
أمساء املقبولني يف مفاضلة املعوقني الفرع األديب
2020-2019للعام الدراسي 

اجلمهورية العربية السورية
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دمشق-اللغة العربية16852685األوىلإنكليزي100عريب سوري2000هناديشعبانايسرلبابهدمشق116914
دمشق-اللغة العربية17012651األوىلإنكليزي95عريب سوري2000عائدهاملبخرحمفوظليلىريف دمشق26800
دمشق-اللغة العربية16592609األوىلفرنسي95عريب سوري2001وردهالرتزيابراهيممروهدمشق316927
دمشق-اللغة العربية16542554األوىلإنكليزي90عريب سوري1984مناامحيدمروانامايندمشق416902
درعا-اللغة العربية16822082األوىلإنكليزي40عريب سوري2001زبيدهاحملمودمفيدحممددرعا5228
درعا-اللغة العربية11811381الثانيةإنكليزي20عريب سوري1998زبيدهالزاملمفيدامحددرعا61196
القنيطرة-اللغة العربية14602310األوىلإنكليزي85عريب سوري2000انرميانداودراتبجمدولنيالقنيطرة71572
السويداء-اللغة العربية17182218الثانيةإنكليزي50عريب سوري2000سناءسالميوسفداانالسويداء82334
السويداء-اللغة العربية14302030الثانيةفرنسي60عريب سوري1999هتاينالربحييزايدصقرالسويداء9643
حلب-اللغة العربية15312231الثانيةفرنسي70عريب سوري1988عزيزهالعليعبدهللافاطمهالالذقية109540
حلب-اللغة العربية9971997األوىلإنكليزي100عريب سوري1971خدجيةمراويحممدفاطمةحلب118682
حلب-اللغة العربية12421942األوىلإنكليزي70عريب سوري1995مسيهالعثمانحممدوعدحلب122252
حلب-اللغة العربية15951695الثانيةإنكليزي10عريب سوري1996انديهالعبدهللاحممدرميحلب1310803
ادلب-اللغة العربية9401440الثانيةفرنسي50عريب سوري2000جنالءالقاسمحسنياسراءمحاة149017
الالذقية-اللغة العربية15372537الثانيةإنكليزي100عريب سوري1983سعادبركاتحممد مدثرمسيةالالذقية157775
الالذقية-اللغة العربية11831683األوىلإنكليزي50عريب سوري2001صفاءاحلفهمنذرايراطرطوس162891
طرطوس-اللغة العربية16162166األوىلإنكليزي55عريب سوري2001اسعافسليمانجرجسسليمانطرطوس17729
طرطوس-اللغة العربية12071907الثانيةإنكليزي70عريب سوري2000نعمىمسعودحسنخضرطرطوس18284
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طرطوس-اللغة العربية12931793األوىلإنكليزي50عريب سوري2001صفاءعيسىعليفرحطرطوس192647
طرطوس-اللغة العربية11461646األوىلإنكليزي50عريب سوري1999ميسونرسالنعبد اجمليدمازنطرطوس201336
طرطوس-اللغة العربية11261626الثانيةإنكليزي50عريب سوري1999امالياشعباناديبامحدطرطوس21105
محص-اللغة العربية14782478الثانيةفرنسي100عريب سوري1999فطيماخللفحممدمرميمحص227439
محص-اللغة العربية12912291األوىلفرنسي100عريب سوري1991وفاءكردياسيدمازنمحص232884
محص-اللغة العربية12271927األوىلإنكليزي70عريب سوري1994مسرالنعسانامحدحممدمحزهمحص243081
محص-اللغة العربية12911691الثانيةإنكليزي40عريب سوري2001ملكالدايبرعددعاءمحاة257688
محاة-اللغة العربية11872087األوىلإنكليزي90عريب سوري1991ميادهاحلاجعبد هللاغاليهمحاة269934
