
سعودية-مصدر الشهادة ية مفاضلة السوري غير مقيم ي السنة التحضير
ن

ن ف أسماء المقبولير

2021-2020للعام الدراسي 

 للقبول 
ن

99.845الحد األدن

الجمهورية العربية السورية

   وزارة التعليم العالي

     والبحث العلمي 

رقم الرقم االمتحانيالتسلسل

تتاب االك

مصدر 

الشهادة

ماالسم تاري    خ اسم األ

الوالدة

جنسية لغة ال

التفاضل

دورة 

التفاضل

معدل 

التفاضل

المعدل 

اكمي الير

جامعة 

الدوام

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2002رودأحمد محمد ناصر عرفاتالسعودية120060001101117

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2002بتولأية نبيل وهبيالسعودية220060002121079

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2002رندهتحسين وائل الرهونجيالسعودية320060003101005

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2002جنىجمانة عصام قدورالسعودية420060004110344

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2002عنودحسن المعتز حيزهالسعودية520060005101007

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2002منالرامز سالم سالمالسعودية620060006101127

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2002ساميةرند محمد غالب البجالسعودية20060007100248؛

ساره ممتاز نصري شيخ السعودية820060008101035
البزوريه

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2002علياء

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2002سناءسليمان يوسف المقبلالسعودية920060009120896

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2003أملسمهر غسان شيخ صالحالسعودية1020060010121183

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2002إيمانطارق عدنان رشيدالسعودية1120060011101555

طيف محمد خالد زينو السعودية1220060012100668
االركي

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2002سوسن

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2003زينبعبيده اسماعيل العلوهالسعودية1320060013100662

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2002صباعمر عبد العزيز الضاهرالسعودية1420060014110173

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2002رهفقتيبة نبيل الكريمالسعودية1520060015110087

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2002سحرماريا محمد زهير عجاجيالسعودية1620060016121149
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دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2003رويدهماسه علي قبالنالسعودية1720060017110083

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2002هديلمحمد بسام الحاج حطابالسعودية1820060018100928

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2002أملمرهف شكيب أبو طارهالسعودية1920060019101018

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2003نجالءمنار رضوان مهديالسعودية2020060020120674

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2002روعةيزن أحمد األبرصالسعودية2120060021101021

يوسف عبد الحكيم السعودية2220060022111253
الحطاب

دمشق100األولىإنكليزيعربي سوري2003ديمه

دمشق99.983األولىإنكليزيعربي سوري2002مرامساره نضال دياتيالسعودية2320060023110064

دمشق99.983األولىإنكليزيعربي سوري2002بسمةليلى جهاد المصريالسعودية2420060024100032

دمشق99.983األولىإنكليزيعربي سوري2002ودادنور الهدى ابراهيم حسنالسعودية2520060025110144

دمشق99.981األولىإنكليزيعربي سوري2002مرامقيس نزار النصيراتالسعودية2620060026110261

دمشق99.975األولىإنكليزيعربي سوري2002باسمهسدره محمد عرنوسالسعودية2720060027112013

دمشق99.971األولىإنكليزيعربي سوري2002ابتسامتسنيم عبد السالم النعسانالسعودية2820060028101128

دمشق99.971األولىإنكليزيعربي سوري2003وفاءعبادة ابراهيم حسنالسعودية2920060029100793

دمشق99.966األولىإنكليزيعربي سوري2002جومانااية عصام الدريبيالسعودية3020060030100072

ضحى عبد الكريم حامد السعودية3120060031110116
الراوي

دمشق99.966األولىإنكليزيعربي سوري2003لمى

دمشق99.966األولىإنكليزيعربي سوري2002منىنور مازن القبانيالسعودية3220060032110145
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دمشق99.963األولىإنكليزيعربي سوري2003عبيرخالد غسان مشلحالسعودية3320060033101388

دمشق99.963األولىإنكليزيعربي سوري2002رانيهرامي محمد امجد النشواتيالسعودية3420060034100254

محمد براء عبد المعطي السعودية3520060035232083
الحجة

دمشق99.963األولىإنكليزيعربي سوري2002ثناء

دمشق99.948األولىإنكليزيعربي سوري2002داللبشرى يوسف قنبسالسعودية3620060036100073

دمشق99.948األولىإنكليزيعربي سوري2002خنساءشهد فوزي النابلسيالسعودية3720060037100285

