
أسماء المقبولٌن فً مفاضلة المعوقٌن الفرع األدبً

2019 -2018للعام الدراسً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

     وزارة التعلٌم العالً

الشهادة دورةالتفاضل لغةاالعاقة نسبةالجنسيةالميالد تاريخاألم اسمالكنيةاألب اسماالسمالمحافظةاالكتتاب رقمالتسلسل

 معدل
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االعاقة نسبة مع
بها المقبول الرغبة

دمشق-اللغة العربٌة17492649األولىانكلٌزي90عربً سوري2000مرٌمجاموسعبدالناصرأنسدمشق15902

دمشق-اللغة العربٌة16232623الثانٌةانكلٌزي100عربً سوري2000هناديباكٌرعثمانسلٌماندمشق25904

دمشق-اللغة العربٌة16572557األولىفرنس90ًعربً سوري1999وردهالترزيابراهٌممحمدٌاسردمشق35914

دمشق-اللغة العربٌة14382338األولىانكلٌزي90عربً سوري1997ناٌلهخراطابو الخٌربتولرٌف دمشق47106

درعا-اللغة العربٌة15022202الثانٌةانكلٌزي70عربً سوري2000زهرٌهدحدلعبد الحمٌداحمددرعا5506

الالذقٌة-اللغة العربٌة18552555الثانٌةانكلٌزي70عربً سوري1999هناءناصرساجًعلًالالذقٌة61046

الالذقٌة-اللغة العربٌة16862386األولىفرنس70ًعربً سوري2000فاطمهصٌداويأٌمنهبه هللاالالذقٌة74188

الالذقٌة-اللغة العربٌة12131863األولىانكلٌزي65عربً سوري2001عائدةبٌرقدارأحمدعٌسىحماة81630

طرطوس-اللغة العربٌة17212721الثانٌةانكلٌزي100عربً سوري2000نهلهٌعقوبفاديمجدطرطوس91518

طرطوس-اللغة العربٌة14082408الثانٌةانكلٌزي100عربً سوري1999منتهىحسنابراهٌمدوالطرطوس102841

حمص-اللغة العربٌة16352605األولىفرنس97ًعربً سوري1996ثناءبرقعبدالباريآالءحمص116621

حمص-اللغة العربٌة15332483الثانٌةفرنس95ًعربً سوري1999بادٌهغناممحمد سعٌدعدنانحمص122126

حمص-اللغة العربٌة14242424األولىانكلٌزي100عربً سوري1997أمونهالٌتٌمزكرٌافاطمةالرقة135555

حمص-اللغة العربٌة13062306األولىفرنس100ًعربً سوري1998هالهالسالممحمدعفراءحمص146929

حماة-اللغة العربٌة10581658األولىفرنس60ًعربً سوري2000هدىخداجحبٌبحٌدرحماة151328

عبد هللااحمدالحسكة16725

الموسى 

الحسكة-اللغة العربٌة13181718الثانٌةانكلٌزي40عربً سوري2001صفٌهالٌتٌم

دمشق-اللغة اإلنكلٌزٌة17432543األولىانكلٌزي80عربً سوري2000رٌمدورهراتبمحموددمشق175915

دمشق-اللغة اإلنكلٌزٌة17312531األولىانكلٌزي80عربً سوري2000تغرٌدعوضحسانجوٌلرٌف دمشق182354

دمشق-اللغة اإلنكلٌزٌة17082208األولىانكلٌزي50عربً سوري2000نادٌاالمزٌنمحمد دٌبرنٌمدمشق1916901

دمشق-اللغة اإلنكلٌزٌة16502150الثانٌةانكلٌزي50فلسطٌنً سوري1998هدىالعارفاٌمنمحمدقتٌبةدمشق205713

حلب-اللغة اإلنكلٌزٌة12411991األولىانكلٌزي75عربً سوري1995فاطمهزهراعبد السالممحمدنورحلب214134

حلب-اللغة اإلنكلٌزٌة12101950األولىانكلٌزي74عربً سوري1997بثٌنهالطهخالدباللحلب227224

حلب-اللغة اإلنكلٌزٌة12501650الثانٌةانكلٌزي40عربً سوري1990آمنهاٌوبًسالمعبدالقادرحلب237199

الالذقٌة-اللغة اإلنكلٌزٌة16922392الثانٌةانكلٌزي70عربً سوري2001منىمحمداسعدمرٌمالالذقٌة245127

