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ن
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الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

       والبحث العلمي
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التفاضل
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معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

دمشق-الهندسة المعلوماتية98.86إنكليزياألولىعربي سوري2002سميحةمحمدنزار محمد معتز السعديالكويت1110612
دمشق-الهندسة المعلوماتية98.42إنكليزياألولىعربي سوري2003سعدهروان سامي الحالقالكويت2111348
دمشق-الهندسة المعلوماتية96.97إنكليزياألولىعربي سوري2001ودادمنار ثامر الجابرالكويت3111381
دمشق-الهندسة المعلوماتية96.9إنكليزياألولىعربي سوري2002مهاحنين نضال جبرالكويت4101309
دمشق-الهندسة المعلوماتية96.83إنكليزياألولىعربي سوري2002منالكرم محمد دقوريالكويت5100989
دمشق-الهندسة المعلوماتية96.79إنكليزياألولىعربي سوري2003منىالبراء منيب عاجياإلمارات6110488
دمشق-الهندسة المعلوماتية96.74إنكليزياألولىعربي سوري2002خلودرجاء احمد الساريالكويت7111346
دمشق-الهندسة المعلوماتية96.71إنكليزياألولىعربي سوري2002ثناءهبه عمر الزحيلياإلمارات8110503
دمشق-الهندسة المعلوماتية96.68إنكليزياألولىعربي سوري2003نسرينسالم سعد عامراإلمارات9101057
دمشق-الهندسة المعلوماتية96.59إنكليزياألولىعربي سوري2003خلودليليت كمال القصيراإلمارات10110544
دمشق-الهندسة المعلوماتية96.58إنكليزياألولىعربي سوري2003ربابمحمد صالح لؤي الديكالكويت11121611
دمشق-الهندسة المعلوماتية96.45إنكليزياألولىعربي سوري2003غيداءعباده عدنان المحمدالكويت12111404
دمشق-الهندسة المعلوماتية96.45إنكليزياألولىعربي سوري2002ميرفتأروى عماد زوكاراإلمارات13120801
حلب-الهندسة المعلوماتية96.92إنكليزياألولىعربي سوري2002صفاءعبد هللا محمد ماهر محفوظاإلمارات14110314
حلب-الهندسة المعلوماتية96.42إنكليزياألولىعربي سوري2002هناءمحمد نبراس نسرين المزرعانياإلمارات15120702
حلب-الهندسة المعلوماتية95.88إنكليزياألولىعربي سوري2003عفتمحمد مجد محمد المع سواساإلمارات16102024
حلب-الهندسة المعلوماتية95.62إنكليزياألولىعربي سوري2003روضهفادي رامي بدوياإلمارات17121379
حلب-الهندسة المعلوماتية94.68إنكليزياألولىعربي سوري2001نورريم نذير جنبازاإلمارات18101205
حلب-الهندسة المعلوماتية94.32إنكليزياألولىعربي سوري2003نجالءخالد اسعد الجندياإلمارات19110307
حلب-الهندسة المعلوماتية94.27إنكليزياألولىعربي سوري2002بشرىنور قاسم قاسماإلمارات20100735
حلب-الهندسة المعلوماتية94.16إنكليزياألولىعربي سوري2003نادياجميل محمد اسامة عجمياإلمارات21110520
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حلب-الهندسة المعلوماتية93.8إنكليزياألولىعربي سوري2002نورعبدهللا محمد بشير صقالاإلمارات22101060
حلب-الهندسة المعلوماتية93.1إنكليزياألولىعربي سوري2002كارولينجوزيف الياس سيمونالكويت23121361
حلب-الهندسة المعلوماتية92.56إنكليزياألولىعربي سوري2003حليمةيوسف طارق المحيميداإلمارات24100505
حلب-الهندسة المعلوماتية90.48إنكليزياألولىعربي سوري2002فتونأروى محمود نجاراإلمارات25101533
حلب-الهندسة المعلوماتية88.52إنكليزياألولىعربي سوري2002ريمهبشر جمال فرااإلمارات26100473
الالذقية-الهندسة المعلوماتية95.3إنكليزياألولىعربي سوري2002عبيرحازم ياسر خليلالكويت27231868
الالذقية-الهندسة المعلوماتية93.49إنكليزياألولىعربي سوري2002سمربانه غسان حشريالكويت28110709
الالذقية-الهندسة المعلوماتية92.34إنكليزياألولىعربي سوري2002اخالصمحمد ايمن النصيراتالكويت29100995
الالذقية-الهندسة المعلوماتية91.75إنكليزياألولىعربي سوري2003مجدهديل حكمت الياسيناإلمارات30101114
الالذقية-الهندسة المعلوماتية91.46إنكليزياألولىعربي سوري2003منىجودي محمد رجباإلمارات31110536
الالذقية-الهندسة المعلوماتية88.32إنكليزياألولىعربي سوري2002إيمانعلي مضر أبو حموداإلمارات32231916
حمص-الهندسة المعلوماتية97.82إنكليزياألولىعربي سوري2002فدوىمالك محمد نور غاليالكويت33110587
حمص-الهندسة المعلوماتية95.44إنكليزياألولىعربي سوري2002ريليامزين علي العليالكويت34111338
حمص-الهندسة المعلوماتية95.37إنكليزياألولىعربي سوري2002رغداءساره محمد سليمالكويت35111797
حمص-الهندسة المعلوماتية95إنكليزياألولىعربي سوري2002خديجةيوسف حسن خالدالكويت36121408
حمص-الهندسة المعلوماتية94.41إنكليزياألولىعربي سوري2002هناديإيلين واثق مواس رشيدالكويت37100956
حمص-الهندسة المعلوماتية94.33إنكليزياألولىعربي سوري2002أسماءالبتول محمد خير علي الدياباإلمارات38101542
حمص-الهندسة المعلوماتية94.17إنكليزياألولىعربي سوري2003سارةمحمد هشام صفوان البوشياإلمارات39120798
حمص-الهندسة المعلوماتية93.9إنكليزياألولىعربي سوري2002ميايلي أنطوان سيمونالكويت40121357
حمص-الهندسة المعلوماتية93.25إنكليزياألولىعربي سوري2003رندةمهند حسام الدين قاسواإلمارات4112034
حمص-الهندسة المعلوماتية92.79إنكليزياألولىعربي سوري2002نجاحنور احمد ابراهيمالكويت42110584
