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رقم الرغبةالرغبة المقبول بهادورة ثانيةلغة التفاضلمعدل التفاضلتاري    خ الميالدالجنسالجنسيةاسم االماالسم الثالث

ىجودي محمد وسيم لباديريف دمشق13093 ي سوريبشر عرث 
ي20042058انث  ز 1ريف دمشق - (إدارة األعمال)األعمال واإلدارة  - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة ثانيةانكلي 

ز خضز صطوفدمشق211756 ي سوريلبثزلي  عرث 
ي20051790انث  ز 1ريف دمشق - (إدارة األعمال)األعمال واإلدارة  - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة ثانيةانكلي 

ي سوريوردهيارس سيد خليل المحمودالحسكة3240 ي20031745ذكرعرث  ز 3الحسكة- العلوم اإلدارية والمالية  - (القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة اوىلانكلي 

يناياال اسامه سعدونالحسكة43871 ي سوريشي  عرث 
ي20031634انث  ز 3الحسكة- العلوم اإلدارية والمالية  - (القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة ثانيةانكلي 

ي سوريفوزهحسان سلومي المروالحسكة51019 ي20021618ذكرعرث  ز 3الحسكة- العلوم اإلدارية والمالية  - (القامشلي)جامعة قرطبة الخاصة اوىلانكلي 

ز عباديحلب65180 ي سوريفصيحةشهد محمد أمي  عرث 
ي20052078انث  ز 4حلب- العلوم اإلدارية   -  (منبج)جامعة اإلتحاد الخاصة اوىلانكلي 

ي سوريبدورنور محمد الحمود السومهدمشق712229 عرث 
ي20051947انث  ز 5درعا- العلوم اإلدارية   -  (الرقة)جامعة اإلتحاد الخاصة اوىلانكلي 

ي سوريالهاممجد يحث  محمددمشق84671 ي20031606ذكرعرث  ز 5درعا- العلوم اإلدارية   -  (الرقة)جامعة اإلتحاد الخاصة اوىلانكلي 

ي سوريكوثريمان صالح حميديدمشق92677 ي20041505ذكرعرث  ز 5درعا- العلوم اإلدارية   -  (الرقة)جامعة اإلتحاد الخاصة اوىلانكلي 

ي سوريميسونمايا محمد عامر قره جنهريف دمشق102908 عرث 
ي20051939انث  ز اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة ثانيةانكلي  6درعا- إدارة األعمال  - (أوتوسير

هدرعا114118 ي سوريسهامماريا عصام طي  عرث 
ي20041887انث  ز اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة اوىلانكلي  6درعا- إدارة األعمال  - (أوتوسير

ي سوريشهرزادسلوى مهند العظمهدمشق1211534 عرث 
ي20041887انث  ز اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة ثانيةانكلي  6درعا- إدارة األعمال  - (أوتوسير

ي سوريلما عنطوزرنا عاطف وردهدمشق1316356 عرث 
ي20041838انث  ز اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة ثانيةانكلي  6درعا- إدارة األعمال  - (أوتوسير

ي سوريسعاديارا نض احمددمشق1412334 عرث 
اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة اوىلفرنسية20041833انث  6درعا- إدارة األعمال  - (أوتوسير

ي سوريري  هامتاليا بشر آق بيقدمشق1516261 عرث 
اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة اوىلفرنسية20051799انث  6درعا- إدارة األعمال  - (أوتوسير

ي سورينهالمريم عدي العدويدرعا164420 عرث 
ي20041825انث  ز 7ريف دمشق- إدارة األعمال  - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصةاوىلانكلي 

ي سوريجمعيهمحمداحسان محمدمنذر زيتوندمشق171756 ي20031743ذكرعرث  ز 7ريف دمشق- إدارة األعمال  - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصةثانيةانكلي 

يدمشق182403 ي سوريامنهمحمد خالد الحاج  ي20041732ذكرعرث  ز 7ريف دمشق- إدارة األعمال  - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصةثانيةانكلي 

ي سوريسناءاحمد ابراهيم النصاردرعا19276 7ريف دمشق- إدارة األعمال  - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصةاوىلفرنسية20041732ذكرعرث 

ى عبدالفتاح غنيم الشيخريف دمشق2010868 ي سوريأمينهبشر عرث 
7ريف دمشق- إدارة األعمال  - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصةثانيةفرنسية20041701انث 

