
يالفرعمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
 
اسم المفوضاسم األماالسم الثالث

مجموع التفاضل

(مفاضلة عامة)

معدل التفاضل

(سوري غير مقيم)

نالعلميالبحرين1132070 165376.504وضاح كمال الفري    حنجاحأبرار محمد الحسي 

210397.344ثابت جاسم السالمابتهالجود أحمد السالمالعلميالبحرين2100585

169878.573بصفته الشخصيةالفيادلع أنس الشماعالعلميالبحرين3231875

يف المرصيرحابعبد الفتاح حازم زكورالعلميالبحرين4100593 178482.587محمد ماهر محمد شر

191388.537جواد محمد خياطديمامحمد هاشم رامز صادقالعلميالبحرين5101435

180483.513زكريا محمد السعديبسمهنغم السعدي محمدالعلميالبحرين612131

ي خشانالعلميالبوسنة والهرسك7101981
 
ن محمد شوق نريملي  يف شين 176681.75محمد سالم محمد شر

135862.858بركل والينادياجان خليل دريعيالعلميالعراق8121741

148868.858سماح عدنان حسونسوسنطارق محمود الخطيبالعلميالعراق9101979

يالعلميالعراق10101436
ن محمد عيد البشتينن 209396.858والء أحمد رمضانرقيةياسمي 

211998.097تاله بسام باغياليتاله بسام باغالعلميالهند11121737

211097.664رامي شغليلريمغنن محمود سكرالعلميالواليات المتحدة12111432

191688.688رفيدة حاتم العمراسماءنور محمد طعمةالعلميالواليات المتحدة13102123

يالعلمياليمن14101434
يدارينعمر محمد أنس مصاصات 

211798محمد مصاصات 

18580محمد رضا سعيدروضةالحسن علي بيضونالعلميإيران15101433

2160100محمود يونس وقافوفاءبتول علي محمودالعلميإيران16101963

201393.167خلود أحمد فهدمهاأيهم نشوان كيخياالعلميألمانيا17100081

164376.045نجاة محمد أديب دعبولخولةإشاء أسامة دعبولالعلميتركيا18132074

ن عبد الصمدالعلميتركيا19102060 ن عبد الصمدهندرنيم معت  152670.603معت 

172779.93عائشة شهناز سماقيةهبةريان محمد عالء سماقيةالعلميتركيا20231896

120052.267هدى احمد القادريهدىأيات ايمن ابو حطبالعلميلبنان21102115

205395عبد الرحمن محمد العابورندةأحمد عبد الرحمن العابوالعلميمرص22100445

195590.488ممدوح أحمد النارصعزةآية محمد ساطع الجندليالعلميمرص23100447

ي الشماطالعلميمرص24100599
ف خالد المكاريعبت ربا وصفن 211397.805محمد أشر

200092.568عبد الرحمن بطحةسميةرزان عماد خطابالعلميمرص25231893

19660عال القادريكوثرسعاد محمد فؤاد العرجاالعلميمرص26231898

يالعلميمرص27132076
ن
يليليةسلم أسامة الصوق

ن
172880ماجد أحمد الصوق

يالعلميمرص28100601
210097.196رزان سمت  الفرانسوسنسلن أحمد كلساتن

209797.074طلحة شبلوطسهامسمر عبد الرحمان شبلوطالعلميمرص29231888

يالعلميمرص30102080
يلوباسندس موىس الريحاتن

20210فرح صالح الريحاتن

20850عبت  باليعبت عالء موفق مهراتالعلميمرص31231885

208996.708منار محمد زهت  سيخ الحداديناسماءعمرو محمد زهت  شيخ الحدادينالعلميمرص32132081

يمؤمنهفريال عمرو عبد الجليلالعلميمرص33102059 12300أحمد الحج 

18970مؤيد مصطفن جانوديحنانمحمد رضا جانوديالعلميمرص34101395

194490أحمد كاسم قضماتنلبننمحمد زهت  حمدي زياتالعلميمرص35100476

190087.927انس رضوان الفروانميساءمحمد وائل الفروانالعلميمرص36100591

216099.269أمل عبد القادر األشقرمروهنور الهدى عالء الدين صالحي االصبجيالعلميمرص37100603

يلبنان38102109 110051.917فاروق مصطفن حاتمسمرةرامة اسامة حاتماألدت 

يمرص39231825 18120براءة محمود خوليسناءتسنيم محمد جعفر زكريااألدت 

قائمة بأسماء الطالب الذين تمت دراسة طلباتهم ومنحوا أرقام اكتتاب

ي اإلعالنات
ن
ي المراكز المخصصة ضمن المواعيد المحددة ق

ن
يمكن لهؤالء الطالب التقدم إل مفاضالت القبول الجامعي ق

ي ن العلمي واألدت    وحسب التسلسل األبجدي وللفرعي 
ً
 أنه سيتم تحديث القائمة بإضافة أسماء جديدة يوميا

ً
علما
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