
أسماء المقبولٌن فً مفاضلة المعوقٌن الفرع العلمً

2019 -2018للعام الدراسً 
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 معدل

 التفاضل

االساسي

 التفاضل معدل
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دمشق-(اختصاص برمجٌات)الهندسة المعلوماتٌة22442944الثانٌةانكلٌزي70عربً سوري2001أمانًالحوشاحمد صفوتلٌندمشق140706

دمشق-(اختصاص برمجٌات)الهندسة المعلوماتٌة21442844األولىانكلٌزي70عربً سوري2000ضفافالشاهٌنودٌدورددمشق229705

دمشق-(اختصاص برمجٌات)الهندسة المعلوماتٌة21732823الثانٌةانكلٌزي65عربً سوري2000ثناءعثمانٌاسٌنمحمددمشق323760

دمشق-(اختصاص برمجٌات)الهندسة المعلوماتٌة21732673الثانٌةفرنس50ًعربً سوري2001شكرانشبلًبشارسامًدمشق422630

دمشق-(اختصاص برمجٌات)الهندسة المعلوماتٌة19582658األولىانكلٌزي70عربً سوري2000حٌاةاحمدمحمدزٌدطرطوس510969

حلب624691
محمد نور 

الدٌن
حلب-(اختصاص برمجٌات)الهندسة المعلوماتٌة19932793األولىانكلٌزي80عربً سوري2000حسناءجاسرهٌثم

حلب-(اختصاص برمجٌات)الهندسة المعلوماتٌة22562606األولىانكلٌزي35عربً سوري2000غادةاالسودمحمدعابدحلب734057

حلب-(اختصاص برمجٌات)الهندسة المعلوماتٌة21272577الثانٌةانكلٌزي45عربً سوري1997قمرابوالهوىمحمدصالحاحمددمشق832071

حلب-(اختصاص برمجٌات)الهندسة المعلوماتٌة22682568الثانٌةانكلٌزي30عربً سوري2000فاطمهطاهر اغاهانًالزهراءحلب935729

حلب-(اختصاص برمجٌات)الهندسة المعلوماتٌة18062456الثانٌةانكلٌزي65عربً سوري2000الهامصالحاٌمنوسٌمدمشق1021426

الالذقٌة-(اختصاص برمجٌات)الهندسة المعلوماتٌة22252925الثانٌةانكلٌزي70عربً سوري2000وئامجاموسرامًزٌدالالذقٌة1110532

الالذقٌة-(اختصاص برمجٌات)الهندسة المعلوماتٌة21772877الثانٌةانكلٌزي70عربً سوري2000جٌناعٌسًالٌاسسمٌرطرطوس128667

الالذقٌة-(اختصاص برمجٌات)الهندسة المعلوماتٌة21402840الثانٌةانكلٌزي70عربً سوري2000االٌماندرٌباتًناجدحسٌنالالذقٌة1311341

الالذقٌة-(اختصاص برمجٌات)الهندسة المعلوماتٌة21712721الثانٌةانكلٌزي55عربً سوري2000ابتسامحسنفٌلٌبمقدادطرطوس148067

الالذقٌة-(اختصاص برمجٌات)الهندسة المعلوماتٌة21942694الثانٌةانكلٌزي50عربً سوري2001سمٌرهالزٌاكمحمدعلًطرطوس158487

حمص-(اختصاص برمجٌات)الهندسة المعلوماتٌة20592659الثانٌةانكلٌزي60عربً سوري2001سماهراخنٌسهفداءوالءحمص1622197

حمص-(اختصاص برمجٌات)الهندسة المعلوماتٌة20292429األولىانكلٌزي40عربً سوري2000اتحادالهاديشبلًاحمددٌر الزور175521

حمص-(اختصاص برمجٌات)الهندسة المعلوماتٌة19512351الثانٌةانكلٌزي40عربً سوري2000عناٌاتعلًمحسنحٌدرطرطوس188916

دمشق-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت21982848األولىانكلٌزي65عربً سوري1999عائشهسوٌدانعدنانمحً الدٌندمشق1931962

دمشق-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت19472647الثانٌةفرنس70ًعربً سوري2000اٌمانراجحمحمدعديرٌف دمشق2015106

دمشق-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت21212621الثانٌةانكلٌزي50عربً سوري2000بدرٌهعودهٌوسفمحمدرٌف دمشق2117155

دمشق-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت21552555األولىانكلٌزي40عربً سوري2000صفاءالقابونًنبٌللٌنادمشق2244708

دمشق-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت18322432الثانٌةانكلٌزي60عربً سوري1999سمٌهالصالحقاسمباللرٌف دمشق2321136

