
هندسة مدنيةاالختصاصاالكلية

شهادات غير سوريةشهادات سوريةشهادات غير سوريةشهادات سوريةشهادات غير سوريةشهادات سورية

278661253577.3875

المعدلالمجموعمصدر الشهادةالرقم الجامعي

232396.79سورية202210534

218290.92سورية202211040

217290.5سورية202210164

216490.17سورية202210811

213388.88سورية202211466

211888.25سورية202210314

211388.04سورية202211221

210987.88سورية202210447

210887.83سورية202211530

210687.75سورية202210995

210187.54سورية202210442

209387.21سورية202211451

209387.21سورية202210311

209087.08سورية202210524

208786.96سورية202210547

208286.75سورية202210787

208286.75سورية202210684

207886.58سورية202210509

207486.42سورية202211475

206986.21سورية202210501

206786.13سورية202210410

206586.04سورية202210739

206385.96سورية202210519

206185.88سورية202211452

205985.79سورية202210236

205385.54سورية202210078

204985.38سورية202210766

204685.25سورية202210135

204585.21سورية202210126

204485.17سورية202210028

204285.08سورية202210464

203784.88سورية202210047

203784.88سورية202211210

203784.88سورية202210784

203684.83سورية202210583

203684.83سورية202210743

203684.83سورية202210300

203584.79سورية202210959

203084.58سورية202210785

منير خلدون حدى

جنى أمجد الجندي

منار محمد االحمد

ى مروان بحبوح مير نير

زكريا دياب عزالدين

فرح بهاء الدين بركات

ى ىعدد المتقدمير الحد األدنى المقبولعدد المقبولير

سوري مقيم
االسم

نورمان صفوان زيدان

ايلي سمير الحالق

عبد الكريم عصام مالك

بيان عبد الرزاق اسماعيل

يزن عبد المعطي غليون

خليل محمد موىس

ي عمر محمد صالح الحج 

ليث أحمد طالب

محمد كمال الدين القبيسي

فاروق أحمد موصللي

عمر عبد الرزاق باكير

محمد خالد المليص

محمد خالد المليص

محمود خالد موصلي

محمد عمر باسل الطباع

وليد خالد ماميه

ي
عمر محمد المهبانى

خالد محمود الغاوي

وليد خالد السليمان

ي مرعي
أشواق عبد الغنى

فهد مؤيد برادعي

أحمد محمد صادق الموزان

ايناس مصطفى سيد عمر

ي اياد مازن كسين 

شادي صادق بلقيس

هاشم محمد الهاشمي

الياس عامر برهوم

لور عبد الرحمن النفوري

غدير سليمان المنصور

عبدهللا نادر نوح

يامن نورس الضماد

بشاره عبد الكريم حمود

يزن محمود الخطيب

الهندسة المدنية والمعمارية



202984.54سورية202210731

202484.33سورية202210037

202184.21سورية202210318

202184.21سورية202211552

201283.83سورية202210191

201183.79سورية202210730

200983.71سورية202210719

200683.58سورية202210291

200483.5سورية202210655

200183.38سورية202211484

200083.33سورية202211044

199082.92سورية202210563

198482.67سورية202211468

198382.63سورية202210864

198182.54سورية202210354

198182.54سورية202210572

198082.5سورية202210763

197282.17سورية202210774

197082.08سورية202210974

196581.88سورية202210553

196581.88سورية202210090

196581.88سورية202211301

196481.83سورية202211304

196481.83سورية202210407

196281.75سورية202210369

196281.75سورية202210218

196081.67سورية202210323

196081.67سورية202210130

195881.58سورية202210436

195581.46سورية202210733

195281.33سورية202210322

195281.33سورية202210067

195081.25سورية202210152

194981.21سورية202210635

