
اإلمارات- مصدر الشهادة  الفرع العلمً- النتائج اإلسمٌة لمفاضلة السوري غٌر المقٌم 

2018-2017للعام الدراسً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

     وزارة التعلٌم العالً

بها المقبول الرغبةالتفاضل معدلالجنسيةالشهادة مصدرالميالد تاريخاألم اسمالثالثي االسماالكتتاب رقمالتسلسل

دمشق-  المعلوماتٌة الهندسة94.9سوري عربًاإلمارات1999نارٌمانفارس امٌن معاذ محمد110120063

دمشق-  المعلوماتٌة الهندسة92.4سوري عربًاإلمارات2000نورهعثمان محمد حبٌب210230826

دمشق-  المعلوماتٌة الهندسة92.29سوري عربًاإلمارات1999منىالسعدي رضوان ٌوسف310120739

حلب-  المعلوماتٌة الهندسة82.911سوري عربًاإلمارات2000هدىعتقً محمد غٌث420150399

الالذقٌة-  المعلوماتٌة الهندسة82.344سوري عربًاإلمارات2000عبٌرعابدٌن رامً ٌارا540050901

حمص-  المعلوماتٌة الهندسة89.98سوري عربًاإلمارات2000دارٌنكالو نضال راما630210059

دمشق-  المدنٌة الهندسة93.5سوري عربًاإلمارات1999صفاءعموش حمود عل710120376ً

دمشق-  المدنٌة الهندسة93.33سوري عربًاإلمارات1999اٌمانبلٌبل احمد محمد810120682

دمشق-  المدنٌة الهندسة90.367سوري عربًاإلمارات2000خولهالحمادة الحمد اسماعٌل احمد910776

دمشق-  المدنٌة الهندسة89.29سوري عربًاإلمارات2000رشاالطٌلونً احمد ٌمان1010121024

دمشق-  المدنٌة الهندسة87.88سوري عربًاإلمارات1999تمامعرابً الكرٌم عبد أحمد1110230883

حلب-  المدنٌة الهندسة95.286سوري عربًاإلمارات1999رٌمهجً عبه زٌاد محمد الرحمن عبد1220150331

حلب-  المدنٌة الهندسة91.878سوري عربًاإلمارات1999رنامجوز مازن محمد طارق محمد1320150111

حلب-  المدنٌة الهندسة83.014سوري عربًاإلمارات1999وفاءلحام العزٌز عبد نٌرمٌن1420150961

الالذقٌة-  المدنٌة الهندسة90.844سوري عربًاإلمارات1999هالهنشار محمد الحٌاه زهره1540050210

الالذقٌة-  المدنٌة الهندسة90.463سوري عربًاإلمارات2000أحمد منالدلعون مصطفى أحمد1640050045

الالذقٌة-  المدنٌة الهندسة87.456سوري عربًاإلمارات2000هندشمروخ جهاد محمد رند1740050998

حمص-  المدنٌة الهندسة91.333سوري فلسطٌنًاإلمارات2000كوثرهللا عبد الحاج عماد بشرى1830210451

حماة-  المدنٌة الهندسة94.433سوري عربًاإلمارات1999سمرحوٌكه عدنان فاٌزه1950070345

الحسكة-  المدنٌة الهندسة89.144سوري عربًاإلمارات2000كلثوم أمالمسلط رشاد ترفه2010120447

دمشق-  المعمارٌة الهندسة94.44سوري عربًاإلمارات1999سعادالنمط فواز سوزان2110120552

دمشق-  المعمارٌة الهندسة93.844سوري عربًاإلمارات2000صفاءزرٌق جهاد خٌري2210120885

حمص-  المعمارٌة الهندسة94.822سوري عربًاإلمارات2000لمٌهالنصره العزٌز عبد بشرى2330210027

دمشق-  واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة90.84سوري عربًاإلمارات2000مؤمنهدعبول ثائر لٌث2410230960

دمشق-  واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة89.656سوري فلسطٌنًاإلمارات1999ربابمنصور منصور سارة2510120686

دمشق-  واألتمتة الحواسٌب هندسة86.9سوري عربًاإلمارات2000سماهرالزوكانً اسماعٌل ابراهٌم2610230950

دمشق-  واألتمتة الحواسٌب هندسة86.133سوري عربًاإلمارات1998آمنهجٌرودٌة محمد هدى2710120268
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دمشق-  الكهربائٌة الطاقة هندسة87.65سوري عربًاإلمارات1999نوالالجاموس مروان لٌث2810120128

دمشق-  الكهربائٌة الطاقة هندسة86.69سوري عربًاإلمارات1999وصالالسعدي محمود اسامه2910120736

