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82.47000 0 0 0 0 82.47  ماجستیر كیمیاء العضویة نظامي خارج الجامعة  إجازة في العلوم الكیمیائیة (شعبة الكیمیاء البحتة) كلیة العلوم جامعة طرطوس محمد خلدون محمد نادر قده1075 1 
86.63999 0 0 0 0 86.64  ماجستیر كیمیاء العضویة نظامي إجازة في العلوم الكیمیائیة (شعبة الكیمیاء التطبیقیة) كلیة العلوم جامعة البعث عبدالرزاق قمر سعدالدین1104 2 
83.38999 0 0 0 0 83.39  ماجستیر كیمیاء العضویة نظامي إجازة في العلوم الكیمیائیة (شعبة الكیمیاء التطبیقیة) كلیة العلوم جامعة البعث احمد خالد عیون السود1305 3 
79.15000 0 0 0 0 79.15  ماجستیر كیمیاء العضویة نظامي إجازة في العلوم الكیمیائیة (شعبة الكیمیاء التطبیقیة) كلیة العلوم جامعة البعث احمد انوار العیسى1286 4 
77.51999 0 0 0 0 77.52  ماجستیر كیمیاء العضویة نظامي إجازة في العلوم الكیمیائیة (شعبة الكیمیاء التطبیقیة) كلیة العلوم جامعة البعث ماجد جنان الھنداوي849 5 
76.58999 0 0 0 0 76.59  ماجستیر كیمیاء العضویة نظامي إجازة في العلوم الكیمیائیة (شعبة الكیمیاء التطبیقیة) كلیة العلوم جامعة البعث محمد اكثم فارس االبیض1042 6 
76.41999 0 0 0 0 76.42  ماجستیر كیمیاء العضویة موازي إجازة في العلوم الكیمیائیة (شعبة الكیمیاء البحتة) كلیة العلوم جامعة طرطوس لؤي زینھ الیوسف1105 7 
75.62999 0 0 0 0 75.63  ماجستیر كیمیاء العضویة موازي إجازة في العلوم الكیمیائیة (شعبة الكیمیاء التطبیقیة) كلیة العلوم جامعة البعث طارق رویده سلھب485 8 
73.80000 0 0 0 0 73.8  ماجستیر فیزیاء المادة الكثیفة نظامي خارج الجامعة  إجازة في العلوم الفیزیائیة كلیة العلوم جامعة طرطوس محمد عاصم محمد1734 9 

84.62000 0 0 0 0 84.62  ماجستیر فیزیاء المادة الكثیفة نظامي إجازة في العلوم الفیزیائیة كلیة العلوم جامعة البعث اسماعیل أسامھ الخطیب127 10 
76.80999 0 0 0 0 76.81  ماجستیر فیزیاء المادة الكثیفة نظامي إجازة في العلوم الفیزیائیة كلیة العلوم جامعة البعث عدنان نادره قدور1108 11 
75.65000 0 0 0 0 75.65  ماجستیر فیزیاء المادة الكثیفة نظامي إجازة في العلوم الفیزیائیة كلیة العلوم جامعة البعث فالح ایھ الحمیدي326 12 
75.30000 0 0 0 0 75.3  ماجستیر فیزیاء المادة الكثیفة نظامي إجازة في العلوم الفیزیائیة كلیة العلوم جامعة البعث ابراھیم نھى احمد351 13 
75.27999 0 0 0 0 75.28  ماجستیر فیزیاء المادة الكثیفة نظامي إجازة في العلوم الفیزیائیة كلیة العلوم جامعة البعث عدنان عبد هللا العثمان747 14 
74.97000 0 0 0 0 74.97  ماجستیر فیزیاء المادة الكثیفة موازي إجازة في العلوم الفیزیائیة كلیة العلوم جامعة البعث محمد بدر ابو الروس225 15 
74.77999 0 0 0 0 74.78  ماجستیر فیزیاء المادة الكثیفة موازي إجازة في العلوم الفیزیائیة كلیة العلوم جامعة البعث قاسم روان الحمصي512 16 
72.31999 0 0 0 0 72.32  ماجستیر في وقایة نبات نظامي خارج الجامعة إجازة في الھندسة الزراعیة قسم وقایة النبات كلیة الزراعة جامعة دمشق عبدالكریم علي دنیا876 17 
76.07399 0 0 0 0 76.074  ماجستیر في وقایة نبات موازي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث عبد الحلیم عمر واكیھ822 18 
74.39299 0 0 0 0 74.393  ماجستیر في وقایة نبات موازي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث مصطفى خلود المصطفى1196 19 
82.41000 0 0 0 0 82.41  ماجستیر في ھندسة وإدارة الموارد المائیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة / قسم  ھندسة وإدارة الموارد المائی كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث ناصر تیماء زیدان233 20 
82.05999 0 0 0 0 82.06  ماجستیر في ھندسة وإدارة الموارد المائیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة / قسم  ھندسة وإدارة الموارد المائی كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث محمد حنین عبود865 21 
79.13999 0 0 0 0 79.14  ماجستیر في ھندسة وإدارة الموارد المائیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة / قسم  ھندسة وإدارة الموارد المائی كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث عدنان محمود قاسم732 22 
79.01999 0 0 0 0 79.02  ماجستیر في ھندسة وإدارة الموارد المائیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة / قسم  ھندسة وإدارة الموارد المائی كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث زكریا ھبھ كسیبي977 23 
78.91000 0 0 0 0 78.91  ماجستیر في ھندسة وإدارة الموارد المائیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة / قسم  ھندسة وإدارة الموارد المائی كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث اصف سمر شاھین1025 24 
79.97000 0 0 0 0 79.97  ماجستیر في ھندسة وإدارة الموارد المائیة موازي إجازة في الھندسة المدنیة / قسم  ھندسة وإدارة الموارد المائی كلیة الھندسة المدنیة جامعة الفرات یاسر فاتح شاھین1080 25 
79.83000 0 0 0 0 79.83  ماجستیر في ھندسة وإدارة الموارد المائیة موازي إجازة في الھندسة المدنیة / قسم  ھندسة وإدارة الموارد المائی كلیة الھندسة المدنیة جامعة الفرات محمد علي العاروب821 26 
80.30000 0 0 0 0 80.3  ماجستیر في ھندسة وإدارة الموارد المائیة خارج الجامعة نظامي إجازة في ھندسة الري والصرف كلیة الھندسة المدنیة جامعة دمشق علي شذى خلوف439 27 
84.72000 0 0 0 0 84.72  ماجستیر في ھندسة مخزون وانتاج ونقل النفط والغاز نظامي خارج الجامعة إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة الفرات یاسر عبد الرحمن خمیس1081 28 
85.79000 0 0 0 0 85.79  ماجستیر في ھندسة مخزون وانتاج ونقل النفط والغاز نظامي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث مالك علي غنیفر368 29 
85.44000 0 0 0 0 85.44  ماجستیر في ھندسة مخزون وانتاج ونقل النفط والغاز نظامي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث نبیل عمار علي28 30 
81.76999 0 0 0 0 81.77  ماجستیر في ھندسة مخزون وانتاج ونقل النفط والغاز نظامي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث عماد رشاد سید محمود1390 31 
80.93000 0 0 0 0 80.93  ماجستیر في ھندسة مخزون وانتاج ونقل النفط والغاز نظامي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث عبود البتول ظیف389 32 
80.87999 0 0 0 0 80.88  ماجستیر في ھندسة مخزون وانتاج ونقل النفط والغاز نظامي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث نبیل دانیال الحسن1124 33 
81.87000 0 0 0 0 81.87  ماجستیر في ھندسة مخزون وانتاج ونقل النفط والغاز موازي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة الفرات خلف خالد السلیمان230 34 
81.58000 0 0 0 0 81.58  ماجستیر في ھندسة مخزون وانتاج ونقل النفط والغاز موازي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة الفرات عبد الوھاب شادي العرفي68 35 
66.31999 0 0 0 0 66.32  ماجستیر في ھندسة النسیج ومعالجتھا نظامي خارج الجامعة إجازة في ھندسة الغزل والنسیج كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة دمشق تركي خزامى حمزه1310 36 
85.91000 0 0 0 0 85.91  ماجستیر في ھندسة النسیج ومعالجتھا نظامي إجازة في ھندسة الغزل والنسیج كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث احمد معن محمود شھاب258 37 
77.34999 0 0 0 0 77.35  ماجستیر في ھندسة النسیج ومعالجتھا نظامي إجازة في ھندسة الغزل والنسیج كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث عبد الغفار محمد بشیر الطویل246 38 
74.66000 0 0 0 0 74.66  ماجستیر في ھندسة النسیج ومعالجتھا نظامي إجازة في ھندسة الغزل والنسیج كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث بشار صبا الغربي739 39 
73.69999 0 0 0 0 73.7  ماجستیر في ھندسة النسیج ومعالجتھا نظامي إجازة في ھندسة الغزل والنسیج كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث ھاشم مرح المنصور1044 40 
73.08999 0 0 0 0 73.09  ماجستیر في ھندسة النسیج ومعالجتھا نظامي إجازة في ھندسة الغزل والنسیج كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث محمد یعرب الیوسف158 41 
71.15000 0 0 0 0 71.15  ماجستیر في ھندسة النسیج ومعالجتھا موازي إجازة في ھندسة الغزل والنسیج كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث غیاث روان سالم812 42 
70.81999 0 0 0 0 70.82  ماجستیر في ھندسة النسیج ومعالجتھا موازي إجازة في ھندسة الغزل والنسیج كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث سعد الدین ابراھیم حیشیھ700 43 
84.13999 0 0 0 0 84.14  ماجستیر في ھندسة المواصالت والنقل نظامي خارج الجامعة  إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة حماه موفق محمد السراج536 44 
79.19999 0 0 0 0 79.2  ماجستیر في ھندسة المواصالت والنقل نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث محمد طاھر خوال201 45 
78.58999 0 0 0 0 78.59  ماجستیر في ھندسة المواصالت والنقل نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث محمود ریم المصري48 46 
77.55999 0 0 0 0 77.56  ماجستیر في ھندسة المواصالت والنقل نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث اسماعیل رؤى الدرزي465 47 
77.08000 0 0 0 0 77.08  ماجستیر في ھندسة المواصالت والنقل نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث حسین محمد الخضر85 48 
76.98999 0 0 0 0 76.99  ماجستیر في ھندسة المواصالت والنقل نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث فائز عمار محفوض190 49 
78.65000 0 0 0 0 78.65  ماجستیر في ھندسة المواصالت والنقل موازي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة حماه ھشام محمد نور عبدون1527 50 



78.62000 0 0 0 0 78.62  ماجستیر في ھندسة المواصالت والنقل موازي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة الفرات صالح عبد هللا شالش909 51 
75.68000 0 0 0 0 75.68  ماجستیر في ھندسة القوى المیكانیكیة نظامي خارج الجامعة  إجازة في ھندسة القوى المیكانیكیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة تشرین علي حیدره سویدان1469 52 
73.88999 0 0 0 0 73.89  ماجستیر في ھندسة القوى المیكانیكیة نظامي خارج الجامعة  إجازة في ھندسة القوى المیكانیكیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة تشرین بسام ھبھ بركات1512 53 
