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ي سوري2002خولهابراهيم عيد عالودمشق17908 يةاألول100عرب  ن دمشق- اللغة العربية16342634االنكلي 

ي سوري2000تغريدفراس عيىس فري    حدمشق27912 دمشق- اللغة العربية15532553الفرنسيةاألول100عرب 

ندمشق37769 ي سوري2004نجالءوسيم غصاب الياسي  دمشق- اللغة العربية16952395الفرنسيةاألول70عرب 

ي سوري2004سهاماسماء انس العيددمشق417551 دمشق- اللغة العربية15042354الفرنسيةاألول85عرب 

ي سوري1999نرسينكنده وليد الوقيهالسويداء52213 يةاألول95عرب  ن السويداء- اللغة العربية14112361االنكلي 

ي سوري2004نوالنجوى محمد الكمحلب610896 يةاألول100عرب  ن حلب- اللغة العربية14312431االنكلي 

ي سوري2003بسهعز الدين عدنان حسنحلب73618 يةاألول100عرب  ن حلب- اللغة العربية13602360االنكلي 

ي خي  الدين العليحلب83624
ن
ي سوري1999فطيمهاب يةاألول90عرب  ن حلب- اللغة العربية12372137االنكلي 

ي سوري2005حسناءحكمت محمد سمسمحلب91985 يةاألول50عرب  ن حلب- اللغة العربية15152015االنكلي 

ي سوري2004وفاءآيه شادي باللطرطوس102370 طرطوس- اللغة العربية14152415الفرنسيةاألول100عرب 

ي سوري1998رجاءشهناز محمود رمضان خليفهطرطوس112711 طرطوس- اللغة العربية14092409الفرنسيةاألول100عرب 

ي سوري1981مريمعالم سليمان سليمانطرطوس121297 يةالثانية50عرب  ن طرطوس- اللغة العربية12861786االنكلي 

ي سوري2002انتصارالمقداد محمد منصورطرطوس13496 يةاألول40عرب  ن طرطوس- اللغة العربية13571757االنكلي 

ي سوري1995عائشةمحمد عبد الرحمن الصالححمص142593 يةاألول90عرب  ن حمص- اللغة العربية15072407االنكلي 

ي سوري2000مننعبد هللا احمد الجمعهحمص152144 حمص- اللغة العربية13922142الفرنسيةالثانية75عرب 

ي سوري2004رجاء الرزوقاحمد فراس الخليلحماة16285 يةالثانية40عرب  ن حماة- اللغة العربية12351635االنكلي 

ي سوري2003ودادعبي  شوكت الحماديدير الزور174804 يةاألول100عرب  ن دير الزور- اللغة العربية12342234االنكلي 

ي سوري2000فاطمهمحمد ابراهيم العليالحسكة181751 يةالثانية60عرب  ن الحسكة- اللغة العربية12471847االنكلي 

ي سوري1999عفافبتول عقله صويلحالحسكة194618 يةاألول60عرب  ن الحسكة- اللغة العربية10161616االنكلي 

ينغسان حسام السمارهدمشق207905 ي سوري2004شي  يةاألول100عرب  ن ية17432743االنكلي  ن دمشق- اللغة اإلنكلي 

ي سوري2003عبي جواد علي علوشدمشق217902 يةاألول90عرب  ن ية17022602االنكلي  ن دمشق- اللغة اإلنكلي 

ي سوري2004ريمليث هللا سمي  المجركشدمشق227906 يةاألول100عرب  ن دمشق- اللغة األلمانية17332733االنكلي 

ي سوري2003خالدةمعاذ هشام الفحلدمشق237917 دمشق- اللغة األلمانية14472147الفرنسيةاألول70عرب 

ي سوري2003تمامفاطمه أحمد أبوأسددمشق2414033 دمشق- اللغة األلمانية13761676الفرنسيةاألول30عرب 

ي سوري1991حمدهعاصم محمد المحمددمشق252157 دمشق- اللغة األلمانية10471347الفرنسيةاألول30عرب 

نحمص263015 ي سوري2004فاطمهجعفر عصام الياسي  يةاألول40عرب  ن حمص- اللغة الفارسية11881588االنكلي 

