
أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2400آيه هللا نيرب مطر24442

2398شذا عمار المحمود32691

2390جودي محمد خير زند الحديد32460

2387حيان معضاد العماطوري3515

2386عالءالدين محمد سالم19667

2385اغيد امجد علوش13754

2382أحمد محمد صالح الزمتلي10415

2400ريم محمد مازن سوقيه35650

2391إياس حسين الطنيفر20772

2389ماهر ابراهيم سالم10781

2377رغد بهاء الرهبان36109

2376غدير طاهر العباس18113

2376لين احسان السلطي28406

2375نور مزيد الياسين18129

2375وئام محمود المحمود16860

2375يمام محمد مخلوف16530

2373يارا أحمد الحمود18020

2373بيان عبد الرحمن فرحات17437

2373ساميه محمد زينو26953

2366جعفر فادي سعيد12557

2365عماد نزار المقعبري7175

2364لجين فهد معروف13047

البشري الطب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة

البشري الطب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة

البشري الطب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2375مجد كفاح الضايع5452

2369صبا علي ضعون27164

2367ميري رامي ورده24596

2365انجي وائل الشريطي27960

2365دانيه رشيد المحمود10265

2363تريسي فاضل الست20217

2361مايا عبدالقادر تعتاع17423

2358النا فايز ريدان5364

2371محمد عبد هللا الريني10206

2368رنيم احمد عبود17329

2367رهف محمد ياسر االحمد17564

2363عمران محمد ابو السل11960

2361وفاء عمر الفروخ17579

2361هبه غسان العلي12876

2361ساره حسام الدين االشقر32675

2358مرح محمد نضال عطفه28468

2372عمرو حسام الجمال3520

2353رند قاسم زيتون28157

2351نغم مشير محفوض24608

2348احمد منذر الصيادي13749

2340رنيم رضوان بخش16156

البشري االطب - (الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة

البشري الطب - (دمشق ريف-  التل)-  الخاصة الشام جامعة

الصيدلة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2374راما نصر الدين الرمان17561

2354سالف فؤاد زريفه5986

2338مجد صالح السيد احمد16909

2336نورما سعدو ابو فخر5665

2332سالم اسامة المصري36957

2330نيفين حسين عمار17575

2326مجد وليد الداخول11425

2325ميشيل ياسر ورده15732

2323غاليه محمد خانكان32655

2319يمنى محمد خالد الرجوله32847

2316مالك انس الجهماني16105

2315رغد رضوان زهدي الشهير باالمام33733

2315محمد خير سامر نكاش13527

2314روال محمد نذير اللحام34004

2314نجاح حسام القدور17573

2383سارة محمد أسامة قشالن28230

2363محمدعلي زياد االمين16831

2336راما مجاهد عودة28118

2335عمر رضوان مراد19726

2325غنى حسام القضماني5992

2324مريم علي أبو حويه17536

2324علي محمد باسل كنعان20443

2318عبير اسامه المسبر35848

الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة

الصيدلة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة

الصيدلة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2369هديل صادق علي10539

2321رهف عدنان رقماني13688

2310مرح محمد حالق26427

2306بيان علي حسن14145

2303رند باسم بشور13090

2302عبد الحميد جمال العاني5189

2293بشرى ناصر ديوب14274

2360نهله رائد علي14568

2342آيه علي قاسم14533

2340ياسمين عاصم صالح10770

2333جورجينا نبيل كباس12502

2318لميس احمد طه25531

2309محسن امين علي7541

2308منى محمود حسن13005

2304يوسف وائل سالمه6865

2311اسماء محمد العمار17851

2300ريم هشام حماه34977

2299ايالف محي الدين أبو الهوى17023

2299بيداء فؤاد الشعار7304

2293مجد عمر اليوسف5154

2293مروه سليمان عيفان16994

2292ريما ابراهيم الحسن17565

2289يمان خالد نجيبه36563

الصيدلة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة

الصيدلة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة

الصيدلة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2280هدايه قاسم المسالمه16021

