
 الجمهورية العربية السورية   

    وزارة التعليم العالي

الرغبة املقبول هبامعدل التفاضلدورة التفاضلاجلنسيةاتريخ امليالداسم األمالكنيةاسم األباالسممصدر الشهادةرقم االكتتابالتسلسل

دمشق-اهلندسة املعلوماتية86.889األوىلعريب عراقي2001هياماملهناابسل انصررانيهريف دمشق125350

دمشق-اهلندسة املعلوماتية77.889الثانيةعريب عراقي2001رويدهحسنيحسنرشادمشق240003

دمشق-اهلندسة املعلوماتية77.296الثانيةعريب عراقي2001اسيلاجلبوريمجال صائبمسارةريف دمشق326123

دمشق-اهلندسة املعلوماتية75.296الثانيةعريب عراقي2000هندعطا هللا رمضاويعبد السالممصطفىدمشق424586

دمشق-اهلندسة املدنية79.407الثانيةعريب عراقي2000ندىعدانن العبيديمهندعداننريف دمشق516048

دمشق-اهلندسة املدنية78.481الثانيةعريب عراقي2002سوسنحقي السامرائيامساعيلمهيمنريف دمشق618013

دمشق-اهلندسة الطبية80.593الثانيةعريب اردين2001سلوىابراهيم جنم الدينمصباحماايدمشق733883

عصام الدينعماددمشق826151
عبداحلميد عبد هللا 

إبراهيم
حلب-هندسة الطريان83.963الثانيةعريب مصري2001هند

الالذقية-اهلندسة الطبية90.963الثانيةعريب عراقي2001عبريالطائيمحيد الزماملرتضىالالذقية99878

دمشق1018451
الناصر 
احلسني

68الثانيةعريب عراقي2001فاطمهعمرانعلي
الكلية التطبيقية 

دمشق-(ميكاترونيكس)
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63.519األوىلعريب عراقي2000ليلىالفيداويشاكركرميالالذقية1112603
تقنيات )الكلية التطبيقية 

الالذقية-(حاسوب

دمشق-االقتصــــاد67.111الثانيةعريب اردين2002عائشهمنر دنديسجمديحمموددمشق1219105

دمشق-االقتصــــاد62.037األوىلعريب سعودي2001مساهراخللفسامرمطيعةدمشق1339252

وانغجيان فونغرن شياودمشق1433303
شياو 
هوا

دمشق-االقتصــــاد59.296الثانيةصيين2002

الشابندرحممد اثمرحسنيدمشق1527073
رانية 
حممود

دمشق-االقتصــــاد58.667األوىلعريب عراقي2000

محص-االقتصــــاد54.889األوىلعريب لبناين2002نوراامحدصايفعارفمحص1614352

طرطوس-االقتصــــاد68.481األوىلعريب عراقي2000زينبامساعيل اليونسايهابايالفطرطوس1714733

طرطوس-االقتصــــاد60.074األوىلعريب لبناين2001هبهسليمانعادلسليمانطرطوس185326

دمشق-(علم احلياة)العلوم 69.667الثانيةعريب عراقي2002صبيحهصاحلزيد هاشمرواندمشق1933603

دمشق-(علم احلياة)العلوم 69.185الثانيةعريب عراقي2000انعامالنجمضياءعبريريف دمشق2023734

دمشق-(علم احلياة)العلوم 57.741الثانيةعريب عراقي1995وفاءامساعيل العيساويعمرعادلدير الزور218044

حلب-(علم احلياة)العلوم 67.926الثانيةعريب عراقي2001ذكرايتكمالعصامطيبهحلب2226660

دمشق-(اجليولوجيا)العلوم 67.519األوىلعريب عراقي2000اسراءالعزاويمجالخالددمشق2317898

محص-(الرايضيات)العلوم 72.037األوىلعريب لبناين2001هنلهعبد الكرميحممدامريهمحص24201822240

غسانايهدمشق2536935
صالح الدين 

احلبيب
دمشق-(الكيمياء)العلوم 74.407الثانيةعريب عراقي2000سوزان

دمشق-اللغة اإلنكليزية51.481الثانيةعريب عراقي2000عائدهيوسف ال ججيكاعبداملعنيكرستياندمشق2625226
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دمشق-احلقوق70.11األوىلعريب عراقي2000زينبايسشاملأمحددمشق27201824157

دمشق-احلقوق64.778الثانيةعريب عراقي2000عاليهايسني البيايتطهسحرريف دمشق2835745

عالء الدين حنييناكرمعبد الرمحندمشق2920426
نور 
اهلدى

دمشق-احلقوق60الثانيةعريب مصري2001

دمشق-احلقوق54.185األوىلعريب عراقي1999مىنرسول الربيعيضياءعبد احلكيمريف دمشق3016200

احلسكة-احلقوق58.519األوىلعريب عراقي2000امريهمرشدالسرحانحممداثمراحلسكة3110034

84.63األوىلعريب لبناين2001مواهبمنرجودتالمعريف دمشق3216811
املعهد التقاين لطب أسنان 

دمشق-(تعويضات)

81.111األوىلعريب اردين2000خولهسليم السقالحممد مازنحممددمشق3318058
املعهد التقاين لطب أسنان 

دمشق-(تعويضات)

70.85األوىلعريب عراقي2000وروداخلفاجيعلينورالقنيطرة34201810865
املعهد التقاين لطب أسنان 

دمشق-(تعويضات)

67.741الثانيةعريب لبناين2001هناءاآلغاحممدثلجهريف دمشق3527677
املعهد التقاين لطب أسنان 

دمشق-(تعويضات)

66.556األوىلافغاين2001ابتسامشاه حممدحممد طالبمنتظردمشق3618602
املعهد التقاين لطب أسنان 

دمشق-(تعويضات)

64.52األوىلعريب عراقي1999شذىالعبيديصالحعليريف دمشق37201816023
املعهد التقاين لطب أسنان 

دمشق-(تعويضات)
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70.778األوىلعريب عراقي2000يسرىالشاكروميضحممدحلب3821498
املعهد التقاين لطب أسنان 

حلب-(تعويضات)

67.889الثانيةعريب عراقي2001شهالءحامتكاظمديناالالذقية3920161
املعهد التقاين لطب أسنان 

الالذقية-(تعويضات)

61.889الثانيةعريب عراقي2001زوزانذنونفوازنوراحلسكة4012873
املعهد التقاين لطب أسنان 

الالذقية-(تعويضات)

56.815الثانيةعريب سوداين1999فاتنحممد عثمانعصامحممدالسويداء414677
املعهد التقاين للعلوم املالية 

دمشق-واملصرفية

دمشق-املعهد التقاين الطيب56.222الثانيةعريب اردين1996ساميةعيسىحممودحممداسراءريف دمشق4235244

دمشق-املعهد التقاين الطيب55.037األوىلعريب لبناين2000خبيتهشاهنيهاشمشروقريف دمشق4326720

دمشق-املعهد التقاين الطيب54.926األوىلعريب عراقي2001زينبجاسم خلفعداننزهراءريف دمشق4437111

دمشق-املعهد التقاين الطيب52.148الثانيةعريب لبناين1999آمنهالرفيعامينفاطمةدمشق4539664

دمشق-املعهد التقاين الصحــــي61.741الثانيةعريب عراقي1999لطيفةحسنيايسنيمرميريف دمشق4623415

مجيع الرغبات مرفوضة57.11األوىلعريب لبناين2000رميهغرابحسنحسنيمحص47201814881

وزير التعليم العايل
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الدكتور بسام ابراهيم
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