
باقي الدول-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

يمصدر الشهادةرقم االكتتابم
 
الرغبة المقبول فيهامعدل التفاضللغة التفاضلدورة التفاضلتاري    خ الوالدةاالماالسم الثالث

دمشق- الهندسة المعلوماتية 20041294.01ندىمنى غسان برهاناإلمارات110121565

دمشق- الهندسة المعلوماتية 20041293.98الفتهديل كمال المسالمهاإلمارات210121577

ينرغد عماد الدين هيلمالبحرين310120925 دمشق- الهندسة المعلوماتية 20031293.814شير

ياإلمارات410120859
دمشق- الهندسة المعلوماتية 20041293.67مؤنسهمحمد عاهد البلخى

دمشق- الهندسة المعلوماتية 20031293.65صفيةلما عبد الرزاق مروهاإلمارات510120950

دمشق- الهندسة المعلوماتية 20041293.17هبةنور عبد الكريم جراداإلمارات610120250

دمشق- الهندسة المعلوماتية 20031292.29رانيااياد محمد وائل الحمصياإلمارات710120528

حلب- الهندسة المعلوماتية 20041292.125ندىمحمد وليد رضوان الحافعمان820130740

حلب- الهندسة المعلوماتية 20041291.683ميسونمحمد يحنر زكريا قبالوياإلمارات920130450

ىمحمد عيىس عبد القادر سقعاناإلمارات1020130886 حلب- الهندسة المعلوماتية 20041291.076بشر

حلب- الهندسة المعلوماتية 20041285.486منىمحمد عبد الهادي محمود عاصياألردن1120130337

حلب- الهندسة المعلوماتية 20021285.46هناديعبد الحميد محمود خليفهاإلمارات1220131352

الالذقية- الهندسة المعلوماتية 20031288.27الهامبيان قاسم فحصهاإلمارات1340050615

حمص- الهندسة المعلوماتية 20031293.24روالمريان نبيل حداداإلمارات1410121530

ى حكمت النارصعمان1530111018 فتلير حمص- الهندسة المعلوماتية 20021290.75مير

حمص- الهندسة المعلوماتية 20011277.286تغريدطالل محمد جالل الكيالقطر1630110101

دمشق- الهندسة المدنية 20041291.643هياوليد خالد ابو نبوتاألردن1710121078

دمشق- الهندسة المدنية 20041291.51غادهمحمد نور محمد النعمان الجرداإلمارات1810121349

دمشق- الهندسة المدنية 20031289.286زهروفيق هندي حسانعمان1910121114

دمشق- الهندسة المدنية 20031288.36خزيمهبنان برهان شيلوكياإلمارات2010121466

دمشق- الهندسة المدنية 20041284.53اسماءشيماء علي العلياإلمارات2110120438

دمشق- الهندسة المدنية 20031281.25نوالمحمد محمود االبراهيماإلمارات2210121030
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حلب- الهندسة المدنية 20041291.848ام كلثوماحمد يوسف االسوداإلمارات2320130330

حلب- الهندسة المعمارية 20041288.406نجوىرشا احمد لؤي بابللياإلمارات2420130657

ونيات واالتصاالت 20031287.61منالمحمد يارس الغزالياإلمارات2510121382 دمشق- هندسة اإللكير

ونيات واالتصاالت 20041283.32حمدةيوسف هالل راشداإلمارات2610121312 دمشق- هندسة اإللكير

ونيات واالتصاالت 20031282.67عفافنور جدعان قرضاباإلمارات2710120935 دمشق- هندسة اإللكير

دمشق- الهندسة الطبية 20041294.72سمرحال ايمن الفرماإلمارات2810120336

ياإلمارات2920130890
ى
دمشق- الهندسة الطبية 20041294.482كندهمحمد ليث ثائر الحلواث

دمشق- الهندسة الطبية 20041294.39نوررنا انور بدراناإلمارات3010121125

ان 20031290.3اسماءمحمد كامل مصطفى الحريرياإلمارات3110120805 حلب- هندسة الطير

الالذقية- الهندسة الطبية 20041294.24بسمة عبد العزيزعبد الرحمن عماد عبد العزيزاإلمارات3240050389

الالذقية- الهندسة الطبية 20031293.68لىمليل زياد سلوماإلمارات3310121124

ي رسحاناإلمارات3450070433
ى
حمص- هندسة الطاقة الكهربائية 20031290.42طله رسحانعبد الملك عبد الكاف

حماة- الطب البيطري 20031278.33سلىمطه محمد خير الهندياإلمارات3550070531

دمشق- الزراعة 20031272.589هناديقاسم محمد المقداداإلمارات3610120518

دمشق- االقتص    اد 20041273.903سلوىنور الهدى طالل حسنمرص3710121331
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دمشق- االقتص    اد 20041258.857قادريهاحمد أنور قويدرعمان3810121589

حلب- االقتص    اد 20031271.429سهاممحمد ايهم محمد صفوان نيالقطر3920130988

ازيمرص4050071317 حماة - (تمويل ومصارف)االقتص    اد 20031256.586احسان الطويلهشام حيان الير

دمشق - (علم الحياة)العلوم 20021291.93مرحهنا ابراهيم عكاماإلمارات4110120190

دمشق - (الكيمياء)العلوم 20031293.429منىمياس عبد القادر قطيطعمان4210121315

ياإلمارات4310121008 دمشق - (الكيمياء)العلوم 20031286.976شاديهخدبجه محمد الزعنر

دمشق - (التشخيص والعالج الشعاعي)العلوم الصحية 20041292سعادجلنار محمد الواديقطر4410120458