محاة-اللغة العربية14451945الثانيةفرنسي50عريب سوري2001صفاءكردوشحممدآالءمحاة277906
محاة-اللغة العربية12421942األوىلفرنسي70عريب سوري2000خلوداالمساعيلوليدخالدمحاة281150
محاة-اللغة العربية11011701الثانيةفرنسي60عريب سوري1996هاجرالعليخليفمصطفىمحاة294534
احلسكة-اللغة العربية14942494الثانيةإنكليزي100عريب سوري2000زهرسالمهحممدبشاراحلسكة301173
احلسكة-اللغة العربية11691569األوىلإنكليزي40عريب سوري1996عوشالعجاجحممدنورالدينالرقة31575
دمشق-اللغة اإلنكليزية17382738األوىلإنكليزي100عريب سوري2001هيفاءجعارهخالدامياندمشق3216923
حلب-اللغة اإلنكليزية12302230األوىلإنكليزي100عريب سوري1996زكيهاخلطيبحسنذكاءحلب3311813
حلب-اللغة اإلنكليزية12972197األوىلإنكليزي90عريب سوري2000عائشهمحيدوحممدخضروحلب34530
دمشق-اللغة األملانية16322582األوىلفرنسي95عريب سوري1977صيتهالعباسشنداخحسنيدمشق359904
دمشق-اللغة األملانية14682118الثانيةإنكليزي65عريب سوري2001عبريمحودوليدحممددمشق369709
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دمشق-اللغة األملانية13741924األوىلفرنسي55عريب سوري1999فاطمهحممودامحداميانريف دمشق373036
دمشق-اللغة األملانية10671767األوىلفرنسي70عريب سوري2000فاطمهقريوطعليتسنيمريف دمشق385620
دمشق-اللغة االسبانية14232123الثانيةفرنسي70عريب سوري1991انجيةخملاليتعاطفحممد راشددمشق399715
دمشق-اللغة االسبانية12801980الثانيةفرنسي70عريب سوري1999امياناالشرمدايبسوزاندمشق4016704
دمشق-اللغة االسبانية11201620الثانيةإنكليزي50عريب سوري1994خرييةقسوات زادةمجالرنيمريف دمشق417896
حلب-اللغة الفارسية11401840الثانيةفرنسي70عريب سوري2002عروبةاملصطفىمصطفىساميحلب42441
دمشق-التاريخ15352485األوىلإنكليزي95عريب سوري1996شعيلهاحلسوينحممدخالددمشق439907
دمشق-التاريخ15472447الثانيةفرنسي90عريب سوري1998زهرهالعبدهللاامحدعليالرقة44371
دمشق-التاريخ14832383األوىلإنكليزي90عريب سوري1993مسريةالصاحلمسريزينبدمشق4516912
دمشق-التاريخ14622362األوىلإنكليزي90عريب سوري2001ليناميااايدحالدمشق4616920
دمشق-التاريخ13642164الثانيةإنكليزي80عريب سوري1991غزالهاحلسنيامحدعبداحلميددمشق479706
حلب-التاريخ11232123األوىلإنكليزي100عريب سوري2001سهادقطانحممد رمزيرهىحلب4812242
حلب-التاريخ9861186األوىلإنكليزي20عريب سوري2000جميدةالعويسحمموداسراءحلب4911061
الالذقية-التاريخ12212021الثانيةإنكليزي80عريب سوري2001مريانقنوعفؤادعقيلالالذقية502682
محص-التاريخ12781878األوىلإنكليزي60عريب سوري1998فضهاحلسونأمينرغدمحص517728
محص-التاريخ12841684األوىلفرنسي40عريب سوري2002صفاءالسريواناتمرايهمحص524505
محص-التاريخ10901590الثانيةإنكليزي50عريب سوري2002هنوداحملمديوسفكاملمحاة536190
محص-التاريخ10781578األوىلإنكليزي50عريب سوري1997هنوداحملمديوسفخضرمحاة546082
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دمشق-الفلسفة14962346الثانيةإنكليزي85عريب سوري1997حسناءعديابراهيمداياندمشق5516924