ي سوري2004فاتنمحمدنور غسان محمددمشق277907
يةاألول100فلسطينن ن دمشق- التاري    خ15222522االنكلي 

ي سوري2004صفاءبشار محمدرضا باكي دمشق287901 يةاألول90عرب  ن دمشق- التاري    خ15182418االنكلي 

ي سوري2003ايمانآيه فراس أبوالنداريف دمشق293453 دمشق- التاري    خ14831983الفرنسيةالثانية50عرب 

ي سوري2003نجوىطارق عباس عمردمشق303435 يةاألول70.2عرب  ن دمشق- التاري    خ12721974االنكلي 

ي سوري1991عيدهأحمد محمد عبدالكريمدمشق318790 دمشق- التاري    خ12991849الفرنسيةالثانية55عرب 

هنوار غسان عامرالسويداء3290 ي سوري2003مني  يةالثانية50عرب  ن السويداء- التاري    خ14721972االنكلي 

ي سوري1997شعيلهامينه احمد الحسنحمص337630 حمص- التاري    خ12331533الفرنسيةالثانية30عرب 

ي سوري2002حنانخالد سليمان العسسدمشق345455 يةاألول70عرب  ن دمشق- الفلسفة13232023االنكلي 

ي سوري2003حنانساره حسن الديابريف دمشق358695 يةاألول66.6عرب  ن دمشق- الفلسفة13101976االنكلي 

ي سوري2001كفاحمحمد جمال الشيخدمشق366848
يةاألول50فلسطينن ن دمشق- الفلسفة12851785االنكلي 

ي سوري2001نعماتاحمد موس عاشدمشق373077 دمشق- الفلسفة12761776الفرنسيةاألول50عرب 

ي سوري2001هدلههال عيىس اسودالشحاذهالرقة383629 يةاألول65عرب  ن حلب- الفلسفة12781928االنكلي 

ي سوري2002امونهبتول علي الشواخحلب3910888 يةالثانية70عرب  ن حلب- الفلسفة12281928االنكلي 

ي سوري2003خولةمحمد عيىس المطلقالرقة401329 يةاألول70عرب  ن حلب- الفلسفة11971897االنكلي 

ي سوري2004وفاءيوسف سلمان خليلحمص41169 يةاألول55عرب  ن حمص- الفلسفة13071857االنكلي 

ي سوري2004كرمهحنان ماجد عز الديندمشق4217558 دمشق- علم االجتماع14772327الفرنسيةاألول85عرب 
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ي سوري1995سمرأحمد فؤاد كلشدمشق437753 يةاألول65عرب  ن دمشق- علم االجتماع16312281االنكلي 

ي سوري2005ريمامحمد رضا محمدعرفان الهدلهدمشق447765 يةاألول60عرب  ن دمشق- علم االجتماع16512251االنكلي 

ي سوري2000ليناكنان محمديارس بيازيددمشق457913 دمشق- علم االجتماع14762176الفرنسيةاألول70عرب 

ي سوري2001ايمانكناز جمال عدوانالسويداء46575 يةاألول50عرب  ن السويداء- علم االجتماع13191819االنكلي 

ي سوري2004ليندامروه عبد الحليم الحريريدرعا476496 درعا- علم االجتماع13082108الفرنسيةالثانية80عرب 

ي سوري2004منالتقى نضال عائشهدرعا484897 درعا- علم االجتماع14781766الفرنسيةاألول28.8عرب 

ي سوري1980هدىمنتىه محمد قضيب البانحلب4910894 يةالثانية80عرب  ن حلب- علم االجتماع12962096االنكلي 

ي سوري2004هدىزهي  عبدالرحمن اسطنبليحلب50159 يةاألول65عرب  ن حلب- علم االجتماع13862036االنكلي 

ي سوري2003بدورالياس جورج خراقحلب513609 يةاألول70عرب  ن حلب- علم االجتماع13332033االنكلي 

ي سوري2004امالخليل مصطقن موسالالذقية52121 يةاألول50عرب  ن الالذقية- علم االجتماع18802380االنكلي 

