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الرغبة المقبول فيهامعدل التفاضلدورة التفاضللغة التفاضلتاريخ الوالدةاالماالسم الثالثيمصدر الشهادةرقم االكتتابم
 مرعي نوحالسعودية110120198

ية2003ليناتقى ز دمشق- الهندسة المعلوماتية 100اوىلاالنكلي 

ية2004ازدهار نايفةلبابة رائد نايفةالسعودية210120095 ز دمشق- الهندسة المعلوماتية 99.765اوىلاالنكلي 

ية2003براعمعال عماد شمس الدينالسعودية310120784 ز دمشق- الهندسة المعلوماتية 99.686اوىلاالنكلي 

ية2003خزنههديل محمد سعيد المحسنالسعودية410121252 ز دمشق- الهندسة المعلوماتية 99.648اوىلاالنكلي 

ية2003هناءعمر عمران السحليالسعودية510120906 ز دمشق- الهندسة المعلوماتية 99.589اوىلاالنكلي 

كالسعودية610121501 ية2003سارةلونا محمود اليى ز دمشق- الهندسة المعلوماتية 99.576اوىلاالنكلي 

ية2003رنامنز ايمن رشيدالسعودية710120819 ز دمشق- الهندسة المعلوماتية 99.53اوىلاالنكلي 

ية2003أسماءنور محمد بشار ابو شعرالسعودية810121405 ز دمشق- الهندسة المعلوماتية 99.529اوىلاالنكلي 

ية2003خالدوليد خالد خلفالسعودية910121239 ز دمشق- الهندسة المعلوماتية 99.516اوىلاالنكلي 

اتالسعودية1010120821 ية2004كوكبمحمد احمد النصي  ز دمشق- الهندسة المعلوماتية 99.471اوىلاالنكلي 

يف الحجارالسعودية1110121014 ية2003هدىرغد محمد شر ز دمشق- الهندسة المعلوماتية 99.471اوىلاالنكلي 

ية2003عائشهمنار عبد الخالق العبيديالسعودية1210121369 ز دمشق- الهندسة المعلوماتية 99.457اوىلاالنكلي 

يالسعودية1310121091
ى
ية2003ريم االحمدرأفت محمد بشار مصاصات ز دمشق- الهندسة المعلوماتية 99.442اوىلاالنكلي 

ية2003شذىعدنان محمد ديابالسعودية1420130024 ز حلب- الهندسة المعلوماتية 99.648اوىلاالنكلي 

ية2003سهااالء احمد اياد علولوالسعودية1520130036 ز حلب- الهندسة المعلوماتية 99.6اوىلاالنكلي 

ية2003ايمانسيما محمد قونيه ىليالسعودية1620130040 ز حلب- الهندسة المعلوماتية 99.559اوىلاالنكلي 

ية2004سوسنعمر عبدهللا غزالالسعودية1720130745 ز حلب- الهندسة المعلوماتية 99.236اوىلاالنكلي 

ية2003لميسعبد الرحمن عماد شقرهالسعودية1810121090 ز حلب- الهندسة المعلوماتية 98.849اوىلاالنكلي 

يالسعودية1920130323 ية2003ريمشهد غسان بالج  ز حلب- الهندسة المعلوماتية 98.648اوىلاالنكلي 

ية2002أمينهايهم احمد الهنديالسعودية2020131081 ز حلب- الهندسة المعلوماتية 98.53اوىلاالنكلي 
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يالسعودية2120130573 ية2004قطنهخزنه مرعي الحاج  ز حلب- الهندسة المعلوماتية 98.5اوىلاالنكلي 

يالسعودية2220131169
ى
ية2003رغدعبد اللطيف عماد االت ز حلب- الهندسة المعلوماتية 98.303اوىلاالنكلي 

ه عبدهللا المحمدالسعودية2320130333 ية2003الجازيهسمي  ز حلب- الهندسة المعلوماتية 98.291اوىلاالنكلي 

ية2003ليناعبد هللا حسام ابو العالياالسعودية2410121455 ز حلب- الهندسة المعلوماتية 98.152اوىلاالنكلي 

ية2003سوزانأحمد جمعة العبد الرحمنالسعودية2510120971 ز حلب- الهندسة المعلوماتية 98.031اوىلاالنكلي 

 الحاج عليالسعودية2620131560
ية2003أمينةيوسف مصطقز ز حلب- الهندسة المعلوماتية 97.182اوىلاالنكلي 

ية2003فاطمه العليساره عبد الرحمن السويلمالسعودية2740050712 ز الالذقية- الهندسة المعلوماتية 99.6اوىلاالنكلي 

قدارالسعودية2840050684 ية2003سلوىعبد الرحمن علي بي  ز الالذقية- الهندسة المعلوماتية 99.546اوىلاالنكلي 

ية2003بارعهنور الدين عبدهللا نبعالسعودية2940051321 ز الالذقية- الهندسة المعلوماتية 97.819اوىلاالنكلي 