دمشق99.948األولىإنكليزيعربي سوري2002وفاءمريم خالد الخوليالسعودية3820060038110303

دمشق99.944األولىإنكليزيعربي سوري2002كميلياعمر محمد معروف عليالسعودية3920060039110088

محمداالمين منصور السعودية4020060040110411
سلعس

دمشق99.944األولىإنكليزيعربي سوري2002مؤمنه

دمشق99.942األولىإنكليزيعربي سوري2002يسرأمينة هيثم الزيبقالسعودية4120060041121066

دمشق99.942األولىإنكليزيعربي سوري2003ابتسامدانة علي نجدالسعودية4220060042120944

إسماعيل عبد المنعم السعودية4320060043101133
العطية

دمشق99.94األولىإنكليزيعربي سوري2003غادة

دمشق99.94األولىإنكليزيعربي سوري2003نوفهعاصم نشمي العطيشالسعودية4420060044100669

دمشق99.94األولىإنكليزيعربي سوري2002نسيبةعبدهللا أمين ادريسالسعودية4520060045121160

دمشق99.94األولىإنكليزيعربي سوري2002انتصارنايف مصطفى الرسليالسعودية4620060046101633

دمشق99.931األولىإنكليزيعربي سوري2002هزارسارا بسام مصطفىالسعودية4720060047102125

دمشق99.914األولىإنكليزيعربي سوري2002هبهأية حسام الكاتبالسعودية4820060048120035
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دمشق99.912األولىإنكليزيعربي سوري2002رانيابشرى نواف جازيةالسعودية4920060049121068

دمشق99.897األولىإنكليزيعربي سوري2002نهىبثينه عبد الكريم نبعهالسعودية5020060050120037

دمشق99.897األولىإنكليزيعربي سوري2002نسيبةراما محمد طاهر زينوالسعودية5120060051120387

دمشق99.897األولىإنكليزيعربي سوري2002ايمانهزار محمد المسالمةالسعودية5220060052110467

دمشق99.883األولىإنكليزيعربي سوري2002مكيةحال محمد علي حافظالسعودية5320060053121088

دمشق99.883األولىإنكليزيعربي سوري2002ثراءحنين محمد اليمانيالسعودية5420060054120527

دمشق99.883األولىإنكليزيعربي سوري2002رناخليل محمد سعيد نسبالسعودية5520060055120642

دمشق99.883األولىإنكليزيعربي سوري2003ابتساممحمد عباده رفيق حمادةالسعودية5620060056101158

دمشق99.879األولىإنكليزيعربي سوري2002حوريهبنانة علي حميديالسعودية5720060057100070

دمشق99.879األولىإنكليزيعربي سوري2002هدىلجين أحمد مكاويالسعودية5820060058101840

دمشق99.879األولىإنكليزيعربي سوري2002ريميارا تركي الهاللالسعودية5920060059111230

دمشق99.87األولىإنكليزيعربي سوري2002تغريدأنس سليمان المقدادالسعودية6020060060100629

دمشق99.853األولىإنكليزيعربي سوري2003أميمةأية بشار جاويشالسعودية6120060061121076

دمشق99.852األولىإنكليزيعربي سوري2002داللمحمد رئيف سامر عرفهالسعودية6220060062110437

دمشق99.849األولىإنكليزيعربي سوري2003سهامباسل سفيان القداحالسعودية6320060063101569

عبد الرحمن غسان السعودية6420060064111841
الجنادي

دمشق99.849األولىإنكليزيعربي سوري2003دالل
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دمشق99.84599.89األولىإنكليزيعربي سوري2002ندىهناء منذر المحيمدالسعودية6520060065110146

حلب100األولىإنكليزيعربي سوري2002عروبةسنا محمد رضوان السيدالسعودية6620060066101627

حلب100األولىإنكليزيعربي سوري2002فاطمةعامر مدثر شحادةالسعودية6720060067111752

حلب100األولىإنكليزيعربي سوري2002رهفمحمد عبد الكريم صباغالسعودية6820060068101146

حلب100األولىإنكليزيعربي سوري2003غادهمرح محمد عنعونالسعودية6920060069100153

حلب100األولىإنكليزيعربي سوري2002ياسميننايا حسام عالء الدينالسعودية7020060070121328