حلب-هندسة االتصاالت19762276الثانٌةانكلٌزي30عربً سوري1999كاملهالعبودمحمد عزٌزمعاذحلب2432575

حلب-هندسة االتصاالت18332183الثانٌةانكلٌزي35عربً سوري2000نادٌابستانً عٌدٌاسرعبد السالمحلب2528571

حلب-هندسة االتصاالت21062156األولىانكلٌزي5عربً سوري2001هناديحمالمحمدأحمد أمٌرحلب2625532

حلب-هندسة االتصاالت18232073الثانٌةانكلٌزي25عربً سوري1999صباحبادنجكًمحمد مضرعالحلب2735566

الالذقٌة-هندسة االتصاالت واإللكترونٌات20052605الثانٌةانكلٌزي60عربً سوري2000سجٌعهحاٌكعٌسىبهاءالالذقٌة289196

الالذقٌة-هندسة االتصاالت واإللكترونٌات18152415الثانٌةانكلٌزي60عربً سوري2000خدٌجهصافًحسٌنجوديالالذقٌة2920253

حمص-هندسة اإللكترونٌات واالتصاالت19902590الثانٌةفرنس60ًعربً سوري2000صباحالعمرحسٌنعمرحمص3012207

22632963الثانٌةانكلٌزي70عربً سوري2001املبركاتغازيعلًطرطوس317316
هندسة تكنولوجٌا المعلومات 

طرطوس-(اختصاص برمجٌات)واالتصاالت

18192219الثانٌةانكلٌزي40عربً سوري1998منالالخطٌبوائلمحمدطرطوس3210814
هندسة تكنولوجٌا المعلومات 

طرطوس-(اختصاص برمجٌات)واالتصاالت

مهندرٌف دمشق3318529
محمد 

رضوان
دمشق-االقتصــــاد17182418الثانٌةانكلٌزي70عربً سوري2001نزههحبٌب

دمشق-االقتصــــاد18572357الثانٌةفرنس50ًعربً سوري2001كرٌمهحناشمحمدمروهدرعا349761
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دمشق-االقتصــــاد20112311الثانٌةانكلٌزي30عربً سوري2001سمٌحهالكٌالنًمصطفىعبد هللارٌف دمشق3516799

دمشق-االقتصــــاد14182018الثانٌةانكلٌزي60عربً سوري1999نعمتالعصفورعمادعالرٌف دمشق3633864

دمشق-االقتصــــاد16921992الثانٌةانكلٌزي30عربً سوري1999رائدهالمغربًاسماعٌلعبادهرٌف دمشق3721737

درعا-االقتصــــاد16472447األولىانكلٌزي80عربً سوري2000هالهالفنديمحمدأحمددرعا386530

حلب-االقتصــــاد17562056األولىانكلٌزي30عربً سوري1999زهراءلطفًمحمد ٌاسرمرٌمحلب3941825

حلب-االقتصــــاد16921992الثانٌةانكلٌزي30عربً سوري2000نوالصباغمحمد ضٌاءالناحلب4037466

حلب-االقتصــــاد16041954الثانٌةانكلٌزي35عربً سوري2000رغداءلبابٌديزهٌرأحمدحلب4129706

حلب-االقتصــــاد13991949الثانٌةفرنس55ًعربً سوري2000منتهىبصمه جًعبد الفتاحمحمودحلب4229148

حلب-االقتصــــاد13061606األولىفرنس30ًعربً سوري1999رحمهزعترمصطفىمحمدبدرالدٌنحلب4329234

الالذقٌة-االقتصــــاد15172067الثانٌةانكلٌزي55عربً سوري2001مزٌهمهروسةباسلسارهالالذقٌة4415250

الالذقٌة-االقتصــــاد15401590الثانٌةفرنس5ًعربً سوري1999مٌادهالبٌكًعبد السمٌعمحمدرٌف دمشق4521443

حمص-االقتصــــاد18152215الثانٌةفرنس40ًعربً سوري2000مرٌمقسٌسعٌسىكرٌستٌنحمص4618690

حمص-االقتصــــاد16222122األولىفرنس50ًعربً سوري1992فتاهالنحاسعبدااللهباللحمص4716255

حمص-االقتصــــاد16671917الثانٌةانكلٌزي25عربً سوري1998شمسهاباظهجمالعبدالكرٌمحمص4815381

حمص-االقتصــــاد12281878األولىانكلٌزي65عربً سوري1998امٌنهالشحودفوازمحمدربٌعحمص4915357

حمص-االقتصــــاد12401740الثانٌةانكلٌزي50عربً سوري2000هندعامرمحمداملحمص5018776

طرطوس-االقتصــــاد12371887الثانٌةانكلٌزي65عربً سوري1999اوراسالجمعهأحمدبتولطرطوس5115863

