
ن  قوائم باسماء الدفعة الثانية  المقبولي 

ي كل كلية واختصاص عىل حده
ن
 لمفاضلة مىلء الشواغر  ف

معدل 

الطالب

مصدر 

الشهادة

عام 

المنح

نوع 

الشهادة
التاري    خالرقمالثالثة الثانيةاالوىل

ي2016سوريا78.81بتول رائد شارد1 )ادب  38220/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

ي2020سوريا71.63صفا زياد خانم2 )ادب  38721/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

ي2020سوريا68.86مجد احمد شيخ عىلي3 )ادب  38120/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

ي2020سوريا65.59جيدا ماجد الدقاق4 )ادب  3055/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

ي2020سوريا58.40محمد محمد سامر السمان5 )ادب  3237/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

)علمي2020سوريا67.75رامي خالد شداد6 3075/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

)علمي2020سوريا67.00عباده نبيه حديفه7 34710/12/2020ديكور )التصميم الداخىلي

ه8 )علمي2020سوريا66.91عبيده عمر عمي  36417/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

)علمي2020سوريا66.79اسعد محمد األغا9 3065/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

ن عبد الرحمن المحاميد الشداد10 )علمي2020سوريا63.45ياسمي  36517/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

)علمي2020سوريا61.37المؤيد منصور محمد11 32910/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

)علمي2020سوريا59.33زانا سعيد يوسف12 38621/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

ي13
)علمي2020سوريا58.54رهام ماهر الحبش  37619/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

)علمي2020سوريا58.12انس صالح حديفه14 34810/12/2020ديكور )التصميم الداخىلي

)علمي2019سوريا57.66بازياد رضوان سفوك15 39122/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

)علمي2020سوريا56.41تقال غاستون جرجس16 33511/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

)علمي2020سوريا56.25عمرو محمد رشيد17 33411/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

ن سمي  بدور18 ي2020سوريا86.62جاكلي 
)مهنن 3247/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

ي2020سوريا76.27براءه عبد السالم القاسم19
)مهنن 38821/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

ي2020سوريا75.06بيان محي الدين المرصي20
)مهنن 35313/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

ي2020سوريا71.11رزان محمود فري    ج21
)مهنن 33710/11/2020ديكور )التصميم الداخىلي

ي2020سوريا68.53ايه رفيق كشيك22
)مهنن 35514/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

ي2017سوريا67.93زكريا محمد زكريا23
)مهنن 3045/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

ي2020سوريا67.41ماريتا ماهر الجباعي24
)مهنن 33611/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

ي2020سوريا66.06عائشه محمد عثمان25
)مهنن 36818/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

ي2020سوريا63.90بيان عدنان خليل26
)مهنن 36718/10/2020ديكور )التصميم الداخىلي

)علمي2016الكويت64.61عبد هللا النجم27 ديكور )التصميم الداخىلي  2974/10/2020

ي2019سوريا65.68المعتصم باهلل محمد انور زركىلي1 35010/12/2020العلوم االدارية والماليةادب 

ي2 ي2019سوريا60.27محمد نصوح موفق عربح  37719/10/2020العلوم االدارية والماليةادب 

3095/10/2020العلوم االدارية والماليةتجاري2020سوريا71.79يحن  شحاده حرب3

3105/10/2020العلوم االدارية والماليةتجاري2018سوريا71.13عمر يوسف الرفاعي4

2954/10/2020العلوم االدارية والماليةتجاري2020سوريا69.29عمران جهاد السبعة5

34910/12/2020العلوم االدارية والماليةتجاري2016سوريا64.13نغم آصف خي  بك6

38420/10/2020العلوم االدارية والماليةتجاري2020سوريا63.86 اية احمد المحمد7

عية2020سوريا59.36اسامه احمد الدرويش8 2964/10/2020العلوم االدارية والماليةش 

3288/10/2020العلوم االدارية والماليةعلمي2019االمارات79.40اشاء احمد السالمات9

ي م
 
اسم الطالب الثالث

رقم وتاري    خ تسجيل الطلب رغبات الطالببيانات الشهادة الثانوية
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37919/10/2020العلوم االدارية والماليةعلمي2018االمارات60.06ريم شاهر الطحان10

3257/10/2020العلوم االدارية والماليةعلمي2020سوريا74.66رنيم بسام خواجكيه11

35714/10/2020العلوم االدارية والماليةعلمي2020سوريا67.66نور ياش األحمر12

37819/10/2020العلوم االدارية والماليةعلمي2017سوريا65.41ساندرا احمد النابلشي13

2944/10/2020العلوم االدارية والماليةعلمي2020سوريا63.41محمد عمر باسل المبيض14

38520/10/2020العلوم االدارية والماليةعلمي2020سوريا63.04راتب اسماعيل عدس15

ي16
 
37518/10/2020العلوم االدارية والماليةعلمي2020سوريا57.87مالك بكري صدف

2934/10/2020العلوم االدارية والماليةعلمي2020سوريا57.62غيث ابراهيم راجحه17

36015/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2019السعودية97.83محمد عزو خلوف1

