
ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

الهندسة المعلوماتية دمشق95.6االنكليزيةاألولىعربي سوري2000كنانههبه ماجد دبسالكويت10180520

الهندسة المعلوماتية دمشق95.37االنكليزيةاألولىعربي سوري2000منالآيات محمد باسم ابو الذهبالكويت10180219

الهندسة المعلوماتية دمشق95.07االنكليزيةاألولىعربي سوري2000جيهانربا نايف غازيالكويت10180229

الهندسة المعلوماتية دمشق94.91االنكليزيةاألولىعربي سوري2000عاليزن طارق الشلبياإلمارات10180335

الهندسة المعلوماتية دمشق94.73االنكليزيةاألولىعربي سوري2001بثينةعمر عبد هللا عبد المجيداإلمارات10181195

الهندسة المعلوماتية دمشق94.72االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ليناابراهيم محمد شطحقطر10181778

الهندسة المعلوماتية دمشق94.4االنكليزيةاألولىعربي سوري2000امنةسالم عاصي العاشورالكويت10180952

الهندسة المعلوماتية دمشق94.29االنكليزيةاألولىعربي سوري2001رزاناحمد نعمان العمعمان20201007

الهندسة المعلوماتية دمشق94.14االنكليزيةاألولىعربي سوري1999سميهمالك منير االعرابياإلمارات10181780

الهندسة المعلوماتية دمشق94.14االنكليزيةاألولىعربي سوري2001منالاحمد نذير السعيداإلمارات10181075

الهندسة المعلوماتية حلب93.3االنكليزيةاألولىعربي سوري2000آمنةتسنيم محمد جيروديةاإلمارات10181641

الهندسة المعلوماتية حلب92.71االنكليزيةاألولىعربي سوري2001لمياء عقادمحمود احمد زعروراإلمارات50070071

الهندسة المعلوماتية حلب92.43االنكليزيةاألولىعربي سوري2000خلودميس عوض الحمداإلمارات10181667

الهندسة المعلوماتية حلب92.38االنكليزيةاألولىعربي سوري2000مؤنسةمرهف عاهد البلخياإلمارات10181789

الهندسة المعلوماتية حلب91.57االنكليزيةاألولىعربي سوري2001روضه االبراهيمديبو رامي بدوياإلمارات20201321

الهندسة المعلوماتية الالذقية92.88االنكليزيةاألولىعربي سوري2001ريمسلسبيل باسل السماناإلمارات10180934

الهندسة المعلوماتية الالذقية91.47االنكليزيةاألولىعربي سوري2001هدى سلومهيا حسين علياإلمارات60061303
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

الهندسة المعلوماتية الالذقية91.38االنكليزيةاألولىعربي سوري2001بحريهمالك صالح العلياإلمارات10181016

الهندسة المعلوماتية الالذقية89.72االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ريمامحمد اسماعيل عدنان شيخ بكريقطر10181085

الهندسة المعلوماتية الالذقية87.46االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سلوىبديع سامر اليازجياإلمارات10181535

الهندسة المعلوماتية الالذقية85.34االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ايمانآيه هللا أيمن حميديالعراق40051165

الهندسة المعلوماتية الالذقية85.33االنكليزيةاألولىعربي سوري2000حياهعبد الرحمن ناصر مورلليالكويت40051877

الهندسة المعلوماتية الالذقية83.49االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سالمفيصل فرج الحواراإلمارات10180548

الهندسة المعلوماتية حمص94.38االنكليزيةاألولىعربي سوري2000رسميهعمر محمود ادريسالكويت30221701

الهندسة المعلوماتية حمص94.21االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سمرعمار هشام نعيماإلمارات30221183

الهندسة المعلوماتية حمص94.12االنكليزيةاألولىعربي سوري2001املعبد الباسط محمود العباستركيا30221333

الهندسة المعلوماتية حمص89.39االنكليزيةاألولىعربي سوري2001عفراءطارق جمال ضبعانالكويت10181586

الهندسة المعلوماتية حمص89.39االنكليزيةاألولىعربي سوري2000مؤمنة المصريسيرين سعيد زنزولاإلمارات50071128

الهندسة المعلوماتية حمص88.62االنكليزيةاألولىعربي سوري2000داللمهند منيب أبو جيشالكويت10180594

الهندسة المعلوماتية حمص86.88االنكليزيةاألولىعربي سوري2000كويتيهعبد الرحمن مروان الغزولاإلمارات30221237

الهندسة المعلوماتية حمص82.65االنكليزيةاألولىعربي سوري2000نورهالهام حميد سمحان خلف العنزيالكويت30220570

الهندسة المدنية دمشق95.43االنكليزيةاألولىعربي سوري2001نور الهدىعربي بسام الجبرقطر10181049

الهندسة المدنية دمشق95.33االنكليزيةاألولىعربي سوري2000هبةمحمد معن المقداداإلمارات10180112

الهندسة المدنية دمشق95.22االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ميسرمجد فايز مهديالكويت10180925
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي
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التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

الهندسة المدنية دمشق94.82االنكليزيةاألولىعربي سوري2001هدىنور احمد هاني الجبانالكويت10180777

الهندسة المدنية دمشق94.72االنكليزيةاألولىعربي سوري1999اخالصليلى منير الرفاعياإلمارات10181752

الهندسة المدنية دمشق94.71االنكليزيةاألولىعربي سوري2000نهىحسن أيمن عبيداإلمارات10180543

الهندسة المدنية دمشق94.36االنكليزيةاألولىعربي سوري2000جميلهرزان محمد حميدالكويت10180862

الهندسة المدنية دمشق94.23االنكليزيةاألولىعربي سوري2001وفاءنور سراج الدين ابراهيممصر10181512

الهندسة المدنية دمشق94.06االنكليزيةاألولىعربي سوري2001ختامطارق احمد السعدياإلمارات10181356

الهندسة المدنية دمشق93.78االنكليزيةاألولىعربي سوري2001منيرةساجدة أكرم الخميساإلمارات10181604

الهندسة المدنية دمشق93.76االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سميهزاهر عمر غيهاإلمارات10181324

الهندسة المدنية دمشق93.75االنكليزيةاألولىعربي سوري2001حنانهديل محمد حيدراإلمارات10181272

الهندسة المدنية دمشق93.73االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ميادةلين ظافر زيدانالكويت10180324

الهندسة المدنية حلب95.56االنكليزيةاألولىعربي سوري2001سمرسنا محمد براء ويردياإلمارات20201744

الهندسة المدنية حلب95.55االنكليزيةاألولىعربي سوري2000شيرين رجبهاني محمود مجد الدين حمصياإلمارات20200174

الهندسة المدنية حلب95.08االنكليزيةاألولىعربي سوري2001لمياء فاعوراحمد اسامة قدورةاإلمارات20200947

الهندسة المدنية حلب94.88االنكليزيةاألولىعربي سوري2000مهاسنا محمد امين بارودياإلمارات20200431

الهندسة المدنية حلب94.05االنكليزيةاألولىعربي سوري2000نيفين جبوليمحمد بالل محمد هشام حافظاإلمارات20200032

الهندسة المدنية حلب94االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ساره محمودياسمين مصطفى مسلمالعراق20200610

الهندسة المدنية حلب93.36االنكليزيةاألولىعربي سوري2000حسناء سودهمحمد يمان محمد وضاح لولواإلمارات20200227

الهندسة المائية حلب90.37االنكليزيةاألولىعربي سوري2000امينه دايخمفيده محمود دايخاإلمارات20201918
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

الهندسة المائية حلب84.52االنكليزيةاألولىعربي سوري2001هدى لطفيعبد الكريم فراس طعمه حلبياإلمارات20200176

