإجازة جامعية1991-04-21طرطوسرشا علي صالح951283

حقوقإجازة جامعية1991-01-01الالذقيةذو الفقار حمزه منصور961284

اقتصادإجازة جامعية1988-01-07حماهدانيال ابراهيم العلي971285

حقوقإجازة جامعية1987-03-30طرطوستمام محمود وسوف981286

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-07-29الالذقيةأريج فكرت علي991287

اقتصادإجازة جامعية1988-06-10الالذقيةمجد فكرت علي1001288
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حموقإجازة جامعٌة1987-12-06طرطوسهبه محسن سلمان11289

علوم سٌاسٌةإجازة جامعٌة1992-10-02السوٌداءمٌسم صادق شنان21291

حموقإجازة جامعٌة1988-10-22الالذلٌةحسٌن دمحم أحمد31292

حموقإجازة جامعٌة1986-02-23دمشكهدٌل دمحم عكاشه41293

أدب إنكلٌزيإجازة جامعٌة1988-04-02حماهشذى عز الدٌن شدود51294

حموقإجازة جامعٌة1990-10-25رٌف دمشكرٌم محمود زٌتون61295

أدب إنكلٌزيإجازة جامعٌة1987-06-08حمصلٌدا حسن المرع71296ً

أدب فرنسًإجازة جامعٌة1989-09-20حمصعتاب ٌاسر عودة81297

حموقإجازة جامعٌة1987-05-24إدلبدمحم بسام الخالد91299

حموقإجازة جامعٌة1990-01-02إدلبدمحم جمٌل حاج أحمد101300

آثارإجازة جامعٌة1991-09-07طرطوسحسن ٌونس ابراهٌم111301

أدب إنكلٌزيإجازة جامعٌة1987-09-07الالذلٌةحسٌن دمحم عاص121302ً

التصادإجازة جامعٌة1990-01-30حماهعهد سالم عل131303ً

التصادإجازة جامعٌة1991-01-01حماهوسٌم سلٌمان مخلوف141304

التصادإجازة جامعٌة1986-09-10دمشكهبه أحمد سالم حافظ151305

حموقإجازة جامعٌة1988-09-03حماهأحمد عٌسى المٌكائٌل161306

فلسفةإجازة جامعٌة1986-05-30الالذلٌةنغم دمحم محمود171307

حموقإجازة جامعٌة1988-05-07السوٌداءذكرى بشٌر الصحناوي181308

التصادإجازة جامعٌة1987-09-20طرطوسبرهان عزٌز عل191309ً

التصادإجازة جامعٌة1991-01-02طرطوسفادٌه ابراهٌم البوظه201310

حموقإجازة جامعٌة1988-02-25حلبحسٌن موسى الدمحم211311

التصادإجازة جامعٌة1986-04-11طرطوستمام رٌاض ونوس221312

علوم سٌاسٌةإجازة جامعٌة1987-09-14المنٌطرةبشٌره رٌاض رضوان231313

علوم سٌاسٌةإجازة جامعٌة1989-06-22حماهاشرف دمحم فاضل241315

التصادإجازة جامعٌة1990-10-01طرطوسمها سلٌم حمدان251316

حموقإجازة جامعٌة1986-05-01الالذلٌةمحمود داؤود عٌاش261317

فلسفةإجازة جامعٌة1993-01-26دمشكلجٌن دمحم شرٌف المنٌر271318

حموقإجازة جامعٌة1987-02-26دمشكمعتز نورس اسماعٌل281319

حموقإجازة جامعٌة1988-09-15درعامنار سلٌمان فلوح291322

التصادإجازة جامعٌة1989-11-03حلبزٌاد جمٌل العلً العبد301323

فلسفةإجازة جامعٌة1988-10-04طرطوسروال كامل اسماعٌل311324