ي سوري1999زهرهنورالهدى فؤاد العليدير الزور535324 يةاألول75عرب  ن دير الزور- علم االجتماع14672217االنكلي 

ي سوري2005مريمجمعه يوسف المحمدالرقة5497 يةاألول50عرب  ن دير الزور- علم االجتماع11711671االنكلي 

ي سوري1998هيفاءابراهيم محمد الحسنحمص551514 دمشق- المكتبات والمعلومات15562506الفرنسيةالثانية95عرب 

ي سوري2002هنادياية احمد شتادمشق5617525
يةاألول100فلسطينن ن دمشق- المكتبات والمعلومات14912491االنكلي 

ي سوري1998هيفاءخليل محمد الحسنحمص571930 دمشق- المكتبات والمعلومات12312181الفرنسيةاألول95عرب 

ي سوري2003فطومبتول خالد العتمهدرعا584584 دمشق- المكتبات والمعلومات11572157الفرنسيةاألول100عرب 

ي سوري2003هيامسالم يوسف سلوالالذقية597404 يةاألول40عرب  ن الالذقية- المكتبات والمعلومات15361936االنكلي 

ي سوري2004انتصاريزن مازن سليمانطرطوس60939 الالذقية- المكتبات والمعلومات13851635الفرنسيةاألول25عرب 

ي سوري2003نديمهايفا نرص الجنيديالالذقية616618 يةاألول30عرب  ن الالذقية- المكتبات والمعلومات11981498االنكلي 

ي سوري2003نجوىدلع احمد رفاعيهدمشق6211752 دمشق- الحقوق19272777الفرنسيةالثانية85عرب 

ي سوري2001وردةمروان محمد القناطريدمشق637767 يةالثانية70عرب  ن دمشق- الحقوق19712671االنكلي 

هعامر جميل السقادمشق647770 ي سوري1984سمي  يةالثانية70عرب  ن دمشق- الحقوق18822582االنكلي 

ي سوري2000عيشهارساء فايز الطي ريف دمشق6511147 يةالثانية80عرب  ن دمشق- الحقوق17682568االنكلي 

ي سوري2000فخامهمحمد مصطقن المقداددرعا661947 درعا- الحقوق14802080الفرنسيةاألول60عرب 

يدرعا674363 ي سوري2004سماهرشاديه عبد السالم الزعن  يةاألول50عرب  ن درعا- الحقوق13681868االنكلي 

يدرعا68807
ي سوري2004حنيفهادهم خالد دندس  يةالثانية30عرب  ن درعا- الحقوق13761676االنكلي 

ي سوري2004فكيههنرص هللا رضوان االحمددرعا692168 درعا- الحقوق14521652الفرنسيةالثانية20عرب 

ي سوري2003دينااسامه محمد المحمودالقنيطرة70261 يةاألول55عرب  ن القنيطرة- الحقوق17512301االنكلي 

ي سوري2005مننعبد الرحمن احمد الربيعالقنيطرة71247 يةاألول50عرب  ن القنيطرة- الحقوق16292129االنكلي 

ي سوري2004صباحمحمدنهاد عدنان الرعدالقنيطرة72303 يةاألول60عرب  ن القنيطرة- الحقوق13411941االنكلي 

يدمشق734693
ن
ي سوري2002كوثرمحمد بشار تركماب القنيطرة- الحقوق11621662الفرنسيةالثانية50عرب 

ي سوري2003صبحهمالك محمد كنجالقنيطرة74300 يةالثانية10عرب  ن القنيطرة- الحقوق15341634االنكلي 

يالالذقية753710
هذكريا يحن  اليمنن ي سوري2003امي  يةاألول55عرب  ن حلب- الحقوق17382288االنكلي 

يحلب768613
ي سوري2005مننبيان عبد الحميد دملخن يةالثانية50عرب  ن حلب- الحقوق15942094االنكلي 

ي سوري2003نجاحمحمد بكر محمد بدر خطيبحلب773948 حلب- الحقوق13752075الفرنسيةالثانية70عرب 