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حمص-الهندسة المعلوماتية92.22إنكليزياألولىعربي سوري2002تماضرمحمد يزن نضال السلوميالكويت43111333
حمص-الهندسة المعلوماتية91.86إنكليزياألولىعربي سوري2002هديةعمر طارق الهنديعمان44251874
حمص-الهندسة المعلوماتية90.14إنكليزياألولىعربي سوري2002زهر الهيلعبدهللا محمد ذيب الحريرياإلمارات45101530
دمشق-الهندسة المدنية96.86إنكليزياألولىعربي سوري2003زينبيمان مأمون الشلبيالكويت46110590
دمشق-الهندسة المدنية96.62إنكليزياألولىعربي سوري2002ايمانهشام حسان اسعيداإلمارات47110577
دمشق-الهندسة المدنية96.55إنكليزياألولىعربي سوري2002كوثرأحمد عمر سعدواإلمارات48120816
دمشق-الهندسة المدنية96.41إنكليزياألولىعربي سوري2002اميرهمحمد محروس محمد سعيد نور الدينالكويت49110614
دمشق-الهندسة المدنية96.39إنكليزياألولىعربي سوري2002منارشام خالد المحمد المصطفىالكويت50121442
دمشق-الهندسة المدنية96.34إنكليزياألولىعربي سوري2003مريمبدر ناصر الرمضانالكويت51102166
دمشق-الهندسة المدنية96.24إنكليزياألولىعربي سوري2002هناءمرشد ثائر رياالكويت52121449
دمشق-الهندسة المدنية96.24إنكليزياألولىعربي سوري2002رزانبشرى عامر الحريرياإلمارات53110535
دمشق-الهندسة المدنية96.21إنكليزياألولىعربي سوري2002جوزهبتول أحمد الحمداناإلمارات54101052
دمشق-الهندسة المدنية96.18إنكليزياألولىعربي سوري2002هولدهلمى جمال عبد الناصر دوغوطالكويت55100991
دمشق-الهندسة المدنية96.13إنكليزياألولىعربي سوري2003فاتنصبا عبده دعبولالكويت56231870
دمشق-الهندسة المدنية96.06إنكليزياألولىعربي سوري2002نسريننور الدين زياد الحسنالكويت57231852
دمشق-الهندسة المدنية96.02إنكليزياألولىعربي سوري2002سعادحسام علي حسينالكويت58100983
دمشق-الهندسة المدنية95.76إنكليزياألولىعربي سوري2002إنعامعبد الرحمن نايل محمد الحسيناإلمارات59101438
دمشق-الهندسة المدنية95.67إنكليزياألولىعربي سوري2003ريماسامة عمار الحاج عيسىقطر60101372
حلب-الهندسة المدنية96.48إنكليزياألولىعربي سوري2002نجالءفراس احمد العبد الرحيماإلمارات61110319
حلب-الهندسة المدنية94.78إنكليزياألولىعربي سوري2002نهلةمصطفى مجد البيسونياإلمارات62101216
حلب-الهندسة المدنية94.44إنكليزياألولىعربي سوري2003كوكبرغد زياد ماردينليالكويت63231863
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حلب-الهندسة المدنية94.3إنكليزياألولىعربي سوري2002منىهمام ميسر محمداإلمارات64101968
حلب-الهندسة المدنية89.02إنكليزياألولىعربي سوري2002اسماءمحمد فارس خالد المحمدالكويت65110623
حلب-الهندسة المدنية87.4إنكليزياألولىعربي سوري2001نسرينوجيه أحمد طراباإلمارات6612038
حلب-الهندسة المدنية84.83إنكليزياألولىعربي سوري2002فاتنحنين محمد عاشورياإلمارات67101201
حلب-الهندسة المدنية83.99إنكليزياألولىعربي سوري2002ليناحسن محمد صبحي نبهاناإلمارات68101512
حلب-الهندسة المدنية81.29إنكليزياألولىعربي سوري2002فطيممحمد يوسف مشرفالكويت69131293
الالذقية-الهندسة المدنية99.68إنكليزياألولىعربي سوري2002لبنىرحيم يحيى شحودالكويت70101961
الالذقية-الهندسة المدنية93.06إنكليزياألولىعربي سوري2002ميساءفارس لينوف احمداإلمارات71110557
الالذقية-الهندسة المدنية92.76إنكليزياألولىعربي سوري2002سهامعلي محمد سعيد الحطاب الحسنالكويت72231857
الالذقية-الهندسة المدنية91.35إنكليزياألولىعربي سوري2002دسيةشهد عبدهللا عبد الحياإلمارات73120805
الالذقية-الهندسة المدنية91.11إنكليزياألولىعربي سوري2002رؤىعشتار فيصل المتنيالكويت74232081
الالذقية-الهندسة المدنية88.8إنكليزياألولىعربي سوري2002هندةبدر كامل زاخوالكويت75121358
الالذقية-الهندسة المدنية88.54إنكليزياألولىعربي سوري2002فتحيهمحمود خالد العودهاإلمارات76100744
الالذقية-الهندسة المدنية84.7إنكليزياألولىعربي سوري2002ناديهبالل صافي حج ابراهيمالكويت77111971
حمص-الهندسة المدنية94.61إنكليزياألولىعربي سوري2003نسرينعبد الهادي حاتم الشعارالكويت78100971
حمص-الهندسة المدنية93.1إنكليزياألولىعربي سوري2002تمامعبد الكريم محمد حويرالكويت79111386
حمص-الهندسة المدنية92.8إنكليزياألولىعربي سوري2003نسرينمحمد طارق محمد عامر رجباإلمارات80101214
حمص-الهندسة المدنية91.01إنكليزياألولىعربي سوري2002مؤمنةمحمد ابي حاجي حسنالكويت81110586
حمص-الهندسة المدنية81.25إنكليزياألولىعربي سوري2001شيرينرهف جبرين السهوالكويت82232134
حماة-الهندسة المدنية95.19إنكليزياألولىعربي سوري2002نهيدةاسامة حسين الدرويشاإلمارات83110306
حماة-الهندسة المدنية95.16إنكليزياألولىعربي سوري2002ليناسهام حسام الدين الموشليالكويت84101522
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حماة-الهندسة المدنية94.35إنكليزياألولىعربي سوري2002ميساءتركي عبد العزيز قطرنجياإلمارات85101199
حماة-الهندسة المدنية94.17إنكليزياألولىعربي سوري2002ابتسامريان منصف غنماإلمارات86120810
حماة-الهندسة المدنية93.75إنكليزياألولىعربي سوري2002منالمحمد أمير عامر رشيد قنبراإلمارات87102014
حماة-الهندسة المدنية91.66إنكليزياألولىعربي سوري2002إسعافعمر بسام بيطاراإلمارات88102095
دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت95.5إنكليزياألولىعربي سوري2002زينبهدى زياد المباركقطر89101412
دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت95.45إنكليزياألولىعربي سوري2003منتهىاحمد خالد الموزانالكويت90110706
دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت94.28إنكليزياألولىعربي سوري2002كوثرسناء أيمن الصمادياإلمارات91232018
دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت93.85إنكليزياألولىعربي سوري2003أمانيحال فؤاد مثقالالكويت92100963
دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت93.72إنكليزياألولىعربي سوري2002الفتصفيه فرح عينيهالكويت93111918
دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت93.43إنكليزياألولىعربي سوري2002رحابعمار ياسر غضباناإلمارات94110546
دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت93.35إنكليزياألولىعربي سوري2002مريميزن توفيق ارشيدالكويت95111891
دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت93إنكليزياألولىعربي سوري2000فاطمةحذيفة محمد مطلقاإلمارات96101545
دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت92.69إنكليزياألولىعربي سوري2002روعةاسعد ياسر اسعداإلمارات97101540
دمشق-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت91.3إنكليزياألولىعربي سوري2003ميحسن محمد علي سويدانالكويت98101891
دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة95.73إنكليزياألولىعربي سوري2003داللرضوان محمد سمير اليوسفاإلمارات99101527
دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة95.56إنكليزياألولىعربي سوري2002فاطمةنور حسين العدوانالكويت100100981
دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة95.13إنكليزياألولىعربي سوري2002نجالءبراءه ناصر السيد مطرالكويت101111783
دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة94.65إنكليزياألولىعربي سوري2002بتولمحمد حازم غنامالكويت102100996
دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة94.08إنكليزياألولىعربي سوري2003فاطمهملهم أحمد منصوراإلمارات103102155
دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة93.68إنكليزياألولىعربي سوري2002سميهأحمد محمد إسالم كويدراإلمارات104102154
دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة92.52إنكليزياألولىعربي سوري2002ربامحمد حازم تمام الطباعاإلمارات105102181
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دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة92.22إنكليزياألولىعربي سوري2002اميرةعلي حسين األسوداإلمارات106101063
دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة91.79إنكليزياألولىعربي سوري2003سلوىآالء عمر ناجياألردن107101424
دمشق-هندسة الحواسيب واألتمتة91.19إنكليزياألولىعربي سوري2002هندعبد الرحمن محمد خير مرتضىالكويت108111885
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية96.51إنكليزياألولىعربي سوري2002عائشةمحمود مصطفى بشبشالكويت109101660
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية96.14إنكليزياألولىعربي سوري2001ياسمينعالء محمد ابوجيشاألردن110100320
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية95.56إنكليزياألولىعربي سوري2002لميسساره محمد طرادالكويت111110607
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية94.51إنكليزياألولىعربي سوري2002مديحةعلي ياسين طعمةالكويت112100974
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية94.29إنكليزياألولىعربي سوري2002ربامالك لؤي الهزاعاإلمارات113110506
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية91.25إنكليزياألولىعربي سوري2002ترفهداوود سليمان الحسنالكويت114111341
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية90.92إنكليزياألولىعربي سوري2003ايمانضحى انور احمدالكويت115110715
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية90.61إنكليزياألولىعربي سوري2002أسمهانعبدهللا غازي عكاشهالكويت116121445
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية87.22إنكليزياألولىعربي سوري2002إكرامأحمد محمد العترالكويت117101266
دمشق-هندسة الطاقة الكهربائية86.79إنكليزياألولىعربي سوري2003هيفينقصي حسام سليماناإلمارات118101972
دمشق-هندسة التصميم الميكانيكي86.08إنكليزياألولىعربي سوري2002سوسنرغد محمد سيفقطر119101044
دمشق-هندسة التصميم الميكانيكي78.52إنكليزياألولىعربي سوري2002شعاعيوسف الياس العبد هللاالكويت120111380
دمشق-الهندسة الطبية96.86إنكليزياألولىعربي سوري2002ميمونةرغد عبدالناصر األحمداإلمارات121120809
دمشق-الهندسة الطبية96.72إنكليزياألولىعربي سوري2003مروةدانة احمد ياسين الصباغاإلمارات122101515
دمشق-الهندسة الطبية96.66إنكليزياألولىعربي سوري2002ايمانهند بسام الرفاعيالكويت123101001
دمشق-الهندسة الطبية96.58إنكليزياألولىعربي سوري2000فاطمةعال عمر الحراكياإلمارات124101061