ية2004ابتسامعبد الرحمن حسام العبيدالسعودية3010121298 ز الالذقية- الهندسة المعلوماتية 95.637اوىلاالنكلي 

اريالسعودية3110121459 ية2003باسمهمحمد أحمد فرحان الشر ز الالذقية- الهندسة المعلوماتية 92.243اوىلاالنكلي 

يعبد الرحمن احمد حمشوالسعودية3240050863 ية2003خلود مكتن  ز الالذقية- الهندسة المعلوماتية 87.03اوىلاالنكلي 

ية2004حنانساري ايمن العثمانالسعودية3330110120 ز حمص- الهندسة المعلوماتية 99.688اوىلاالنكلي 

ية2003نوررجاء محمد أدهم الفيصلالسعودية3430111167 ز حمص- الهندسة المعلوماتية 99.559اوىلاالنكلي 

ية2004دانيهدالل محمد اياد ايوبالسعودية3530110007 ز حمص- الهندسة المعلوماتية 99.516اوىلاالنكلي 

ية2003يشهسامر عبد الكريم زين العابدينالسعودية3610120485 ز حمص- الهندسة المعلوماتية 99.308اوىلاالنكلي 

ية2003نىهحسن خالد صوفانالسعودية3730110519 ز حمص- الهندسة المعلوماتية 98.853اوىلاالنكلي 

ز مرهف ضحيكالسعودية3830110629 ية2003دارينحني  ز حمص- الهندسة المعلوماتية 97.546اوىلاالنكلي 

ية2003وفاءعبيده غياس الحريريالسعودية3910120967 ز حمص- الهندسة المعلوماتية 96.853اوىلاالنكلي 

ية2003نازكمحمد نارص عثمان العثمانليالسعودية4050070859 ز حمص- الهندسة المعلوماتية 94.985اوىلاالنكلي 

ية2003ختاماسامه عبد العزيز العبد الكريمالسعودية4150071572 ز حمص- الهندسة المعلوماتية 93.782اوىلاالنكلي 
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ية2002منالاشار عماد اقرعالسعودية4230111024 ز حمص- الهندسة المعلوماتية 89.589اوىلاالنكلي 

ية2003رانياماسه خالد غنيمهالسعودية4310121300 ز دمشق- الهندسة المدنية 100اوىلاالنكلي 

ية2004رشاجودي ابراهيم عليالسعودية4410121420 ز دمشق- الهندسة المدنية 99.736اوىلاالنكلي 

ية2003هيفاءعلي عبد الرحمن عصفورالسعودية4510120873 ز دمشق- الهندسة المدنية 99.697اوىلاالنكلي 

ية2003نورهانعبد االله باسم حاج ابراهيمالسعودية4610120866 ز دمشق- الهندسة المدنية 99.576اوىلاالنكلي 

ية2004خولهمحمد محمود الصالحالسعودية4710121061 ز دمشق- الهندسة المدنية 99.471اوىلاالنكلي 

يالسعودية4810121414
ز
ية2003مريمعليا عقيل الكيالت ز دمشق- الهندسة المدنية 99.455اوىلاالنكلي 

ية2003منزسميه مازن االطرشالسعودية4910120204 ز دمشق- الهندسة المدنية 99.394اوىلاالنكلي 

ية2003رزانمحمد عبد الرحيم جابرالسعودية5010121532 ز دمشق- الهندسة المدنية 99.152اوىلاالنكلي 

ية2003ابتسامنانسي جمال الساعيالسعودية5110120396 ز دمشق- الهندسة المدنية 99اوىلاالنكلي 

ية2003صفيهمالك منصور مجي الدينالسعودية5210120211 ز دمشق- الهندسة المدنية 98.938اوىلاالنكلي 

ية2003أملفاطمة علي عبد العزيزالسعودية5310120953 ز دمشق- الهندسة المدنية 98.883اوىلاالنكلي 

ية2003صفاءعبد اللطيف نادر نبعةالسعودية5410121145 ز دمشق- الهندسة المدنية 98.765اوىلاالنكلي 

ز ماهر الناطورالسعودية5510120189 ية2004ميسلي  ز دمشق- الهندسة المدنية 98.589اوىلاالنكلي 

ية2003عبي رهف مفيد االطرشالسعودية5610120202 ز دمشق- الهندسة المدنية 98.394اوىلاالنكلي 

ية2003نجوى العيسرغد هيثم الشاردالسعودية5710121089 ز دمشق- الهندسة المدنية 98.206اوىلاالنكلي 

ية2004يشىمحمد رامي صالح مقرشالسعودية5820130571 ز حلب- الهندسة المدنية 99.243اوىلاالنكلي 

ية2002سعادنارص عبد العزيز المزعلالسعودية5920131363 ز حلب- الهندسة المدنية 99.243اوىلاالنكلي 

ية2004هدىمحمد جواد عبد الحكيم سيد درويشالسعودية6020130030 ز حلب- الهندسة المدنية 99.206اوىلاالنكلي 

ية2001جليلهغزال محمد فتوحالسعودية6120130453 ز حلب- الهندسة المدنية 98.394اوىلاالنكلي 

