
ي  الفرع األدب 
ن ي مفاضلة المعاقي 

ن
ن ف أسماء المقبولي 

2022-2021للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

التسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم األماالسممصدر الشهادة

تاري    خ 

الوالدة
الجنسية

نسبة 

اإلعاقة

دورة 

التفاضل

لغة 

التفاضل

معدل التفاضل 

األساسي

معدل التفاضل مع 

اإلعاقة
الرغبة المقبول بها

ي سوري2003رتيبهرؤى منذر الدغريدمشق115305 ياألول100عرب  ن دمشق-اللغة العربية16142614إنكلي 

ي سوري2003زينبمحمد صالح الدين حموددمشق29806 دمشق-اللغة العربية15842534فرنسياألول95عرب 

ي سوري2003عيدهعبد الباسط محيسن خليفدمشق39810 دمشق-اللغة العربية12972297فرنسيالثانية100عرب 

ي سوري2003سوسنعبدالرحمن عادل مبيضدمشق49811 دمشق-اللغة العربية13932293فرنسياألول90عرب 

ي سوري1996فاطمهنضال فيصل العيددرعا53148 ياألول30عرب  ن درعا-اللغة العربية12251525إنكلي 

ي سوري2001ضىحعلي عامر محمد وليد طبقحلب63678 حلب-اللغة العربية13752275فرنسياألول90عرب 

ي سوري1996ريمةمحمد بدر يوسف السلموحلب73681 حلب-اللغة العربية13892239فرنسياألول85عرب 

ي سوري2001سارهمحمود احمد الحمادهحلب83796 حلب-اللغة العربية13592059فرنسيالثانية70عرب 

ي سوري2004سوسنامينه ايمن جارسحلب95085 حلب-اللغة العربية13001800فرنسيالثانية50عرب 

ي سوري1996تغريدسبال محمد االسمرطرطوس103345 ياألول65عرب  ن طرطوس-اللغة العربية14602110إنكلي 

ي سوري2003حنانحذيفه عبد النافع الضحيكحمص112132 طرطوس-اللغة العربية12891739فرنسيالثانية45عرب 

ي سوري2002داللاحمد يوسف ابراهيمحمص12748 حمص-اللغة العربية16822682فرنسياألول100عرب 

ي سوري2003داللمحسن يوسف ابراهيمحمص133215 ياألول90عرب  ن حمص-اللغة العربية17082608إنكلي 

ي سوري2002شوقههديل عدنان الهميشحماة149242 حمص-اللغة العربية18212521فرنسيالثانية70عرب 

ي سوري2003شذىدلع فاروق دانحمص158414 ياألول80عرب  ن حمص-اللغة العربية14452245إنكلي 

ي سوري2002موزهمصطفن محمد عباسحماة163518 يالثانية100عرب  ن حماة-اللغة العربية12042204إنكلي 

ي سوري2002بنانأحمد عبد الرحمن الرساجحماة174 يالثانية80عرب  ن حماة-اللغة العربية13722172إنكلي 

ي سوري2001سلمسامي ناهل العباسحماة182155 ياألول80عرب  ن حماة-اللغة العربية13712171إنكلي 

ي سوري2000موزهأحمد محمد عباسحماة191521 حماة-اللغة العربية10932093فرنسياألول100عرب 

ي سوري1995عزيمهباسل عدنان الجاسمالحسكة201723 الحسكة-اللغة العربية11561856فرنسياألول70عرب 

ي سوري2000نجاحبشار سيف الدين حمدالحسكة211964 الحسكة-اللغة العربية12391739فرنسياألول50عرب 

ي سوري2001ميساءحمزه محمد الحسن العليالحسكة22930 ياألول50عرب  ن الحسكة-اللغة العربية11501650إنكلي 

ي سوري1998آسياحماد جاسم الحاج سليمانالحسكة232048 ياألول50عرب  ن الحسكة-اللغة العربية11421642إنكلي 