86.70999 0 0 0 0 86.71  ماجستیر في ھندسة القوى المیكانیكیة نظامي إجازة في ھندسة القوى المیكانیكیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث محمد عاطف عبد الرحیم عجمي173 54 
84.43000 0 0 0 0 84.43  ماجستیر في ھندسة القوى المیكانیكیة نظامي إجازة في ھندسة القوى المیكانیكیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث امین أیھ الساطي640 55 
77.04000 0 0 0 0 77.04  ماجستیر في ھندسة القوى المیكانیكیة نظامي إجازة في ھندسة القوى المیكانیكیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث محمود مقداد النقري242 56 
75.84999 0 0 0 0 75.85  ماجستیر في ھندسة القوى المیكانیكیة نظامي إجازة في ھندسة القوى المیكانیكیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث علي رشا الجوراني1408 57 
75.60600 0 0 0 0 75.606  ماجستیر في ھندسة القوى المیكانیكیة نظامي إجازة في ھندسة القوى المیكانیكیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث ماجد محمد نور دالي بالطھ696 58 
75.54000 0 0 0 0 75.54  ماجستیر في ھندسة القوى المیكانیكیة نظامي إجازة في ھندسة القوى المیكانیكیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث زیاد محمد عمار خلوف66 59 
75.26999 0 0 0 0 75.27  ماجستیر في ھندسة القوى المیكانیكیة موازي إجازة في ھندسة القوى المیكانیكیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث علي نیرمین العیسى880 60 
74.02999 0 0 0 0 74.03  ماجستیر في ھندسة القوى المیكانیكیة موازي إجازة في ھندسة القوى المیكانیكیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث سعد هللا محمود العمر561 61 
73.61000 0 0 0 0 73.61  ماجستیر في ھندسة القوى المیكانیكیة موازي إجازة في ھندسة القوى المیكانیكیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة تشرین حسن محمد الحسن1618 62 
88.80999 0 0 0 0 88.81  ماجستیر في ھندسة العملیات نظامي خارج الجامعة اجازة في الھندسة البتروكیمیائیة قسم ھـ.صناعات بتروكیمیائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة الفرات ابراھیم مالك سعدون70 63 
83.91000 0 0 0 0 83.91  ماجستیر في ھندسة العملیات نظامي إجازة في الھندسة الكیمیائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث عبد الناصر جمانھ شریتح1772 64 
81.25 0 0 0 0 81.25  ماجستیر في ھندسة العملیات نظامي إجازة في الھندسة الكیمیائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث بسام ابراھیم محمد882 65 
80.22000 0 0 0 0 80.22  ماجستیر في ھندسة العملیات نظامي إجازة في الھندسة الكیمیائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث صالح وائل العبید638 66 
80.02999 0 0 0 0 80.03  ماجستیر في ھندسة العملیات نظامي إجازة في الھندسة الكیمیائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث عدنان رھف العویش722 67 
77.59999 0 0 0 0 77.6  ماجستیر في ھندسة العملیات نظامي إجازة في الھندسة الكیمیائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث یوسف صالح حسن5 68 
85.51000 0 0 0 0 85.51  ماجستیر في ھندسة العملیات موازي اجازة في الھندسة البتروكیمیائیة قسم ھـ.صناعات بتروكیمیائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة الفرات خالد ایات الحماده1523 69 
84.44999 0 0 0 0 84.45  ماجستیر في ھندسة العملیات موازي اجازة في الھندسة البتروكیمیائیة قسم ھـ.صناعات بتروكیمیائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة الفرات صالح محمد صالح58 70 
75.79000 0 0 0 0 75.79  ماجستیر في ھندسة الطاقة الكھربائیة نظامي خارج الجامعة  إجازة في ھندسة الطاقة الكھربائیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة حلب محمد یاسر محمد ابراھیم دملخي872 71 
86.68000 0 0 0 0 86.68  ماجستیر في ھندسة الطاقة الكھربائیة نظامي إجازة في ھندسة الطاقة الكھربائیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث محمد محمود ونوس215 72 
84.69000 0 0 0 0 84.69  ماجستیر في ھندسة الطاقة الكھربائیة نظامي إجازة في ھندسة الطاقة الكھربائیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث محمد سائر رباب السمان السباعي335 73 
83.08000 0 0 0 0 83.08  ماجستیر في ھندسة الطاقة الكھربائیة نظامي إجازة في ھندسة الطاقة الكھربائیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث محمد مازن ونوس200 74 
82.81999 0 0 0 0 82.82  ماجستیر في ھندسة الطاقة الكھربائیة نظامي إجازة في ھندسة الطاقة الكھربائیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث علي یحیى البدور254 75 
82.55999 0 0 0 0 82.56  ماجستیر في ھندسة الطاقة الكھربائیة نظامي إجازة في ھندسة الطاقة الكھربائیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث جالل جمانھ الدباغ27 76 
77.29000 0 0 0 0 77.29  ماجستیر في ھندسة الطاقة الكھربائیة موازي إجازة في ھندسة الطاقة الكھربائیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث محمد ربا الطالب418 77 
75.04000 0 0 0 0 75.04  ماجستیر في ھندسة الطاقة الكھربائیة موازي إجازة في ھندسة الطاقة الكھربائیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث ادریس علي البوظھ1541 78 
80.80000 0 0 0 0 80.8  ماجستیر في ھندسة التلوث وحمایة البیئة نظامي إجازة في الھندسة الكیمیائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث عقل بنان الحسو1574 79 
77.19999 0 0 0 0 77.2  ماجستیر في ھندسة التلوث وحمایة البیئة نظامي إجازة في الھندسة الكیمیائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث عماد آیھ شرف الدین635 80 
77.02999 0 0 0 0 77.03  ماجستیر في ھندسة التلوث وحمایة البیئة نظامي إجازة في الھندسة الكیمیائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث ماجد كاسر الملحم479 81 
77.01999 0 0 0 0 77.02  ماجستیر في ھندسة التلوث وحمایة البیئة نظامي إجازة في الھندسة الكیمیائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث عبدهللا عبود الجاسم669 82 
76.63999 0 0 0 0 76.64  ماجستیر في ھندسة التلوث وحمایة البیئة نظامي إجازة في الھندسة الكیمیائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث یاسر عمار االبراھیم1050 83 
83.26999 0 0 0 0 83.27  ماجستیر في ھندسة التلوث وحمایة البیئة موازي اجازة في الھندسة البتروكیمیائیة قسم ھـ.صناعات بتروكیمیائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة الفرات ھاشم ھدى العلي83 84 
80.18000 0 0 0 0 80.18  ماجستیر في ھندسة التلوث وحمایة البیئة موازي اجازة في الھندسة البتروكیمیائیة قسم ھـ.صناعات بتروكیمیائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة الفرات عماد قباء شعبو1644 85 
84.52999 0 0 0 0 84.53  ماجستیر في ھندسة التلوث وحمایة البیئة خارج الجامعة نظامي اجازة في الھندسة البتروكیمیائیة قسم ھـ.صناعات بتروكیمیائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة الفرات مالك عمر شاكر الطعمھ383 86 
75.83999 0 0 0 0 75.84  ماجستیر في ھندسة التصمیم واإلنتاج نظامي خارج الجامعة  إجازة في ھندسة التصمیم واإلنتاج كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة الفرات جمعھ عقبھ الجاسم395 87 
83.26999 0 0 0 0 83.27  ماجستیر في ھندسة التصمیم واإلنتاج نظامي إجازة في ھندسة التصمیم واإلنتاج كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث محمد كنعان محمد ماھر رومیھ14 88 
82.69000 0 0 0 0 82.69  ماجستیر في ھندسة التصمیم واإلنتاج نظامي إجازة في ھندسة التصمیم واإلنتاج كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث احمد رغد االیوبي232 89 
79.94000 0 0 0 0 79.94  ماجستیر في ھندسة التصمیم واإلنتاج نظامي إجازة في ھندسة التصمیم واإلنتاج كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث محمد لورا الفطوم330 90 
78.01000 0 0 0 0 78.01  ماجستیر في ھندسة التصمیم واإلنتاج نظامي إجازة في ھندسة التصمیم واإلنتاج كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث مصطفى سلمى المكحل373 91 
77.97000 0 0 0 0 77.97  ماجستیر في ھندسة التصمیم واإلنتاج نظامي إجازة في ھندسة التصمیم واإلنتاج كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث علي ھدیل جوریھ531 92 
76.51999 0 0 0 0 76.52  ماجستیر في ھندسة التصمیم واإلنتاج موازي إجازة في ھندسة التصمیم واإلنتاج كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث خلیل نغم الرضوان579 93 
76.47000 0 0 0 0 76.47  ماجستیر في ھندسة التصمیم واإلنتاج موازي إجازة في ھندسة التصمیم واإلنتاج كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث عبد الجبار نور الدین الحسن1089 94 
76.90000 0 0 0 0 76.9  ماجستیر في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب نظامي خارج الجامعة  إجازة في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة حلب زاھد عبد العزیز ناولو962 95 
87.08000 0 0 0 0 87.08  ماجستیر في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب نظامي إجازة في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث یوسف روال بدور142 96 
85.31999 0 0 0 0 85.32  ماجستیر في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب نظامي إجازة في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث صالح مجد المحسن116 97 
81.69999 0 0 0 0 81.7  ماجستیر في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب نظامي إجازة في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث سھیل ماھر ابراھیم149 98 
81.27999 0 0 0 0 81.28  ماجستیر في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب نظامي إجازة في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث فرحان زینب الجریان328 99 

81.01000 0 0 0 0 81.01  ماجستیر في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب نظامي إجازة في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث جول شادي سلوم457 100 
78.70999 0 0 0 0 78.71  ماجستیر في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب موازي إجازة في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث علي محمد ابراھیم54 101 