حمص- العلوم الصحية 20031291.786غنىألما عبد هللا االعىمقطر4530110140

حمص- العلوم الصحية 20031289.09فرحمحمد قتيبه يارس الرفاعياإلمارات4650070671

ياإلمارات4730110800
ى أحمد العىسر حمص- العلوم الصحية 20031288.46سمرلجير

حمص- العلوم الصحية 20031280.633املوعد عبد الباسط عزوزاإلمارات4830110515

ياإلمارات4950070893 حماة- التمريض 20041282.74صفاءعبد الحميد نزار المحمود الحخر
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ية 20041288.925ودادجود احمد سليماناإلمارات5020130335 ى حلب- اللغة اإلنكلير

دمشق- الحقوق 20031288.89لىميوسف عمر فالحهاإلمارات5110120519

دمشق- الحقوق 20031285.19رناشام عدنان الحمصياإلمارات5210121236

دمشق- الحقوق 20011261.858نزههفرج محمد الحصوهاألردن5310121002

حلب- الحقوق 20041280.978غاليةعمر رأفت كرديةاإلمارات5420130332

ي لطب أسنان 20021296.05منالرغد عبد المول شوكهاإلمارات5510121427
ى
دمشق - (تعويضات)المعهد التقاث

ي لطب أسنان 20031294.51عبلهالمه زياد ابو عليقهاإلمارات5610121095
ى
دمشق - (تعويضات)المعهد التقاث

ي لطب أسنان 20031291.79مهانغم محمد سعداإلمارات5710120581
ى
دمشق - (تعويضات)المعهد التقاث

ي لطب أسنان 20031291.66اعتدالبيان اسماعيل المحاميد الشداداإلمارات5810120587
ى
حلب - (تعويضات)المعهد التقاث

ي لطب أسنان 20041271.709امونهايهم عادل االبراهيماإلمارات5920131446
ى
حلب - (تعويضات)المعهد التقاث

ي لطب أسنان 20031297.18هنادي عيدليان عبد القادر حمادهاإلمارات6040050050
ى
الالذقية - (تعويضات)المعهد التقاث
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ي لطب أسنان 20041285.83فريالرؤى شاكر سالمهاإلمارات6110120933
ى
الالذقية - (تعويضات)المعهد التقاث

ي لطب أسنان 20031287ميساءسدرة مصطفى كمال الحاج اربيعقطر6210120305
ى
حماة - (تعويضات)المعهد التقاث

ي 20011269.715ماجدهايناس يارس الصالحاألردن6310121310 ي الطنر
ى
دمشق- المعهد التقاث

ي 20021257.805نشينمحمد بسام الحبالمرص6410121496 ي الطنر
ى
دمشق- المعهد التقاث

ي للطاقة الشمسية 20031282.49عزهخالد حيدر الزحيلياإلمارات6510120680
ى
طرطوس- المعهد التقاث

ي الصح    ي 20001254.609عبير الزاملوليد خالد السالماتاألردن6610120374
ى
دمشق- المعهد التقاث

جميع الرغبات مرفوضة20031294.8امتيازوفاء بسام الحمصياإلمارات6710121512

جميع الرغبات مرفوضة20041294.662ميسوننور زكريا قبالوياإلمارات6820130451

جميع الرغبات مرفوضة20031294.46تمارصىمحمد اياد فيصل الصفوهاإلمارات6930111579

ى عمر النمراإلمارات7010121615 جميع الرغبات مرفوضة20041294.315جمانةحنير
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جميع الرغبات مرفوضة20021294قمرصفا احمد الجورياإلمارات7130110582

جميع الرغبات مرفوضة20041293.94هيفاءهبة هللا عمران احمداإلمارات7210120951

جميع الرغبات مرفوضة20041293.93فدوىراما علي عبيداإلمارات7350070892

يامثال عواد المطلكاإلمارات7410120401
جميع الرغبات مرفوضة20011293.89رشدة منفى

جميع الرغبات مرفوضة20031293.643زهورشهد مزاحم كنعانقطر7530110397

جميع الرغبات مرفوضة20031293.37ميسوناليمان بالل سوداناإلمارات7610121139

اإلمارات7720130334
ى
جميع الرغبات مرفوضة20031293.22حسناءتسنيم محمد ماهر ناث

جميع الرغبات مرفوضة20041292.143ميادهمجد الدين مهيار العبيدقطر7810120431

ياإلمارات7920131543
ى
جميع الرغبات مرفوضة20031290.754ضخمحمد وليد ايهاب قباث
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جميع الرغبات مرفوضة20041289.65شذا العثمانمحمد مجد غزوان الشيخاإلمارات8040050307

ياإلمارات8110121431 جميع الرغبات مرفوضة20031289.07روانمحمد زهير خالد قباقينر

جميع الرغبات مرفوضة20031286.429فاطمه عرفهمحمد عمار شامياألردن8250070684

جميع الرغبات مرفوضة20031284.67هبهبشير احمد المحمداإلمارات8320130329

جميع الرغبات مرفوضة20021282.5وفاءعبد المعطي احمد بوظانلبنان8430110288

جميع الرغبات مرفوضة20041282.5زينهليل محمد راكان رسالنلبنان8530111434

جميع الرغبات مرفوضة20031280.928وردهصفيه وليد الصالحقطر8650071242
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