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

   الجمهورية العربية السورية
   وزارة التعليم العالي

لغة التفاضلدورة التفاضلالجنسيةتاريخ الميالداسم األماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتابالتسلسل
مجموع 
التفاضل

الرغبة المقبول بها
  عالمة االختصاص 

(للغات)
الهندسة المعلوماتية - دمشق2035انكليزيأولىعربي سوري2001وردهابراهيم عبد الكريم ابراهيمريف دمشق116216

الهندسة المعلوماتية - دمشق1762انكليزيثانيةعربي سوري2000سندساسمهان عمار الهفلدير الزور26227

الهندسة المعلوماتية - دمشق1763فرنسيثانيةعربي سوري2001شمهحسن عبد هللا خليفهالقنيطرة38853

الهندسة المعلوماتية - دمشق1860فرنسيثانيةعربي سوري1999هيفاءحميدة دحام الجاسم الحديديريف دمشق436726

الهندسة المعلوماتية - دمشق1828انكليزيأولىعربي سوري2001هالهرقيه اكرم نايفحمص521121

الهندسة المعلوماتية - دمشق1887انكليزيثانيةعربي سوري2000فتحيهرقيه عبدو السيدالقنيطرة611079

الهندسة المعلوماتية - دمشق1822انكليزيأولىعربي سوري2001سهامزين العابدين محمود صافيدمشق724077

الهندسة المعلوماتية - دمشق1861انكليزيثانيةعربي سوري2001فايدهساندي هيسم كوساحمص820728

الهندسة المعلوماتية - دمشق1793فرنسيثانيةعربي سوري2001عصريهعامر ابراهيم كنعاندمشق921776

الهندسة المعلوماتية - دمشق1880انكليزيأولىعربي سوري2001راغدهمحمد عوض ابو نقطهريف دمشق1016316

الهندسة المعلوماتية - دمشق1756انكليزيأولىعربي سوري2000خضرةمحمدديب يوسف طالبدمشق1131337

الهندسة المعلوماتية - دمشق1896فرنسيثانيةعربي سوري2000جميلهمحمود انيس محمدريف دمشق1215540

الهندسة المعلوماتية - دمشق1878فرنسيثانيةعربي سوري2000عدنانهمشعل أسعد فياضريف دمشق1319229

الهندسة المعلوماتية - دمشق1842انكليزيثانيةعربي سوري2000رياملك عدنان احمدريف دمشق1436812

الهندسة المعلوماتية - دمشق1814انكليزيأولىعربي سوري1999بندرنوار عوض الصخيليالقنيطرة1510924

الهندسة المعلوماتية - حلب1772انكليزيأولىعربي سوري2001خالديهأحمد محمد الحمودحلب1624001

الهندسة المعلوماتية - حلب1606انكليزيثانيةعربي سوري1998صباحأمجد محمد البكورالالذقية1714245

الهندسة المعلوماتية - حلب1910انكليزيثانيةعربي سوري1998زينبأمجد محمد عكوحلب1832114

الهندسة المعلوماتية - حلب1774انكليزيأولىعربي سوري2000عهداسماء محمد خالد الحلبيحلب1935782

الهندسة المعلوماتية - حلب1842انكليزيثانيةعربي سوري2001املتسنيم زكريا حمودحلب2037629

الهندسة المعلوماتية - حلب1643فرنسيثانيةعربي سوري1998مريمحسن عبدهللا العليويحلب2128503

الهندسة المعلوماتية - حلب1452انكليزيثانيةعربي سوري1997بشرىحال جمال بطشحلب2241899

الهندسة المعلوماتية - حلب1907انكليزيأولىعربي سوري1999فاطمهسميه عمر المحمد االحمدحلب2340707

الهندسة المعلوماتية - حلب1581انكليزيأولىعربي سوري2000عيشهشهد احمد كنجوحلب2437136

الهندسة المعلوماتية - حلب1615انكليزيثانيةعربي سوري2001جميلهضحى حسن زين العابدينحلب2537250

الهندسة المعلوماتية - حلب1740انكليزيأولىعربي سوري2000كفاءعمر عبدالكريم المصطفى البشردير الزور264169

الهندسة المعلوماتية - حلب1694انكليزيأولىعربي سوري2001لواءكنانه ذو الفقار ركنيحماة2726709

الهندسة المعلوماتية - حلب1540انكليزيثانيةعربي سوري1999دالللورين عبد الجلودريف دمشق2836512

الهندسة المعلوماتية - حلب1455انكليزيأولىعربي سوري2000رويدةمنير مصطفى كالويحلب2925801

الهندسة المعلوماتية - حلب1491فرنسيثانيةعربي سوري2001ديانانور الدين بشار الهنداويريف دمشق3018097

الهندسة المعلوماتية - الالذقية1794انكليزيثانيةعربي سوري2000نجواأبي حامد حسنطرطوس317796

الهندسة المعلوماتية - الالذقية1730انكليزيثانيةعربي سوري2000ليناأمجد علي زيدانطرطوس328223

الهندسة المعلوماتية - الالذقية1779انكليزيثانيةعربي سوري2001منيرهآيه رياض مصريالالذقية3320229

الهندسة المعلوماتية - الالذقية1800انكليزيثانيةعربي سوري2000منىافروديت رامز مسعودالالذقية3417527

الهندسة المعلوماتية - الالذقية1844فرنسيأولىعربي سوري2000سوزانثابت عالء القوزيالالذقية3512440

الهندسة المعلوماتية - الالذقية1743انكليزيثانيةعربي سوري1997مهادرية محمدسعيد طلحهالالذقية3620265

الهندسة المعلوماتية - الالذقية1769انكليزيأولىعربي سوري2000هيفاء اليونسعلي عبد الرحيم غازيحماة3717383

الهندسة المعلوماتية - الالذقية1756انكليزيثانيةعربي سوري2000خزامهفاطمه محمد عابدينالالذقية3817689
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التفاضل

الرغبة المقبول بها
  عالمة االختصاص 

(للغات)
الهندسة المعلوماتية - الالذقية2242انكليزيثانيةعربي سوري2000يسرىمؤيد ياسر نعمانطرطوس398188

الهندسة المعلوماتية - الالذقية2113انكليزيأولىعربي سوري2001سرابمجد اياد يوسفالالذقية4012414

الهندسة المعلوماتية - الالذقية1753انكليزيثانيةعربي سوري2000رئيفهمهران محمد ضاهروالالذقية4113140

الهندسة المعلوماتية - الالذقية1891فرنسيثانيةعربي سوري2000ثورهنور ياسين عثمانطرطوس4213338

الهندسة المعلوماتية - الالذقية1746انكليزيأولىعربي سوري2000سعدىهديل فيصل مصطفىطرطوس4314259

الهندسة المعلوماتية - الالذقية2057انكليزيثانيةعربي سوري2001سناءوسام نزار نجومطرطوس448898

الهندسة المعلوماتية - الالذقية1838انكليزيثانيةعربي سوري2001سهاميونس علي يونسالالذقية459311

الهندسة المعلوماتية - حمص1884انكليزيأولىعربي سوري2000هندحسام غازي زريقحماة4618488

الهندسة المعلوماتية - حمص1738انكليزيثانيةعربي سوري1999علياحسين ممدوح الحسنحماة4718823

الهندسة المعلوماتية - حمص1754انكليزيأولىعربي سوري1997جومانهدياله بالل الحاج حسنحمص4821700

الهندسة المعلوماتية - حمص1910انكليزيثانيةعربي سوري2001مهارند فؤاد ابراهيمحماة4926965

الهندسة المعلوماتية - حمص1657انكليزيأولىعربي سوري2001لميارهف مجد خضورحمص5020481

الهندسة المعلوماتية - حمص1896انكليزيثانيةعربي سوري2000معينهزينب نديم دالحمص5118292

الهندسة المعلوماتية - حمص1847فرنسيأولىعربي سوري2000سماهرعلي ديب حموددمشق5221975

الهندسة المعلوماتية - حمص2218انكليزيثانيةعربي سوري2001سمرعلي عارف قنصحمص5311018

الهندسة المعلوماتية - حمص1660انكليزيثانيةعربي سوري2000عيشهفاتن أحمد الحمدحمص5418831

الهندسة المعلوماتية - حمص2116انكليزيثانيةعربي سوري2001ملكهلبنه عماد الدين الناصرحمص5518529

الهندسة المعلوماتية - حمص1623انكليزيثانيةعربي سوري2001مراملجين منصور المعروفحماة5624838

الهندسة المعلوماتية - حمص1635فرنسيأولىعربي سوري2000وفاءليال اسامه بدورحمص5718367

الهندسة المعلوماتية - حمص1866انكليزيثانيةعربي سوري1999ندىمحمد جهاد عليطرطوس5810066

الهندسة المعلوماتية - حمص1569انكليزيأولىعربي سوري2000هناديمحمد هواش محمددمشق5921322

الهندسة المعلوماتية - حمص1654انكليزيثانيةعربي سوري2000آمنهمضر عبد الحكيم فرزاتحمص6015310

الهندسة المدنية - دمشق1810انكليزيأولىعربي سوري1998سوريةأحمد موسى المحمددير الزور615533

الهندسة المدنية - دمشق1683انكليزيأولىعربي سوري2001أديبهأماني وهيب عمادريف دمشق6225566