77.04000 0 0 0 0 77.04  ماجستیر في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب موازي إجازة في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث عمر طارق النجار198 102 
77.04000 0 0 0 0 77.04  ماجستیر في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب موازي إجازة في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث حسین باسل حبیب792 103 



79.88999 0 0 0 0 79.89  ماجستیر في ھندسة االتصاالت نظامي خارج الجامعة  إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة تشرین محمود سندیا سلمان1326 104 
85.44999 0 0 0 0 85.45  ماجستیر في ھندسة االتصاالت نظامي إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث فرحان باسل الطالب349 105 
81.54000 0 0 0 0 81.54  ماجستیر في ھندسة االتصاالت نظامي إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث علي كوثر العبدو204 106 
80.38999 0 0 0 0 80.39  ماجستیر في ھندسة االتصاالت نظامي إجازة في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث اسامة بتول العثمان1185 107 
80.13999 0 0 0 0 80.14  ماجستیر في ھندسة االتصاالت نظامي إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث فارس علي الشاطر901 108 
80.08000 0 0 0 0 80.08  ماجستیر في ھندسة االتصاالت نظامي إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث خالد محمد بكار256 109 
78.51000 0 0 0 0 78.51  ماجستیر في ھندسة االتصاالت موازي إجازة في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث منذر علي سلیمان55 110 
77.58000 0 0 0 0 77.58  ماجستیر في ھندسة االتصاالت موازي إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة طرطوس حاتم خضر محمد1663 111 
80.65000 0 0 0 0 80.65  ماجستیر في علوم األغذیة نظامي خارج الجامعة إجازة في الھندسة الزراعیة (قسم علوم األغذیة) كلیة الزراعة جامعة دمشق احمد حبیب قاتول924 112 
84.53199 0 0 0 0 84.532  ماجستیر في علوم األغذیة نظامي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث ریمون رزان وھبي727 113 
83.99500 0 0 0 0 83.995  ماجستیر في علوم األغذیة نظامي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث نجدات دیانا فیاض240 114 
82.86000 0 0 0 0 82.86  ماجستیر في علوم األغذیة نظامي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث فیصل مروه رمضان945 115 
81.44999 0 0 0 0 81.45  ماجستیر في علوم األغذیة نظامي إجازة في الھندسة الغذائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث عماد ھیا سعود883 116 
79.87400 0 0 0 0 79.874  ماجستیر في علوم األغذیة نظامي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث صفوان آیھ البیطار533 117 
77.22000 0 0 0 0 77.22  ماجستیر في علوم األغذیة موازي إجازة في الھندسة الغذائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث سھیل ھدیل قوزي121 118 
76.98999 0 0 0 0 76.99  ماجستیر في علوم األغذیة موازي إجازة في الھندسة الغذائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث خالد ایمان دخیل1567 119 
78.43000 0 0 0 0 78.43  ماجستیر في طرائق استكشاف النفط والغاز نظامي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث محمد عادل الجضعان1304 120 
77.36000 0 0 0 0 77.36  ماجستیر في طرائق استكشاف النفط والغاز نظامي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث محمود علي بنا1253 121 
76.90000 0 0 0 0 76.9  ماجستیر في طرائق استكشاف النفط والغاز نظامي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث حسن علي سبلھ259 122 
76.48999 0 0 0 0 76.49  ماجستیر في طرائق استكشاف النفط والغاز نظامي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث عمر ایھم الخلیفھ808 123 
76.29000 0 0 0 0 76.29  ماجستیر في طرائق استكشاف النفط والغاز نظامي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث نظیر ھال الضاھر670 124 
84.11000 0 0 0 0 84.11  ماجستیر في حفظ وتخزین األغذیة نظامي إجازة في الھندسة الغذائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث جورج مایا البالط148 125 
83.63999 0 0 0 0 83.64  ماجستیر في حفظ وتخزین األغذیة نظامي إجازة في الھندسة الغذائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث مزید مرح زودة1193 126 
83.29000 0 0 0 0 83.29  ماجستیر في حفظ وتخزین األغذیة نظامي إجازة في الھندسة الغذائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث عبد المجید ندى عباس322 127 
82.26999 0 0 0 0 82.27  ماجستیر في حفظ وتخزین األغذیة نظامي إجازة في الھندسة الغذائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث عمار لمى القطلبي833 128 
81.95999 0 0 0 0 81.96  ماجستیر في حفظ وتخزین األغذیة نظامي إجازة في الھندسة الغذائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث محمد دیب فاطمھ الخالدي1359 129 
81.41999 0 0 0 0 81.42  ماجستیر في حفظ وتخزین األغذیة نظامي إجازة في الھندسة الغذائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث غسان یاسمین عبد الحمید408 130 
78.26000 0 0 0 0 78.26  ماجستیر في حفظ وتخزین األغذیة موازي إجازة في الھندسة الغذائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث ریاض عال دیاب716 131 
78 0 0 0 0 78  ماجستیر في حفظ وتخزین األغذیة موازي إجازة في الھندسة الغذائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث مصطفى بتول محمد الشیخ502 132 
67.26999 0 0 0 0 67.27  ماجستیر في تاریخ العرب واالسالم نظامي خارج الجامعة  إجازة في اآلداب قسم تاریخ كلیة اآلداب جامعة تشرین عادل دالین شعبان1382 133 
63.47999 0 0 0 0 63.48  ماجستیر في تاریخ العرب واالسالم نظامي خارج الجامعة  إجازة في اآلداب قسم تاریخ كلیة اآلداب جامعة تشرین غسان امجد رعد997 134 
63.09999 0 0 0 0 63.1  ماجستیر في تاریخ العرب واالسالم نظامي خارج الجامعة  إجازة في اآلداب قسم تاریخ كلیة اآلداب جامعة دمشق محمد عبد الھادي البیریني939 135 
83.76000 0 0 0 0 83.76  ماجستیر في تاریخ العرب واالسالم نظامي إجازة في اآلداب قسم تاریخ كلیة اآلداب جامعة البعث عامر مھا العلي39 136 
82.98999 0 0 0 0 82.99  ماجستیر في تاریخ العرب واالسالم نظامي إجازة في اآلداب قسم تاریخ كلیة اآلداب جامعة البعث عبد الرحمن مرح السعید283 137 
78.05000 0 0 0 0 78.05  ماجستیر في تاریخ العرب واالسالم نظامي إجازة في اآلداب قسم تاریخ كلیة اآلداب جامعة البعث محسن اسماء العباس35 138 
76.91999 0 0 0 0 76.92  ماجستیر في تاریخ العرب واالسالم نظامي إجازة في اآلداب قسم تاریخ كلیة اآلداب جامعة البعث ھاشم زینب نور الدین1434 139 
76.75 0 0 0 0 76.75  ماجستیر في تاریخ العرب واالسالم نظامي إجازة في اآلداب قسم تاریخ كلیة اآلداب جامعة البعث عبد الباسط ھبھ الشاھین األخرس541 140 
76.19000 0 0 0 0 76.19  ماجستیر في تاریخ العرب واالسالم نظامي إجازة في اآلداب قسم تاریخ كلیة اآلداب جامعة البعث اكرم بشرى عنتر174 141 
75.48000 0 0 0 0 75.48  ماجستیر في تاریخ العرب واالسالم نظامي إجازة في اآلداب قسم تاریخ كلیة اآلداب جامعة البعث فؤاد ھبھ حسین219 142 
76.29000 0 0 0 0 76.29  ماجستیر في تاریخ العرب واالسالم موازي إجازة في اآلداب قسم تاریخ كلیة اآلداب جامعة البعث صطوف حسن فطراوي1475 143 
75.18000 0 0 0 0 75.18  ماجستیر في تاریخ العرب واالسالم موازي إجازة في اآلداب قسم تاریخ كلیة اآلداب جامعة البعث عبد الرحمن ریم السعید126 144 
71.72000 0 0 0 0 71.72  ماجستیر في تاریخ العرب واالسالم موازي إجازة في اآلداب قسم تاریخ كلیة اآلداب جامعة البعث محمود سناء بالل275 145 
81.01000 0 0 0 0 81.01  ماجستیر في الھندسة الطبوغرافیة نظامي خارج الجامعة  إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة الفرات محمد سوسن القناص757 146 
86.80000 0 0 0 0 86.8  ماجستیر في الھندسة الطبوغرافیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث عبد العزیز عال مراد51 147 
78.29000 0 0 0 0 78.29  ماجستیر في الھندسة الطبوغرافیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث حسان محمد كمال حامد517 148 
77.73999 0 0 0 0 77.74  ماجستیر في الھندسة الطبوغرافیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث طالل نغم عباس749 149 
77.01000 0 0 0 0 77.01  ماجستیر في الھندسة الطبوغرافیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث عیسى عالء جنیدي364 150 
76.84999 0 0 0 0 76.85  ماجستیر في الھندسة الطبوغرافیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث امین محمد حسن571 151 
79.73000 0 0 0 0 79.73  ماجستیر في الھندسة الطبوغرافیة موازي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة حماه عماد أیمن الرحال376 152 
79.40000 0 0 0 0 79.4  ماجستیر في الھندسة الطبوغرافیة موازي إجازة في الھندسة الطبوغرافیة كلیة الھندسة المدنیة جامعة تشرین نزار رغد علي890 153 
81.80999 0 0 0 0 81.81  ماجستیر في الھندسة الجیوتكنیكیة نظامي خارج الجامعة إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة الفرات عبدالقادر عبدهللا شریف1776 154 
79.19000 0 0 0 0 79.19  ماجستیر في الھندسة الجیوتكنیكیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث زكریا ھیا المدني982 155 
78.55999 0 0 0 0 78.56  ماجستیر في الھندسة الجیوتكنیكیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث فداء علي العكاري1084 156 



78.41999 0 0 0 0 78.42  ماجستیر في الھندسة الجیوتكنیكیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث بشیر میساء الشامي272 157 
77.37000 0 0 0 0 77.37  ماجستیر في الھندسة الجیوتكنیكیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث عبد المنعم عبد الرحمن داده1022 158 
77.01599 0 0 0 0 77.016  ماجستیر في الھندسة الجیوتكنیكیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث محمد باسل لین رجوب560 159 
81.23000 0 0 0 0 81.23  ماجستیر في الھندسة الجیوتكنیكیة موازي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة الفرات یوسف الحسن الحسن النجار1448 160 
