
مفاضلة ذوي الشهداء النتائج االسمية للفرع األدبي 
للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩

   الجمهورية العربية السورية
   وزارة التعليم العالي

الرغبة المقبول بهامجموع التفاضللغة التفاضلدورة التفاضلالجنسيةتاريخ الميالداسم األماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتابالتسلسل
  عالمة االختصاص 

(للغات)

452اللغة العربية - دمشق1665انكليزيأولىعربي سوري1999نهادهديل حسن العباسدمشق110871
497اللغة العربية - دمشق1732انكليزيثانيةعربي سوري2000زيدةهمسة نسيب سيف الدينالسويداء22528
480اللغة العربية - حلب1338انكليزيثانيةعربي سوري2000نداءراما االمير حسين حصريحلب313325
468اللغة العربية - حلب1420انكليزيثانيةعربي سوري1995مهافاديه صالح حربواعزازيحلب413183
490اللغة العربية - الالذقية1584انكليزيثانيةعربي سوري2000مثيالزينب علي درويشالالذقية54621
517اللغة العربية - الالذقية1602انكليزيثانيةعربي سوري2000حميدهسارا حسن درويشالالذقية64622
460اللغة العربية - الالذقية1741انكليزيثانيةعربي سوري2000جهيداهبه زيدان احمدالالذقية75439
465اللغة العربية - الالذقية1682انكليزيأولىعربي سوري2000تركيهوالء ابراهيم قصابالالذقية84038
548اللغة العربية - حماة1938انكليزيأولىعربي سوري2001غصونبثينه فهد العباسحماة98668