ية2003مارييتفيمي انور طوبالالسعودية6220130443 ز حلب- الهندسة المدنية 98.234اوىلاالنكلي 
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ية2004روعهعبد الرحمن دياب هنداويالسعودية6320131334 ز حلب- الهندسة المدنية 98.152اوىلاالنكلي 

ية2003زهرةاسامه فياض الخلفالسعودية6420131358 ز حلب- الهندسة المدنية 97.265اوىلاالنكلي 

ى تركي االبراهيمالسعودية6510120462
ية2003فاطمهبشر ز حلب- الهندسة المدنية 97.118اوىلاالنكلي 

ية2004جازيهقيس متعب الجاسمالسعودية6620131188 ز حلب- الهندسة المدنية 96.971اوىلاالنكلي 

يالسعودية6720130752 ية2003سوسنحمزه محمد مغرت  ز حلب- الهندسة المدنية 96.118اوىلاالنكلي 

ية2003بتولمحمد زكي محمد كمال ناطورالسعودية6820131558 ز حلب- الهندسة المدنية 96اوىلاالنكلي 

ية2003فاطمهخليف صالح الجهامالسعودية6910121489 ز حلب- الهندسة المدنية 95.788اوىلاالنكلي 

ية2003ايماننجم عمر هوشانالسعودية7020131275 ز حلب- الهندسة المدنية 95.75اوىلاالنكلي 

ية2003الهاممحمد عبدهللا محمدالسعودية7120131360 ز حلب- الهندسة المدنية 95.75اوىلاالنكلي 

يالسعودية7210121434
ز
ية2003سارهمحمد هاشم ابراهيم العجالت ز حلب- الهندسة المدنية 92.677اوىلاالنكلي 

ية2003ريمعبد الرحمن خالد عينوصالسعودية7340050613 ز الالذقية- الهندسة المدنية 99.576اوىلاالنكلي 

اءالسعودية7410120234 ية2003صباححمزه محمد ضياء الخضز ز الالذقية- الهندسة المدنية 98.182اوىلاالنكلي 

ية2003ريمدانيه زكريا اسماعيلالسعودية7540051152 ز الالذقية- الهندسة المدنية 96.656اوىلاالنكلي 

ية2003مريومه المحمدخالد محمد الشيخالسعودية7640050901 ز الالذقية- الهندسة المدنية 96.295اوىلاالنكلي 

ية2003هدىيمامه عبدهللا العبدالسعودية7720130037 ز الالذقية- الهندسة المدنية 92.383اوىلاالنكلي 

ية2003ديمهسحر عبد المالك قصليالسعودية7830110420 ز حمص- الهندسة المدنية 99.971اوىلاالنكلي 

ية2004فاتنعبد القادر محمود قرنداشالسعودية7930110554 ز حمص- الهندسة المدنية 98.5اوىلاالنكلي 

ية2003بدريهماجد تركي خرميطالسعودية8010121260 ز حمص- الهندسة المدنية 97.177اوىلاالنكلي 

ية2004ماريهوائل محمد البشهالسعودية8130111424 ز حمص- الهندسة المدنية 97.059اوىلاالنكلي 

ية2003نهادعبي  احمد غنومالسعودية8210120703 ز حمص- الهندسة المدنية 93.879اوىلاالنكلي 

يالسعودية8330110009
ية2004غاليهمصطقز مجد الدندشر ز حمص- الهندسة المدنية 91.589اوىلاالنكلي 
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ية2003وفاءهيا زياد المحمدالسعودية8450070015 ز حماة- الهندسة المدنية 99.728اوىلاالنكلي 

يالسعودية8550070256
ز
ية2003فريزهمريم عبد الرحمن عروات ز حماة- الهندسة المدنية 99.648اوىلاالنكلي 

ية2004نشينآسيه مهند بغداديالسعودية8650070583 ز حماة- الهندسة المدنية 99.637اوىلاالنكلي 

اء بشي  شيخ النجارينالسعودية8750071144 ية2003سمرالي  ز حماة- الهندسة المدنية 99.5اوىلاالنكلي 

ية2003نهله برغلفايز حازم برغلالسعودية8850070427 ز حماة- الهندسة المدنية 98.031اوىلاالنكلي 

ية2003زهرهاحمد عبد العزيز خليلالسعودية8950071296 ز حماة- الهندسة المدنية 97.607اوىلاالنكلي 

ية2004فطمهورده جوري محمود السقاالسعودية9050071048 ز حماة- الهندسة المدنية 97.5اوىلاالنكلي 

كاويالسعودية9150071461 ية2003طلهعبد الرحمن ممدوح العبيد اليى ز حماة- الهندسة المدنية 94.971اوىلاالنكلي 

ية2002انتصاراالء صالح الشعبانالسعودية9210121246 ز الحسكة- الهندسة المدنية 94.267اوىلاالنكلي 

ية2004انتصارعالء صالح الشعبانالسعودية9310121247 ز الالذقية- الهندسة المساحية والجيوماتية 94.091اوىلاالنكلي 