79.04000 0 0 0 0 79.04  ماجستیر في الھندسة الجیوتكنیكیة موازي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة حماه محمدبراء بدر الكیالني871 161 
83.91000 0 0 0 0 83.91  ماجستیر في الھندسة البیئیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة / قسم الھندسة البیئیة كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث محمد غسان ریم العباس المحیمید555 162 
81.94000 0 0 0 0 81.94  ماجستیر في الھندسة البیئیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة / قسم الھندسة البیئیة كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث فرحان فرح العیان1197 163 
79.72000 0 0 0 0 79.72  ماجستیر في الھندسة البیئیة نظامي إجازة في الھندسة البیئیة كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث راتب نجم الدین البیطار424 164 
79.04000 0 0 0 0 79.04  ماجستیر في الھندسة البیئیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة / قسم الھندسة البیئیة كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث عمران ھبھ السالمھ1216 165 
78.68000 0 0 0 0 78.68  ماجستیر في الھندسة البیئیة نظامي إجازة في الھندسة البیئیة كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث حاتم آیھ وحود904 166 
78.58999 0 0 0 0 78.59  ماجستیر في الھندسة البیئیة موازي إجازة في الھندسة البیئیة كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث عبدالحكیم بیان البشیر280 167 
77.75 0 0 0 0 77.75  ماجستیر في الھندسة البیئیة موازي إجازة في الھندسة المدنیة / قسم الھندسة البیئیة كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث نزیھ نور طنوس613 168 
70.56999 0 0 0 0 70.57  ماجستیر في الھندسة البیئیة خارج الجامعة نظامي إجازة في الھندسة البیئیة كلیة الھندسة المدنیة جامعة تشرین ایمن أالء محمد1559 169 
88.15000 0 0 0 0 88.15  ماجستیر في الھندسة االنشائیة نظامي خارج الجامعة  إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة الفرات أحمد عیسى شلش1803 170 
85.81999 0 0 0 0 85.82  ماجستیر في الھندسة االنشائیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث محمد مجد شدید956 171 
85.29000 0 0 0 0 85.29  ماجستیر في الھندسة االنشائیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث محمد ایمن آالء عبد الباقي164 172 
80.77999 0 0 0 0 80.78  ماجستیر في الھندسة االنشائیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث غیاث مایا فانوس1436 173 
79.95999 0 0 0 0 79.96  ماجستیر في الھندسة االنشائیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث حسن محمود األحمدتي151 174 
79.70999 0 0 0 0 79.71  ماجستیر في الھندسة االنشائیة نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث خالد محمد علي شحاده278 175 
84.12999 0 0 0 0 84.13  ماجستیر في الھندسة االنشائیة موازي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة حماه غسان عائشة جوالق1260 176 
80.01999 0 0 0 0 80.02  ماجستیر في الھندسة االنشائیة موازي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة الفرات مظفر عبد الوھاب حمود1379 177 
78.84999 0 0 0 0 78.85  ماجستیر في الھندسة االلكترونیة نظامي خارج الجامعة إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة تشرین یاسر عمار برھوم107 178 
82.13999 0 0 0 0 82.14  ماجستیر في الھندسة االلكترونیة نظامي إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث بشیر روال الحسین10 179 
81.83999 0 0 0 0 81.84  ماجستیر في الھندسة االلكترونیة نظامي إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث حسن امیره حویري574 180 
79.86000 0 0 0 0 79.86  ماجستیر في الھندسة االلكترونیة نظامي إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث نادر آیھ الصالح685 181 
79.16999 0 0 0 0 79.17  ماجستیر في الھندسة االلكترونیة نظامي إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث محمد بتول مصطفى869 182 
78.95999 0 0 0 0 78.96  ماجستیر في الھندسة االلكترونیة نظامي إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث مصطفى عالم الضحاك218 183 
78.58999 0 0 0 0 78.59  ماجستیر في الھندسة االلكترونیة موازي إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث سلیم مھند الیونس1539 184 
77.51000 0 0 0 0 77.51  ماجستیر في الھندسة االلكترونیة موازي إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث بدر شذى ادریس193 185 
65.98000 0 0 0 0 65.98  ماجستیر في المناھج نظامي خارج الجامعة  إجازة في التربیة /التخطیط واإلدارة التربویة/ كلیة التربیة جامعة تشرین احمد  رزق هللا زعبي1721 186 
62.15000 0 0 0 0 62.15  ماجستیر في المناھج نظامي خارج الجامعة  إجازة في الشریعة كلیة الشریعة جامعة دمشق محمد ھیثم نصر هللا1487 187 
90.25 0 0 0 0 90.25  ماجستیر في المناھج نظامي إجازة في التربیة /التخطیط واإلدارة التربویة/ كلیة التربیة جامعة البعث ریاض ھبھ عوده995 188 
78.68000 0 0 0 0 78.68  ماجستیر في المناھج نظامي إجازة في التربیة /معلم صف/ كلیة التربیة جامعة البعث اسامھ مرح شلھوب1636 189 
75.66999 0 0 0 0 75.67  ماجستیر في المناھج نظامي إجازة في العلوم الریاضیة شعبة التحلیل الریاضي كلیة العلوم جامعة البعث خالد أحمد أیوب382 190 
73.01000 0 0 0 0 73.01  ماجستیر في المناھج نظامي إجازة في التربیة /مناھج وتقنیات التعلیم/ كلیة التربیة جامعة البعث رزق � ریمھ عاد625 191 
70.15000 70.875 64.89 57 35.8 70.15  ماجستیر في المناھج نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث عبد الحق خالدیة الطحلي394 192 
67.19000 0 0 0 0 67.19  ماجستیر في المناھج نظامي إجازة في التربیة /التخطیط واإلدارة التربویة/ كلیة التربیة جامعة البعث موسى ورده ادریس338 193 
66.81999 0 0 0 0 66.82  ماجستیر في المناھج نظامي إجازة في التربیة /مناھج وتقنیات التعلیم/ كلیة التربیة جامعة البعث یحیى رانیا محمد582 194 
65.40000 0 0 0 0 65.4  ماجستیر في المناھج نظامي إجازة في التربیة /التخطیط واإلدارة التربویة/ كلیة التربیة جامعة البعث ھمام نور علي دیب972 195 
64.95999 66.68 64.96 0 34.2 64.96  ماجستیر في المناھج نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث سلیمان نعیم علي1176 196 
63.56999 0 0 0 0 63.57  ماجستیر في المناھج نظامي إجازة في التربیة /التخطیط واإلدارة التربویة/ كلیة التربیة جامعة البعث محمد احمد االحمد748 197 
90.51399 0 0 0 0 90.514  ماجستیر في المناھج موازي إجازة في التربیة /معلم صف/ كلیة التربیة جامعة حماه راغب زینھ علوش675 198 
86.76999 0 0 0 0 86.77  ماجستیر في المناھج موازي إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة دمشق محمد رضوان القیق1402 199 
80.50099 0 0 0 0 80.501  ماجستیر في المناھج موازي إجازة في التربیة /معلم صف/ كلیة التربیة جامعة حماه ریاض ربا فخري175 200 
72.36000 0 0 0 0 72.36  ماجستیر في المحاصیل الحقلیة نظامي خارج الجامعة إجازة في الھندسة الزراعیة/محاصیل حقلیة كلیة الزراعة جامعة تشرین نزیھ لیلیان عز الدین1411 201 
80.96399 0 0 0 0 80.964  ماجستیر في المحاصیل الحقلیة نظامي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث مصلح ایمان كمالي537 202 
78.18800 0 0 0 0 78.188  ماجستیر في المحاصیل الحقلیة نظامي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث عبد الناصر مایا نصر1399 203 
77.98000 0 0 0 0 77.98  ماجستیر في المحاصیل الحقلیة نظامي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث علي نیفین العلي829 204 
76.29000 0 0 0 0 76.29  ماجستیر في المحاصیل الحقلیة نظامي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث محمد مھا الباكیر815 205 
76.28600 0 0 0 0 76.286  ماجستیر في المحاصیل الحقلیة نظامي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث محمد الیاسین بیان عنتبلي203 206 
75.17199 0 0 0 0 75.172  ماجستیر في المحاصیل الحقلیة موازي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث عدنان مایا المحمد723 207 
74.97200 0 0 0 0 74.972  ماجستیر في المحاصیل الحقلیة موازي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث زیاد احمد أباظ82 208 
74.72000 0 0 0 0 74.72  ماجستیر في القانون العام نظامي خارج الجامعة إجازة في الحقوق كلیة الحقوق جامعة تشرین علي ابراھیم شامي1578 209 



81.40000 0 0 0 0 81.4  ماجستیر في القانون العام نظامي إجازة في الحقوق كلیة الحقوق جامعة البعث یاسر زینب العموري2 210 
79.91999 0 0 0 0 79.92  ماجستیر في القانون العام نظامي إجازة في الحقوق كلیة الحقوق جامعة البعث إبراھیم مھند یحیى793 211 
79.69999 0 0 0 0 79.7  ماجستیر في القانون العام نظامي إجازة في الحقوق كلیة الحقوق جامعة البعث محمد احمد بكور98 212 
79.54000 0 0 0 0 79.54  ماجستیر في القانون العام نظامي إجازة في الحقوق كلیة الحقوق جامعة البعث عبد الغني احمد حاج موسى99 213 
79.05999 0 0 0 0 79.06  ماجستیر في القانون العام نظامي إجازة في الحقوق كلیة الحقوق جامعة البعث معین مرام شموس860 214 
77.13999 0 0 0 0 77.14  ماجستیر في القانون العام نظامي إجازة في الحقوق كلیة الحقوق جامعة البعث لطفي آمنھ الرویشدي566 215 
77.04000 0 0 0 0 77.04  ماجستیر في القانون العام نظامي إجازة في الحقوق كلیة الحقوق جامعة البعث احمد اریج العباس6 216 
84.58999 0 0 0 0 84.59  ماجستیر في القانون العام موازي إجازة في الحقوق كلیة الحقوق جامعة البعث محمد احمد بالل86 217 
75.31999 0 0 0 0 75.32  ماجستیر في القانون العام موازي إجازة في الحقوق كلیة الحقوق جامعة البعث سلیمان لبانة سالمة674 218 
74.96600 0 0 0 0 74.966  ماجستیر في القانون العام موازي إجازة في الحقوق كلیة الحقوق جامعة البعث فیصل جنان الرمضان288 219 
77.91999 0 0 0 0 77.92  ماجستیر في السیاحة نظامي إجازة في السیاحة كلیة السیاحة جامعة البعث محسن رنیم الزین526 220 
74.63999 0 0 0 0 74.64  ماجستیر في السیاحة نظامي إجازة في السیاحة كلیة السیاحة جامعة البعث عادل ثناء حرفوش171 221 
74.48000 0 0 0 0 74.48  ماجستیر في السیاحة نظامي إجازة في السیاحة كلیة السیاحة جامعة البعث ھیثم ساندي الصالح529 222 