حموقإجازة جامعٌة1992-08-20الرلةمراد ٌاسٌن الفاضل321325

أدب إنكلٌزيإجازة جامعٌة1990-01-01حماهشٌرٌن نور الدٌن حاج محمود331326

علوم سٌاسٌةإجازة جامعٌة1994-01-01دمشكدعاء احمد زٌدان341327

حموقإجازة جامعٌة1987-01-25رٌف دمشكبسمة فاروق رمضان351328

أدب فرنسًإجازة جامعٌة1992-09-26حمصسالفه احمد حسٌن361329

حموقإجازة جامعٌة1990-05-25حمصابً علً االحمد الكوسا371330

أدب إنكلٌزيإجازة جامعٌة1991-01-10رٌف دمشكنهى محمود عوض381331

حموقإجازة جامعٌة1987-04-30حمصمارلٌن حٌدر الحلب391332ً

أدب إنكلٌزيإجازة جامعٌة1990-01-01الالذلٌةاٌفا طالل البهلول401333

حموقماجستٌر1984-07-02طرطوسوسام عبد الحمٌد ونوس411334
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أدب إنكلٌزيإجازة جامعٌة1988-01-29طرطوسزٌنه سلمان خلٌل421335

حموقإجازة جامعٌة1988-08-02دٌر الزوررزان حمود العل431336ً

حموقإجازة جامعٌة1989-01-10دمشكرٌم دمحم نذٌر غره441337

فلسفةإجازة جامعٌة1988-12-17الالذلٌةعلً نبهان صمر451338

أدب فرنسًإجازة جامعٌة1988-08-08حمصحسن محسن الداود461339

حموقإجازة جامعٌة1988-08-10دمشكرزان نبٌل الحموي471340

التصادإجازة جامعٌة1989-03-18حمصمصطفى امٌر الكوسا481342

التصادإجازة جامعٌة1991-01-05الالذلٌةرنٌم عبد الكرٌم الٌمه491344

تكنولوجٌا ماجستٌر1985-01-20حماهمجد ٌاسٌن عباس501345

المعلومات

حموقإجازة جامعٌة1990-10-17الالذلٌةزٌن العابدٌن عالء الدٌن بلٌدي511346

حموقإجازة جامعٌة1986-07-04إدلبدمحم سلٌم الخلف521347

التصادإجازة جامعٌة1989-11-04طرطوسابراهٌم حسن عل531348ً

حموقإجازة جامعٌة1991-01-01الالذلٌةدمحم أمٌر الٌمه541349

علوم سٌاسٌةإجازة جامعٌة1989-01-01الالذلٌةبراءة جمال احمد551350

أدب إنكلٌزيماجستٌر1985-09-11حمصمٌس جودات مرهج561352

حموقإجازة جامعٌة1990-01-01طرطوسوسام طه احمد571354

التصادإجازة جامعٌة1988-07-24الالذلٌةسامر كرٌم سكٌف581356

حموقإجازة جامعٌة1987-03-20دمشكعالء عباس دٌب591357

أدب عربًإجازة جامعٌة1988-03-01دٌر الزورمنى جاسم الدمحم601358

علوم سٌاسٌةإجازة جامعٌة1993-01-07حلبلصً احمد الدمحم611359

حموقإجازة جامعٌة1990-09-01حماهابراهٌم مٌالد ضومط621360

أدب إنكلٌزيإجازة جامعٌة1990-01-04المنٌطرةنور ابراهٌم خالد631361

أدب إنكلٌزيإجازة جامعٌة1986-03-17الالذلٌةأرٌج هانً زٌنو641362

التصادإجازة جامعٌة1994-01-01دمشكدالل رائد األدلب651363ً
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التصادإجازة جامعٌة1986-03-01الالذلٌةمهند احمد شرٌم661364ً