7/1



ي  الفرع األدب 
ن ي مفاضلة المعاقي 

ن
ن ف أسماء المقبولي 

2022-2021للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

التسلسل
رقم 

االكتتاب
اسم األماالسممصدر الشهادة

تاري    خ 

الوالدة
الجنسية

نسبة 

اإلعاقة

دورة 

التفاضل

لغة 

التفاضل

معدل التفاضل 

األساسي

معدل التفاضل مع 

اإلعاقة
الرغبة المقبول بها

الرفاعيدمشق249814 ي سوري1984فاطمهمحمد محمود القصي  دمشق-التاري    خ13022302فرنسياألول100عرب 

نالرقة25686 ي سوري1999عوشمحمدنور عيس حسي  دمشق-التاري    خ13062256فرنسياألول95عرب 

يدمشق269703
ي سوري2004ماجدهمحمد محمدزهي  دمشف  دمشق-التاري    خ16202120فرنسياألول50عرب 

ي سوري2000ازدهارمجد الدين علي البابادمشق271315 دمشق-التاري    خ14952095فرنسيالثانية60عرب 

ن حسن كحيلريف دمشق28820 هحسي  ي سوري2001شهي  دمشق-التاري    خ13682068فرنسياألول70عرب 

ي سوري2003رويدهزينب جميل االطرشالالذقية294883 الالذقية-التاري    خ15832283فرنسيالثانية70عرب 

ي سوري1988ليلاسامه محمد شلبيهحماة301572 ياألول50عرب  ن الالذقية-التاري    خ16822182إنكلي 

ن عودهحمص31975 ي سوري2002داللعلي امي  حمص-التاري    خ12512051فرنسيالثانية80عرب 

ي سوري2003ختامحسن علي جرديحمص322172 يالثانية65عرب  ن حمص-التاري    خ11761826إنكلي 

ي سوري1996نجمةبيلسان محمود الحسنحمص338250 حمص-التاري    خ11501550فرنسيالثانية40عرب 

ي سوري2003مريممهند عبد الجليل ادريسحمص341034 يالثانية15عرب  ن حمص-التاري    خ12241374إنكلي 

ي سوري1997خلودملك احمد االشقرحمص3510634 ياألول30عرب  ن حمص-التاري    خ10371337إنكلي 

ي سوري2002آمنهاصالن خالد علي باشاريف دمشق36510 دمشق-الفلسفة12411941فرنسياألول70عرب 

ي سوري2003فاطمةريما رياض عساليريف دمشق373434 يالثانية55عرب  ن دمشق-الفلسفة12511801إنكلي 

ي سوري1992عنودعلي حسان الفياضدير الزور38790 يالثانية55عرب  ن دمشق-الفلسفة11661716إنكلي 

ي سوري2000الماسهابراهيم محمد محفوظدمشق394944 ياألول40عرب  ن دمشق-الفلسفة11931593إنكلي 

ي سوري1993جميلهحسن علي الجلوحمص402166 ياألول80عرب  ن حمص-الفلسفة14142214إنكلي 

احمحمد زكريا سبيع عرفاتحمص413497 ي سوري2002انرسر ياألول55عرب  ن حمص-الفلسفة13801930إنكلي 

نحمص42467 ي سوري2003دولهابراهيم محمد الحسي  ياألول40عرب  ن حمص-الفلسفة15181918إنكلي 

نالرقة43628 ي سوري2001هياممحمد جاسم الصالح الحسي  ياألول95عرب  ن دمشق-علم االجتماع13352285إنكلي 

يدمشق4415303
ن المنفن ي سوري2003فاتنمريم حسي  يالثانية90عرب  ن دمشق-علم االجتماع13822282إنكلي 

يدمشق4510867
ي سوري2002وسامفداء ماهر الجسر

دمشق-علم االجتماع15202170فرنسيالثانية65فلسطينن

ي سوري2001روندمهند عبد الرحمن عبيددمشق464778 دمشق-علم االجتماع12941994فرنسيالثانية70عرب 
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ي سوري2002ايفونكرم عالء الدين شقي السويداء47194 ياألول95عرب  ن السويداء-علم االجتماع15642514إنكلي 

ي سوري2000امامهعالء محمد الجاموسدرعا481321 درعا-علم االجتماع13641870فرنسياألول50.6عرب 

ي سوري1998وفاءعمر محمد السليماندرعا491392 ياألول30عرب  ن درعا-علم االجتماع14761776إنكلي 

