
اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

 المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة
احلسكه90.39جوريةالعليمفرحاباء1
احلسكه85.7صباحالعلي الطهمصلححنان2
احلسكه82.09صباححسنعبدالغينجودي3
احلسكه81.02مهاالصاحلعيدميساء4
احلسكه80.61فاطمهشهابعبدالعزيزملكه5
احلسكه77.77ليلىحنانامحدنور اهلدى6
السويداء97.91سناءالشعشاعوجيهديانا1
السويداء96.18احالماليونسعصامآيه2
السويداء94.84هنيهالشريطينوافحسن3
السويداء92.75سوسنشجاعغساندعاء4
السويداء92.52املابوعسافعاصمملهم5
السويداء91.7رانيهاليونسسهيلريان6

 .2006 لعام 250وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات الصادر باملرسوم رقم 

2016لعام / 302/ ورقم 2015لعام / 377/ وعلى قراري جملس التعليم العايل رقم 

 .2016لعام  /140/ ورقم 2015لعام / 117/ ورقم 2014لعام / 207/  وعلى قرارات اجمللس األعلى للمعاهد رقم 

وعلى قوائم الناجحني يف شهادة الدراسة الثانوية املهنية التجارية املبلغة إىل وزارة التعليم العايل من وزارة الرتبية
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 .1966 لعام 143بناء على أحكام املرسوم التشريعي رقم 

1



اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

 المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة
القنيطره95.02امريهجحاحسنيرنيم1
القنيطره92.02هدىشباطخالدآيه2
القنيطره91.27حسنهالفارسصاحلاميان3
القنيطره89.91مدينةحممودحسنيمحدي4
القنيطره88.77هدىالصرييفحممد سعيدنيفني5
القنيطره87.52امينهاالسعدناصريامسني6
القنيطره87.07أماينكفوريرائدمصطفى7
القنيطره86.8زينبمشااسامهبراء8
القنيطره86.68مدحيهالدغليحممد خالددميه9
القنيطره86نبالالبدويحممد وليدعبد الرمحن10
الالذقيه96.64وفاءمؤيدحممودحسن1
الالذقيه95.84حنانمسعانجورججوليان2
الالذقيه94.61وليدةربوععدنانجهاد3
الالذقيه94.25انتصارعمريحسنحممد4
الالذقيه94.11صونايبلوك باشيحممودلندا5
الالذقيه93.5ندىسالوخهابراهيمهبة6
الالذقيه93.45أملحممد أسعدمصطفىغفران7
الالذقيه93.11رتيبهاجلنديمازنماجد8
الالذقيه92.93هدىعجمزكريافاطمة9
الالذقيه92.16ميحمجازيمروانرؤى10
الالذقيه92نبيلهجفاصيحممد ديبسناء11
الالذقيه91.84اهلامأمحدأبراهيمهبة12
الالذقيه91.43فاطمهشهريلخليلمرمي13
حلب95.95غيثاءمسكوعبد اهللحسان1
حلب94.68مسيةدانيالحممد فهدهيا2
حلب92.64جناحكعكهمصطفىبتول3
حلب92.57رحابالرتكامحد وائلسارة4
حلب92.55ساميهداهودعبد اهلاديشهد5
حلب92.14فاطمةجنارندميحممد6

تابع المقبولين في كليات االقتصاد من حملة الثانوية التجارية
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

 المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة
حلب91.64روضهصغريزكرياساميا7
حلب91.61مروهخوجهعبد املنعمعبد الكرمي8
حلب90.77مجيلةعزوزعبد الرزاقشذى9
حلب90.7هالجوخه جيحممد عليحممد عابد10
حلب90.52ناديةسواسامينجودي11
محاه94.68مىندوشوليدزين1
محاه94.55هندمطرعمروفاء2
محاه91.7رميالفقشزكريارويده3
محاه88.77نسرينوردةمصطفىصربية4
محاه88.23عائدهقيمهحممودبيان5
محاه87.27مسريهسلومعبد اجمليدرئيفه6
محاه87.23امياندهللحممدوعد7
محاه87.09حنانقدورحممد خريرابعه8
محاه87.09هبهاخلليللؤيمايا9
محاه86.82عبريقيمهبشارحسبان10
محاه85.07سحرمحصيغسانجودي11
محاه84.98هيامعيدعبد الكرميغنوه12
محاه84.25مسيهالرمضانعليرمي13
محاه84.09قمرقنربأمينزكريا14
محص95.11نافيهبنيانحممد عامرطه1
محص94.61سهاماحلجهعبد الرمحنرؤى2
محص92.34ندهعكاريحممد قاسمقاسم3
محص92.2اهلاماحلديديدياباليسار4
محص91.14مىندرباسحممودمحزه5
محص90.64ميساءابو مسرهياسرعبيده6
محص90.59شاديهفطراويحسامعائشه7
محص89.89رندهفطايرجيعبد القادررؤى8
محص88.98سهريعز الدينعز الدينحممد9
محص88.8راميهبكورعبد احلكيمحذيفه10