الهندسة المائية حلب82.33االنكليزيةاألولىعربي سوري2001فاتنشاهر محمد عاشورياإلمارات20201027

الهندسة المدنية الالذقية98.83االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ابتسامأدونيس مالك عسافالكويت40050710

الهندسة المدنية الالذقية94.77االنكليزيةاألولىعربي سوري2001فداء بطرسجاد بسيم جبوراإلمارات60061125

الهندسة المدنية الالذقية93.35االنكليزيةاألولىعربي سوري2000املعلي ايمن حسناإلمارات10181697

الهندسة المدنية الالذقية93.27االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فاتنرهف اكرم مال حويش المحمودالكويت40050808

الهندسة المدنية الالذقية93.16االنكليزيةاألولىعربي سوري2001ميساء معروفعلي رياض اليقهاإلمارات40050550

الهندسة المدنية الالذقية92.67االنكليزيةاألولىعربي سوري2001منى حمودنغم نعيم عمراناإلمارات60061333

الهندسة المدنية الالذقية92.44االنكليزيةاألولىعربي سوري2001حميده الجنديعبدهللا محمد الظاظااإلمارات40051188

الهندسة المدنية الالذقية92.06االنكليزيةاألولىعربي سوري2000عروبهعبدهللا عمار صباغمصر40050123

الهندسة المدنية الالذقية91.57االنكليزيةاألولىعربي سوري2001فيروز صقرتاله سميع ديباإلمارات40050756

عبيده هادي المصرياإلمارات50070046
سها الشيخ 

الهندسة المدنية الالذقية87.86االنكليزيةاألولىعربي سوري2000حسن

الهندسة المدنية الالذقية87.21االنكليزيةاألولىعربي سوري2001هياعبيدة أحمد عزامالكويت10180271

الهندسة المدنية الالذقية86.29االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ستيتهعبد العزيز حسن العبد هللاالكويت10181383

الهندسة المدنية حمص93.49االنكليزيةاألولىعربي سوري2000نورفراس محمد امير بريجاوياإلمارات30220862

الهندسة المدنية حمص93.08االنكليزيةاألولىعربي سوري2001ميجود فرحان الشريفياإلمارات30220221

الهندسة المدنية حمص90.88االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ميساءعبدالرحمن عامر خزنداراإلمارات30220565
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

الهندسة المدنية حمص89.97االنكليزيةاألولىعربي سوري2001فطمهمحمد فهد نزار الحجارالكويت30220619

الهندسة المدنية حمص89.38االنكليزيةاألولىعربي سوري2001ميرفتكالريتا بسام عبودالكويت30221372

الهندسة المدنية حمص89.13االنكليزيةاألولىعربي سوري2000خديجهتاله عبدالعليم عبارهاألردن30220918

الهندسة المدنية حمص88.76االنكليزيةاألولىعربي سوري2000هياممحمود أكرم عرباإلمارات10181823

الهندسة المدنية حمص87.93االنكليزيةاألولىعربي سوري2001نسرينزينه محمد عامر رجباإلمارات30220371

الهندسة المدنية حمص85.14االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ريمانسرين محمد المحمداإلمارات30221565

الهندسة المدنية حمص84.51االنكليزيةاألولىعربي سوري2000صباحمحمد محمود النفوساإلمارات10180378

الهندسة المدنية حمص84.2االنكليزيةاألولىعربي سوري2001قمرعبد هللا تامر الزهراإلمارات30221793

الهندسة المدنية حمص83.79االنكليزيةاألولىعربي سوري2000وفاءلوتس عمر نبهاناإلمارات30221016

الهندسة المدنية حمص83.6االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ديبةنور الدين عبد هللا عبد الحياإلمارات40050558

الهندسة المدنية حمص83.41االنكليزيةاألولىعربي سوري1999درزيهعبد الجبار احمد االحمداألردن30221706

الهندسة المدنية حمص82.88االنكليزيةاألولىعربي سوري2001فاطمه الحمصيرناد غزوان بقبقاإلمارات50070173

الهندسة المدنية حمص82.32االنكليزيةاألولىعربي سوري2001سارهآيه عبد المعين ابراهيملبنان30221915

الهندسة المدنية حمص80.71االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سماحالمنذر فؤاد حسانالكويت10181087

الهندسة المدنية حمص80.18االنكليزيةاألولىعربي سوري1998وفاء طهاحمد عبد الحكيم عوضاإلمارات50071761

الهندسة المدنية حماة92.87االنكليزيةاألولىعربي سوري2001ايمانآيات محمد سعيد االدلبياألردن50071617

الهندسة المدنية حماة90االنكليزيةاألولىعربي سوري2000هال العلوانيصادق عمار العلوانياإلمارات50071574
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

الهندسة المدنية حماة88.63االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فداء الصباغيوسف هيثم مغربلالكويت50071691

الهندسة المعمارية دمشق96.4االنكليزيةاألولىعربي سوري2000عائشةجودي مصطفى بشبشالكويت10180311

الهندسة المعمارية دمشق95.29االنكليزيةاألولىعربي سوري2000نبالشهد حسن قاسمقطر10181787

الهندسة المعمارية دمشق93.77االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سميةشهد غسان السيوفياإلمارات10180877

الهندسة المعمارية دمشق93.54االنكليزيةاألولىعربي سوري2001انتصاررنيم أيمن علياإلمارات10181316

الهندسة المعمارية دمشق93.22االنكليزيةاألولىعربي سوري2000رغداءديمة توفيق الكراداإلمارات10180833

الهندسة المعمارية دمشق92.23االنكليزيةاألولىعربي سوري1999هدىسارة عبد الرؤوف محموداإلمارات10181828

الهندسة المعمارية دمشق91.72االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سائرةمنار رياض حديفهاإلمارات10181854

الهندسة المعمارية حلب91.86االنكليزيةاألولىعربي سوري2000براءة رفاعيراما محمد زكريا االبراهيماإلمارات20200067

الهندسة المعمارية حلب90.48االنكليزيةاألولىعربي سوري2001هزار خياطههبة محمد زكريا مشهدياإلمارات20200111

الهندسة المعمارية حلب90.14االنكليزيةاألولىعربي سوري1999نسيبهتمار سليمان كورجاإلمارات20200959

الهندسة المعمارية الالذقية85.21االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فاطمة الطويلفرح أحمد عربي كاتبيالكويت40050789

الهندسة المعمارية الالذقية83.75االنكليزيةاألولىعربي سوري2000رغداءريما توفيق الكراداإلمارات10180830

الهندسة المعمارية حمص90.83االنكليزيةاألولىعربي سوري2001عسليهفاطمه محمد خلوفاإلمارات10181481

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت دمشق96.62االنكليزيةاألولىعربي سوري2001رنايارا محمود تالوياإلمارات10181695

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت دمشق93.39االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ليلياندونا هيثم العسافالكويت10180650

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت دمشق92.96االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ثناءجودي محمد اسامه عطيهاألردن10181507

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت دمشق92.88االنكليزيةاألولىعربي سوري2001اميرهدانه هيثم شميطالكويت10180063
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت دمشق92.88االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سميهوسام حسام جمعهعمان10180741

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت دمشق92.74االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فاطمةمحمد عطا قشمراإلمارات10180976

هندسة الحواسيب واألتمتة دمشق94االنكليزيةاألولىعربي سوري2000دانامحمد عدنان ميثم عمراني كرنديإيران10181698

هندسة الحواسيب واألتمتة دمشق92.44االنكليزيةاألولىعربي سوري2000غيدهمحمود محمد اسماعيلاإلمارات10180768