ي سوري1998أسماءمريم محمد الرفاعيدرعا507881 ياألول50عرب  ن درعا-علم االجتماع12341734إنكلي 

ن القداحدرعا511203 ي سوري2003ابتسامعبد الحليم ياسي  درعا-علم االجتماع12941694فرنسياألول40عرب 

ي سوري2001نعماتعمر توفيق دلوعدرعا521375 درعا-علم االجتماع14181618فرنسيالثانية20عرب 

ى محمود دورحلب538945 ي سوري2002آمنهبرسر يالثانية100عرب  ن حلب-علم االجتماع15062506إنكلي 

يف موسحلب543673 ي سوري2001تركانشاهر رسر حلب-علم االجتماع12952295فرنسياألول100عرب 

ي سوري2001أملغزل وحيد العابدحلب559564 حلب-علم االجتماع12641864فرنسياألول60عرب 

ي سوري2002نعماةراما يوسف حمادةحلب568946 حلب-علم االجتماع13081808فرنسياألول50عرب 

يطرطوس572333
ن
هماريا هيثم حوراب ي سوري2003امي  يالثانية70عرب  ن الالذقية-علم االجتماع14352135إنكلي 

ي سوري2002آمنهحسن مصطفن الحسندمشق586586 يالثانية58عرب  ن دمشق-المكتبات والمعلومات13901970إنكلي 

ي سوري1990ابتسامهناء احمد الخطيبريف دمشق5910067 دمشق-المكتبات والمعلومات12441744فرنسياألول50عرب 

يالسويداء60502 ي سوري1997ايمانعمرو خزاعي الحلن  يالثانية50عرب  ن دمشق-المكتبات والمعلومات12411741إنكلي 

ي سوري2002الهامشاهر فراس الذيابدمشق615260 دمشق-المكتبات والمعلومات11101610فرنسياألول50عرب 

ي سوري1982باهيهعامر سليم سويدالالذقية622535 ياألول40عرب  ن الالذقية-المكتبات والمعلومات17142114إنكلي 

ي سوري2002هديهامل محمد عز الدينريف دمشق632251 ياألول85عرب  ن دمشق-الحقوق17402590إنكلي 

ي سوري2002ثميهبيان خالد الحسنحماة646586 ياألول100عرب  ن دمشق-الحقوق14302430إنكلي 

ي سوري2003نرسينمحمد عبادى شعالن الشيخ اسعددمشق654591 دمشق-الحقوق16862336فرنسيالثانية65عرب 

ي سوري2000سهامأحمد محمدأسامه الخطيبدمشق669808 يالثانية100عرب  ن دمشق-الحقوق12812281إنكلي 

ي سوري1998داللصبا ابراهيم محمددمشق6715203 ياألول70عرب  ن درعا-الحقوق14862186إنكلي 

ي سوري1994 نوفهيزن نعيم الباشنديدرعا681849 درعا-الحقوق12771977فرنسياألول70عرب 

ي سوري2000فريدهينال هزاع المحاميددرعا6984 ياألول65عرب  ن درعا-الحقوق12991949إنكلي 
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ي سوري2002آمالطارق محمد زياد عسكردرعا704076 ياألول50عرب  ن درعا-الحقوق13741874إنكلي 

ي سوري2003مديحهسليمان جمعه العيسالسويداء71444 القنيطرة-الحقوق16082258فرنسيالثانية65عرب 

ي سوري2003بديعهمحمد احمد طيجنريف دمشق72681 القنيطرة-الحقوق13142014فرنسياألول70عرب 

يدمشق737927
ن
فاب همصعب عبد الرؤف ارسر ي سوري2002سمي  القنيطرة-الحقوق12451645فرنسياألول40عرب 

ي سوري2001جميلهبالل هيثم حيصوحماة741761 حلب-الحقوق14942494فرنسيالثانية100عرب 

ي سوري2002فاطمحنان محمد السنيدالرقة754817 ياألول80عرب  ن حلب-الحقوق14712271إنكلي 

ي سوري1996وفاءحبيب عدنان العيسحماة761822 حلب-الحقوق15022102فرنسياألول60عرب 

ي سوري1993ازدهارمالك زهي  محمدحلب774170 ياألول80عرب  ن حلب-الحقوق12912091إنكلي 

ي سوري2000مننالملهم عبد الحميد مصلحدمشق789706 دير الزور-الحقوق14811781فرنسياألول30عرب 