علم اجتماعإجازة جامعٌة1987-04-01الالذلٌةنور سمٌر معال671365

أدب إنكلٌزيإجازة جامعٌة1988-01-01الالذلٌةهناء رفٌك مصري681367

علوم سٌاسٌةإجازة جامعٌة1991-05-07رٌف دمشكافتكار حمدي البٌضه691368

حموقإجازة جامعٌة1987-01-05السوٌداءروعه متعب ابو فخر701369

حموقإجازة جامعٌة1988-01-01الالذلٌةنور أدٌب فارس711370

أدب إنكلٌزيإجازة جامعٌة1990-07-01دمشكدانٌه دمحم غٌاث االدلب721372ً

التصادإجازة جامعٌة1986-07-11حماهاحمد عبد الرحمن خفٌف731373

التصادإجازة جامعٌة1986-09-15الالذلٌةعلً ممتاز حمٌدوش741374

التصادإجازة جامعٌة1988-07-05طرطوسبشار سهٌل مصطفى751375

التصادإجازة جامعٌة1990-05-04الالذلٌةنور آصف البحري761377

علم اجتماعماجستٌر1984-11-15الالذلٌةحال منٌر زوبته771378

أدب فرنسًإجازة جامعٌة1991-05-31حماهتماضر علً المحمود781379

فلسفةإجازة جامعٌة1986-07-08حماهأحمد حسن لاتول791380

حموقإجازة جامعٌة1990-01-01الالذلٌةحسام مالن حماد801382

حموقإجازة جامعٌة1989-05-18طرطوسرواد حسام الدٌن رحمون811383

علوم سٌاسٌةإجازة جامعٌة1991-03-08حماهمحمود كامل دمحم821384

حموقإجازة جامعٌة1990-10-30الالذلٌةعمار محسن برٌبدان831385ً

علوم سٌاسٌةإجازة جامعٌة1989-11-23الالذلٌةروال كاسر غزال841386

علوم سٌاسٌةإجازة جامعٌة1992-01-04الالذلٌةرمال طارق أحمد851387

إدارة أعمالإجازة جامعٌة1991-02-19حماهزٌنالعابدٌن حسٌن العل861388ً

أدب عربًإجازة جامعٌة1989-07-24حماهرائده خضر الخضور871391

التصادإجازة جامعٌة1988-03-08حماهمهند راتب السوٌدان881392

حموقإجازة جامعٌة1988-02-14درعاوسام احمد فاضل الحناوي891393

مكتباتإجازة جامعٌة1989-01-02حماهمروى احمد الرصٌص901394

أدب إنكلٌزيإجازة جامعٌة1987-01-01الالذلٌةغٌد ابراهٌم بورٌش911395

حموقإجازة جامعٌة1991-11-16رٌف دمشكمٌساء دمحم المعضمان921396ً

أدب عربًإجازة جامعٌة1987-04-05درعاندى ٌوسف المنجر931397

التصادإجازة جامعٌة1992-01-11دمشكآالء سمٌر عرار941398

أدب إنكلٌزيإجازة جامعٌة1990-05-01حماههوازن أمٌن الصالح951399

التصادإجازة جامعٌة1987-07-24طرطوسنسرٌن دمحم الشاعر961400

أدب عربًإجازة جامعٌة1989-01-25حماهمراء محسن شاهٌن971401

التصادماجستٌر1987-06-23الالذلٌةحسٌن عبد الحمٌد عل981402ً

جغرافٌاإجازة جامعٌة1991-02-17طرطوسدمحم جابر حمدوش991403

جغرافٌاإجازة جامعٌة1993-04-09طرطوسمحسن فؤاد سلٌمان1001404

حموقإجازة جامعٌة1990-06-17حمصهبه جهاد حسٌن1011406

فلسفةإجازة جامعٌة1988-10-12حلبفاطمة الزهراء أحمد منٌر دمحم1021407

حموقإجازة جامعٌة1988-08-23حمصٌعرب عبد الرحمن الدمحم1031408

آثارماجستٌر1985-01-02السوٌداءاسٌمه دمحم كٌوان1041409

أدب عربًإجازة جامعٌة1987-01-01طرطوسناردٌن أحمد سلٌمان1051410

حموقإجازة جامعٌة1991-05-02حمصسلٌمان غزوان االبراهٌم1061411
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إعالمإجازة جامعٌة1990-01-08حمصسالم علً الصعب1071412

حموقماجستٌر1988-03-03حمصٌوسف ابراهٌم اسحك1081413

التصادإجازة جامعٌة1989-01-18الالذلٌةاسامه امٌن سلوم1091414

أدب عربًإجازة جامعٌة1989-01-30إدلبلنا عبد المادر عز الدٌن1101415

التصادإجازة جامعٌة1986-04-30طرطوسحال عادل عل1111416ً

حموقإجازة جامعٌة1992-01-01الرلةمعتز موسى الجاسم1121417

حموقإجازة جامعٌة1988-09-28السوٌداءربا نجٌب الشرٌط1131418ً

علم اجتماعإجازة جامعٌة1988-03-19حمصبشار حسن الحسٌن1141419

التصادإجازة جامعٌة1987-08-01الالذلٌةحسن رزق طرٌز1151420
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اقتصادإجازة جامعية1987-10-20حماهملهم عبد الهادي علي11421

