
يالفرعمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
 
اسم المفوضاسم األماالسم الثالث

مجموع التفاضل

(مفاضلة عامة)

معدل التفاضل

(سوري غير مقيم)

170779محمد أحمد كوجكسماهرأحمد زاكي كوجكالعلميعمان1101375

يالعلميعمان2101373
يرامياألم أحمد القاض 

207796.125آية أحمد القاض 

ةبتول مروان مروةالعلميعمان3101376 215499.715حسام محمد مروةمنير

قدارالعلميعمان4101370 21040محمد ياسير  فارس مرادمريمتاال محمد أنور بير

202893.858رحيم عبد السالم أبو الجدايلانصافدلع علي أبو الجدايلالعلميعمان5101378

208096.286هنادي نادر محسنروالزين عبدهللا محسنالعلميعمان6101369

141165.286همام محفوظ المذيبسالمعبد الموىل مأمون الرفاعيالعلميعمان7101644

198591.858مؤيد خير هللا برغلههديةعمر طارق الهنديالعلميعمان8251874

211497.858هدى ماهر شاهير هبهلم ماهر شاهير العلميعمان9251876

وقلميا معن ندافالعلميعمان10100596 163375.572غياث فهد ندافشر

210597.429عامر عبد القادر صباغآالءهادية هشام صباغالعلميعمان11101049

212198.167محمد رائد سعبد شتوهدىاحمد غسان الحاج عليالعلميقطر12101356

206795.667رائد عبد الفتاح العرانريماسامة عمار الحاج عيىسالعلميقطر13101372

159773.917بسيمة مروان الكعكةديماأحمد محمد تمام الكعكهالعلميقطر14101374

215099.5حور مأمون غريبغادةحور مأمون غريبالعلميقطر15101259

208896.667رائد محمد علي الفرججميلةدعاء هيسم الفرجالعلميقطر16101377

206595.572فاطمة عبدو عبدوزهرةرحمة عبدو عبدوالعلميقطر17101401

186086.084ال يوجدسوسنرغد محمد سيفالعلميقطر18101044

189087.5سامر عبد العزيز الرحمونمجدرهف صفوان الهواشالعلميقطر19101639

164476.084عالء محمد المباركنادياروان محمد المباركالعلميقطر20101045

207095.834سمر أحمد رياض موىس باشامرامرؤى طالل موىس باشاالعلميقطر21101397

211297.75وليد سليمان السندهناديرؤى عدنان السندالعلميقطر22101046

211297.75وليد سليمان السندهناديرؤى عدنان السندالعلميقطر23101399

214299.167حسام جمال المقتصالحهشذى فادي المقتالعلميقطر24101405

212898.5نادر عبد السالم العليهناءصبا عبد الرحيم العليالعلميقطر25101404

204794.75دانيا نضال أسعدميسونعبد الرحمن إقبال أبو إصبعالعلميقطر26101368

17430جواد ماهر نحالويهندعبد المجيد حسام دقاقالعلميقطر27101371

يعنايةعال عمر غندورالعلميقطر28101047
214199.084غفران محمد راض 

213298.667خالد فؤاد اللبادرائدةماريا موىس اللبادالعلميقطر29101955

206195.417نوره محمد الخلفايمانمجد جهاد الدبسالعلميقطر30101366

206395.5سامي جاىلي الخلفحسنةمحمد ضياء عدنان المحمدالعلميقطر31101363

180283.417محمد علي سليمرقيهمحمد علي سليمالعلميقطر32101362

135862.834محمد فايز جيرجميلةمروة فايز جيرالعلميقطر33102058

214199.084ال يوجدصفاءمعاذ احمد اسماعيلالعلميقطر34101343

يزهورنور الدين انور بحالقالعلميقطر35101417 197391.334عبيده طالل سبسبر

20490ال يوجدفاطمةنور الدين محمود المصطف العلميقطر36101048

215399.667رؤى عادل عويرايماننور عادل عويرالعلميقطر37101414

206395.5أحمد محمد العيدزينبهدى زياد المباركالعلميقطر38101412

212598.334سمر محمد علي الجزائريسامياهديل محمد الجزائريالعلميقطر39101410

203894.334حاتم عبد االله خطابمؤمنةوفاء حيدر خطابالعلميقطر40101407

206395.5حسام الدين مصطف  عبدهفاتنيامن فيصل الحارونالعلميقطر41101050

200092.584أسماء محمد الحمودعزيزةيحبر محمد الحمودالعلميقطر42101421

يعمان43251872 ياألدبر 11000دنيا العكلةرقيةسالفة علي قلعه جر

يعمان44101364 163582.572محمد ساهر فيصل علوان الجاسمدارينمحمد حازم محمد ساهر علوان الجاسماألدبر

يعمان45101650 118960شمة أحمد نوري جمعةفاطمةمريم نوري جمعةاألدبر

يقطر46101649 األدبر
166584.072جمانة حسير  الحسير ريمهلينه حسير  الحسير 

يقطر47251886 13040جابر الخرسانخميسةماجدة زيدان الطليهاألدبر

يقطر48101345 142972.143كيفورك ابراهام عرمنالجيانودادمحمد ليث اسماعيل روملياألدبر

يقطر49101415 181691.715محمود حسير  سعد الدينهيفاءنور الهدى غسان الدباكاألدبر

يقطر50101419 192497.143خالد فرحان فرجفاطمةيارا محمد المرصياألدبر

قائمة بأسماء الطالب الذين تمت دراسة طلباتهم ومنحوا أرقام اكتتاب

ي اإلعالنات
 
ي المراكز المخصصة ضمن المواعيد المحددة ف

 
يمكن لهؤالء الطالب التقدم إىل مفاضالت القبول الجامعي ف

ي   وحسب التسلسل األبجدي وللفرعير  العلمي واألدبر
ً
 أنه سيتم تحديث القائمة بإضافة أسماء جديدة يوميا

ً
علما
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