هندسة الحواسيب واألتمتة دمشق92.43االنكليزيةاألولىعربي سوري2001سارهشهد شهاب السالمهالكويت10181851

هندسة الحواسيب واألتمتة دمشق91.93االنكليزيةاألولىعربي سوري2000رنامرام محمد خواجهالكويت10181670

هندسة الحواسيب واألتمتة دمشق91.87االنكليزيةاألولىعربي سوري2001غاليةتقى أيمن النجاراإلمارات10181852

هندسة الطاقة الكهربائية دمشق93.07االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ندىساره حسان حامد الباشاالكويت10181413

هندسة الطاقة الكهربائية دمشق92.38االنكليزيةاألولىعربي سوري2000روالمحمد نادر حبابالكويت10180831

هندسة الطاقة الكهربائية دمشق92.2االنكليزيةاألولىعربي سوري2000هبهدالل حامد القارياإلمارات10180273

هندسة الطاقة الكهربائية دمشق92.1االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سحرمحمد قاسم عيسىالكويت10180427

هندسة الطاقة الكهربائية دمشق91.58االنكليزيةاألولىعربي سوري1999عبيرنور حسان الشيخ علياإلمارات10181048

هندسة الطاقة الكهربائية دمشق91.55االنكليزيةاألولىفلسطيني سوري2000آمالآية عرفات الصعيديمصر10180382

هندسة الطاقة الكهربائية السويداء91.41االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ردينهنزار وليد صعب أبو حمداناإلمارات10181154

هندسة التصميم الميكانيكي دمشق91.47االنكليزيةاألولىعربي سوري2000هبهالرا حامد القارياإلمارات10180275

هندسة التصميم الميكانيكي دمشق88.69االنكليزيةاألولىعربي سوري1999هيفاءأسامة محمد رياض آله رشياألردن10181302

هندسة التصميم الميكانيكي دمشق86.87االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ايمانايمن محمد فادي حمكاألردن10180235
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

هندسة التصميم الميكانيكي دمشق85.96االنكليزيةاألولىعربي سوري2000غنىايه محمد ماردينياإلمارات10181565

هندسة التصميم الميكانيكي دمشق85.36االنكليزيةاألولىعربي سوري2000عائشةمحمد وحيد مرعي السعدياإلمارات10181352

هندسة التصميم الميكانيكي دمشق83.48االنكليزيةاألولىعربي سوري2000هناديعالء الدين سمير الهندياألردن10181857

الهندسة الطبية دمشق95.7االنكليزيةاألولىعربي سوري2000هدىوسيم يونس شيخانيالكويت30221835

الهندسة الطبية دمشق95.68االنكليزيةاألولىعربي سوري2000إيمانساره بسام الدخل هللااإلمارات10180653

الهندسة الطبية دمشق95.54االنكليزيةاألولىعربي سوري2001ميادة الحسنحنين مروان الناصراإلمارات50070077

الهندسة الطبية دمشق95.53االنكليزيةاألولىعربي سوري2001سلمىغنى أحمد عبد هللااإلمارات10180148

الهندسة الطبية دمشق95.06االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سميحةبدور محمد معتز السعديالكويت10180686

هندسة الميكانيك العام دمشق95.54االنكليزيةاألولىعربي سوري2000جميلهايهم حسان عزاماإلمارات10180688

هندسة الميكانيك العام دمشق90.83االنكليزيةاألولىعربي سوري2000زهراءاحمد عبد هللا البجالكويت10181368

هندسة الميكانيك العام دمشق90.77االنكليزيةاألولىعربي سوري2000دنيااحمد محمد الخليفهاإلمارات10181611

هندسة الميكانيك العام دمشق88.51االنكليزيةاألولىعربي سوري2001ايمانمحمد يسر عبدالرزاق اليوسفاإلمارات10180305

هندسة الميكانيك العام دمشق88.02االنكليزيةاألولىعربي سوري2001رحابعلي محمد خير رسالناإلمارات10180580

هندسة الميكانيك العام دمشق86.48االنكليزيةاألولىعربي سوري2000حليمةرنا مطيع شرف الديناإلمارات10181040

هندسة السيارات واآلليات الثقيلة دمشق83.27االنكليزيةاألولىعربي سوري2000خديجهعبد الرحمن محمد الحسنالكويت10181686

هندسة السيارات واآلليات الثقيلة دمشق81.74االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فلكليث محمد عوني درويشاإلمارات10180191

هندسة االتصاالت حلب92.73االنكليزيةاألولىعربي سوري2000مها مسكونأيمن محمد مصطفى الخشروماإلمارات20200755
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

هندسة االتصاالت حلب87.37االنكليزيةاألولىعربي سوري2001شيماء سيد علياحمد مصعب محمداإلمارات20200634

هندسة االتصاالت حلب86.23االنكليزيةاألولىعربي سوري2001فتون حديديزكريا حسن حديدياإلمارات20200034

هندسة االتصاالت حلب83.18االنكليزيةاألولىعربي سوري2000رقيه ابو راسدانيه محمود ابو راساإلمارات20201557

محمد محمد نبهان لطفياإلمارات20201732
عائشة هدى 

هندسة االتصاالت حلب82.23االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فجال

هندسة االتصاالت حلب75.22االنكليزيةاألولىعربي سوري2001منار حسونفارس محمود جمال اسعداإلمارات20201394

امل محمد سامر داديخيتركيا20041648
بتول ابراهيم 

هندسة الحواسيب حلب86.81االنكليزيةاألولىعربي سوري2001باشا

هندسة الحواسيب حلب76االنكليزيةاألولىعربي سوري2001ريمابراهيم أسامة الزاملقطر10181433

هندسة التحكم اآللي واألتمتةالصناعية حلب90.79االنكليزيةاألولىعربي سوري2000إنعامفاروق محمد سليم عبيدمصر10181747

هندسة النظم اإللكترونية حلب83.13االنكليزيةاألولىعربي سوري2000يسرى سقلولؤي محمد زياد شغالهاإلمارات20201753

هندسة الميكاترونيك حلب95.15االنكليزيةاألولىعربي سوري2000لمىاحسان محمد عامر الحراكيالكويت20201060

هندسة الميكاترونيك حلب92.22االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سمية قرنوبمحمد وليد هيثم خياطه قطاناإلمارات20200122

هندسة الميكاترونيك حلب91.33االنكليزيةاألولىعربي سوري2000نهى عطارعبد الكريم محمد شريف سيد وهبةاإلمارات20200031

احمد محمود قره قاشالكويت20200636
ابتسام محمد 

هندسة الميكاترونيك حلب83.84االنكليزيةاألولىعربي سوري2000علي

الهندسة النووية حلب86.62االنكليزيةاألولىعربي سوري2001فاطمه جنكودالين عبدالسالم الجنكواإلمارات70091400
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

هندسة الطيران حلب86.85االنكليزيةاألولىعربي سوري2000رفيدةايناس خليل عبد الغنيلبنان10180914

هندسة الطيران حلب82.26االنكليزيةاألولىعربي سوري2000رانية خطيبلمى محمد ساطع رسالن ريحاوياإلمارات20201785

هندسة الطيران حلب79.46االنكليزيةاألولىعربي سوري2000مروةمايا وائل عمراإلمارات10181317

حلب (الميكانيكية)هندسة الطاقة 89.1االنكليزيةاألولىعربي سوري2000خديجهاحمد عبد القادر طباخاإلمارات20200125

حلب (الميكانيكية)هندسة الطاقة 83.49االنكليزيةاألولىعربي سوري2001غدير نقيبرنيم محمد هيثم مالحفجياإلمارات20200120