اقتصادإجازة جامعية1989-05-25دمشقميساء زياد سرحان21422

علم اجتماعإجازة جامعية1992-01-30الالذقيةمرح هيثم أحمد31423

حقوقماجستير1984-09-14دمشقماهر عبد الجليل السيد41424

اقتصادإجازة جامعية1988-07-09طرطوسأمل أحمد زاهر51425

مكتباتإجازة جامعية1989-08-01الالذقيةشروق دانيال حاتم61427

اقتصادإجازة جامعية1988-06-12طرطوسبشرى محمد حسين71430

حقوقإجازة جامعية1988-10-22دمشقماهر فواز جديني81432

حقوقإجازة جامعية1989-10-15ريف دمشقيزن احمد الغجري91433

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-10-02دمشقهبه هيثم الزنك101434

حقوقإجازة جامعية1993-01-01حماهرزان مصطفى المحمد111435

اقتصادإجازة جامعية1988-06-01السويداءسومر اسامه زهر الدين121437

حقوقإجازة جامعية1987-01-14دمشقمحمد إقبال عزالدين أنق131438

حقوقإجازة جامعية1986-09-10طرطوسزينه محمد أحمد141439

حقوقإجازة جامعية1988-03-25حمصمحمود محمد القرش151440

أدب إنكليزيإجازة جامعية1992-01-04حمصلجين جهاد الشيخ161442

حقوقإجازة جامعية1993-03-16دمشقهيفرون فواز الخوجه171443

حقوقإجازة جامعية1986-09-13دمشقسفيان محمد لؤي مارديني181444

اقتصادإجازة جامعية1991-09-20الالذقيةرنا معن صالح191445

أدب عربيإجازة جامعية1992-10-01طرطوسنادين محمود عاصي201446

جغرافياإجازة جامعية1991-01-01حماهرنيم احمد رامي المبيض211447

حقوقإجازة جامعية1992-01-01دير الزوررهف علي العلي الوردي221448

أدب فرنسيإجازة جامعية1989-05-15حمصسنا محمود صالح231449

حقوقإجازة جامعية1994-05-04حماهمهند عميد الدين االحمد241450

أدب إنكليزيإجازة جامعية1991-01-16الحسكةهبة فيصل عبد اهلل251451

حقوقإجازة جامعية1990-01-10الالذقيةمزيد سالم سميا261452

أدب عربيإجازة جامعية1992-01-16الحسكةصبا فيصل عبد اهلل271453

علوم سياسيةإجازة جامعية1987-07-09حمصصباح عبد الحكيم الشفية281454

حقوقإجازة جامعية1989-08-01حمصمحمد احمد ديوب291455

أدب إنكليزيإجازة جامعية1990-07-25دير الزورنور مروان الطيف المشرف301456

اقتصادإجازة جامعية1989-03-15دير الزوروالء وائل محمد صادق311457

أدب فرنسيإجازة جامعية1992-08-13دمشقمحمد رفيق هاني الدهان321460

أدب إنكليزيماجستير1988-09-10دمشقرامه محمد منير المجاهد331461

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-09-30الالذقيةميس ثابت علي341462

أدب إنكليزيماجستير1988-08-06حمصمحمد احمد العكاري351463

حقوقإجازة جامعية1992-01-06طرطوسجالل عبد اللطيف علي361464

أدب إنكليزيإجازة جامعية1994-04-17طرطوسيارا عبد المجيد عمار371465

حقوقإجازة جامعية1988-01-01حمصسومر سامي سلطان381466

اقتصادإجازة جامعية1988-09-17طرطوسساره فريد ابو دياب391468

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-07-20حماهرياض فهد األحمد401471

حقوقإجازة جامعية1987-11-18طرطوسمحمد علي درغام411472
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علوم سياسيةإجازة جامعية1988-04-14القنيطرةهانيا حسين النادر421473

أدب إنكليزيماجستير1989-04-01الالذقيةنيروز جميل محمد431474

إدارة أعمالإجازة جامعية1991-11-29الالذقيةرشا ناظم حسن441475

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-06-22الالذقيةوالء محي الدين عمران451476