ي سوري2001امونهاحمد محمد حيدردرعا78768 حلب- الحقوق15122062الفرنسيةاألول55عرب 

ندير الزور794687 ي سوري2000مننسوسن أحمد الحسي  يةاألول90عرب  ن دير الزور- الحقوق13202220االنكلي 

ي سوري1995خالصةروان محمد العبيددير الزور804545 دير الزور- الحقوق13642064الفرنسيةاألول70عرب 

ي سوري2002فاطمهمحمد مصطقن االحمدحمص81378 دير الزور- الحقوق15072057الفرنسيةاألول55عرب 

ي سوري1983ياقوتهعبدالرحمن مخلف االحمددير الزور821224 يةالثانية50عرب  ن دير الزور- الحقوق13841884االنكلي 

يالحسكة8393
ن حنوش السبنى ي سوري2004املياسي  يةاألول50عرب  ن الحسكة- الحقوق13681868االنكلي 

ي سوري2004مريمقصي علي االبراهيمالحسكة841643 الحسكة- الحقوق12301780الفرنسيةاألول55عرب 
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ي سوري2004غزالهعبد الحسن مهيدي الخويرالحسكة85433 يةاألول55عرب  ن الحسكة- الحقوق10721622االنكلي 

ي سوري1996تغريدحسن معن حميشهالالذقية861661 الالذقية- الحقوق17022402الفرنسيةاألول70عرب 

ي سوري2003هندابراهيم جهاد الحايكالالذقية871306 يةاألول70عرب  ن الالذقية- الحقوق16982398االنكلي 

ن امهانالالذقية882480 ي سوري1980حنيفهماهر حسي  الالذقية- الحقوق17972397الفرنسيةاألول60عرب 

ي سوري2004مزين عيدزهراء محمد علي الشيخ عليحماة895195 الالذقية- الحقوق17512351الفرنسيةالثانية60عرب 

ي سوري2004عبي ابراهيم محمد االبراهيمحمص90932 حمص- الحقوق16252625الفرنسيةاألول100عرب 
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ي سوري1990يرسىحسام مختار الزينحمص911793 حمص- الحقوق16352585الفرنسيةاألول95عرب 

ي سوري2001سماهرأمجد سامر مهناحمص92261 يةاألول100عرب  ن حمص- الحقوق14332433االنكلي 

ي سوري2002خلودمحمد جواد جهاد القاريدمشق9310602 يةالثانية60عرب  ن حمص- الحقوق17602360االنكلي 

ي سوري2003سالمهتقى عكرمه عكرمهدمشق9412240 بية 16092059الفرنسيةاألول45عرب  دمشق- (المناهج وطرائق التدريس)اليى

ي سوري1997هناءعامر فؤاد دركزنليدمشق957757 يةاألول40عرب  ن بية 16322032االنكلي  دمشق- (المناهج وطرائق التدريس)اليى

كاتدمشق967857 ي سوري2000غادهاحمد زياد الي  بية 14341834الفرنسيةاألول40عرب  دمشق- (المناهج وطرائق التدريس)اليى

ي سوري2003رب ديمه محمدعارف الكالسدمشق9711667 يةاألول28.8عرب  ن بية 14901778االنكلي  دمشق- (المناهج وطرائق التدريس)اليى

ي سوري2002فاطمهاحمد يوسف مصدارحلب983455 يةاألول30عرب  ن بية 12581558االنكلي  حلب- (المناهج وطرائق التدريس)اليى

ي سوري2004عليانور فراس مرعيالالذقية995254 بية 17862636الفرنسيةاألول85عرب  الالذقية- (المناهج وتقنيات التعليم)اليى

ي سوري2004وهيبهبتول رفيق درويشالالذقية1006206 بية 17682418الروسيةاألول65عرب  الالذقية- (المناهج وتقنيات التعليم)اليى

هدلع رياض عليالالذقية1016275 ي سوري2003امي  بية 17252225الروسيةاألول50عرب  الالذقية- (المناهج وتقنيات التعليم)اليى