الهندسة المدنية - دمشق1743انكليزيثانيةعربي سوري2001فريدهجنى قيس سعيددمشق6343726

الهندسة المدنية - دمشق1636فرنسيأولىعربي سوري2000ميساءدانيال جالل عماردمشق6421309

الهندسة المدنية - دمشق1821انكليزيثانيةعربي سوري2000نادياديانا بسام غبرهالسويداء656671

الهندسة المدنية - دمشق1754انكليزيثانيةعربي سوري2000وصالراما محمد ابو اللبندرعا6610166

الهندسة المدنية - دمشق1913انكليزيثانيةعربي سوري1999حسنغفران أمين ديابالقنيطرة6711185

الهندسة المدنية - دمشق1713انكليزيثانيةعربي سوري2000لطيفيلمى حافظ انيسريف دمشق6824127

الهندسة المدنية - دمشق1742انكليزيأولىعربي سوري2000يسرهمايا يوسف شاهيندمشق6941365

الهندسة المدنية - دمشق1929انكليزيأولىعربي سوري2001صباحمحمد ابراهيم المحمددير الزور704482

الهندسة المدنية - دمشق1776انكليزيأولىعربي سوري1999منالمحمد صبحي خالد الرضواندرعا718300

الهندسة المدنية - دمشق1668انكليزيأولىعربي سوري1999صالحهمرح تيسير دقسالقنيطرة7210859

الهندسة المدنية - دمشق1714انكليزيأولىعربي سوري2000خالديهمها محمد خليفه غبورريف دمشق7322680

الهندسة المدنية - دمشق1739انكليزيثانيةعربي سوري2000سعادنوره مصطفى العيدهدمشق7443748

الهندسة المدنية - دمشق1576انكليزيثانيةعربي سوري2000ليمايوسف قسي محمددمشق7520430

الهندسة المدنية - حلب1769انكليزيثانيةعربي سوري1996عروبهأالء عبد الملك بكروحلب7641181
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(للغات)
الهندسة المدنية - حلب1793انكليزيثانيةعربي سوري1998امينهجميل احمد احمدحلب7732125

الهندسة المدنية - حلب1551انكليزيثانيةعربي سوري2000امينهراما جمال شواحلب7837202

الهندسة المدنية - حلب1789انكليزيأولىعربي سوري2001جنانريان محمد عدنان كجانحلب7937741

الهندسة المدنية - حلب1649انكليزيثانيةعربي سوري2000كفاءزينب كامل مرادحلب8035074

الهندسة المدنية - حلب1499فرنسيثانيةعربي سوري2000عزيزةفضل هللا أحمد العكلادلب812854

الهندسة المدنية - حلب1501انكليزيثانيةعربي سوري2000رفيفمحمد محمدعبدالمعطي ناشدحلب8224532

الهندسة المدنية - حلب1476انكليزيثانيةعربي سوري1998مديحةندى عبد المنعم العابدينحلب8344703

الهندسة المدنية - حلب1482انكليزيثانيةعربي سوري1998مفيدةهادي أحمد عليكوالالذقية8414380

الهندسة المدنية - الالذقية1803انكليزيثانيةعربي سوري2000هويدهأنسام تهاني ديبالالذقية8517830

الهندسة المدنية - الالذقية1883انكليزيأولىعربي سوري2000ماريأيهم نزار محمدالالذقية8610776

الهندسة المدنية - الالذقية1687انكليزيثانيةعربي سوري2000ربيحهاريج عبدو حموديالالذقية8715766

الهندسة المدنية - الالذقية2272انكليزيثانيةعربي سوري2000هناديالحسين بسام رجبالالذقية8810957

الهندسة المدنية - الالذقية1831انكليزيثانيةعربي سوري2000سمربشار غسان ابراهيمالالذقية8912058

الهندسة المدنية - الالذقية1847انكليزيثانيةعربي سوري2000أملبشار مازن ابراهيمالالذقية909877

الهندسة المدنية - الالذقية1799انكليزيأولىعربي سوري2000ابتسامبيان اسماعيل منصورطرطوس917233

الهندسة المدنية - الالذقية1658انكليزيثانيةعربي سوري2001سفيرهحافظ علي منصورالالذقية9212345

الهندسة المدنية - الالذقية1944انكليزيثانيةعربي سوري2000نسرينحيدر نبيل طويرالالذقية9312647

الهندسة المدنية - الالذقية1756فرنسيثانيةعربي سوري2000زينبروان منهل خرفانطرطوس9415104

الهندسة المدنية - الالذقية1676انكليزيثانيةعربي سوري2000بشرىساره احمد عليالالذقية9517937

الهندسة المدنية - الالذقية1776انكليزيأولىعربي سوري1999سعدىفاطمه مسعود عبودالالذقية9619852

الهندسة المدنية - الالذقية1874انكليزيأولىعربي سوري2000داللمايا قيس طرافالالذقية9716572

الهندسة المدنية - الالذقية1714انكليزيأولىعربي سوري2000هيامنبيل شادي الحلبيدمشق9821327

الهندسة المدنية - الالذقية1875انكليزيثانيةعربي سوري2000لميمهنرمين حسن زحلوطالالذقية9916979

الهندسة المدنية - حمص1871انكليزيثانيةعربي سوري2000أسماءابراهيم عيسى الظروفدمشق10021297

الهندسة المدنية - حمص1970فرنسيثانيةعربي سوري2000نجاحبراءه وليد فهدحمص10118711

الهندسة المدنية - حمص1894انكليزيأولىعربي سوري1999منىرامز عبد الحي هودحمص10211755

الهندسة المدنية - حمص1703انكليزيثانيةعربي سوري2000مطيعهساره محمد ونوسحماة10327505

الهندسة المدنية - حمص1705انكليزيأولىعربي سوري2000نهودسوزان علي العليحمص10419543

الهندسة المدنية - حمص1662انكليزيأولىعربي سوري2001ثراءسوزان يوسف يازجيحمص10519839

الهندسة المدنية - حمص1589انكليزيثانيةعربي سوري2001أمونشمسه عبد الكريم الحمادهحمص10619267

الهندسة المدنية - حمص1501انكليزيثانيةعربي سوري1999جميلهغدير رامز محمدطرطوس1077552

الهندسة المدنية - حمص1875انكليزيأولىعربي سوري1999جورجيتفادي وليد الزغرينيدمشق10830466

الهندسة المدنية - حمص1781انكليزيثانيةعربي سوري2000مادلينفراس أيمن جوهرهحماة10918356

الهندسة المدنية - حمص1637فرنسيثانيةعربي سوري2000ميساءقمر جابر عابدهحمص11023872

الهندسة المدنية - حمص1500انكليزيثانيةعربي سوري2001سوزانمحمد بالل ديبوطرطوس1117072

الهندسة المدنية - حمص1501فرنسيثانيةعربي سوري2000فاتنمحمد سليم عطيهطرطوس11210366

الهندسة المدنية - حمص1608انكليزيثانيةعربي سوري2001ليلىهبه حسن المرشدحمص11318128

الهندسة المدنية - حمص1594انكليزيثانيةعربي سوري2000نجوىوسام فهد الكحيلريف دمشق11437223
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(للغات)
الهندسة المدنية - حماة1715فرنسيثانيةعربي سوري2000صباحامانه محمد زقزوقحماة11524853

الهندسة المدنية - حماة1907فرنسيثانيةعربي سوري2000ريممروه خالد الخليلحماة11624911

الهندسة المدنية - الحسكة1588انكليزيأولىعربي سوري1998كنداآالء صالح المحيمد المجبلدير الزور11711509

الهندسة المدنية - الحسكة1616فرنسيثانيةعربي سوري2001ليلىاسماء اسماعيل اقطينيالحسكة11812655

الهندسة المعمارية - دمشق1459انكليزيثانيةعربي سوري1999املديما نهاد داودريف دمشق11937202

الهندسة المعمارية - دمشق1468فرنسيثانيةعربي سوري2000هويدهسلمان فادي الصفديالسويداء1203748

الهندسة المعمارية - دمشق1665انكليزيأولىعربي سوري1999علياسهى محمود احمددمشق12148076

الهندسة المعمارية - دمشق1858انكليزيأولىعربي سوري2000غادهنايا انور العبدهللالسويداء1226111

الهندسة المعمارية - حلب1733انكليزيثانيةعربي سوري2000رندهكريم فخري قطماويحلب12326655

الهندسة المعمارية - حلب1797انكليزيأولىعربي سوري2000ايمانيسرى وضاح دركزنليحلب12439115

الهندسة المعمارية - الالذقية1497فرنسيثانيةعربي سوري2000فاطمهغيداء فؤاد ابراهيمالالذقية12518247

الهندسة المعمارية - حمص1527انكليزيأولىعربي سوري2000عائدهبشرى بالل باللحمص12619102

الهندسة المعمارية - السلمية - حماة1857انكليزيثانيةعربي سوري2000مرفترهام رزق رزوقحماة12728014

الهندسة المعمارية - طرطوس1669انكليزيثانيةعربي سوري2001ميساءعلي إياد وسوفطرطوس1286433

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - دمشق1529انكليزيأولىعربي سوري1999فاطمهآالء عمر شينوحلب12946276

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - دمشق1759فرنسيأولىعربي سوري2000آمالآيه حامد رزوقدمشق13043677

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - دمشق1536انكليزيثانيةعربي سوري1999ندوةحسن فخري االبراهيمدرعا1317707

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - دمشق1586فرنسيثانيةعربي سوري2001مريمساندي حسن يسيندمشق13243735

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - دمشق1737انكليزيثانيةعربي سوري2000جودهعلي جهاد شحادهدمشق13327137