هندسة الطاقة الكهربائية الالذقية77.61االنكليزيةاألولىعربي سوري2000مريموليد يوسف تسابحجيالكويت10181169

هندسة االتصاالت واإللكترونيات الالذقية94.24االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فازيه بايزيدحسني عالء الدين شحادهاإلمارات40050986

هندسة االتصاالت واإللكترونيات الالذقية91.91االنكليزيةاألولىعربي سوري2000رنيمحلى احمد شيخ ديباإلمارات40050231

هندسة االتصاالت واإللكترونيات الالذقية87.29االنكليزيةاألولىعربي سوري2001باسمهحرير عمر اسماعيلالكويت40050292

هندسة االتصاالت واإللكترونيات الالذقية75.74االنكليزيةاألولىعربي سوري2000وفاءمعاذ احمد المحمدالكويت10180904

هندسة الميكاترونيك الالذقية92.31االنكليزيةاألولىعربي سوري2000أسماءإياد عبد المنعم عبد الرحمناإلمارات10181488

هندسة الميكاترونيك الالذقية89.96االنكليزيةاألولىعربي سوري1999ذكاءخالد محمد مرقبيهاإلمارات40051635

محمد شوقي محمد معتز سباهياإلمارات40050797
لمى محمد 

هندسة الميكاترونيك الالذقية89.41االنكليزيةاألولىعربي سوري2001صالح

هندسة الميكاترونيك الالذقية83.66االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ليلىخالد جهاد غنيماإلمارات10181282

روان مصطفى فاضلعمان40051053
إيمان محمد 

هندسة التصميم واإلنتاج الالذقية89.29االنكليزيةاألولىعربي سوري2000صالح

الهندسة الطبية الالذقية94.88االنكليزيةاألولىعربي سوري2001منىنور هادئ سفنجهاإلمارات40050243
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

الهندسة الطبية الالذقية94.79االنكليزيةاألولىعربي سوري2000امانيمجد الدين عاصم سيدهالكويت40051570

الهندسة الطبية الالذقية94.24االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سميحه حربادانه صفوان العليالكويت40050459

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت حمص84.7االنكليزيةاألولىعربي سوري2000هدىفاطمة خالد شوفاناإلمارات30221795

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت حمص81.66االنكليزيةاألولىعربي سوري2001هالهيفا زكوان الجندياإلمارات30220201

هندسة الطاقة الكهربائية حمص77.06االنكليزيةاألولىعربي سوري1999ريمادانة ذاكر حجو الرفاعياإلمارات30221555

هندسة الطاقة الكهربائية حمص75.14االنكليزيةاألولىعربي سوري2001عفراء الصغيرعبد السالم بسام الحلبياإلمارات50070970

هندسة الميكاترونيك حمص90.63االنكليزيةاألولىعربي سوري2001سمر االبراهيمعلي محمد االبراهيماإلمارات50070365

تكنولوجيا األغذية حلب- الهندسة التقنية 90.44االنكليزيةاألولىعربي سوري2001سهاراما حامد نور الديناإلمارات20200990

تكنولوجيا األغذية حلب- الهندسة التقنية 88.65االنكليزيةاألولىعربي سوري2000نجوى صالحورغد احمد لؤي بابللياإلمارات20201644

تقانات الهندسة الحيوية حلب- الهندسة التقنية 93.49االنكليزيةاألولىعربي سوري2000روعهرؤى عدنان المنالاإلمارات20200502

تقانات الهندسة الحيوية حلب- الهندسة التقنية 92.74االنكليزيةاألولىعربي سوري2000راضيهاماني محمد عادل بودقةاإلمارات20200729

تقانات الهندسة الحيوية حلب- الهندسة التقنية 92.28االنكليزيةاألولىعربي سوري2000درة حريريهالة فهد الباياإلمارات20040560

تقانات الهندسة الحيوية حلب- الهندسة التقنية 91.14فرنسياألولىعربي سوري2000فاطمةرنيم احمد قطانمصر20201356
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

اسيل عبد العزيز قراجهالكويت20200581
حسناء الحاج 

تقانات الهندسة الحيوية حلب- الهندسة التقنية 90.57االنكليزيةاألولىعربي سوري2000احمد امين

طاقات متجددة طرطوس- الهندسة التقنية 89.87االنكليزيةاألولىعربي سوري1999مريمحمزة احمد سويداناإلمارات10181737

تيماء علي عكيزياإلمارات60061305
ايناس عبد 

طاقات متجددة طرطوس- الهندسة التقنية 81.28االنكليزيةاألولىعربي سوري2000الرحمن

الهندسة البترولية حمص92.2االنكليزيةاألولىعربي سوري2000نوالدانه محمود قطيشالكويت10180434

الهندسة البترولية حمص90.5االنكليزيةاألولىعربي سوري2000رقيةنوار عبد هللا التركاويالكويت10181801

الهندسة البترولية حمص88.95االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ليلىعبد الرحمن دحام الرويشدياإلمارات30221489

الهندسة البترولية حمص80.72االنكليزيةاألولىعربي سوري2001عاليةعبد هللا عبد الرزاق الجدوعلبنان10181025

الهندسة البترولية حمص76.29االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فيروزنايف عصام الكسارقطر10181008

الهندسة الكيميائية حمص93.59االنكليزيةاألولىعربي سوري2000تهانيعبدهللا سالم عنفوصالكويت10180389

الهندسة الكيميائية حمص92.74االنكليزيةاألولىعربي سوري2000وفاءيزن نذير طيباإلمارات10180969

الهندسة الكيميائية حمص78.53االنكليزيةاألولىعربي سوري1999ساميهريم سامي الشحاداتاألردن10181702

الهندسة الكيميائية حمص77.86االنكليزيةاألولىعربي سوري2000منىبارعة محمود حنيفةالكويت10180314

الهندسة الغذائية حمص84.72االنكليزيةاألولىعربي سوري2000خديجةريم أحمد عاصيالكويت10181335

اسماء محمد عبد الرزاق عديمصر50070960
شاديه العبد 

الهندسة الغذائية حمص80.11االنكليزيةاألولىعربي سوري2000الرزاق

هندسة الصناعات البتروكيميائية دير الزور88.34االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ابتسامراما سمير الحبيب العاروضالكويت70081834
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت طرطوس89.73االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سلوىسارة سليم صالحاإلمارات10180202

هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت طرطوس85.81االنكليزيةاألولىعربي سوري2000براءةجنى سهيل سمرهالكويت10181710

تقنيات حاسوب دمشق- الكلية التطبيقية 90.19االنكليزيةاألولىعربي سوري2000منالحنان احمد سعيد الحموياإلمارات10181551

تقنيات حاسوب دمشق- الكلية التطبيقية 87.46االنكليزيةاألولىعربي سوري2001فاطمةمحمود محمد رسالناإلمارات10181238

تقنيات حاسوب دمشق- الكلية التطبيقية 85.84االنكليزيةاألولىفلسطيني سوري2001ميادةمازن ابراهيم حسناإلمارات10180554

تقنيات حاسوب دمشق- الكلية التطبيقية 85االنكليزيةاألولىعربي سوري2001هناديدالل هادي الزهريقطر10181369

تقنيات حاسوب دمشق- الكلية التطبيقية 81.97االنكليزيةاألولىعربي سوري2001حنانعبد هللا معتز الزاملالكويت10180930

ميكاترونيكس دمشق- الكليةالتطبيقية 92.59االنكليزيةاألولىعربي سوري2001هناديمحمد عماد شيخ خليلالكويت10180901

