
اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية الدورة األولى 
بعد طي درجة مادة 

التربية الدينية

 المحافظة الصادرة 
عنها الشهادة

الحسكه91.89شٌخهابراهٌمعلًسٌماف1

الحسكه90.30سمٌرهسعدونعبدالحمٌدجمانه2

الحسكه88.27عٌوشالخلف الحاج حمٌديعبدهللاأنس3

الحسكه87.80جٌهانالقاسمجمعهسٌفندار4

الحسكه87.16خولهٌونسفاضلاسماء5

الحسكه87.05حمدٌهالنزالمحمداشواق6

الحسكه86.34سمرحنارٌاضهال7

 في 2021لعام الدورة األولى يقبل الطالب المذكورة أسماؤهم أدناه من حملة شهادة الدراسة الثانوية المهنية التجارية - 1المادة 
- حماه وفي درعا - طرطوس - الفرات - البعث - تشرين - حلب - السنة األولى من كليات االقتصاد في جامعات دمشق 

 وفي الجامعة أو فرع الجامعة الذي يختاره الطالب للتسجيل وفقاً 2022 /2021الحسكة للعام الدراسي - السويداء - القنيطرة 
:لما يلي

 .2006 لعام 250وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم 

2016لعام / 302/ ورقم 2015لعام / 377/ وعلى قراري مجلس التعليم العالي رقم 

 .2016لعام  /140/ ورقم 2015لعام / 117/ ورقم 2014لعام / 207/ وعلى قرارات المجلس األعلى للمعاهد رقم 

وعلى قوائم الناجحين في شهادة الدراسة الثانوية المهنية التجارية الدورة األولى المبلغة إلى وزارة التعليم العالي من وزارة التربية

:يقــرر ما يلي 

 .2015لعام / 36/ وعلى أحكام المرسوم رقم 

        الجمهورية العربية السورية
   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

       /501/           قــرار رقم 

وزير التعليم العالي 

 .2019 لعام 27  بناء على أحكام القانون رقم 
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية الدورة األولى 
بعد طي درجة مادة 

التربية الدينية

 المحافظة الصادرة 
عنها الشهادة

السوٌداء93.61غادهابو طافشوهٌبكنانه1

السوٌداء93.25هنادهخداجمعٌنعمران2

السوٌداء91.41فلايرالصفديهٌثمفاتن3

السوٌداء88.02صفاءأبو دقهبسامنوار4

السوٌداء87.86رانٌاالصفدينضالهٌلٌن5

السوٌداء87.43املشهاب الدٌنعفٌفراما6

السوٌداء87.43احالمحمادمازنشهد7

القنٌطره87.50زبٌدهالمنفًغانديورده1

القنٌطره85.80تهانًتوتونجًمحمدرام2ً

القنٌطره85.52منالعبد الوهابعٌسىنٌرمٌن3

القنٌطره85.41خالدٌهدٌبمحً الدٌنقص4ً

القنٌطره84.86فاتنشٌباناحسانمحمد طه5

القنٌطره84.39مؤمنهالخلٌلمحمدصهٌب6

القنٌطره83.77منىمسلمانًجمٌلرؤى7

القنٌطره83.75عالاالغوانًكمالمالذ8

القنٌطره83.59فتحٌهالصالحشاهربٌان9

القنٌطره83.20مهابنً المرجهمحمد عٌدمحمد10

الالذقٌه96.18خنساءباكٌرعمادسماء1

الالذقٌه95.43حسناءالحاج ٌوسفعلًمرح2

الالذقٌه94.91امٌازةمحمدادماسامة3

الالذقٌه94.61امانًالسٌدجمالمنى4

الالذقٌه93.86دالٌابرومفٌدكرٌم5

الالذقٌه93.70فاطمهقصابزهٌرشادٌه6

الالذقٌه92.36امانًالسٌدجمالمنار7

تابع المقبولين في كليات االقتصاد من حملة الثانوية التجارية
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية الدورة األولى 
بعد طي درجة مادة 