دمشق-الفلسفة15252225األوىلفرنسي70عريب سوري1999فاطمهحممودامحدنورهانريف دمشق563048
دمشق-الفلسفة17222122األوىلفرنسي40عريب سوري1992عائشهالوزيرحممدخريحمموددمشق572811
دمشق-الفلسفة16551955األوىلإنكليزي30عريب سوري2000سعاداثبتعمرحممدعبدودمشق586525
الالذقية-الفلسفة12361886الثانيةإنكليزي65عريب سوري2000سونياالرسالينحممدسلوىالالذقية597754
الالذقية-الفلسفة10991599الثانيةفرنسي50عريب سوري1999لينافوالعبد الكرمينسرينالالذقية608515
محص-الفلسفة18132663الثانيةفرنسي85عريب سوري1992خوالابرصمجالايمسنيمحص617686
محص-الفلسفة12801980األوىلفرنسي70عريب سوري1987محيدهالقطانفرزتعالمحص627186
دمشق-علم االجتماع15992599األوىلإنكليزي100عريب سوري2000هالهحممدمسريحممددمشق639912
دمشق-علم االجتماع15822582األوىلإنكليزي100عريب سوري1974كفاءاحلمودعوادمهابدمشق649917
دمشق-علم االجتماع16952495األوىلفرنسي80عريب سوري1977آسيهخضرهفؤادمعندمشق659916
دمشق-علم االجتماع15832483األوىلإنكليزي90عريب سوري1999سهامالياسنيحممدابتسامدمشق6616921
درعا-علم االجتماع11501900األوىلإنكليزي75عريب سوري1995فاتنبغداديغفرانعالءدرعا672928
حلب-علم االجتماع11301630األوىلفرنسي50عريب سوري1997خولةمشعونعامرراماحلب689892
الالذقية-علم االجتماع12311431الثانيةإنكليزي20عريب سوري2001مهىحممدخضرهزارمحاة698223
دمشق-املكتبات واملعلومات15802155الثانيةإنكليزي57.5عريب سوري2001حنانالبطنيفاضلامحددمشق709801
دمشق-املكتبات واملعلومات12821982الثانيةإنكليزي70عريب سوري2001ودادابراهيمحسنينعمتريف دمشق713622
دمشق-املكتبات واملعلومات11771877الثانيةإنكليزي70عريب سوري1993سعادصبحيهعليرضواندمشق722108
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دمشق-املكتبات واملعلومات12291829األوىلإنكليزي60عريب سوري2001عذيهابومرههاينداينالقنيطرة73513
الالذقية-املكتبات واملعلومات14002200الثانيةإنكليزي80عريب سوري2000امريهديبوغسانمرامالالذقية744733
الالذقية-املكتبات واملعلومات12822182الثانيةفرنسي90عريب سوري1999حناندوايحسنيتوفيقالالذقية752059
الالذقية-املكتبات واملعلومات13702120األوىلفرنسي75عريب سوري1987رغداءاخللفمحودهبهالالذقية768631
الالذقية-املكتبات واملعلومات12552105الثانيةفرنسي85عريب سوري1997حياةفارسحافظمازنالالذقية773001
الالذقية-املكتبات واملعلومات12902090الثانيةإنكليزي80عريب سوري1998بيسانالصرييفصفوانقمرالالذقية788101
دمشق-احلقوق19562756الثانيةإنكليزي80عريب سوري2000محيدهاحلمودصطوفهنىدمشق7910749
دمشق-احلقوق16792679األوىلإنكليزي100عريب سوري1982رمانهعرواينعبدالقادرراندمشق8016909
دمشق-احلقوق16652665األوىلفرنسي100عريب سوري1995عمشهسيدحورانحممودمحيددمشق819906
دمشق-احلقوق17032653األوىلإنكليزي95عريب سوري1966فاطمهالدرارشديرميادمشق8216911
درعا-احلقوق13461846األوىلإنكليزي50عريب سوري2000امساءعويرمأمونعطا هللادرعا83123