34310/11/2020الهندسة المدنيةعلمي2019السعودية92.51 عبد الخالق طارق قدورة2

38921/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2019السعودية88.08محمد نضال الحمدان3

36918/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2017السعودية71.92مجد مرتضن عبيد4

36115/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2016الكويت93.75ايه حسن صالح5

2984/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2019الكويت73.46وسيم محمد النارص6

37118/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2017سوريا93.12عىلي محمد ابراهيم7

3217/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2014سوريا92.41نور الهدى مصطفن نعنوس8

35413/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2020سوريا89.33عمرو محمد عماد الدين مسته ملىلي9

2995/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2020سوريا86.62 مصطفن محمد ناجح رابح10

35614/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2020سوريا85.70عبد العزيز رأفت البقاعي11

38320/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2017سوريا85.54محمد يمان المحاميد12

3268/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2020سوريا81.5احمد عبد الباسط االبراهيم13

35914/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2020سوريا81.33يمام مازن صالح14

34510/12/2020الهندسة المدنيةعلمي2020سوريا79.66احمد اسامه الكمشه15

ال عىلي وانىلي16 2884/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2020سوريا79.12محمد مي 

2894/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2020سوريا76.87آية هللا محمد حسام سماره17

3197/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2020سوريا74.87محمد شمس الدين البشي 18

37018/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2020سوريا73.41فاطمه محمد فياض19

2904/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2020سوريا72.45ياش ايمن الواكد20

36617/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2020سوريا71.12محمد  محمد هيثم جزايرلي21

36215/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2020سوريا70.45محمد حمزه عبد الحليم زينو22

3005/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2020سوريا69.33 مصعب محمد سعيد ابو السل23

ي24
3207/10/2020الهندسة المدنيةعلمي2020سوريا68.12عبد هللا حسن كرسوابن

3227/10/2020الهندسة المعماريةعلمي2019السعودية85.65مزن وليد الحمود المطر1

34610/12/2020الهندسة المعماريةعلمي2019الكويت74.00معاذ محمد نور  الجلم2

3127/10/2020الهندسة المعماريةعلمي2020سوريا89.5براءه احمد االقرع3

ي4
ي احمد اغوابن 33010/10/2020الهندسة المعماريةعلمي2020سوريا79.70رب 

ي5
34210/11/2020الهندسة المعماريةعلمي2020سوريا77.54محمد اسامه فراس الحورابن

38019/10/2020الهندسة المعماريةعلمي2020سوريا74.62ليث برجس مزهر6

3085/10/2020الهندسة المعماريةعلمي2020سوريا68.25 محمد اسماعيل المصلح7
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3015/10/2020هندسة االتصاالت والمعلوماتعلمي2020سوريا68.5خرصن حسن حويجه1

ي1 مجياتعلمي2018السعودية93.17ساره زياد العواج  37218/10/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2019السعودية91.84روال محمد نوري خرمنده2 37418/10/2020هندسة الي 

ي3 مجياتعلمي2017السعودية86.01طارق زياد العواج  37318/10/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا90.20ندى محمد العقله4 3025/10/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا89.00محمد معاذ محي الدين الشماع5 34410/12/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا87.04لبنن محمد زاهد دركل6 34110/11/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا84.37خالد محمد جهاد كوكش7 3167/10/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا83.5محمد زهي  عماد كنعان8 3278/10/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا83.33خالد محمد عىلي كتمتو9 36315/10/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا82.87النا محمد نذير عجاج10 34010/11/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا82.83اية سمي  كردي11 33810/11/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا82.5تسنيم حسان المعلم12 33210/10/2020هندسة الي 

ي13
مجياتعلمي2020سوريا82.41محمود ماجد الماردينن 33910/11/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا81.41عمر ياش الساعور14 33110/10/2020هندسة الي 

ي15
مجياتعلمي2020سوريا81.33عبد هللا يوسف المفعالبن 3187/10/2020هندسة الي 

س اسحق16 مجياتعلمي2020سوريا79.41عبد الرحمن بيي  3147/10/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا79مجد خالد ديب17 33310/10/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا78.25سها نادر ابراهيم18 35814/10/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا78.16مريم يحن  البيطار19 29110/04/2020هندسة الي 
مجياتعلمي2011سوريا77.08حنان عىلي الفشتكي20 35113/10/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا75.25احمد تيسي  العلوان21 39121/10/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا74.54نوال راشد العاقل22 3035/10/2020هندسة الي 

ي وراق23
مجياتعلمي2020سوريا74.52عالء عبد الغنن 3117/10/2020هندسة الي 

ي24
مجياتعلمي2020سوريا73.12حازم همام داغستابن 3157/10/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا71.54صفا عبد السالم عكاشه25 39021/10/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا71.25كرم فواز الجماز26 3137/10/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا71.16عرفه اكرم الناطور27 29210/04/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا70.75عىلي صالح المسالمه28 3177/10/2020هندسة الي 

مجياتعلمي2020سوريا70.12رائد اسامه جمال29 35213/10/2020هندسة الي 