488اللغة العربية - حماة1423انكليزيأولىعربي سوري1999اسعافصالح حسن االحمدحماة10664
322اللغة اإلنكليزية  - دمشق1656انكليزيأولىعربي سوري2000تمرهروان حرب كشكدمشق1110953
328اللغة اإلنكليزية  - دمشق1263انكليزيأولىعربي سوري2000رزانسليم محمد علي الحداددمشق122264
310اللغة اإلنكليزية  - دمشق1341انكليزيأولىعربي سوري1999زهرشذى رياض العوضريف دمشق1312460
303اللغة اإلنكليزية  - دمشق1533انكليزيأولىعربي سوري1999رقيةعلي حمدان باغوضالقنيطرة141554
313اللغة اإلنكليزية  - دمشق1553انكليزيأولىعربي سوري1999نوالوفاء ابراهيم المضرمانيدمشق1510655
300اللغة اإلنكليزية  - حلب1325انكليزيأولىعربي سوري1999غاليهرضاء محمدعبدالغني اسكيفحلب1614223
365اللغة اإلنكليزية - حماة1372انكليزيثانيةعربي سوري2001فهيدهالنا فواز االحمدحماة178910
302اللغة اإلنكليزية  - حمص1541انكليزيثانيةعربي سوري2001عبيرساندي ايمن عليطرطوس183613
320اللغة اإلنكليزية  - حمص1652انكليزيأولىعربي سوري2000هيفاءهبه علي سويدريف دمشق192570
313اللغة اإلنكليزية - دير الزور1493انكليزيأولىعربي سوري1999شهرزادمنار طه الحناشدير الزور203265
اللغة األلمانية - دمشق1186انكليزيثانيةعربي سوري2000هيامحيدر وفيق بكداشدمشق213262
اللغة الروسية - دمشق1427فرنسيأولىعربي سوري1998منارألينا محمود عبودحماة229688
اللغة الروسية - دمشق1267انكليزيأولىعربي سوري2001املبانا غسان سلومالالذقية235202
اللغة الروسية - دمشق1453فرنسيثانيةعربي سوري2001انتصارجعفر اسامه رسوددمشق24486
اللغة الروسية - دمشق1316انكليزيأولىعربي سوري1991غصونعلي عبد الحليم السليمانحلب259049
اللغة الروسية - دمشق1250انكليزيأولىعربي سوري1999سوسنمحمد كمال فخري شاوهريف دمشق26169
اللغة الروسية - دمشق1152انكليزيأولىعربي سوري1999سهاممحمود علي منصوردمشق273002
اللغة الروسية - دمشق1123انكليزيأولىعربي سوري2000مثيلهميار حبيب حيدرحماة289222
اللغة الروسية - دمشق1210فرنسيأولىعربي سوري2001رمزهميساء منير ميهوبحماة299393
اللغة الروسية - دمشق1323انكليزيثانيةعربي سوري1999جميلهنائله نواف رمضانريف دمشق307985
اللغة الروسية - دمشق1387انكليزيأولىعربي سوري2001ليلىوسام فرحان ذكوشدمشق31111
اللغة الروسية - دمشق1345انكليزيأولىعربي سوري2000امينهياسمين هيثم كنج عثماندمشق3210965
اللغة الفارسية - حمص1202انكليزيأولىعربي سوري2000سهاممحمد نعيم الديوبحمص331508
الجغرافية - دمشق1135انكليزيأولىعربي سوري1995سحرطارق زياد دركوشدمشق346803
الجغرافية - دمشق1393انكليزيأولىعربي سوري2001نورهعبد هللا انور عبد الرحمنريف دمشق3521
الجغرافية - دمشق1215انكليزيأولىعربي سوري2001عائشهعلي مصطفى عبد هللاريف دمشق36165
الجغرافية - دمشق1393انكليزيأولىعربي سوري1998زاهيهعهد خليل قويدرريف دمشق37395
الجغرافية - حلب1161فرنسيأولىعربي سوري1999هناءاسراء حسين الحامدحلب3813265
الجغرافية - الالذقية1141انكليزيأولىعربي سوري1999عبيرجعفر حبيب فاضلحماة391503
الجغرافية - الالذقية1616انكليزيأولىعربي سوري2000ليلىشروق غسان محمدالالذقية405390
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الجغرافية - الالذقية1135فرنسيأولىعربي سوري2000حليمهيحيى فادي احمدالالذقية411574
الجغرافية - طرطوس1191انكليزيأولىعربي سوري2001وفاءأيمن نديم عيودطرطوس42830
الجغرافية - طرطوس1312فرنسيثانيةعربي سوري1998نوالآيه جعفر صافتليطرطوس435121
الجغرافية - طرطوس1512انكليزيأولىعربي سوري2001سعادردينه خالد خالدطرطوس443077
الجغرافية - طرطوس1510انكليزيثانيةعربي سوري2000ليلىسناء محمد شروفطرطوس453080
الجغرافية - طرطوس1461انكليزيثانيةعربي سوري2000املعلي عبد اللطيف محمدطرطوس46835
الجغرافية - طرطوس1360انكليزيأولىعربي سوري1998فوزيهفاطمه محمد الخطيبطرطوس473972
الجغرافية - طرطوس1497انكليزيثانيةعربي سوري2000نبيهاهيلين منير احمدطرطوس483073
التاريخ - دمشق1466انكليزيثانيةعربي سوري2000سمحمحمد تيسير احمددمشق492449
التاريخ - حلب1161انكليزيأولىعربي سوري2001ريمهفاطمه عبد الرحمن قنبورحلب5014511
التاريخ - حلب1131انكليزيأولىعربي سوري1988زينيمريم عبد درويشحلب5114754
التاريخ - الالذقية1204انكليزيأولىعربي سوري2000أسعافايهاب حسن أحمدحماة521455
التاريخ - الالذقية1291انكليزيثانيةعربي سوري2000مديحهحال محمود درويشطرطوس533147
التاريخ - الالذقية1571فرنسيثانيةعربي سوري2000سميحهرامي نبيل عجيمهالالذقية54839
التاريخ - الالذقية1453انكليزيثانيةعربي سوري1993آمالزين العابدين عيسى ابراهيمدمشق551599
التاريخ - الالذقية1409فرنسيثانيةعربي سوري2001سكيرهعمران حبيب اسبرالالذقية56948
التاريخ - الالذقية1271انكليزيأولىعربي سوري2000َحسنغرام شوكت رستمحماة579558
التاريخ - الالذقية1210انكليزيثانيةعربي سوري1999امينهناريمان اسعد عموريالالذقية587443
التاريخ - الالذقية1381انكليزيثانيةعربي سوري1998داللهالل زهير عتيقطرطوس592103
التاريخ - الالذقية1519فرنسيأولىعربي سوري1988نبيهاوسيم اسعد خضورالالذقية602732
التاريخ - حمص1442فرنسيأولىعربي سوري2001حلوهبشار يوسف يوسفحماة61235
التاريخ - حمص1344فرنسيثانيةعربي سوري1999داللجنادة سمير رمضانطرطوس621095
التاريخ - حمص1228انكليزيأولىعربي سوري1999عائدهرزان مفيد خلوفحمص635044
التاريخ - حمص1446انكليزيأولىعربي سوري1990عيدهرشا سليمان عباسطرطوس644411
التاريخ - حمص1187فرنسيأولىعربي سوري2001نهالسليمان صالح عياشحمص65459
التاريخ - حمص1213فرنسيأولىعربي سوري1999فاطمهعلي بسام رمضاندمشق66245
التاريخ - حمص1175انكليزيأولىعربي سوري1999أمينهليث فهد مصطفىحماة67670
التاريخ - حمص1305انكليزيأولىعربي سوري2000ليالمريانه سلمان احمدحمص685813
التاريخ - حمص1201فرنسيأولىعربي سوري1999اسعافهديل محمود الحسنحمص695943
التاريخ - حمص1247فرنسيأولىعربي سوري2000غادهوالء علي السالمحمص705972
التاريخ - حمص1246انكليزيأولىعربي سوري2000سميرهيارا أحمد محمدطرطوس713672
التاريخ - حمص1321انكليزيأولىعربي سوري1999نجديهيارا علي تركيهحماة7210032
التاريخ - دير الزور1515انكليزيثانيةعربي سوري1996نصرهالحمزه خلف الحمادهدير الزور738518
الفلسفة - دمشق1279انكليزيأولىعربي سوري1999روزيرهف محمود داووددمشق7417998
الفلسفة - دمشق1634انكليزيأولىعربي سوري1987لينهناريمان كرم عيسىدمشق7517373
الفلسفة - الالذقية1595فرنسيأولىعربي سوري2001بشرىبتول محمد غياالالذقية766037
الفلسفة - الالذقية1231انكليزيثانيةعربي سوري1999ميثاءحيدر اتحاد محمدطرطوس77582
الفلسفة - الالذقية1228انكليزيأولىعربي سوري2001سلوىردينه أيمن ونوسطرطوس783877
الفلسفة - الالذقية1667انكليزيأولىعربي سوري2000فيروزرنيم فايز ونوسالالذقية795662
الفلسفة - الالذقية1475فرنسيثانيةعربي سوري2000نبيههعلي هيسم غانمالالذقية802378
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الفلسفة - الالذقية1563انكليزيأولىعربي سوري2000ندوىفؤاد الدين شريف ابراهيمالالذقية81903
الفلسفة - الالذقية1306فرنسيثانيةعربي سوري2000ندوىفاديا شريف إبراهيمالالذقية825164
علم االجتماع - دمشق1361انكليزيأولىعربي سوري1997غيدهابراهيم اكرم ابراهيمدمشق833071
علم االجتماع - دمشق1269فرنسيأولىعربي سوري1987ليلىجانيت عبداللطيف خليلريف دمشق8413388
علم االجتماع - دمشق1238انكليزيأولىعربي سوري2000ايمانجودي عدنان الفارسريف دمشق852353