التربية الدينية

 المحافظة الصادرة 
عنها الشهادة

الالذقٌه92.36رناالموسىحسٌنماجده8

الالذقٌه92.05هادهزواننبٌلرشا9

الالذقٌه91.82خدوجالعلًعلًبتول10

الالذقٌه91.32ربابجبورجمالحنا11

الالذقٌه91.25عائشهحرٌريمحمدروان12

الالذقٌه91.05لٌنداخٌر بكصقرضرغام13

الالذقٌه90.93رشامهنانضالجودي14

حلب94.73سوزانفاضلمحمد زكرٌانوال1

حلب94.61الهامحوريأحمدجودي2

حلب93.91شذىحمامًمصطفىفرح فتحٌه3

حلب93.82فاطمهالحمادمحمدمصطفى4

حلب92.98كوكبالعبد هللاعبد الكرٌمنسرٌن5

حلب92.89غزالهقطٌشاحمد جمٌلرغد6

حلب92.20عناٌتتركمانًهٌثممحمد نسٌم7

حلب91.61جمانهنعناعاحمد هٌثماسراء8

حلب91.27غصونمصطفىمصطفىاسراء9

حلب89.61روعهمصريعبد الحكٌم عامرعائشه10

حلب89.36اسماءعرٌاناحمداسراء11

حلب89.18مهامصطوعبد الرحمنبراءة12

حلب88.98منىمحٌوعبد الرحمنراما13

حلب88.61عالٌهاالسماعٌلعبدالرحمناسراء14

حلب88.57املحبٌبهٌثمنٌرمٌن15

حلب88.27مزكٌنٌوسفعمردٌار16

حلب87.39رناتسقٌهانورمحمد17

حلب87.30ختامالجنٌديعالء الدٌناحمد18

تابع المقبولين في كليات االقتصاد من حملة الثانوية التجارية

3



اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية الدورة األولى 
بعد طي درجة مادة 

التربية الدينية

 المحافظة الصادرة 
عنها الشهادة

حماه94.27رناحلبٌةمصطفىمحمد1

حماه93.16مهاجنٌدماجدفاطمه2

حماه90.57ندىالعزيحمزهمحمد نور3

حماه90.05فاٌزهالفٌاضعلوانعلٌاالبتول4

حماه89.70شهاللطفًمحمد عامروجٌهة5

حماه89.59اٌمانسواحمحمد أٌمنفؤاد6

حماه89.57ندىحموٌةحسانتسنٌم7

حماه88.30سلوىدعاسمحمداحمد8

حماه87.95نارٌمانعكرهعبدهللاضحوك9

حماه87.57غادهشٌخ الزورفوازعبدالرحمن10

حماه87.02جمانهالحمصًعبد الكرٌمسدره11

حماه86.80دانٌاحصرٌهمعتصممرٌم12

حماه85.68أملكف الغزالتٌسٌرمارٌا13

حماه85.66مخلصهالطباعأحمدروان14

حماه85.64اٌمانرسالنٌاسراسراء15

حماه84.89ناهدمصريٌحٌىلٌلى16

حماه84.66فاطمهشٌخ صبحعبدهللاتسنٌم17

حماه83.48زهرهالخطٌبعبد الحمٌداسماء18

حماه83.18محاسنرحمون خضريفهدهاجر19

حماه83.00عروبةاالبرشحمزةعبد الرحمن20

حمص97.36ندىحاج شٌخوماهرآالء1

حمص97.23جٌهانابازعدنانزٌنه2

حمص95.68هناديحسنحسٌنالرا3

حمص94.68براءةالعمردالًسناء4

حمص93.95غروبحربوقًحٌدرحنٌن5

حمص93.00حٌاهعثمانفؤادماٌا6

تابع المقبولين في كليات االقتصاد من حملة الثانوية التجارية

4



اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية الدورة األولى 
بعد طي درجة مادة 