الالذقٌة-اللغة اإلنكلٌزٌة17292279األولىانكلٌزي55عربً سوري2000دولتعجٌبٌوسفدعاءالالذقٌة255178

الالذقٌة-اللغة اإلنكلٌزٌة15032153األولىانكلٌزي65عربً سوري1998وفاءسلماننظٌرٌوسفالالذقٌة263475

الالذقٌة-اللغة اإلنكلٌزٌة12051905الثانٌةانكلٌزي70عربً سوري1999سمرالحماديحسناحمدالالذقٌة27671

طرطوس-اللغة اإلنكلٌزٌة15441794الثانٌةانكلٌزي25عربً سوري2000نهالمٌاسهناجًرشاطرطوس283208

دمشق-التارٌخ13672267األولىانكلٌزي90فلسطٌنً سوري1999نهاقصادصالحصالحرٌف دمشق29789

دمشق-التارٌخ13101860الثانٌةانكلٌزي55عربً سوري1998اٌمانسعٌدجمالاسماءرٌف دمشق307010

دمشق-التارٌخ12321782األولىانكلٌزي55فلسطٌنً سوري1999نجوىالسعدنزاراحمددمشق315701

الالذقٌة-التارٌخ18312431األولىفرنس60ًعربً سوري2000نوالاالسمرجودتبتولالالذقٌة325076

حمص-التارٌخ14052255األولىانكلٌزي85عربً سوري1999عائدهاستانبولًاسماعٌلمؤٌدحماة336351
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حمص-التارٌخ12512251األولىفرنس100ًعربً سوري1994عاٌدهالندافعبداللطٌفمرهفحمص342924

دمشق-الفلسفة13891909األولىانكلٌزي52عربً سوري2000انٌسهمحمدتوفٌقرواندمشق3517615

حلب-الفلسفة11101710األولىانكلٌزي60عربً سوري2000كوسرحمالزكًدٌاناحلب3615425

دمشق-علم االجتماع16812481األولىفرنس80ًعربً سوري1999زبٌدةالحامضخالدهدٌلدمشق3716907

دمشق-علم االجتماع11602160األولىفرنس100ًعربً سوري1997ردٌفةناصربدرصالححماة381686

دمشق-علم االجتماع13542054الثانٌةانكلٌزي70عربً سوري1983سعادطبنج الغمازعدنانمحمدمازندمشق395714

دمشق-علم االجتماع11511651الثانٌةفرنس50ًعربً سوري2001طلهشرابًجمالوسٌمدمشق4034

السوٌداء-علم االجتماع11031603األولىانكلٌزي50عربً سوري1974سٌطهمسعودعبدهللاكاظمالسوٌداء41769

درعا-علم االجتماع14202320الثانٌةانكلٌزي90عربً سوري2000خدٌجهالحلقًاسامههاٌلدرعا42589

حلب-علم االجتماع10031253األولىانكلٌزي25عربً سوري1993امونهالعلً الجاسمابراهٌمندوهحلب4313082

الالذقٌة-علم االجتماع19212421األولىانكلٌزي50عربً سوري2000داللشرٌباغساناحمدالالذقٌة44851

دمشق-المكتبات والمعلومات15302530الثانٌةانكلٌزي100عربً سوري1999آحالمالشٌخ عمرحسامتقىدمشق4516803

دمشق-المكتبات والمعلومات16242524األولىفرنس90ًعربً سوري1996نورهالحورانًابراهٌممحمددمشق465712

دمشق-المكتبات والمعلومات12292229الثانٌةانكلٌزي100عربً سوري1998زٌنبالعٌنٌهاسامهحناندمشق4716804

دمشق-المكتبات والمعلومات15282178األولىانكلٌزي65فلسطٌنً سوري1999فتحٌةمحمدمحمدحمزةدمشق485704

الالذقٌة-المكتبات والمعلومات13372237األولىانكلٌزي90عربً سوري1999مٌساءمٌهوبانورجعفرالالذقٌة49224

دمشق-الحقوق17622662األولىانكلٌزي90عربً سوري1986نورالهدىالبشتٌنًرفٌقفاتندمشق5019902