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - دمشق1687انكليزيثانيةعربي سوري1999آسياعلي عبد الرزاق حسنحماة13420674

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - دمشق1766فرنسيأولىعربي سوري2000رجاءعلي محمد الركادريف دمشق13517988

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - دمشق1486انكليزيثانيةعربي سوري2000ياسمينعلي نضال حموددمشق13624102

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - دمشق1493انكليزيثانيةعربي سوري1998سوزانمعتز احمد ابراهيمطرطوس13710827

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - دمشق1596انكليزيثانيةعربي سوري2000هدىمنار غسان حمدانريف دمشق13824956

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - دمشق1738انكليزيأولىعربي سوري2001مركزاننواف حسن سليماندمشق13922010

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - دمشق1506انكليزيثانيةعربي سوري2000رجيحههال نزار رسالنحماة14027087

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - دمشق1573انكليزيأولىعربي سوري1998رتيبةيحيى رجب االطرشدمشق14131042

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - دمشق1528انكليزيثانيةعربي سوري2000لماءيوسف محمد خضورالالذقية14212387

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - دمشق1773فرنسيأولىعربي سوري2000وساميونس ابراهيم دبرهادمشق14324155

هندسة الحواسيب واألتمتة - دمشق1454انكليزيأولىعربي سوري2000ابتساماحمد محمد زوكارريف دمشق14418798

هندسة الحواسيب واألتمتة - دمشق1571فرنسيثانيةعربي سوري1999انتصاررقيه يونس محمددمشق14542305

هندسة الحواسيب واألتمتة - دمشق1557فرنسيأولىعربي سوري1999سميهساره سهيل حجى مللىدمشق14648216

هندسة الحواسيب واألتمتة - دمشق1683انكليزيأولىعربي سوري2000سلوىندى فؤاد توتنجيدمشق14745117

هندسة الطاقة الكهربائية - دمشق1650انكليزيثانيةعربي سوري1999هناعمر سعد الهواريريف دمشق14821489

هندسة الطاقة الكهربائية - السويداء1654انكليزيثانيةعربي سوري1999سعادندى نزار غرز الدينالسويداء1496355

الهندسة الطبية - دمشق1707انكليزيثانيةعربي سوري2000داللاحمد منذر الصادقدمشق15026419

الهندسة الطبية - دمشق1647انكليزيثانيةعربي سوري2000رويدهاريج لؤي محفوضالالذقية15119053

الهندسة الطبية - دمشق1800انكليزيثانيةعربي سوري2000رفيدهرغد انيس ابراهيمدمشق15243731
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الهندسة الطبية - دمشق1783انكليزيثانيةعربي سوري1999سميرهساجده جمال الشرارهالقنيطرة15311170

الهندسة الطبية - دمشق1761فرنسيثانيةعربي سوري2000داللسيدرا ماهر جديدالالذقية15416841

الهندسة الطبية - دمشق1619انكليزيثانيةعربي سوري2000عناياتطارق عدنان زوكانيريف دمشق15521481

الهندسة الطبية - دمشق1612انكليزيأولىعربي سوري2000رجاءعفراء زهير الحجارريف دمشق15633632

الهندسة الطبية - دمشق1838انكليزيثانيةعربي سوري2000ليلىعلي ثائر شاهيندمشق15723986

الهندسة الطبية - دمشق1564انكليزيثانيةعربي سوري2000نعيمةعمران بوزان عليالحسكة1588768

الهندسة الطبية - دمشق1744انكليزيأولىعربي سوري2000حوريهمحمد مسعود خلوفدمشق15921323

الهندسة الطبية - دمشق1694انكليزيثانيةعربي سوري1999فهميهمهدي احمد الدبلحمص16014232

الهندسة الطبية - دمشق1874انكليزيثانيةعربي سوري2000ميساءميار فداء الشيخدمشق16120481

الهندسة الطبية - دمشق1665فرنسيأولىعربي سوري2000اميرههناء محمد الصوطريدمشق16243716

الهندسة الطبية - دمشق1598انكليزيأولىعربي سوري1993مهاهنادي حسين ابوحورانريف دمشق16339802

الهندسة الطبية - دمشق1538انكليزيثانيةعربي سوري2000كالميونس عيسى ديبحماة16417929

هندسة االتصاالت - حلب1493انكليزيأولىعربي سوري2001آمنةابراهيم أحمد عزةحلب16526004

هندسة االتصاالت - حلب1495انكليزيأولىعربي سوري1999صبحيةبيان محمد علي قمندحلب16637173

هندسة االتصاالت - حلب1574انكليزيأولىعربي سوري2001نهىدانيه جمال اوبريحلب16736323

هندسة االتصاالت - حلب1603فرنسيثانيةعربي سوري2000هالةرافت عيسى ناصرحلب16826152

هندسة االتصاالت - حلب1487انكليزيأولىعربي سوري2000الهاممحمد جميل كباتيلحلب16925954

هندسة الحواسيب - حلب1558انكليزيثانيةعربي سوري2001سحرحسين علي اتش اوغليحلب17026573

الهندسة النووية - حلب1552انكليزيأولىعربي سوري2001وفاءميالد عماد زاهرحماة17117794

هندسة الطاقة الكهربائية - الالذقية1989انكليزيثانيةعربي سوري2000نجاحآيه هيثم شاهينطرطوس17213874

هندسة الطاقة الكهربائية - الالذقية1535انكليزيثانيةعربي سوري2000خديجهجعفر ياسين محمدالالذقية17312155

هندسة الطاقة الكهربائية - الالذقية1736انكليزيثانيةعربي سوري2000جهانهيا باسل جهنيالالذقية17418095

هندسة االتصاالت واإللكترونيات - الالذقية1609انكليزيثانيةعربي سوري1999سالمآالء محمود صبحالالذقية17519750

هندسة االتصاالت واإللكترونيات - الالذقية1669انكليزيثانيةعربي سوري2001وصالاحمد عصام عليالالذقية17612749

هندسة االتصاالت واإللكترونيات - الالذقية1704انكليزيأولىعربي سوري2000ساميهبتول شكري حويجهالالذقية17718655

هندسة االتصاالت واإللكترونيات - الالذقية1775انكليزيثانيةعربي سوري2000نغامجيانا محمود ابراهيمالالذقية17817833

هندسة االتصاالت واإللكترونيات - الالذقية1637انكليزيأولىعربي سوري2000سلمىحسين معين عيوشالالذقية17910327

هندسة االتصاالت واإللكترونيات - الالذقية1800فرنسيثانيةعربي سوري2001منالريم سامر خليلالالذقية18015995

هندسة االتصاالت واإللكترونيات - الالذقية1656فرنسيثانيةعربي سوري2000منالفادي احمد عليالالذقية1819100

هندسة االتصاالت واإللكترونيات - الالذقية1784انكليزيأولىعربي سوري2001هناديليث سامر المغرقونيالالذقية18211141

هندسة االتصاالت واإللكترونيات - الالذقية1809انكليزيأولىعربي سوري2000مهانليث عدنان العجوزالالذقية18312473

هندسة االتصاالت واإللكترونيات - الالذقية1612انكليزيأولىعربي سوري1999راميهلين سمير محرزالالذقية18417773

هندسة االتصاالت واإللكترونيات - الالذقية1629انكليزيأولىعربي سوري2000ميساءمنير حسان صالحالالذقية18512953

هندسة االتصاالت واإللكترونيات - الالذقية1728انكليزيأولىعربي سوري2000فداءنيرمين علي سليمانالالذقية18620419

هندسة االتصاالت واإللكترونيات - الالذقية1660انكليزيثانيةعربي سوري2001غصونهال أحمد سليمانحماة18726514

هندسة االتصاالت واإللكترونيات - الالذقية1606فرنسيثانيةعربي سوري1999سفيرههيا علي منصورالالذقية18820808

هندسة االتصاالت واإللكترونيات - الالذقية1617انكليزيأولىعربي سوري2001ريميعرب علي صارمدمشق18921333

هندسة الحاسبات والتحكم اآللي - الالذقية1576فرنسيثانيةعربي سوري1998منيرهاريج رياض مصريالالذقية19020203
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(للغات)
هندسة الحاسبات والتحكم اآللي - الالذقية1847انكليزيثانيةعربي سوري2000ازدهاربلسم محمد صبيحالالذقية19118477

هندسة الحاسبات والتحكم اآللي - الالذقية1451انكليزيثانيةعربي سوري2001جمانهتمارا حيدر احمدطرطوس19213628

هندسة الحاسبات والتحكم اآللي - الالذقية1637فرنسيأولىعربي سوري1999حنانتيماء منذر خليلالالذقية19319615

هندسة الحاسبات والتحكم اآللي - الالذقية1483انكليزيثانيةعربي سوري2000رجاءحسين بسام اسكيهالالذقية19413290

هندسة الحاسبات والتحكم اآللي - الالذقية1575فرنسيثانيةعربي سوري2000روزاربيع علي خيزرانالالذقية19512453

هندسة الحاسبات والتحكم اآللي - الالذقية1507فرنسيثانيةعربي سوري2001مهامايا محمد اسعدالالذقية19615654

هندسة الحاسبات والتحكم اآللي - الالذقية1565انكليزيثانيةعربي سوري2000نواليانا محمود البوديحماة19726293

هندسة القوى الميكانيكية - الالذقية1686انكليزيثانيةعربي سوري2000فاطمهمقداد محمود محرزالالذقية19812385