علم االجتماع - دمشق1411انكليزيثانيةعربي سوري1967شمهدنيا عبد الحميد المسعودالقنيطرة864731
علم االجتماع - دمشق1379انكليزيأولىعربي سوري2000داللسالف محمود العبدالرحمندمشق8710931
علم االجتماع - دمشق1144انكليزيأولىعربي سوري2001صباحمريم جمال دنياريف دمشق883015
علم االجتماع - دمشق1118انكليزيثانيةعربي سوري2000أميرةمضر محمود محفوضحمص892299
علم االجتماع - دمشق1363انكليزيأولىعربي سوري2001هناءنغم أيمن ابراهيمدمشق9010941
علم االجتماع - دمشق1216انكليزيأولىعربي سوري1999هناءنور أيمن ابراهيمدمشق9110942
علم االجتماع - درعا1342فرنسيأولىعربي سوري2001فايزهروان غسان محمددرعا923359
علم االجتماع - حلب1415انكليزيأولىعربي سوري1993هدىليلى جمال غبابحلب9314944
علم االجتماع - الالذقية1467انكليزيأولىعربي سوري2000آسياابراهيم سمير ديبالالذقية94548
علم االجتماع - الالذقية1314فرنسيثانيةعربي سوري1999روجينارنده حسام زينيالالذقية955106
علم االجتماع - الالذقية1351فرنسيثانيةعربي سوري1997نوالسلمى محمد غريبيالالذقية968051
علم االجتماع - الالذقية1476انكليزيأولىعربي سوري1985جمانهسوسن صالح اسبرطرطوس975237
علم االجتماع - الالذقية1609انكليزيثانيةعربي سوري2001مديحهسيف الدين حسن سليمانالالذقية98682
علم االجتماع - الالذقية1281انكليزيثانيةعربي سوري1998هالهعلي محمد عاقلالالذقية99863
علم االجتماع - الالذقية1295انكليزيثانيةعربي سوري2000ميرفتمحمد اسعد رحالالالذقية1001467
علم االجتماع - الالذقية1318انكليزيأولىعربي سوري2000سعادمحمد سليمان المحمدحماة101673
علم االجتماع - الالذقية1780فرنسيأولىعربي سوري2000رضيهمرح شاهين شاهينطرطوس1023245
علم االجتماع - الالذقية1226انكليزيأولىعربي سوري1998بديعهيوسف خليل يونسطرطوس1032113
المكتبات والمعلومات - دمشق1211انكليزيثانيةعربي سوري2000فايزهاحمد سليمان السبسبيدرعا104430
المكتبات والمعلومات - دمشق1250انكليزيثانيةعربي سوري1997فلایراسماء موسى الجالودريف دمشق1057014
المكتبات والمعلومات - دمشق1302فرنسيأولىعربي سوري2000سميرهضحى حسين فندقليريف دمشق1063480
المكتبات والمعلومات - دمشق1604فرنسيأولىعربي سوري1978شيرينهطاطار خيرالدين شاهيندمشق1078133
المكتبات والمعلومات - دمشق1356انكليزيأولىعربي سوري1978غازيهغفران علي حسندمشق10817641
المكتبات والمعلومات - الالذقية1516فرنسيثانيةعربي سوري2000صباحامه فؤاد خضورالالذقية1096035
المكتبات والمعلومات - الالذقية1529انكليزيأولىعربي سوري2000غاليهحاتم بدر احمدالالذقية110972
المكتبات والمعلومات - الالذقية1523انكليزيثانيةعربي سوري1981بدريهعايده حبيب حرباالالذقية1117087
المكتبات والمعلومات - الالذقية1304انكليزيأولىعربي سوري2001هلهوفاء ياسر الحبيبحماة1129884
اآلثـــــــار - دمشق1551انكليزيثانيةعربي سوري1994خديجهريم خالد العليالقنيطرة1136170
اآلثـــــــار - دمشق1142انكليزيأولىعربي سوري1998ناهيسعيد نزيه بدردمشق1143332
اآلثـــــــار - دمشق1356انكليزيثانيةعربي سوري1999سعدةمحمد محمود الخطيبدمشق1156905
اآلثـــــــار - دمشق1321انكليزيثانيةعربي سوري2000فايزهمحمود سليما ن السبسبيدرعا116437
اإلعـــــالم - دمشق1898فرنسيثانيةعربي سوري1999سناءحنين علي سليمانالقنيطرة1174722
اإلعـــــالم - دمشق1694انكليزيأولىعربي سوري1994آسيهرهام عادل مصطفىدمشق11813835
اإلعـــــالم - دمشق1401فرنسيأولىعربي سوري1983حوريهسمح احمد شابرلوريف دمشق11913003
اإلعـــــالم - دمشق1773انكليزيثانيةعربي سوري2000صباحهارون احمد افندردمشق1203895
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الحقوق - دمشق1680انكليزيأولىعربي سوري1982تركيهأنس محمدعلي السعددمشق1217025
الحقوق - دمشق1756انكليزيأولىعربي سوري2001لينابشرى سهيل حسندمشق12210949
الحقوق - دمشق1815انكليزيأولىعربي سوري1999زينبجمعه أحمد الجمعهدمشق1234029
الحقوق - دمشق1879انكليزيأولىعربي سوري2000ضحوكحال هيثم اليونسريف دمشق1242224
الحقوق - دمشق1848انكليزيأولىعربي سوري2001ميساءخالد حسان بكوردمشق1254373
الحقوق - دمشق1648انكليزيأولىعربي سوري1999سميرهصفاء سلمان المحمددمشق12610954
الحقوق - دمشق1828انكليزيثانيةعربي سوري2000سلمىعلي سمير شاويشدمشق127247
الحقوق - دمشق1737انكليزيثانيةعربي سوري1999فطينهمجد حسان يوسفدرعا1282189
الحقوق - دمشق1713انكليزيثانيةعربي سوري2001عزيزهمحمد علي الداالتيدمشق129250
الحقوق - دمشق1689انكليزيثانيةعربي سوري2001خلودمحمد نور منذر الشرارهدمشق130252
الحقوق - دمشق1646انكليزيأولىعربي سوري2001فداءنور احمد الحماديدمشق13110960
الحقوق - دمشق1726انكليزيأولىعربي سوري2000عبسيةهنادي سمير أسعددمشق13210964
الحقوق - درعا1533انكليزيثانيةعربي سوري1997روزايلي يوسف سمارهدرعا1331919
الحقوق - درعا1319انكليزيثانيةعربي سوري1988نطيقهسالم حبيب عوندمشق1348320
الحقوق - درعا1606انكليزيأولىعربي سوري1997مواهبسليمان داود الغزاليدرعا1351745
الحقوق - درعا1545انكليزيثانيةعربي سوري1999جميلهفاطمه عماد خلفدرعا1364396
الحقوق - القنيطرة1379انكليزيثانيةعربي سوري1980رحابسهانيت فارس ابو لطيفالسويداء1372995
الحقوق - القنيطرة1868انكليزيثانيةعربي سوري1999اسعافعصام جاسم الكريانالقنيطرة138477
الحقوق - القنيطرة1587انكليزيثانيةعربي سوري1974قنوعمياده حسين الالفيالقنيطرة1396390
الحقوق - حلب1280فرنسيأولىعربي سوري2000منيعهأحمد حسن سلمانحماة1401303
الحقوق - حلب1362انكليزيأولىعربي سوري1999سرارأحمد محمودفراس ملحيسحلب141906
الحقوق - حلب1240انكليزيثانيةعربي سوري1997كوثرراما عبدالسميع امينوحلب14215143
الحقوق - حلب1248فرنسيأولىعربي سوري2000اعتدالرغد علي أخرسحلب14311036
الحقوق - حلب1248فرنسيثانيةعربي سوري1995فردوسساره حسن الكزعيحلب14413716
الحقوق - حلب1325فرنسيأولىعربي سوري1967عائشةعبد الكافي سليم مالحلب1457633
الحقوق - حلب1454انكليزيثانيةعربي سوري2001سهامعدنان أحمد الحميدي الجاسمالالذقية1462274
الحقوق - حلب1456انكليزيأولىعربي سوري2001ملكعلي مصطفى علي بكحلب1474359
الحقوق - حلب1363فرنسيثانيةعربي سوري1986داللعلي هاشم حسنطرطوس1481301
الحقوق - حلب1343انكليزيثانيةعربي سوري2000ميساءمحمد زهير موسىالالذقية14919
الحقوق - حلب1278فرنسيثانيةعربي سوري1999نداءمحمود احمد معالطرطوس1501428
الحقوق - حلب1419انكليزيثانيةعربي سوري2000نهيدهمحمود علي محمدطرطوس151849
الحقوق - حلب1287انكليزيأولىعربي سوري1999خلودمدين احمد كاجحلب152579
الحقوق - حلب1534انكليزيأولىعربي سوري1999هديهنور وليد خطابحلب15313469
الحقوق - حلب1417فرنسيأولىعربي سوري1999جميلههال سهيل الرعيديالالذقية1548339
الحقوق - ادلب1196انكليزيأولىعربي سوري2000إيلينأسامه مروان حمودحماة1551454
الحقوق - ادلب1379انكليزيثانيةعربي سوري2000بديعةادهم محمد نمرالالذقية1561858
الحقوق - ادلب1300فرنسيثانيةعربي سوري1998طرفهبشار حمزه الكنودمشق1576743
الحقوق - ادلب1489انكليزيأولىعربي سوري1980فريزهعفاف احمد جنوددرعا1584369
الحقوق - ادلب1471انكليزيأولىعربي سوري2000كفاحفاطمه غسان سالمهحمص1594572
الحقوق - ادلب1240انكليزيثانيةعربي سوري1995حسنةقصي يحيى زينودمشق1604496
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مفاضلة ذوي الشهداء النتائج االسمية للفرع األدبي 
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  عالمة االختصاص 