ى حمزه حسنالحسكة793250 ي سوري2002فضهبرسر دير الزور-الحقوق12201720فرنسياألول50عرب 

ي سوري2000زهيهعبد السالم احمد السليمانالحسكة802178 يالثانية70عرب  ن الحسكة-الحقوق13702070إنكلي 

نالرقة81297 س الحسي  ي سوري2002فاتنبرسر بيي  الحسكة-الحقوق12941894فرنسيالثانية60عرب 

ي سوري2002عائشهاري    ج بشي  الحمودالحسكة823008 ياألول50عرب  ن الحسكة-الحقوق13311831إنكلي 

ي سوري2003نشميةيوسف رياض عليالحسكة831467 ياألول50عرب  ن الحسكة-الحقوق13161816إنكلي 

نطرطوس842150 ي سوري2003عفراءهزار عبد الهادي شاهي  يالثانية70عرب  ن الالذقية-الحقوق18072507إنكلي 

ي سوري2001تغريدمحمد علي عليالالذقية853094 ياألول75عرب  ن الالذقية-الحقوق17472497إنكلي 

ي سوري2002سمرزين العابدين بسام هيفاالالذقية862399 ياألول70عرب  ن الالذقية-الحقوق17412441إنكلي 

نالالذقية87259 ي سوري2004سناءيوسف محمد سعيد األمي  يالثانية70عرب  ن الالذقية-الحقوق16432343إنكلي 

ي سوري2003بثينهمقداد حسن االحمدحمص88368 حمص-الحقوق16972697فرنسياألول100عرب 

ي سوري2003هندايه احمد العبودحماة896298 حمص-الحقوق16092509فرنسياألول90عرب 

ي سوري2000نجاحمجد سهيل كحيلحماة903017 ياألول80عرب  ن حمص-الحقوق15612361إنكلي 

ي سوري2003محاسنمحمد سعيد معمر السعديحماة9127 يالثانية65عرب  ن حمص-الحقوق15862236إنكلي 

ي سوري2003سناءهشام علي صائم سليمالقنيطرة9254 يالثانية40عرب  ن دمشق-الت ربية المناهج وطرائق التدريس13771777إنكلي 
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ي سوري1998ريماعدي عبد الرحمن الهاديالرقة93475 ياألول50عرب  ن دمشق-الت ربية المناهج وطرائق التدريس12111711إنكلي 

ي سوري1983سلمانعام خالد خبيهريف دمشق945396 دمشق-الت ربية المناهج وطرائق التدريس11921692فرنسياألول50عرب 

ي سوري2000آمنهمروه حسن خرزومريف دمشق957050 يالثانية30عرب  ن دمشق-الت ربية المناهج وطرائق التدريس13821682إنكلي 

ي سوري2000آمنهتيسي  محمد حمودعثمانالرقة96301 حلب-الت ربية المناهج وطرائق التدريس13891939فرنسياألول55عرب 

ي سوري1999فاطمهنور يوسف قره جهالالذقية978136 ياألول70عرب  ن بية المناهج وتقنيات التعليم15632263إنكلي  الالذقية-الي 

ي سوري2002هيالنهعمار محمد ابراهيمالالذقية981323 ياألول65عرب  ن بية المناهج وتقنيات التعليم15982248إنكلي  الالذقية-الي 

ي سوري2003اخالصهديل بالل جانوديالالذقية995792 بية المناهج وتقنيات التعليم13741924فرنسياألول55عرب  الالذقية-الي 

يحمص1002611 ي سوري2002رقيهعبد الرحمن خالد الزعن  بية المناهج وطرائق التدريس12202220فرنسياألول100عرب  حمص-الي 

ي سوري2003ميساءتيماء صدام النفرهحمص1016769 بية المناهج وطرائق التدريس13532103فرنسيالثانية75عرب  حمص-الي 