ي سوري2000فاتنبالل محمد احسان ابو حمدحمص1021717 يةاألول100عرب  ن بي   ة 16422642االنكلي  حمص- (المناهج وطرائق التدريس)اليى

هارساء عامر الخالدحمص1037520 ي سوري1996سمي  بي   ة 11562156الفرنسيةاألول100عرب  حمص- (المناهج وطرائق التدريس)اليى

يحمص104196
ن
ي سوري2003سحرابراهيم احمد السموب يةاألول55عرب  ن بي   ة 13681918االنكلي  حمص- (المناهج وطرائق التدريس)اليى

ن تميم االحمدحماة1055222 ي سوري2004ريمحني  يةاألول65عرب  ن بي   ة 12101860االنكلي  حمص- (المناهج وطرائق التدريس)اليى

ي سوري1994سوسنحال جاسم المحمد العليدمشق10617557 يةاألول90عرب  ن بية 18712771االنكلي  دمشق- (علم النفس)اليى

ي سوري2002سهام عدرهنور الهدى عبد الواحد ادريسدمشق10717562 يةاألول70عرب  ن بية 16872387االنكلي  دمشق- (علم النفس)اليى

ي سوري2004خولةيامن نضال محمددمشق1087920
بية 15862386الفرنسيةالثانية80فلسطينن دمشق- (علم النفس)اليى

ي سوري2005روال ميوسمحمد تركي الشيحاويدمشق1097751 بية 17522352الفرنسيةاألول60عرب  دمشق- (علم النفس)اليى

ي سوري2003زهرةخليل نزار الخليلحمص110180 يةاألول100عرب  ن بية 13422342االنكلي  حمص- (علم النفس)اليى

ي سوري2000فاطمهمنذر عبد المالك العليويحمص1112813 يةاألول50عرب  ن بية 11871687االنكلي  حمص- (علم النفس)اليى

ي سوري2002سماحزينب عبدالجواد ابراهيمدمشق11217554
يةاألول85فلسطينن ن بي   ة الخاصة15382388االنكلي  دمشق- اليى

ي سوري1997لينانزهه محمديارس بيازيددمشق11317561 بي   ة الخاصة16962196الفرنسيةاألول50عرب  دمشق- اليى

ي سوري2004فوزيهزينه علي زهوهدرعا1144742 يةاألول50عرب  ن بي   ة الخاصة13411841االنكلي  دمشق- اليى

ي سوري2003عفافنور الهدى خالد مصطقنالقنيطرة1153837 يةالثانية40عرب  ن بي   ة الخاصة13871787االنكلي  دمشق- اليى

ي سوري2004مريمزينب فيصل العلوشحماة1164622 يةاألول50عرب  ن بي   ة الخاصة15382038االنكلي  حماة- اليى

ي سوري2004رفعهاحمد غياث االحمدحماة1171335 يةاألول25عرب  ن بي   ة الخاصة10751325االنكلي  حماة- اليى

همحمد خالد صايمهدمشق1187914 ي سوري2001مني  دمشق- الش        ريعة17182668الفرنسيةالثانية95عرب 

ي سوري1982احسانباسل خليل النويرحماة1192731 يةاألول95عرب  ن دمشق- الش        ريعة13892339االنكلي 

ي سوري1999فاطمةفلك صالح الخليفحماة1206867 يةاألول50عرب  ن دمشق- الش        ريعة13171817االنكلي 

يدمشق1211563
ي سوري1983فاطمهحكمت عيد غنن دمشق- الش        ريعة11971697الفرنسيةاألول50عرب 

ي سوري1975امينهسلطان محمد السالمةحلب1223615 يةالثانية90عرب  ن حلب- الش        ريعة14992399االنكلي 

ي سوري1997وفاءحسناء عمار كسحوحلب12310889 يةالثانية43عرب  ن حلب- الش        ريعة13241754االنكلي 

ي سوري2004عالنور فراس محيفوضدمشق12417555 يةاألول90عرب  ن دمشق- العلوم السياسية15782478االنكلي 

يدمشق1257903
ن
ي سوري2004عذيهخالد دياب شيخاب يةاألول95عرب  ن دمشق- العلوم السياسية14932443االنكلي 