2275نور الهدى حسين البطران34779

2274عبد القادر محمد هيثم حمامي15441

2274جيسيكا ناجي عنكسوري35465

2274عبير بشار قادبيه35850

2273امل عيسى وسوف23834

2272آمنه محمدنور الشواخ32634

2272محمد محمود نوفل18135

2320رفاه علي اسبر18876

2320ضحى جميل عرفه6589

2302سيرين فؤاد عباس18244

2297الليث ايمن بدور12549

2294جوى قصي درويش16596

2287لين ياسر نيوف12074

2287آية سليمان حسون18755

2285إيناس عمران حمدوش11984

2342بتول جودت ابراهيم14164

2323جوني عزت بشور7578

2313علي محمد العجي6295

2284رهف محمد قاسم14544

2284مارينا عطا بورستم10830

2275غريس نظام حولي35887

2275لين محمد يوسف17982

2275لبانه ايمن عيسى25624

الصيدلة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة

الصيدلة-  ــ(الالذقية) المنارة جامعة

الصيدلة - (النضارة وادي-  حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2325أحمد حسن الدندل5793

2299صالح حال علي8898

2274سدرة قاسم الدرويش40070

2274براءه سامي تقاله34955

2273طيبة محي الدين شهاب الدين28316

2273فاطمة محمد مبيض25139

2273زينب محمد يونس29502

2315مريم محمد السعدي17167

2309يمامه منير المقداد16370

2301محمد احمد العمر10290

2300ساميه احمد ابو حوا19197

2287رنيم احمد الحشيش16954

2287محمد ناجي المرشد13505

2275ماريا سميح فاروق22528

2274دانيه محمد بالل الباري36427

2274رأفت محمد العكاش18654

2273سهام بالل الدمشقي34208

2321حال أحمد الخطيب32474

2309رهف مصطفى سكر32567

2304راما بركات الحاج ابراهيم الكالك10071

2296وفاء عبد الوهاب عيسى14457

2296منال احمد عبود17345

2296هيا وائل علي احمد32910

االصيدلة - (الرقة) الخاصة االتحاد جامعة

الصيدلة - (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم   الخاصة قاسيون جامعة

صيدلة - (دمشق ريف-  التل)-  الخاصة الشام جامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2307آالء مصطفى قره حسن15411

2300بتول نزار راعي18239

2290سالف شادي الجبر ابو فخر5327

2285منال احمد الحريري36477

2284شهد محمد فاتح16177

2283اسماعيل رامز علي6725

2275شذا جورج نقول21256

2275رزان حاتم قندقجي21169

2300ميس رشيد منصوره18281

2296نوران محمد حيدر العلواني16114

2366عامر ميشيل ساره16337األسنان طب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة

2360صالح عبد الخالق الرمان11421

2353احمد زياد الجوابره16556

2342رغد محمد أمين االعرج28145

2341اسماعيل طارق الصياد11417

2337عمار صفوان كنفاني19686

2335محمد محمدسبيالن النمر19847

2335الين عماد عقل5339

2372رافي فادي راجحه16332

2364ميشيل نائل اسمر16352

2353روان ناجي السهو18102

2350ميري جريس عبيد33913

2346مروه بشار ابو العز6836

2344فادي وائل السابا16339

2343ميشيل حسان نقول16349

2336مجد عدنان ابو نقطه10035

صيدلة - (الالذقية)-  الخاصة الشام جامعة

صيدلة ــ(قرطل تل- حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة

االصيدلة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة

األسنان طب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة

األسنان طب-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2350ريم محسن درويش12042

2348لين غصوب فارس25535

2347حيدر ابراهيم رجب16827

2340اسعد نضال خليفه16366

2336مقداد نصر دال7254

2335أيهم عبد الحسين صالح16434

2335سنا بشار سويد10278

2334محمود فؤاد داود7060

2335جانيت اكرم شحاده21912

2330علي ضاحي حسن6584

2330آالء انس المحمد4112

2324فرح عدنان عبدهللا10523

2316حاتم نديم عازار7170

2315رحمه مهيدي المحيمد34937

2314عمار عبد الكريم بشور5221

2312امل محمود النجار27080

2310ياسر رامي سليمان12186

2305زين العابدين مصطفى سالمه5179

2300دعاء شامان المحمد22545

2298اسبيرو سمير الخوري7572

2297مأمون جازي الشباط9409

2289اماني هيثم العيد18084

2287عمار مازن الحالق16258

2283راما علي الحسين17511

األسنان طب-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة

األسنان طب-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة

األسنان طب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2301جودي عماد السمان22758