درعا-احلقوق14971797األوىلفرنسي30عريب سوري2002املالنابلسيسعدوعمردمشق84112
درعا-احلقوق14231723األوىلإنكليزي30عريب سوري2000فاطمهالشبالقايوبحممددرعا85161
درعا-احلقوق12431543الثانيةإنكليزي30عريب سوري2000مساهرابو نبوتحممدامحددرعا861157
درعا-احلقوق12921392الثانيةإنكليزي10عريب سوري2001داللامللحمأمحدمجالدرعا87139
القنيطرة-احلقوق15552555األوىلفرنسي100عريب سوري2002عطافرمضانحممد حامتأمحدريف دمشق88878
القنيطرة-احلقوق16172467األوىلإنكليزي85عريب سوري2001انديهابومحدىعارفحسامدمشق899903
القنيطرة-احلقوق15242024الثانيةفرنسي50عريب سوري2000املسليمانعبد اللطيفحممددمشق908080
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القنيطرة-احلقوق13521852الثانيةفرنسي50عريب سوري2000منالعيسىحسنيايرادمشق9110656
حلب-احلقوق14352405األوىلفرنسي97عريب سوري1993اندايالنجارمصطفىامحدحلب924330
حلب-احلقوق15232323الثانيةإنكليزي80عريب سوري2000هالهالصاحلحممدعليالرقة93388
حلب-احلقوق12472247األوىلفرنسي100عريب سوري2000املقمقمقتيبةحممدحلب94619
حلب-احلقوق14192019الثانيةإنكليزي60عريب سوري2001ملا اتجاحممد خرييزندمشق95145
ادلب-احلقوق11781678الثانيةإنكليزي50عريب سوري2001صبحيةاخلطابحممدأبو بكرريف دمشق96110
ادلب-احلقوق10771377الثانيةإنكليزي30عريب سوري1999سعاداملصطفىغامنتيماءالرقة972833
دير الزور-احلقوق11141614األوىلفرنسي50عريب سوري1994قطنهالدلليعذابحسنيدير الزور98705
احلسكة-احلقوق11171817األوىلإنكليزي70عريب سوري1999وضحهاحلمديامحدتيسرياحلسكة9984
احلسكة-احلقوق10951345الثانيةإنكليزي25عريب سوري2000مرميالعفارهعبدالناصرفاروقاحلسكة10031
الالذقية-احلقوق13592159األوىلفرنسي80عريب سوري1996مرفتابو عليباللآيهالالذقية1016835
الالذقية-احلقوق12781978الثانيةإنكليزي70عريب سوري2001درويشهقدورهعصامحممدطرطوس10228
الالذقية-احلقوق14811881الثانيةفرنسي40عريب سوري2001اوراساجلمعهامحدعيسىطرطوس103184
الالذقية-احلقوق11691869الثانيةإنكليزي70عريب سوري1999جناحاحملمدابراهيمحممدالرقة104440
محص-احلقوق15702520األوىلفرنسي95عريب سوري1997رقيهالزعيبخالدوليددمشق1059920
محص-احلقوق14122362األوىلإنكليزي95عريب سوري1998سحراملرعيعبدالناصرحممدمحص1062994
محص-احلقوق15972297األوىلإنكليزي70عريب سوري2002فاطمهالسليمانفريجخالدمحص1071045
محص-احلقوق13352235األوىلإنكليزي90عريب سوري2000فائزةالسطيفعمادحممدمحص1083011
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أمساء املقبولني يف مفاضلة املعوقني الفرع األديب
2020-2019للعام الدراسي 
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الرغبة املقبول هبا

دمشق-الرتبية املناهج وتقنيات التعليم16942194الثانيةإنكليزي50عريب سوري1999رميهدعاسعامررواندمشق10916922
دمشق-الرتبية املناهج وتقنيات التعليم14492149األوىلإنكليزي70عريب سوري2001خولهالعبدهللاعايدبراءهريف دمشق11010900