دمشق-الهندسة الطبية96.48إنكليزياألولىعربي سوري2002بسمةرغد مرعي شبيبالكويت125111408
دمشق-هندسة الميكانيك العام96.19إنكليزياألولىعربي سوري2003زبيدةابراهيم خليل الشلبيالكويت126111342
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دمشق-هندسة الميكانيك العام94.15إنكليزياألولىعربي سوري2002هويدةأمينة حسن المحجلالكويت12710831
دمشق-هندسة الميكانيك العام91.33إنكليزياألولىعربي سوري2003نادياايمان همام الزهيرياإلمارات128232000
دمشق-هندسة الميكانيك العام80.57إنكليزياألولىعربي سوري2002سكريةقيس زياد الحجليالكويت129101775
دمشق-هندسة الميكانيك العام78.77إنكليزياألولىعربي سوري2002ايماناحمد محمد الشحاداتاإلمارات130101051
دمشق-هندسة الميكانيك العام77.46إنكليزياألولىعربي سوري2000حوريهموسى محمد الخليفالكويت131100980
حلب-هندسة الحواسيب82.59إنكليزياألولىعربي سوري2002رحابعبد الفتاح حازم زكورالبحرين132100593
حلب-هندسة نظم القدرة الكهربائية80.59إنكليزياألولىعربي سوري2003ملكةمحمد ياسر لحاماإلمارات133100877
حلب-هندسة الميكاترونيك93.73إنكليزياألولىعربي سوري2002نجوىعبدهللا تيسير شاهيناإلمارات134101059
حلب-هندسة الميكاترونيك90إنكليزياألولىعربي سوري2002لبنىمحمد زهير حمدي زياتمصر135100476
حلب-هندسة الطيران94.45إنكليزياألولىعربي سوري2002فلكقيس محمد الشيخ عليالكويت136121446
حلب-هندسة الطيران93.5إنكليزياألولىعربي سوري2002صفاءاسامه سمير البصلهاألردن137101781
حلب-هندسة الطيران89.32إنكليزياألولىعربي سوري2003تغريدمحمد محمود لحاماإلمارات138120701
الالذقية-هندسة االتصاالت واإللكترونيات96.25إنكليزياألولىعربي سوري2002قمرخالد لؤي المصرياإلمارات139110515
الالذقية-هندسة الميكاترونيك99.53إنكليزياألولىعربي سوري2002وفاءزين العابدين مهند اسماعيلالكويت140110724
الالذقية-هندسة الميكاترونيك93.3إنكليزياألولىعربي سوري2002مايدهليون ميشيل مرعشليالكويت141111385
الالذقية-الهندسة الطبية95.98إنكليزياألولىعربي سوري2002هناديامجد ماهر قنبرالكويت142110728
الالذقية-الهندسة الطبية95.91إنكليزياألولىعربي سوري2002كنانهمصطفى ايمن شريتحالكويت143111814
الالذقية-الهندسة الطبية95.52إنكليزياألولىعربي سوري2002جميلةهبه علي العبدالكويت144110717
الالذقية-الهندسة الطبية95.31إنكليزياألولىعربي سوري2001ريمالرا سامر محمد فؤاد تركمانياإلمارات145110567
حمص-هندسة اإللكترونيات واالتصاالت77.04إنكليزياألولىعربي سوري2002مهاغفران عبد هللا سرورالكويت146111800
حمص-هندسة الميكاترونيك90.82إنكليزياألولىعربي سوري2002هناديمحمد لؤي تركماناإلمارات147110554
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حلب-(تقانات الهندسةالبيئية)الهندسة التقنية 95.7إنكليزياألولىعربي سوري2002نازكنور محمد جمال البيروتياإلمارات148120696
حلب-(تقانات الهندسة الحيوية)الهندسة التقنية 94.19إنكليزياألولىعربي سوري2002زكاءنور احمد الشهاباإلمارات149110559
حلب-(تقانات الهندسة الحيوية)الهندسة التقنية 91.27إنكليزياألولىعربي سوري2002نجالءهديل محمود خضرياإلمارات150110565
حمص-الهندسة البترولية93.3إنكليزياألولىعربي سوري2003حنانحمزة أسعد الخطاب القروانيالكويت151100965
حمص-الهندسة البترولية78.6إنكليزياألولىعربي سوري2000زبيدةسلمان حسين الحميدالكويت152102182
حمص-الهندسة الكيميائية88.78إنكليزياألولىعربي سوري2003ميادةمريم عبد المالك الخواجةاإلمارات153102025
دمشق-(تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 85.38إنكليزياألولىعربي سوري2003عليهبشير محمد مؤنس جمعه زبادنهاإلمارات154101510
دمشق-(ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 95.43إنكليزياألولىعربي سوري2003منالجودي محمد عمار جزمانيالكويت155110635
الالذقية-(تقانات األجهزة الطبية)الكلية التطبيقية 74.83إنكليزياألولىعربي سوري2002حليمههالل محمد التجارالكويت156111805
دمشق-الزراعة94.04إنكليزياألولىعربي سوري2002نادرهمحمد معاذ محمد سعيد شعراوياإلمارات157110321
دمشق-الزراعة84.33إنكليزياألولىعربي سوري2003حمدههدى عبد الحليم العويدالكويت158110718
دمشق-الزراعة76.08إنكليزياألولىعربي سوري2002نادياروان محمد المباركقطر159101045
دمشق-الزراعة62.86إنكليزياألولىعربي سوري2002نادياجان خليل دريعيالعراق160121741
دمشق-االقتصــــاد94.86إنكليزياألولىعربي سوري2002فاتنهلجين فياض االسماعيلالكويت161111406
دمشق-االقتصــــاد90.88إنكليزياألولىعربي سوري2003رشابيسان احمد السعيداإلمارات162232003
دمشق-االقتصــــاد90.19إنكليزياألولىعربي سوري2002كطنهاسراء خلوف المعانداإلمارات163120820
دمشق-االقتصــــاد89.31إنكليزياألولىعربي سوري2002سوسنرغد مصطفى رباحالكويت164110597
دمشق-االقتصــــاد89.3إنكليزياألولىعربي سوري2003النادوناي فرزات وجوخالكويت165100967
دمشق-االقتصــــاد89.17إنكليزياألولىعربي سوري2002اسماءعثمان صايل العمرالكويت166111816
دمشق-االقتصــــاد87.74إنكليزياألولىعربي سوري2002إيمانمروه اغيد زيتونهاإلمارات167102175
دمشق-االقتصــــاد78.84إنكليزياألولىعربي سوري2003ميساءمحمد أغيد بالل قويدراإلمارات168102172