يدمشق214305
ي سوريحياهبشار سليمان الحلقر ي20041670ذكرعرث  ز 7ريف دمشق- إدارة األعمال  - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصةاوىلانكلي 

يالسويداء22103
ز
ي سوريسمرليث هندي الزرعوث 7ريف دمشق- إدارة األعمال  - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصةثانيةفرنسية20041668ذكرعرث 

ي سوريهديلرؤى سامر الحكيمدمشق2314707 عرث 
ي20051661انث  ز 7ريف دمشق- إدارة األعمال  - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصةثانيةانكلي 

ي سوريامونهحمزه عايش الغنيمدمشق249219 7ريف دمشق- إدارة األعمال  - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصةاوىلفرنسية20041658ذكرعرث 

ي سوريجنانجود وليد عوادالحسكة253526 عرث 
ي20051649انث  ز 7ريف دمشق- إدارة األعمال  - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصةثانيةانكلي 

ي سوريوفاءأيمن محمد مقصودريف دمشق26315 7ريف دمشق- إدارة األعمال  - (الكسوة)الجامعة السورية الخاصةاوىلفرنسية20031630ذكرعرث 

ي سورينجوىجودي محمود الريحاويدمشق2715249 عرث 
ي20051989انث  ز اد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجياثانيةانكلي  8درعا - (إدارة األعمال)إدارة األعمال والتمويل  - (أوتوسير

ي سوريدانيهتاله محمد مجد النجاردمشق2814252 عرث 
ي20041714انث  ز اد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم التكنولوجيااوىلانكلي  8درعا - (إدارة األعمال)إدارة األعمال والتمويل  - (أوتوسير

ي سوريرسوردايفيد الياس ندورطرطوس29622 ي20041761ذكرعرث  ز 9حمص- العلوم اإلدارية واالقتصادية  - (وادي النضارة-  حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة اوىلانكلي 

ي سوريسهي زينب بسام عمرانحمص305957 عرث 
9حمص- العلوم اإلدارية واالقتصادية  - (وادي النضارة-  حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة اوىلفرنسية20041593انث 

ز عقاب غرز الدينالسويداء311243 ي سوريابتسامتولي  عرث 
ي20051573انث  ز 9حمص- العلوم اإلدارية واالقتصادية  - (وادي النضارة-  حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة ثانيةانكلي 

ي سوريتغريدعبد الرحمن نعسان كربجهاحماة322921 10حمص- ريادة األعمال  - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة ثانيةفرنسية20011573ذكرعرث 

ي سوريرنادعاء رمضان الهفلريف دمشق332427 عرث 
11درعا- إدارة األعمال  - (بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة ثانيةفرنسية20041805انث 

ي سوريفوزهريم سعود الهفلريف دمشق3410386 عرث 
ي20031604انث  ز 11درعا- إدارة األعمال  - (بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة اوىلانكلي 

يريف دمشق35834 ي سوريفاطمهيوسف احمد الزعث  ي19861561ذكرعرث  ز 11درعا- إدارة األعمال  - (بادية دير الزور)جامعة الجزيرة الخاصة اوىلانكلي 

ي سوريصباحرزان عبد الكريم الشحادهدرعا364094 عرث 
موك الخاصة ثانيةفرنسية20041965انث  اد درعا)جامعة الي  14درعا- العلوم اإلدارية والمالية  - (أوتوسير

ي سوريالهامسج  مروان الكوردرعا374102 عرث 
موك الخاصة ثانيةفرنسية20041783انث  اد درعا)جامعة الي  14درعا- العلوم اإلدارية والمالية  - (أوتوسير

ي سوريهياماسيل محمد السميطيريف دمشق3811830 عرث 
موك الخاصة ثانيةفرنسية20041570انث  اد درعا)جامعة الي  14درعا- العلوم اإلدارية والمالية  - (أوتوسير

ي سوريبسيمهدانيال هيثم جمعهحمص397896 عرث 
ي20041908انث  ز 16حماة- العلوم اإلدارية و المالية   - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة ثانيةانكلي 

ي سورينبالعمرو عبد القادر عبد الموىلحمص4062 ي20041906ذكرعرث  ز 16حماة- العلوم اإلدارية و المالية   - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة ثانيةانكلي 