ية2004رنا رفاعيشام مجي الدين رفاعيالسعودية9410030013 ز دمشق- الهندسة المعمارية 93.236اوىلاالنكلي 

ية2003رائدهشهد محمد جمال نهارالسعودية9510120547 ز الالذقية- الهندسة المعمارية 95.122اوىلاالنكلي 

ية2004صباححكمت محمد مروان سويدانالسعودية9630110006 ز حمص- الهندسة المعمارية 98.853اوىلاالنكلي 

يالسعودية9710120166 ية2003لمياءهديل عبد اللطيف الشلن  ز حمص- الهندسة المعمارية 98.563اوىلاالنكلي 

ية2003حميدهاالء فائز محمدالسعودية9810121385 ز ونيات واالتصاالت 99اوىلاالنكلي  دمشق- هندسة اإللكيى

ية2003فاطمهرامي وليد شحادهالسعودية9910120804 ز ونيات واالتصاالت 97.607اوىلاالنكلي  دمشق- هندسة اإللكيى

ية2003فيحاءراما زياد حنيفةالسعودية10010120269 ز ونيات واالتصاالت 97.559اوىلاالنكلي  دمشق- هندسة اإللكيى

ية2003ساريهوداد حسان الرفاعيالسعودية10110121493 ز ونيات واالتصاالت 97.559اوىلاالنكلي  دمشق- هندسة اإللكيى

ية2003روضهعدنان احمد العبدالسعودية10210120106 ز ونيات واالتصاالت 97.273اوىلاالنكلي  دمشق- هندسة اإللكيى

يالسعودية10310120414 ية2004سمر عطايانبيل غسان الخضز ز ونيات واالتصاالت 97.265اوىلاالنكلي  دمشق- هندسة اإللكيى

ية2003زبيدهأحمد محمد  عدنان الغزيالسعودية10410120169 ز ونيات واالتصاالت 97.118اوىلاالنكلي  دمشق- هندسة اإللكيى

5/12



السعودية-مصدر الشهادة القوائم اإلسمية للطالب المقبولين في مفاضلة السوري غير مقيم العلمي 

2022-2021للعام الدراسي 

باقي االختصاصات

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

يليل رأفت اسماعيلالسعودية10510120311 ية2004جميلة الحاج  ز ونيات واالتصاالت 96.942اوىلاالنكلي  دمشق- هندسة اإللكيى

ية2003سمربشار عدنان صبحيهالسعودية10610121540 ز ونيات واالتصاالت 96.736اوىلاالنكلي  دمشق- هندسة اإللكيى

اء اكرم حبشالسعودية10710121209 ية2003ديمهالي  ز ونيات واالتصاالت 95.97اوىلاالنكلي  دمشق- هندسة اإللكيى

ية2004نجاةرؤى خليل ملصالسعودية10810121579 ز دمشق- هندسة الحواسيب واألتمتة 99.853اوىلاالنكلي 

ية2003غفرانحمزة محمد حسان القصارالسعودية10910121206 ز دمشق- هندسة الحواسيب واألتمتة 99.425اوىلاالنكلي 

ية2003سوزانبكر خالد دك البابالسعودية11010120611 ز دمشق- هندسة الحواسيب واألتمتة 98.059اوىلاالنكلي 

ية2004نوالعبد الرحيم محمد الخلفالسعودية11110120957 ز دمشق- هندسة الحواسيب واألتمتة 96.44اوىلاالنكلي 

ية2002صالحهصفا مروان الطعيسانالسعودية11210120495 ز دمشق- هندسة الحواسيب واألتمتة 96.097اوىلاالنكلي 

ية2004هندكنان عبد هللا المظلومالسعودية11310120497 ز دمشق- هندسة الحواسيب واألتمتة 95.94اوىلاالنكلي 

ية2003رائدةرغد فاروق سيجرالسعودية11410120267 ز دمشق- هندسة الحواسيب واألتمتة 93.829اوىلاالنكلي 

ية2003مؤمنةشام محسن تقلسالسعودية11510121387 ز دمشق- هندسة الحواسيب واألتمتة 92.765اوىلاالنكلي 

 محمد علي العجيليالسعودية11610121233
ية2003غادهبشر ز دمشق- هندسة الحواسيب واألتمتة 90.728اوىلاالنكلي 

يالسعودية11710120869 ية2003فاطمةعبد هللا محمد سمي  الشلن  ز دمشق- هندسة الحواسيب واألتمتة 80.657اوىلاالنكلي 

ية2003لميسانس اياد السقالالسعودية11810120126 ز دمشق- هندسة الطاقة الكهربائية 98.148اوىلاالنكلي 

 علي سوسقالسعودية11910121291
ز ية2003غزالهحسي  ز دمشق- هندسة الطاقة الكهربائية 97.53اوىلاالنكلي 

ية2003ميساءعبادة معن الحشيشالسعودية12010121390 ز دمشق- هندسة الطاقة الكهربائية 95.122اوىلاالنكلي 