دمشق-الحقوق16692619األولىفرنس95ًعربً سوري1992مزٌدهالعباسنوافحسندمشق519903

دمشق-الحقوق16372537األولىفرنس90ًعربً سوري1999مرٌمفارساحمدمحمددمشق525908

دمشق-الحقوق16262526األولىفرنس90ًعربً سوري2000دلهالعلًمحمدتركٌهالرقة534545

درعا-الحقوق13241924األولىانكلٌزي60عربً سوري2000عائشهالسوٌدانًمحمدهناءدرعا543273

درعا-الحقوق11351735الثانٌةفرنس60ًعربً سوري2000منىشرفناصرعلًدرعا55533

القنٌطرة-الحقوق12861536األولىانكلٌزي25عربً سوري1999الهامحجازيخالدعبدااللهالقنٌطرة561618

حلب-الحقوق14992189الثانٌةانكلٌزي69عربً سوري1987روزهالحسنمحمدٌزنحلب577902

حلب-الحقوق13371837الثانٌةفرنس50ًعربً سوري1989هٌامسمانعمراحمدحلب583199

حلب-الحقوق13251825الثانٌةانكلٌزي50عربً سوري1986منىضغمانادٌبعلًالالذقٌة593140

حلب-الحقوق12391739الثانٌةانكلٌزي50عربً سوري2000علٌهالعسافشكريخالدحلب603457

ادلب-الحقوق13261626الثانٌةفرنس30ًعربً سوري1999خنسةالعلًعبدالعزٌزاحمدحلب613428

ادلب-الحقوق11861586األولىانكلٌزي40عربً سوري1998آمنهالحرٌريفٌصلمحمودحماة626511

ادلب-الحقوق12771477الثانٌةانكلٌزي20عربً سوري1986خضرهخضورفائزعصامطرطوس631231

دٌر الزور-الحقوق11481248األولىانكلٌزي10عربً سوري1999عائشهالٌونسمحمدالمعتصم باهللحمص64494

الحسكة-الحقوق11901790األولىانكلٌزي60عربً سوري2001سعادخلٌفسلٌماننورالحسكة654816

الحسكة-الحقوق14361786األولىانكلٌزي35عربً سوري2000صافٌهالعباويعبد السالمفٌصلالحسكة66860

الحسكة-الحقوق14781678الثانٌةانكلٌزي20عربً سوري1999شٌرٌنالعلوشجاسممحمددٌر الزور678594

الالذقٌة-الحقوق19712971األولىانكلٌزي100عربً سوري2000اهدابسعٌدمازنقسورهالالذقٌة681224
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الالذقٌة-الحقوق19282828األولىانكلٌزي90عربً سوري2000دٌناحٌدراحمدسارهدمشق6916902

الالذقٌة-الحقوق18882588األولىانكلٌزي70عربً سوري1997منتهىسلٌمانهٌثمعالالالذقٌة707131

الالذقٌة-الحقوق19142564الثانٌةانكلٌزي65عربً سوري2000مهابٌطارابراهٌممحمودالالذقٌة711472

حمص-الحقوق12591959األولىانكلٌزي70عربً سوري2001ابتسامدالًاحمدماهرطرطوس72153

حمص-الحقوق14531853الثانٌةانكلٌزي40عربً سوري2001كنانهسحلولمحمد بدويسناحمص736898

حمص-الحقوق11531803األولىانكلٌزي65عربً سوري1985هدىالراسمروانزٌنهحمص746868

حمص-الحقوق11461746األولىانكلٌزي60عربً سوري1997ودادالدرٌعًمحمدعبد هللاحمص753372

دمشق-التربٌة المناهج وتقنٌات التعلٌم17362736األولىفرنس100ًعربً سوري2000فوزٌهزهوةعلًعزٌزهدمشق7616905

دمشق-التربٌة المناهج وتقنٌات التعلٌم11051805الثانٌةفرنس70ًعربً سوري1997آمنهجهٌمخلٌلابراهٌمدمشق776986

دمشق-التربٌة المناهج وتقنٌات التعلٌم11411691األولىفرنس55ًعربً سوري2000عالاٌبووائلغزلدمشق7818229

حلب-التـربٌة المناهج وطرائق التدرٌس11621462الثانٌةانكلٌزي30عربً سوري1999مرٌمالحالقعلًابراهٌمحلب79625

الالذقٌة-التربٌة المناهج وتقنٌات التعلٌم15152315الثانٌةانكلٌزي80عربً سوري1999ودادقاسمسابتزٌنبالالذقٌة806911