هندسة القوى الميكانيكية - الالذقية1484فرنسيثانيةعربي سوري2000ميساءيامن محمد نصف أمجرالالذقية19911022

هندسة التصميم واإلنتاج - الالذقية1579انكليزيثانيةعربي سوري2000فهيدهآالء حسن غنوجالالذقية20018588

هندسة التصميم واإلنتاج - الالذقية1542انكليزيثانيةعربي سوري2000حليمهغدير عبد الرحمان زعترالالذقية20114322

الهندسة البحرية - الالذقية1506انكليزيأولىعربي سوري2001فاطمهاحمد طاهر زينهالالذقية20212308

الهندسة البحرية - الالذقية1489انكليزيثانيةعربي سوري2000سعاداحمد علي اسعدريف دمشق20317014

الهندسة البحرية - الالذقية1503انكليزيثانيةعربي سوري2000ميسلونرشا عمار زيدانالالذقية20418064

الهندسة البحرية - الالذقية1844انكليزيأولىعربي سوري2000انصافعلي قيس هليلالالذقية20510539

الهندسة البحرية - الالذقية1525فرنسيأولىعربي سوري2000الهامغدير نبيل سليمانطرطوس20610115

الهندسة البحرية - الالذقية1603انكليزيثانيةعربي سوري2001فراتنوار معن سليماندمشق20721328

الهندسة الطبية - الالذقية2076انكليزيثانيةعربي سوري2000نجوىابراهيم عبد الرزاق الكنجالالذقية20811903

الهندسة الطبية - الالذقية1810انكليزيثانيةعربي سوري2000تغريداحمد ايمن سلهبالالذقية20911504

الهندسة الطبية - الالذقية1904انكليزيأولىعربي سوري2000هياماحمد مالك قاسمالالذقية21010505

الهندسة الطبية - الالذقية1680انكليزيثانيةعربي سوري2001ميساءالكميت وفيق ديبدمشق21121300

الهندسة الطبية - الالذقية1838انكليزيأولىعربي سوري2001نوالبشار ابراهيم عليالالذقية21210511

الهندسة الطبية - الالذقية2214انكليزيثانيةعربي سوري2000ريمجعفر رامز احمدالالذقية21312152

الهندسة الطبية - الالذقية1770انكليزيثانيةعربي سوري2000يوناحسام نزار اسبرطرطوس2148846

الهندسة الطبية - الالذقية1835انكليزيأولىعربي سوري2000كاملهعارف تميم تامرالالذقية21510836

الهندسة الطبية - الالذقية1717انكليزيأولىعربي سوري2000رغدهغيث امين الخضورحماة21617458

الهندسة الطبية - الالذقية1804انكليزيثانيةعربي سوري2000الهامفرح جهاد القدارالالذقية21715615

الهندسة الطبية - الالذقية1693انكليزيأولىعربي سوري2000سلمىلمى فؤاد محمدالالذقية21818324

الهندسة الطبية - الالذقية2072انكليزيثانيةعربي سوري2001براءهلين طالل حسنالالذقية21915910

الهندسة الطبية - الالذقية1967انكليزيثانيةعربي سوري2000اسيامحمد محسن عرابيطرطوس2206989

الهندسة الطبية - الالذقية1709انكليزيثانيةعربي سوري2000حياهنبال احمد غانمالالذقية22118536

الهندسة الطبية - الالذقية1789انكليزيأولىعربي سوري2000وطفهيوسف حبيب حبيبالالذقية22211780

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - حمص1563انكليزيأولىعربي سوري2000بديعهآيات يوسف اسعدحماة22327324

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - حمص1556انكليزيأولىعربي سوري2001اميرهآيه احمد محمدحمص22421087

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - حمص1584انكليزيثانيةعربي سوري1999نابغةاريج محمود شاهينحمص22522899

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - حمص2175انكليزيأولىعربي سوري1998انتصارحسين علي حسيانحمص22611721

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - حمص1754فرنسيأولىعربي سوري2000سميرهحال مدين شاويشحمص22719131

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - حمص2090انكليزيثانيةعربي سوري2000بثينهحيدر فادي هواشحماة22817645
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(للغات)
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - حمص1497انكليزيأولىعربي سوري2000فيتالسام ابي الحطابحمص22911775

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - حمص1931انكليزيأولىعربي سوري1999مهىسناء محمد األسعدحمص23022339

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - حمص1879انكليزيثانيةعربي سوري2001اسماءسهر سليمان ابراهيمحمص23121150

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - حمص1622انكليزيأولىعربي سوري2000رئيفهصالح خضر المصالحمص23212163

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - حمص1754فرنسيثانيةعربي سوري2000نادياعلي فرزات الخطيبحمص23314541

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - حمص1830انكليزيثانيةعربي سوري1999تمينهليال علي عليحماة23427358

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - حمص1514انكليزيثانيةعربي سوري2000ريضانيارا حمزه المباركحمص23519048

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - حمص1550انكليزيثانيةعربي سوري1997اكتمالياسر منذر ملحمطرطوس23610846

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت - حمص1771انكليزيأولىعربي سوري2000اسمهانيمامه محمد احمدحماة23727521

هندسة التحكم اآللي والحواسيب - حمص1779انكليزيثانيةعربي سوري2000سماهررغد احمد الحمدانحمص23819181

هندسة القوى الميكانيكية - حمص1707انكليزيأولىعربي سوري2000هنداحمد سمير المصطفىحمص23912991

هندسة التصميم واإلنتاج - حمص1565فرنسيأولىعربي سوري2001ليلىلمز ياسر ابو طبقحمص24018359

هندسة المعادن - حمص1599انكليزيأولىعربي سوري2000مهارهام حسن الزعزوعحماة24127556

الهندسة التقنية - تقانات الهندسة الحيوية - حلب1708انكليزيأولىعربي سوري2001ودادزهراء فيصل جزاالالذقية24217418

الهندسة التقنية - تقانات الهندسة الحيوية - حلب1667انكليزيثانيةعربي سوري1999نجاحزينة ميشيل وسوفحماة24330505

الهندسة التقنية - تقانة األغذية - طرطوس1937انكليزيأولىعربي سوري2000وهيبهحنان محمد حسنطرطوس24412967

الهندسة التقنية - تقانة األغذية - طرطوس1563انكليزيثانيةعربي سوري2000ثناءرهف زكريا العليطرطوس24515484

الهندسة التقنية - تقانة األغذية - طرطوس1735فرنسيأولىعربي سوري2000رنجوسصفاء أنور رحالطرطوس24615500

الهندسة التقنية - تقانة األغذية - طرطوس1656انكليزيثانيةعربي سوري2000كوثرمؤيد عبدالرحيم ابراهيمطرطوس2478492

الهندسة التقنية - تقانة األغذية - طرطوس1864انكليزيأولىعربي سوري2001نظيرهميس وجيه زيدانطرطوس24815426

الهندسة التقنية - معدات وآليات - طرطوس1601انكليزيثانيةعربي سوري2000ليالعلي محمد محسنطرطوس2499962

الهندسة التقنية - أتمتة صناعية - طرطوس1567انكليزيثانيةعربي سوري2000مثيلهبلسم احمد عليطرطوس25014192

الهندسة التقنية - أتمتة صناعية - طرطوس1467انكليزيأولىعربي سوري2000سهاميزن نصرات سابقطرطوس2516839

الهندسة التقنية - طاقات متجددة - طرطوس1514انكليزيثانيةعربي سوري2000انتصافمحمد لؤي العليطرطوس2527077

الهندسة التقنية - طاقات متجددة - طرطوس2012انكليزيثانيةعربي سوري2001ميادهمريم ازدشير ديبطرطوس25312115

الهندسة التقنية - طاقات متجددة - طرطوس1482انكليزيثانيةعربي سوري2000فاطمهمقداد ابراهيم اسماعيلطرطوس2549636

الهندسة التقنية - طاقات متجددة - طرطوس1590انكليزيأولىعربي سوري2000نهادنورا ناصر يونسطرطوس25512545

الهندسة التقنية - طاقات متجددة - طرطوس1588انكليزيثانيةعربي سوري1999املهديل سمير حدادطرطوس25616585

الهندسة التقنية - طاقات متجددة - طرطوس1630فرنسيثانيةعربي سوري1999حنانوالء شوكت احمدطرطوس25716591

الهندسة البترولية - حمص1807انكليزيثانيةعربي سوري2001اعتدالآيه شعبان العوجهحمص25819472

الهندسة البترولية - حمص1807انكليزيأولىعربي سوري2001هالةأيهم محمد قدوردير الزور2594513

الهندسة البترولية - حمص1839فرنسيثانيةعربي سوري2001سماهراحمد ابراهيم ابراهيمالالذقية26012421

الهندسة البترولية - حمص1736انكليزيأولىعربي سوري2001نسرينبشار يوسف الخضورحماة26117399

الهندسة البترولية - حمص1856انكليزيثانيةعربي سوري2000زكيهحيدر امين محمودالالذقية26212203

الهندسة البترولية - حمص1733انكليزيثانيةعربي سوري2000ابتسامحيدره بسام رسوقالالذقية26312234

الهندسة البترولية - حمص1607انكليزيثانيةعربي سوري2001وحيدهعدنان فيصل ديوبريف دمشق26417049

الهندسة البترولية - حمص1751انكليزيثانيةعربي سوري1999رانيهعلي فؤاد المصطفىالالذقية26513510

الهندسة البترولية - حمص1756فرنسيثانيةعربي سوري2000فاطمهعمران عادل مطرحماة26616295
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مفاضلة ذوي الشهداء النتائج االسمية للفرع العلمي 
للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩

   الجمهورية العربية السورية
   وزارة التعليم العالي

لغة التفاضلدورة التفاضلالجنسيةتاريخ الميالداسم األماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتابالتسلسل
مجموع 
التفاضل

الرغبة المقبول بها
  عالمة االختصاص 

(للغات)
الهندسة البترولية - حمص1725انكليزيثانيةعربي سوري2000هيفاءغيث مصطفى اسودالالذقية26712123

الهندسة البترولية - حمص1698انكليزيثانيةعربي سوري2001هدىمحمد ياسر قطاشدمشق26821325

الهندسة البترولية - حمص1866فرنسيثانيةعربي سوري1999غصونمدين محمد سمونيحمص26912036

الهندسة البترولية - حمص1828انكليزيثانيةعربي سوري2000سحابمصطفى بسام رحمهحماة27018867

الهندسة البترولية - حمص1927انكليزيأولىعربي سوري2000خديجهموسى عبد الوهاب حسنحماة27117617

الهندسة البترولية - حمص1844انكليزيثانيةعربي سوري2000امتثالهاني صالح سليمانطرطوس2729392

الهندسة الغذائية - حمص1470انكليزيثانيةعربي سوري2001اوصافآيه انور حموددمشق27343724

الهندسة الغذائية - حمص1471فرنسيأولىعربي سوري2000مريدهأيه عبد الحميد السليمانحمص27418173

الهندسة الغذائية - حمص1903انكليزيثانيةعربي سوري2000ميادهحال علي داؤدحمص27519128

الهندسة الغذائية - حمص1522فرنسيأولىعربي سوري2000هندرؤى مفيد سبلهحمص27621640

الهندسة الغذائية - حمص1578انكليزيأولىعربي سوري2000مسرهريم احمد المحمدحمص27721506

الهندسة الغذائية - حمص1578انكليزيأولىعربي سوري2000هناءعال حسن الحاج حسنحمص27821536

الهندسة الغذائية - حمص1458انكليزيثانيةعربي سوري2000اماثيلعلي كمال الحدادحماة27917491

الهندسة الغذائية - حمص1583انكليزيثانيةعربي سوري2000ختامغزل خالد العسكرحمص28017296

الهندسة الغذائية - حمص2052انكليزيثانيةعربي سوري2001وجيهامايا حسان عليحماة28126695

الهندسة الغذائية - حمص1811انكليزيأولىعربي سوري2001جيهانمحمد خضر حماددمشق28221320

الهندسة الغذائية - حمص1797فرنسيثانيةعربي سوري2001وهيبةنوار هيثم حسنحماة28326885

الهندسة البترولية - دير الزور1880انكليزيأولىعربي سوري1997وضحهايمان احمد الخلفدير الزور28411700

الهندسة البترولية - دير الزور1632انكليزيثانيةعربي سوري1999نوفهزين العابدين مخلف عانيدمشق28521685

الهندسة البترولية - دير الزور1627انكليزيأولىعربي سوري2000كوثرهزار علي السليماندير الزور2866199

هندسة الصناعات البتروكيميائية - دير الزور2129انكليزيأولىعربي سوري2001غصونآيه محمد الخلفدير الزور2876245

هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - طرطوس2046انكليزيثانيةعربي سوري2000رئيسهاريج خالد ابراهيمطرطوس28812625

هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - طرطوس1820انكليزيثانيةعربي سوري2000مهاحسن حسين يونسطرطوس2896412

هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - طرطوس1785فرنسيثانيةعربي سوري2001سمر محمدحال طاهر حسينطرطوس29015334

هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - طرطوس1870انكليزيأولىعربي سوري2000عائدهسلمان جمال سلومطرطوس2918949

هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - طرطوس1903انكليزيثانيةعربي سوري2000حلوهسها عبدالرحمن مصطفىطرطوس29215450

هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - طرطوس1776فرنسيأولىعربي سوري2001رامياسوزان أسامه حسنطرطوس29314640

هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - طرطوس1909انكليزيثانيةعربي سوري2000فايزهسوسن عمار بدرانطرطوس29412388

هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - طرطوس1806انكليزيثانيةعربي سوري2000سعادصالح ابراهيم عليطرطوس2956542

هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - طرطوس1786انكليزيأولىعربي سوري2000نرجسطاهر يسار عليدمشق29621311

هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - طرطوس2290انكليزيأولىعربي سوري2000رانياعلي رامز محمودطرطوس2976197

هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - طرطوس1963انكليزيثانيةعربي سوري2000فاديامحمد صالح صالحطرطوس2988983

هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - طرطوس1703انكليزيثانيةعربي سوري2000داللمي عماد الدين ابراهيمطرطوس29912958

هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - طرطوس1755انكليزيأولىعربي سوري2001نهلهميس شعيب شلهومحماة30026570

هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - طرطوس1758انكليزيثانيةعربي سوري2000خديجههبه عقل حسنطرطوس30112984

الكلية التطبيقية - تقنيات حاسوب - دمشق1321فرنسيثانيةعربي سوري1998سميرهبشرى بهجت داللدمشق30242154

الكلية التطبيقية - تقانات االتصاالت - الالذقية1415انكليزيثانيةعربي سوري2001فداءريما علي سليمانالالذقية30317018

الكلية التطبيقية - تقانات االتصاالت - الالذقية1408انكليزيثانيةعربي سوري2000غيثاءعلي نبيه الدمويالالذقية30413534
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مفاضلة ذوي الشهداء النتائج االسمية للفرع العلمي 
للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩

   الجمهورية العربية السورية
   وزارة التعليم العالي

لغة التفاضلدورة التفاضلالجنسيةتاريخ الميالداسم األماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتابالتسلسل
مجموع 
التفاضل

الرغبة المقبول بها
  عالمة االختصاص 

(للغات)
الكلية التطبيقية - تقانات االتصاالت - الالذقية1394انكليزيأولىعربي سوري2000هيفاءمحمد مهد ساعودحماة30517539

الكلية التطبيقية - التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية والمدن - الالذقية1493فرنسيثانيةعربي سوري1999سعدهرنين يوسف مرجانطرطوس30615916

الكلية التطبيقية - تقنيات حاسوب - الالذقية1296انكليزيثانيةعربي سوري1999ميساءعلي ايمن الرمضانحماة30720721

الكلية التطبيقية - تقنيات حاسوب - حمص1319انكليزيثانيةعربي سوري2000روادساره اكرم حجهحماة30827486

الكلية التطبيقية - تقنيات حاسوب - حمص1316فرنسيأولىعربي سوري1999فاطمهسونام فراس األسعدحماة30928264

الكلية التطبيقية - تقنيات حاسوب - حمص1330انكليزيثانيةعربي سوري1999فداءقمر محمد أيمن العوضدمشق31045152

الكلية التطبيقية - تقنيات حاسوب - حماة1433انكليزيثانيةعربي سوري1998فوزيهنادر محمد الساعيحماة31119656

الكلية التطبيقية - تقنيات الكترونية - حلب1346فرنسيثانيةعربي سوري1994املفاطمه محمد حمويحلب31244776

الزراعة - دمشق1356فرنسيأولىعربي سوري2000ازدهاربشار عماد العكاريدمشق31324028

الزراعة - دمشق1705انكليزيأولىعربي سوري2000وزيرهبالل عبدو الجبردرعا3146680

الزراعة - دمشق1477انكليزيثانيةعربي سوري2000فايزهمحمود ناظم الداليريف دمشق31518198

الزراعة - حلب1513انكليزيأولىعربي سوري1998ايمانوداد خالد سليمان عوضادلب3166410

الزراعة - الالذقية1771انكليزيأولىعربي سوري2000عائده فنديايناس فاطر أسعدحماة31726441

الزراعة - الالذقية1827انكليزيأولىعربي سوري1999سميهحسن احمد سليمانالالذقية31812315

الزراعة - الالذقية1604انكليزيثانيةعربي سوري2000فلایرحمزه كاسر ديبالالذقية31912999

الزراعة - الالذقية1687انكليزيثانيةعربي سوري2000نهلةحنان منذر جنوبالالذقية32018480

الزراعة - الالذقية1721انكليزيثانيةعربي سوري2000مطيعهحيدر احمد حسنحماة32117205

الزراعة - الالذقية1658انكليزيثانيةعربي سوري2000ناديهديانا احمد محمدالالذقية32219123

الزراعة - الالذقية1766انكليزيأولىعربي سوري2001فلایرزينب عبد هللا أحمدالالذقية32315830

الزراعة - الالذقية1512انكليزيثانيةعربي سوري1999حليمهزينب علي جريالالذقية32419737

الزراعة - الالذقية1559انكليزيأولىعربي سوري1999غادهصبا ايوب عيسىالالذقية32516933

الزراعة - الالذقية1705انكليزيثانيةعربي سوري2000عبيرعمار علي رمضانطرطوس3268458

الزراعة - الالذقية1630فرنسيثانيةعربي سوري2001سليمهغيداء نديم خضوردمشق32743737

الزراعة - الالذقية1891فرنسيثانيةعربي سوري2000كريمهفاطمه علي سليمانطرطوس32813587

الزراعة - الالذقية1756انكليزيثانيةعربي سوري2000ملكفاطمه عيسى المحمدحماة32927679

الزراعة - الالذقية1949انكليزيأولىعربي سوري2000سهاملبنة عيسى قطيفةطرطوس33013549

الزراعة - الالذقية1454انكليزيثانيةعربي سوري2000سلوىمحمد عامر هاللهالالذقية33111743