ية2003نوالمحمد ايمن النعيميالسعودية12110121012 ز دمشق- هندسة الطاقة الكهربائية 92.295اوىلاالنكلي 

ية2003هبهشام جمال البدويالسعودية12210121458 ز دمشق- هندسة التصميم الميكانيكي 98.795اوىلاالنكلي 

ية2003نوارسوسن سليمان الشاميالسعودية12330110163 ز دمشق- الهندسة الطبية 99.736اوىلاالنكلي 

ية2003لميسرشا يحن  االديبالسعودية12410121336 ز دمشق- الهندسة الطبية 99.543اوىلاالنكلي 

ية2003حليمهعائده محمد غزوان مسكهالسعودية12510121243 ز دمشق- الهندسة الطبية 99.389اوىلاالنكلي 
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ية2003فاطمهدلع بسام النفوريالسعودية12610121067 ز دمشق- الهندسة الطبية 99.382اوىلاالنكلي 

ية2004ساميهنور اياد دعدوشالسعودية12710121040 ز دمشق- الهندسة الطبية 99.265اوىلاالنكلي 

ية2003ايماننور زكي االسماعيلالسعودية12810120927 ز دمشق- هندسة الميكانيك العام 96.334اوىلاالنكلي 

ية2003غصونمحمد خي  مصطقز الرجبالسعودية12910121545 ز دمشق- هندسة السيارات واآلليات الثقيلة 89.425اوىلاالنكلي 

ية2003رويدةالنا عبد المنعم العثمانالسعودية13020131191 ز حلب- هندسة االتصاالت 99.706اوىلاالنكلي 

ية2002صالحهمحمد حسن الحمدانالسعودية13120131268 ز حلب- هندسة االتصاالت 94.728اوىلاالنكلي 

ية2001فاطمهعبد الرزاق محمد محمدالسعودية13210120806 ز حلب- هندسة االتصاالت 93.706اوىلاالنكلي 

ية2003رقيهسعاد عبد المعطي عريانالسعودية13320130994 ز حلب- هندسة االتصاالت 91.942اوىلاالنكلي 

زالسعودية13420131189 ية2003فطيمعمار ابراهيم الحسي  ز حلب- هندسة االتصاالت 86.089اوىلاالنكلي 

ية2003ظاللاويس محمد حضيالسعودية13520131613 ز حلب- هندسة االتصاالت 83.91اوىلاالنكلي 

ية2003خديجهعبد الرحمن بشي  خرسهالسعودية13620131086 ز حلب- هندسة الحواسيب 95.853اوىلاالنكلي 

ية2003ريممحمد يوسف حسام الدين كرديالسعودية13720131550 ز حلب- هندسة الحواسيب 95.849اوىلاالنكلي 

ية2003ايثارفاضل محمد رامي الحاج محمدالسعودية13820130750 ز حلب- هندسة الحواسيب 92.383اوىلاالنكلي 

ية2004ايمانمحمد ياش العلي الحمدالسعودية13910120827 ز حلب- هندسة الحواسيب 90.091اوىلاالنكلي 

ية2003مؤمنهمحمد يمان رياض اسعدالسعودية14020130833 ز حلب- هندسة الميكاترونيك 98.148اوىلاالنكلي 

ية2003صفاءعمر عصام يونسالسعودية14120130325 ز حلب- هندسة الميكاترونيك 97.412اوىلاالنكلي 

ية2004زهراءحسن يوسف باكي السعودية14220130022 ز حلب- هندسة الميكاترونيك 95.813اوىلاالنكلي 

ية2003جوانانبيل طارق االمامالسعودية14320130891 ز حلب- هندسة الميكاترونيك 93.648اوىلاالنكلي 

ية2003نورهعبد الرحمن بكري زينوالسعودية14420130176 ز حلب- هندسة الميكاترونيك 92.886اوىلاالنكلي 

ه محمد اختيارالسعودية14540051592 ية2003ريمسمي  ز ان 99.206اوىلاالنكلي  حلب- هندسة الطي 

ية2003بثينةأمجد يوسف ديبالسعودية14620131552 ز ان 95.618اوىلاالنكلي  حلب- هندسة الطي 
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ية2002صفاء ابو غنيمهزار فخري مغمومهالسعودية14750071470 ز ان 95.589اوىلاالنكلي  حلب- هندسة الطي 

ية2003نضهعمار خليفه العليالسعودية14810121001 ز ان 93.936اوىلاالنكلي  حلب- هندسة الطي 

ية2003تماماحمد اسعد سليمانالسعودية14910120496 ز الالذقية- الهندسة البحرية 81.883اوىلاالنكلي 

ية2003عبي  بالوشجنز حسان سوداالسعودية15040050148 ز الالذقية- الهندسة الطبية 99.677اوىلاالنكلي 

ية2003اميمه حمشوشام نض الدين مرادالسعودية15140050644 ز الالذقية- الهندسة الطبية 99.629اوىلاالنكلي 

ية2003باسمهمهند بشار الملكالسعودية15250070247 ز الالذقية- الهندسة الطبية 99.219اوىلاالنكلي 