8/16



ي الدول-مصدر الشهادة
 
باق ن القوائم االسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم العلمي للعام الدراسي 
ن
2021-2020 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

       والبحث العلمي

رقم م
االكتتاب

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادة
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

دمشق-االقتصــــاد76.29إنكليزياألولىعربي سوري2002منالحمزة حسين الحسينالكويت169101682
دمشق-االقتصــــاد75.51إنكليزياألولىعربي سوري2002شاههبراءة خليل المصطفىالكويت170102139
دمشق-االقتصــــاد74.89إنكليزياألولىعربي سوري2002راضيهامجاد نايف العيسىاإلمارات171231995
دمشق-االقتصــــاد74.81إنكليزياألولىعربي سوري2001شعاععبد العزيز الياس العبد هللاالكويت172111387
دمشق-االقتصــــاد74.64إنكليزياألولىعربي سوري2002ذبحهحسين علي الكسارالكويت173110726
دمشق-االقتصــــاد74.31إنكليزياألولىعربي سوري2002غازيةمحمد حسين الكسارالكويت174100978
دمشق-االقتصــــاد52.27فرنسياألولىعربي سوري2002هدىأيات ايمن ابو حطبلبنان175102115
حمص-االقتصــــاد73.7إنكليزياألولىعربي سوري2001منالعبد المعين غزوان رجباإلمارات176232112
دمشق-(علم الحياة)العلوم 95.04إنكليزياألولىعربي سوري2002كاملةكوثر علي العلي الحمدالكويت177121447
دمشق-(علم الحياة)العلوم 87.15إنكليزياألولىعربي سوري2002ابتسامميس يوسف الكردياإلمارات178101083
الالذقية-(علم الحياة)العلوم 77.23إنكليزياألولىعربي سوري2002كاملهالحسام خلف البرجسالكويت179110707
دمشق-(الرياضيات)العلوم 90.41إنكليزياألولىعربي سوري2002عيدهأحمد محمد الحمد الحاجيالكويت180121638
دمشق-(الفيزياء)العلوم 94.99إنكليزياألولىعربي سوري2002امالبراءة ايوب العياشالكويت181110606
دمشق-(الفيزياء)العلوم 87.91إنكليزياألولىعربي سوري2002عذيةأنسام عامر الجوالنالكويت182100960
دمشق-(الكيمياء)العلوم 92.86إنكليزياألولىعربي سوري2002نديدةجود انس حمادهاألردن183100311
دمشق-(الكيمياء)العلوم 84.9إنكليزياألولىعربي سوري2002تغريدلجين محمد السويداناإلمارات184101068
دمشق-(الكيمياء)العلوم 82.31إنكليزياألولىعربي سوري2000كاملةدعاء علي العلي الحمدالكويت185101310
دمشق-(الكيمياء)العلوم 79إنكليزياألولىعربي سوري2003سماهرأحمد زاكي كوجكعمان186101375
دمشق-(الكيمياء)العلوم 77.32إنكليزياألولىعربي سوري2001عائشةشهد فايز األعسرالكويت187101959
دير الزور-(الكيمياء)العلوم 76.23إنكليزياألولىعربي سوري2001كطنههنادي عبود الجابرالكويت188102158
دمشق-(اختصاص تقويم الكالم واللغة)العلوم الصحية 98.87إنكليزياألولىعربي سوري2002سميرةدلع خالد كيكيالكويت189100966
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حمص-العلوم الصحية96.25إنكليزياألولىعربي سوري2002رنجسحال محمد دامس منال حسناإلمارات190101514
حمص-العلوم الصحية95.34إنكليزياألولىعربي سوري2002عشيةعبد الرزاق اسعد رمضانالكويت191101320
حمص-العلوم الصحية94إنكليزياألولىعربي سوري2003وفاءبتول احمد حسياناإلمارات192110534
حمص-العلوم الصحية92.98إنكليزياألولىعربي سوري2002سوسيحاتم أيمن عبدهللاالكويت193101279
حمص-العلوم الصحية92.2إنكليزياألولىعربي سوري2002عبيرحنان جوزر الزيرالكويت194110711
حمص-العلوم الصحية90.77إنكليزياألولىعربي سوري2002رسميهزينه محمد ايمن االخرساإلمارات195232015
حمص-العلوم الصحية90.55إنكليزياألولىعربي سوري2002نسرينفيليب ابراهيم فياضاإلمارات196100747
حمص-العلوم الصحية90.36إنكليزياألولىعربي سوري2002خزامىمنار مهند برغلالكويت197101734
حمص-العلوم الصحية90.16إنكليزياألولىعربي سوري2003فنديهرند محمد علياإلمارات198100753
حمص-العلوم الصحية89.77إنكليزياألولىعربي سوري2003منىآية عبد الهادي حجازياإلمارات199101532
حمص-العلوم الصحية88.29إنكليزياألولىعربي سوري2002بدوررجاء أسامة عثماناإلمارات200101526
حلب-التمريض71.71إنكليزياألولىعربي سوري2002فطومأحمد ضاحي الزاملالكويت201101263
دمشق-اللغة اإلنكليزية87.83إنكليزياألولىعربي سوري2003رناسارة اسعد خلوفاإلمارات202101207
دمشق-اللغة األلمانية91.46إنكليزياألولىعربي سوري2002نجاحايفا فخري حسواإلمارات203101437
دمشق-الحقوق95.16إنكليزياألولىعربي سوري2003بشرىلين نزار جاموساإلمارات204101070
دمشق-الحقوق81.95إنكليزياألولىعربي سوري1998رندهشعاع إياد الهبشهالكويت205102064
دمشق-الحقوق78.7إنكليزياألولىعربي سوري2002الناعبدهللا فرزات وجوخالكويت206100970
دمشق-الحقوق73.91إنكليزياألولىعربي سوري2001فايزهسارة مازن الظفريالكويت207102068
دمشق-(علم النفس)التربية 89.41إنكليزياألولىعربي سوري2002مرفتتاال فؤاد أبو الزين الديناإلمارات208102189
دمشق-(علم النفس)التربية 82.71إنكليزياألولىعربي سوري2001خلودإنانا يوسف الفقيهاإلمارات209102188
حمص-(اإلرشاد النفسي)التربية 78.36إنكليزياألولىعربي سوري2003ميهيا ملهم أمين الفتوىاإلمارات210120703
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التفاضل