ميكاترونيكس دمشق- الكليةالتطبيقية 92.59االنكليزيةاألولىعربي سوري2001رناعمر محمد حسان المهاينياإلمارات10180321

ميكاترونيكس دمشق- الكليةالتطبيقية 89.55االنكليزيةاألولىعربي سوري2001لوراجوليا منهل الشحاداتالكويت10181381

ميكاترونيكس دمشق- الكليةالتطبيقية 87.48االنكليزيةاألولىعربي سوري2000حميدةأحمد أسامة ريشيمصر10180147

ميكاترونيكس دمشق- الكليةالتطبيقية 84.58االنكليزيةاألولىعربي سوري2001إسعافراشد بدر المحيميد الفنتشقطر10180944

تقانات االتصاالت الالذقية- الكلية التطبيقية 70.99االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ثناءشيماء عبد الوهاب الفهدالكويت10181656

تقنيات حاسوب الالذقية- الكلية التطبيقية 74.96االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ناهد سليمانعباده باسل ديابالكويت40051746

تقنيات حاسوب حمص- الكلية التطبيقية 65.88االنكليزيةاألولىعربي سوري2000اعتدالنور علي زقهالكويت30221291
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

تقنيات حاسوب حمص- الكلية التطبيقية 61.52االنكليزيةاألولىعربي سوري2000صفاءحكمت حاتم الشعارالكويت30220976

تقنيات الكترونية حلب- الكلية التطبيقية 69االنكليزيةاألولىعربي سوري1999حسناءمهند عبد العزيز قراجهالكويت20201725

الطب البيطري درعا82.13االنكليزيةاألولىعربي سوري2000نوالمحمد فؤاد ابو سعيداإلمارات10181524

الطب البيطري حماة88.37االنكليزيةاألولىعربي سوري2000هدىمحمود غسان عابديناإلمارات50070562

الطب البيطري حماة80.99االنكليزيةاألولىعربي سوري2001نداء شعبانمحمد سعيد هادي النعساناإلمارات50070709

الزراعة دمشق91.49االنكليزيةاألولىعربي سوري2000نجوىرابعة محمد ماجد الخيراتاإلمارات10180941

الزراعة دمشق82.81االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ميساءاسماعيل فهد السيوفيالكويت10180486

الزراعة دمشق82.69االنكليزيةاألولىعربي سوري2001ثناءهيام رافع الصالح المصلحاإلمارات10181705

الزراعة دمشق77.47االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ريمرجا نضال الحلبيالكويت10180181

الزراعة دمشق74.9االنكليزيةاألولىعربي سوري2000خالديةرهف محمود شرف الديناإلمارات10180824

الزراعة دمشق74.2االنكليزيةاألولىعربي سوري2001منارسدرة ماهر العصفوريالكويت10180163

الزراعة دمشق70.57االنكليزيةاألولىعربي سوري2000منىحمد صايل الدغيمالكويت10181565

الزراعة دمشق65.47االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ايمانضياء الدين عمر خبيهمصر10180960

الزراعة دمشق62.74االنكليزيةاألولىعربي سوري2000هناءكندة خالد االحمدالكويت10181881

الزراعة الالذقية62.36االنكليزيةاألولىعربي سوري1999روال حميشهليث مصطفى باللالكويت40051892

الزراعة حمص86.04االنكليزيةاألولىعربي سوري2001مريمروان محمد كنياراإلمارات30220090

السلمية حماة- الزراعة 63.39االنكليزيةاألولىعربي سوري1999الهام اليوسفروعة عبد الرزاق سودينلبنان50071182

االقتصــــاد دمشق95.28االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فاطمةلبانة محمد رياض الحمويهاإلمارات10181774
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

االقتصــــاد دمشق93.58االنكليزيةاألولىعربي سوري2000نورسلوى أحمد ماهر أبو شعرقطر10181362

االقتصــــاد دمشق90.85االنكليزيةاألولىعربي سوري2000نور الهدىرنيم محمد القدهاإلمارات10181427

االقتصــــاد دمشق90.7االنكليزيةاألولىعربي سوري2001رهفرند كاسر السيداإلمارات10180895

االقتصــــاد دمشق90.13االنكليزيةاألولىعربي سوري2001املبشار بشير هوراياإلمارات10181505

االقتصــــاد دمشق88.8االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ليناميديا المعتصم الجنديالبرازيل10181413

االقتصــــاد دمشق88.56االنكليزيةاألولىعربي سوري2001لماسارة محمد فواز عاشورمصر10180714

االقتصــــاد دمشق88.15االنكليزيةاألولىعربي سوري1998وفاءمالك عبد هللا العنباويالكويت10180621

االقتصــــاد دمشق86.88االنكليزيةاألولىعربي سوري1999منالرابعه نذير السعيداإلمارات10181076

االقتصــــاد دمشق86.74االنكليزيةاألولىعربي سوري2001ريمرنيم غازي القدةاإلمارات10180660

االقتصــــاد دمشق86.6االنكليزيةاألولىعربي سوري2000أميمةدنيا يوسف حبيباإلمارات10181266

االقتصــــاد دمشق86.42االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فتونجودي أنس التواماإلمارات10180604

االقتصــــاد دمشق86.15االنكليزيةاألولىعربي سوري2000منتهىمحمود محمد زمزمقطر10181576

االقتصــــاد دمشق86.09االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سمياآيه صفوان الحاج ابراهيماإلمارات10181276

االقتصــــاد دمشق85.5االنكليزيةاألولىعربي سوري1999عائشهرنيم ايمن مدنياإلمارات10181344

االقتصــــاد دمشق83.53االنكليزيةاألولىعربي سوري1999مريمآيه سالم محمداإلمارات40051499

االقتصــــاد دمشق82.97االنكليزيةاألولىعربي سوري1998فصلغفران محمد ابراهيماإلمارات10181424

االقتصــــاد دمشق82.67االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ريمربى وحيد العيسىاإلمارات10181637

االقتصــــاد دمشق81.29االنكليزيةاألولىعربي سوري2001هناديمنال هادي الزهري اليافيقطر10181474
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

االقتصــــاد دمشق80.41االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ريمةتاال سعيد كمال الديناإلمارات10181369

االقتصــــاد دمشق80.25االنكليزيةاألولىعربي سوري1999مانيهقطر الندى عادل شيحاناإلمارات10180418

االقتصــــاد دمشق80.18االنكليزيةاألولىعربي سوري2001هناءعبد الرحمن حسان صافيةاإلمارات10181217

االقتصــــاد دمشق79.54االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فاطمةحمزة زكريا الحاج علياإلمارات10181015

االقتصــــاد حلب92.14االنكليزيةاألولىعربي سوري2001سوزانيزن محمد حسام الدين حافظاإلمارات20200007

االقتصــــاد حلب57.15االنكليزيةاألولىعربي سوري2001ندىمحمد يوسف وليد الناصرعمان20200637

االقتصــــاد الالذقية80.6االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فضيلهلمى مروان خيربكاإلمارات40051307

االقتصــــاد الالذقية75.85االنكليزيةاألولىعربي سوري2001ليناليلى مازن محجازياإلمارات40050515

االقتصــــاد الالذقية64.89االنكليزيةاألولىعربي سوري2001ميادهمحمد عيسى العودهالكويت10181457

دمشق (علم الحياة)العلوم 90.77االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ايمانلينا عالء الدين حمامياإلمارات10181264

دمشق (علم الحياة)العلوم 88.23االنكليزيةاألولىعربي سوري2001هيااميره مازن العليالكويت10181931

دمشق (علم الحياة)العلوم 84.38االنكليزيةاألولىعربي سوري2000أسمهانمريم محمد السالمةاإلمارات10181811