70.26999 0 0 0 0 70.27  ماجستیر في السیاحة نظامي إجازة في السیاحة كلیة السیاحة جامعة البعث عبد هللا نادین عبد هللا261 223 
68.27999 0 0 0 0 68.28  ماجستیر في السیاحة نظامي إجازة في السیاحة كلیة السیاحة جامعة البعث ابراھیم الرا الحبیب509 224 
81.44000 0 0 0 0 81.44  ماجستیر في الریاضیات البحتة نظامي خارج الجامعة  إجازة في العلوم الریاضیة شعبة التحلیل الریاضي كلیة العلوم جامعة حماه احمد مجد عباس852 225 
88.30000 0 0 0 0 88.3  ماجستیر في الریاضیات البحتة نظامي إجازة في العلوم الریاضیة شعبة التحلیل الریاضي كلیة العلوم جامعة البعث محمد حمزه عساف451 226 
84.55999 0 0 0 0 84.56  ماجستیر في الریاضیات البحتة نظامي إجازة في العلوم الریاضیة شعبة التحلیل الریاضي كلیة العلوم جامعة البعث عمر فاطمھ الشمسیني518 227 
81.83999 0 0 0 0 81.84  ماجستیر في الریاضیات البحتة نظامي جبر كلیة العلوم جامعة البعث عباس نور الحلبي1573 228 
81.68000 0 0 0 0 81.68  ماجستیر في الریاضیات البحتة نظامي إجازة في العلوم الریاضیة شعبة التحلیل الریاضي كلیة العلوم جامعة البعث محمد ماھر قبالن542 229 
80.59999 0 0 0 0 80.6  ماجستیر في الریاضیات البحتة نظامي جبر كلیة العلوم جامعة البعث ادھم راما كتوب552 230 
80.47000 0 0 0 0 80.47  ماجستیر في الریاضیات البحتة موازي إجازة في العلوم الریاضیة شعبة التحلیل الریاضي كلیة العلوم جامعة دمشق احمد كوثر الجاسم1237 231 
77.63999 0 0 0 0 77.64  ماجستیر في الریاضیات البحتة موازي إجازة في العلوم الریاضیة شعبة التحلیل الریاضي كلیة العلوم جامعة الفرات احمد مشاري الرجاب1495 232 
69.80000 0 69.8 0 0 69.8  ماجستیر في الدراسات البالغیة والنقدیة نظامي خارج الجامعة  إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة حلب احمد ابراھیم حمود1716 233 
71.36000 75.28 71.36 0 39.6 71.36  ماجستیر في الدراسات البالغیة والنقدیة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث تحسین دیمھ طلیمات1373 234 
70.58999 0 70.59 0 0 70.59  ماجستیر في الدراسات البالغیة والنقدیة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث عبد العزیز ساره دعدوش79 235 
69.95999 0 69.96 0 0 69.96  ماجستیر في الدراسات البالغیة والنقدیة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث غازي رھف السلیمان1376 236 
67.51999 0 67.52 0 0 67.52  ماجستیر في الدراسات البالغیة والنقدیة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث احمد محمد زھیر الحسون983 237 
67.27999 0 67.28 0 0 67.28  ماجستیر في الدراسات البالغیة والنقدیة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث عاصي ملك الحسین500 238 
65.93000 69.765 65.93 0 36.8 65.93  ماجستیر في الدراسات البالغیة والنقدیة موازي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث عبد الرزاق صفاء المصطفى128 239 
65.91899 0 65.919 0 0 65.919  ماجستیر في الدراسات البالغیة والنقدیة موازي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة حماه عبد القادر محمد بھاء نبعة790 240 
87.97000 0 0 0 0 87.97  ماجستیر في التقانة الحیویة نظامي خارج الجامعة  إجازة دكتور في الطب البیطري كلیة الطب البیطري جامعة الفرات كمال نافع الطھ الصیادي426 241 
82.51999 0 0 0 0 82.52  ماجستیر في التقانة الحیویة نظامي إجازة في الصیدلة كلیة الصیدلة جامعة البعث اكرم دیانا القاسمي1357 242 
74.25 0 0 0 0 74.25  ماجستیر في التقانة الحیویة نظامي إجازة في علم الحیاة كلیة العلوم جامعة البعث مھذب عامر مشعل797 243 
74.12999 0 0 0 0 74.13  ماجستیر في التقانة الحیویة نظامي إجازة في علم الحیاة كلیة العلوم جامعة البعث محمد شذا السید ابراھیم290 244 
74.08000 0 0 0 0 74.08  ماجستیر في التقانة الحیویة نظامي إجازة في علم الحیاة كلیة العلوم جامعة البعث حسني إیناس سفر449 245 
73.38999 0 0 0 0 73.39  ماجستیر في التقانة الحیویة نظامي إجازة في علم الحیاة كلیة العلوم جامعة البعث عادل غنى سلیمان217 246 
81.98999 0 0 0 0 81.99  ماجستیر في التقانة الحیویة موازي قسم ھندسة التقانات الحیویة كلیة الھندسة التقنیة جامعة حلب عالء محمد ھاشم كیالي1493 247 
81.02300 0 0 0 0 81.023  ماجستیر في التقانة الحیویة موازي إجازة في الصیدلة كلیة الصیدلة جامعة البعث محمود عبد الرحمن التركماني958 248 
67.84999 0 0 0 0 67.85  ماجستیر في اإلرشاد النفسي نظامي خارج الجامعة  إجازة في علم النفس اختصاص إرشاد نفسي كلیة التربیة جامعة دمشق خلیل فادیھ ابو حالوه892 249 
65.83000 0 0 0 0 65.83  ماجستیر في اإلرشاد النفسي نظامي خارج الجامعة  إجازة في التربیة /إرشاد نفسي/ كلیة التربیة جامعة حلب شمس الدین ھزار السلوم214 250 
78.37000 0 0 0 0 78.37  ماجستیر في اإلرشاد النفسي نظامي إجازة في التربیة /إرشاد نفسي/ كلیة التربیة جامعة البعث مصطفى صبحیھ رناش37 251 
78.29000 0 0 0 0 78.29  ماجستیر في اإلرشاد النفسي نظامي إجازة في التربیة /إرشاد نفسي/ كلیة التربیة جامعة البعث یوسف دانیة الموسى1276 252 
78.23999 0 0 0 0 78.24  ماجستیر في اإلرشاد النفسي نظامي إجازة في التربیة /إرشاد نفسي/ كلیة التربیة جامعة البعث فاتح رزان العلي138 253 
74.37999 0 0 0 0 74.38  ماجستیر في اإلرشاد النفسي نظامي إجازة في التربیة /إرشاد نفسي/ كلیة التربیة جامعة البعث عبد الجواد ریم محمود1058 254 
72.23000 0 0 0 0 72.23  ماجستیر في اإلرشاد النفسي نظامي إجازة في التربیة /إرشاد نفسي/ كلیة التربیة جامعة البعث كمال آمال األحمد1064 255 
71.87999 0 0 0 0 71.88  ماجستیر في اإلرشاد النفسي نظامي إجازة في التربیة /إرشاد نفسي/ كلیة التربیة جامعة البعث عبد المسیح ماري جنوره1173 256 
71.36000 0 0 0 0 71.36  ماجستیر في اإلرشاد النفسي موازي  إجازة في التربیة /إرشاد نفسي/ كلیة التربیة جامعة البعث یوسف زینھ الحمدان285 257 
70.23000 0 0 0 0 70.23  ماجستیر في اإلرشاد النفسي موازي  إجازة في التربیة /إرشاد نفسي/ كلیة التربیة جامعة البعث عبد السالم سھیر الوھبان1509 258 
70.16999 0 0 0 0 70.17  ماجستیر في اإلرشاد النفسي موازي  إجازة في التربیة /إرشاد نفسي/ كلیة التربیة جامعة البعث مطانس رھان صلیبي188 259 
84.13999 0 0 0 0 84.14  ماجستیر في اإلدارة الھندسیة و اإلنشاء نظامي خارج الجامعة  إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة حماه ناصر آالء المحمد علي1300 260 
84.79000 0 0 0 0 84.79  ماجستیر في اإلدارة الھندسیة و اإلنشاء نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث حسان نور حجیر20 261 
81.47000 0 0 0 0 81.47  ماجستیر في اإلدارة الھندسیة و اإلنشاء نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث جھاد معتز انطكلي331 262 



80.93000 0 0 0 0 80.93  ماجستیر في اإلدارة الھندسیة و اإلنشاء نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث امین مروة یوسف952 263 
79.76999 0 0 0 0 79.77  ماجستیر في اإلدارة الھندسیة و اإلنشاء نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث مصطفى دانیھ عبد الھادي1262 264 
79.37400 0 0 0 0 79.374  ماجستیر في اإلدارة الھندسیة و اإلنشاء نظامي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث زخور ریم حنوش651 265 
82.23000 0 0 0 0 82.23  ماجستیر في اإلدارة الھندسیة و اإلنشاء موازي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة حماه رضوان أمل علي من483 266 
78.73999 0 0 0 0 78.74  ماجستیر في اإلدارة الھندسیة و اإلنشاء موازي إجازة في الھندسة المدنیة عام كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث میشیل سومر غالي760 267 
74.94999 0 0 0 0 74.95  ماجستیر في اإلدارة الفندقیة نظامي خارج الجامعة اإلدارة الفندقیة كلیة السیاحة جامعة طرطوس ندیم علي علي578 268 
88.79000 0 0 0 0 88.79  ماجستیر في اإلدارة الفندقیة نظامي اإلدارة الفندقیة كلیة السیاحة جامعة البعث یزید میري سعود141 269 
87.65000 0 0 0 0 87.65  ماجستیر في اإلدارة الفندقیة نظامي اإلدارة الفندقیة كلیة السیاحة جامعة البعث حسن نسرین فارو140 270 
79.65000 0 0 0 0 79.65  ماجستیر في اإلدارة الفندقیة نظامي اإلدارة الفندقیة كلیة السیاحة جامعة البعث یاسر عمار باخص101 271 
78.33000 0 0 0 0 78.33  ماجستیر في اإلدارة الفندقیة نظامي اإلدارة الفندقیة كلیة السیاحة جامعة البعث خالد حسین األحمد396 272 
77.13999 0 0 0 0 77.14  ماجستیر في اإلدارة الفندقیة نظامي اإلدارة الفندقیة كلیة السیاحة جامعة البعث محمد سوزان برابو803 273 
74.97000 0 0 0 0 74.97  ماجستیر في اإلدارة الفندقیة موازي اإلدارة الفندقیة كلیة السیاحة جامعة البعث اشرف حسین المحمد668 274 
74.69999 0 0 0 0 74.7  ماجستیر في اإلدارة الفندقیة موازي اإلدارة الفندقیة كلیة السیاحة جامعة البعث مالك آنیھ المحمد642 275 
83.86000 0 0 0 0 83.86  ماجستیر حفر اآلبار النفطیة والغازیة ومعداتھا نظامي خارج الجامعة إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة الفرات احمود عالء الخاطر332 276 
88.77999 0 0 0 0 88.78  ماجستیر حفر اآلبار النفطیة والغازیة ومعداتھا نظامي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث حسین جعفر حسین607 277 
81.20999 0 0 0 0 81.21  ماجستیر حفر اآلبار النفطیة والغازیة ومعداتھا نظامي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث محمد محمود الموسى308 278 
80.06999 0 0 0 0 80.07  ماجستیر حفر اآلبار النفطیة والغازیة ومعداتھا نظامي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث مثقال حسام الدریعي102 279 
79.41000 0 0 0 0 79.41  ماجستیر حفر اآلبار النفطیة والغازیة ومعداتھا نظامي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث علي أمجد الحسن713 280 
79.08000 0 0 0 0 79.08  ماجستیر حفر اآلبار النفطیة والغازیة ومعداتھا نظامي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث احمد محمد نور خالوصي725 281 
79.70999 0 0 0 0 79.71  ماجستیر حفر اآلبار النفطیة والغازیة ومعداتھا موازي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة الفرات عبد محمد خیر الحساني1333 282 