ي سوريتركيهابراهيم عيىس السالمهحماة41170 ي20041902ذكرعرث  ز 16حماة- العلوم اإلدارية و المالية   - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة ثانيةانكلي 

يحماة427 ي سوريغديرحمزه محمود ادلث  ي20051800ذكرعرث  ز 16حماة- العلوم اإلدارية و المالية   - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة اوىلانكلي 

ي سوريسالث شهد تمام حويجهحماة435649 عرث 
ي20041771انث  ز 16حماة- العلوم اإلدارية و المالية   - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة اوىلانكلي 

ي سوريهناءديانا ماجد الرفاعيحماة447696 عرث 
ي20031769انث  ز 16حماة- العلوم اإلدارية و المالية   - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة اوىلانكلي 

ا فواز النبهانحماة454359 ي سوريعائشهمي  عرث 
ي20051766انث  ز 16حماة- العلوم اإلدارية و المالية   - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة اوىلانكلي 

جود انور مرعيحماة464175
ي سوريمثز عرث 

ي20041744انث  ز 16حماة- العلوم اإلدارية و المالية   - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة ثانيةانكلي 

ي سوريآمنهحمدو بسام الداحولحماة471559 16حماة- العلوم اإلدارية و المالية   - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة اوىلفرنسية20011704ذكرعرث 

ي سوريهناديآيه جالل قسومحماة484004 عرث 
ي20041703انث  ز 16حماة- العلوم اإلدارية و المالية   - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة اوىلانكلي 

ي سوريهندعبد الكريم احمد الرويشديحمص49224 ي20041685ذكرعرث  ز 16حماة- العلوم اإلدارية و المالية   - (غور العاصي- حماة )الجامعة الوطنية الخاصة ثانيةانكلي 

وق مهيب محمددرعا504109 ي سوريمهارسر عرث 
اد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا ثانيةفرنسية20041804انث  17درعا - (إدارة األعمال)علوم اإلدارة  - (أوتوسير

ي سورياملاري    ج ابراهيم بنيانريف دمشق512230 عرث 
اد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا اوىلفرنسية20041787انث  17درعا - (إدارة األعمال)علوم اإلدارة  - (أوتوسير
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رقم الرغبةالرغبة المقبول بهادورة ثانيةلغة التفاضلمعدل التفاضلتاري    خ الميالدالجنسالجنسيةاسم االماالسم الثالث

ي سوريبهيجةخالد جيهاد سعيددمشق524389 اد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا ثانيةفرنسية20041728ذكرعرث  17درعا - (إدارة األعمال)علوم اإلدارة  - (أوتوسير

ي سوريمثزحيدره سامر حبيبدمشق539221 اد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيا ثانيةفرنسية20041627ذكرعرث  17درعا - (إدارة األعمال)علوم اإلدارة  - (أوتوسير

ي سوريسماهرنورالهدى اياد الصفديدرعا544557 عرث 
ي20041625انث  ز اد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا اوىلانكلي  18درعا- كلية اإلدارة واالقتصاد  -  (أوتوسير

ي سوريفلكعلي محمد رشدي اومريدمشق551648 اد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا ثانيةفرنسية20041608ذكرعرث  18درعا- كلية اإلدارة واالقتصاد  -  (أوتوسير

يدمشق5616882 ي سوريحنانسدرة عمادالدين طرقج  عرث 
ي20041590انث  ز اد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا ثانيةانكلي  18درعا- كلية اإلدارة واالقتصاد  -  (أوتوسير

ي سورينوالرؤى قاسم قبالندرعا575764 عرث 
اد درعا)جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا ثانيةفرنسية19981577انث  18درعا- كلية اإلدارة واالقتصاد  -  (أوتوسير

ي سوريرزانسيدره المنتىه حاتم ابو حوشدمشق5813991 عرث 
ي20041704انث  ز 19دمشق- العلوم اإلدارية   - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة ثانيةانكلي 

هايناس عبدالمنعم عبدالرحمندمشق5914944 ي سوريامي  عرث 
ي19911655انث  ز 19دمشق- العلوم اإلدارية   - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة اوىلانكلي 

كيدمشق6014879
ي سوريسالفهنغم مصطقز الير عرث 

19دمشق- العلوم اإلدارية   - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة ثانيةفرنسية20041552انث 