دمشق-الرتبية املناهج وتقنيات التعليم11822082األوىلإنكليزي90عريب سوري1988مسراملصريحممدعبدالرمحندمشق1119720
دمشق-الرتبية املناهج وتقنيات التعليم15432043األوىلإنكليزي50عريب سوري1996كوثرعديامحدعالريف دمشق1127416
حلب-التـربية املناهج وطرائق التدريس12052155األوىلفرنسي95عريب سوري1999بشرىكرديحممد نصر الدينملكحلب11311817
حلب-التـربية املناهج وطرائق التدريس10241874الثانيةإنكليزي85عريب سوري2000كفاءكورصالحرهامحلب1149944
حلب-التـربية املناهج وطرائق التدريس11441644األوىلإنكليزي50عريب سوري1999عائشهكدرو حممدمصطفىطرطوس1151482
حلب-التـربية املناهج وطرائق التدريس10921592األوىلإنكليزي50عريب سوري2001غادهشيخ العشرهأمحدنورحلب1166798
الالذقية-الرتبية املناهج وتقنيات التعليم14292129الثانيةفرنسي70عريب سوري1997مهاامحرعبد الناصرسارةالالذقية1177695
الالذقية-الرتبية املناهج وتقنيات التعليم14161916األوىلفرنسي50عريب سوري2000مسريةشغرييوسفشذىالالذقية1187832
الالذقية-الرتبية املناهج وتقنيات التعليم11861886الثانيةإنكليزي70عريب سوري1999مىنصاحلبسامفيحاءالالذقية1198088
محص-الرتبية املناهج وطرائق التدريس11541854األوىلإنكليزي70عريب سوري2000فرايلالنجاربسامحممدمحاة12051
دمشق-(علم النفس)الرتبية 16182518األوىلإنكليزي90عريب سوري2001أمريهعز الدينبشريحمموددمشق1219915
دمشق-(علم النفس)الرتبية 17602460األوىلفرنسي70عريب سوري1997هيفاءالشيخ حممودوالءدمشق12210393
دمشق-(علم النفس)الرتبية 15512451األوىلإنكليزي90عريب سوري1999رانيااخلطيبنعمانآيهدمشق12316926
دمشق-(علم النفس)الرتبية 18062306الثانيةإنكليزي50عريب سوري2001اميانسليمانحممدمالكدمشق1249921
محص-(علم النفس)الرتبية 11001500األوىلإنكليزي40عريب سوري1975غازيهمصطفىنوافخالددمشق1252076
دمشق-الرتبيـــة اخلاصة15382488األوىلإنكليزي95عريب سوري1998حسناالذايبحممدهديهدمشق12616917
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دمشق-الرتبيـــة اخلاصة16442444األوىلفرنسي80فلسطيين سوري1996رندااخلليلعبدهللاانواردمشق12716903
دمشق-الرتبيـــة اخلاصة16782378الثانيةإنكليزي70عريب سوري2001ميسوناسعداكرمزين العابديندمشق1289922
دمشق-الرتبيـــة اخلاصة13252175األوىلفرنسي85فلسطيين سوري2002املحسنيحممدآالءريف دمشق1293000
دمشق-الشــــــــريعة16812581األوىلإنكليزي90عريب سوري1994دلهالعليحممدسعدهدمشق13016913
دمشق-الشــــــــريعة15572407األوىلإنكليزي85عريب سوري2000صباحاحلريريمطاعامحددمشق1319901
دمشق-الشــــــــريعة11381838الثانيةإنكليزي70عريب سوري2001مرميالعباسعبد الباسطاسامهدرعا132587
دمشق-الشــــــــريعة12271827األوىلإنكليزي60فلسطيين سوري1998شهريةخليلعطيةامحددمشق1339702
حلب-الشــــــــريعة11402140الثانيةإنكليزي100عريب سوري2000منالسلوامحدفاطمه الزهراءحلب13411816
حلب-الشــــــــريعة12882138الثانيةإنكليزي85عريب سوري1980هيفاءحريريحممد عليعريفهحلب1359635