الزراعة - حمص1327فرنسيثانيةعربي سوري2000غادهجعفر محسن السليمانحمص33211463

الزراعة - حمص1772انكليزيثانيةعربي سوري2000مجيدهخلود محمود محمودطرطوس33315623

الزراعة - حمص1338انكليزيأولىعربي سوري2000وصالعفراء سمير يوسفحمص33421966

الزراعة - حمص1412انكليزيأولىعربي سوري2000رابيهمريم يوسف شاهينحمص33519560

الزراعة - حمص1403انكليزيأولىعربي سوري2000سحروفاء عماد الدين اليوسفحمص33619433

الزراعة - السلمية - حماة1793انكليزيثانيةعربي سوري1998ودادصبا بسام العليحماة33727773

الزراعة - السلمية - حماة1353فرنسيثانيةعربي سوري1999خديجهغنوه أحمد شاهينحماة33827901

الزراعة - السلمية - حماة1611فرنسيأولىعربي سوري2001زعيلهفاطمه محمد المحسنحماة33928132

الزراعة - السلمية - حماة1611انكليزيثانيةعربي سوري2000إيماننوار محمد جبرحماة34028057

الزراعة - السلمية - حماة1361انكليزيثانيةعربي سوري2001أسمايعرب عامر جرجنازيحماة34116457

االقتصــــاد - دمشق1314انكليزيثانيةعربي سوري1999فريزهأروى خضر العيسىدمشق34242297
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مفاضلة ذوي الشهداء النتائج االسمية للفرع العلمي 
للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩

   الجمهورية العربية السورية
   وزارة التعليم العالي

لغة التفاضلدورة التفاضلالجنسيةتاريخ الميالداسم األماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتابالتسلسل
مجموع 
التفاضل

الرغبة المقبول بها
  عالمة االختصاص 

(للغات)
االقتصــــاد - دمشق1336انكليزيأولىعربي سوري1999هياماحمد إياد ناصيفريف دمشق34321151

االقتصــــاد - دمشق1417انكليزيأولىعربي سوري1999شاديهاميره منير البردقانيدمشق34448471

االقتصــــاد - دمشق1549انكليزيأولىعربي سوري2000سحربراءه فيصل البوديريف دمشق34524650

االقتصــــاد - دمشق1349فرنسيثانيةعربي سوري2001ريتابشار شوكات حسيندمشق34624027

االقتصــــاد - دمشق1217انكليزيثانيةعربي سوري1994نجيدهرهام نجيب عمراندمشق34748896

االقتصــــاد - دمشق1366انكليزيأولىعربي سوري2000فاطمهريم ماجد شاهينريف دمشق34832752

االقتصــــاد - دمشق1525انكليزيثانيةعربي سوري1998بدرهسليمان محمد درويشريف دمشق34921634

االقتصــــاد - دمشق1302انكليزيثانيةعربي سوري1999عفافعبد الغفور محمد الخطيبدمشق35024573

االقتصــــاد - دمشق1359انكليزيأولىعربي سوري2000بدريهعلي غياد شعبانريف دمشق35118048

االقتصــــاد - دمشق1293انكليزيأولىعربي سوري2000عزيزهعمر محمد الباجيريف دمشق35215650

االقتصــــاد - دمشق1634انكليزيثانيةعربي سوري2000منىكاترين بشار ابوحمرهريف دمشق35324656

االقتصــــاد - دمشق1423فرنسيثانيةعربي سوري1999شاميهمحمد احمد عيدريف دمشق35418426

االقتصــــاد - دمشق1573انكليزيأولىعربي سوري2000فاطمهمروه ابراهيم الرزمكالقنيطرة35512615

االقتصــــاد - دمشق1580انكليزيأولىعربي سوري2000هيفاءوديع يوسف اليوسفدمشق35621331

االقتصــــاد - القنيطرة1718انكليزيأولىعربي سوري1999سلوىهديل عدنان القاسمالقنيطرة35710869

االقتصــــاد - حلب1404انكليزيثانيةعربي سوري2000سميهبهيه عبد الوهاب شحرورحلب35835065

االقتصــــاد - حلب1408انكليزيأولىعربي سوري2000انتصار مزيكفاتن عيدو دباغيةعمان35920040003

االقتصــــاد - الالذقية1418انكليزيثانيةعربي سوري2001غرامزكريا محمد سالمهالالذقية36011066

االقتصــــاد - الالذقية1426انكليزيثانيةعربي سوري2000ساميهزينب زين احمدالالذقية36118875

االقتصــــاد - حمص1222فرنسيثانيةعربي سوري2000رامااحمد ماهر الجلوديدمشق36221298

االقتصــــاد - حمص1420فرنسيثانيةعربي سوري2000انطوانيتبشرى مطانس مخلوفحمص36320761

االقتصــــاد - حمص1301انكليزيأولىعربي سوري1999نهادحسين علي القواصحمص36414617

االقتصــــاد - حمص1493انكليزيثانيةعربي سوري2000حميدهحسين محمود العموريحمص36513414

االقتصــــاد - حمص1492انكليزيثانيةعربي سوري2000هناءحمزه علي احمدحمص36610956

االقتصــــاد - حمص1455انكليزيثانيةعربي سوري1999فريزهحيدر محمد عليطرطوس3679791

االقتصــــاد - حمص1497فرنسيثانيةعربي سوري2000فادياعلي عبدو احمدحمص36814944

االقتصــــاد - حمص1425انكليزيثانيةعربي سوري2000روضهعمار يوسف االحمدحمص36910853

االقتصــــاد - حمص1361فرنسيثانيةعربي سوري2001ميساءموسى محمد االحمدطرطوس3709638

االقتصــــاد - حمص1420انكليزيثانيةعربي سوري1998سوسنوائل بسام كنعانحمص37114234

االقتصــــاد - طرطوس1579فرنسيثانيةعربي سوري1999نجوىحيدره عبدالكريم شاهينطرطوس37210121

االقتصــــاد - تمويل ومصارف - حماة1675انكليزيأولىعربي سوري2001ميسونشهد أحمد شاهينحماة37326766

العلوم (علم الحياة) - دمشق1763انكليزيأولىعربي سوري2001حليمهمي اديب اسبردمشق37444578

العلوم (علم الحياة) - دمشق1681انكليزيثانيةعربي سوري2001منوىهديل راكان سلماندمشق37544715

العلوم (علم الحياة) - الالذقية1688انكليزيثانيةعربي سوري1999اعتدالعبير عارف محمدطرطوس37615856

العلوم (الرياضيات) - مصياف - حماة1982انكليزيثانيةعربي سوري2000حميدهرنا عيسى العيسىحماة37727653

العلوم (الرياضيات) - مصياف - حماة1782فرنسيثانيةعربي سوري2001ماالفاطمه محمد جرعتليحماة37826858

العلوم (الرياضيات) - مصياف - حماة1940فرنسيثانيةعربي سوري2000عليامريم حيدر السلومحماة37927145

العلوم (الكيمياء) - دمشق1493انكليزيثانيةعربي سوري2000مريمبيان محمد عادل محفوظريف دمشق38023749
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مفاضلة ذوي الشهداء النتائج االسمية للفرع العلمي 
للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩

   الجمهورية العربية السورية
   وزارة التعليم العالي

لغة التفاضلدورة التفاضلالجنسيةتاريخ الميالداسم األماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتابالتسلسل
مجموع 
التفاضل

الرغبة المقبول بها
  عالمة االختصاص 

(للغات)
العلوم (الكيمياء) - دمشق1427فرنسيثانيةعربي سوري1998يسرىوعد محمد عبد العالريف دمشق38130117

العلوم (الكيمياء) - الالذقية1526انكليزيثانيةعربي سوري2001خديجةمايا بدر سليمانالالذقية38218559

العلوم الصحية - حمص1909انكليزيأولىعربي سوري2000سماهرحسن محمد ويسفحمص38311339

العلوم الصحية - حمص1504فرنسيأولىعربي سوري2000فاطمهخوله يوسف الشمسينيحمص38420878

العلوم الصحية - حمص1903انكليزيأولىعربي سوري2000سميرهرابيا مسرور مصطفىطرطوس38515063

العلوم الصحية - حمص1589انكليزيأولىعربي سوري2001بغدادمادونا راجي سقرحماة38626166

التمريض - الالذقية1482فرنسيثانيةعربي سوري1998جمانهلينا كمال جوخدارحماة38727080

التمريض - حماة1434انكليزيأولىعربي سوري2000فداءرنين نايف نصرهحماة38826528

التمريض - حماة1532انكليزيثانيةعربي سوري2001ملكةسالي رياض الونوسحماة38925488

التمريض - حماة1459انكليزيثانيةعربي سوري1999خديجهمايا حسن عيسىحماة39029610

371اللغة العربية - ادلب1431فرنسيأولىعربي سوري2001فضيلةمديحة شحود نبهانادلب3915158

316اللغة العربية - حمص1350فرنسيأولىعربي سوري2001هنديهفاطمه محمد داؤودحمص39221163

312اللغة العربية - حماة1512انكليزيثانيةعربي سوري2000نجودمريم احمد العمرحماة39325908

258اللغة اإلنكليزية - دمشق1701انكليزيثانيةعربي سوري2000رويدهبتول وجيه اسمندرريف دمشق39424156

