
الكوٌت- 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 الهندسة95.297سوري عربًالكوٌت2000رزانشموط راتب محمد سنا110120385

دمشق-  المعلوماتٌة الهندسة94.741سوري عربًالكوٌت1999منىعزام صالح مٌالد210120611

دمشق-  المعلوماتٌة الهندسة94.001سوري عربًالكوٌت1999دٌانهالهوٌة ناطق صفا310120521

دمشق-  المعلوماتٌة الهندسة93.886سوري عربًالكوٌت1999سوسنفرهوده عبدالمجٌد نور410120355

حلب-  المعلوماتٌة الهندسة89.085سوري عربًالكوٌت1999سمرناشد عزمً محمد520150012

حلب-  المعلوماتٌة الهندسة83.204سوري عربًالكوٌت1999رحابرشوانً كاله عمار سال620150783ً

الالذقٌة-  المعلوماتٌة الهندسة83.229سوري عربًالكوٌت1999مٌادهتواتً عامر محمد اسامه محمد710230782

الالذقٌة-  المعلوماتٌة الهندسة78.35سوري عربًالكوٌت2000هندهزاخو كامل مجد810230840

حمص-  المعلوماتٌة الهندسة96.001سوري عربًالكوٌت1999مهاالطبال بشار محمد نور930210018

حمص-  المعلوماتٌة الهندسة77.641سوري عربًالكوٌت1999زهرهالفنتش حسٌن سعد1010120940

دمشق-  المدنٌة الهندسة98.597سوري عربًالكوٌت1999فادٌانصرالدٌن عاطف اٌهم1110120273

دمشق-  المدنٌة الهندسة95.943سوري عربًالكوٌت1999نجاحالبرجس حمد الرحمن عبد1210120609

دمشق-  المدنٌة الهندسة95.735سوري عربًالكوٌت1999أمانعدي الدٌن عماد أنس1350070531

دمشق-  المدنٌة الهندسة95.642سوري عربًالكوٌت1999ضٌاءزلف ٌحٌى نوال1410120556

دمشق-  المدنٌة الهندسة93.818سوري عربًالكوٌت1999عائدهصالح حسن آٌه1510120443

دمشق-  المدنٌة الهندسة93.276سوري عربًالكوٌت1997وفاءالملحم حسن لٌندا1610120659

حلب-  المدنٌة الهندسة95.662سوري عربًالكوٌت2000ودادالمكارة شٌخ الناصر عبد رؤى1750070367

حلب-  المدنٌة الهندسة94.656سوري عربًالكوٌت1999هندالطه عطوان محمد رند1820150002

حلب-  المدنٌة الهندسة88.799سوري عربًالكوٌت2000سعادطوٌل الخالق عبد عزٌزة1920150114

الالذقٌة-  المدنٌة الهندسة93.424سوري عربًالكوٌت1999ورده لبنىشحود ٌحٌى اسماعٌل2050070708

الالذقٌة-  المدنٌة الهندسة91.244سوري عربًالكوٌت1999ابراهٌم عبٌرخلٌل ٌاسر لمى2140050044

الالذقٌة-  المدنٌة الهندسة90.739سوري عربًالكوٌت1999رٌمازهره اسعد محمد عبدهللا2210120577

الالذقٌة-  المدنٌة الهندسة89.671سوري عربًالكوٌت1999مٌا فاتندٌب عمار فرح2340050332

الالذقٌة-  المدنٌة الهندسة85.71سوري عربًالكوٌت2000ٌوسف مٌساءعباس غسان ٌاسٌن2440050361

حمص-  المدنٌة الهندسة93.162سوري عربًالكوٌت1999نسرٌنبٌطار عبدو فاطمه2530210718

حمص-  المدنٌة الهندسة88.777سوري عربًالكوٌت2000مجدلٌنغزول خالد منٌر2630210108

حمص-  المدنٌة الهندسة84.926سوري عربًالكوٌت1999سحرونوس مخلص وضاح2730210076

حمص-  المدنٌة الهندسة83.12سوري عربًالكوٌت2000وسامالعماش هاشم جراح2810230903

حمص-  المدنٌة الهندسة78.788سوري عربًالكوٌت1999حنانالسالمه جمٌل كاترٌن2930210091

حمص-  المدنٌة الهندسة76.437سوري عربًالكوٌت2000صباحالعطٌه الخلٌفه اسعد عبدالعزٌز3010120920

دمشق-  المعمارٌة الهندسة91.474سوري عربًالكوٌت1999سعادحسٌن علً شٌماء3110120742

الالذقٌة-  المعمارٌة الهندسة90.641سوري عربًالكوٌت1999لمىٌونس تمام جودي3240050604

الالذقٌة-  المعمارٌة الهندسة89.898سوري عربًالكوٌت1999حٌاهمورللً ناصر دانٌه3340050141