دمشق (علم الحياة)العلوم 78.22االنكليزيةاألولىعربي سوري2001تغريدفرح مفيد نكدالكويت10181706

دمشق (علم الحياة)العلوم 73.05االنكليزيةاألولىعربي سوري1999سمرشام خالد هاللالكويت10181465

دمشق (علم الحياة)العلوم 67.92االنكليزيةاألولىعربي سوري2000نديدةرغد أنس حمادةاألردن10180957

دمشق (علم الحياة)العلوم 62.84االنكليزيةاألولىعربي سوري2002املمحمد خالد صوانالسودان10181475

حلب (علم الحياة)العلوم 80.42فرنسياألولىعربي سوري2001بتول نعناعةدانيا محمد بكداشمصر20201650

حمص (علم الحياة)العلوم 55.44االنكليزيةاألولىعربي سوري2000زينةجنى محمدراكان رسالنلبنان30221645
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

دمشق (الرياضيات)العلوم 87.17االنكليزيةاألولىعربي سوري1999عليااسراء مخلف العبد العكلهالكويت10181406

دمشق (الرياضيات)العلوم 67.41االنكليزيةاألولىعربي سوري2000واجدمنال تركي امحيمدالكويت10180304

حلب (الرياضيات)العلوم 70.69االنكليزيةاألولىعربي سوري2000خيريه السليمانسعود جدعان العالوشالكويت20201634

حمص (الرياضيات)العلوم 61.22فرنسياألولىعربي سوري1999غادةأسماء أنور شهابلبنان30221592

مصياف حماة - (الرياضيات)العلوم 78.02االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فاتنمديحه محمد ناصر حافظالكويت50071692

دمشق (الفيزياء)العلوم 90.16االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فاطمهاحمد رفاعي برجسالكويت10181689

دمشق (الفيزياء)العلوم 82.1االنكليزيةاألولىعربي سوري2000كاملهبشاير خلف البرجسالكويت10180554

دمشق (الفيزياء)العلوم 77.52االنكليزيةاألولىعربي سوري2001حربهاسامه عبد هللا البرجسالكويت10181350

دمشق (الفيزياء)العلوم 67.26االنكليزيةاألولىعربي سوري1997أميرهشيماء هشام الحموياألردن10181818

دمشق (الفيزياء)العلوم 65.83االنكليزيةاألولىعربي سوري1999املاليس شكري ابازيداألردن10181520

حلب (الفيزياء)العلوم 64.47االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فاطمهخديجه رمزي خليللبنان20201553

دمشق (الكيمياء)العلوم 94.83االنكليزيةاألولىعربي سوري2000عاطفةعائشة أديب تنبكجيالكويت10181061

دمشق (الكيمياء)العلوم 93.94االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ميرفتنسيبه جهاد عويراإلمارات10180508

دمشق (الكيمياء)العلوم 91.51االنكليزيةاألولىعربي سوري1999طرفهشيماء محمود الحميدالسالمالكويت10181056

دمشق (الكيمياء)العلوم 89.22االنكليزيةاألولىعربي سوري2000عبيرسالف مازن خلفاإلمارات10181004

دمشق (الكيمياء)العلوم 83.5االنكليزيةاألولىعربي سوري1999ناهدرنيم سامر تمرازاإلمارات10180644

دمشق (الكيمياء)العلوم 82.98االنكليزيةاألولىعربي سوري2000داللريم جمال جروالكويت10180417
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

دمشق (الكيمياء)العلوم 75.8االنكليزيةاألولىعربي سوري2000خولةسعود عبد العزيز القحطانيالبحرين10180127

دمشق (الكيمياء)العلوم 73.84االنكليزيةاألولىعربي سوري2000رناهالة خالد بركاتالسودان10181597

دمشق (الكيمياء)العلوم 66.81االنكليزيةاألولىعربي سوري1999كلثمايه نجم الدين الشاالتياألردن10181218

حلب (الكيمياء)العلوم 62االنكليزيةاألولىعربي سوري2001ندىسدره وليد الناصرعمان20200640

حمص (الكيمياء)العلوم 72.7االنكليزيةاألولىعربي سوري2000حلومامل تيسر العبيداألردن30220934

91.6االنكليزيةاألولىفلسطيني سوري2001فاطمةدانا إياد السعدياإلمارات10181653
 (اختصاص تقويم الكالم واللغة)العلوم الصحية 

دمشق

88.65االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فاتنخديجة إياد عاقوراإلمارات10181271
 (اختصاص تقويم الكالم واللغة)العلوم الصحية 

دمشق

العلوم الصحية حمص95.34االنكليزيةاألولىعربي سوري2000حسناءدانه حسام الدين سبسبياإلمارات30221062

العلوم الصحية حمص93.59االنكليزيةاألولىعربي سوري2001جنات هنديفاتن انس ضفارالكويت50070823

العلوم الصحية حمص89.36االنكليزيةاألولىعربي سوري2000طلهوفاء بسام كشتوالكويت50070042

العلوم الصحية حمص88.24االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فاطمهعزه خلدون المصرياإلمارات50071436

العلوم الصحية حمص87.11االنكليزيةاألولىعربي سوري2000منىحال محمد الحورانيالكويت30221787

العلوم الصحية حمص86.85االنكليزيةاألولىعربي سوري2000أملبتول محمد زياد عيسىاإلمارات10181835

العلوم الصحية حمص86االنكليزيةاألولىعربي سوري2001بارعهساره محمود توكلاإلمارات30221356

العلوم الصحية حمص83.65االنكليزيةاألولىعربي سوري2001سوسن حيدرهيا لواء زيداناإلمارات50071066

العلوم الصحية حمص79.93االنكليزيةاألولىعربي سوري2000محاسنروان عارف رمضانقطر30221316
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

العلوم الصحية حمص78.32االنكليزيةاألولىعربي سوري2001قطنهمجد عكله الرمضانالكويت10181821

العلوم البيئية دمشق63.54االنكليزيةاألولىعربي سوري2000امانيريم خالد الخميسالكويت10181589

التمريض حلب79.22االنكليزيةاألولىعربي سوري2000املعلي محمد المربدالكويت20200663

التمريض الالذقية79.47االنكليزيةاألولىعربي سوري2000يسرىقاسم محمد الزعبياإلمارات10181600

التمريض الالذقية69.25االنكليزيةاألولىعربي سوري2000وحيدهمحمد راغب المحيمدالكويت10180273

التمريض حماة77.85االنكليزيةاألولىعربي سوري2000لينا دكدكرانيا محمد علي المصرياإلمارات50071238

اللغة اإلنكليزية دمشق92.54االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ندىشام مصطفى ماهرالكويت10180555

اللغة اإلنكليزية دمشق91.86االنكليزيةاألولىعربي سوري2001هنيدةايه قاسم زهرهقطر10181682

اللغة اإلنكليزية درعا81.48االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سهادهديل عبدالقادر المصرياألردن10181922

اللغة اإلنكليزية حلب91.29االنكليزيةاألولىعربي سوري2000خديجه الهارونفرح ابراهيم محمد المنالعمان20201341

اللغة اإلنكليزية حلب88.21االنكليزيةاألولىعربي سوري2000الفياغفران محمد العثماناإلمارات20201731

اللغة اإلنكليزية حمص84.78االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ايمانساره جهاد الجاسماإلمارات30220588

اللغة اإلنكليزية حمص78.02االنكليزيةاألولىعربي سوري2000مرحهبه غياث زويناإلمارات30220693

اللغة اإلنكليزية حماة88.49االنكليزيةاألولىعربي سوري2001رقيه الشيخ علينسمه زهير دوالنياإلمارات50070427