يالسعودية15350071537 ية2004روال سالوشيخالد سعد الدين الحلن  ز الالذقية- الهندسة الطبية 98.162اوىلاالنكلي 

ية2003لطفيه البيطاربراء محمد راشد كف الغزالالسعودية15450070700 ز ونيات واالتصاالت 94.576اوىلاالنكلي  حمص- هندسة اإللكيى

بكالسعودية15530110394 ية2003هاالعبد الرحمن محمد الخالد شر ز حمص- هندسة الميكاترونيك 93.648اوىلاالنكلي 

ية2002صبيحةمرح عبد الرحمن االبراهيمالسعودية15620131194 ز حلب - (تقانات الهندسة الحيوية)الهندسة التقنية 98.648اوىلاالنكلي 

ية2003رزانسهر محمد ياش نور الدينالسعودية15720130045 ز حلب - (تقانات الهندسة الحيوية)الهندسة التقنية 97.576اوىلاالنكلي 

ية2003امينهبتول اسماعيل العليويالسعودية15820131179 ز حلب - (تقانات الهندسة الحيوية)الهندسة التقنية 90.148اوىلاالنكلي 

ية2002زهراءيحن  زكريا عداسالسعودية15920130880 ز ولية 98اوىلاالنكلي  حمص- الهندسة البيى

ية2003جميلهفاطمه اسامه زخورالسعودية16010121396 ز ولية 95.375اوىلاالنكلي  حمص- الهندسة البيى

ز عباده هاللالسعودية16130110682 ية2003ميحني  ز حمص- الهندسة الغذائية 94.686اوىلاالنكلي 

ية2002شذىمحمد سعيد عبد هللا ابراهيمالسعودية16210120820 ز ولية 85.265اوىلاالنكلي  دير الزور- الهندسة البيى

ية2003رتابساجده غسان الفرحانالسعودية16310121344 ز دمشق - (تقنيات حاسوب)الكلية التطبيقية 85.91اوىلاالنكلي 

يالسعودية16410121407
ز
ية2004صفاءنور الدين محمود الدومات ز دمشق - (ميكاترونيكس)الكلية التطبيقية 95.97اوىلاالنكلي 

ية2004ريما الحواطمحمد زاهر عبد الماجد حمدالسعودية16550071067 ز حماة- الطب البيطري 86.265اوىلاالنكلي 

يالسعودية16610121162 ية2003كنده خطابفارس احمد بشار الجات  ز دمشق- الزراعة 98.425اوىلاالنكلي 

ية2003سناءايه عاطف الفرحانالسعودية16710121343 ز دمشق- الزراعة 80.657اوىلاالنكلي 
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ية2003ريم الرزيارا سامر سكرالسعودية16810120378 ز دمشق- االقتصــــاد 98.942اوىلاالنكلي 

ية2003سوسنغزل سمي  شندالةالسعودية16910121141 ز دمشق- االقتصــــاد 97اوىلاالنكلي 

ية2003ندىايناس محمد بسام الكاتبالسعودية17010121217 ز دمشق- االقتصــــاد 96.559اوىلاالنكلي 

هامل خالد العبدهللاالسعودية17110121526 ية2003شهي  ز دمشق- االقتصــــاد 93.677اوىلاالنكلي 

ية2003عبي نور الدين خلدون ذي النونالسعودية17210121483 ز دمشق- االقتصــــاد 84.915اوىلاالنكلي 

ية2003منزراما محمد عماد الباباالسعودية17310121147 ز دمشق - (علم الحياة)العلوم 93.912اوىلاالنكلي 

ية2003لمياساره زياد دقماقالسعودية17410120141 ز دمشق - (علم الحياة)العلوم 85.678اوىلاالنكلي 

ية2003ربيعهمصطقز فيصل برغلهالسعودية17510120194 ز دمشق - (الكيمياء)العلوم 99اوىلاالنكلي 

يافنان عمر النجارالسعودية17610121397
ز
ية2003أمات ز دمشق - (الكيمياء)العلوم 92.942اوىلاالنكلي 

ية2004صفاءبتول حسام الواىليالسعودية17710121289 ز دمشق - (اختصاص علم السمعيات)العلوم الصحية 97.353اوىلاالنكلي 

ية2003آمنهخليل امجد رشيدالسعودية17810121231 ز دمشق - (التشخيص والعالج الشعاعي)العلوم الصحية 98.118اوىلاالنكلي 

ية2003هناديليانا محمود عكاشالسعودية17930110603 ز حمص- العلوم الصحية 99.765اوىلاالنكلي 

ية2004هناديشيماء كمال العليالسعودية18010121013 ز حمص- العلوم الصحية 98.824اوىلاالنكلي 

ية2004هناديزهراء كمال العليالسعودية18110121015 ز حمص- العلوم الصحية 98.824اوىلاالنكلي 

ية2003زكاءبيان مجي الدين كراكرالسعودية18210120216 ز حمص- العلوم الصحية 98.383اوىلاالنكلي 