3/1



الكوٌت- 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

حمص-  المعمارٌة الهندسة95.401سوري عربًالكوٌت1999باٌرلً سعادالفٌن نبٌه محمد دانة3430020207

دمشق-  واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة88.203سوري عربًالكوٌت1999مهىالحمصً عاطف امٌن3510120263

دمشق-  واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة87.954سوري عربًالكوٌت1999عذٌهالجوالن عامر امان3610120307ً

دمشق-  واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة87.047سوري عربًالكوٌت1999نجاحاألبري أنس ناصر3710230818

دمشق-  واألتمتة الحواسٌب هندسة93.256سوري عربًالكوٌت1999فلايرالغزالً زٌاد محمد3810230718

دمشق-  واألتمتة الحواسٌب هندسة92.925سوري عربًالكوٌت1999عبٌرابوحٌبر ٌاسر محمد ساره3910120348

دمشق-  الكهربائٌة الطاقة هندسة89.909سوري عربًالكوٌت1999منٌرهغانم هادي كفاح4010120265

دمشق-  الكهربائٌة الطاقة هندسة86.603سوري عربًالكوٌت1999خزنهالجوالن عبدالرزاق ثامر4110120308

دمشق-  الكهربائٌة الطاقة هندسة86.431سوري عربًالكوٌت1999هدىالخضر حسن حمٌد عبٌده4210230837

دمشق-  المٌكانٌكً التصمٌم هندسة85.49سوري عربًالكوٌت2000مٌساءالبٌتمونً أسامة موفق4310230827

دمشق-  المٌكانٌكً التصمٌم هندسة78.76سوري عربًالكوٌت2000لٌناشالش ثائر فارس4410120073

دمشق-  الطبٌة الهندسة94.937سوري عربًالكوٌت2000عائدهابوشعر محمود دانه4510120436

دمشق-  الطبٌة الهندسة94.903سوري عربًالكوٌت1999نهالدحدل جورج سال4610120595ً

دمشق-  العام المٌكانٌك هندسة89.392سوري عربًالكوٌت1999نورهالسالم حامد دٌمه4710120309

دمشق-  العام المٌكانٌك هندسة87.467سوري عربًالكوٌت1998كاملةالحسٌن االحمد محمد ناصر4810120621

دمشق-  العام المٌكانٌك هندسة86.819سوري عربًالكوٌت1999ندىمحفوض بسام مٌشٌل4910120431

الالذقٌة-  واإللكترونٌات االتصاالت هندسة85.558سوري عربًالكوٌت1999اسمندر زٌنبدٌوب هٌثم هند5040050122

الالذقٌة-  البحرٌة الهندسة79.202سوري عربًالكوٌت2000صٌاغهالعبٌد عبود حسٌن5110120625

الالذقٌة-  الطبٌة الهندسة90.567سوري عربًالكوٌت1999رٌمهعوف مروان محمد الحكٌم عبد5230210563

حمص-  البترولٌة الهندسة91.675سوري عربًالكوٌت1999خدٌجهالجدي عاٌد الرحمن عبد5310120210

حمص-  البترولٌة الهندسة88.639سوري عربًالكوٌت1998مرٌفهالجبول عذاب عبدالعزٌز5410120674

حمص-  البترولٌة الهندسة87.341سوري عربًالكوٌت1998مرٌفهالجبول عذاب عبداللطٌف5510120675

حمص-  البترولٌة الهندسة82.421سوري عربًالكوٌت2000الهاممصطفى السٌد محمد ودٌع5630210415

طرطوس-  واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا هندسة92.068سوري عربًالكوٌت1999سحراالتاسً مغاث محمد وائل محمد5760060610

دمشق - (حاسوب تقنٌات) التطبٌقٌة الكلٌة74.902سوري عربًالكوٌت2000نوالالمحمد حمٌد احمد5810120337

دمشق - (مٌكاترونٌكس) التطبٌقٌة الكلٌة86.822سوري عربًالكوٌت1999هناديخلٌل شٌخ عماد عابد5910120471

دمشق-  الزراعة86.676سوري عربًالكوٌت1999جهانعرٌج هٌثم جول6010120262ً

درعا-  االقتصــــاد73.204سوري عربًالكوٌت1999خدٌجهاالسعد حكمت مٌار6110120824

دمشق - (الحٌاة علم) العلوم94.053سوري عربًالكوٌت1999نهاالحسٌن كرٌم ماهر بدور6210120679

دمشق - (الحٌاة علم) العلوم83.688سوري عربًالكوٌت1999عفٌفهالحسٌن فارس سالف6310120639

دمشق - (الحٌاة علم) العلوم80.76سوري عربًالكوٌت1999اعتدالالمصري زٌاد رنٌن6410230854

الالذقٌة - (الحٌاة علم) العلوم67.939سوري عربًالكوٌت1998عبدهالحنٌت عٌسى طالل6510120524

دمشق - (الرٌاضٌات) العلوم95.504سوري عربًالكوٌت1999رندهالبرغش اصالن رحمه6610120255
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الكوٌت- 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 - (الرٌاضٌات) العلوم93.231سوري عربًالكوٌت1999سحرالعكله خلٌل شهد6710924

دمشق - (الفٌزٌاء) العلوم67.512سوري عربًالكوٌت1998مالكهطرٌمش علً اسماء6810120329

دمشق - (الكٌمٌاء) العلوم94.572سوري عربًالكوٌت1999ندىكورانً ٌاسر محمد سنى6910120275

دمشق - (الكٌمٌاء) العلوم93.832سوري عربًالكوٌت1999سمٌهمشوح ابراهٌم تقى7010120698

دمشق - (الكٌمٌاء) العلوم89.69سوري عربًالكوٌت2000هدىالزٌدان اٌاد اروى7110120195

دمشق - (الكٌمٌاء) العلوم87.818سوري عربًالكوٌت2000روالكامل الشٌخ هٌثم شام7210120667

حمص-  الصحٌة العلوم78.021سوري عربًالكوٌت1999مٌساءلوٌسة ولٌد شروق7330210487

الالذقٌة-  اإلنكلٌزٌة اللغة80.904سوري عربًالكوٌت2000هناءالدٌب حمزه حال7440050156

دمشق-  الحقوق86.285سوري عربًالكوٌت1999رٌدهالعٌسى المحٌمد العبد محمد العزٌز عبد7510230882

السوٌداء-  ملتزم غٌر(صف معلم) التربٌة64.239سوري عربًالكوٌت2000منىعبدالباقً احمد رزان7610120227

دمشق - (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد95.836سوري عربًالكوٌت1999عبٌرحٌدر معٌن فرح7710120653

دمشق - (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد94.654سوري عربًالكوٌت1999غروبالحمصً عبدهللا امٌر7810120279

حلب - (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد84.293سوري عربًالكوٌت1999سٌلفاخجادورٌان أرتٌن نورا7920150121

دمشق-  الطبً التقانً المعهد75.751سوري عربًالكوٌت1999ابتسامالجلم الرحمن عبد عمار8010230874

الالذقٌة-  الطبً التقانً المعهد64.253سوري عربًالكوٌت1999اسكاف ردٌنهعبٌد نقوال اندراوس8140050060

مرفوضة الرغبات جمٌع92.643سوري عربًالكوٌت1999شذىخلٌل شٌخ منتصر عابد8210120470

مرفوضة الرغبات جمٌع92.52سوري عربًالكوٌت1999الهامالكجك عٌد محمد أنس8310120295

مرفوضة الرغبات جمٌع92.418سوري عربًالكوٌت1999ملٌحهالتكرٌتً محمد أحمد8410120672

مرفوضة الرغبات جمٌع91.915سوري عربًالكوٌت1999عبٌربرهانً محمد البتول8510736

مرفوضة الرغبات جمٌع89.608سوري عربًالكوٌت1999مهاالباشا هشام المعٌن عبد8610120205

مرفوضة الرغبات جمٌع89.4سوري عربًالكوٌت1999لبابهخضره هٌثم لٌن8710120825

مرفوضة الرغبات جمٌع88.788سوري عربًالكوٌت1999مالكهالبرجس محمد عامر8810120703

مرفوضة الرغبات جمٌع87.393سوري عربًالكوٌت1999عبٌرمسكه عماد عبدالرحمن8910120301

مرفوضة الرغبات جمٌع85.767سوري عربًالكوٌت2000سوسنرباح مصطفى فجر9010120129

مرفوضة الرغبات جمٌع85.542سوري عربًالكوٌت1999زهرهعبدهللا خالد ولٌد9110120665

مرفوضة الرغبات جمٌع84.9سوري عربًالكوٌت1999املجمول مفٌد تمام9210120945

مرفوضة الرغبات جمٌع84.205سوري عربًالكوٌت2000نجوىمثقال محمد نور9310120313

مرفوضة الرغبات جمٌع83.687سوري عربًالكوٌت2000حمدهالدٌن سٌف حمود عمر9410120284

مرفوضة الرغبات جمٌع83.471سوري عربًالكوٌت1999مٌساءالشومري نصار قص9510121011ً

مرفوضة الرغبات جمٌع83.017سوري عربًالكوٌت1999رغداءعبدو عدنان روان9610230986

مرفوضة الرغبات جمٌع81.692سوري عربًالكوٌت1999سعادالسالمه صالح اسعد9710120666
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