77.48000 0 0 0 0 77.48  ماجستیر حفر اآلبار النفطیة والغازیة ومعداتھا موازي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة الفرات تركي محمد الصالح74 283 
89.62999 0 0 0 0 89.63  ماجستیر تربیة الطفل نظامي خارج الجامعة  إجازة في التربیة /معلم صف/ كلیة التربیة جامعة حماه عدنان خالده الحسین929 284 
89.37000 0 0 0 0 89.37  ماجستیر تربیة الطفل نظامي إجازة في التربیة / ریاض أطفال / كلیة التربیة جامعة البعث یوسف دیانا بازو12 285 
85.91000 0 0 0 0 85.91  ماجستیر تربیة الطفل نظامي إجازة في التربیة /معلم صف/ كلیة التربیة جامعة البعث سمیر رھف البدور52 286 
85.68000 0 0 0 0 85.68  ماجستیر تربیة الطفل نظامي إجازة في التربیة /معلم صف/ كلیة التربیة جامعة البعث محمد علیا ابو الروس397 287 
85.20999 0 0 0 0 85.21  ماجستیر تربیة الطفل نظامي إجازة في التربیة /معلم صف/ كلیة التربیة جامعة البعث عبد الحمید ریم االسعد الخازم1254 288 
84.19000 0 0 0 0 84.19  ماجستیر تربیة الطفل نظامي إجازة في التربیة /معلم صف/ كلیة التربیة جامعة البعث نبھان بارعھ الدكر996 289 
78.52999 0 0 0 0 78.53  ماجستیر تربیة الطفل نظامي إجازة في التربیة / ریاض أطفال / كلیة التربیة جامعة البعث محمد رزان الدرویش47 290 
71.01000 0 0 0 0 71.01  ماجستیر تربیة الطفل نظامي إجازة في التربیة / ریاض أطفال / كلیة التربیة جامعة البعث إبراھیم ریم إبراھیم292 291 
67.05999 0 0 0 0 67.06  ماجستیر تربیة الطفل نظامي إجازة في التربیة / ریاض أطفال / كلیة التربیة جامعة البعث ناجز نغم ابراھیم57 292 
89.55400 0 0 0 0 89.554  ماجستیر تربیة الطفل موازي إجازة في التربیة /معلم صف/ كلیة التربیة جامعة حماه عوض ماھر حمدو124 293 
88.91000 0 0 0 0 88.91  ماجستیر تربیة الطفل موازي إجازة في التربیة /معلم صف/ كلیة التربیة جامعة حماه محمد فاطمة عاشق1147 294 
88.12000 0 0 0 0 88.12  ماجستیر تربیة الطفل موازي إجازة في التربیة /معلم صف/ كلیة التربیة جامعة حماه محمد صفا المحمود859 295 
73.33999 0 0 0 0 73.34  ماجستیر الفیزیاء النظریة نظامي خارج الجامعة  إجازة في العلوم الفیزیائیة كلیة العلوم جامعة حلب جمعھ آالء االحمد1604 296 
87.27999 0 0 0 0 87.28  ماجستیر الفیزیاء النظریة نظامي إجازة في العلوم الفیزیائیة كلیة العلوم جامعة البعث میالد شعیب الحسین شمعھ222 297 
85.88999 0 0 0 0 85.89  ماجستیر الفیزیاء النظریة نظامي إجازة في العلوم الفیزیائیة كلیة العلوم جامعة البعث صالح مھا مشعل4 298 
82.51000 0 0 0 0 82.51  ماجستیر الفیزیاء النظریة نظامي إجازة في العلوم الفیزیائیة كلیة العلوم جامعة البعث خالد قصي المھین117 299 
80.45999 0 0 0 0 80.46  ماجستیر الفیزیاء النظریة نظامي إجازة في العلوم الفیزیائیة كلیة العلوم جامعة البعث حسن نور العین خالوصي59 300 
78.94999 0 0 0 0 78.95  ماجستیر الفیزیاء النظریة نظامي إجازة في العلوم الفیزیائیة كلیة العلوم جامعة البعث محمد ملك العلي130 301 
72.5 0 0 0 0 72.5  ماجستیر الفیزیاء النظریة موازي إجازة في العلوم الفیزیائیة كلیة العلوم جامعة البعث یوسف عمار محفوض234 302 
72.44000 0 0 0 0 72.44  ماجستیر الفیزیاء النظریة موازي إجازة في العلوم الفیزیائیة كلیة العلوم جامعة البعث راسم یارا الزوري360 303 
80.91000 0 80.91 0 0 80.91  ماجستیر الدراسات اللغویة نظامي خارج الجامعة  إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة حماه رامي رواد عرعور1202 304 
78.14800 82.19 78.148 64 38.4 87.58  ماجستیر الدراسات اللغویة نظامي خارج الجامعة  إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة حماه معتز شھد األمیر470 305 
86.83999 0 86.84 0 0 86.84  ماجستیر الدراسات اللغویة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث محمود رزان أبو اسماعیل366 306 
78.98799 0 78.988 76 0 80.98  ماجستیر الدراسات اللغویة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث مروان سمر البیطار773 307 
78.57199 0 78.572 77 0 79.62  ماجستیر الدراسات اللغویة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث عبد المعین عائشھ الحالق693 308 
77.15000 0 77.15 74 0 79.25  ماجستیر الدراسات اللغویة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث یوسف ایاد عاصي1234 309 
76.79000 0 76.79 0 0 76.79  ماجستیر الدراسات اللغویة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث ھیسم روال خیرهللا1046 310 
76.18599 69.155 76.186 73 30 78.31  ماجستیر الدراسات اللغویة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث غازي منتجب النقري108 311 
75.43399 72.795 75.434 74 34.6 76.39  ماجستیر الدراسات اللغویة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث علي ریم حسن554 312 
74.94999 0 74.95 0 0 74.95  ماجستیر الدراسات اللغویة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث محمد فاطمھ الحدید362 313 
73.76000 0 73.76 0 0 73.76  ماجستیر الدراسات اللغویة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث محمد خلیل تسنیم المھباني243 314 
73.56999 0 73.57 0 0 73.57  ماجستیر الدراسات اللغویة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث عبد الرحمن خدیجھ حدید752 315 



73.66200 0 73.662 57 0 84.77  ماجستیر الدراسات اللغویة موازي إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة طرطوس كمال ساره لیلى649 316 
72.58399 75.02 72.584 59 34.2 81.64  ماجستیر الدراسات اللغویة موازي إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة طرطوس محمد سنا لیلى191 317 
69.73000 0 69.73 0 0 69.73  ماجستیر الدراسات اللغویة موازي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة حماه محمد إیمان جرجنازي907 318 
68.56199 73.681 68.562 0 39.4 68.562  ماجستیر الدراسات اللغویة موازي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة حماه نضال أنوار ورد1542 319 
77.72799 73.64 77.728 76 34.2 78.88  ماجستیر الدراسات األدبیة نظامي خارج الجامعة  إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة طرطوس علي خضر زغبور591 320 
76.09999 0 76.1 0 0 76.1  ماجستیر الدراسات األدبیة نظامي خارج الجامعة  إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة تشرین احمد بشرى بدور1412 321 
88.27999 0 88.28 0 0 88.28  ماجستیر الدراسات األدبیة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث جمال عبد النا سمر السباعي61 322 
78.79000 0 78.79 0 0 78.79  ماجستیر الدراسات األدبیة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث رشید دیما خلیل550 323 
74.17600 71.08 74.176 76 34.6 72.96  ماجستیر الدراسات األدبیة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث عز الدین محي الدین عزو378 324 
73.08999 0 73.09 0 0 73.09  ماجستیر الدراسات األدبیة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث رامز دعاء المغربل226 325 
72.11599 65.23 72.116 74 29.8 70.86  ماجستیر الدراسات األدبیة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث حمادو محمد شربوطلي628 326 
72.08999 0 72.09 0 0 72.09  ماجستیر الدراسات األدبیة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث ابراھیم عبدالرحمن حمشو927 327 
71.22599 0 71.226 66 0 74.71  ماجستیر الدراسات األدبیة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث حسن ابراھیم ابراھیم حسن627 328 
70.91999 0 70.92 60 0 78.2  ماجستیر الدراسات األدبیة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث محمد زھراء بوبو740 329 
70.14600 69.855 70.146 69 34.4 70.91  ماجستیر الدراسات األدبیة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث علي عروة احمد417 330 
69.98000 0 69.98 0 0 69.98  ماجستیر الدراسات األدبیة نظامي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث محمد كامل حمزة خلف1128 331 
70.42479 0 70.4248 64 0 74.708  ماجستیر الدراسات األدبیة موازي إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة حماه مسلم محمد محمد سعید932 332 
69.69200 0 69.692 71 0 68.82  ماجستیر الدراسات األدبیة موازي إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث عدنان علي عبد الرحمن1049 333 
69.33000 74.665 69.33 0 40 69.33  ماجستیر الدراسات األدبیة موازي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث حسن صالح دیب750 334 
67.51999 0 67.52 0 0 67.52  ماجستیر الدراسات األدبیة موازي إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة حماه عبد الباسط رانیة الشیخ ابراھیم916 335 
60.86999 60.87 0 0 34.2 53.34  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة الفرنسیة نظامي خارج الجامعة(معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة الفرنسیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة دمشق احمد خزامى سلیمان1077 336 
55.81999 55.82 0 0 26.6 58.44  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة الفرنسیة نظامي خارج الجامعة(معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة الفرنسیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة تشرین علي سومرینا ابو سماحھ1109 337 
64.34500 64.345 0 0 30.6 67.49  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة الفرنسیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة الفرنسیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث سامر یزن لیوس315 338 
64.20999 64.21 0 0 33.8 60.82  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة الفرنسیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة الفرنسیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث محمد یزن عباس307 339 
62.70000 62.7 0 0 27.8 69.8  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة الفرنسیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة الفرنسیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث حسین فاطمھ قرنداش666 340 
59.35499 59.355 0 0 28.2 62.31  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة الفرنسیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة الفرنسیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث علي حنین دیب986 341 