ية2003سهي ملك عماد شماالسعودية18330110247 ز حمص- العلوم الصحية 97.819اوىلاالنكلي 

يالسعودية18410121047 ية2003فدوىايه رضوان الجباخنج  ز حمص- العلوم الصحية 97.559اوىلاالنكلي 

ية2004رغدهرغد عبد الكريم كنعانالسعودية18510121576 ز حمص- العلوم الصحية 97.471اوىلاالنكلي 

ية2003يشى المعراويبتول عبد الرحمن المعراويالسعودية18650070973 ز حمص- العلوم الصحية 97.383اوىلاالنكلي 

يالسعودية18730110708
ز
ية2003جيهانمنز عمار معضات ز حمص- العلوم الصحية 97.265اوىلاالنكلي 

يالسعودية18830110344 ية2003خديجهنور عدنان الوهين  ز حمص- العلوم الصحية 97.134اوىلاالنكلي 
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ية2003نشينأية حسان حشمهالسعودية18930110319 ز حمص- العلوم الصحية 96.364اوىلاالنكلي 

زالسعودية19030110940 ية2003نجاحابراهيم قاسم محمود الحسي  ز حمص- العلوم الصحية 95.788اوىلاالنكلي 

ية2003غاليههيام انس زين العابدينالسعودية19130110694 ز حمص- العلوم الصحية 95.516اوىلاالنكلي 

ية2003هناءعدي احمد الكيفوالسعودية19220130645 ز حلب- التمريض 95.364اوىلاالنكلي 

ية2004ابتساماحمد ثابت المحمد العدوسالسعودية19310121339 ز دمشق- الحقوق 95.304اوىلاالنكلي 

يالسعودية19450070690 ية2003رشا قدورةقصي طارق سبسن  ز دمشق- الحقوق 91.219اوىلاالنكلي 

ية2003آمنهعبد هللا يوسف القيسيالسعودية19510120507 ز دمشق- الحقوق 87اوىلاالنكلي 

ية2003اسيلالنا عماد قدور العينيهالسعودية19610120974 ز بية 90.403اوىلاالنكلي  دمشق - (علم النفس)اليى

ية2003هدىساجده عقبه الديريالسعودية19710120903 ز بية 90.795اوىلاالنكلي  م (معلم صف)اليى ز دمشق- غي  مليى

ية2004جيهانرغد حسن شيخ نوريالسعودية19820130884 ز بية 98.442اوىلاالنكلي  م (معلم صف)اليى ز حلب- غي  مليى

ية2004كاترينرأفت نزار العميانالسعودية19910120128 ز ي الهندشي 91.425اوىلاالنكلي 
ز
دمشق- المعهد التقات

ية2003رشاآالء نضال عجاجالسعودية20010120246 ز ي لطب أسنان 99.736اوىلاالنكلي 
ز
دمشق - (تعويضات)المعهد التقات

ية2003نهادريم جمال النجارالسعودية20110120948 ز ي لطب أسنان 99.559اوىلاالنكلي 
ز
دمشق - (تعويضات)المعهد التقات

ية2003هدلهقيس غسان انيسالسعودية20210121347 ز ي لطب أسنان 99.469اوىلاالنكلي 
ز
دمشق - (تعويضات)المعهد التقات

ية2003ملكتاله غزوان فحلهالسعودية20310120838 ز ي لطب أسنان 99.324اوىلاالنكلي 
ز
دمشق - (تعويضات)المعهد التقات

يالسعودية20410120220
ز
ية2002سحرساره زاهر الكيالت ز ي لطب أسنان 99.194اوىلاالنكلي 

ز
دمشق - (تعويضات)المعهد التقات

ية2003ريمنض محمد عدىلي عرفةالسعودية20510121126 ز ي لطب أسنان 99.152اوىلاالنكلي 
ز
دمشق - (تعويضات)المعهد التقات

ية2003رنااحمد مجد محمد بدر الدين سالحالسعودية20620130449 ز ي لطب أسنان 99.455اوىلاالنكلي 
ز
حلب - (تعويضات)المعهد التقات

ية2003فاطمهنور حميد العليويالسعودية20720130977 ز ي لطب أسنان 99.059اوىلاالنكلي 
ز
حلب - (تعويضات)المعهد التقات

ز نزار بحبوحالسعودية20810121478 ية2003فريالحني  ز ي لطب أسنان 98.883اوىلاالنكلي 
ز
حلب - (تعويضات)المعهد التقات

ية2003رانيه صعيديسميه حسام الدين مضيالسعودية20940050791 ز ي لطب أسنان 99.824اوىلاالنكلي 
ز
الالذقية - (تعويضات)المعهد التقات
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يالسعودية21010121581
ى
ية2004صفاءعليا عبد هللا فروات ز ي لطب أسنان 97.118اوىلاالنكلي 

ز
الالذقية - (تعويضات)المعهد التقات

ه طياويصفوان خالد العثمانليالسعودية21150070947 ية2004عشي  ز ي لطب أسنان 96.883اوىلاالنكلي 
ز
الالذقية - (تعويضات)المعهد التقات