ي سوري1999رقيهبسام فرج سليمانحمص1021990 بية المناهج وطرائق التدريس11052095فرنسياألول99عرب  حمص-الي 

ي سوري2000رندهساره خالد عدالنطرطوس1033321 يالثانية80عرب  ن بية المناهج وطرائق التدريس12202020إنكلي  حمص-الي 

ي سوري2000ميماريا طارق طالب آغادمشق10415302 ياألول100عرب  ن بية 14282428إنكلي  دمشق-(علم النفس)الي 

ي سوري2004نبيلهعمار امي  نرصريف دمشق105173 بية 18862386فرنسياألول50عرب  دمشق-(علم النفس)الي 

ي سوري2000مجدساره ربيع كنعانريف دمشق1069224 بية 15062206فرنسيالثانية70عرب  دمشق-(علم النفس)الي 

ي سوري2002رحابارساء مىحي الدين الرفاعيريف دمشق1078335 يالثانية70عرب  ن بية 15042204إنكلي  دمشق-(علم النفس)الي 

ي سوري1999ميرسميس محمدجمعه خليفهدمشق10815201 ياألول70عرب  ن بية 15032203إنكلي  دمشق-(علم النفس)الي 

ي سوري1978يرسىنجوى محمدعلي ابوربعيهحماة1099889 بية 16592659فرنسياألول100عرب  حمص-(علم النفس)الي 

ي سوري2000ندىنضال خالد حوريهحمص1103747 ياألول70عرب  ن بية 14812181إنكلي  حمص-(علم النفس)الي 

ي سوري2002هناءإالف داعور الصاللالرقة1114020 ياألول70عرب  ن بية 13052005إنكلي  حمص-(علم النفس)الي 

ي سوري2003فكرتأحمد خرصن حجازيحمص112217 بية 16491999فرنسيالثانية35عرب  حمص-(علم النفس)الي 

ي سوري2002روعةبراءه سليمان باكي دمشق11315301 بي   ة الخاصة13902090فرنسياألول70عرب  دمشق-الي 

ي سوري2002عواطفبراءه محمد سعيدريف دمشق1143027 يالثانية60عرب  ن بي   ة الخاصة13971997إنكلي  دمشق-الي 

يدمشق11515204
ن
ن الميداب ي سوري1972رقيهمنن حسي  ياألول60عرب  ن بي   ة الخاصة13411941إنكلي  دمشق-الي 
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يدمشق11615402
ي سوري2002رب ندى أيمن العاتف  ياألول50.5عرب  ن بي   ة الخاصة13411846إنكلي  دمشق-الي 

ي سوري1988صباحعمار عبد الرحمن الحافظدمشق1179812 ياألول100عرب  ن دمشق-الش        ريعة16182618إنكلي 

يدمشق1189804
 
ي سوري2003ندىعبدالكريم عبدهللا الدسوف يالثانية100عرب  ن دمشق-الش        ريعة15282528إنكلي 

ي سوري1994هناديمحمدنور طارق النمردمشق1199815 ياألول100عرب  ن دمشق-الش        ريعة15042504إنكلي 

يدمشق1209805
 
ي سوري2002ندىمحمد عبدهللا الدسوف ياألول100عرب  ن دمشق-الش        ريعة13722372إنكلي 

ن احمد الصاطرمشحلب1213669 ي سوري2000زهيدهحسي  ياألول95عرب  ن حلب-الش        ريعة13552305إنكلي 

ي سوري2001شمسهأسامه رضوان الجدعانحماة1221563 حلب-الش        ريعة13451995فرنسياألول65عرب 

يدمشق1239803
ي سوري2004فدوىجواد محمد البوسر دمشق-العلوم السياسية15532453فرنسياألول90عرب 

ي سوري1998سمرمحمدبالل سامر المرصيدمشق1249722 يالثانية70عرب  ن دمشق-العلوم السياسية17092409إنكلي 

ي سوري1974رجاءحسان فوزي فرحاتحماة1251836 ياألول100عرب  ن دمشق-العلوم السياسية12052205إنكلي 

ي سوري2001ابتسامادهم احمد الهاللدرعا126902 يالثانية38.1عرب  ن ي إلدارة األعمال والتسويق13341715إنكلي 
ن
دمشق-المعهد التقاب