57.97999 57.98 0 0 25.6 64.76  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة الفرنسیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة الفرنسیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث أكرم شام حالحیل1155 342 
57.04999 57.05 0 0 28.2 57.7  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة الفرنسیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة الفرنسیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث عدنان بدور فرزات567 343 
81.14499 81.145 72.29 0 45 72.29  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي خارج الجامعة(معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة تشرین رعد دانھ عیسي966 344 
77.01499 77.015 0 0 49 56.03  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي خارج الجامعة(معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة دمشق یاسر یسرى حمامھ411 345 
72.75299 72.753 0 0 38 69.506  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي خارج الجامعة(معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة حماه حافظ محمد علوش788 346 
71.15000 71.15 61.9 0 40.2 61.9  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي خارج الجامعة(معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة دمشق رامز میرنا خلوف1774 347 
77.81999 77.82 0 0 42.8 70.04  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث احمد االء الخطیب34 348 
76.67500 76.675 0 0 45.6 62.15  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث محمود یوسف خضور323 349 
76.27500 76.275 0 0 45.2 62.15  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث رأفت حمزه خلیل1366 350 
75.68000 75.68 0 0 41.6 68.16  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث صبحي رحاب المحمد1122 351 
75.05500 75.055 0 0 44 62.11  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث عبد القادر باسل الحسین583 352 
73.87999 73.88 0 0 44.6 58.56  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث عدنان حسام الكردي676 353 
73.27500 73.275 65.35 0 40.6 65.35  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث فالح جنى السباعي235 354 
72.63999 72.64 0 0 43.6 58.08  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث محمد میمونھ العلي557 355 
72.26999 72.27 0 0 41 62.54  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث ماجد ولید الھندي340 356 
71.79499 71.795 0 0 43.6 56.39  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث محمد ھیفاء عموري647 357 
71.75 71.75 0 0 38 67.5  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث ھیثم ھدى رجب176 358 
69.80000 69.8 0 0 38.4 62.8  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة موازي(معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث نمر سعاد النمر486 359 
68.72499 68.725 60.65 0 38.4 60.65  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة موازي(معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث حمادو رامي شربوطلي287 360 
68.03500 68.035 0 0 38.8 58.47  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة موازي(معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث عبد المجید سوزان ملحم525 361 
66.65699 66.657 0 0 34.8 63.714  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة موازي(معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة حماه خالد محمد علي ھي919 362 
66.26000 66.26 62.52 0 35 62.52  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة موازي(معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث ادونیا نھرین كنھ724 363 
75.19499 75.195 0 0 36 78.39  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة نظامي(معھد اللغات) (خارج الجامع إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة حماه تمام رانیا األصفر923 364 
74.70500 74.705 64.686 60 40.8 67.81  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة نظامي(معھد اللغات) (خارج الجامع إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة دمشق جالل احمد سلیمان الحمود1018 365 
73.74099 73.741 0 0 32.8 81.882  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة نظامي(معھد اللغات) (خارج الجامع إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة حماه مجد وفاء الكیالني913 366 
71.85500 71.855 0 0 37.4 68.91  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة نظامي(معھد اللغات) (خارج الجامع إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة حلب یوسف إیاد اسماعیل1027 367 
75.47000 75.47 0 0 39.2 72.54  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث بھزر ھیا حشمھ440 368 



74.39499 74.395 0 0 38.6 71.59  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث محمد رضوان لیلى شاھین97 369 
71.03500 71.035 0 0 39.2 63.67  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث شریف سوسن سلمان581 370 
69.89499 69.895 61.394 59 38.4 62.99  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث الیاس بیتر عطیة501 371 
69.80500 69.805 72.726 66 31.2 77.21  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث ایمن رفیف عون611 372 
69.26999 69.27 0 0 35.6 67.34  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث بھزر لین حشمة441 373 
68.91999 68.92 0 0 35.4 67.04  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث عبد المنان احمد العكاري593 374 
68.17500 68.175 60.29 59 37.6 61.15  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث محمد فاطمة أدریس1194 375 
68.09500 68.095 66.274 64 34.2 67.79  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث محمد احمد الھالل584 376 
67.86499 67.865 0 0 38 59.73  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث نواف فداء الشاھین830 377 
67.79499 67.795 0 0 37 61.59  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث ودیع انطوانیھ حداد637 378 
66.28500 66.285 0 0 39 54.57  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث احمد سمر المحمد1592 379 
65.08499 65.085 60.342 57 33.8 62.57  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث عدنان عمر حبیجان347 380 
65.05999 65.06 0 0 33 64.12  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث خالد رشا الثلجھ612 381 
63.84500 63.845 0 0 33.2 61.29  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة موازي(معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث محمود امل ناصر1021 382 
63.36500 63.365 0 0 32.8 61.13  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة موازي(معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث جمال الدین شكریھ فرج المصري1180 383 
62.01499 62.015 0 0 33.4 57.23  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة موازي(معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث یحیى لمى ابراھیم652 384 
59.22499 59.225 62.91 66 28.8 60.85  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة االنكلیزیة موازي(معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة االنكلیزیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث صلطان مي االحمد862 385 
79.47000 0 0 0 0 79.47  ماجستیر التأھیل والتخصص في البیئة وتغیر المناخ نظامي خارج الجامعة اجازة في الھندسة البتروكیمیائیة قسم ھـ.صناعات بتروكیمیائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة الفرات خالد محمود الكشیر540 386 
80.86000 0 0 0 0 80.86  ماجستیر التأھیل والتخصص في البیئة وتغیر المناخ نظامي إجازة في علم المعادن كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث جمال سفانھ القشعم681 387 
78.90000 0 0 0 0 78.9  ماجستیر التأھیل والتخصص في البیئة وتغیر المناخ نظامي إجازة في الھندسة الغذائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة البعث عدنان رؤى نونو831 388 
77.48000 0 0 0 0 77.48  ماجستیر التأھیل والتخصص في البیئة وتغیر المناخ نظامي إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث جمال علي عواد153 389 
77.16000 0 0 0 0 77.16  ماجستیر التأھیل والتخصص في البیئة وتغیر المناخ نظامي إجازة في الھندسة المدنیة / قسم  ھندسة وإدارة الموارد المائی كلیة الھندسة المدنیة جامعة البعث خالد محمد أشرف اسعد771 390 
76.87999 0 0 0 0 76.88  ماجستیر التأھیل والتخصص في البیئة وتغیر المناخ نظامي إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث محمد ادھم محمد ماھر المسدي224 391 
79.19000 0 0 0 0 79.19  ماجستیر التأھیل والتخصص في البیئة وتغیر المناخ موازي إجازة في الھندسة الكیمیائیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة الفرات جمال نایف المنیزل1426 392 
79.16999 0 0 0 0 79.17  ماجستیر التأھیل والتخصص في البیئة وتغیر المناخ موازي إجازة في العلوم الریاضیة شعبة التحلیل الریاضي كلیة العلوم جامعة حماه عیسى عمران عیسى36 393 
82.61000 0 0 0 0 82.61  ماجستیر االقتصاد الزراعي نظامي خارج الجامعة  اجازة خاصة في الھندسة الزراعیة اختصاص اقتصاد زراعي كلیة الزراعة جامعة حماه فایز نور الالذقاني498 394 
82.88999 0 0 0 0 82.89  ماجستیر االقتصاد الزراعي نظامي إجازة في االقتصاد كلیة االقتصاد جامعة البعث محمد رغد حمدوش965 395 
78.09999 0 0 0 0 78.1  ماجستیر االقتصاد الزراعي نظامي إجازة في االقتصاد كلیة االقتصاد جامعة البعث عامر وائل الكردي911 396 
77.88999 0 0 0 0 77.89  ماجستیر االقتصاد الزراعي نظامي إجازة في االقتصاد كلیة االقتصاد جامعة البعث فرج راما واكیم90 397 
77.73000 0 0 0 0 77.73  ماجستیر االقتصاد الزراعي نظامي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث مالك آالء حسن448 398 