2281زين الدين عماد مهنا10116

2275ليث درويش حمو برازي13271

2275عبد الرحمن وائل الرحال الراوي9149

2275ميديا حسين جقال31306

2275يارا ظافر العلي26965

2275رما يوسف ابرش24167

2275عشتار نزيه بدور17622

2275محمد يعرب مرهج13533

2299سنا محمد مطيع طالع28114

2291جودي اسامه خالد27133

2289حيان ماهر غرز الدين3896

2285احمد بسام بسام عبدو18672

2284سما عبد هللا زيدان28559

2275خالد وليد ابراهيم15542

2275ريما محمد الكريم25923

2334محمد نبيل العامر13507

2334اسراء محمد الحموره17556

2333شذى ماهر عيد5967

2333جورج جوني شهدا18176

2333اليان جوزيف معلوف16557

2331ساندي انطون رستم33768

2326محمد سمير النصار11792

2325رنيم احمد الفرخ32643

االسنان طب - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة

االسنان طب - (حلب ريف) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة

األسنان طب - ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2330هيثم قاسم الخطاب11338

2325زينه هيثم درويش5568

2318محمد علي مياسه11675

2307نور الدين احمد دمياطي9825

2304عبد السالم صالح الدين حاج مصطفى11084

2298اسالم شالش القداح13089

2292علي قيس بسما11639

2289ريماز احمد الشيخ16140

2285فاطمه حسين اطلي32497

2281محمد بسام الفروان11395

2279لين احمدماهر التنجي31575

2275ساره فارس عنتابي28767

2275فرح محمود فتال27809

2275عبد الفتاح احمد قازان17866

2275محمد يوسف زغنون19218

2275آيه عبد الرزاق عز الدين26827

2274يحيى محمد العمر22412

2274اسامه محمد بجبوج10304

2274ماريه عبدالحليم جاموس23625

2273عبد الرحمن احمد نور الدين جسري17132

2273احمد سليمان المحمد10952

2273عبد العزيز جمال طحان18725

2273محمد أحمد عبدالرحمن15228

األسنان طب - (تلحدية-  سمعان جبل حلب)  الخاصة الشهباء جامعة

األسنان طب  - (قرطل تل- حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة

األسنان طب - (الالذقية) الخاصة الشام جامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2302سمر عبد السالم الشبيلي29116

2274النا مازن علي14557

2272هديل حسن السليمان25125

2271تمام فريد طليمات9385

2271احمد زياد شباط10860

2270محمد الهادي منير عاصي7348

2270دانيا عماد محسن25846

2269يارا طالل نصرا33989

2259هبه سمير الشيرازي الصباغ22005

2255بلقيس عبد اللطيف الحريري17067

2242هبه عبد هللا عبد هللا24391

2241بيان محمدصفوان جاروخ4092

2311جورج سامر اشقر16326

2293امجد يوسف السيروان19419

2280فاطمه محمد ياسر سرحان35662

2272روان نهيد العوفان17139

2271احمد عمر المنسي22864

2270محمد موفق محمد إيثار زين22718

2264دعاء عماد الدين خطاب28089

2260ميسره محمد أبو حوى17544

2257رغد مازن تركو33962

2252نور حسين الحايك36168

2250حازم معتز بو سعد3511

2248رزان باسل الحناوي35592

التجميل-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة

معلوماتية - (قرطل تل-  حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة

واالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2259لبنى ذياب المهنا33904

2248أسماء محمدخير الشماع المكاوي35254

2245وعد شهيد الخليل38807

2210عبير محمود علي11719

2206محمد نزار العلوش6803

2205زين العابدين ابراهيم دناور13819

2202نور نضال عبد الخالق6640

2200طارق زياد سرهيدالمحمد6638

2193شهد منذر الداالتي24695

2190ياسمين زياد شحود17483

2189عبد الرحمن محمد باسل محملجي17422

2167ديانا اسامه القواريط36431

2157أيمن محمد قيسر25822

2143محمد خير حيدر عوض10259

2224أحمد فرحان الجواد7779

2222ماسه محمدانس دباغ31686

2189محمد سمير تاجر17740

2240ضحى حسين حروب16976

2190اسامه احمد علي التمر11869

2162آالء يحيى معمار17666

2159إسالم ياسين جواد34253

2154أحمد مصطفى الفرحات15697

2164احمد حسام الدين غنوم17608

2163روال احمد الحسن31944

2112عبيدة سامي العزو16233

2107ميريل نبيل كورو13005

المعلوماتية الهندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة

المعلوماتية الهندسة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة

واالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(سراقب– إدلب) الخاصة ايبال جامعة