تابع المقبولين في كليات االقتصاد من حملة الثانوية التجارية
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

 المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة
محص88.52حناناحلبالعدناندنيا11
محص88.27مىنالنجارمازنحممود12
محص88جمدسويدانوائلحممد فراس13
محص87.95مسريهالصاحلامحدتيماء14
محص87.95صفاءاملصطفىعلىرمي15
محص87.95امنهاالديبحيدرمايا16
محص87.91امياننصرحممد عامرحممد خالد17
محص87.82امارهدلهحممداهلام18
محص87.8غديرابراهيم آغاعبد اهلاديفاتن19
درعا93.8ميادهالقطيفانلؤيرنيم1
درعا92.3مرمياليوسفندميرمي2
درعا90.98رجنساجلمعهامحدحممد3
درعا87.45نوالالفالوجيامحدعبد اهلل4
درعا86.84عفافالقطيفانعبد السالمعدي5
درعا85.68صبحيةعبداهللامحدمروة6
درعا85.27خزاماعللوهمنصورحممد7
درعا85.18سهادالسويدانماجدهديل8
دمشق96.91سحر حاكمةالطويلنور الدينبتول1
دمشق96.59فاديانكاشحسنيحمبه اهلل2
دمشق96.14هيامرفاعيمروانحممد3
دمشق95.95رحيابدوايبحممودموفق4
دمشق95.77ليناعبد الوهابخالدساره5
دمشق94.27خلودمحدانسامرحممد لؤي6
دمشق94.23هدىغنامحممد ياسرملكه7
دمشق93.68سهريالشااليتعدنانآالء8
دمشق93.52لبىنجمركشحممد سامرلني9
دمشق93.52مىننابلسيخالدمياس10
دمشق92.89صفيهعيدبسامسهيله11
دمشق92.73انيسهزويدوائلنغم12

تابع المقبولين في كليات االقتصاد من حملة الثانوية التجارية
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

 المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة
دمشق92.48امريةايتوينابراهيمناديا13
دمشق92.43غالية البغداديالبيطارخلدونأالء14
دمشق92.39فادياالربيبشاراية15
دمشق92.39رانياالدقرهيسمأيب16
دمشق92.36حتقيقهمعروفرحيلميسون17
دمشق92.3فتونخاروفغسانرامي18
دمشق92.27حنانشرشارغياثرغد19
دمشق92.2امريهاخلطيبعمرراما20
دمشق92.18حماسناللحاممازنضياء21
دمشق92.18يسرىعثمانازادآالء22
دمشق92.09رانيهامساعيلحامديامسني23
دمشق91.93غادهكالوتعليشام24
دمشق91.64رغداءابو اهلوىخالدسلمى25
دمشق91.57خلودحجيجمصطفىاسراء26
دمشق91.23عندليبشيخ نعيمعبد اهلاديحممد نضال27
دمشق91.16سوسنمحصيحممد نزارامحد28
دمشق91.09بسيمةالصاحلحممدفوزيأمية29
دمشق90.84أماينقادريعالء الدينهتاين30
دمشق90.84عبريطعمهباللغىن31
دمشق90.66ميسونالصعيديحممودراما32
دمشق90.66لطيفةمقاطمصطفىنور اهلدى33
دمشق90.52رانيامباركعمادالدينحممدسليمان34
دمشق90.39سوسناالعرجمهنددانيا35
دمشق90.32امريةبندقدارحممد عصامليالس36
دمشق90.3وفاءسرميينبساموالء37
دمشق90.27سوسناحلاجحممودثائر38
دمشق90.18ثناءاملوقعحممدبسامسالم39
دمشق90.16فايزهعتمهخالدشيماء40
دمشق90.09مهااحلواصليحيىيسدره41

تابع المقبولين في كليات االقتصاد من حملة الثانوية التجارية
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

 المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة
دمشق90.09فلك عبد اجلوادأوقيتنيعدنانأالء42
دمشق90.07هيامجببجحممد ديبفاطمة43
دمشق89.86حنانمطيطحممدغىن44
دمشق89.75رندا املصرياوطه باشيزكريامروه45
دمشق89.75ندىزينبحممداميان46
دمشق89.64فريزةشيخ حممدرئيفجنمه47
دمشق89.48ملكاملعتصمحممد سعيدعبد اهلل48
دمشق89.48رميالطحانامينغاده49
دمشق89.41مىنالعشكاسمحممد50
دمشق89.36هنانزههنبيلآيات51
دمشق89.3رميشبليحسامإجني52
دمشق89.27تيجانجسريحممد ماهروتني53
دمشق89.09هدىاحلليبغازيهديل54
دمشق89.05رىنمشس الدينحممد نادرروزين55
دمشق89ميادهالشلغالبجودي56
دمشق88.98مهىالفزعنقوالمرينا57
دمشق88.93صباحالبلحمامونابرار58
دمشق88.91ماجدهكابسمجال الدينراما59
دمشق88.89زينبالقادريعمادآية60
ديرالزور85.89امريهاخلشمانخالدعالء1
ديرالزور77.7عمشهالعمررجبدعاء2
ديرالزور75.77غفرانحاج عبيد الناصرعامرجمد3
ريف دمشق98.8سارهطبلخالدامحد1
ريف دمشق97.07خالديهعمار خدبهقاسمراما2
ريف دمشق96.45اميانحمضرراتبرغد3
ريف دمشق96.18مرميوترضيف اهللبتول4
ريف دمشق96.16غاليهسوارامحدعائشه5
ريف دمشق95.48وضحهشعبانحممدحممد عمر6
ريف دمشق95.25فاطمةطهامحدأماين7

تابع المقبولين في كليات االقتصاد من حملة الثانوية التجارية
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

 المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة
ريف دمشق95.2امنةغيالنعلينواف8
ريف دمشق95.09ليلىالسحليقاسممايا9
ريف دمشق94.73فاطمهخلففؤاديزن10
ريف دمشق94.66ابتسامعبدالناصرصاحباهلام11
ريف دمشق94.45رئيسهعودهفراسندمي12
ريف دمشق94.18اميانالرفاعيخالدفاطمه13
ريف دمشق94.09فطومالرفاعيامحدروضه14
ريف دمشق93.77املالعربمصطفىرمي15
ريف دمشق93.77سوسنالنجارعبد القادرسالم16
ريف دمشق93.64سحرالدركزنليامساعيلامحد17
ريف دمشق93.55يسرىالسليمخالداحسان18
ريف دمشق93.39خجويزبكوليدحيىي19
ريف دمشق93.25ابريزهحسنيحسنيسعيدة20
ريف دمشق93.16نصراابو اخلريعبد الناصرثروت21
ريف دمشق93.16وقاءالزينطارقروان22
ريف دمشق92.91نعماتالسالمهامحدصفا23
ريف دمشق92.82نورطالعسليمانبالل24
ريف دمشق92.52نظريةصادقةناصرخالد25
ريف دمشق92.41نايفهعبد القادرمروانعلي26
ريف دمشق92.3نسيبهديابعدنانعبد الوارث27
ريف دمشق92.23زهرهالطري الشهري بالطويلعبد الغينمهند28
ريف دمشق91.86مىنعابدابراهيماسراء29
ريف دمشق91.8حياةعمرانامحدأنس30
ريف دمشق91.59ندىاحلوريرشيدكنانه31
ريف دمشق91.55سهامنقرش فهدهياسرعلي32
ريف دمشق91.39مرميشاحوطهممدوحيوسف33
ريف دمشق91.32مىنعبداهللحممدحسني34
ريف دمشق91.18سعادشاميهحسنيامحد35
ريف دمشق91.02مىنمنيزل بين ربيعهاالمري حممد سعيداالمريه إسراء36

تابع المقبولين في كليات االقتصاد من حملة الثانوية التجارية
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

 المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة
ريف دمشق90.95احتادسعدمصطفىاميان37
ريف دمشق90.82هدىالعمرانحممدأمحد38
ريف دمشق90.77حليمهمحدانحممدقاسم39
طرطوس86.91مرميعليحسام الدينمي1
طرطوس86.82أمريةسليمانعبد الفتاحآيه2
طرطوس86.36ندىنعوسنبيلفاطمه3
طرطوس86.07احالمخضورعلييارا4
طرطوس85.7مىننادرغسانسالم5
طرطوس84.34ودادخوامحممد ديبماهر6
طرطوس84.3رغدىامحدسليماننوفل7
طرطوس83.95نورمجعهخالدآية8
طرطوس83.66حسناءكفرناويعمارتسنيم9
طرطوس82.91مارياابراهيمعائدكارول10

اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

 المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة
احلسكه77.45مهاالصاحلعيدزهراء1
احلسكه74.95عائشهصاحلعبد القادرابراهيم2
احلسكه74.5زهرهالشالشحممدندى3
احلسكه74.09روشنحسنيسعيدغزوان4
احلسكه72.66صفاءاالبراهيمعمادمها5
احلسكه71.27غزالهعايبامساعيلهيزدار6
السويداء91.45اميانطلبمعنآيه1
السويداء90.02انعامصيموعهاحسانأمحد2
السويداء89.66رجاءجعفراكرمغيث3

تابع المقبولين في كليات االقتصاد من حملة الثانوية التجارية

دير -درعا - الالذقية  - حلب - يقبل يف السنة األوىل من  املعاهد التقانية للعلوم املالية واملصرفية يف دمشق  -2المادة 
  الطالب املذكورة 2018 من محلة شهادة الدراسة الثانوية املهنية التجارية يف دورة عام 2019 /2018الزور  للعام الدراسي 

:أمساؤهم أدناه ويف احملافظة اليت خيتارها الطالب للتسجيل وفقاً ملا يلي
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

 المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة
السويداء89.05رامياقرقمازأدهمهيا4
السويداء88.07امساءنصر الديننصريكارين5
السويداء87.77آمالالقنطارمجالغيث6
القنيطره85.84هنالمحودمنريساره1
القنيطره85.77مساحمحاميرضوانحممد بدر2
القنيطره85.09املالعليمجالاسراء3
القنيطره84.61علياالشيخامحدنغم4
القنيطره84.57مثرقره ويلرضوانرامه5
القنيطره84.48غادةكلباسلحممد عمران6
القنيطره84.48مرميعبد اهللحممدغفران7
القنيطره84.45زينباملعتوقحممداخالص8
القنيطره84.41ملعاتحسنيمصطفىإميان9
الالذقيه91.41عفيفةقندوحممودروان1
الالذقيه91.34خنساءعنرتخالدجمد2
الالذقيه91.25مسيحهسوخطهفطنيوداد3
الالذقيه91.14حنانعيدونبيلعالء4
الالذقيه91.05عزيزهمشوطحممد عليديانا5
الالذقيه91.02فاطمهجرانحسنعائشه6
الالذقيه91.02مسريهقره جبقحممدهديل7
الالذقيه90.8حنانعنرتفوازحممد8
الالذقيه90.57هندحممودعيسىقمر9
الالذقيه89.98عبرياسعدامحدامينه10
الالذقيه89.93منالعبد العزيزبسمانجمد11
الالذقيه89.89اميانلفاحشكريحممد12
حلب89.34فاطمةالطهطهنور1
حلب87.98شكريةالصطوفامحدازهار املىن2
حلب87.11مرميغشيمحممد ندميحليمه3
حلب86.32هنادياوسطهعبداهللغىن4
حلب85.2عبريمارديينامحدمرام5
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

 المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة
حلب84.75نادياكحيلعبد الرمحنعبد القادر6
حلب84.66مسرقصابحممد عدناننور7
حلب83.66خولهخبازهحمرمعدويه8
حلب83.36فاطمهمزيكنادررجاء9
حلب83.25مسريهخبازهحممدحسني سعد الدين10
محاه83.82فاتنسراقيبحممودغفران1
محاه83.5ميادهالعقدةحممدزهراء2
محاه83.45صفاءالسخريياسرهبة3
محاه83.39عالطالب اغاعمرأمان4
محاه83.16روعهمصريأنسفاطمه5
محاه81.66ميادهاحلالقعليوعد6
محاه81.5لبانهاملصطفىحممدبراءه7
محاه80.89ندىعاروضهأمحدامساء8
محاه80.86هيامجنديلحسنيمرام9
محاه80.34سحرالسراقيبحممدمسري10
محاه80.18كرمزعتيينحسامنوران11
محاه80.14غنوهاملؤذنعمارراما12
محاه80.02سحرجحامسريضحى13
محاه79.68آناملصطفىسليمانساره14
محص87.73فداءاحلجهنايفحممد سامح1
محص87.61ليندااالبراهيمحيدرزينب2
محص87.57منالالشوانزاربيان3
محص87.57ملكهالبقاعييوسفحممد نور4
محص87غادهرجوبحيىيحممود5
محص86.8روعهالبيطارأمينهزار6
محص86.73امساءكسييبعبد الناصركوثر7
محص86.36سلوىالناعسةسامرعمار8
محص86.34مىنرسالنخمتارعبد اهلل9
محص86.16عفيفهاليوسفامحدمي10
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

 المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة
محص85.66نادينعلوان احلمويبسامهشام11
محص85.64وفاءاملغربلعبد االلهعدنان12
محص85.48مرميبدورعيسىبتول13
محص85.3عائدهسيف الدينعبد االلهمهند14
محص85.14حنانالشاطرعبد املوىليامسني15
محص85.05يامسنيعودهبسامدميه16
محص84.95ملاحالوحممدحممد مالذ17
محص84.34روعهصيبعبد الرزاقغفران18
درعا84.95احالممحدفريدجلني1
درعا84.75رمياخوجلي زبريحنفيمها2
درعا84.07نعمهاملساملههاشممالك3
درعا84مرميدرويشابراهيمرهف4
درعا83.66رشاءاحلنفيعبد اهللآالء5
درعا83.45اميانالشرعبسامرانيا6
درعا82.82هندابو السلحيانباسل7
دمشق88.86عواطفعبد ربهعبد اهللآالء1
دمشق88.8نادياشنكانحممد نورشذى2
دمشق88.77رائدهقرطومهنبيلبشار3
دمشق88.75ابتساماخلطيبأمحدرؤى4
دمشق88.7هناديمكيهغالبروان5
دمشق88.66منارجاويشرضوانميان6
دمشق88.52غفرانجقمرييموفقسالم7
دمشق88.45مسروردهمسعودبشرى8
دمشق88.43مؤمنةاخللفصفوانرنا9
دمشق88.41امنهبليدحمموداسراء10
دمشق88.41خلودمشكافخالدامينة11
دمشق88.41مسرميمونهحممدنور12
دمشق88.41امساءالبايبخالدرشا13
دمشق88.3داللالرواسحممد خريراما14
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

 المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة
دمشق88.27ميادةاالشكيبدررمي15
دمشق88.2ملكعكام باشي تركماهرمايا16
دمشق88.16مسريهصاحلهرضابشرى17
دمشق88.07عبريزرديلحممد مصطفىعبد اهلل18
دمشق88روضهالقباينمازنحممد عمر19
دمشق87.95ابتسامالقفه يفحممودجمد20
دمشق87.89ليالسزكرياحممد عزتعلياء21
دمشق87.84عائدهاجلزائريحممد حسانبيان22
دمشق87.52هناديالساعورعبد احلكيمنور23
دمشق87.5خلودأبرشحممد سامرسدره24
دمشق87.43هتاينالنونوأمحدليليان25
دمشق87.43رامياسرهنعيممرام26
دمشق87.3غاليهالبزرهحممد رمسيعبد اهلل27
دمشق87.3نورقطيطحمي الدينآملا28
دمشق87.27ملاالبيشحممد هيثمرنيم29
دمشق87.09سلوىاخلطيبحمي الدينبشرى30
دمشق87.07هبهسوقيهرأفتحممد خالد31
دمشق87.02نوالفرجاينفراسشام32
دمشق87.02أملسكروجهزهريحممد رامي33
دمشق86.93تغريدالعمرحممدمرمي34
دمشق86.91ليلى ياسنيالطويلعبد احملسنايناس35
دمشق86.84ملكعرفاتحممد كماللينا36
دمشق86.8هيامالعمريعبد القاادرندى37
دمشق86.75وفاءابراهيمشبيببيلسان38
دمشق86.68رانياحجيجحممودبشار39
دمشق86.66هناديساعايتممتازمروه40
دمشق86.64منالبكورأمحدروان41
دمشق86.61ندىشيخوحمي الدينمروه42
دمشق86.55سناءمارديينحممدايناس43
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

 المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة
دمشق86.5هناديعبد العالنادرعبد الرمحن44
دمشق86.48هند غرز الدينجنيبهحممدمرمي45
دمشق86.45عبريعيساناراتبرغد46
دمشق86.43شهريهاحلاج مصطفىحممدايناس47
دمشق86.32بامسهاحلمصيحممد فايزهديل48
دمشق86.3جناحعزامأمينبيان49
دمشق86.27مىناحلليبحسانغىن50
دمشق86.27فاطمهتراسحممد خالدآية51
دمشق86.2هبهعمارأمينحيىي52
دمشق86.2إميانطرابيشيعبد احلميدسدرة53
دمشق86.14رميهفضولانطوانمجيله54
دمشق86.14يسارقره باشوليدسيلفانا55
دمشق86.11ميساءسلماويشفيقآية56
دمشق86.09مرميغلويمصطفىمروة57
دمشق86.09نبالالصرييفحسانشهد58
دمشق86.09فاطمةكركوتليعادلحممود59
ريف دمشق90.7خولهموهباينامحدجودي1
ريف دمشق90.68انعامسلموسامرآالء2
ريف دمشق90.5فطومخالدعزتآالء3
ريف دمشق90.39فاطمهابراهيمجربيلفوزية4
ريف دمشق90.3مرمياالمحدحممدعيسى5
ريف دمشق90.27نسيبهنعمانخالدعمار6
ريف دمشق90.2فاطمهالشرتححممدامنه7
ريف دمشق90.18رجاءحسنيحسنيهبة8
ريف دمشق90.16روضهالكيالينحممدزين العابدين9
ريف دمشق90.02سهريالقادريحممدأريج10
ريف دمشق89.8عزيزهقاسم عليامساعيلباسل11
ريف دمشق89.73رميانصرحممدرهف12
ريف دمشق89.7ميادةحاج ابراهيمحممدنورمان13
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

 المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة
ريف دمشق89.64رمياالكمشهعماررغد14
ريف دمشق89.52سعدهخليفه غبورمصطفىصباح15
ريف دمشق89.5سارهخالدحسنيغيداء16
ريف دمشق89.48جنودمحدانمجالجمد17
ريف دمشق89.48جنالءخلفحممودرزان18
ريف دمشق89.36علياخصيمجعهفطوم19
ريف دمشق89.3انعامدقاقحممدصبا20
ريف دمشق89.23نوالصياغهسلماندانيال21
ريف دمشق89.2شذىوجيه السلعوسحممد مؤمنحممد22
ريف دمشق89.16إبتساممجيلةفيصلتقى23
ريف دمشق89.07عائشةسرحانعمروعد24
ريف دمشق88.98مىناالدليبعبدالرزاقوائل25
ريف دمشق88.89شهرزادرباحمصطفىحممد26
ريف دمشق88.8اخالصالكيالينمسريامحد27
ريف دمشق88.73رويدهالصالجياسرصبحيه28
ريف دمشق88.66سوسناملغريبحممد عالء الدينرنيم29
ريف دمشق88.66فردوساالغواينبسامعصام30
ريف دمشق88.48امالالعبداهللجدعانمهسه31
ريف دمشق88.36حليمةحممدابراهيماسراء32
ريف دمشق88.36ربيعهالصيدناويزيادعبدو33
ريف دمشق88.23فاطمهنصرديبعبد القادر34
ريف دمشق88.2هناالنجارحممد حسنرؤى35
ريف دمشق88.14عائشهنقشهحسنحممدعلي36
ريف دمشق88.14نضالالربادعيامحدنيفني37
ديرالزور74.84هناءالعبودعادلعلي1
ديرالزور74.75هناءاحملمدامساعيلبكر2
ديرالزور74.16حربيهاملنوخحممدنواف3
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل
معدل الدرجات في 

الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية بعد طي درجة 

مادة التربية الدينية

 المحافظة 
الصادرة عنها 

الشهادة
طرطوس82.68نواظرالعليعدنانلينه1
طرطوس82.57مساهرسليمانسليمانسايل2
طرطوس82.43راجحهديبطاللميشال اسامه3
طرطوس82.02ماجدةديبهيثمعمار4
طرطوس81.95هنلهيوسفعزترهام5
طرطوس81.45جنودعليابراهيمنبال6
طرطوس81.11رانيهطجميهامحدقمر7
طرطوس80.98رباسليمحممدعبري8
طرطوس80.66روضهالفتالغسانعبد الكرمي9
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                                                                           الدكتور عاطف النداف

.يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه -4المادة 

على الطالب املقبولني يف هذا القرار إجناز مراحل تسجيلهم وتسديد الرسوم اجلامعية املطلوبة منهم اعتباراً من صباح - 3المادة 
2018/12/13 وحىت هناية الدوام الرمسي من يوم اخلميس 2018/ 9/ 23يوم األحد الواقع يف 

                                                                            وزيـر التعليم العالي 
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