(للغات)

الحقوق - ادلب1214انكليزيأولىعربي سوري2000فاديهمصطفى محمد قبانيحلب1614452
الحقوق - ادلب1351انكليزيثانيةعربي سوري1986نصرهوضاء سليم عمرانالالذقية1623455
الحقوق - دير الزور1240انكليزيأولىعربي سوري2000فضهأحمد أمين العليدمشق163233
الحقوق - دير الزور1483انكليزيثانيةعربي سوري1999بشرىاحمد عبود اوثيوندير الزور1641518
الحقوق - دير الزور1205انكليزيثانيةعربي سوري1998نديمهجاسر سليمان الرسالنحلب165883
الحقوق - دير الزور1409انكليزيثانيةعربي سوري2000سعاددعاء احمد الجاسمدير الزور1669066
الحقوق - دير الزور1488انكليزيأولىعربي سوري1988زهرهروى داوود الحمادهدير الزور1679709
الحقوق - دير الزور1552انكليزيثانيةعربي سوري1998سعادسمر قاسم المحمددير الزور1683644
الحقوق - دير الزور1385انكليزيأولىعربي سوري1988حسينهقحطان فياض خليفهدير الزور1691144
الحقوق - دير الزور1481انكليزيثانيةعربي سوري1998ازدهارمحمد جمعه العليويدير الزور1701659
الحقوق - دير الزور1231فرنسيثانيةعربي سوري1999مريممهند اسماعيل العسافدمشق1711174
الحقوق - الحسكة1218انكليزيأولىعربي سوري2000مهديهليث سليمان الخضرالحسكة1721085
الحقوق - الحسكة1179انكليزيأولىعربي سوري1999داللمحمد حسين حسينالرقة1731138
الحقوق - الالذقية1951فرنسيأولىعربي سوري2000ماجدولينحسن عز الدين سويدانطرطوس174436
الحقوق - الالذقية1672انكليزيثانيةعربي سوري2001هالهحمزه رفيق دليلهالالذقية1751585
الحقوق - الالذقية1711انكليزيأولىعربي سوري2000وجيههرباب حكمت رحالالالذقية1765540
الحقوق - الالذقية1645انكليزيأولىعربي سوري2000هيامريم سليمان محمدالالذقية1775506
الحقوق - الالذقية1689انكليزيثانيةعربي سوري2000انيسهزين العابدين عماد رسوقالالذقية1781223
الحقوق - الالذقية1735انكليزيأولىعربي سوري2001فاديازينب محمود يوسفطرطوس1793731
الحقوق - الالذقية1697انكليزيثانيةعربي سوري2000سعادسوزان محمد عجوبطرطوس1803266
الحقوق - الالذقية1636انكليزيأولىعربي سوري2001فاديهعلي عبدو ابراهيمالالذقية1811373
الحقوق - الالذقية1618فرنسيأولىعربي سوري2001شاديهفاطر نديم ناعوسطرطوس182598
الحقوق - الالذقية1623انكليزيثانيةعربي سوري1987روضهقحطان امير محمددرعا1831337
الحقوق - الالذقية1647انكليزيأولىعربي سوري2001حنانليث احمد وردهالالذقية1841279
الحقوق - الالذقية1683انكليزيثانيةعربي سوري2000سهامميار نضال اسعيدالالذقية1851181
الحقوق - حمص1501انكليزيثانيةعربي سوري1999نجوىابراهيم مصطفى مصطفىطرطوس186979
الحقوق - حمص1498انكليزيأولىعربي سوري2001غيداءحيدر عمران عمرانحماة1871562
الحقوق - حمص1770انكليزيأولىعربي سوري2001فردوسديانا حسين جوريهدمشق18810951
الحقوق - حمص1552انكليزيأولىعربي سوري1999أميرهرفعت فهد االحمددرعا1894631
الحقوق - حمص1502فرنسيأولىعربي سوري1999ناديارنيم احمد زمزمطرطوس1905193
الحقوق - حمص1553فرنسيأولىعربي سوري2000غيداءرهف باسم محمدحمص1915281
الحقوق - حمص1506انكليزيأولىعربي سوري2001مهىعنقاء خضر المحرزحماة1929708
الحقوق - حمص1646انكليزيثانيةعربي سوري2000أملعيد ياسين يوسفطرطوس193757
الحقوق - حمص1544انكليزيأولىعربي سوري1998اكتمالمارلين منذر ملحمطرطوس1945303
الحقوق - حمص1551انكليزيأولىعربي سوري1999منيرهمحسن محمد ديبحمص195576
الحقوق - حمص1856انكليزيثانيةعربي سوري2001شيرينمرح ثابت محمدحمص1964979
الحقوق - حمص1541انكليزيأولىعربي سوري2000الهاميونس احمد مقديدالالذقية1972781
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - دمشق1473انكليزيأولىعربي سوري1998نعيمهاكرام حميد السالمدير الزور1983515
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - دمشق1289انكليزيثانيةعربي سوري2001ستهاالء محمود الحسيانيالقنيطرة1992764
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - دمشق1135انكليزيأولىعربي سوري2000عزيزةرغد اسماعيل عرعوردمشق20010615
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مفاضلة ذوي الشهداء النتائج االسمية للفرع األدبي 
للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩

   الجمهورية العربية السورية
   وزارة التعليم العالي
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(للغات)

التربية/المناهج وتقنيات التعليم - دمشق1420انكليزيأولىعربي سوري2000رنارنيم تيسير السماعيلدمشق20110952
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - دمشق1418انكليزيثانيةعربي سوري2000احالمرهام يوسف معالدمشق20210888
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - دمشق1346فرنسيثانيةعربي سوري1999منوهرهف محمد الحمصيريف دمشق2032453
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - دمشق1242انكليزيأولىعربي سوري1978سميعهسماء اسعد ابراهيمدمشق20413898
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - دمشق1464انكليزيأولىعربي سوري1992سناءشذا احمد العبدريف دمشق2057848
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - دمشق1497انكليزيأولىعربي سوري2000اميرهعبير عزت رحالدمشق20611126
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - دمشق1174انكليزيأولىعربي سوري1999هندمحمود سامر غوطانيدمشق2076930
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - دمشق1623انكليزيأولىعربي سوري2000عهدميرنا عصام حموددمشق20810958
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - دمشق1179انكليزيثانيةعربي سوري1997جوريةوالء عبدالناصر العبدالكريمريف دمشق2097995
التربية/المناهج وطرائق التدريس - حلب1106انكليزيأولىعربي سوري1999عائشهصبا علي كرمانحلب21013568
التربية/المناهج وطرائق التدريس - حلب1170انكليزيأولىعربي سوري2000فاطمهفاطمه مصطفى زلطحلب21110548
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - الالذقية1276انكليزيأولىعربي سوري2001فاطمةحسن علي رياطرطوس212538
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - الالذقية1414انكليزيأولىعربي سوري1999وفيقهحال صالح عديرهالالذقية2134987
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - الالذقية1637انكليزيأولىعربي سوري2001فدوىراما بسام اسعدالالذقية2145539
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - الالذقية1347انكليزيأولىعربي سوري1999ثناءرهف ابراهيم صالحالالذقية2155835
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - الالذقية1275انكليزيثانيةعربي سوري2000ثناءروان محمد محفوضالالذقية2167999
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - الالذقية1412انكليزيثانيةعربي سوري1998فلایرريم سيف الدين فتيحهالالذقية2176883
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - الالذقية1289انكليزيأولىعربي سوري2000منىزين العابدين ياسر عبدوالالذقية218664
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - الالذقية1312انكليزيأولىعربي سوري1999هناءشذا وحيد ناصرالالذقية2195854
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - الالذقية1462انكليزيأولىعربي سوري1997ربابعال امين محسنالالذقية2208101
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - الالذقية1308انكليزيثانيةعربي سوري1991بشيرهعمار علي كحلهالالذقية2213647
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - الالذقية1395فرنسيأولىعربي سوري2001كهربكنان فؤاد علوشحماة2229347
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - الالذقية1577انكليزيثانيةعربي سوري2001خولهمجتبى نبيل الخنسهالالذقية223842
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - الالذقية1616انكليزيثانيةعربي سوري2001خالديهمروة عمر السيدالالذقية2245042
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - الالذقية1807انكليزيأولىعربي سوري2000انتصارنور حسن سلطونالالذقية2254863
التربية/المناهج وتقنيات التعليم - الالذقية1239انكليزيأولىعربي سوري1998رويدهيارا يحيى شملصالالذقية2266106
التربيـــة/المناهج وطرائق التدريس - حمص1177فرنسيأولىعربي سوري2000مرائدبتول علي المحمدحماة22710088
التربيـــة/المناهج وطرائق التدريس - حمص1105فرنسيأولىعربي سوري1998متيندهحال علي يوسفحمص2285926
التربيـــة/المناهج وطرائق التدريس - حمص1332انكليزيأولىعربي سوري2000فاطمهردينه نزيه عكحمص2295068
التربيـــة/المناهج وطرائق التدريس - حمص1117انكليزيأولىعربي سوري1989سمررشا وليد طجينحماة23011199
التربيـــة/المناهج وطرائق التدريس - حمص1501انكليزيأولىعربي سوري1999تقالريم احمد غانمحمص2315887
التربيـــة/المناهج وطرائق التدريس - حمص1218انكليزيأولىعربي سوري1999لقاءزينب غياس محرزحمص2324627
التربيـــة/المناهج وطرائق التدريس - حمص1232فرنسيثانيةعربي سوري1999سوريهعائشه شعالن المحمدحمص2338208
التربيـــة/المناهج وطرائق التدريس - حمص1237انكليزيأولىعربي سوري1998آمنهعلي فيصل العموريحمص234222
التربيـــة/المناهج وطرائق التدريس - حمص1273فرنسيأولىعربي سوري2000شهيرهعلي منصور سليمانحمص235226
التربيـــة/المناهج وطرائق التدريس - حمص1163انكليزيأولىعربي سوري2000احتفالمخلص طالل الرمضانحمص236125
التربيـــة/المناهج وطرائق التدريس - حمص1251فرنسيأولىعربي سوري1994عايدهمرهف عبداللطيف الندافحمص2372924
التربية (علم النفس) - دمشق1337انكليزيأولىعربي سوري2000صبحهبتول محمد خير بسيطالقنيطرة2382575
التربية (علم النفس) - دمشق1481انكليزيأولىعربي سوري2000غادهبراءة احمد بشارةالقنيطرة2396043
التربية (علم النفس) - دمشق1240انكليزيأولىعربي سوري1999مضاياحازم ايمن العليدمشق2407049
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(للغات)