المعلومات تقانة هندسة-(تلحدية-سمعان جبل حلب) الخاصة الشهباء جامعة

المعلوماتية الهندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2245تبارك شهاب العديل16943

2245رجاء حسن الموسى17433

2224بلقيس عبد الحميد الصياصنه16005

2259محمد محمدهشام عبدالحي19849

2249كناز خالد القصيباتي39689

2245ايالف يوسف عبيد7429

2240االء خليل محمود32022

2239يوسف مروان رزوق3533

2233بتول محمد ديب حالوه33238

2228آالء موفق فران37167

2313آيه أدهم عريج5383

2273زهير محمد نذير البريدي19004

2273رغد مصطفى الخطيب26891

2268حسناء محمدفرج هالل32617

2254هيثم خالد زيدان19036

2245ميار عمار المال17553

2238أمينه محمد علي غصن26855

2281محمد حسام باسل رسالن12196ميكاترونيكس/  الهندسة-   ــ(الالذقية)  المنارة جامعة

2202رند حسن مشاعل28739

2118نور علي العجيل9679

2222نفوسه محمد صالح عبدو12870

2201شيماء عبد الرحمن العلي12924

2201محمد خليل العزو8438

2197جيالن علي محمد11693

2162روبين حسن محمد12261

2148إيفا غاندي الخليل11974

2110احمد عبد الملك حسن9082

المعلومات تقانة هندسة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة

(االتصاالت تكنولوجيا هندسة)والتكنولوجيا الهندسة-(حلب ريف)التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة

الحاسوب نظم - (القامشلي) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة

(ميكاترونكس) المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة

المعلوماتية الهندسة قسم- ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2172رند حجازي حجازي4095

2150نور محمد احسان الحافظ22001

2134بشار عبد العزيز النجرس13082

2133سعد محمد زاكي سحار13457

2151جود محمد حسام المنصور22406

2123وفاء احمد عبدي22628

2121بشار احمد العلي12378

2248رغد عماد الدين المنزل16461

2245زينه محمد عبد هللا الشربجي35651

2242راما نبيل مكاوي34062

2236رهف رضا خادم الجامع32560

2234تاج الدين محمدربيع السبكي19460

2233جمان محمد غسان دقماق28028

2226سوسن احسان الجويجاتي35658

2273آيه محمد ماهر الشريف24997

2269شادي عصام النداف25985

2265ليلى ادهم شهاب ابو فخر6831

2264ربى فياض طاطيش32525

2259ساميه حسين برو38686

2254مادلين جورج عبد النور35101

2232حيدر علي ونوس20778

2224دانيه محمدفائق الحريري36970

2239عمار ياسر الحرب13398الحاسب هندسة-(الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية

2270آيه قاسم القيس20016

2225محمود مازن بزي20001

2223آيه محمد وائل االسود34038

2211محمد جمال الحوامده27663

والمعلوماتية الحاسوب هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة

البرمجيات هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة

االتصاالت هندسة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة

الحاسوب هندسة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة

والمعلوماتية الحاسوب هندسة - (درعا اوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2197عبد هللا عبد المجيد حسين10678

2166آيه غانم ابراهيم17308

2254الين نديم يوسف10297

2237اني نزار سلوم20211

2226يوشع محمود اسماعيل12548

2232وئام محمد منتصر الجباوي20139

2222حمزه زكريا حمدون4568

2222خالد هشام سكر17951

2220اماني خالد الرفاعي17876

2218ساره جاسم جاسم7446

2263سانتا ماريا موفق ونوس24784

2228جورج ابراهيم ابراهيم5614

2274مجد حنا بيطار8822

2273جلنار مجيب داؤد12781

2271سالف سهيل قوندراق24550

2271ماريان عزيز ماضي16227

2268حسن احمد المواس20103

2262هيا احمد الحوري25559

2263يزن خالد العالم18021

2257زهير خالد المرحوم4965

2257سالف يوسف حوريه24688

2244فهد خالد المرحوم5006

2239زينه ايمن المغوش5567

2238مارال جوزيف نخله24132

2210جاكلين تامر جرجس38372

2206لودي حسام كيوان6826

الطبية الهندسة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة

والبيئة المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة

االتصاالت هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة

المعلوماتية الهندسة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة

المعلوماتية الهندسة-(درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم  الخاصة قاسيون جامعة