أدب عربيإجازة جامعية1988-02-08دمشقمروة حسني اسعيد461477

اقتصادإجازة جامعية1992-07-19ريف دمشقنور حسام عماد471478

إدارة أعمالإجازة جامعية1987-06-11الالذقيةمياس سلمان عبود481480

حقوقماجستير1987-04-23حمصسلوى عفيف رزوق491481

اقتصادإجازة جامعية1992-04-07دمشقنورا محمد مازن الزرزور501482

جغرافياإجازة جامعية1993-01-03ريف دمشقرهف احمد ادريس511483

اقتصادإجازة جامعية1987-09-01الالذقيةوفاء جميل شعبان521484

اقتصادإجازة جامعية1988-05-08الالذقيةريمان فائز يوسف531487

حقوقإجازة جامعية1988-03-16حلبمصطفى محمد محمد وادي541488

حقوقإجازة جامعية1992-01-04حلبباسل رمزي اللولو551489

اقتصادإجازة جامعية1987-11-01طرطوسعيسى علي حسين561490

اقتصادإجازة جامعية1987-03-04طرطوسعبد الحميد زهير قرفول571491

حقوقإجازة جامعية1989-09-24حمصحسان جابر الحوراني581492

حقوقإجازة جامعية1991-06-21السويداءوعد سمير العراوي591493

حقوقإجازة جامعية1989-05-26حمصعلي خضر هرموش601494

حقوقإجازة جامعية1992-06-18الالذقيةرهام علي ديوب611495

إدارة أعمالإجازة جامعية1988-10-10درعاايمان مصعب الرفاعي621496

إدارة أعمالإجازة جامعية1987-10-05درعاميمونه مصعب الرفاعي631497

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-04-20دمشقداليا وجيه اسماعيل641498

حقوقإجازة جامعية1985-02-19دمشقمضر رفيق شحادة651499
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أدب فرنسيإجازة جامعية1991-06-22طرطوسلبانة غسان مرهج661500

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-05-08الالذقيةحسين علي حيدر671502

أدب عربيإجازة جامعية1991-07-02طرطوسثراء شمس الدين سعيد681503

حقوقإجازة جامعية1988-09-27حماهعلي أحمد حسينو691504

حقوقإجازة جامعية1989-01-24القنيطرةاروى خالد خزعل701505

علم اجتماعإجازة جامعية1986-09-08حماههيفين ابراهيم العلي711506

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-05-10الالذقيةهبة كاسر ناصر721507

علوم سياسيةإجازة جامعية1991-08-07السويداءادريس ثابت حمدون731508

حقوقإجازة جامعية1986-03-06الحسكةسيف حيدر العطا اهلل741509

حقوقإجازة جامعية1991-01-15دير الزورسومر فيصل ظاهر751510

حقوقإجازة جامعية1988-05-12ريف دمشقحسان محمد فتحي السقا761511

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-03-28الالذقيةهبة حسن ابو قاسم771512

اقتصادإجازة جامعية1989-01-24حمصايهاب محمد قاسم781513

اقتصادإجازة جامعية1986-04-01الالذقيةكفاح مالك ديوب791514

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-01-01ريف دمشقامل يوسف حمودة801515

أدب إنكليزيماجستير1987-09-22حماهنور محمود سيفو811516

حقوقإجازة جامعية1992-01-29الالذقيةعلي حسان حسن821517

جغرافياإجازة جامعية1993-04-14السويداءغيداء سامر حمزه831519

اقتصادإجازة جامعية1991-07-03دمشقاشرف محمد خير الريحاوي841520

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-01-01الالذقيةهبة نبيل بيشاني851521

أدب عربيإجازة جامعية1986-12-14الالذقيةأفراح أمير ديب861523

حقوقإجازة جامعية1990-03-01حمصغسان صالح الغانم871524

اقتصادإجازة جامعية1988-09-01الالذقيةعروة محمد راعي881525

حقوقإجازة جامعية1990-06-24دمشقمحمد محمد عماد الدين المدني891526

حقوقإجازة جامعية1989-09-26دمشقحسام فواز المغربي901527

إعالمإجازة جامعية1993-01-03طرطوسصبا نزيه شدود911528

حقوقإجازة جامعية1989-06-28طرطوسفتون عيسى ضوا921529

أدب عربيإجازة جامعية1993-07-06حماهمرام غازي المحمد931530

حقوقإجازة جامعية1989-12-30ريف دمشقوسيم عبد الحميد موسى941531

علوم سياسيةإجازة جامعية1988-12-08طرطوسالهام غسان فضه951532

اقتصادإجازة جامعية1988-01-15حمصتمام ناصر الدرويش961533

اقتصادماجستير1985-09-14الالذقيةرائد رفيق الرحيه971535

أدب عربيإجازة جامعية1990-01-05طرطوسميس محمد تلي981536

اقتصادإجازة جامعية1989-11-02الالذقيةمريم آصف اسماعيل991537

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-07-20حماهسام محمد برهوم1001539