التربية (علم النفس) - دمشق1437انكليزيأولىعربي سوري1979خزنهزبيده محمد عمر االحمددمشق24113866
التربية (علم النفس) - دمشق1140انكليزيأولىعربي سوري2000سكينهساره علي بدراندمشق24210460
التربية (علم النفس) - حمص1358فرنسيأولىعربي سوري2000منيرهبتول توفيق الداودحمص2436126
التربية (علم النفس) - حمص1449انكليزيثانيةعربي سوري2000زينبدالل طالل سالمحمص2445694
التربية (علم النفس) - حمص1496انكليزيأولىعربي سوري1999وسيلهندى محمد الجورانيحمص2455897
التربيـــة الخاصة - دمشق1149فرنسيأولىعربي سوري1998فاطمةعائشة مصطفى السكافريف دمشق24611928
التربيـــة الخاصة - دمشق1401انكليزيثانيةعربي سوري1999فدوىعلي حسن الحجلدمشق2473459
التربية (إرشاد نفسي) - دمشق1219انكليزيأولىعربي سوري1990شفيقهديانا اسعد صبحدمشق24817972
التربية (إرشاد نفسي) - دمشق1135انكليزيأولىعربي سوري1999فداءريم فارس حرفوشحماة24910103
التربية (إرشاد نفسي) - دمشق1197انكليزيأولىعربي سوري1987صبحيهعائشة حسين مسلم منالدمشق25017175
التربية (إرشاد نفسي) - دمشق1110انكليزيأولىعربي سوري1998نبيههعالء امين خضورريف دمشق2511125
التربية (إرشاد نفسي) - دمشق1619انكليزيثانيةعربي سوري2001ايفانتالي وليم المهنادرعا2523122
التربية (إرشاد نفسي) - دمشق1292انكليزيأولىعربي سوري1997دنيانزيه سميح بكوردمشق2536581
التربية (إرشاد نفسي) - دمشق1201انكليزيثانيةعربي سوري2000صباحنور الهدى طالل البحريريف دمشق2543444
التربية (إرشاد نفسي) - دمشق1634انكليزيأولىعربي سوري1999زهرههبه محمد الشيخ عليدمشق25510962
التربية (إرشاد نفسي) - درعا1177فرنسيأولىعربي سوري2000هديهراما جمعه الغزاليدرعا2563040
التربية (إرشاد نفسي) - السويداء1370انكليزيثانيةعربي سوري1996ابتسامرشا انور دنونالسويداء2572960
التربية (إرشاد نفسي) - السويداء1459انكليزيأولىعربي سوري2001سمرهماري بسام عزامالسويداء2581798
التربية (إرشاد نفسي) - حلب1375انكليزيأولىعربي سوري1992عروبهآالء عبدالوهاب سراجحلب25914986
التربية (إرشاد نفسي) - حلب1229انكليزيثانيةعربي سوري2000منىآالء محمد شعبان انابيحلب26010747
التربية (إرشاد نفسي) - حلب1368انكليزيأولىعربي سوري1999زينبأمينه حسن درويش ميدوحلب26114111
التربية (إرشاد نفسي) - حلب1650انكليزيأولىعربي سوري2000آسيةراما مصطفى مبيضحلب26214475
التربية (إرشاد نفسي) - الالذقية1174فرنسيثانيةعربي سوري1997فاطمهأنيه رفيق ابراهيمالالذقية2637734
التربية (إرشاد نفسي) - الالذقية1469فرنسيأولىعربي سوري1998مريماريج طالل شاهينالالذقية2647692
التربية (إرشاد نفسي) - الالذقية1131انكليزيأولىعربي سوري1998منتهىبتول علي الحايكالالذقية2656512
التربية (إرشاد نفسي) - الالذقية1840فرنسيأولىعربي سوري1994نبيلةحسين عبد الخالق تامرالالذقية2662051
التربية (إرشاد نفسي) - الالذقية1851انكليزيأولىعربي سوري2000الهامخديجه فؤاد الورعهالالذقية2675643
التربية (إرشاد نفسي) - الالذقية1324فرنسيثانيةعربي سوري1999سعادشفيق محمد عليالالذقية2681134
التربية (إرشاد نفسي) - الالذقية1493انكليزيأولىعربي سوري2000سعادلمياء آصف محمودحماة2698696
التربية (إرشاد نفسي) - الالذقية1599انكليزيأولىعربي سوري2000رامهمايا ممدوح محرزدمشق27010957
التربية (إرشاد نفسي) - الالذقية1797انكليزيأولىعربي سوري2000اروىمي حيدر عليالالذقية2714425
التربية (إرشاد نفسي) - الالذقية1291انكليزيثانيةعربي سوري1998شاديانتالي أحمد كزبرالالذقية2727454
التربية (إرشاد نفسي) - الالذقية1567انكليزيأولىعربي سوري2001سهيلهنور علي هزيمدمشق27310961
التربية (إرشاد نفسي) - الالذقية1353فرنسيثانيةعربي سوري1987زينهوجد فيصل عبدهالالذقية2742726
التربية (إرشاد نفسي) - حمص1175انكليزيأولىعربي سوري1999مونيبتول موسى الالليحمص2755418
التربية (إرشاد نفسي) - حمص1416انكليزيأولىعربي سوري2001فاديهحاتم مدين اسمندرحمص276665
التربية (إرشاد نفسي) - حمص1157انكليزيأولىعربي سوري1999نبيهةزينة محمد سالمةحماة2779657
التربية (إرشاد نفسي) - حمص1194انكليزيأولىعربي سوري1990زينبسهيله خيرهللا عابدهحمص2788184
التربية (إرشاد نفسي) - حمص1246انكليزيأولىعربي سوري2001تركيهمها نورث خلوفحمص2794587
التربية (إرشاد نفسي) - حمص1413انكليزيأولىعربي سوري2000منالميرنا خضر الخضرحمص2804895
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مفاضلة ذوي الشهداء النتائج االسمية للفرع األدبي 
للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩

   الجمهورية العربية السورية
   وزارة التعليم العالي

الرغبة المقبول بهامجموع التفاضللغة التفاضلدورة التفاضلالجنسيةتاريخ الميالداسم األماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتابالتسلسل
  عالمة االختصاص 

(للغات)

التربية (إرشاد نفسي) - حمص1240انكليزيأولىعربي سوري2000سحريمان محمد معروفحمص281844
التربية (إرشاد نفسي) - حمص1404انكليزيثانيةعربي سوري1999رداحيوسف جاسم الحسينحمص2823658
التربية (إرشاد نفسي) - طرطوس1430فرنسيثانيةعربي سوري1980منتهىربا سعد شعبانطرطوس2834403
التربية (إرشاد نفسي) - طرطوس1278فرنسيثانيةعربي سوري2000ميساءريانا ابراهيم خطيبطرطوس2842532
التربية (إرشاد نفسي) - طرطوس1482انكليزيأولىعربي سوري2000هدىريم محي الدين ابراهيمطرطوس2853796
التربية (إرشاد نفسي) - طرطوس1192انكليزيثانيةعربي سوري1999عاطفهعلي محمد حسونطرطوس2861284
التربية (إرشاد نفسي) - طرطوس1193انكليزيثانيةعربي سوري1999حنانعلي هيثم سليمانطرطوس2871303
التربية (إرشاد نفسي) - طرطوس1315انكليزيثانيةعربي سوري2000فريزهيوسف نجم دروبيطرطوس288850
التربية /رياض األطفال) إناث فقط - دمشق1464انكليزيأولىعربي سوري1992نسبآالء محمدوليد شنده لوكدمشق28914407
التربية /رياض األطفال) إناث فقط - دمشق1286انكليزيثانيةعربي سوري1999سميرهأميره محمد سليم سكرريف دمشق29011513
التربية /رياض األطفال) إناث فقط - دمشق1489انكليزيثانيةعربي سوري1999بندراسماء عوض الصخيليالقنيطرة2914066
التربية /رياض األطفال) إناث فقط - دمشق1258فرنسيثانيةعربي سوري1999فاطمةخديجة محمدجمعة يوسفدمشق29210927
التربية /رياض األطفال) إناث فقط - دمشق1416فرنسيأولىعربي سوري1999سليمهرغد فريز زوبلوالقنيطرة2935938
التربية /رياض األطفال) إناث فقط - دمشق1244فرنسيأولىعربي سوري1998فيروزروان احمد مرعيدمشق29412685
التربية /رياض األطفال) إناث فقط - دمشق1512انكليزيأولىعربي سوري1987عائشةشادية محمدخير الصالحريف دمشق29511756
التربية /رياض األطفال) إناث فقط - دمشق1548انكليزيأولىعربي سوري1977فريزهعبير احمد جنوددرعا2964364
التربية /رياض األطفال) إناث فقط - دمشق1375انكليزيثانيةعربي سوري1996وزيرهمرح علي التوباهدرعا2973863
التربية /رياض األطفال) إناث فقط - دمشق1294انكليزيأولىعربي سوري1996هاالملك محمدسليم العنيدريف دمشق2987605
التربية /رياض األطفال) إناث فقط - دمشق1512انكليزيأولىعربي سوري1996فاتنمنال محمد ماهر عكاشهدمشق29913588
التربية /رياض األطفال) إناث فقط - دمشق1300انكليزيأولىعربي سوري1998نوالنادين ابراهيم خلوفدمشق30014029
التربية /رياض األطفال) إناث فقط - دمشق1315انكليزيأولىعربي سوري1999وفاءهديل عبد العزيز سليمانطرطوس3013985
التربية /رياض األطفال) إناث فقط - دمشق1367انكليزيأولىعربي سوري1992زبيدةياسمين داود داودريف دمشق30213264
التربية (رياض األطفال) إناث فقط - حمص1270انكليزيأولىعربي سوري2000سوسنالبتول مصطفى ابراهيمحمص3034931
التربية (رياض األطفال) إناث فقط - حمص1776انكليزيأولىعربي سوري2000كفاححنان يونس ابراهيمحمص3045220
التربية (رياض األطفال) إناث فقط - حمص1562فرنسيأولىعربي سوري2001هيامدموع مشهور جمالحمص3055198
التربية (رياض األطفال) إناث فقط - حمص1585انكليزيأولىعربي سوري2000غنوهروان حسين حسنحماة3069621
التربية (رياض األطفال) إناث فقط - حمص1384انكليزيأولىعربي سوري1999سهامسلوى سعيد الزيدانحمص3075871
التربية (رياض األطفال) إناث فقط - حمص1502انكليزيأولىعربي سوري2000نجاحعبير خضر عبودحمص3085050
التربية (رياض األطفال) إناث فقط - حمص1382فرنسيأولىعربي سوري2001ثورهغزل إياد المحمدحماة3099873
التربية (رياض األطفال) إناث فقط - حمص1272انكليزيأولىعربي سوري2000فطيملبانه احمد الحميدانحمص3105051
التربية (رياض األطفال) إناث فقط - حمص1490انكليزيأولىعربي سوري2001ثريامادلين اسماعيل عكاريحمص3116147
التربية (رياض األطفال) إناث فقط - حمص1244انكليزيأولىعربي سوري2001رناءماريا ابراهيم سباهيهالالذقية3127325
التربية (رياض األطفال) إناث فقط - حمص1345انكليزيأولىعربي سوري1999سعادمايا نوفل الصقرحمص3134582
التربية (رياض األطفال) إناث فقط - حمص1388انكليزيأولىعربي سوري2000أمنيهمريم يوسف االبراهيمحمص3144889
التربية (رياض األطفال) إناث فقط - حمص1457انكليزيثانيةعربي سوري2000سوسننغم عزيز موسىطرطوس3153741
التربية (رياض األطفال) إناث فقط - دير الزور1431انكليزيثانيةعربي سوري1998ناديهريم زياد العيسىدير الزور3163621
الشــــــــريعة - دمشق1380انكليزيأولىعربي سوري2000خولهبدور أحمد طعمهدمشق317729
العلوم السياسية - دمشق1490فرنسيأولىعربي سوري2001خديجهألين ماجد يونسحمص3184789
العلوم السياسية - دمشق1476انكليزيأولىعربي سوري2000هناءبراء مصطفى الحمودريف دمشق319202
العلوم السياسية - دمشق1455انكليزيأولىعربي سوري2001هدىرامي بسام عزامدمشق3202746
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مفاضلة ذوي الشهداء النتائج االسمية للفرع األدبي 
للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩

   الجمهورية العربية السورية
   وزارة التعليم العالي

الرغبة المقبول بهامجموع التفاضللغة التفاضلدورة التفاضلالجنسيةتاريخ الميالداسم األماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتابالتسلسل
  عالمة االختصاص 

(للغات)