السوٌداء-  الكهربائٌة الطاقة هندسة95.389سوري عربًاإلمارات1999نسرٌنقصوعه حسام كارٌنا سلمى3010120724

دمشق-  الطبٌة الهندسة93.8سوري عربًاإلمارات2000عائدهذٌاب مالك عبٌده3110120717

دمشق-  الطبٌة الهندسة91.21سوري عربًاإلمارات2000فادٌاالقضمانً سلٌمان لولٌا3210120865

دمشق-  الثقٌلة واآللٌات السٌارات هندسة88.811سوري فلسطٌنًاإلمارات1999ابتسامالداهودي نزار محمود3310120706

الالذقٌة-  اآللً والتحكم الحاسبات هندسة88.188سوري عربًاإلمارات1999رباببٌطار جمال براء3440050142

حمص-  واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة89.633سوري عربًاإلمارات1999فردوسالسلٌم نضال سلطان3530210129

حمص-  المٌكاترونٌك هندسة81.933سوري عربًاإلمارات2000خنساءجٌجاوي مروان أٌمن3630210976

حلب - (الحٌوٌة الهندسة تقانات) التقنٌة الهندسة91.744سوري عربًاإلمارات1999هدىالدٌن تاج مازن لٌث3720150799

طرطوس-  واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا هندسة94.033سوري عربًاإلمارات2000فلنتٌناعباس أحمد شهد3860060015

طرطوس-  واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا هندسة86.96سوري عربًاإلمارات1999عوٌجان رناداغر امطانٌوس رٌتا3960060435

حماة - (حاسوب تقنٌات) التطبٌقٌة الكلٌة92.788سوري عربًاإلمارات1999شهامهالزعبً معتز سماح4050070817

حماة - (والمدن الصناعٌة للمنشآت الكهربائٌة التغذٌة) التطبٌقٌة الكلٌة90.33سوري عربًاإلمارات2000روضهالمبٌض مصطفى تسنٌم4150070710

دمشق-  االقتصــــاد91.3سوري عربًاإلمارات1999مؤمنهبنً احمدٌاسر جودي4210120721

دمشق-  االقتصــــاد87.58سوري عربًاإلمارات2000باسمهغادر حسام احمد4310120579

دمشق-  االقتصــــاد85.544سوري عربًاإلمارات2000ماجدهالعوده محمود روان4410230758

حلب-  االقتصــــاد88.7333سوري عربًاإلمارات2000سهامخشوف أحمد هزار4520150116

حماة - (ومصارف تموٌل) االقتصــــاد85.044سوري عربًاإلمارات2000نهٌدهالدروٌش حسٌن منى4610120669

دمشق - (الكٌمٌاء) العلوم83.031سوري عربًاإلمارات1997فاطمهعرفه فٌصل محمد غاده4710121037

حمص - (الكٌمٌاء) العلوم83.19سوري عربًاإلمارات1999منالالسوٌد مصطفى بٌان4830210573

حمص-  الصحٌة العلوم79.044سوري عربًاإلمارات2000مٌادهالحداد الخواجه المالك عبد بٌان4930210559

حمص-  اإلنكلٌزٌة اللغة94.08سوري عربًاإلمارات1999دانهعباره معمر ساره5030210380

حماة-  اإلنكلٌزٌة اللغة91.011سوري عربًاإلمارات1999نسرٌنفٌاض ابراهٌم ماري5150070201

دمشق-  اإلعــــــالم87.989سوري عربًاإلمارات1999غادهالرٌش عمار شام5210120903

الالذقٌة-  الحقوق88.708سوري عربًاإلمارات1998علً أمٌر عبٌرسفقلو حسام راما5340050151

حمص-  فقط إناث (األطفال رٌاض) التربٌة86.96سوري عربًاإلمارات1999رقٌهالكردي خالد دانٌه5430210522
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دمشق - (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد89.544سوري عربًاإلمارات1999نٌروزالخالد زكرٌا دانٌا5510120499

دمشق - (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد88.75سوري عربًاإلمارات1999حنانمحسن عٌسى أمجد5610231024

مرفوضة الرغبات جمٌع94.322سوري عربًاإلمارات2000هالبٌطار أسامه محمد5750070421

مرفوضة الرغبات جمٌع92.825سوري عربًاإلمارات2000مروهدلو الرحٌم عبد مالك5820150051

مرفوضة الرغبات جمٌع88.656سوري عربًاإلمارات2000شٌماءسالمه المعتصم محمد صباح5950070459

مرفوضة الرغبات جمٌع87سوري عربًاإلمارات2000املالجراد محمد الهدى نور6010120157

مرفوضة الرغبات جمٌع86.33سوري عربًاإلمارات1998حجازٌهمراد السالم عبد اسماعٌل6110230885

3/3