ي سوري2003امتثالبراءة مصطقن الحمصيالسويداء1262212 يةاألول70عرب  ن دمشق- العلوم السياسية16112311االنكلي 

ي سوري2004رنايحن  حسن حسونحماة1272495 يةاألول65عرب  ن ي إلدارة األعمال والتسويق14112061االنكلي 
ن
دمشق- المعهد التقاب

ي سوري2002انيسهبشار جهاد الحماديدرعا128906 يةاألول60عرب  ن ي إلدارة األعمال والتسويق14182018االنكلي 
ن
دمشق- المعهد التقاب

ي سوري2003كريمةزين فواز حالقريف دمشق129447 يةاألول65عرب  ن ي إلدارة األعمال والتسويق13441994االنكلي 
ن
دمشق- المعهد التقاب

يدمشق1302868
ي سوري2002فطمةمحمد زهي  القاضن يةاألول50عرب  ن ي إلدارة األعمال والتسويق14521952االنكلي 

ن
دمشق- المعهد التقاب

ي سوري2000ريمامحمد اسامة ابو ليلدمشق1319809
يةالثانية40فلسطينن ن ي إلدارة األعمال والتسويق14091809االنكلي 

ن
دمشق- المعهد التقاب

ي سوري2005شاديهحيدر محمد يوسفالالذقية132793 ي إلدارة األعمال والتسويق15142014الفرنسيةاألول50عرب 
ن
الالذقية- المعهد التقاب
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ن  القوائم االسمية للطالب المقبولي 

ي مفاضلة  ذوي االحتياجات الخاصة 
ن
ي-ف 2023-2022للعام الدراسي - الفرع األدب 

الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مديرية المعلوماتية

اسم األماالسممصدر الشهادةرقم االكتتابالتسلسل
تاري    خ 

الوالدة
لغة التفاضلدورة التفاضلنسبة اإلعاقةالجنسية

معدل 

التفاضل 

األساسي

معدل 

التفاضل مع 

اإلعاقة

الرغبة المقبول بها

انالحسكة1335137 ن ي سوري2002فاطمهسىه محمد العني  يةاألول75عرب  ن ي إلدارة األعمال والتسويق13852135االنكلي 
ن
حلب- المعهد التقاب

ي سوري2003ريمهايناس انيس الحجلهدمشق13418601 جميع الرغبات المرفوضة17512451الفرنسيةاألول70عرب 

ي سوري1992لطيفةمصطقن بسام نجاردمشق1354932 جميع الرغبات المرفوضة15231973الفرنسيةاألول45عرب 

ي سوري2005ايمانعمر الهيثم بسام البكريحلب136238 جميع الرغبات المرفوضة14581758الفرنسيةاألول30عرب 

ي ابراهيم زليطهدمشق13711676
ن
ي سوري2004لينااماب جميع الرغبات المرفوضة14771727الفرنسيةالثانية25عرب 

ي سوري2000عائشهبيان عدنان الشباكدمشق13817528 يةالثانية13عرب  ن جميع الرغبات المرفوضة15821712االنكلي 

ي سوري2001فائزهاحمد حمد العيددير الزور139752 يةالثانية50عرب  ن جميع الرغبات المرفوضة11621662االنكلي 

ي سوري2005هيفاءعبد هللا عبد المنعم سلطانحلب1402287 جميع الرغبات المرفوضة13261626الفرنسيةاألول30عرب 

يحلب1418582 ي سوري1993كيتاايلنيا زكي مشارقخ  جميع الرغبات المرفوضة13741624الفرنسيةالثانية25عرب 

ي سوري1998لطيفهعمار عمر حيموردمشق1423629 يةاألول30عرب  ن جميع الرغبات المرفوضة13131613االنكلي 

ي سوري2002اسيامحمد خليل الخليلدمشق1432407 جميع الرغبات المرفوضة12191519الفرنسيةاألول30عرب 

ي سوري2001هناءملهم عبد الرحمن كادورةحلب1443978 جميع الرغبات المرفوضة11031353الفرنسيةاألول25عرب 
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