حماة-(تموٌل ومصارف)االقتصــــاد 17142264األولىانكلٌزي55عربً سوري2000نسرٌنالصٌاديابراهٌماحمدحماة5216877

الالذقٌة-(الرٌاضٌات)العلوم 14781978الثانٌةفرنس50ًعربً سوري2000أمٌنهخطابمصطفىعبد هللاالالذقٌة5314302

دمشق-اللغة العربٌة18622562الثانٌةفرنس70ًعربً سوري2000حسٌبهنصٌرعبد الناصرمحمد براءرٌف دمشق5416712

حلب-اللغة العربٌة13071957األولىانكلٌزي65عربً سوري2000مرٌشحاجً علًحمودفاديحلب5532293

الالذقٌة-اللغة العربٌة17182118الثانٌةانكلٌزي40عربً سوري2000نداءمٌهوبمازنٌوسفطرطوس567791

الالذقٌة-اللغة العربٌة14701970األولىانكلٌزي50عربً سوري2000نهادقبقلًصادقرغدحماة5720553

حماة-اللغة العربٌة14822282األولىفرنس80ًعربً سوري1998هدٌهالدروٌشحسنأسماءحماة5831008

دمشق-اللغة اإلنكلٌزٌة18182118الثانٌةانكلٌزي30عربً سوري2000سامهاالبراهٌمجهاددانٌهدمشق5947124

حلب-اللغة اإلنكلٌزٌة16072327الثانٌةانكلٌزي72عربً سوري1998سمربوشًمحمدأحمدحلب6028403

حلب-اللغة اإلنكلٌزٌة16151965األولىانكلٌزي35عربً سوري2000عائشهالجبلحسٌناسماءحلب6138768

الالذقٌة-اللغة اإلنكلٌزٌة20373037الثانٌةانكلٌزي100عربً سوري1999ندىٌوسفنبٌلمجدطرطوس627754

حمص-اللغة اإلنكلٌزٌة16222022الثانٌةانكلٌزي40عربً سوري2001سمرحسٌن آغاحسام الدٌنعبد الهاديحمص6310519

حماة-اللغة اإلنكلٌزٌة13542354األولىانكلٌزي100عربً سوري2000أمٌنةقهوجًمحمدطارقحماة6417655

الالذقٌة-اللغة الفرنسٌة14111911الثانٌةفرنس50ًعربً سوري2001سحرحبٌبمصطفىلٌنحماة6526565

الالذقٌة-علم اجتماع14471947الثانٌةانكلٌزي50عربً سوري2001املقرباشأسامةأحمدالالذقٌة6611264

دٌر الزور-علم اجتماع17742174األولىانكلٌزي40عربً سوري2001ٌسرىابراهٌممحمدعبدالقادردٌر الزور674115

دٌر الزور-علم اجتماع12392089الثانٌةفرنس85ًعربً سوري1998فضهالسالممحمدوعددٌر الزور686206

دمشق-المكتبات والمعلومات17782628الثانٌةفرنس85ًعربً سوري2000مهاخلوفموسىرؤىطرطوس6912583

الالذقٌة-المكتبات والمعلومات18982730الثانٌةانكلٌزي83.2عربً سوري2000سحرسفلوفاديفاروقادلب702528

الالذقٌة-المكتبات والمعلومات16302330الثانٌةانكلٌزي70عربً سوري2000كفىالعابدعبد الواحدهٌاطرطوس7113354

دمشق-الحقوق14812281الثانٌةفرنس80ًعربً سوري1997رٌمهغندورمحموداسراءرٌف دمشق7236381
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القنٌطرة-الحقوق14891889الثانٌةفرنس40ًعربً سوري2000مرٌمبناتشحادهصفاءرٌف دمشق7325298

حلب-الحقوق21352735الثانٌةانكلٌزي60عربً سوري2000نضالشغالهعبد السالممحمد بهاحلب7425971

الالذقٌة-الحقوق18492469الثانٌةانكلٌزي62عربً سوري2000رناوردهعبدالكرٌممحمدطرطوس758291

حمص-الحقوق15362186الثانٌةانكلٌزي65عربً سوري2000جهانسعٌفانمحمدغدٌرطرطوس768714

دمشق-التربٌة المناهج وتقنٌات التعلٌم15562256األولىانكلٌزي70عربً سوري1999مرٌمالعكلةعكلةهدٌلرٌف دمشق7736545

دمشق-التربٌة المناهج وتقنٌات التعلٌم15132013الثانٌةانكلٌزي50عربً سوري1999ابتسامادرٌسهشامطارقدمشق7830833