المعلوماتية هندسة - (النضارة وادي-  حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2271نور امير شحاده32800

2254نيبال حسان رجب23670

2238قاسم محمد الصالح9356

2226ساره محمد خليل الحمد32295

2221إلياس محمدناجي مكي19413

2213محمد نصر الجبر27779

2211عمران يوسف العرنوس15415

2243ماري موريس ديب24585

2241حسين راجح عبد اللطيف7731

2230ورد بهيذاد السليمان15739

2152فادي جرجس عصفورا5230

2151ورد طالل محمود10072

2137نور الدين محمد بشار امانو18610

2215هيا خليل جدعاوي13713

2144لبابه محمد حسان الدقر28375

2134جراح عزات الشومر13152

2130رنيم فايز الشيخ قويدر36979

2296هاجر محمد عماد كردي21450

2272ناديه فاروق عزكور21673

2266ماري ديب قدح24259

2263بدور محمد الشامي21341

2258حال شاكر نعسان23105

المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة

المدنية الهندسة-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة

المدنية الهندسة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة

مدنية هندسة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2200يمنى عبده االسعد17089

2189روان فواز االسعد35031

2186لين جمال المغربي32327

2184الليث محمد القزحلي11290

2163محمد احمد النعسان16818

2161اليمامه جاسم الخلف الحلو23700

2160محمد عمر هيكل26339

2154سالم عيسى السالم17159

2146محمد عبدالرحمن الحجيري19822

2146ربى مرعي العقله22224

2290طالل جهاد جومر19008

2267هدى انور القاضي22858

2237تسنيم يوسف بنيان32612

2232عبد هللا علي حجازي خلف15539

2197براء محمد ناظم قادري19444

2273يزن بديع سلوم15743

2243محمد رياض الطه13745

2198سمير شادي خزام14207

2193سالف حردان خضور20232

2187سنا محمد خير رمضان22056

2157بتول محي الدين بغدادي39925

2147فاطمه أحمد كحيل32711

2217عمران يحيى شحرور28443

2173سماح حسن الجنادي17524

2166محمود خالد الديري10969

والبيئية المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة

المدنية الهندسة- (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة

المدنية الهندسة (الحواش منطقة-حمص)الخاصة الحواش جامعة

المدنية هندسة -(دمشق ريف) الخاصة السورية انطاكية جامعة

(والكترونيات اتصاالت) الكهرباء هندسة - (درعا اوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2201سدرة عالء خيزران21178

2146سدره محمد رفعت عرواني22878

2120شهد عبد اللطيف السبع22441

2106آالء عبدو الحريري17017

2082معتز محمد ديرك14823

2063تمام عمر قاسم13724

2103جورج نبيل حنا15645

2092محمد عدنان الكفرماني12569

2091مأمون عبد هللا المحمد11933

2059محمد حسن علي9617

2048شهد عدنان الحوامده18108

2023فاطمه احمد زين العابدين27371

2142إيناس مأمون عكل34938

2138آيات موسى االبراهيم32385

2106نورس نبيل الشعار20129

2144انوار منير عبدالمجيد36867

2141أحمدكمال محمدارجمند صبري17897

2139جودي محمد حسان فحل32459

2139آيات محمد يونس36601

2138هديل شحاده عسراوي34733

2136محمد عبد هللا هشام الشويكي20285

2321ندى محمد علي المغربي27187

2256جودي أحمد جالل شاميه34272

2146آيه احسان عجينه38157

2141نور رافع الصعوب36170

البترولية الهندسة-(قرطل تل- حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة

البترول هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة

العمارة هندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة

العمارة هندسة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة

الكيميائية الهندسة-(قرطل تل- حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2245رنيم محمد يحيى اجديق39529