دمشق-العلوم السياسية16912641األوىلفرنسي95عريب سوري2001امياناخلطيب اسامهامساعيلدمشق1363385
دمشق-العلوم السياسية15672517األوىلفرنسي95عريب سوري2001عائشهسعاينامحدنضالدمشق1379926
دمشق-العلوم السياسية14422342األوىلفرنسي90عريب سوري1997فضيلهالعلي املوسىعثمانمىنحلب13811818
دمشق-املعهد التقاين إلدارة األعمال والتسويق13381938الثانيةإنكليزي60فلسطيين سوري2000انديةالرفاعيصبحيحممدريف دمشق1391127

دمشق-املعهد التقاين إلدارة األعمال والتسويق10021652األوىلإنكليزي65عريب سوري2001صبحيهطربوشمروانطارقدمشق1409704

دمشق-املعهد التقاين إلدارة األعمال والتسويق10981433األوىلإنكليزي33.5عريب سوري2001انرمياناحلليبحممدسعيدجمددمشق1411165

دمشق-املعهد التقاين إلدارة األعمال والتسويق12141369األوىلفرنسي15.5عريب سوري2002مسريةمشعهحممدنغمدمشق14210365

دمشق-املعهد التقاين للعلوم املالية واملصرفية10431693األوىلإنكليزي65عريب سوري1998زينبسليمانعبدهللاحممددمشق1439711
دمشق-املعهد التقاين للخدمة االجتماعية12251375األوىلفرنسي15عريب سوري1999أملاسحاج عمرحممدحساندرعا144361
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دمشق-املعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية15292429األوىلفرنسي90عريب سوري2000آسياالغالمأمحدابراهيماحلسكة1451503

دمشق-املعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية10971598األوىلإنكليزي50.1عريب سوري1999رانيهالشوىعبداهلاديمىندمشق14616813

دمشق-املعهد املتوسط للعلوم الشرعية والعربية11301430األوىلفرنسي30عريب سوري2000جنالليالحممدرواندمشق14713789

مجيع الرغبات مرفوضة17542254الثانيةإنكليزي50عريب سوري2002دانيهشوشرهزهريرامادمشق14816908
مجيع الرغبات مرفوضة13911991األوىلفرنسي60عريب سوري2000اهلاممدرايتفاتحعمارحلب1492048
مجيع الرغبات مرفوضة12131913الثانيةإنكليزي70عريب سوري2000رحابالفياضأمينفاطمهدمشق15016710
مجيع الرغبات مرفوضة13911891الثانيةإنكليزي50عريب سوري1999مسرخداورديمسريوسامدمشق1512924
مجيع الرغبات مرفوضة16931843الثانيةإنكليزي15عريب سوري1997صفاءدرويشسليمانحيىيدمشق1522955
مجيع الرغبات مرفوضة13911791األوىلفرنسي40فلسطيين سوري2001جناحاالسديموفقجنالءدمشق15310215
مجيع الرغبات مرفوضة12221772الثانيةفرنسي55عريب سوري2000كوثرطعمهامحداسراءريف دمشق1548702
مجيع الرغبات مرفوضة10111611األوىلإنكليزي60عريب سوري1998مىننصرهمنريمهاريف دمشق1559922
مجيع الرغبات مرفوضة12351485األوىلإنكليزي25عريب سوري1998ايزيالبشرامحدخالدالقنيطرة156168
مجيع الرغبات مرفوضة12151415الثانيةإنكليزي20عريب سوري2001امينهحممدحممدعبد الرمحنالقنيطرة157300
مجيع الرغبات مرفوضة12121412الثانيةإنكليزي20عريب سوري1998نوالالكمحممدمرميحلب15810240
مجيع الرغبات مرفوضة10221072األوىلإنكليزي5عريب سوري2000ختامسويدفايزانسدمشق1591912

وزير التعليم العايل 
الدكتور بسام ابراهيم
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