حلب100األولىإنكليزيعربي سوري2002سعادهديل مطيع كعدةالسعودية7120060071101024

وجد محمد ديب حاج السعودية7220060072110214
مصطفى

حلب100األولىإنكليزيعربي سوري2003سوسن

حلب99.983األولىإنكليزيعربي سوري2003فاطمة ليناايثار محمد حاج عثمانالسعودية7320060073100071

نبيهة مصطفى الحاج السعودية7420060074120248
علي

حلب99.983األولىإنكليزيعربي سوري2002أمبنة

حلب99.981األولىإنكليزيعربي سوري2002غبشهاحمد شواخ االحمدالسعودية7520060075111244

حلب99.971األولىإنكليزيعربي سوري2002خضرةآية عبد الحميد الخضرالسعودية7620060076251891

حلب99.971األولىإنكليزيعربي سوري2002شذىهادية عبد الرحمن الطوبلالسعودية7720060077111665

حلب99.966األولىإنكليزيعربي سوري2003أماناسراء عبد الفتاح الناصرالسعودية7820060078100622

حلب99.948األولىإنكليزيعربي سوري2002نورسنا عامر كويفاتيالسعودية7920060079110842

حلب99.944األولىإنكليزيعربي سوري2002عبيراسماعيل ميسر شاكرالسعودية8020060080100630
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حلب99.94األولىإنكليزيعربي سوري2002ديانانادر نديم شاالتيالسعودية8120060081100807

حلب99.931األولىإنكليزيعربي سوري2002رهفمالذ احمد قاقالسعودية8220060082110302

حلب99.926األولىإنكليزيعربي سوري2002رهفمحمد خير احمد حنانالسعودية8320060083110260

حلب99.914األولىإنكليزيعربي سوري2002زبيدةنور محمد نضال رشيدالسعودية8420060084110472

حلب99.912األولىإنكليزيعربي سوري2002ثناءابراهيم محمد غياث ياسينالسعودية8520060085101567

حلب99.91األولىإنكليزيعربي سوري2002أروىميرنا محمد صباح عطارالسعودية8620060086121186

حلب99.91األولىإنكليزيعربي سوري2002غازيهنواف صالح الصالحالسعودية8720060087100941

النا محمد ماهر عبد السعودية8820060088100103
الكريم

حلب99.84599.87األولىإنكليزيعربي سوري2002نها

البعث100األولىإنكليزيعربي سوري2002ملكدعاء عبد الرحمن القدسيالسعودية8920060089121098

البعث100األولىإنكليزيعربي سوري2002بشرىرامي طارق اللوشالسعودية9020060090101009

البعث100األولىإنكليزيعربي سوري2002شذىسلوى اياد االتاسيالسعودية9120060091110107

البعث100األولىإنكليزيعربي سوري2002لوناعبد الرافع صفوان سفورالسعودية9220060092231939

البعث100األولىإنكليزيعربي سوري2002ملكعطاء عبد الرحمن القدسيالسعودية9320060093100657

البعث100األولىإنكليزيعربي سوري2002ميرفتعالء احمد الخطيبالسعودية9420060094111429

البعث100األولىإنكليزيعربي سوري2003وفاءلمى سليمان عشموطيالسعودية9520060095110461

البعث100األولىإنكليزيعربي سوري2002بيانمجد غسان نعسانالسعودية9620060096110450

9/6



سعودية-مصدر الشهادة ية مفاضلة السوري غير مقيم ي السنة التحضير
ن

ن ف أسماء المقبولير

2021-2020للعام الدراسي 

 للقبول 
ن

99.845الحد األدن

الجمهورية العربية السورية

   وزارة التعليم العالي

     والبحث العلمي 

رقم الرقم االمتحانيالتسلسل

تتاب االك

مصدر 

الشهادة

ماالسم تاري    خ اسم األ

الوالدة

جنسية لغة ال

التفاضل

دورة 

التفاضل

معدل 

التفاضل

المعدل 

اكمي الير

جامعة 

الدوام

البعث100األولىإنكليزيعربي سوري2003حوريةمحمد مروان حريتانيالسعودية9720060097101012

البعث100األولىإنكليزيعربي سوري2002غادةمحمد وليد المصريالسعودية9820060098121257

البعث99.983األولىإنكليزيعربي سوري2003نعماتمايا شمس الطالبالسعودية9920060099100442

البعث99.966األولىإنكليزيعربي سوري2002عبيربيان أحمد السالمهالسعودية10020060100101570