ي سوريحاجهمحمد نور الدين يحث  األبراهيمالقنيطرة61197 19دمشق- العلوم اإلدارية   - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة اوىلفرنسية20031548ذكرعرث 

ي سوريايمانمحمد سعيد محمد مأمون جمعهدمشق628174 ي20041537ذكرعرث  ز 19دمشق- العلوم اإلدارية   - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة ثانيةانكلي 

ي سوريميساءنغم محمد خي  الرزدمشق6316086 عرث 
ي20041628انث  ز 22ريف دمشق - (إدارة األعمال)العلوم اإلدارية واالقتصادية   - (ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة اوىلانكلي 

كيريف دمشق642429
ي سوريلينارنيم محمد الير

ي20051552انث فلسطيثز ز 22ريف دمشق - (إدارة األعمال)العلوم اإلدارية واالقتصادية   - (ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة اوىلانكلي 

ي سوريهندجودي عبد الوهاب معازطرطوس651607 عرث 
ي20051853انث  ز ي  - (طرطوس- القدموس )جامعة األندلس الخاصة للعلوم الطبية ثانيةانكلي 

ز
23طرطوس- إدارة المشاف

ي سوريايفامهدي زياد القصي حماة66963 ي20042010ذكرعرث  ز 24ريف دمشق- الحقوق  - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة ثانيةانكلي 

ي سوريفاتنهسهر احمد باشاحماة675450 عرث 
ي20041985انث  ز 24ريف دمشق- الحقوق  - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة ثانيةانكلي 

ي سوريديمهتاال احمد حسام المملوكدمشق6814970 عرث 
ي20042066انث  ز اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة اوىلانكلي  25درعا- الحقوق  - (أوتوسير

ي سوريخلود كوسهساره خالد العشدمشق6911831 عرث 
ي20041940انث  ز اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة اوىلانكلي  25درعا- الحقوق  - (أوتوسير

ي سوريعبي رايه شادي قسام الحناويالسويداء701028 عرث 
ي20051920انث  ز اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة اوىلانكلي  25درعا- الحقوق  - (أوتوسير

ز اياد سوقيهريف دمشق713146 ي سوريسوسنلي  عرث 
ي20051872انث  ز اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة ثانيةانكلي  25درعا- الحقوق  - (أوتوسير

ي سوريتغريدشهد ادهم بالنالسويداء721032 عرث 
ي20041865انث  ز اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة ثانيةانكلي  25درعا- الحقوق  - (أوتوسير

ي سوريرسيحهمي مفرج سلومريف دمشق7311938 عرث 
ي20041860انث  ز اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة ثانيةانكلي  25درعا- الحقوق  - (أوتوسير

ي سوريعبي عال عبد الفتاح دهاندمشق7416926 عرث 
اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة ثانيةفرنسية20041760انث  25درعا- الحقوق  - (أوتوسير

ي سوريهيلهاحمد محمد الخالدريف دمشق75635 ي20051606ذكرعرث  ز 26حمص- الحقوق  - (وادي النضارة-  حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة ثانيةانكلي 

ي سوريسحرعلي اصف العليحمص764351 26حمص- الحقوق  - (وادي النضارة-  حمص )جامعة الوادي الدولية الخاصة ثانيةفرنسية20011559ذكرعرث 

ي سوريرندهساره وجيه شحودحمص776333 عرث 
ي20051832انث  ز 27حمص- الحقوق  - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة اوىلانكلي 

ي سورياميلياروجيه سامي بطرسطرطوس78631 ي20041758ذكرعرث  ز 27حمص- الحقوق  - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة ثانيةانكلي 

ي سوريزليخهزين الدين حاتم حرفوشحمص794233 27حمص- الحقوق  - (منطقة الحواش- حمص )جامعة الحواش الخاصة اوىلفرنسية20041663ذكرعرث 

يالسويداء801151
ز
ي سوريسماحراما اكرم الورهاث عرث 

ي20041823انث  ز اد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيااوىلانكلي  28درعا- الحقوق   - (أوتوسير

ي سوريخلودهناء فراس السعوديدمشق8117093 عرث 
ي20031756انث  ز اد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجياثانيةانكلي  28درعا- الحقوق   - (أوتوسير