علم اجتماعإجازة جامعية1992-09-12طرطوسمايا علي حمود1011540

حقوقإجازة جامعية1986-08-25الالذقيةمحمد علي علي1021541

حقوقإجازة جامعية1989-01-18ريف دمشقأمين مفيد موسى1031542

أدب إنكليزيإجازة جامعية1989-12-01الالذقيةهال حكمت الدكر1041544

أدب إنكليزيإجازة جامعية1987-09-25الالذقيةهديل كامل أحمد1051545

علم اجتماعإجازة جامعية1987-03-02الالذقيةمها عبد العزيز محمد1061546
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حقوقإجازة جامعية1990-01-21حماهمظفر سعيد الباكير1071547

حقوقماجستير1986-09-05دمشقهديل يوسف العقرباني1081548

حقوقإجازة جامعية1987-01-01حلبحسان موسى الهالل1091550

أدب إنكليزيإجازة جامعية1988-07-25دمشقنادين راكان الفريج1101552

آثارإجازة جامعية1987-09-05طرطوسحلى حبيب سالمي1111553

حقوقإجازة جامعية1991-01-30حمصعلي محمد خضور1121554

آثارإجازة جامعية1987-10-29طرطوسأريج هالل سليمان1131555

أدب إنكليزيإجازة جامعية1986-09-03الالذقيةسليمان حارث ميهوب1141556

حقوقإجازة جامعية1989-03-18حمصعال سعدو سعيد سليم1151557
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 صباحا9.30ًالفترة الصباحية تبدأ الساعة 

