
الحقوقاالختصاصالحقوق والعلوم اإلنسانيةاالكلية

شهادات غير سوريةشهادات سوريةشهادات غير سوريةشهادات سوريةشهادات غير سوريةشهادات سورية

1462140256.7776.12

المعدلالمجموعنوع الشهادةالرقم الجامعي

ي202210946 198590.23أدب 

ي202210086 196689.36أدب 

ي202210400 176280.09أدب 

ي202210307 175079.55أدب 

ي202210794 171177.77أدب 

ي202210054 167876.27أدب 

ي202210005 167776.23أدب 

182175.88علمي202210081

ي202210434 166975.86أدب 

ي202210223 166875.82أدب 

ي202210634 164674.82أدب 

177674علمي202210600

175473.08علمي202210066

174372.63علمي202210315

174072.5علمي202210203

172771.96علمي202210170

ي202210048 158171.86أدب 

ي202210564 157471.55أدب 

ي202210324 157171.41أدب 

170471علمي202210058

169970.79علمي202210194

169870.75علمي202210226

169170.46علمي202210459

168870.33علمي202210789

ي202210215 154670.27أدب 

167869.92علمي202210495

ي202210075 153869.91أدب 

167769.88علمي202211268

166769.46علمي202211050

166669.42علمي202210660

165769.04علمي202210535

ي202210031 151768.95أدب 

164868.67علمي202210615

164868.67علمي202210536

164868.67علمي202210749

164068.33علمي202210207

163668.17علمي202210147

ي202210732 162867.83أدب 

162667.75علمي202210471

يدي احمد جميل الي 

محمد بسام غيه

علي يحير المرصي

أحمد باسم رحمون

ايه نادر العيناوي

عزيزة خالد كاباري

أسامة محمد درويش

غسان عماد الشيخ عمر

أحمد صفوان االديب

أري    ج محمد بحبوح

كريم نزار العكر

ماريا محمد رمضان فخر الدين

ي دعاء حمزه الدوج 

زينب نارص عبدهللا

فيصل عبد الرزاق الحمد

كندة موىس الجالب

خديجه علي غجغوج

سيدرة سالم الرنتيسي

عمران مأمون قابل

نرسين محمود ادريس

ن عماد غنيمة مير نير

محمد طعان علوش

لورين نضال خالد رشيد

أحمد خالد خيوي

سندس علي االبرص

مروى مروان حميدي

ي ريمه خالد الطبج 

والء نسيب بحبوح

مايا بشار التال

ماجد أحمد الهبل

أليسار محمد الشقة

مايا معمر حمامة

ي
نغم شهم الحالبن

أغيد امير شحادة

ن نعدد المتقدمير الحد األدبن المقبولعدد المقبولير

سوري مقيم
االسم

مايا خالد خرنوب

ة أمجد أحمد الشير

هديل عصام ضاهر

رقيه مصطفن عبود

سهر أحمد باشا



162467.67علمي202210411

162067.5علمي202210241

162067.5علمي202210663

161667.33علمي202210758

ي202210842 148067.27أدب 

161467.25علمي202210128

ي202210034 147967.23أدب 

161267.17علمي202210137

160366.79علمي202210664

ي202210036 146866.73أدب 

160066.67علمي202210539

159966.63علمي202210183

159666.5علمي202210911

159166.29علمي202210805

158566.04علمي202211045

158466علمي202210104

158466علمي202210108

158165.88علمي202211296

158065.83علمي202210359

157965.79علمي202210399

ي202210993 144765.77أدب 

157665.67علمي202210327

157665.67علمي202210860

157365.54علمي202210228

ي202210416 144165.5أدب 

ي202210643 143665.27أدب 

156665.25علمي202211413

ي202210035 143265.09أدب 

156265.08علمي202210143

156065علمي202210633

155664.83علمي202210121

155664.83علمي202211390

155064.58علمي202210578

154964.54علمي202210195

ي202210175 141964.5أدب 

ي202210178 141564.32أدب 

ي202210543 141264.18أدب 

ي202210409 153964.13أدب 

ي202210430 140964.05أدب 

153263.83علمي202210925

153063.75علمي202210976

153063.75علمي202210347

152163.38علمي202210284

ي202210096 139263.27أدب 

151463.08علمي202210761

151363.04علمي202210341

ي202210388 138663أدب 

عمار يارس حنيفة

بيان عماد خزمه

شيماء عامر بيطار
ن فيصل فواز الحسير

ي
علي نقشه نقس 

ن اسحاق أنزور حسير

ودي براءة سامر الجير

ي مجد رياض عراب 

طيف عبد الرزاق القاسم

محمد سلطان الشمري