محمد محمد يحيى السعودية10120060101110398
السباعي

البعث99.944األولىإنكليزيعربي سوري2002دانيا

البعث99.895األولىإنكليزيعربي سوري2002فرحريم زياد بريجاويالسعودية10220060102100782

تشرين100األولىإنكليزيعربي سوري2002ريمبتول أنس كيخياالسعودية10320060103101132

تشرين100األولىإنكليزيعربي سوري2002عبيرجوى وليد سليمانالسعودية10420060104110365

تشرين100األولىإنكليزيعربي سوري2002اسماءساره سامي الدبلالسعودية10520060105101856

تشرين100األولىإنكليزيعربي سوري2002سوسنسنا احمد شبارالسعودية10620060106110108

تشرين100األولىإنكليزيعربي سوري2002ضحىميار عبد الرحيم مثبوتالسعودية10720060107121187

تشرين99.963األولىإنكليزيعربي سوري2002ريمأحمد خالد عينوصالسعودية10820060108100632

تشرين99.963األولىإنكليزيعربي سوري2003صفاءاحمد محمود بيطارالسعودية10920060109110132

تشرين99.889األولىإنكليزيعربي سوري2002لمىعبدهللا مروان الطيارهالسعودية11020060110100279

تشرين99.862األولىإنكليزيعربي سوري2002رنانور طارق قوصرةالسعودية11120060111100906

حماه100األولىإنكليزيعربي سوري2002روالأسامة مسعف المصريالسعودية11220060112120353
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حماه100األولىإنكليزيعربي سوري2002صفاأسماء أحمد حاجي حمودالسعودية11320060113121105

حماه100األولىإنكليزيعربي سوري2002بثينةأية أنس الطالبالسعودية11420060114121104

حماه100األولىإنكليزيعربي سوري2002ليناديمة وائل دناورالسعودية11520060115110054

حماه100األولىإنكليزيعربي سوري2002عالراما عبد الرحمن طيفورالسعودية11620060116121140

حماه100األولىإنكليزيعربي سوري2002ماجدةرنيم أحمد أبو عونالسعودية11720060117120692

عبد الحكيم عبد الواحد السعودية11820060118101819
حزواني

حماه100األولىإنكليزيعربي سوري2002روعه

محمد محمد محسن السعودية11920060119110052
ياسين دالي

حماه100األولىإنكليزيعربي سوري2002منار

محمد هادي زهير طالب السعودية12020060120231984
آغا

حماه100األولىإنكليزيعربي سوري2002شيرين

حماه100األولىإنكليزيعربي سوري2003جهينةنور علي دهيمشالسعودية12120060121120581

حماه99.983األولىإنكليزيعربي سوري2002شاديةرامه عبد الكريم كتيلالسعودية12220060122110050

حماه99.983األولىإنكليزيعربي سوري2002رفاههيفاء محمد عامر الجابيالسعودية12320060123101587

حماه99.971األولىإنكليزيعربي سوري2002لميسريم صراع يوسفالسعودية12420060124120930

حماه99.97األولىإنكليزيعربي سوري2002داللمحمد أحمد األحمدالسعودية12520060125101025

حماه99.966األولىإنكليزيعربي سوري2002ريمدعاء ريان السراجالسعودية12620060126100150

محمد اسالم مروان السعودية12720060127110863
مصري

حماه99.963األولىإنكليزيعربي سوري2002رضيه

دانيه غزوان البغدادي السعودية12820060128120924
البارزي

حماه99.942األولىإنكليزيعربي سوري2003فاطمة
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حماه99.914األولىإنكليزيعربي سوري2002خولةحسن مهند الحسينالسعودية12920060129100204

حماه99.879األولىإنكليزيعربي سوري2003غفرانهديل محمد زاهر السمانالسعودية13020060130110468

حماه99.879األولىإنكليزيعربي سوري2002سميرههمام يوسف خميسالسعودية13120060131101586

حماه99.87األولىإنكليزيعربي سوري2002صبحيةعدنان غسان السعدالسعودية13220060132110171

حماه99.862األولىإنكليزيعربي سوري2003رؤىرشا ياسر بدويالسعودية13320060133100251

طرطوس100األولىإنكليزيعربي سوري2002أسرارإيلين محي الدين سرورالسعودية13420060134121075

الدكتور بسام ابراهيم

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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