العلوم السياسية - دمشق1567فرنسيثانيةعربي سوري1998فطينهعقبه حسان يوسفدرعا3212092
العلوم السياسية - دمشق1475فرنسيثانيةعربي سوري2000آمالعال ماجد حنيفهدمشق32210936
العلوم السياسية - دمشق1479انكليزيثانيةعربي سوري2000ابتسامعلي فراس موسىدمشق3231677
العلوم السياسية - دمشق1433انكليزيثانيةعربي سوري1998بشرىعمار محمد خير شيخ رجبريف دمشق324163
العلوم السياسية - دمشق1569انكليزيأولىعربي سوري2001نجاحغرام زياد تكرونيدمشق32510955
العلوم السياسية - دمشق1435انكليزيأولىعربي سوري1996سحرفاطمةالزهراء محمد العالويدير الزور3269144
العلوم السياسية - دمشق1510انكليزيأولىعربي سوري1998أمينهكامل فائز خنسهدمشق3271735
العلوم السياسية - دمشق1510انكليزيثانيةعربي سوري2000نهالمادلين يوسف الدعبلالسويداء3282439
العلوم السياسية - دمشق1585انكليزيأولىعربي سوري2000داللمايا سامر فهدريف دمشق3292419
العلوم السياسية - دمشق1462انكليزيأولىعربي سوري2000داللمريم ياسين خليلحماة3308702
العلوم السياسية - دمشق1509انكليزيثانيةعربي سوري2000زهوهمنتجب يونس شاهينالالذقية3311402
العلوم السياسية - دمشق1585انكليزيأولىعربي سوري2000رواليونس اكسم محمددمشق332253
الســـــياحة - دمشق1406فرنسيثانيةعربي سوري1996سلمىايمان نزار طوبال عليالالذقية3338411
الســـــياحة - دمشق1486انكليزيثانيةعربي سوري1999سماهربتول وليد مخلوفالالذقية3347777
الســـــياحة - دمشق1395انكليزيثانيةعربي سوري2000وزيهبشار جادهللا دوارهالسويداء335121
الســـــياحة - دمشق1409انكليزيثانيةعربي سوري2001رشاجود جميل الحجارريف دمشق3362390
الســـــياحة - دمشق1684انكليزيأولىعربي سوري1996خديجهرانيا حميد المحمدالموسىدير الزور3379569
الســـــياحة - دمشق1345فرنسيثانيةعربي سوري2000رانياسلمان وليد الجبر ابو فخرالسويداء338703
الســـــياحة - دمشق1318انكليزيأولىعربي سوري1998نعيمهشعيب صالح ابراهيمدمشق339243
الســـــياحة - دمشق1382انكليزيأولىعربي سوري1993فادياعالء اكرم سعددمشق3407121
الســـــياحة - دمشق1362انكليزيثانيةعربي سوري1993رابياعلي حسين محمددمشق3417961
الســـــياحة - دمشق1374انكليزيثانيةعربي سوري2000ناديةعلي يوسف شاقولدمشق342290
الســـــياحة - دمشق1551انكليزيثانيةعربي سوري1995حياتغدير محمد محموددمشق3433552
الســـــياحة - دمشق1287فرنسيأولىعربي سوري1999امينهمحمد حسين الزعوريالقنيطرة344115
الســـــياحة - دمشق1301انكليزيأولىعربي سوري1999وردهمضر يوسف يوسفدمشق345635
الســـــياحة - دمشق1545انكليزيأولىعربي سوري2000هدىنرجس مصطفى المحموددمشق34610959
الســـــياحة - دمشق1308انكليزيثانيةعربي سوري1999هويدههمام فادي الصفديالسويداء34773
الســـــياحة - حمص1482انكليزيثانيةعربي سوري2000رتيبهبشار غازي عودهحمص348918
الســـــياحة - حمص1130انكليزيأولىعربي سوري2001هيفاءحذيفه حسن موسىحمص3491992
الســـــياحة - حمص1355انكليزيأولىعربي سوري2001داللعلي حسين رستمدمشق350246
الســـــياحة - حمص1276انكليزيأولىعربي سوري2000مائدهعيد محمد شملصحمص351230
الســـــياحة - حمص1120انكليزيأولىعربي سوري2001منارمحمد هاشم محمد سعيد جاويشدمشق352101
الســـــياحة - حمص1468انكليزيثانيةعربي سوري1998سلوىنور جورج سلومحمص3532311
الســـــياحة - حمص1378انكليزيأولىعربي سوري2000سعادهديل حسام الدين شدادحمص3544913
الســـــياحة - حمص1188انكليزيأولىعربي سوري1998فائزهيونس رامز مرعوشطرطوس3551498
الســـــياحة - طرطوس1452انكليزيأولىعربي سوري1999سميرهأحمد محمود عليطرطوس3561037
الســـــياحة - طرطوس1460انكليزيأولىعربي سوري1999سهيلةاسامه محمود عثماندرعا3571087
الســـــياحة - طرطوس1442انكليزيأولىعربي سوري2001نديمهجعفر ناجي حرباالالذقية3581041
الســـــياحة - طرطوس1266انكليزيأولىعربي سوري2000رشاحبيب سليمان الحالجالالذقية3592008
الســـــياحة - طرطوس1331انكليزيثانيةعربي سوري2000رفعهحسن محمد عيسىطرطوس360128
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مفاضلة ذوي الشهداء النتائج االسمية للفرع األدبي 
للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩

   الجمهورية العربية السورية
   وزارة التعليم العالي

الرغبة المقبول بهامجموع التفاضللغة التفاضلدورة التفاضلالجنسيةتاريخ الميالداسم األماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتابالتسلسل
  عالمة االختصاص 

(للغات)