اإلعــــــالم دمشق95.2االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ريمةسنا ماهر اإلماماإلمارات10181609

اإلعــــــالم دمشق91.15االنكليزيةاألولىعربي سوري2000لمالين محمد حسام االنصاريقطر10180887
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

اإلعــــــالم دمشق87.41االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ميسونشمس ضياء بدريةاإلمارات10180349

اإلعــــــالم دمشق73.92االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سجىصبا خالد الشريفمصر10181332

الحقوق دمشق94.21االنكليزيةاألولىعربي سوري2000عتابراما عماد الدين سلوماإلمارات10181841

الحقوق دمشق88.4االنكليزيةاألولىعربي سوري2000جميلهسارة محمد ياسين السحليالكويت10181510

الحقوق دمشق81.22االنكليزيةاألولىعربي سوري2000غصونمحمد طارق بالل دقماقاألردن10181477

الحقوق دمشق78.79االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ايمانعلياء أغيد زيتونهاإلمارات10181446

الحقوق دمشق54.29االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ماجدةفاطمة عبد الحميد حميديلبنان10181114

الحقوق حلب83.66االنكليزيةاألولىعربي سوري2001رضابمحمد بدر الدين الشبخ عبدهللااإلمارات20201663

الحقوق حلب70.98االنكليزيةاألولىعربي سوري1999مرغانهمحمد علي شكرو المحواألردن20200690

الحقوق حمص77.67االنكليزيةاألولىعربي سوري2000عليهامل جمعه المباركاإلمارات30220500

المناهج وتقنيات التعليم دمشق- التربية 65.46االنكليزيةاألولىعربي سوري2000رسميةسجى وحيد الفروانالكويت10180265

علم النفس دمشق- التربية 83.56االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ورودمنهل زاهر الهرشاإلمارات10181776

التــــربية الخاصة دمشق77.14االنكليزيةاألولىعربي سوري2001ليلىحنان أحمد مرادالكويت10181058

اإلرشاد النفسي حمص- التربية 68.27االنكليزيةاألولىعربي سوري2000خزامىساره مهند برغلالكويت30220654

غير ملتزم دمشق- معلم صف - التربية 74.44االنكليزيةاألولىعربي سوري2001مهاضحى محمد الشلهوباإلمارات10181742

غير ملتزم دمشق- معلم صف - التربية 70.19االنكليزيةاألولىعربي سوري2000انتصارهاجر مروح العليالكويت10181388

غير ملتزم درعا- معلم صف - التربية 74.33االنكليزيةاألولىعربي سوري1999سحرمريم خالد البرقاوياإلمارات10181785

غير ملتزم حلب- معلم صف - التربية 77.56االنكليزيةاألولىعربي سوري2001رانيهايه محمد ماردنلي خياطاإلمارات20201806
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

إناث فقط دمشق- رياض األطفال - التربية 78.48االنكليزيةاألولىعربي سوري1999غصونندى عبد الحكيم الناطوراإلمارات10181546

إناث فقط حمص- رياض األطفال - التربية 75.67االنكليزيةاألولىعربي سوري1998رشاايه نبال اسعداإلمارات30221821

الشـــــريعة دمشق80.05االنكليزيةاألولىعربي سوري1999سميرةنور شكري شاهيناإلمارات10181905

الشـــــريعة دمشق63.91االنكليزيةاألولىعربي سوري2000حبسةعبير رمضان سيدالكويت10181927

العلوم السياسية دمشق84.55االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فاديهريم يوسف شرفاإلمارات10181373

الســـــــياحة دمشق62.93االنكليزيةاألولىعربي سوري2000منالمحمد حسان الرزقطر10181806

الســـــــياحة  طرطوس80.6االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سها عيسىرودي تيودور ابراهيمالكويت60061645

المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية دمشق61.75االنكليزيةاألولىعربي سوري2001سهيرمحمد يمان محمد رضوان ابو قورةفلسطين10181819

دمشق (تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 94.67االنكليزيةاألولىعربي سوري2000خديجةميمونة أحمد حسوناإلمارات10181799

دمشق (تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 94.48االنكليزيةاألولىعربي سوري2000يسرىمحمود عبد السالم مصطفىالكويت10181282

دمشق (تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 92االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فاطمةروان محمد الخطيبقطر10180067

دمشق (تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 91.42االنكليزيةاألولىعربي سوري2000منالآالء عماد كنيشاإلمارات10181314

دمشق (تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 90.7االنكليزيةاألولىعربي سوري2000صفيةمحمد طه الطويلاإلمارات10180713

حلب (تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 85.55االنكليزيةاألولىعربي سوري2001شيرينلين احمد مرزوقاإلمارات20201004

حلب (تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 84.94االنكليزيةاألولىعربي سوري2000لبنىداليا حالق درعزيني محمد خيراإلمارات20200950

حلب (تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 84.64االنكليزيةاألولىعربي سوري2000غديراسراء محمد صالحلبنان20201132

حلب (تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 82.42االنكليزيةاألولىعربي سوري2000رانيه قناعهيوسف ماهر بيرياإلمارات20200042
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ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

حلب (تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 76.7االنكليزيةاألولىعربي سوري1999روعة جنيدفاطمه ياسر جنيداألردن20200423

حماة (تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 91.61االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ميساءوسام نجم الدين الحمودالكويت50070893

حماة (تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 85.67االنكليزيةاألولىعربي سوري2000منالمحمدسهيل امجد الحافظاإلمارات50070944

حماة (تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 83.99االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سوسنعمار عبد السالم حمادهاإلمارات50070756

حماة (تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 83.65االنكليزيةاألولىفلسطيني سوري2001كوثرهبةهللا عماد الحاج عبدهللااإلمارات30221315

حماة (تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 83.42االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ابتسام العيسىنور محمد ايمن السراجاإلمارات50070200

المعهدالتقاني للعلوم المالية والمصرفية دمشق73.05االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ساميهدانيال ثاني المسعداإلمارات10181371

المعهد التقاني الطبي دمشق90.48االنكليزيةاألولىعربي سوري2000بسمةايناس فواز القادريالكويت10181503

المعهد التقاني الطبي دمشق86.41االنكليزيةاألولىعربي سوري1998نهادريم حامد الحاج ابراهيماإلمارات10181778

المعهد التقاني الطبي دمشق85.93االنكليزيةاألولىعربي سوري2000خالدةمريم حردان الخلفالكويت10180693

المعهد التقاني الطبي دمشق84.81االنكليزيةاألولىعربي سوري2000رابعهمنذر حسين الحلقيالكويت10180263

المعهد التقاني الطبي دمشق84.75االنكليزيةاألولىعربي سوري2000غاليهمحمد منيب عبد اللطيف الحلبياإلمارات10181678

النبك ريف دمشق- المعهد التقاني الطبي 68.52االنكليزيةاألولىعربي سوري2000غادةصبا عبد الوهاب الصدقهالكويت10180736

المعهد التقاني للحاسوب دمشق79.14االنكليزيةاألولىعربي سوري1999نهادرامي حامد الحاج ابراهيماإلمارات10181775

المعهد التقاني للحاسوب دمشق66.45االنكليزيةاألولىعربي سوري2000أمينةنور غالب عرنوسمصر10181014

معهد المراقبين الفنيين دمشق77.8االنكليزيةاألولىعربي سوري2001سناءصفا أحمد عوضاإلمارات10181920

المعهد التقاني للصناعات الكيميائية دمشق63.04االنكليزيةاألولىعربي سوري1998سلوىتغريد ياسر بللهلبنان10181847