الرغبة المقبول فيها

درعا-غير ملتزم(معلم صف)التربية 62.83إنكليزياألولىعربي سوري2003جميلةمروة فايز جبرقطر211102058
دمشق-إناث فقط (رياض األطفال)التربية 76.05إنكليزياألولىعربي سوري2003خولةإسراء أسامة دعبولتركيا212132074
دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 96.81إنكليزياألولىعربي سوري2002ابتسامبانة عبدالمعين تركمانالكويت213131292
دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 96.67إنكليزياألولىعربي سوري2001جميلةدعاء هيسم الفرجقطر214101377
دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 95.21إنكليزياألولىعربي سوري2003دانيهسمه أيهم صابونياإلمارات215101966
دمشق-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 95.18إنكليزياألولىعربي سوري2002دينادانه فريد العنداريالكويت216110712
حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 93.05إنكليزياألولىعربي سوري2002دانياديما ماهر الحيدراإلمارات217110539
حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 92.7إنكليزياألولىعربي سوري2003منالهبة محمد حمامياإلمارات218101091
حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 91.69إنكليزياألولىعربي سوري2001منالايهم محمد فراس الحمداإلمارات219110570
الواليات 220102123

المتحدة
حلب-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 88.69إنكليزياألولىعربي سوري2002اسماءنور محمد طعمة

الالذقية-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 89.63إنكليزياألولىعربي سوري2002هناديدانه عماد شيخ خليلالكويت221232075
الالذقية-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 89.24إنكليزياألولىعربي سوري2002دانياحسن احمد سلمانالكويت222110631
الالذقية-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 88.28إنكليزياألولىعربي سوري2002شاديهابراهيم محمد الزعبياإلمارات223101196
الالذقية-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 81.22إنكليزياألولىعربي سوري2001عائشهمحمد علي عويضهالكويت224121448
حماة-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 90.35إنكليزياألولىعربي سوري2003بديعةمرام مهند عقاداإلمارات225101079
حماة-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 88.3إنكليزياألولىعربي سوري2002مائدةعبد هللا عمر الحسينالكويت226101324
حماة-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 88.04إنكليزياألولىعربي سوري2003ناهدهيلدا جميل المخزوماإلمارات227102170
حماة-(تعويضات)المعهد التقاني لطب أسنان 86.95إنكليزياألولىعربي سوري2002اسماءعبد المعطي زكوان الحكواتياإلمارات228101058
دمشق-المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية88.85إنكليزياألولىعربي سوري2002وسامفاطمه احمد خلف حموداإلمارات229231929
دمشق-المعهد التقاني الطبي93.72إنكليزياألولىعربي سوري2002منارخنساء هيثم الحريريالكويت230121365
دمشق-المعهد التقاني الطبي91.41إنكليزياألولىعربي سوري2002فوزيةشهد شاكر الحسينالكويت231102066
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معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

دمشق-المعهد التقاني الطبي90.15إنكليزياألولىعربي سوري2002صباحمريم محمد ابو زيدالكويت232111912
دمشق-المعهد التقاني الطبي83.51إنكليزياألولىعربي سوري2003بسمهنغم السعدي محمدالبحرين23312131
دمشق-المعهد التقاني الطبي83.07إنكليزياألولىعربي سوري2003رزانراما فايز الخطيباألردن234101784
دمشق-المعهد التقاني الطبي79.98إنكليزياألولىعربي سوري2001سوريةهيفاء عبد هللا عكلهالكويت235110647
دمشق-المعهد التقاني الطبي78.04إنكليزياألولىعربي سوري2001وصالمحمد حسام الشحاداتالكويت236111815
دمشق-المعهد التقاني الطبي75.89إنكليزياألولىعربي سوري2002مجدرماح فراس المقدادالكويت237111795
دمشق-المعهد التقاني الطبي75.2إنكليزياألولىعربي سوري2000خولهخالد محمد الداموكالكويت238111340
ريف دمشق-النبك/ المعهد التقاني الطبي 65.29إنكليزياألولىعربي سوري2002سالمعبد المولى مأمون الرفاعيعمان239101644
دمشق-المعهد التقاني الصحــــي81.18إنكليزياألولىعربي سوري2002نورمحمد اياد اللحامالكويت240111383
دمشق-المعهد التقاني الصحــــي74.93إنكليزياألولىعربي سوري2002عبيردعاء حسن دوالتيالكويت241101313
دمشق-المعهد التقاني الصحــــي69.56إنكليزياألولىعربي سوري2001فاطمةاالء محمد السالمهالكويت242102126
حمص-المعهد التقاني الصحــــي74.74إنكليزياألولىعربي سوري2002سعادأريج ركان الشاهينالكويت243101750
جميع الرغبات مرفوضة96.89إنكليزياألولىعربي سوري2002رهفذكاء هيثم ابو شعرالكويت244110604
جميع الرغبات مرفوضة96.81إنكليزياألولىعربي سوري2003ميساءعمرو محمد خير كيالنياإلمارات245110552
جميع الرغبات مرفوضة96.64إنكليزياألولىعربي سوري2002فاديةفرح باسل الدورياإلمارات246100488
جميع الرغبات مرفوضة96.63إنكليزياألولىعربي سوري2002نهلةشام موسى الحمادةالكويت247231798
جميع الرغبات مرفوضة96.58إنكليزياألولىعربي سوري2002سناءرغد عدنان الشيخ حموداإلمارات248100754
جميع الرغبات مرفوضة96.55إنكليزياألولىعربي سوري2002عائشةصفا ابراهيم الحمادةالكويت249231801
جميع الرغبات مرفوضة96.48إنكليزياألولىعربي سوري2002هاجرعبد الرحمن جمال البلخيالكويت250100958
جميع الرغبات مرفوضة96.29إنكليزياألولىعربي سوري2002روالزين عبدهللا محسنعمان251101369
جميع الرغبات مرفوضة96.18إنكليزياألولىعربي سوري2002فدوىدارين محمد النعمهالكويت25210839
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معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