هديل ايمن شيخ عمر

يامن عصام سعد

راما بالل رجب

ن الغاوي مروى حسير

ي عدي أحمد الحاج 

بسام سهيل ابو زيد

عبد العزيز عمار طيب

هاجر نديم المش

احمد محمود رفاعي

امل محمود عنبة

رنيم خالد ابو عيشه

نور بشار فخر الدين فخر الدين

عبدالطيف ماجد فخر الدين

ندى أيمن محمد اسماعيل

لينا احمد العيناوي

ايه محمدبديع صبجي حمد

ابراهيم خالد التجار

محمود فتجي معاد

أغيد مصطفن الطرشان

راما رشاد العلوش

ي
رهف قاسم سكمابن

وف سماح غسان رس 

شهد أحمد رمضان

شيماء محمود رمضان

مريم محمد المليص

ادهم منير كريكر
ن محمد رامز الحاج حسير

عبد الرحيم مصطفن برو

 السحلي
محمد مصطفن

عواطف عاطف المهدي

هاله مرعي الهوا

ن عاتكة معالي معير

إدا

نور محمد حمزه

ابراهيم راجح درويش

رغد ثائر سلمان

نور سامر األسعد



150862.83علمي202210056

150562.71علمي202210748

150562.71علمي202210192

ي202210792 137962.68أدب 

150462.67علمي202210017

150462.67علمي202210041

149362.21علمي202210383

149062.08علمي202210540

149062.08علمي202210303

148862علمي202210071

ي202210040 136361.95أدب 

148561.88علمي202210844

148461.83علمي202210325

148261.75علمي202210800

148161.71علمي202210182

147861.58علمي202210724

ي202210158 135361.5أدب 

ي202210956 134961.32أدب 

147161.29علمي202210149

146961.21علمي202210745

146861.17علمي202211028

146861.17علمي202210898

146561.04علمي202210704

146260.92علمي202210549

ي202210944 133960.86أدب 

145760.71علمي202210797

145160.46علمي202210117

ي202210262 132960.41أدب 

144860.33علمي202210443

144660.25علمي202210958

ي202210566 132360.14أدب 

ي202210764 132260.09أدب 

ي202210538 132160.05أدب 

143959.96علمي202210674

143759.88علمي202210001

ي202210109 131459.73أدب 

142959.54علمي202210726

142759.46علمي202210255

142659.42علمي202210385

ي202210420 130659.36أدب 

142459.33علمي202210803

142159.21علمي202210112

ي202210425 130259.18أدب 

ي202210196 141558.96أدب 

ي202210232 129458.82أدب 

140858.67علمي202211064

140558.54علمي202210256

شهد ربيع غرة

ن الفارس فارس حسير

سالم محمد خير دريد الجرد

قصي باسل طيب

ة بلهي عبد سمير

احمد هايل سالم

جودي محمد كاتبة

ريم نارص حوري

دانيال غسان يوسف

نور احمد الغاوي

ي عبد هللا محمد كالس الحلي 

محمد باسل واوي

يمامه خالد القاري

رويده بشار غنوم

بانة خالد محمد رزق

بشار سليمان العيبان

شاهر ماهر باسط

سدرة المنته هيثم النحال

اء عبد الرؤوف الديبو الي 

فدوى باسم صالح

فؤاد محمد عبد المعطي

عمران عبد اللطيف الجوهر

مايا عماد السيد علي

عبدو فادي اسي 

محمد طالب لبابيدي

أغيد أحمد بيطار

تجا قاسم كمال الدين

محمد مصطفن كمال عيس

مين وليد النجار

مصطفن عماد مسكه

أحمد محمد علي عاتكه

عبدهللا عبداللطيف االبرص

ة حامد األصفر سمير

زينب محمود الشيخ سليمان

يدة رقية أيمن رس 

تميم عمر النجار

ي
بهاء الدين سامر الدرخبابن

جوري جمعة البيطار

جمال عادل عبدهللا

عبدهللا ماجد زمزم

امام أحمد الخطيب

محمد صبجي هاشم االلزم

عائشة اياد عاقور

شفيق هيثم الكردي

فرحان فراس دراق السباعي

محمد منذر غجغوج

عمر عامر بركسية



ي202210397 128758.5أدب 

140158.38علمي202210437

139558.13علمي202210094

ي202210868 127457.91أدب 

ي202210649 127457.91أدب 

ي202210049 126457.45أدب 

ي202210562 126357.41أدب 

ي202210102 124956.77أدب 

المعدلالرقم الجامعي

99ايه سمير الهدر202210867

76.12عبد اللطيف عبد المحسن طالب202211520

مصدر الشهادة

السعودية

تركيا

سوري غير مقيم
االسم

دلع بسام سكاف

محمد نوار نضال خالد رشيد

محسن وجيه عدنه

بندر محمد تركي العباس

محمد ربيع غصن

مصطفن اياد خزمه

محمد مروان غليون

حال نبيه عبدهللا