التربية الدينية

 المحافظة الصادرة 
عنها الشهادة

حمص92.61نزههالعرٌفخالدعبدو7

حمص92.41دٌاناناصرسامًضٌاء الدٌن8

حمص91.98منالالنقريقٌسعل9ً

حمص91.64فاطمهقٌسونعبد الوهابخالد10

حمص91.50جورجٌنامشرقًهٌثمصبح11ً

حمص91.27ناهدالمشعلعبدالكرٌمحسٌن12

حمص91.07رجاءالمشنتفصادقعبد الهادي13

حمص89.93امونالخضراحمدمؤمن14

حمص89.84خدٌجهالمصرينصرزهراء15

حمص89.75ندٌمهغرٌبًعبد المولىبتول16

حمص89.73رناالبوابعمادفتاة17

حمص89.73رشدٌهالعطارمحمودحمزه18

حمص89.68رباسرستانًعلًدٌما19

حمص88.89عفافعٌون السودجهادعبد المالك20

حمص88.68غدٌرالزٌاتمهندمحمد21

حمص88.32غادهالظلمهرامزمنٌر22

درعا92.41حمدهفنديعبد العلٌماحمد1

درعا89.84دٌناالرفاعًمحمداحمد2

درعا89.05ٌسرىالمصريانوربشار3

درعا88.61منىاالصفرخالدروان4

درعا87.48هناءالشمريفهدتسنٌم5

درعا86.77الطافالمصريتٌسٌرفهم6ً

درعا85.75منالعوض هللافٌصلمحمد7

درعا85.39فاطمهالحمٌدتٌسٌررغد8

درعا84.82ندىالراضًٌوسفاحمد9

درعا84.43ردٌنهعوٌرمحمدنور10

درعا84.25عطافالحشٌشمروانمحمد رغٌد11

درعا84.23سهامأبو شطارةمحمودعبد الرحمن12

درعا84.23نوالالجهمانًضٌف هللاعز الدٌن13

درعا83.91مشاٌخابو سالمراكانمحمود14

درعا83.57ندىالطبٌشًٌاسرعمار15

تابع المقبولين في كليات االقتصاد من حملة الثانوية التجارية

5



اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية الدورة األولى 
بعد طي درجة مادة 

التربية الدينية

 المحافظة الصادرة 
عنها الشهادة

دمشق97.68رٌمهالناطوردٌابرنٌم1

دمشق96.34منىتركمانًسعٌدماسه2

دمشق95.93رانٌاشٌخ علًمازنعمر3

دمشق95.61مٌساءترٌاقمحمودمرٌم4

دمشق95.45رشاالعماديحمديعصام5

دمشق95.34رناحصرياٌمنفؤاد6

دمشق94.84اٌمانقارصلًاسامهسمٌه7

دمشق94.82مهاالفوازفوزيرهام8

دمشق94.45اسٌمهعلٌويمحمدسدرا9

دمشق94.45فاطمةالخطٌباحمداٌمان10

دمشق94.14لٌناكرٌمبسامٌاسمٌن11

دمشق93.75مٌرناالطباعلؤينادٌا12

دمشق93.59وفاءكرمهعامراٌمان13

دمشق93.52روضهقرابمحمدهدٌل14

دمشق93.43رانٌهالقصار بنً المرجهمحمد اٌمنماٌا15

دمشق93.41هداٌتقاضً امٌنأمجدرٌم16

دمشق93.32عبٌرالكوٌفاتًحسام الدٌنسدره17

دمشق93.25عبٌرالعباسًمحمد فرزتلونا18

دمشق93.05اٌمانحبشٌهمحً الدٌنالٌن19

دمشق92.82رندهابو خٌارهبشاراٌالف20

دمشق92.73اٌمانحبشٌهمحً الدٌنلٌن21

دمشق92.73هناديكرٌمعامرعلٌاء22

دمشق92.41عائدهالموسويعباسفضل23

دمشق92.23وصالامانومحمد مازندلع24

دمشق92.14مٌساءخطابمحمد مهندرنٌم25

دمشق92.11جمانهالعلبًاسماعٌلسدرة26

دمشق92.07زٌنبالخماشنشأتعمر27

دمشق91.80ربىراعًسٌف الدٌنٌوسف28

دمشق91.70مٌساءمصطفى سٌدوصالحمولٌده29

تابع المقبولين في كليات االقتصاد من حملة الثانوية التجارية
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية الدورة األولى 
بعد طي درجة مادة 

التربية الدينية

 المحافظة الصادرة 
عنها الشهادة

دمشق91.61شهنازالشٌخ فضلًتوفٌقآالء30

دمشق91.57غادهااللزمعصامرغد31

دمشق91.50انصافمطرخالدروى32

دمشق91.45سوزانالبقاعًمحمودعبدهللا33

دمشق91.41رٌمطه النجاراحمدمارٌا34

دمشق91.30نور صابرٌنالزرادمحمد اٌمنمٌرنا35

دمشق91.27مٌرفتكوباماهراسراء36

دمشق91.27املالمقدادسلٌمانراما37

دمشق91.25روضهذو الغنىمحمد خٌرغزل38

دمشق91.09ملكساموحسانالفا39

دمشق91.07رفاهشٌبوبٌاسرزٌنه40

دمشق91.05خدٌجهتللوأحمدأرٌج41

دمشق90.93سالمفخريفاديالنا42

دمشق90.93نادٌهبرتاويحسانابراهٌم43

دمشق90.86خلودالمصريصبحًلجٌن44

دمشق90.82احسانقطٌطمحمد مازنحمزة45

دمشق90.73عائشهدركوشخالدهبه46

دمشق90.61نسرٌنكلتامنٌرهدٌل47

دمشق90.52نهادعبد الواحدراتبدعاء48

دمشق90.41أملسرٌومحمودروان49

دمشق90.34قمرغبرامحمد ٌاسرغدٌر50

دمشق90.30صفاءطهعمادتقى51

دمشق90.30غادهسنبلاحمد فاٌزغنى52

دمشق90.23روضهالحمصًمحمدعال53

دمشق90.23مهاصرصرنداءمحمد بالل54

دمشق90.20علٌاالصوافمحمدخلدونمحمدمطاع55

دمشق90.16مٌساءالصباغمحمد رضوانرغد56

دمشق90.14اٌفٌت حسنخطابعمرهبه هللا57

تابع المقبولين في كليات االقتصاد من حملة الثانوية التجارية
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية الدورة األولى 
بعد طي درجة مادة 

التربية الدينية

 المحافظة الصادرة 
عنها الشهادة

دٌرالزور94.95نورالحمودقصوبرام1

دٌرالزور94.48نورالحمودقصوبارم2

رٌف دمشق97.64نهادالقطانعطوفملهم1

رٌف دمشق95.45نادٌاالحنتوشعدنانمحمود2

رٌف دمشق94.59لطفٌهرٌحانسلٌمانابراهٌم3

رٌف دمشق94.11رٌماكبارهأمٌنفراس4

رٌف دمشق93.89حنانالغوشمحمد منٌرمالك5

رٌف دمشق93.55روعهكلٌبعمارعبدالرحمن6

رٌف دمشق93.39سارهقاسمعمرموسى7

رٌف دمشق93.32سماحقحوشالٌاسجاد8

رٌف دمشق93.27لمٌاءاالٌوبًعبد الكرٌمنوال9

رٌف دمشق93.25رٌماعطاٌاسامرسمٌر10

رٌف دمشق93.23سمرشبلًمحمدسعٌد11

رٌف دمشق92.98مرفتٌوسفحسننورالهدى12

رٌف دمشق92.98ابتسامحجازينعٌممرح13

رٌف دمشق92.93فاطمهاٌاسنذٌرعبد السالم14

رٌف دمشق92.91لٌلىرزقمحمدعل15ً

رٌف دمشق92.68مرفتالهرباويعمرأٌهم16

رٌف دمشق92.66املشٌحانفرحانندى17

رٌف دمشق92.45عتابعسافجهادجرجس18

رٌف دمشق92.36عائشهالحاج علًمحمودمحمد عل19ً

رٌف دمشق92.27اٌمانرسالنكمالاسماء20

رٌف دمشق92.23ندىصابرٌاسٌنمحمد21

رٌف دمشق92.14هدىالقالشمحمد عادلمحمد ربٌع22

رٌف دمشق92.14وفاءاالسعدبهاء الدٌنمحمد23

رٌف دمشق92.11سناءالمالعبد الباسطمرزوق24

رٌف دمشق92.09اٌمانناٌفهعصامأسامه25

رٌف دمشق91.77مرٌمعرعورياحمدوصال26

تابع المقبولين في كليات االقتصاد من حملة الثانوية التجارية
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية الدورة األولى 
بعد طي درجة مادة 

التربية الدينية

 المحافظة الصادرة 
عنها الشهادة

رٌف دمشق91.73مهاصمودسلٌمانمحمدسلٌم27

رٌف دمشق91.68مٌرفتسٌداحمدمحمودٌحٌى28

رٌف دمشق91.64مرٌمالكرديرضاأنس29

رٌف دمشق91.45سلفانارزقدانًنقوال30

رٌف دمشق91.32هزارقاسوبشارانتصار31

رٌف دمشق91.25منالالمشوحٌاسرهدٌل32

رٌف دمشق91.23بشرىبدر الدٌنسمٌحٌارا33

رٌف دمشق91.16نسرٌنالشاقًعلًمروه34

رٌف دمشق91.11صفاءكرٌمخالدفداء35

رٌف دمشق91.02فاطمهالحصري بٌرقدارمحمدمصعب36

رٌف دمشق90.98روضةالعرطوزيعمادمرٌم37

رٌف دمشق90.86رجاءعٌونأحمدخلٌل38

رٌف دمشق90.75رزانجمعةسلمانفاٌزة39

رٌف دمشق90.59امٌنهابو واحدهحسنرجاء40

رٌف دمشق90.57جٌهانالرفاعًعبدهللاسالم41

رٌف دمشق90.05بشٌرهالسقعانحمزهوجٌهه42

رٌف دمشق90.02نورهالمالعمرعبد الرزاق43

رٌف دمشق89.93فاطمهتكلهمحموداسماء44

رٌف دمشق89.89سامٌهحامدمحمودوسام45

رٌف دمشق89.80فاطمهضمٌرٌهمسعودسام46ً

رٌف دمشق89.80عفافارناؤوطمازنهبه هللا47

طرطوس89.80فاطمهالشاطرعبد الساترمحمد1

طرطوس87.09تماثٌلدروٌشسمٌرآالء2

طرطوس86.25مهاحمدومحمدرنٌن3

طرطوس84.41صباحعمرعمادعمر4

طرطوس83.52لٌلىسلٌمانمحمودعل5ً

تابع المقبولين في كليات االقتصاد من حملة الثانوية التجارية
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية الدورة األولى 
بعد طي درجة مادة 

التربية الدينية

 المحافظة الصادرة 
عنها الشهادة

الحسكة85.66عمشهداوودمجٌدسٌدره1

الحسكة84.98ندوهموسىخضراسماء2

الحسكة84.36لٌلىنادرعبد الرحمنمحمد3

الحسكة83.89عسكرٌهالعزٌزعبدهللارهف4

الحسكة83.14عبٌرالدعٌجًمحمد فاتحهاجر5

الحسكة82.77ماجدهاحموفارسعل6ً

الحسكة82.05سوزانخلفمحمدفنر7

ادلب81.80فاطمةالشونةموفقمحمد عل1ً

السوٌداء86.93رٌماالحكٌمنزارشمس1

السوٌداء86.50مهابو فاعورغساننور2

السوٌداء86.45امالمحاسناٌمنرهف3

السوٌداء86.23سماحالصباغاسامهقٌس4

السوٌداء86.11منىالحلبًعمادعمران5

القنٌطره82.82ناهداللحاممحمدوعد1

القنٌطره82.68نورزٌدانمحمد زهٌررنٌن2

القنٌطره81.52رغداءعلً بكمحمد هٌثمفرح3

القنٌطره81.20حسنهحسٌناحمدزٌنب4

القنٌطره80.80ابتسامالصالحفالحٌاسمٌن5

القنٌطره80.59نجالءبوالدعلًاٌمان6

القنٌطره80.00املهاللجاللمحمد7

القنٌطره79.77الهامالحسٌنغالببٌان8

القنٌطره79.45غنوهالفوالاٌمنعبد الرحمن9

الالذقٌه90.14عبٌرشرٌقًمحمدأناهٌد1

الالذقٌه89.73مرٌمٌوسفمصطفىسمٌحه2

الالذقٌه89.48خدٌجهعاصًمحمد علًرهف3

الالذقٌه89.16هندسمرهاحمدهدٌل4

الالذقٌه88.86حسناءمراداسماعٌلاسراء5

 في 2021يقبل الطالب المذكورة أسماؤهم أدناه من حملة شهادة الدراسة الثانوية المهنية التجارية الدورة األولى لعام - 2المادة 
دير الزور  للعام الدراسي -      درعا - الالذقية  - حلب - السنة األولى من  المعاهد التقانية للعلوم المالية والمصرفية في دمشق 

: وفي المحافظة التي يختارها الطالب للتسجيل وفقاً لما يلي2022 /2021
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية الدورة األولى 
بعد طي درجة مادة 

التربية الدينية

 المحافظة الصادرة 
عنها الشهادة

الالذقٌه88.52هدىتتلوحسنمنٌرة6

الالذقٌه88.34فاتنشننسلٌمهندٌة7

الالذقٌه88.32فادٌابارودفوازجودي8

الالذقٌه88.25فاطمةبوزيخالداٌّه9

الالذقٌه87.70زٌنهحكٌممحمدحمزه10

الالذقٌه87.48نادٌندعبولمحمد عبد هللامحمد أمجد11

الالذقٌه87.00علٌاعباسمحمودعل12ً

الالذقٌه86.84دهمهسكوتًمحمودمها13

حلب87.25كوثرسلٌمانحمزهحنٌفه1

حلب85.61اٌمانتٌتًعبد الرحمنسنا2

حلب85.30جمٌلةشحادةأحمدمحمد3

حلب85.16منىعبدالجوادٌاسٌنمحمد4

حلب85.07فاطمه الزهراءالمصريمحمد سامرمروه5

حلب85.07سامٌامصريعبد العزٌزنهى6

حلب84.93سمرالكاظممحمدنسرٌن7

حلب84.43فاتندباغاحمدمحمد8

حلب84.39بتولداهودأحمدحنان9

حلب84.30لمٌاءقواصمحمد صبريبٌان10

حلب84.23هجرٌةاحمدمصطفىكوثر11

حلب83.75هٌفٌنحاجًمصطفىنٌرمٌن12

حلب83.57لٌناحطوخمحمدهناء13

حلب83.32اٌمانحسٌنٌوسفكرم14

حلب83.11خدٌجهبركهمصطفىنوره15

حلب83.05لمٌاءدقاقمازنرغداء16

حلب83.05امٌرهابو حٌدرجمعهعائشه17

حماه82.48فاٌزهالنٌربٌهمحمد توفٌقمحمد نور1

حماه82.32رٌماالصبوحمحمدلجٌن2

حماه82.32لٌلىعقدهمحمد عمادجودي3

حماه82.14عزهعديسمٌرجودي4

حماه81.98اسماءالسمانعصاممالذ5

تابع المقبولين في المعاهد التقانية للعلوم المالية والمصرفية من حملة الثانوية التجارية
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية الدورة األولى 
بعد طي درجة مادة 

التربية الدينية

 المحافظة الصادرة 
عنها الشهادة

حماه81.89مٌادهخموسٌهخالدنادٌا6

حماه81.89حسناءحرٌريعبد العزٌزأحمد صهٌب7

حماه81.27مرٌمحربهعمربدرٌه8

حماه81.20هالالعمرمظهر طعانسدره9

حماه80.61منىاالسداحمددانٌه10

حماه80.43زعبٌهطعمهمحمد جهادمروه11

حماه80.18نورهالدونه الدباغزٌاداسماء12

حماه80.16عالمةسوٌلمكمالعبد هللا13

حماه79.64غالٌهالحالقسامرنجود14

حماه79.61أحالمعماديعبدهللارحاب15

حماه79.25هناديالبهنسًماهرلما16

حماه78.91كوثركفتمصطفىمهدي17

حماه78.32رانٌهزبٌرمرهفمنار18

حماه78.27الهامحسنطاللحال19

حمص88.09سالمعروقعمادغزل1

حمص88.02نغمالكردياسماعٌلنجوى2

حمص88.02غادهالعكاريسلمانساره3

حمص87.52منىعفارهوحٌدهدى4

حمص87.30لٌناالتركاويعبد الناصرعبد الرحمن5

حمص87.20رقٌهسالمهفؤادسٌلفانا6

حمص86.50ضحىجنٌدماجدامٌن7

حمص86.43روعهالبنًأٌمنسعٌد8

حمص86.39فخرٌهعبد الباقًعبد الهاديعمار9

حمص86.09هوٌداعبد الصمدمحمد ماهرخٌرات10

حمص86.07حسنهبكوراحمدحاتم11

حمص84.86رٌنهالعجًخلٌلغزل12

حمص84.77سهٌرالغصٌبهعدنانحمزه13

حمص84.45انصافالكسمبشارعمرو14

حمص84.36بثٌنهالعٌسىعبد الكرٌمساره15

تابع المقبولين في المعاهد التقانية للعلوم المالية والمصرفية من حملة الثانوية التجارية

12



اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية الدورة األولى 
بعد طي درجة مادة 

التربية الدينية

 المحافظة الصادرة 
عنها الشهادة

حمص84.20ورودبركاتمحمدمحمد طالل16

حمص84.07نوفهالصالحفرجرقٌة17

حمص84.05براءهخضوررفٌقرشا18

حمص83.91فاطمهسعٌدعلًهدٌل19

حمص83.84حسنعودهمحمد عمادمحمد وائل20

حمص83.61فاتنعونًمنٌراسٌد21

حمص83.61مٌساءكراكٌتباللكارول22

درعا83.52بٌكهالخٌراتحكمتزهروان1

درعا83.36اٌماناجعارهاحمدبٌان2

درعا83.32امٌنهالخمٌسنوفلجمانه3

درعا83.32هدىالهمٌدمحمدبراق4

درعا83.05رحابقاسمعلًعمر5

درعا82.95ماريالقاسمفاٌزمجد الدٌن6

درعا82.95عائشهأبو خشرٌفضٌاءبراء7

درعا82.93فاٌزهالشهابسلٌمانمها8

درعا82.84نادٌهالمصريعبد المالكتٌماء9

درعا82.52سهالحسٌنعدناناٌمان10

درعا82.25هناديالشرٌفمصعبلؤي11

درعا81.73منالالسوٌداويخالد ملحمرؤى12

درعا81.43وجودالرفاعًرفاعًعبد الرحمن13

درعا81.39ٌاسمٌنمحمدعبد الستارسوسن14

درعا80.95فضاالمحمدعٌسىحنٌن15

دمشق89.95هبهرشقفارسوصال1

دمشق89.95فادٌاالكٌالًمهندسدرة2

دمشق89.91صفاءموضًعبد الناصراالء3

دمشق89.91عائشهقاروطرفٌقعال4

دمشق89.77اٌمانالدقرمحمد حسنًحمزة5

تابع المقبولين في المعاهد التقانية للعلوم المالية والمصرفية من حملة الثانوية التجارية
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية الدورة األولى 
بعد طي درجة مادة 

التربية الدينية

 المحافظة الصادرة 
عنها الشهادة

دمشق89.75روانعكاويعزونبال6

دمشق89.64فاتنعجوزخالدجودي7

دمشق89.50فتون دعدوشالشوامحمد نوارعبد هللا8

دمشق89.32شهٌرهدقوعبد الرحٌمروال9

دمشق89.16غالٌهٌاسٌن الصباغمحمدأمٌنٌزن10

دمشق89.14مٌرفتعباسعبد الرحمنٌاسٌن11

دمشق89.11خوزاماكوجكبشارجودي12

دمشق89.11دٌناالشٌخ دروٌشابراهٌمآالء13

دمشق89.07روضهدحالعدنانبٌان14

دمشق88.75رٌماالحلبًغالبمحمد سعٌد15

دمشق88.55مٌادهاالكرمًٌوسفمحمد سام16ً

دمشق88.52روضهمحفوضعبد الحمٌدإٌناس17

دمشق88.11لمىطرابلسًمحمد سامرهاجر18

دمشق88.07خلودمالصالحهازار19

دمشق88.07سالفهكسكٌنسعٌدمحمدخٌر20

دمشق88.07باسلهشاهٌنجمالاحمد21

دمشق88.00كاترٌنالجنٌديمروانراشٌل22

دمشق87.95هناديالنمٌصمحمد عامربتول23

دمشق87.91زهٌةحمودحسٌنراٌة24

دمشق87.89نورابو شعرمحمد فوازلٌن25

دمشق87.86مٌسونظاظاخالدمحمد26

دمشق87.86هدىالسمانجمالروال27

دمشق87.77مؤمنةحسٌن االحمدعصامجودي28

دمشق87.73رفاءالحرٌريعدنانآالء29

دمشق87.73ربٌعةعلًمحمدبٌلسان30

دمشق87.64منالمدللمحمد نوررنٌن31

دمشق87.36أمانًوردمصطفىساره32

دمشق87.34رانٌامعتوقحسامدلع33

دمشق87.34نسرٌناألعرجمحمد كاٌدعبدهللا34

دمشق87.30ندٌمهالحمصًمحمدنور35

تابع المقبولين في المعاهد التقانية للعلوم المالية والمصرفية من حملة الثانوية التجارية
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية الدورة األولى 
بعد طي درجة مادة 

التربية الدينية

 المحافظة الصادرة 
عنها الشهادة

دمشق87.30باسمهالجراقًرٌاضاٌمان36

دمشق87.20منىالعلًرضوانآٌه37

دمشق87.16ثرٌاافغانًغسانمحمد سامر38

دمشق87.05مٌساءقاروطمحمدكمالاحمد39

دمشق87.00رانٌاالخشهخلدونمحمد عالء40

دمشق87.00مؤمنهشٌخ االرضمحمد ماجداسراء41

دمشق86.80زهورالحكواتًمنذررغد42

دمشق86.77ابتسامشمسوعبد الرحمنٌاسمٌن43

دمشق86.73روعهملٌحًفاديرنٌم44

دمشق86.70سحرتوٌمانوراسراء45

دمشق86.43نادٌاالشٌخجوناٌفا46

دمشق86.34ازهارعطاٌااحمددانٌا47

دمشق86.34عبٌرالفٌومً الخطٌببشارساره48

دمشق86.25انعامالسمحاويمحمدساره49

دمشق86.23جهانكوكهمحمد فوازعبد الرحمن50

دمشق86.23رهامعجلونًمحمدآٌه51

دمشق86.18ربىسكرسامراسماء52

دمشق86.14ٌسرىدٌاربكرلًابراهٌمزهٌده53

دٌرالزور92.52مرٌمالحسنحسنآٌه1

دٌرالزور90.39بتولالماويابراهٌمرغد2

رٌف دمشق89.77أمانًعفا الرفاعًرضوانروان1

رٌف دمشق89.77اسمهانابراهٌمخضرعل2ً

رٌف دمشق89.75منالعقلعلًبٌسان3

رٌف دمشق89.70نعٌمةعطاٌاخالدمحمد4

رٌف دمشق89.68هناءكرنبهنبٌلراما5

رٌف دمشق89.64فاٌزهعوٌريفاٌزمحمدامجد6

رٌف دمشق89.55امٌهالقالشبسامهشام7

رٌف دمشق89.55فاطمهعكلهعلًهدٌل8

رٌف دمشق89.48هدىراشدسلمانشذا9

رٌف دمشق89.48سمٌرهالكٌالنًحسٌنمرام10

تابع المقبولين في المعاهد التقانية للعلوم المالية والمصرفية من حملة الثانوية التجارية
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية الدورة األولى 
بعد طي درجة مادة 

التربية الدينية

 المحافظة الصادرة 
عنها الشهادة

رٌف دمشق89.43اٌمانالكٌالنًبسامبشرى11

رٌف دمشق89.41نوالهاشمٌاسٌنزٌن الدٌن12

رٌف دمشق89.36ٌسرىالحلوعبد السالماحمد13

رٌف دمشق89.34روعهالتركاحمدمحمد ماهر14

رٌف دمشق89.27هدىوٌس الماجدولٌددنٌه15

رٌف دمشق89.23خلودحماصنهشفٌقهمام16

رٌف دمشق89.20اسماءحمٌدراتبحنٌن17

رٌف دمشق89.18مناالخلف الضاهرحسنأحمد18

رٌف دمشق89.14هدااالجوهمحمدنعٌمتوفٌق19

رٌف دمشق89.11فاطمهالداغستانًحاتمساره20

رٌف دمشق88.98فاطمهسندٌانموفقاٌه21

رٌف دمشق88.95غادهقره باشمصطفىٌاسٌن22

رٌف دمشق88.95اسماءعرابًمحمدرشا23

رٌف دمشق88.93مهااالحمد المحٌمدنجماٌناس24

رٌف دمشق88.93حنانادرٌسفارسآمنه25

رٌف دمشق88.48تركٌهغزال فتح هللاعمرروال26

رٌف دمشق88.43فٌروزالنجاردٌبمحمد27

رٌف دمشق88.39سعدهالشماالتموسىزٌنب28

رٌف دمشق88.34اٌمانمحضرراتباٌهم29

رٌف دمشق88.27مروىالحافظمحمدجمال30

رٌف دمشق88.27فاطمهالعباسخالدراما31

رٌف دمشق88.25امٌنهالدمرانًعبد الحمٌدخالد32

رٌف دمشق88.18عبٌرالحمصًمحمد اسعدتسنٌم33

رٌف دمشق88.14أمانالطٌانبسامعمر34

رٌف دمشق88.09امٌرهالبقاعًبساممحمد عدنان35

رٌف دمشق88.05سهامشواهٌنمحمدنورهان36

رٌف دمشق88.05املسكردٌابعٌسى37

رٌف دمشق88.02وفاءجزائرلًٌاسررنٌم38

رٌف دمشق88.00امنهراجححسٌنعمر39

تابع المقبولين في المعاهد التقانية للعلوم المالية والمصرفية من حملة الثانوية التجارية
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اسم األمالنسبةاسم االباسم الطالبتسلسل

معدل الدرجات في 
الشهادة الثانوية المهنية 
التجارية الدورة األولى 
بعد طي درجة مادة 

التربية الدينية

 المحافظة الصادرة 
عنها الشهادة

رٌف دمشق87.98اٌمانمحمد جمٌلتركًجود40

رٌف دمشق87.95وفاءعطاٌا حورٌهمصطفىمحمد إٌاد41

رٌف دمشق87.82سلوهالصالحاحمدبالل42

رٌف دمشق87.82روضهناصرمحمد خٌرامجد43

رٌف دمشق87.80دالٌااالحمرمحمد كاليمحمد خالد44

رٌف دمشق87.73هدىعلًعلًمحمدشمس الدٌن45

طرطوس83.00رامٌاعلوشٌوسفغٌدق1

طرطوس82.25ابتسامعلًسلٌمانرهام2

طرطوس82.14املدٌبلؤيحال3

طرطوس81.23نهىدٌابامٌراٌالف4

طرطوس81.23مفٌدهابراهٌمعلًنورا5

                                                                           الدكتور بسام ابراهيم

.يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه -4المادة 

على الطالب المقبولين في هذا القرار إنجاز مراحل تسجيلهم وتسديد الرسوم الجامعية المطلوبة منهم اعتبارًا من صباح - 3المادة 
2021/12/23 وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 2021/ 10/10يوم األحد الواقع في 

                                                                            وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي

تابع المقبولين في المعاهد التقانية للعلوم المالية والمصرفية من حملة الثانوية التجارية
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