ي سوريمرفتبيسان شادي معنريف دمشق822423 عرث 
ي20041752انث  ز اد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجياثانيةانكلي  28درعا- الحقوق   - (أوتوسير

ي سورينوفمحمد زين السالمه فاروقدرعا83372 ي20041721ذكرعرث  ز اد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيااوىلانكلي  28درعا- الحقوق   - (أوتوسير

ي سوريليناآيه اياد العراويريف دمشق848023 عرث 
ي20011712انث  ز اد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجياثانيةانكلي  28درعا- الحقوق   - (أوتوسير

يدمشق8514969
ر
ي سوريملكبيسان محمد هيثم النشواث عرث 

اد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجياثانيةفرنسية20051711انث  28درعا- الحقوق   - (أوتوسير

ي سوريانسشهد محمد النمرريف دمشق862072 عرث 
اد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجيااوىلفرنسية20051685انث  28درعا- الحقوق   - (أوتوسير

ي سوريغاليهمحمد انس اسامه فرحاتدمشق876201 ي20031676ذكرعرث  ز اد درعا)جامعة الرشيد الخاصة للعلوم والتكنولوجياثانيةانكلي  28درعا- الحقوق   - (أوتوسير

ي سوريرونقاليسار موفق بركاتريف دمشق882183 عرث 
ي20041844انث  ز 29دمشق- الحقوق  - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة  اوىلانكلي 

ي سوريمثزمحمد عاصم عطفهحماة89959 ي20041797ذكرعرث  ز 29دمشق- الحقوق  - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة  اوىلانكلي 

ي سوريوفيقهمعاويه محمد االحمددمشق906394 29دمشق- الحقوق  - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة  ثانيةفرنسية20041757ذكرعرث 

ي سوريحسناءمحمدأديب محمد خلدون السماندمشق9138 ي20051753ذكرعرث  ز 29دمشق- الحقوق  - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة  ثانيةانكلي 

ي سوريمثزهادي احمدديب مستوريف دمشق92416 ي20051743ذكرعرث  ز 29دمشق- الحقوق  - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة  اوىلانكلي 

ي سوريزهريهرويدة محمدديب برداندمشق9316850 عرث 
29دمشق- الحقوق  - (ريف دمشق- التل )جامعة الشام الخاصة  اوىلفرنسية19971713انث 

ي سوريزىهتيماء فايز مكاويالالذقية945069 عرث 
ي20051980انث  ز 30الالذقية- الحقوق  - (الالذقية)جامعة الشام الخاصة اوىلانكلي 

ي سورييشىمحمد يونس قبالنالالذقية95198 ي20041932ذكرعرث  ز 30الالذقية- الحقوق  - (الالذقية)جامعة الشام الخاصة ثانيةانكلي 

ي سوريسوسنالليث كارس حطابالالذقية96177 ي20051648ذكرعرث  ز 30الالذقية- الحقوق  - (الالذقية)جامعة الشام الخاصة ثانيةانكلي 

ز بركاتدمشق97116 ي سوريلميسجواد حسي  ي20051626ذكرعرث  ز 30الالذقية- الحقوق  - (الالذقية)جامعة الشام الخاصة اوىلانكلي 

ز سعدونريف دمشق982049 ينجودي تحسي  ي سوريشي  عرث 
ي20051719انث  ز 31ريف دمشق- الحقوق   - (ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة ثانيةانكلي 

ز انس طاللالقنيطرة992003 فتألي  ي سوريمي  عرث 
31ريف دمشق- الحقوق   - (ريف دمشق)جامعة انطاكية السورية الخاصة ثانيةفرنسية20041708انث 

ي سوريثناء مرعيمروه ايمن ارشيددمشق10016012 عرث 
ي20051695انث  ز 32دمشق- العالقات الدولية والدبلوماسية  -  (ريف دمشق-  التل  )جامعة الشام الخاصة ثانيةانكلي 

ي سوريخالديةهالة عمار العدسريف دمشق10110547 عرث 
ي20041644انث  ز 32دمشق- العالقات الدولية والدبلوماسية  -  (ريف دمشق-  التل  )جامعة الشام الخاصة ثانيةانكلي 