293اللغة اإلنكليزية - الالذقية2227انكليزيأولىعربي سوري2000ميرانيه اياد كباطرطوس39514283

229اللغة اإلنكليزية - طرطوس1588انكليزيأولىعربي سوري2000غيداءاليسار منتجب حسنطرطوس39612572

273اللغة اإلنكليزية - طرطوس1622انكليزيأولىعربي سوري1999نهىسهى محمد محمدطرطوس39715994

273اللغة اإلنكليزية - حمص1732انكليزيأولىعربي سوري2000سميرةآالء عدنان عكوحمص39818853

الفلسفة - الالذقية1350فرنسيثانيةعربي سوري2000منيرهليلى هارون ديبالالذقية39918084

علم اجتماع - درعا1663انكليزيثانيةعربي سوري2001ناديهاسراء خميس المطردرعا4009683

اإلعــــــالم - دمشق1649انكليزيأولىعربي سوري2000رنجسآيه جهاد اسماعيلريف دمشق40125243

اإلعــــــالم - دمشق1519فرنسيثانيةعربي سوري2000سامياانجي محمد صيوحريف دمشق40225164

اإلعــــــالم - دمشق1441انكليزيثانيةعربي سوري2000ميادهحافظ عدنان سلماندمشق40321303

اإلعــــــالم - دمشق1810انكليزيأولىعربي سوري2001رانيهرند محمد يونسحمص40418260

اإلعــــــالم - دمشق1520انكليزيأولىعربي سوري2000فريزهشروق حمد الخطيبريف دمشق40525586

اإلعــــــالم - دمشق1687انكليزيثانيةعربي سوري2000وطفههديل محمود حمادحماة40626706

الحقوق - دمشق1591انكليزيأولىعربي سوري2000غينهخضر سامر صارمطرطوس4077707

الحقوق - دمشق1803انكليزيأولىعربي سوري2000اميرهمحمد احمد سروخدمشق40821317

الحقوق - دمشق1783فرنسيأولىعربي سوري2000خديجهمحمد رتعان الديابدمشق40921321

الحقوق - درعا1398انكليزيأولىعربي سوري2000كمالهسام رشيد سلومحماة41017558

الحقوق - درعا1458انكليزيأولىعربي سوري1999هالههاشم إياد العفلقالقنيطرة4119049

الحقوق - القنيطرة1532انكليزيثانيةعربي سوري1999حياةرغد أحمد مرهجالقنيطرة41214269

الحقوق - الالذقية2000انكليزيأولىعربي سوري2001ابتسامجسور منير الورعهالالذقية41311762

الحقوق - الالذقية1710انكليزيثانيةعربي سوري2000منهلمجد سامي حمودطرطوس4146570

الحقوق - الالذقية1640انكليزيثانيةعربي سوري2000نسرينمحمد تيسير طحيموشالالذقية41512710

الحقوق - حمص1710انكليزيثانيةعربي سوري2000رابيهابراهيم حسن صالحطرطوس41610062

الحقوق - حمص1598فرنسيثانيةعربي سوري1999ايمانايهم سمير حواحماة41719876

الحقوق - حمص1736انكليزيثانيةعربي سوري2000مريمريمان طه حبوشدمشق41843734
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مفاضلة ذوي الشهداء النتائج االسمية للفرع العلمي 
للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩

   الجمهورية العربية السورية
   وزارة التعليم العالي

لغة التفاضلدورة التفاضلالجنسيةتاريخ الميالداسم األماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتابالتسلسل
مجموع 
التفاضل

الرغبة المقبول بها
  عالمة االختصاص 

(للغات)
التربية - المناهج وطرائق التدريس - حمص1371انكليزيأولىعربي سوري1999فطيمالزهراء واصل رمضانحماة41928206

التربية - المناهج وطرائق التدريس - حمص1383انكليزيأولىعربي سوري2001مراسلحسن محي الدين جعفرحمص42011717

التربية - المناهج وطرائق التدريس - حمص1200انكليزيأولىعربي سوري2001مريمنور طالب عرابيحمص42119846

التربية - اإلرشاد النفسي - الالذقية1662انكليزيثانيةعربي سوري2000حسنايارا علي حميدوشطرطوس42214272

التربية - اإلرشاد النفسي - طرطوس1724انكليزيثانيةعربي سوري2001فريدهأمل علي مصطفىطرطوس42312340

التربية - معلم صف - غير ملتزم - الالذقية1712انكليزيثانيةعربي سوري2001ضحىسيلدا عماد اسعدالالذقية42419328

التربية - معلم صف - غير ملتزم - طرطوس1805انكليزيثانيةعربي سوري1999ماريهريم أحمد عليطرطوس42516505

التربية - معلم صف - غير ملتزم - حمص1605انكليزيثانيةعربي سوري2001سميرهأمل احمد الديوبحمص42620513

التربية - معلم صف - غير ملتزم - حمص1516انكليزيثانيةعربي سوري2001هناديالرا مالك العباسحماة42725297

التربية - معلم صف - غير ملتزم - حمص1767انكليزيأولىعربي سوري2000ابتساملطيفه حسين ديبحمص42820107

التربية - معلم صف - غير ملتزم - حماة1546فرنسيثانيةعربي سوري1999سعادفرح هيثم خضورحماة42927680

التربية - معلم صف - غير ملتزم - حماة1998انكليزيثانيةعربي سوري2001جازيه االسمرملك حسين الكدورحماة43025317

التربية - معلم صف - غير ملتزم - حماة1857انكليزيأولىعربي سوري2001تقيهنور محمد حج محمد سعيدحماة43125220

التربية - رياض األطفال - إناث فقط - دمشق1266انكليزيأولىعربي سوري2000ثراءساره معين سليمانحماة43227487

التربية - رياض األطفال - إناث فقط - حمص1613انكليزيثانيةعربي سوري2000سعدهآيه علي الحسنحمص43319687

التربية - رياض األطفال - إناث فقط - حمص1842انكليزيثانيةعربي سوري2001سعادميس سجيع قاسمحماة43427257

الســـــــياحة - حمص1209انكليزيأولىعربي سوري2000عبيريارا مصطفى شدودحمص43519442

الســـــــياحة  - طرطوس1349انكليزيثانيةعربي سوري2000غندلينحسن محمود العليطرطوس4369658

الســـــــياحة  - طرطوس1409انكليزيثانيةعربي سوري1999خديجهعشيره فيصل محمدطرطوس43712446

المعهد التقاني الهندسي - دمشق1120انكليزيأولىعربي سوري2000سهاماحمد طارق سليمانريف دمشق43817347

المعهد التقاني الهندسي - دمشق1427انكليزيأولىعربي سوري2000شاهينازماريا عادل العبد هللادمشق43943742

المعهد التقاني الهندسي - حمص1429فرنسيثانيةعربي سوري2000نبيهاحبيب عبد الكريم مسطيحمص44011696

المعهد التقاني الهندسي - حمص1562انكليزيأولىعربي سوري2000سلوهيوسف ابراهيم الحمويحمص44111564

المعهد التقاني الهندسي - الالذقية1429انكليزيثانيةعربي سوري2000شاديهعمار سائر عبودالالذقية44212898

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - دمشق1319انكليزيثانيةعربي سوري2000فدوىأحمد نعمان ديبطرطوس4439354

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - دمشق1476انكليزيأولىعربي سوري2000وزيرهاحمد يوسف رضوانحمص44412995

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - دمشق1562فرنسيأولىعربي سوري2001هندبشار صالح العودهدرعا4456318

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - دمشق1518انكليزيثانيةعربي سوري2000رشيدهصفاء عبد الرحمن الخليفهدمشق44643736

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - دمشق1469انكليزيثانيةعربي سوري2000ودادعبد الكريم شكري الحريريدرعا4477626

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - دمشق1432فرنسيأولىعربي سوري2000دياناعصام عمار الحمدانحمص44812168

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - دمشق1520انكليزيأولىعربي سوري2001امالعلي وائل ابراهيمحماة44917676

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - دمشق1766انكليزيأولىعربي سوري2001سميرهفاطر علي يوسفدمشق45021316

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - دمشق1384فرنسيثانيةعربي سوري1999باسمهلين محمد موسىحماة45126995

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - دمشق1795فرنسيأولىعربي سوري2000عدبهمحمد مهدي يوسف االبرشحمص45213570

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - دمشق1673انكليزيثانيةعربي سوري2000غادهمحمد نصر خليلحماة45317695

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - دمشق1749فرنسيثانيةعربي سوري2000خديجهمرح محمد مسلمريف دمشق45424954

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - دمشق1744انكليزيثانيةعربي سوري2001منتهىمرهف أحمد مطردمشق45520464

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - دمشق1716فرنسيأولىعربي سوري2000مريمنور الهدى علي الضعيفالقنيطرة45611311
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مفاضلة ذوي الشهداء النتائج االسمية للفرع العلمي 
للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩

   الجمهورية العربية السورية
   وزارة التعليم العالي

لغة التفاضلدورة التفاضلالجنسيةتاريخ الميالداسم األماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتابالتسلسل
مجموع 
التفاضل

الرغبة المقبول بها
  عالمة االختصاص 

(للغات)
المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - دمشق1452انكليزيثانيةعربي سوري1999هنديزن حسان شاهينطرطوس4579914

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - حلب1418انكليزيثانيةعربي سوري1999صبحهباسل عبدالكريم االشقرحلب45828126

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - حلب1296فرنسيأولىعربي سوري1999سميرهحمزه جمال اليونسريف دمشق45921329