جميع الرغبات مرفوضة96.12إنكليزياألولىعربي سوري2002كوثرعمر جمال النورياإلمارات253110317
جميع الرغبات مرفوضة95.97إنكليزياألولىعربي سوري2002عبيرهبه حمود العليالكويت254110716
جميع الرغبات مرفوضة95.82إنكليزياألولىعربي سوري2002ريممحمد عامر الخراطاإلمارات255102018
جميع الرغبات مرفوضة95.82إنكليزياألولىعربي سوري2002غاليةرحاب فرحان الشحاذالكويت256101315
جميع الرغبات مرفوضة95.72إنكليزياألولىعربي سوري2002عبيرعمر عدنان مصطفىاألردن257101910
جميع الرغبات مرفوضة95.71إنكليزياألولىعربي سوري2003روضهشهد احمد حصيهالكويت258111798
جميع الرغبات مرفوضة95.68إنكليزياألولىعربي سوري2002سهامعمر محمد البويضانياإلمارات259100746
جميع الرغبات مرفوضة95.63إنكليزياألولىعربي سوري2002املايه عبد الرحمن الدندلالكويت260110708
جميع الرغبات مرفوضة95.59إنكليزياألولىعربي سوري2002شروقبهاء عبد الناصر السويدانياإلمارات261102141
جميع الرغبات مرفوضة95.57إنكليزياألولىعربي سوري2002زهرةرحمة عبدو عبدوقطر262101401
جميع الرغبات مرفوضة95.54إنكليزياألولىعربي سوري2003ايماننور الهدى ابراهيم الحاج حسناإلمارات263101085
جميع الرغبات مرفوضة95.43إنكليزياألولىعربي سوري2002مهاالفيرا ايهاب السهويالكويت264102067
جميع الرغبات مرفوضة95.38إنكليزياألولىعربي سوري2002ريمنور الهدى عبد الوهاب الشماعاإلمارات265110504
جميع الرغبات مرفوضة95.31إنكليزياألولىعربي سوري2003فيروزاميره محمود صباغالكويت266111780
جميع الرغبات مرفوضة95.24إنكليزياألولىعربي سوري2003ليلىتاله تركي الحاج تركياإلمارات267101198
جميع الرغبات مرفوضة95.22إنكليزياألولىعربي سوري2002مريممهند خالد الناصراألردن268100329
جميع الرغبات مرفوضة95.13إنكليزياألولىعربي سوري2002ميسونمالك مالك محمدالكويت269100999
جميع الرغبات مرفوضة95.09إنكليزياألولىعربي سوري2002عائدهحمزه سنجار محفوضالكويت270101847
جميع الرغبات مرفوضة95.03إنكليزياألولىعربي سوري2002حليمههبه خليفه البدرالكويت271111901
جميع الرغبات مرفوضة94.77إنكليزياألولىعربي سوري2003هيفاءسارة عماد الصمادياإلمارات272101934
جميع الرغبات مرفوضة94.76إنكليزياألولىعربي سوري2003رغداءصهيب نزيه البلخياإلمارات273110310
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التفاضل
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جميع الرغبات مرفوضة94.69إنكليزياألولىعربي سوري2002رابعةراما علي اميطرالكويت274101680
جميع الرغبات مرفوضة94.64إنكليزياألولىعربي سوري2002رويدةمالك حسان الحمدالكويت275111974
جميع الرغبات مرفوضة94.5إنكليزياألولىعربي سوري2002حوريهمالك محمد السليمالكويت276111400
جميع الرغبات مرفوضة94.44إنكليزياألولىعربي سوري2003انتصارآيه محمود محمد آغااإلمارات277100756
هيفاء عماد عبد اللطيف األحمدالكويت27810827