22/25



ي الدول-مصدر الشهادة- الفرع العلمي 
 
باق ن القوائم األسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم  للعام الدراسي 
ن
2019-2018 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتاب
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

المعهد التقاني للصناعات الكيميائية دمشق62.12االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سمراحمد محمد حمادةالكويت10181391

المعهد التقاني الصحــــي دمشق80.77االنكليزيةاألولىعربي سوري2000عبيرهيا أسعد صعبالكويت10180322

المعهد التقاني الصحــــي دمشق80.31االنكليزيةاألولىعربي سوري1999اسماءمحمود احمد الحماميمصر10181710

المعهد التقاني الصحــــي دمشق76.85االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فاطمهصالح محمد منير برغلهاإلمارات10181923

المعهد التقاني الصحــــي دمشق74.53االنكليزيةاألولىعربي سوري2000مرجهمجد رائد عبدالرحمنالكويت10181433

المعهد التقاني الصحــــي دمشق72.27االنكليزيةاألولىعربي سوري2000غادهرهام غسان الجالبمصر10181658

المعهد التقاني الصحــــي حمص88.61االنكليزيةاألولىعربي سوري2000كنانمحمد خالد الحموطهالكويت30220158

المعهد التقاني الصحــــي حمص66.7االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ريمدالل محمود الطحليمصر30221768

المعهد التقاني الصحــــي دير الزور59.92االنكليزيةاألولىعربي سوري1999أسماءمحمود خالد المحمدالكويت10181883

حمص (ملتزم)المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط 58.42االنكليزيةاألولىعربي سوري2001سهيرهايهم محمد نصر الدراوشةعمان30221421

جميع الرغبات مرفوضة93.95االنكليزيةاألولىعربي سوري2001سماحمحمد يزن بشير زقزقالكويت10181864

جميع الرغبات مرفوضة92.6االنكليزيةاألولىعربي سوري2000داللايمان عبدالسالم الكرديالكويت10181687

جميع الرغبات مرفوضة92.47االنكليزيةاألولىعربي سوري2001سمرشهد احمد الحمدانياإلمارات10180492

جميع الرغبات مرفوضة92.46االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سهامزكريا كريم المحمدالكويت10180392

جميع الرغبات مرفوضة91.6االنكليزيةاألولىعربي سوري2000فاطمهعال عمر الحراكياإلمارات10180992

جميع الرغبات مرفوضة91.58االنكليزيةاألولىعربي سوري2001سمرغنى مصطفى حموداإلمارات10180529

جميع الرغبات مرفوضة90.62االنكليزيةاألولىعربي سوري2000نسرينسارة بسام الحبالمصر10181230
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جميع الرغبات مرفوضة90.55االنكليزيةاألولىعربي سوري2000إيمانمحمد وائل المصريالكويت10180275

جميع الرغبات مرفوضة90.24االنكليزيةاألولىعربي سوري2000رنارهام موسى العبد الرحمناإلمارات10181038

جميع الرغبات مرفوضة90.19االنكليزيةاألولىعربي سوري2001نادياالحوراء محسن السيداإلمارات10180367

جميع الرغبات مرفوضة89.83االنكليزيةاألولىعربي سوري1998سهيلهإيمان محمد خير األوسطهاإلمارات10181231

جميع الرغبات مرفوضة89.6االنكليزيةاألولىعربي سوري2000هناديتسنيم عبد المنعم الناصيرالكويت10181462

جميع الرغبات مرفوضة89.46االنكليزيةاألولىعربي سوري2000رالريجينا عماد الخليلاإلمارات10180798

جميع الرغبات مرفوضة88.92االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ريمسهام ياسر بدوياإلمارات10180478

جميع الرغبات مرفوضة88.88االنكليزيةاألولىعربي سوري2000بثينةماهر أكرم البكفانياإلمارات10180402

جميع الرغبات مرفوضة88.59االنكليزيةاألولىعربي سوري2001اميرهعال فريد زين الدين شرفاإلمارات10181189

جميع الرغبات مرفوضة88.35االنكليزيةاألولىعربي سوري2001روعهمايا ياسر قشالناألردن10181842

جميع الرغبات مرفوضة88االنكليزيةاألولىعربي سوري2001عهدميس محمد ايمن موسى باشااإلمارات50071173

جميع الرغبات مرفوضة87.72االنكليزيةاألولىعربي سوري2000امينهنوال فواز عاجيقطر10181592

جميع الرغبات مرفوضة87.6االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سميهسدره محمد حامد الحمصياإلمارات10181860

جميع الرغبات مرفوضة87.48االنكليزيةاألولىعربي سوري2001نورطارق بيان الصالحاإلمارات10181896

جميع الرغبات مرفوضة87.05االنكليزيةاألولىعربي سوري2000هبة هللاعادل محمد نذير قطيطاألردن10180198

جميع الرغبات مرفوضة86.84االنكليزيةاألولىعربي سوري2000نسرينايه زياد طهالكويت10181199

جميع الرغبات مرفوضة86.29االنكليزيةاألولىعربي سوري2000صفاءمحمد يزن فراس الموصليعمان10181227

جميع الرغبات مرفوضة85.53االنكليزيةاألولىعربي سوري2000سائدةخليل ابراهيم المصريالكويت10180242
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جميع الرغبات مرفوضة85.1االنكليزيةاألولىعربي سوري2000املابراهيم يوسف النعسانالكويت10181925

جميع الرغبات مرفوضة84.67االنكليزيةاألولىعربي سوري2001بشرىرانيا محمد عكاشةالكويت10180949

جميع الرغبات مرفوضة84.6االنكليزيةاألولىعربي سوري2000غازيةحسناء يحيى المطلقاإلمارات10181235

جميع الرغبات مرفوضة84.11االنكليزيةاألولىعربي سوري2001رابعه العترأحمد سمير العترالكويت50071150

جميع الرغبات مرفوضة83.96االنكليزيةاألولىعربي سوري2001فائدهسامي عمار المنجداإلمارات10180010

جميع الرغبات مرفوضة82.95االنكليزيةاألولىعربي سوري2001نورمحمد فادي الزعبياإلمارات10181275

جميع الرغبات مرفوضة82.43االنكليزيةاألولىعربي سوري2000شكريةاسماء محمد حالقاإلمارات10181494

جميع الرغبات مرفوضة81.92االنكليزيةاألولىعربي سوري2001فادياتسنيم محمد سالم دعبولاألردن10181279

جميع الرغبات مرفوضة80.92االنكليزيةاألولىعربي سوري2000املريم عيد الفجراإلمارات10181809

جميع الرغبات مرفوضة80.53االنكليزيةاألولىعربي سوري1999خلودفاطمة عدنان شموطاألردن10181869

جميع الرغبات مرفوضة80.29االنكليزيةاألولىعربي سوري2000إيمانمحمد سمير الظفريالكويت10180781

جميع الرغبات مرفوضة80.15االنكليزيةاألولىعربي سوري1998اسماءضحى ماهر احمداإلمارات10181824

جميع الرغبات مرفوضة79.28االنكليزيةاألولىعربي سوري2001فاطمةآالء محمد الحويجةالكويت10181023

جميع الرغبات مرفوضة78.82االنكليزيةاألولىعربي سوري2001راميايمان علي زيتوناإلمارات10180816

جميع الرغبات مرفوضة78.12االنكليزيةاألولىعربي سوري2000ميساءمحمد خضر بسام الجزائرليالكويت10180634

جميع الرغبات مرفوضة75.39االنكليزيةاألولىعربي سوري2001ترفهطالل محمد السالمالكويت10180937
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