ي سوري2000سميحهميسم جهاد يوسفدمشق1277995 ياألول30عرب  ن ي إلدارة األعمال والتسويق13941694إنكلي 
ن
دمشق-المعهد التقاب

ي سوري2002سوسنعبي  محمد الجدبهريف دمشق1287003 ي إلدارة األعمال والتسويق11821582فرنسيالثانية40عرب 
ن
دمشق-المعهد التقاب

ن عمر عوضحلب1293670 ي سوري1999جمولحسي  ي إلدارة األعمال والتسويق13631963فرنسيالثانية60عرب 
ن
حلب-المعهد التقاب

ي سوري2000وهيبةفهيمة بسام ابو بكرحلب1309581 ي إلدارة األعمال والتسويق13351835فرنسيالثانية50عرب 
ن
حلب-المعهد التقاب

ي سوري2001سميهمصعب محمد سعيد حمويحلب1314046 ياألول55عرب  ن ي إلدارة األعمال والتسويق11561706إنكلي 
ن
حلب-المعهد التقاب

ن الحمودحماة132534 ي سوري2002مهديهمحمد حسي  ي إلدارة األعمال والتسويق14341534فرنسيالثانية10عرب 
ن
حلب-المعهد التقاب

ي سوري2002عليامهند احمد الحالقالقنيطرة133334 12001450فرنسياألول25عرب 
عية والعربية -المعهد المتوسط للعلوم الرسر

دمشق
هعلي ثابت الخدامالالذقية1342679 ي سوري1986امي  ياألول50عرب  ن جميع الرغبات مرفوضة17422242إنكلي 

ي سوري2001وفاءطارق عمر ديبدمشق1359809 ياألول100عرب  ن جميع الرغبات مرفوضة11822182إنكلي 

ي سوري1992وفاءوسام خالد الطه االحمديحلب1363685 جميع الرغبات مرفوضة12012151فرنسياألول95عرب 

ي سوري2004هناديمحمد لورنس محمد عماد بهادرحمص13790 ياألول65عرب  ن جميع الرغبات مرفوضة14772127إنكلي 

ن احمد االحمدحلب1389106 ي سوري1995جوريةياسمي  جميع الرغبات مرفوضة15572057فرنسياألول50عرب 
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ي سوري2000ميادهريم اسامه المدللريف دمشق1396964 جميع الرغبات مرفوضة17031927فرنسيالثانية22.4عرب 

ي سوري1990فطومةحنان جاسم الجلوديحمص1408333 يالثانية50عرب  ن جميع الرغبات مرفوضة13851885إنكلي 

ي سوري2003عايداعبقر رامح خليلحمص141671 ياألول20عرب  ن جميع الرغبات مرفوضة16481848إنكلي 

ي عبدالرحيم زكاردمشق14215202
ن
ي سوري1980اعتدالاماب جميع الرغبات مرفوضة16611711فرنسيالثانية5عرب 

ي سوري2001ثناءشيخ يحن  عبدالرزاق شيخ عثمانالحسكة1432132 ياألول50عرب  ن جميع الرغبات مرفوضة11081608إنكلي 

ي سوري2003لطفيهمحمد عبد الرحمن الرزوقحمص1441001 جميع الرغبات مرفوضة11051605فرنسياألول50عرب 

ين حسن نقشبنديدمشق14514740 هشي  ي سوري1983خرصن جميع الرغبات مرفوضة11871587فرنسيالثانية40عرب 

ي سوري2002قمرمصطفن مازن رباحدمشق1465964 جميع الرغبات مرفوضة15221572فرنسيالثانية5عرب 

ي سوري2001مريممحمد وليد المحموددرعا1471655 ياألول30عرب  ن جميع الرغبات مرفوضة12391539إنكلي 

ي سوري2002منارشهد احمد اسماعيلريف دمشق1489369 جميع الرغبات مرفوضة12401490فرنسيالثانية25عرب 

ي موفق خداورديدمشق1494845
ن
ي سوري2003باسمههاب يالثانية21.4عرب  ن جميع الرغبات مرفوضة12231437إنكلي 
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