76.41799 0 0 0 0 76.418  ماجستیر االقتصاد الزراعي نظامي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث سلیمان روان دربولي1005 399 
77.19000 0 0 0 0 77.19  ماجستیر االقتصاد الزراعي موازي اجازة خاصة في الھندسة الزراعیة اختصاص اقتصاد زراعي كلیة الزراعة جامعة حماه صخر ذو الفقار حیدر706 400 
77.01999 0 0 0 0 77.02  ماجستیر االقتصاد الزراعي موازي اجازة خاصة في الھندسة الزراعیة اختصاص اقتصاد زراعي كلیة الزراعة جامعة تشرین محمد محمود غانم1709 401 
78.28199 0 0 0 0 78.282  ماجستیر  في وقایة نبات نظامي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث یونس غدیر مخلوف202 402 
77.75 0 0 0 0 77.75  ماجستیر  في وقایة نبات نظامي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث محمد بیان المصطفى436 403 
76.20999 0 0 0 0 76.21  ماجستیر  في وقایة نبات نظامي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث رجب عبد الحكیم الرجب43 404 
76.17199 0 0 0 0 76.172  ماجستیر  في وقایة نبات نظامي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث اكرم رقیھ الموصلي271 405 
76.11599 0 0 0 0 76.116  ماجستیر  في وقایة نبات نظامي إجازة عامة في الھندسة الزراعیة كلیة الزراعة جامعة البعث لقمان علي حمادي91 406 
65.34999 65.35 63.5 0 33.6 63.5  دبلوم التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي خارج الجامعة (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة تشرین جورج بشار أشقر634 407 
65.01000 65.01 62.82 0 33.6 62.82  دبلوم التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي خارج الجامعة (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة حلب خالد أسعد الذیب393 408 
64.58000 64.58 0 0 33 63.16  دبلوم التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي خارج الجامعة (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة طرطوس رحال یارا محمد989 409 
64.43000 64.43 0 0 30 68.86  دبلوم التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي خارج الجامعة (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة حلب عبد الباسط عبد الرحمن عبد الحي388 410 
71.30500 71.305 66.21 0 38.2 66.21  دبلوم التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث سلیمان امتثال المصري1123 411 
66.93499 66.935 0 0 37 59.87  دبلوم التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث حامد رشا محمود377 412 
66.91000 66.91 0 0 36.4 61.02  دبلوم التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث سدیف سوزان األسعد375 413 
66.56999 66.57 0 0 36.6 59.94  دبلوم التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث بسام یحیى االحمد239 414 
66.31500 66.315 0 0 35.4 61.83  دبلوم التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث عبد المولى اسماء الجبولي131 415 
66.29499 66.295 0 0 35.4 61.79  دبلوم التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث سلمان رنیم جنیدي372 416 
65.89499 65.895 0 0 34.8 62.19  دبلوم التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث محمد عبد الرحمن عوده404 417 
65.63999 65.64 0 0 36 59.28  دبلوم التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث محمد ناصر ضحى الزین677 418 
65.40499 65.405 62.01 0 34.4 62.01  دبلوم التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث جھاد علي المحمد562 419 
65.19999 65.2 0 0 34.2 62  دبلوم التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث غسان ھناء اسعد الخطیب428 420 
65.15499 65.155 0 0 34.8 60.71  دبلوم التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة نظامي (معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث عیسى رنا دیوب172 421 



64.05100 64.051 0 0 35.4 57.302  دبلوم التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة موازي(معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة حماه ابراھیم سامي العلي ادریس992 422 
64.04000 64.04 0 0 34.2 59.68  دبلوم التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة موازي(معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث عبد الجلیل مروه الشامي1743 423 
61.91500 61.915 0 0 31.8 60.23  دبلوم التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة موازي(معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة البعث رفعت رنیم حلبیھ1496 424 
58.77999 58.78 0 0 30 57.56  دبلوم التأھیل والتخصص في تعلیم اللغة العربیة موازي(معھد اللغات) إجازة في اآلداب قسم اللغة العربیة وآدابھا كلیة اآلداب جامعة حماه محمد أحمد جوخدار1717 425 
77.09999 0 0 0 0 77.1  دبلوم التأھیل والتخصص في الطاقة الشمسیة نظامي خارج الجامعة إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة حلب احمد عبد القادر عنتر515 426 
77.02999 0 0 0 0 77.03  دبلوم التأھیل والتخصص في الطاقة الشمسیة نظامي خارج الجامعة إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة حلب ھیثم محمد جركس902 427 
73.23999 0 0 0 0 73.24  دبلوم التأھیل والتخصص في الطاقة الشمسیة نظامي خارج الجامعة إجازة في ھندسة القوى المیكانیكیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة دمشق عبداللطیف حیدر ھنو967 428 
80.55000 0 0 0 0 80.55  دبلوم التأھیل والتخصص في الطاقة الشمسیة نظامي إجازة في علم المعادن كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث ھاشم محمد خضور370 429 
79.91000 0 0 0 0 79.91  دبلوم التأھیل والتخصص في الطاقة الشمسیة نظامي إجازة في ھندسة المیكاترونیك كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث عبد الغني محمد حبقة738 430 
79.12999 0 0 0 0 79.13  دبلوم التأھیل والتخصص في الطاقة الشمسیة نظامي إجازة في علم المعادن كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث خالد فرح البقاعي286 431 
77.95999 0 0 0 0 77.96  دبلوم التأھیل والتخصص في الطاقة الشمسیة نظامي إجازة في ھندسة التصمیم واإلنتاج كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث یوسف علي علي385 432 
74.5 0 0 0 0 74.5  دبلوم التأھیل والتخصص في الطاقة الشمسیة نظامي إجازة في ھندسة القوى المیكانیكیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث عبد السالم علي األحمد879 433 
73.06999 0 0 0 0 73.07  دبلوم التأھیل والتخصص في الطاقة الشمسیة نظامي إجازة في ھندسة القوى المیكانیكیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث حسن محمد االبرش1454 434 
72.61000 0 0 0 0 72.61  دبلوم التأھیل والتخصص في الطاقة الشمسیة نظامي إجازة في ھندسة القوى المیكانیكیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث محمود عبد العزیز عبد اللطیف136 435 
72.45999 0 0 0 0 72.46  دبلوم التأھیل والتخصص في الطاقة الشمسیة نظامي إجازة في ھندسة القوى المیكانیكیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث سابت روان المحمود1184 436 
72.44999 0 0 0 0 72.45  دبلوم التأھیل والتخصص في الطاقة الشمسیة نظامي إجازة في ھندسة القوى المیكانیكیة كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث سلیمان عبد الكریم االحمد1177 437 
77.22000 0 0 0 0 77.22  دبلوم التأھیل والتخصص في الطاقة الشمسیة موازي إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث عامر محمد صالح الحلواني384 438 
76.55999 0 0 0 0 76.56  دبلوم التأھیل والتخصص في الطاقة الشمسیة موازي إجازة في ھندسة المیكاترونیك كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث علي خضر طھ847 439 
76.52400 0 0 0 0 76.524  دبلوم التأھیل والتخصص في الطاقة الشمسیة موازي إجازة في ھندسة التحكم اآللي والحواسیب كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة حلب امجد عالء المصري228 440 
76.34999 0 0 0 0 76.35  دبلوم التأھیل والتخصص في الطاقة الشمسیة موازي إجازة في الھندسة االلكترونیة واالتصاالت كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة جامعة البعث ابراھیم باسل السلیم413 441 
80.87000 0 0 0 0 80.87  الكیمیاء الفیزیائیة نظامي خارج الجامعة إجازة في العلوم الكیمیائیة (شعبة الكیمیاء البحتة) كلیة العلوم جامعة طرطوس أحمد بشرى ابازید1 442 
82.58999 0 0 0 0 82.59  الكیمیاء الفیزیائیة نظامي إجازة في العلوم الكیمیائیة (شعبة الكیمیاء التطبیقیة) كلیة العلوم جامعة البعث أمین بسام باشات429 443 
82.20999 0 0 0 0 82.21  الكیمیاء الفیزیائیة نظامي إجازة في العلوم الكیمیائیة (شعبة الكیمیاء التطبیقیة) كلیة العلوم جامعة البعث محمد فتحي رنیم االنصاري1131 444 
80.61000 0 0 0 0 80.61  الكیمیاء الفیزیائیة نظامي إجازة في العلوم الكیمیائیة (شعبة الكیمیاء التطبیقیة) كلیة العلوم جامعة البعث محمد تاج عبد الباري السكاف425 445 
78.77999 0 0 0 0 78.78  الكیمیاء الفیزیائیة نظامي إجازة في العلوم الكیمیائیة (شعبة الكیمیاء البحتة) كلیة العلوم جامعة البعث احمد ھال صبح443 446 
77.02999 0 0 0 0 77.03  الكیمیاء الفیزیائیة نظامي إجازة في العلوم الكیمیائیة (شعبة الكیمیاء البحتة) كلیة العلوم جامعة البعث محمد بالل العزو438 447 
74.79000 0 0 0 0 74.79  الكیمیاء الفیزیائیة موازي إجازة في العلوم الكیمیائیة (شعبة الكیمیاء التطبیقیة) كلیة العلوم جامعة البعث عبد الحلیم االء قمحیھ767 448 
74.76999 0 0 0 0 74.77  الكیمیاء الفیزیائیة موازي إجازة في العلوم الكیمیائیة (شعبة الكیمیاء التطبیقیة) كلیة العلوم جامعة البعث خالد اسراء الموسى78 449 
81.73000 0 0 0 0 81.73   ماجستیر في طرائق استكشاف النفط والغاز نظامي خارج الجامعة  إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة الفرات نوري سومر ادریس586 450 
80.84999 0 0 0 0 80.85   ماجستیر طرائق استكشاف النفط والغاز موازي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة الفرات جمعھ ابراھیم المحمد963 451 
79.62000 0 0 0 0 79.62   ماجستیر طرائق استكشاف النفط والغاز موازي إجازة في الھندسة البترولیة كلیة الھندسة الكیمیائیة والبترولیة جامعة الفرات ربیع  ساریة الحمد العباس955 452 