الشهادةنوع الشهادةتاريخ الميالدالمحافظةاالسمرقم الطلبم

حموقإجازة جامعٌة1984-01-01حمصاحمد دمحم البخٌتان11558

حموقإجازة جامعٌة1989-04-06دمشكاسماء دمحم سعٌد المالك21559ً

التصادماجستٌر1985-01-01حماهرشا عبد الحمٌد مسعود31560

التصادإجازة جامعٌة1988-10-04السوٌداءصالح رامز الخطٌب41561

حموقإجازة جامعٌة1987-08-31طرطوسأحمد فؤاد منصور51562

التصادإجازة جامعٌة1989-05-08حمصٌوسف علً النمري61563

حموقإجازة جامعٌة1988-10-14حمصمٌس بدر الخلٌل71564

هندسة غزل ونسٌجماجستٌر1984-02-06حمصاٌمان صالح ندى81565

حموقإجازة جامعٌة1990-01-02دمشكرهف حسن اٌمن حرم اغاس91566ً

إعالمإجازة جامعٌة1989-10-01حلبحنان دمحم الكنجو101567

حموقإجازة جامعٌة1987-02-24حماهمهند غازي العل111568ً

أدب عربًإجازة جامعٌة1988-01-12السوٌداءرٌمه سعٌد عماد121569

التصادماجستٌر1985-07-15حماهفراس حسن العبود131570

حموقإجازة جامعٌة1988-04-25دمشكنور أحمد راتب مسالمة141571

التصادإجازة جامعٌة1990-01-08حمصسامر نزار الدمحم151572

حموقإجازة جامعٌة1986-09-10درعامازن سمٌر الكفري161573

أدب عربًإجازة جامعٌة1988-06-01إدلبدمحم عبد الهادي لربوز171574

جغرافٌاإجازة جامعٌة1991-01-01الحسكةٌوسف حسن الحسٌن181575

أدب إنكلٌزيإجازة جامعٌة1987-06-14حمصهال علً العل191576ً

إعالمإجازة جامعٌة1994-01-14دمشكنورهان ٌاسر دردر201577

حموقإجازة جامعٌة1988-01-03الالذلٌةكفاح عدنان سلهب211578

التصادإجازة جامعٌة1989-11-16طرطوسلولٌا أٌمن شعبان221579

إدارة أعمالماجستٌر1986-05-05حلبحسن احمد الفٌاض231580

حموقإجازة جامعٌة1989-01-19دمشكمهند ابراهٌم بغدادي241581

حموقإجازة جامعٌة1989-09-11حماهحسام حسان ونوس251582

حموقإجازة جامعٌة1990-06-01حلبزٌاد علً العلً الدمحم261583

أدب إنكلٌزيإجازة جامعٌة1990-01-10الالذلٌةسحر سلمان شعبان271584

حموقإجازة جامعٌة1988-08-27طرطوسعلً نجم الدٌن دٌب281585

حموقإجازة جامعٌة1987-03-01إدلبنغم أحمد الغرٌب291586

علم اجتماعإجازة جامعٌة1989-06-29الالذلٌةبانا عبد الحمٌد عل301587ً

التصادإجازة جامعٌة1989-01-10دٌر الزورهبة علً العطوان311589

حموقإجازة جامعٌة1987-06-28درعافرسان نظام الحوش321590

أدب إنكلٌزيإجازة جامعٌة1987-09-26حماهعال خالد الماسم331591

مكتباتإجازة جامعٌة1987-01-06رٌف دمشكغنوة سلٌم بولص341592

التصادإجازة جامعٌة1986-06-01حمصفداء شاكر نجار351593

حموقإجازة جامعٌة1992-05-24رٌف دمشكدمحم وائل ولٌد عبد الح361594ً

التصادماجستٌر1984-01-29السوٌداءمارسٌل موسى الٌعموب371595

علوم سٌاسٌةإجازة جامعٌة1987-01-13الالذلٌةعمار علً رزق381596

حموقإجازة جامعٌة1988-11-07دمشكمنار جهاد حسون391597

حموقإجازة جامعٌة1990-05-09حلبحسان أحمد الفٌاض401598

حموقإجازة جامعٌة1992-03-08حمصدمحم عبد الرزاق بسام الزٌدي411599
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حموقإجازة جامعٌة1987-01-01حلبانس وحٌد مرشحة421600

إدارة أعمالإجازة جامعٌة1992-04-29الالذلٌةسالمه جمال خدام431601

فلسفةإجازة جامعٌة1986-06-17الالذلٌةرائد ٌونس حبٌب441602

حموقإجازة جامعٌة1989-09-29حماهمجد نصر جوهره451603

حموقإجازة جامعٌة1989-10-15طرطوسعالء عدنان عالل461604

التصادإجازة جامعٌة1986-04-10المنٌطرةٌامن نضال بدر471605

التصادإجازة جامعٌة1990-01-25دمشكدمحم ٌامن دمحم بسام التباع481606

فلسفةإجازة جامعٌة1986-07-31الرلةرهفه محمود السكري491608

حموقإجازة جامعٌة1987-05-25رٌف دمشكدمحم أحمد ٌونس501609

حموقإجازة جامعٌة1987-04-10رٌف دمشكفؤاد دمحم خٌر شٌخ بكري511610

مكتباتإجازة جامعٌة1989-01-15دمشكنور حسان الرشاش521612

التصادإجازة جامعٌة1986-05-07رٌف دمشككنان دمحم شكٌب كمال الدٌن الشماط531613

فلسفةإجازة جامعٌة1989-11-14إدلبثناء عمر جدوع541614

آثارإجازة جامعٌة1989-04-17حماهرٌم ماجد كوسى551615

التصادماجستٌر1984-08-24طرطوساحمد محمود جدٌد561616

تارٌخإجازة جامعٌة1992-01-01حمصدمحم حٌدر عبدو571618

أدب فرنسًإجازة جامعٌة1988-01-01طرطوسعفراء منٌر دٌب581619

أدب إنكلٌزيإجازة جامعٌة1989-12-01الالذلٌةدعاء محسن حسن591620

أدب إنكلٌزيإجازة جامعٌة1986-04-17المنٌطرةنجالء شرٌف ٌوسف601641

أدب إنكلٌزيإجازة جامعٌة1993-01-01طرطوسالكسندرا دمحم حمود611642

إدارة أعمالإجازة جامعٌة1990-10-30طرطوسٌحٌى محسن سلمان621643

حموقإجازة جامعٌة1988-01-02رٌف دمشكدمحم فادي أحمد السٌد أحمد631644

التصادإجازة جامعٌة1992-12-24حماهبشار منذر اسماعٌل641645

حموقإجازة جامعٌة1991-01-01دمشكساره جورج بطرس651646

حموقإجازة جامعٌة1987-10-01دمشكهانً موفك الصٌرف661647ً
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