الســـــياحة - طرطوس1274انكليزيأولىعربي سوري2001عواطفسلمى صالح درويشطرطوس3612666
الســـــياحة - طرطوس1406انكليزيثانيةعربي سوري1996حياةعلي سليمان اسكندرطرطوس3621262
الســـــياحة - طرطوس1264فرنسيثانيةعربي سوري1998سميهعلي محمود األخرسطرطوس3631977
الســـــياحة - طرطوس1317انكليزيأولىعربي سوري2000يسرىالنا سهيل نشارطرطوس3643835
الســـــياحة - طرطوس1476انكليزيأولىعربي سوري2000حنانمايا ابراهيم يوسفطرطوس3652747
الســـــياحة - طرطوس1394انكليزيثانيةعربي سوري2000فهيمةياسمين يونس حسنطرطوس3663819
التربية الرياضية - الالذقية1303فرنسيثانيةعربي سوري2000ودادحيدره امين بشالويطرطوس3671885
التربية الرياضية - الالذقية1614انكليزيأولىعربي سوري1999سلمىزين عبدهللا عبدهللالالذقية3681414
التربية الرياضية - الالذقية1719انكليزيأولىعربي سوري2000ميمونهسماح منتجب عليحماة3699443
التربية الرياضية - الالذقية1326انكليزيأولىعربي سوري1998حسنهسيف ابراهيم صليبيالالذقية3702199
التربية الرياضية - الالذقية1431فرنسيأولىعربي سوري1998هدىصالح رياض عيدالالذقية3713065
التربية الرياضية - الالذقية1281انكليزيأولىعربي سوري1998ضحىعبد القادر محمد خالد عاشوريحلب3724333
التربية الرياضية - حماة1195انكليزيأولىعربي سوري2001وسامةبثينه محمد الفياضحماة3738961
التربية الرياضية - حماة1226انكليزيأولىعربي سوري2000نادياعلي محمد األخرسحماة374643
التربية الرياضية - حماة1252انكليزيأولىعربي سوري2000غصونفاطمه علي التركحماة3758887
التربية الرياضية - حماة1131انكليزيأولىعربي سوري1999رجاءمحمود محمد خليلحماة376549
المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق - دمشق1384انكليزيأولىعربي سوري1999مريماماني اسماعيل دريزيالقنيطرة3772573
المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق - دمشق1053فرنسيأولىعربي سوري2000صبحيهانوار محمود الرفاعيريف دمشق3783110
ّ عليريف دمشق379239 المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق - دمشق1367انكليزيأولىفلسطيني سوري1999هاجررامي عبد 
المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق - دمشق1359انكليزيثانيةعربي سوري1998هيفاءعبدالرحمن عدنان عبدودمشق3803379
المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق - دمشق1363انكليزيثانيةعربي سوري1998نهيدةعبدالرحمن محمدصباح الحاج يوسفدمشق3817097
المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق - دمشق1463انكليزيأولىعربي سوري2000دملجمحمد احمد المحمودحمص382671
المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق - دمشق1326انكليزيأولىعربي سوري1999منوهمصطفى نور الدين ناصردمشق3833841
المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق - دمشق1222فرنسيأولىعربي سوري1997يسرىنور مروان عايددمشق38413168
المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق - الالذقية1353فرنسيثانيةعربي سوري1998نهالابراهيم يوسف خليلطرطوس3852
المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق - الالذقية1455انكليزيثانيةعربي سوري2000زيزفجعفر علي أسعدالالذقية386932
المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق - الالذقية1518انكليزيأولىعربي سوري2000كيندهعلي بسام حسنالالذقية3871491
المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق - الالذقية1307فرنسيثانيةعربي سوري2001غادهعلي تيسير ديبالالذقية388500
المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق - الالذقية1327انكليزيأولىعربي سوري1999بيانيحي سلمان ابراهيمطرطوس389964
المعهد التقاني إلدارة األعمال والتسويق - الالذقية1295فرنسيأولىعربي سوري2001اماليونس توفيق الشاعرالالذقية3902782
المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية - دمشق1192انكليزيأولىعربي سوري2000خديجهمحمد محيسن الحسيندمشق391251
المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية - الالذقية1412فرنسيثانيةعربي سوري1998فاطمهبتول طالب سليمانالالذقية3927769
المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية - الالذقية1323انكليزيثانيةعربي سوري2000ليلىمادلين علي فتنهطرطوس3933269
المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية - الالذقية1725انكليزيثانيةعربي سوري2001سلمىهنادي حسين اسعدالالذقية3945441
المعهد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط - دمشق1365انكليزيثانيةعربي سوري2000نجاتجلنار صقر عنقاريف دمشق3953002
المعهد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط - دمشق1600انكليزيثانيةعربي سوري2000قدريهسهى غازي الداوود الحمدريف دمشق3966860
المعهد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط - دمشق1448انكليزيأولىعربي سوري2000افرنجيهكارولين كمال سعيفانالسويداء3971600
المعهد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط - دمشق1061انكليزيثانيةعربي سوري1998زينبمارين بالل محمددمشق39818323
المعهد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط - دمشق1243انكليزيأولىعربي سوري1999نوخههديل نمر خلوفريف دمشق39912554
المعهد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط - دمشق1040انكليزيأولىعربي سوري1995هندوصال محمود ديبرهريف دمشق4006381
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مفاضلة ذوي الشهداء النتائج االسمية للفرع األدبي 
للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩

   الجمهورية العربية السورية
   وزارة التعليم العالي

الرغبة المقبول بهامجموع التفاضللغة التفاضلدورة التفاضلالجنسيةتاريخ الميالداسم األماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتابالتسلسل
  عالمة االختصاص 

(للغات)

المعهد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط - حلب1060انكليزيأولىعربي سوري2000محاسنسدرة المنتهى احمد حماميحلب40115208
المعهد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط - حلب1063انكليزيأولىعربي سوري1999شمسهغصون شعبان محمودحلب40218311
المعهد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط - حلب1090انكليزيأولىعربي سوري1997صباحمنى عبدالسالم شنوحلب40313777
المعهد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط - حلب1327انكليزيثانيةعربي سوري1999نجاحهدى أحمد العموريادلب4041906
المعهد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط - حماة1080انكليزيأولىعربي سوري2000ليالديانا بدر السليمانحماة4059861
المعهد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط - حماة1031انكليزيأولىعربي سوري1999رئيسهرغد يوسف العباسحماة4069703
المعهد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط - حماة1481انكليزيثانيةعربي سوري2000ميادهسوزان جمعه المحمد المحمودحماة40711319
المعهد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط - حماة1098انكليزيأولىعربي سوري1999ريمهمريم محمد بكورحماة4088732
المعهد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط - حماة1351انكليزيأولىعربي سوري2000فاطمههنادي محمود جمولحماة40910865
المعهد التقاني لطب األسنان (مساعدات) إناث فقط - حماة1245انكليزيأولىعربي سوري1998رئيسهوعد محمد األحمدحماة4108738
المعهد التقاني للخدمة االجتماعية - دمشق1024فرنسيأولىعربي سوري1998سلوىجعفر حسن المحمدحمص4113190
المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية - حمص1218انكليزيأولىعربي سوري1999سحرغيفار رياض خضرحمص412237
المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية - طرطوس1376انكليزيأولىعربي سوري1999نوالرفاه نبيل حيدرطرطوس4133374
المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية - طرطوس1177انكليزيثانيةعربي سوري1999سهيالنوار حسان غانمطرطوس414704
المعهد التقاني القانوني - دمشق1559انكليزيأولىعربي سوري2000فلكهآيه ناصر الحاج هاللالقنيطرة4152478
المعهد التقاني القانوني - دمشق1284انكليزيأولىعربي سوري1998جوريةبشار عبد الناصر العبد الكريمدمشق4162166
المعهد التقاني القانوني - دمشق1025فرنسيأولىعربي سوري1999الماسيحسين ابراهيم الصالححماة4171870
مدرسة التمريض (إناث فقط) - حلب1326فرنسيأولىعربي سوري2000نهادختام علي محمودحماة4189615
مدرسة التمريض (إناث فقط) - حلب1037انكليزيأولىعربي سوري1999عائشهراما اسماعيل الحسنحلب41912086
جميع الرغبات مرفوضة1226انكليزيأولىعربي سوري2000ربوعةحسين محمد الصالححلب420700
جميع الرغبات مرفوضة1308انكليزيثانيةعربي سوري1998لندىحيدره باسل جمعهالالذقية4212093
جميع الرغبات مرفوضة1275انكليزيأولىعربي سوري1995أملسيف الدين بدرالدين األحمددمشق4226323
جميع الرغبات مرفوضة1226انكليزيأولىعربي سوري1999سكينةعروة عبد الحميد صالححلب423633
جميع الرغبات مرفوضة1592انكليزيثانيةعربي سوري2000عزيزهعلي رفيق خليلدمشق424428
جميع الرغبات مرفوضة1373فرنسيثانيةعربي سوري1998اعتدالعلي نصر العليطرطوس425669
جميع الرغبات مرفوضة1579انكليزيأولىعربي سوري1996نهالمرام يوسف الدعبلالسويداء4262810
جميع الرغبات مرفوضة1408انكليزيثانيةعربي سوري1998امونههاني موسى الموسىدمشق4273036
جميع الرغبات مرفوضة1619فرنسيثانيةعربي سوري2000وهيبههديل طالل الحلبيالسويداء4281904
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