حمص-التربٌة المناهج وطرائق التدرٌس13131713األولىفرنس40ًعربً سوري1999علٌاسكرٌهمحمدمحمودحمص811727

دمشق-(علم النفس)التربٌة 15442344األولىفرنس80ًعربً سوري1993سهامالٌاسٌنمحمدسهٌردمشق8216903

دمشق-(علم النفس)التربٌة 14872187األولىانكلٌزي70عربً سوري1999أمٌنهاالحمدخلٌلصفادمشق8316704

دمشق-(علم النفس)التربٌة 15622062األولىانكلٌزي50عربً سوري1997سعادالحلقًنبٌلصائبهدمشق8413914

دمشق-(علم النفس)التربٌة 15442044األولىانكلٌزي50عربً سوري2000فاطمهبكرسمٌرماجدهدمشق8516906

حمص-(علم النفس)التربٌة 17862586الثانٌةفرنس80ًعربً سوري2000هٌفاءدروٌشفاٌزسانديحمص864420

حمص-(علم النفس)التربٌة 12631763األولىانكلٌزي50عربً سوري1999مهاالشٌخموسىبٌانحمص87202

حمص-(علم النفس)التربٌة 13531703األولىفرنس35ًعربً سوري1997دنٌاالشعارتامررامًحمص882055

دمشق-التربٌـــة الخاصة15692469األولىفرنس90ًعربً سوري1991مهاخٌمًجانمارٌادمشق8919702

دمشق-التربٌـــة الخاصة13492149األولىانكلٌزي80عربً سوري1995عٌوشالعٌسىعٌسىبثٌنهدمشق9016702

دمشق-التربٌـــة الخاصة14702020األولىانكلٌزي55عربً سوري1989نجاحتقًمحمودصباحدمشق9113916

دمشق-التربٌـــة الخاصة13211871األولىانكلٌزي55عربً سوري2000ابتسامكرٌزانمحمدوالءرٌف دمشق922169

دمشق-الشــــــــرٌعة15462546األولىانكلٌزي100عربً سوري1994أملالحمودٌوسفعبدالغفاردمشق935905

دمشق-الشــــــــرٌعة16602160األولىفرنس50ًعربً سوري1994زهرٌهسرحانمصطفىماجددمشق949904

دمشق-الشــــــــرٌعة14102010األولىانكلٌزي60فلسطٌنً سوري2000اسمهانالكرديمازنغٌثدمشق952379

دمشق-الشــــــــرٌعة12951795الثانٌةانكلٌزي50عربً سوري1998سمٌهصهٌونابراهٌممحمدخٌردمشق966519

دمشق-الشــــــــرٌعة12551755األولىانكلٌزي50عربً سوري2000فردوسدخٌلشحادههناءرٌف دمشق9713231

حلب-الشــــــــرٌعة18392689األولىانكلٌزي85عربً سوري2000عروبهلبانمحمدحساممحمودحلب9862

دمشق-العلوم السٌاسٌة15322482األولىفرنس95ًعربً سوري1996انعامكماشهعبدالغنًاحمددمشق995901

دمشق-العلوم السٌاسٌة12041604األولىانكلٌزي40عربً سوري1999وصالنوشمحمد ماهرجمال الدٌنحلب1003444

دمشق-العلوم السٌاسٌة10821482األولىانكلٌزي40عربً سوري1997مٌسرٌحاويانوردٌاناحلب10118744

14602260األولىفرنس80ًعربً سوري1999محاسنالجغٌنًرشادمحمد نوردرعا1022307
-المعهد المتوسط للعلوم الشرعٌة والعربٌة

دمشق
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جمٌع الرغبات مرفوضة18462346الثانٌةفرنس50ًعربً سوري1999امالجٌرونزكرٌامحمد حسٌندمشق1035911

جمٌع الرغبات مرفوضة17282228األولىفرنس50ًعربً سوري1998رٌاموردعبدهللابتولدمشق10419901

جمٌع الرغبات مرفوضة16112211األولىانكلٌزي60عربً سوري1990هدىشهابناصرسامحدمشق1055705

جمٌع الرغبات مرفوضة14601860الثانٌةانكلٌزي40عربً سوري2000ثناءبرٌغلهمحمد سمٌرانجًدمشق10616701
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