خالدودادادلب796410
سلٌمان 

عوض
حلب-التـربٌة المناهج وطرائق التدرٌس15132163األولىانكلٌزي65عربً سوري1998اٌمان

حلب-التـربٌة المناهج وطرائق التدرٌس13261826األولىفرنس50ًعربً سوري1998صباحدروٌشعبدالكرٌمسجاادلب805937

حلب-التـربٌة المناهج وطرائق التدرٌس12301530الثانٌةفرنس30ًعربً سوري2000ملكةالخطٌبعلًزهراءحلب8140216

الالذقٌة-التربٌة المناهج وتقنٌات التعلٌم15231923األولىانكلٌزي40عربً سوري2000رٌمحسٌنواٌمندٌاناالالذقٌة8219464

حمص-التربٌة المناهج وطرائق التدرٌس15502250األولىفرنس70ًعربً سوري2001صبحٌهشنوٌوسفاحمدحماة8315854

حمص-التربٌة المناهج وطرائق التدرٌس14952195الثانٌةانكلٌزي70عربً سوري1998هدىخضورعٌسىنضٌرحمص8411110

حمص-التربٌة المناهج وطرائق التدرٌس14102010الثانٌةانكلٌزي60عربً سوري2001دانٌهالعٌوٌرفرٌدمحمد منصورحمص8510246

حمص-(علم النفس)التربٌة 17612261األولىفرنس50ًعربً سوري1997خٌرٌهخاروفهٌاسرمحمدسعٌددمشق8634902

دمشق-التــــربٌة الخاصة16161916األولىفرنس30ًعربً سوري2000عزٌزهابو طاقٌةحسنبدردمشق8726446

دمشق-العلوم السٌاسٌة16632563األولىانكلٌزي90عربً سوري1997خلودالبرداناحمدلؤيدمشق8834901

دمشق-(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 21792879األولىانكلٌزي70عربً سوري1998خدٌجةحسنعلًهانًدمشق8929704

دمشق-(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 19352635األولىانكلٌزي70عربً سوري1999امٌرهالعجالنًٌاسرطارقدمشق9031161

دمشق-(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 21302630األولىانكلٌزي50عربً سوري1998مٌادهالدوربشٌرمحمد خٌررٌف دمشق9115217

دمشق-(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 19662466الثانٌةفرنس50ًعربً سوري2000روعهشٌخ علًمحمودمحمد فراسدمشق9221582

دمشق-(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 17232323الثانٌةانكلٌزي60عربً سوري2000ابتسامالبطحابراهٌمعمررٌف دمشق9316811

حلب-(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 15422192الثانٌةانكلٌزي65عربً سوري1997مرٌمالعالناحمدمحمدالرقة948334

حلب-(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 14541904الثانٌةانكلٌزي45عربً سوري2000علٌهقشقوعبدالقادرحمودحلب9524494

حماة-(تعوٌضات)المعهد التقانً لطب أسنان 13681768األولىانكلٌزي40عربً سوري2000هادٌاالرجبوائلرائددمشق9627936

15902008الثانٌةانكلٌزي41.8عربً سوري1999جهٌنهحاج علًعمادبتولدرعا9710452
-(اختصاص معالجة فٌزٌائٌة)المعهد التقانً الطبً

دمشق

12781528الثانٌةفرنس25ًعربً سوري1999مزٌدهالناصٌفقاسمعماردرعا987850
-(اختصاص معالجة فٌزٌائٌة)المعهد التقانً الطبً

دمشق

دمشق-المعهد التقانً للحاسوب15992199األولىانكلٌزي60عربً سوري1997عبٌرالزبٌبًمحمدسامرطارقدمشق9930641

الالذقٌة-المعهد التقانً للحاسوب16031853الثانٌةانكلٌزي25عربً سوري1999فاطمةعكاريسهٌلفراسالالذقٌة10013465

14631563الثانٌةفرنس10ًعربً سوري2000مرٌمالحسننٌروزمجدحمص10111071
اختصاص معالجة )المعهد  التقانً الصحــــً

حمص-(فٌزٌائٌة

14931893األولىانكلٌزي40عربً سوري1998دلهابراهٌماملحاحمدالحسكة10210305
اختصاص معالجة )المعهد  التقانً الصحــــً

الحسكة-(فٌزٌائٌة

جمٌع الرغبات مرفوضة22542404الثانٌةانكلٌزي15عربً سوري2000روضهدبسٌوسفعهدالحسكة1038786

جمٌع الرغبات مرفوضة17261976الثانٌةانكلٌزي25عربً سوري2001حمٌدهسلٌمانخالدبشارالقنٌطرة1048891
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