ي سوريعليارحمه عبد الحكيم السعديدمشق10213923 عرث 
32دمشق- العالقات الدولية والدبلوماسية  -  (ريف دمشق-  التل  )جامعة الشام الخاصة اوىلفرنسية20031579انث 
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يمصدر الشهادةرقم االكتتاب##
 
رقم الرغبةالرغبة المقبول بهادورة ثانيةلغة التفاضلمعدل التفاضلتاري    خ الميالدالجنسالجنسيةاسم االماالسم الثالث

ي سوريوداداليسار ثامر كرباجالسويداء1031579 عرث 
ي20041770انث  ز اد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا ثانيةانكلي  ية وآدابها)اآلداب والعلوم   - (أوتوسير ز 34درعا - (اللغة اإلنكلي 

ي سوريريمجوزيف أديب منصوردمشق1047257 ي20041414ذكرعرث  ز اد درعا)الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا اوىلانكلي  ية وآدابها)اآلداب والعلوم   - (أوتوسير ز 34درعا - (اللغة اإلنكلي 

زحماة1055806 ي الشاهي 
ز
ي سوريغيداء عيىسمرح هاث عرث 

ي20041983انث  ز جمة واللغات  - (تل قرطل-  حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا ثانيةانكلي  ية وآدابها)الير ز 35حماة - (اللغة اإلنكلي 

يحماة1064240
ز
ي سوريمثزجودي عدنان الكفرماث عرث 

ي20051831انث  ز جمة واللغات  - (تل قرطل-  حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا اوىلانكلي  ية وآدابها)الير ز 35حماة - (اللغة اإلنكلي 

ي سوريبيانارساء عبد الكريم فنوشحماة1074234 عرث 
ي20051646انث  ز جمة واللغات  - (تل قرطل-  حماة )الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا ثانيةانكلي  ية وآدابها)الير ز 35حماة - (اللغة اإلنكلي 

ي سوريسميهعال جمال نصي ريف دمشق1082753 عرث 
37ريف دمشق- التصميم الداخلي  - (دير عطية)جامعة القلمون الخاصة ثانيةفرنسية20041564انث 

ي سوريبارعه اياسودانة محمد مازن رمضاندمشق109598 عرث 
ي20041986انث  ز اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة اوىلانكلي  39درعا- الفنون  - (أوتوسير

ي سوريعلياءماسه فادي اللحامدمشق11011899 عرث 
ي20041955انث  ز اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة ثانيةانكلي  39درعا- الفنون  - (أوتوسير

ي سوريراميهعبد الحميد محمود حمديهحلب1114394 ي20011365ذكرعرث  ز اد درعا)الجامعة العربية الدولية الخاصة اوىلانكلي  39درعا- الفنون  - (أوتوسير

ي سوريميساءمحمد عمران زياد عبد الرؤفدمشق1122540 ي20031522ذكرعرث  ز موك الخاصة ثانيةانكلي  اد درعا)جامعة الي  42درعا - (الديكور   التصميم الداخلي )التصميم والفنون التطبيقية  - (أوتوسير

ي سوريهالمايا محمد زهي  ابو الشاماتدمشق11312210 عرث 
موك الخاصة ثانيةفرنسية20041447انث  اد درعا)جامعة الي  42درعا - (الديكور   التصميم الداخلي )التصميم والفنون التطبيقية  - (أوتوسير

ي سوريوفاءسدره محمد المقداددرعا1144411 عرث 
يعة اإلسالمية  - (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام اوىلفرنسية20041368انث  43دمشق- الشر

ي سورينهلةوعد محمد سليماندرعا1154162
يعة اإلسالمية  - (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام ثانيةفرنسية20041341انث فلسطيثز 43دمشق- الشر

ي سوريهياميحث  محمد عودهحمص116706 يعة اإلسالمية  - (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام اوىلفرنسية20041250ذكرعرث  43دمشق- الشر

ي سوريفريزهنىه عبدو الريسريف دمشق1175713 عرث 
يعة اإلسالمية  - (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام ثانيةفرنسية20001233انث  43دمشق- الشر

ي سورينعيمهيوسف رياض عودهحمص118707 45دمشق- الدراسات اإلسالمية والدعوة  - (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام اوىلفرنسية20041484ذكرعرث 