2231لين رضوان الصباغ36643

2207منار عبدهللا نصر الدين25898

2203ميار منهال الغضبان25564

2195رنيم ربيع مالك5803

2187هاله عبد الكريم حمود34892

2153ليندا محمد بشير بسطاطي32158

2101ايمان أيمن المصري34810

2095عبدالرحمن محمد النعسان23401

2093اسامة احمد الهبراني25767

2089سماح سمير حمدان26122

2059شذى خالد مهاوش35031

2037فرح عماد الدين هزيمه33139

2009محمد سالم محمد20708

2004محمد حسن محمود دقي17254

1956انا ماريا نيشان قزانجيان27837

1920عبد الرحيم احمد الزعبي13265

2009عال محمد الحجي29052

1995دالل محمد رفيعه دباغ27882

1987نور الهدى مجد سمان29236

1973رامي عمادالدين الحاج غضبان17654

2271مارلين باسم دهما21920

2123اليسا عمار نادر20209

2052حنين محمود احمد10123

2039عمر واصف الهادي4224

2158تيماء حسام الدين زيتون24183

2083تيماء محمد معتز السيد32445

العمارة هندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة

العمارة هندسة-(سراقب– إدلب) الخاصة ايبال جامعة

المعمارية  هندسة-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة

العمارة هندسة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة

العمارة هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة

العمارة هندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2165ربا مهند جمران36629

2134فاطمه غسان الدرويش36579

2128لين هيثم دباغ39728

2127هيا نهاد صبح25614

2119ساره عبد اللطيف غبور37664

2137محمد عادل محمد انس لبابيدي20284

2120سدرة المنتهى جمال الشاهين33326

2115بتول باسل ونوسه35363

2113روضه عماد الدين ابو شامه39061

2102ماريا صالح الدنيفات20106

2097أماني محمدوليد بربرجي حلبي24153

2228سميه سعد الدين السبع22834

2224شهد عماد غزال22057

2221محاسن خلدون كزكز22321

2220آنا درغام السلوم24148

2160أنوار احمد العزو26650

2138بشرى فواز محيميد دبيس22477

2129همام محمد المعتصم البارودي13887

2048مصطفى أحمد سامر عبد الواحد3743

2000هادي ياسر صقر5771

1981سالي نضال حسن18635

2012نور محمد امين آغا15974

1957إيمان فايز الطرودي5497

1953ماري عيسى حداد13637

2005رها عبد الرحمن عطار26534

2005مها عبد هللا بنهاوي25722

المعمارية الهندسة-(درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم  الخاصة قاسيون جامعة

العمراني والتخطيط العمارة هندسة - (العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة

العمارة هندسة-  ــ(الالذقية) المنارة جامعة

عمارة هندسة - (الالذقية) والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية

العمارة هندسة-( حلب ريف)  الخاصة قرطبة جامعة

المعمارية هندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة

المعمارية الهندسة-(درعا اوتوستراد)والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2121رزان حسن الحكيم21268

2115رقيه سعيد الدباغ22200

2115دانه محمد اللبابيدي21761

2053تسنيم محمد الخطيب22146

2136ماريا محمد شجاع شالر23747

2086لونا فوزي المحيثاوي35993

2239زينب احمد علي11836

2052معروف عبد الرزاق رزوق15724

2212همام محمد أمير المدني18557

2119غفران محمد عرفات36353

2094كرم ميالد الغيث10955

2044التشين سرتيب احمد13650

2114راما عدنان حامض35987

2043منار ماجد نصر هللا32534

2014لين أمين نبكي39718

1937تولين منار الجودي الحسني26275

1879محمد خير ياسين الطالب20277

2071محمد عبدالفتاح قراجه21243

1796ريم ابراهيم االجوه37963

1719احمد فريد المصطفى7780

2185عمر بشار شورى19695

2169كابي سامي األشقر16341

2159حمزه محمد ميهوب17415

2150راما عامر ظاظا28114

1848عدي محمد الحاج خليل17017األعمال إدارة-(الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية

إدارية علوم -(منبج) الخاصة االتحاد جامعة

اإلدارة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة

العمارة هندسة -(دمشق ريف) الخاصة السورية انطاكية جامعة

العمارة هندسة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة

األعمال إدارة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة

وبنوك تمويل - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة

األعمال إدارة-(درعا اوتوستراد)الخاصة السورية الجامعة

األعمال إدارة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة

عمارة هندسة  - (قرطل تل  حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

2065نوران عبد الستار العبيدي18040

2059سيلفا عبدالرحمن علي13374

2052طارق زياد المقدم16780

2094ساره زهير يعقوب24176

2055زكريا غياث قندقجي13453

2022ابرار احمد الغرابيلي21320

1920جورجينا محمدحسن المطر8964

1991طارق غزوان نمو15304

1884زهير عبد المجيد منيف16600

2051رهف زهير الحمصي32561

2003ساشا خالد محمود6576

2045هاني نزار معطي14179

2008أيمن محمد سليمان16977

1886مايا ميهوب ابراهيم10208

1840شهد ابراهيم حاج موسى21400

1829عمار فواز خليل21033

1763لينا اياد علي10202

1987جنى محمد عزام خير هللا37572األعمال إدارة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة

2156عمر محمد مازن المصري27492

2057اسراء سامر عمران38329

2008رهف عبده زيدان36342

2019ربيع محمداديب موسى العش28865

1976ساره عماد البرغلي28226

1919دانيه مالك طويل15750

1698رهام ممدوح الجمعة22369

1908مرام محمود كرمان28864

1717دحام احمد ابو كشتو13192

واالقتصادية االدارية العلوم-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة

اإلدارية العلوم - (التل-  دمشق ريف) الخاصة الشام جامعة

واالقتصادية االدارية العلوم -(دمشق ريف) الخاصة السورية انطاكية جامعة

اإلدارية العلوم - (الالذقية)-  الخاصة الشام جامعة

واالدارة االعمال-(تلحدية-سمعان جبل حلب) الخاصة الشهباء جامعة

واالقتصاد اإلدارة كلية- (درعا أوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم  الخاصة قاسيون جامعة

التسويق-  االعمال ادارة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة

المحاسبة - (العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة

والمالية االدارية العلوم-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

1951ميرفت غسان الشيحاوي26913

1757آيه ابراهيم غالي25318

1933نوره محمد عيد الخطيب34145اإلدارة علوم-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الرشيد جامعة

1702جودي جمال نسله27955اعمال إدارة-(حلب ريف) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة

2128روني مفيد النصر هللا11049

2125مرح جورج الحداد5642

2094عالء غسان جبور4673

2002أحمد راتب زيتون16511

2002فرح محمد نبيل الشريف26257

1895لمى أركان حسن33810

1961دانه محمد سامر البهلول28082تسويق-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة

2053علي حسين الطويل17019

1793يحيى نعمان مصطفى7270

2204رغد بسام جنود6644

2020آيه ماهر بركات22639

1831محمد معاذ محمد عمار النحاس22359

2102بيرال سيمون دندليان34161

1847مروان عدنان كريدي16494

2188صديق فواز عابدين11609

1712نور خالد كحيل32767

1970ساره عماد نادر20233الحقوق-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة

1695نوح نصر الجاجة12678الحقوق-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة

1834نورس احمد المصري28089

1817أسامه هيثم سليمان7536

1903بيان العماد قنوص40418اإلنكليزية اللغة - (درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة

1807عبدهللا يوسف الجاسم17688(تمثيل) األداء فنون ــ(الالذقية) المنارة جامعة

التمريض - (طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة

األعمال إدارة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة

ومصرفية مالية علوم-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة

الدولي النقل لوجستيات-(الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية

الحقوق-(التل-  دمشق ريف) الخاصة الشام جامعة

الحقوق-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة

الحقوق - (الالذقية)  الخاصة الشام جامعة

االعمال ادارة ــ(الالذقية) المنارة جامعة



أسماء المقبولين في المرحلة االولى من مفاضلة منح الجامعات الخاصة

 الفرع العلمي2020-2019للعام الدراسي 

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

التفاضل عالمةالثالثي االسماالكتتابفيها المقبول الكلية

1471ياسمين عزت معتوق سيد سليمان26365

1468عفاف علي سلوم24108

1393شيماء أحمد بعكر23604

1386هدى وليد عواطه22203

1374سيدره احمد جواد بزره34097

1362دالل محمد ماهر قبوض38969

1410طالل عبد الرزاق عيد عامر17635والدعوة االسالمية الدراسات  دمشق ( االسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة

1342ندى عبد المنعم الطرشان26792وعلومها القرانية القراءات-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة

1576وائل فرحان يوسف9624

1385عال موفق ابوالجوز35870

1364رزان عادل السلوم34832

1430دعد محمد حسان اياسو32024الشريعة-دمشق (كفتارو مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة

1369سلمى احمد ضياء الدين عوده40079

1362والء محمد محمود بيرقدار26822

اإلسالمية الشريعة-  دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة

والعربية اإلسالمية الدراسات-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة

القران وعلوم والحديث التفسير-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشام بالد جامعة

الشريعة-دمشق (رقية السيدة مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة


