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

2015 - 2014للعام الدراسً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

     وزارة التعلٌم العالً

بها المقبول الرغبةالتفاضل معدلالجنسٌةالشهادة مصدرالمٌالد تارٌخاألم اسمالثالثً االسماالكتتاب رقمالتسلسل

دمشق البشري الطب99.56سوري عربًالكوٌت1996فاتنهالحالق غسان قمر111149803

دمشق البشري الطب99.41سوري عربًالكوٌت1996تللو بنانهالتٌناوي فواز محمد صبح211152203ً

دمشق البشري الطب99.09سوري عربًالكوٌت1996منىالحاتم نضال مٌرٌام311148503

دمشق البشري الطب98.72سوري عربًالكوٌت1996خٌر ٌسرىعمار أبو معٌن بسمة411147103

دمشق البشري الطب98.72سوري عربًالكوٌت1997حنانمروه أٌمن آٌه511156603

دمشق البشري الطب98.62سوري عربًالكوٌت1997مٌساءالشوٌكً رضوان محمد هٌا611153103

دمشق البشري الطب98.33سوري عربًالكوٌت1996رشاعمر السٌد المعٌن عبد فاطمه711154203

دمشق البشري الطب97.92سوري عربًالكوٌت1996ابراهٌم عبٌرسركٌس وفٌق دٌانا811143103

حلب البشري الطب97.82سوري عربًالكوٌت1996جولٌاناهالل عادل نرفانا911154603

حلب البشري الطب96.56سوري عربًالكوٌت1997نجاحالعلً عبدو نذٌر محمد1011152503

حلب البشري الطب95.98سوري عربًالكوٌت1997رابٌهخساره نومان سالم1111148103

حلب البشري الطب95.19سوري عربًالكوٌت1996هناديرشٌد مواس واثق نهٌدة1211162303

حلب البشري الطب93.49سوري عربًالكوٌت1996سناءالمصري اسامة زهٌر1311144803

حلب البشري الطب92.96سوري عربًالكوٌت1996وسامالعماش هاشم دعاء1411152003

حلب البشري الطب92.68سوري عربًالكوٌت1996خدٌجةناصر حاج محمود رزان1511143503

حلب البشري الطب91.98سوري عربًالكوٌت1996صبحٌهالعمري دٌب محمد سندس1611148203

الالذقٌة البشري الطب99.48سوري عربًالكوٌت1996وفاءموسى نبٌل الرحمن عبد1711145403

الالذقٌة البشري الطب99.45سوري عربًالكوٌت1996سهٌردٌوب فؤاد هدٌل1811148603

الالذقٌة البشري الطب99.18سوري عربًالكوٌت1996ابتهاجاحمد هشام شٌرٌن1911147003

الالذقٌة البشري الطب98.59سوري عربًالكوٌت1996مٌسونالجراد سهٌل كنده2011146103

الالذقٌة البشري الطب97.16سوري عربًالكوٌت1996جلورٌاوستٌن حنا اورنٌال2111144503

الالذقٌة البشري الطب95.6سوري عربًالكوٌت1996جمانهعرب حسٌن سوزان2211143503

طرطوس البشري الطب97.07سوري عربًالكوٌت1996إٌماندهش علً أٌمن2311161103

طرطوس البشري الطب95.59سوري عربًالكوٌت1997ماجدهمحمود علً عمار2411145903

حمص البشري الطب98.63سوري عربًالكوٌت1996وفاءبعاج ابراهٌم دعاء2511144003

حمص البشري الطب96.04سوري عربًالكوٌت1996سامٌهجرجس نبٌه كرٌستٌنا2611143303

حمص البشري الطب95.6سوري عربًالكوٌت1996خدٌجهخالد حسن ٌارا2711144703
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حمص البشري الطب94.55سوري عربًالكوٌت1996منارسلٌمان عزات أحمد2811161203

حماة البشري الطب95.93سوري عربًالكوٌت1996سحرالصمصام حسان نور محمد2911145803

حماة البشري الطب90.87سوري عربًالكوٌت1996أرٌجصلٌبً ملهم ٌاسمٌن3011146303

الزور دٌر البشري الطب95.24سوري عربًالكوٌت1996جمانهالفندي خلٌل باسل3111159403

الزور دٌر البشري الطب91.72سوري عربًالكوٌت1996رودانٌارحمة بسام سام3211157603ً

الزور دٌر البشري الطب86.97سوري عربًالكوٌت1996كفاٌةالهشٌم محمود غالٌة3311143203

دمشق األسنان طب97.78سوري عربًالكوٌت1996مجدجباره محمد سلٌم محمد3411153703

دمشق األسنان طب97.31سوري عربًالكوٌت1996حسٌن حاج منالالمغربً فوزي مصطفى3511158203

دمشق األسنان طب95.87سوري عربًالكوٌت1997فادٌةهللا عبد محمود دٌانا3611161903

دمشق األسنان طب95.21سوري عربًالكوٌت1996هدىالخضر حسن حمٌد هدٌل3711151003

دمشق األسنان طب94.79سوري عربًالكوٌت1996السمٌن مهاجبر نضال لجٌن3811157503

دمشق األسنان طب94.56سوري عربًالكوٌت1996الشرٌطً راغدةغزالة طلعت قٌس3911160203

دمشق األسنان طب93.37سوري عربًالكوٌت1996سناءكعور سمٌر اٌهاب4011164003

دمشق األسنان طب92.46سوري عربًالكوٌت1996فاطمةأبازٌد مازن مصطفى4111161603

حلب األسنان طب90.14سوري عربًالكوٌت1996قنطار منىالحورانً محمد دانه4211143003

حلب األسنان طب85.58سوري عربًالكوٌت1996وفاءالمحمد أحمد محمد436665103

الالذقٌة األسنان طب97.06سوري عربًالكوٌت1996وفٌقهٌزبك محمد شام4411146903

الالذقٌة األسنان طب95.5سوري عربًالكوٌت1997ازدهارٌوسف عاطف سام4511143003ً

الالذقٌة األسنان طب91.53سوري عربًالكوٌت1996هالحنابشور حنا سمٌر466661803

الالذقٌة األسنان طب88.4سوري عربًالكوٌت1996ربٌع زاهٌهربٌع نزار عل476663403ً

الالذقٌة األسنان طب86.8سوري عربًالكوٌت1996فلايرباكٌر محمد صالح4811144903

حمص األسنان طب92.33سوري عربًالكوٌت1996نورهاالبراهٌم حسن ٌارا4911144303

حماة األسنان طب98.89سوري عربًالكوٌت1996مروةاألسود اإلله عبد إٌمان5011143203

حماة األسنان طب97.17سوري عربًالكوٌت1996أمانعدي الدٌن عماد سنا5111144303

حماة األسنان طب94.31سوري عربًالكوٌت1996عبٌرالزٌر جوزر سارة5211143903

حماة األسنان طب87.69سوري عربًالكوٌت1996منالالنجار أكرم توفٌق5311144003

دمشق الصٌدلة98.98سوري عربًالكوٌت1997أروىسالمه ٌونس فاطمه5411153903
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دمشق الصٌدلة97.77سوري عربًالكوٌت1996رمضان اٌناسحلبونً معتز رنٌم5511155603

دمشق الصٌدلة94.71سوري عربًالكوٌت1996سعادحسٌن علً عبٌر5611154303

دمشق الصٌدلة91.56سوري عربًالكوٌت1996سمرفزع انور هناء5711162403

دمشق الصٌدلة91.12سوري عربًالكوٌت1996احالمجابر احمد محمد نوال5811145903

دمشق الصٌدلة90.18سوري عربًالكوٌت1996اٌمانالعلً المحمد مخلف اسراء5911149603

دمشق الصٌدلة90.08سوري عربًالكوٌت1996حمود ابتسامحٌدر محمد راما6011159103

حلب الصٌدلة82.59سوري عربًالكوٌت1996جانٌتشحود فواز ٌارا61443203

الالذقٌة الصٌدلة97.05سوري عربًالكوٌت1996هناءجوهره صالح رٌم6211147503

الالذقٌة الصٌدلة86.55سوري عربًالكوٌت1996مهاقدور عكرمه محمد636661503

حمص الصٌدلة88.82سوري عربًالكوٌت1996سناءشبشول بهجت نٌرمٌن6411143503

حماة الصٌدلة94.72سوري عربًالكوٌت1996رواللطفً تمام محمد الرحمن عبد6511145903

طرطوس الصٌدلة92.26سوري عربًالكوٌت1997عبٌرمراج سمٌر مٌراي666661303

دمشق المعلوماتٌة الهندسة88.71سوري عربًالكوٌت1996ودادشحادة عمار محمد نور6711153303

دمشق المدنٌة الهندسة91.84سوري عربًالكوٌت1996نسب مٌساءبركسٌه محمود خالد6811156403

دمشق المدنٌة الهندسة80.66سوري عربًالكوٌت1996بشرىصعب منٌف سمر6911163503

دمشق المدنٌة الهندسة78.08سوري عربًالكوٌت1997ضحىصعب جهاد بدر7011163603

دمشق المدنٌة الهندسة77.96سوري عربًالكوٌت1996نوالالغبرة محمد عل7111159603ً

دمشق المدنٌة الهندسة76.26سوري عربًالكوٌت1996حامد جنانالطه بكر آالء7211166003

الالذقٌة اإلنشائٌة الهندسة98.23سوري عربًالكوٌت1997الطوٌل فاطمةكاتبً عربً احمد نور736664003

الالذقٌة اإلنشائٌة الهندسة94.06سوري عربًالكوٌت1996سهاابراهٌم تٌودور رمزى7411146303

الالذقٌة التشٌٌد وإدارة هندسة79.13سوري عربًالكوٌت1996حفٌظهحمود اسماعٌل أحمد7511144803

حمص المدنٌة الهندسة85.81سوري عربًالكوٌت1997حجل مٌساءلوٌسه ولٌد ربٌع7611144503

دمشق الطبٌة الهندسة94.71سوري عربًالكوٌت1997خزمة فتوحالحصٌنً فراس ابتسام7711157403

دمشق الطبٌة الهندسة78.12سوري عربًالكوٌت1996هنٌدي صبحٌهالدللو المشاري محمد أحمد7811160703

دمشق حاسوب تقنٌات/التطبٌقٌة الكلٌة73.5سوري عربًالكوٌت1997عمار خلودالعكلة الجرو السالم عبد سارة7911157903

الالذقٌة االتصاالت تقانات/التطبٌقٌة الكلٌة68.98سوري عربًالكوٌت1997مهاشنانً عٌسى ٌوسف806662703

الالذقٌة حاسوب تقنٌات/ التطبٌقٌة الكلٌة63.82سوري عربًالكوٌت1996أحالمعامر نبٌل مازن8111166803
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دمشق الزراعة74.79سوري عربًالكوٌت1996سماحزقزق بشٌر امتثال8211158503

دمشق االقتصــــاد75.02سوري عربًالكوٌت1996الحجلً مًاالطرش اسماعٌل باسل8311160403

السوٌداء االقتصــــاد68.82سوري عربًالكوٌت1997فٌنوسحاتم أنور قٌصر8411159303

دمشق (الكٌمٌاء) العلوم71.1سوري عربًالكوٌت1996لؤلؤةالبراهٌم خلٌل ابراهٌم8511160303

مرفوضة الرغبات جمٌع94.33سوري عربًالكوٌت1996الحسن اٌمانالحمود أحمد ٌارا8611166503

مرفوضة الرغبات جمٌع85.7سوري عربًالكوٌت1996هالالقسً العبسً خالد رٌم8711146103

مرفوضة الرغبات جمٌع82.06سوري عربًالكوٌت1996عبٌرالحجلً جمال سارة8811159703
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