فالقنيطرة11918 ي احمد رسر
ز
ي سوريدعاءمحمدهاث ي20041320ذكرعرث  ز 46دمشق- التفسي  والحديث والفلسفة  - (مجمع الفتح اإلسالمي)جامعة بالد الشام اوىلانكلي 

زريف دمشق12010428 وق ابراهيم األحمد الحسي  ي سوريفاطمهرسر عرث 
ي19971202انث  ز 48دمشق- اصول الدين  - (مجمع كفتارو)جامعة بالد الشام اوىلانكلي 

ي بشي  الوزيرريف دمشق1215434
ز
ي سوريوفيقهاماث عرث 

يعة  - (السيدة رقية)جامعة بالد الشام اوىلفرنسية19961251انث  49دمشق- الشر

ز كنعانريف دمشق1226282 ي سوريرنانغم معير عرث 
ي20051907انث  ز 10000جميع الرغبات مرفوضةثانيةانكلي 

ي سورياسيمةدانيال أسامه غرزالدينالسويداء12332 10000جميع الرغبات مرفوضةثانيةفرنسية20041725ذكرعرث 

ي سوريمفيدهيزن محمد الرحيلدمشق1249492 ي20021662ذكرعرث  ز 10000جميع الرغبات مرفوضةاوىلانكلي 

يريف دمشق1258601
ز
ي سوريصفاءروان هيثم الحوراث عرث 

ي20041650انث  ز 10000جميع الرغبات مرفوضةثانيةانكلي 

ي سوريمنالراما هشام جدورريف دمشق1262723 عرث 
10000جميع الرغبات مرفوضةاوىلفرنسية20041643انث 

ز أنس المضيريف دمشق12710136 ي سوريرهاملجي  عرث 
10000جميع الرغبات مرفوضةثانيةفرنسية20041634انث 

زريف دمشق12842 ي سوريريمانأسعد محمد شاهي  ي20041629ذكرعرث  ز 10000جميع الرغبات مرفوضةاوىلانكلي 

ي سوريرشاآيه هيثم القصي دمشق12916241 عرث 
10000جميع الرغبات مرفوضةثانيةفرنسية20031623انث 

ي سوريريمادعاء جهاد حديدحماة1304335 عرث 
10000جميع الرغبات مرفوضةاوىلفرنسية20041621انث 

ي سوريسحرخضز احمد السعيدحماة131309 ي20041568ذكرعرث  ز 10000جميع الرغبات مرفوضةثانيةانكلي 

ز السعديدمشق1324906 همحمد يمان ماهر أمي  ي سوريامي  ي20011567ذكرعرث  ز 10000جميع الرغبات مرفوضةثانيةانكلي 

ي سوريضياءرجاء عمار عامرحماة1334295 عرث 
ي20051567انث  ز 10000جميع الرغبات مرفوضةثانيةانكلي 

زحماة13441 ي ياسي  ي سوريحنانمحمد نجم عبد القادر اث  10000جميع الرغبات مرفوضةثانيةفرنسية20041551ذكرعرث 

ي سوريراميادانيا معروف الطيانريف دمشق1358318 عرث 
10000جميع الرغبات مرفوضةاوىلفرنسية20031544انث 

يريف دمشق1362900
ز
ي سوريعاليهزينة محمد االيتوث عرث 

10000جميع الرغبات مرفوضةاوىلفرنسية20041527انث 

ي سوريهناهبه هللا حسن زهرهالقنيطرة1373245 عرث 
ي20021519انث  ز 10000جميع الرغبات مرفوضةثانيةانكلي 

يدمشق13813890 ي سوريايمان درويشحال محمد يحث  قاوقج  عرث 
ي20031515انث  ز 10000جميع الرغبات مرفوضةاوىلانكلي 

اريف دمشق1392899 ي سوريحسناءحال معن الغي  عرث 
10000جميع الرغبات مرفوضةاوىلفرنسية20051511انث 

ي سوريايمانمحمد كمال الدغيمدرعا1401927 ي20031508ذكرعرث  ز 10000جميع الرغبات مرفوضةثانيةانكلي 

ي سورياسيمهحمزه زياد ميمانريف دمشق141676 ي20041500ذكرعرث  ز 10000جميع الرغبات مرفوضةثانيةانكلي 

ي سوريزهوهايناس محمد رمضانحماة1424304 عرث 
ي20051484انث  ز 10000جميع الرغبات مرفوضةاوىلانكلي 
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