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - حلب1796انكليزيثانيةعربي سوري2000رناعلي ناصر ضواطرطوس4607840

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - حماة1410انكليزيأولىعربي سوري2001فاطمهاحمد اسد االحمدالالذقية46112694

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - حماة1418انكليزيأولىعربي سوري2000ميادهزينب علي القزقحمص46219233

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - حماة1334انكليزيثانيةعربي سوري2000روعهمراد علي عبد هللاحماة46318065

المعهد التقاني لطب أسنان (تعويضات) - حماة1470انكليزيثانيةعربي سوري2001فاطمهمهند فوزي نيوفحماة46418781

المعهد التقاني الزراعي - حمص1374انكليزيأولىعربي سوري2000بديعهعيسى يحيى حسينحمص46514277

المعهد التقاني الزراعي - حمص1685انكليزيثانيةعربي سوري2000يانانور محمد محمدحمص46621349

المعهد التقاني الطبي - دمشق1424فرنسيثانيةعربي سوري1999جميلهرشا محمد وطفهريف دمشق46726573

المعهد التقاني الطبي - دمشق1725انكليزيثانيةعربي سوري1997ثناءرهف محمدناصر االوتانيريف دمشق46833533

المعهد التقاني الطبي - دمشق1263انكليزيأولىعربي سوري1999ربابعال ياسين صواندمشق46948934

المعهد التقاني الطبي - دمشق1244انكليزيأولىعربي سوري2000زينوفرح عباس بدورريف دمشق47023444

المعهد التقاني الطبي - دمشق1486انكليزيثانيةعربي سوري2000يسرىمهند غازي الحريريدرعا4716821

المعهد التقاني الطبي - دمشق1727فرنسيثانيةعربي سوري2000بديعةنور بسام الخطيبريف دمشق47224423

المعهد التقاني الطبي - النبك - ريف دمشق1400فرنسيثانيةعربي سوري1998فاطمهزكيه نمر الرفاعيريف دمشق47332502

المعهد التقاني الطبي - حلب1410انكليزيثانيةعربي سوري2000امينهالهام أحمد احمدحلب47441386

المعهد التقاني الطبي - الالذقية1748فرنسيأولىعربي سوري2000سمرعلي سليمان عليحمص47511877

المعهد التقاني الطبي - الالذقية1695فرنسيثانيةعربي سوري2000غادهمايا شفيق ابراهيمالالذقية47616031

المعهدالتقاني للحاسوب - حمص1296انكليزيثانيةعربي سوري2001ايمانرمضان علي بركاتحمص47713741

المعهد التقاني للطب البيطري - الالذقية1112انكليزيثانيةعربي سوري2000صباحمحرز محسن حسنالالذقية47812331

المعهد التقاني الصحــــي - دمشق1737انكليزيأولىعربي سوري1999هياماسراء شحاده عليريف دمشق47930129

المعهد التقاني الصحــــي - حمص1197انكليزيثانيةعربي سوري1999سهيلهامل صالح مخلوفحمص48022788

المعهد التقاني الصحــــي - حمص1369انكليزيأولىعربي سوري1999نسيمارائد نظير احمدحماة48118143

المعهد التقاني الصحــــي - حمص1438فرنسيأولىعربي سوري1999صبحيهعمر عبدالكريم الحكيمحمص48215399

المعهد التقاني الصحــــي - حمص1308انكليزيأولىعربي سوري2000صفاءمحمد عيسى بكروحمص48313976

المعهد التقاني الصحــــي - الحسكة1178انكليزيثانيةعربي سوري1999زهرهمروه احمد السعدوالحسكة48414855

المعهد التقاني للخطوط الحديدية ذكور فقط  لجميع االختصاصات (ملتزم) - حلب1313فرنسيأولىعربي سوري2000استرهادأمثل غانم بناحماة48518045

المعهد التقاني للخطوط الحديدية ذكور فقط  لجميع االختصاصات (ملتزم) - حلب1289انكليزيثانيةعربي سوري2000آسياازدشير حسن الدرويشحماة48616109

المعهد التقاني للخطوط الحديدية ذكور فقط  لجميع االختصاصات (ملتزم) - حلب1407انكليزيأولىعربي سوري2000غيداءعبدو يعقوب سالمهطرطوس4879271

المعهد التقاني للخطوط الحديدية ذكور فقط  لجميع االختصاصات (ملتزم) - حلب1252انكليزيأولىعربي سوري2000سورياليث غصوب مجرحماة48818858

المعهد التقاني للخطوط الحديدية اختصاص تسويق وأعمال ( ذكور واناث) (ملتزم - حلب1424انكليزيثانيةعربي سوري2001هياممحمد كاسر محمودحماة48917924

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - حمص2134انكليزيأولىعربي سوري2001زاهيهبشار عدنان يوسفحمص49012651

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - حمص1669انكليزيثانيةعربي سوري2001رمزيهحافظ عدنان االشقرحماة49116473

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - حمص1653انكليزيأولىعربي سوري2000حبقاحسان سليمان الكنجوحماة49218821

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - حمص1854انكليزيثانيةعربي سوري2001رانيهخضر عبد الكريم برهومحمص49313003

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - حمص1975انكليزيأولىعربي سوري2001تركيهخليل عباس سمرهحمص49411744
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مفاضلة ذوي الشهداء النتائج االسمية للفرع العلمي 
للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩

   الجمهورية العربية السورية
   وزارة التعليم العالي

لغة التفاضلدورة التفاضلالجنسيةتاريخ الميالداسم األماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتابالتسلسل
مجموع 
التفاضل

الرغبة المقبول بها
  عالمة االختصاص 

(للغات)
المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - حمص1870انكليزيثانيةعربي سوري2000امتثالرئيف أيمن حيدرطرطوس4959198

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - حمص1799انكليزيأولىعربي سوري1998وسامهربيع محمد الفياضدير الزور4965057

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - حمص1637انكليزيأولىعربي سوري2000رجاءعلي ابراهيم جلولطرطوس4978511

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - حمص1646انكليزيأولىعربي سوري2001احالمعماد الدين ثائر سوقهحماة49816855

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - حمص1825انكليزيثانيةعربي سوري2000ازدهارغدير نزيه عمرانحمص49912633

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - حمص1665فرنسيأولىعربي سوري2000شاديهمحمد المثنى االسعدحمص50011390

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - حمص1887فرنسيأولىعربي سوري2000هناءمحمد زامل سمندرحماة50117569

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - حمص1690انكليزيثانيةعربي سوري2000هندمحمود غياث الدرويشحماة50216133

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - حمص1637انكليزيأولىعربي سوري2000ابتسامموسى عبد السالم قعيرحماة50317434

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - حمص1736انكليزيأولىعربي سوري2000سميرهيوسف بدر محمودحمص50412724

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - بانياس - طرطوس1754انكليزيأولىعربي سوري2000رشاءاسماعيل صافي طرافالالذقية50511726

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - بانياس - طرطوس1529انكليزيثانيةعربي سوري2000غصونجعفر فائز بدرانالالذقية50612059

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - بانياس - طرطوس1606انكليزيثانيةعربي سوري2001بشرىجعفر واصل االبراهيمحمص50712145

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - بانياس - طرطوس1768انكليزيأولىعربي سوري2000خديجهحسين يوسف حسنحماة50818077

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - بانياس - طرطوس2009انكليزيأولىعربي سوري2000سكيبهحيدر حسن صقورطرطوس5098171

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - بانياس - طرطوس1593انكليزيثانيةعربي سوري2000ناديهطاهر اكرم جديدريف دمشق51017047

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - بانياس - طرطوس1894انكليزيأولىعربي سوري2000غينياعالء الدين محي الدين حمودطرطوس5118528

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - بانياس - طرطوس1510فرنسيثانيةعربي سوري2000انتصارغانم حسين بدورالالذقية51212902

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - بانياس - طرطوس1944انكليزيأولىعربي سوري2000هدىمجد احمد الحميسيالالذقية51311736

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - بانياس - طرطوس1634انكليزيثانيةعربي سوري2000أديبهمحسن عبدالكريم سلمانحماة51417108

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - بانياس - طرطوس1767انكليزيأولىعربي سوري2000نجوىمحمد ابراهيم حلومطرطوس5158062

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - بانياس - طرطوس1625انكليزيثانيةعربي سوري2000هناءمحمد صالح الصالحالالذقية51612929

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - بانياس - طرطوس1787فرنسيثانيةعربي سوري2000سمرمحمد عيسى مقصودالالذقية51711895

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - بانياس - طرطوس1647انكليزيثانيةعربي سوري2001جمانهموسى محمد عمرانالالذقية51812104

المعهد التقاني للنفط والغاز ذكور فقط (ملتزم) - بانياس - طرطوس1573انكليزيأولىعربي سوري1999كوكبيونس علي مرجانطرطوس51910038

مدرسة تمريض  - دمشق1617انكليزيثانيةعربي سوري2000يمنىراما محمد رياطرطوس52013920

مدرسة تمريض  - دمشق1725انكليزيأولىعربي سوري1999منىريم عبد هللا موسىدمشق52143636

مدرسة تمريض  - دمشق1470انكليزيأولىعربي سوري2000فادياسماح منير حسنحماة52226848

مدرسة تمريض  - الالذقية1364فرنسيثانيةعربي سوري2000أحالمعبير محمد حسنطرطوس52315559

مدرسة تمريض  - الالذقية1641انكليزيثانيةعربي سوري2000زاهيهمايا فهيم سليمالالذقية52416571
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