الصبح
جميع الرغبات مرفوضة94.32إنكليزياألولىعربي سوري2002

جميع الرغبات مرفوضة94.26إنكليزياألولىعربي سوري2002صبحهرهف صياح مطلق حميد العنزيالكويت279101674
جميع الرغبات مرفوضة94.2إنكليزياألولىعربي سوري2003نادياسهام خالد الحسوناإلمارات280100485
جميع الرغبات مرفوضة94.15إنكليزياألولىعربي سوري2002هدىسومر ماهر الشخيرالكويت281100987
جميع الرغبات مرفوضة94.03إنكليزياألولىعربي سوري2003رنامحمد أحمد وتاراإلمارات282101531
جميع الرغبات مرفوضة94.02إنكليزياألولىعربي سوري2002روعةغيث مازن حمدالكويت283100975
جميع الرغبات مرفوضة93.96إنكليزياألولىعربي سوري2003مطيعةنور اكرم طريمشالكويت284110643
جميع الرغبات مرفوضة93.78إنكليزياألولىعربي سوري2002فاطمهراشد خالد الظاهر العنزيالكويت285131287
جميع الرغبات مرفوضة93.42إنكليزياألولىعربي سوري2003النارفاه شاكر دريزياإلمارات286100729
جميع الرغبات مرفوضة93.42إنكليزياألولىعربي سوري2003امليوسف زهير يزدهالكويت287111331
جميع الرغبات مرفوضة93.3إنكليزياألولىعربي سوري2002عبيرسارة محمد غياث شاهينالكويت288121414
جميع الرغبات مرفوضة93.15إنكليزياألولىعربي سوري2002هدىأريج عبد العظيم بحرواإلمارات289120813
جميع الرغبات مرفوضة92.85إنكليزياألولىعربي سوري2003امنةاحالم حمدان الحبيبالكويت290111778
جميع الرغبات مرفوضة92.72إنكليزياألولىعربي سوري2003هدىمحمد سمير القاسمالكويت291100979
جميع الرغبات مرفوضة92.56إنكليزياألولىعربي سوري2001فاطمةخولة محمود الخلفالكويت292102171
جميع الرغبات مرفوضة92.23إنكليزياألولىعربي سوري2003ريمأمينة محمد نجاراإلمارات293101195
جميع الرغبات مرفوضة91.81إنكليزياألولىعربي سوري2003انعاممحمد قاسم موسىالكويت294110592
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جميع الرغبات مرفوضة91.45إنكليزياألولىعربي سوري2002منيرةسلسبيل صالح العليالكويت295121416
جميع الرغبات مرفوضة91.43إنكليزياألولىعربي سوري2003بدريهيسمه خليل خليفهالكويت296111787
جميع الرغبات مرفوضة91.24إنكليزياألولىعربي سوري2003حميدةسالم محمد البويضانياإلمارات297100750
جميع الرغبات مرفوضة91.22إنكليزياألولىعربي سوري2003فداءريم علي أبو عباسالكويت298121410
جميع الرغبات مرفوضة90.9إنكليزياألولىعربي سوري2002ريمامحمد نور وسيم حبابةالكويت299111335
جميع الرغبات مرفوضة90.9إنكليزياألولىعربي سوري2001جمانةدانة ياسر الحمصياإلمارات300231921
جميع الرغبات مرفوضة90.9إنكليزياألولىعربي سوري2001عائشهعبدهللا حمد الفنتشالكويت301121444
جميع الرغبات مرفوضة90.61إنكليزياألولىعربي سوري2002سناءشهد مازن المباركاإلمارات302101529
جميع الرغبات مرفوضة89.51إنكليزياألولىعربي سوري2003ريممحمد خير ماهر ميرخانمصر303102185
جميع الرغبات مرفوضة89.3إنكليزياألولىعربي سوري2002أم كلثومأسامة محمد مشاعلاإلمارات304120704
جميع الرغبات مرفوضة89.03إنكليزياألولىعربي سوري2003ميساءنور الهدى مصطفى وحودالكويت305232088
جميع الرغبات مرفوضة88.78إنكليزياألولىعربي سوري2002فريزههداية غازي الريابياإلمارات306102142
جميع الرغبات مرفوضة88.31إنكليزياألولىعربي سوري2003روالرهف عبد الرحمن سروراإلمارات307110510
جميع الرغبات مرفوضة88.28إنكليزياألولىعربي سوري2002فدوىيارا محمد حسنهالكويت308121639
جميع الرغبات مرفوضة88.21إنكليزياألولىعربي سوري2002جمانةنور محمد أنس زفراإلمارات309100499
جميع الرغبات مرفوضة87.5إنكليزياألولىعربي سوري2002مجدرهف صفوان الهواشقطر310101639
جميع الرغبات مرفوضة87.04إنكليزياألولىعربي سوري2002غادةجنى عبد الوهاب الصدقةالكويت311111925
جميع الرغبات مرفوضة84.91إنكليزياألولىعربي سوري2003حناناصالة عبد الرحمن شعارالكويت312111344
جميع الرغبات مرفوضة83.99إنكليزياألولىعربي سوري2003فاطمةمحمد احمد الرمدانالكويت313111887
جميع الرغبات مرفوضة83.69إنكليزياألولىعربي سوري2001ريمادعاء محمود مريدناإلمارات314232007
جميع الرغبات مرفوضة83.47إنكليزياألولىعربي سوري2002شمسهاريام محمود الخليفهالكويت315231860
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ي الدول-مصدر الشهادة
 
باق ن القوائم االسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة السوري غي  مقيم العلمي للعام الدراسي 
ن
2021-2020 ق

الجمهورية العربية السورية

     وزارة التعليم العالي

       والبحث العلمي

رقم م
االكتتاب

تاريخ االماالسم الثالثيمصدر الشهادة
الوالدة

دورة الجنسية
التفاضل

لغة 
التفاضل

معدل 
التفاضل

الرغبة المقبول فيها

جميع الرغبات مرفوضة83.43إنكليزياألولىعربي سوري2002فاطمهأحمد ناصر عريعرالكويت316101518
جميع الرغبات مرفوضة82.78إنكليزياألولىعربي سوري2001فاطمةحنان جاسم الجاسمالكويت317111793
جميع الرغبات مرفوضة81.93إنكليزياألولىعربي سوري2002نجالءعبد الحميد بسام عياشاألردن318101906
جميع الرغبات مرفوضة81.87إنكليزياألولىعربي سوري2000ودادعبد السالم علي اشحيمةالكويت319121443
جميع الرغبات مرفوضة79.93إنكليزياألولىعربي سوري2004هبةريان محمد عالء سماقيةتركيا320231896
جميع الرغبات مرفوضة77.67إنكليزياألولىعربي سوري2002فرياليامن لطفي الشبابالكويت321111889
جميع الرغبات مرفوضة76.5إنكليزياألولىعربي سوري2002نجاحأبرار محمد الحسينالبحرين322132070

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام ابراهيم
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