ية2003لمااالء هشام اللبابيديالسعودية21250070933 ز ي لطب أسنان 98.94اوىلاالنكلي 
ز
حماة - (تعويضات)المعهد التقات

ية2003راميهشهد فراس المليالسعودية21350071215 ز ي لطب أسنان 98.94اوىلاالنكلي 
ز
حماة - (تعويضات)المعهد التقات

ية2004سناءفاطمه محسن حمصيالسعودية21450070756 ز ي لطب أسنان 98.206اوىلاالنكلي 
ز
حماة - (تعويضات)المعهد التقات

ز سعيدالسعودية21510121008 ية2003خالدهاالء حسي  ز ي 98.943اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
دمشق- المعهد التقات

ية2004رجاءروان منصور الطحانالسعودية21610120807 ز ي 98.765اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
دمشق- المعهد التقات

ية2003فاطمهتسنيم محمد درويشالسعودية21710120975 ز ي 98.414اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
دمشق- المعهد التقات

ية2003فايزهشهد يوسف الساعديالسعودية21810121248 ز ي 98.134اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
دمشق- المعهد التقات

ية2003عزيزهشهد حماد السالمهالسعودية21910121416 ز ي 97.572اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
دمشق- المعهد التقات

زالسعودية22010121404 ية2003نجالءمنز ايمن حسي  ز ي 96.383اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
دمشق- المعهد التقات

ز منصورالسعودية22110120940 همازن امي  ية2003امي  ز ي 95.394اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
دمشق- المعهد التقات

ز النجارالسعودية22210121484 ية2003غرامناهيه حسي  ز ي 94.886اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
دمشق- المعهد التقات

ية2004امنهاسماء محمد المزعلالسعودية22310121563 ز ي 94.034اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
دمشق- المعهد التقات

ية2003منز األحمرشام فؤاد األحمرالسعودية22410120641 ز ي 93.295اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
دمشق- المعهد التقات

ية2003نهارؤى ثائر التالالسعودية22510120513 ز ي 98.938اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
ريف دمشق- النبك / المعهد التقات

ىعبد الفتاح اسامة حنيفةالسعودية22610120510 ية2004بشر ز ي 91.607اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
ريف دمشق- النبك / المعهد التقات

ية2004امينهغالية هشام الحميديالسعودية22720131353 ز ي 97.656اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
حلب- المعهد التقات

ية2004سارةحنان غسان االسعدالسعودية22820131187 ز ي 96.455اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
حلب- المعهد التقات

ية2002رضيةامنة ابراهيم ولوالسعودية22920131178 ز ي 94.942اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
حلب- المعهد التقات

ية2002فطيمعبد هللا حسن العمرالسعودية23020130331 ز ي 89.383اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
حلب- المعهد التقات
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ز عماد الكرديالسعودية23120130979 ية2004ساميةحسي  ز ي 87.032اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
حلب- المعهد التقات

ية2001نضهايمن تركي فهيدالسعودية23210121262 ز ي 85.758اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
حلب- المعهد التقات

ية2002عدلهروضه محمد الديريالسعودية23320131361 ز ي 83.706اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
حلب- المعهد التقات

ية2003عائشهانس علي الحاللالسعودية23410120943 ز ي 91.455اوىلاالنكلي  ي الطن 
ز
الالذقية- المعهد التقات

ية2003نانسيجودي رضوان البيطارالسعودية23510120629 ز ي الصحــــي 98.667اوىلاالنكلي 
ز
دمشق- المعهد التقات

ية2003فوزيهمنار احمد العبد هللاالسعودية23610121586 ز ي الصحــــي 97.795اوىلاالنكلي 
ز
دمشق- المعهد التقات

ية2003عاليهاحمد موش الغزاىليالسعودية23710120778 ز ي الصحــــي 92اوىلاالنكلي 
ز
دمشق- المعهد التقات

ية2004ثناءسدرة وليد عوضالسعودية23810120964 ز ي الصحــــي 90.706اوىلاالنكلي 
ز
دمشق- المعهد التقات

ية2002صفاءرحمه عبد الرحمن الموشالسعودية23910120585 ز ي الصحــــي 89.177اوىلاالنكلي 
ز
دمشق- المعهد التقات

ية2004ليناعماد خليل جاموسالسعودية24010121524 ز ي الصحــــي 85.036اوىلاالنكلي 
ز
دمشق- المعهد التقات

ي عناد العبد هللالسعودية24110121608
ز
ههات ية2004سمي  ز ي الصحــــي 83.942اوىلاالنكلي 

ز
دمشق- المعهد التقات

ية2003سناءدارين عدنان الحاج عليالسعودية24210120489 ز ي الصحــــي 79.728اوىلاالنكلي 
ز
دمشق- المعهد التقات

ية2003ماجده العيسرند عبود الوكاعالسعودية24370091263 ز ي الصحــــي 97.213اوىلاالنكلي 
ز
الحسكة- المعهد التقات

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور بسام إبراهيم
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