194681.08سورية202210818

194581.04سورية202210804

194380.96سورية202210367

194280.92سورية202210508

193780.71سورية202210955

193680.67سورية202210602

193680.67سورية202210233

193380.54سورية202210373

193280.5سورية202210997

193080.42سورية202210738

192980.38سورية202210755

192780.29سورية202210848

192780.29سورية202210590

حمزه جهاد البيطار

بشر محمد كبور

ماجد نبيل رحمون

فاطمة غسان رشيد

فراس الخليل

عبدهللا أحمد بكري

يارا خالد النويران

ي عمار مهنا
انطوانى

زهرية جهاد المرصي

خليل مرعي خير هللا

ورد سهيل الشيخه

عبد الرحمن عصام جدوع

مريم عبدالرحمن الصباغ

رهام عامر مرجان

عرب احمد مطر سليم

محمد عمر الشيخ اوغلي

خالد ضيدان رحيل

ى ذيب جمعه أمير

غدير اياد ملحم

سارة مرهف غنام

سليم محمد عبدو

أحمد عدنان الوهبان

قصي مروان سويد

عمرو محمد العيناوي

ي
ى
أري    ج جاد هللا الشوف

ى محمود برهوم مادلير

محمد وليد الدالي

مصطفى خالد واوي

عقبه احمد عبود

ايمان احمد الحريري الشوالي

امير رفعت عروق

شام يوسف حوا

ال ى احمد ثامر اليى

محمد رائد العلي

ميس امثل النفوري

ى االديب  امير
مصطفى

غيث خالد الضبيب

ي معاوية صالح عران 

خالد ماجد عائشة

محمد غيث محمود الهندي

محمد عمران عبد الرحمن عباس

هنا جورج فرانسيس
محمد نور ماهر المصطفى

دلع طعان جدوع

اسامة ابراهيم عبدولي

ساره محمد رائد مهمالت

وشة العلي سبينتا فير



192280.08سورية202210754

192180.04سورية202210264

191879.92سورية202210598

191879.92سورية202210074

191779.88سورية202210512

191779.88سورية202210816

191779.88سورية202210554

191679.83سورية202210304

191479.75سورية202211042

190779.46سورية202210945

190779.46سورية202210273

190679.42سورية202210270

190579.38سورية202210529

190379.29سورية202210546

190079.17سورية202210412

189879.08سورية202210004

189278.83سورية202210569

189078.75سورية202210379

189078.75سورية202210030

188778.63سورية202210736

188678.58سورية202210050

188578.54سورية202210091

187878.25سورية202210258

187778.21سورية202210577

187778.21سورية202210254

187678.17سورية202210201

187177.96سورية202210045

187177.96سورية202210229

187177.96سورية202210515

186977.88سورية202210690

186777.79سورية202210723

186777.79سورية202211523

186377.63سورية202210951

186277.58سورية202210351

186077.5سورية202210083

186077.5سورية202210773

186077.5سورية202210707

185977.46سورية202210326

185777.38سورية202210713

المعدلالرقم الجامعي

20221100999.97

20221082899.69

20221084199.1

سيال حسن عامر

ليث محمد علوش

نور الدين محمد طياوي

عبيدة فيصل موصلي

محمد يزن رفيق غصن

أبو عبيدة مأمون الزايد

محمد عبدو أحمد حمامي

أحمد محمد سعد

امل نايف موىس

فهد حسن العماش

معتصم محمد طراد

نور محمد جمعة

حال باسل الجباعي

نغم سامر مرجان

رنا عثمان رعد

محمد خالد فاعور

ي
فاروق عمر المنينى

صبحية نضال الخطيب

 سمير الصدقه
مصطفى

هاشم قاسم عبد الملك

جوان أكرم طبولي

محمود حمزة محمود حمزة

فيصل موىس الخليف

 أمير محمد علي رشيد
مصطفى

ي
ي القروانى

محمد أغيد عبد الغنى

ي سليم نزار مطرن 

غل سامي خالد ابو الي 

بور سارة خلدون الي 

ى قرعيش محمد ياسير

علي رمضان ابراهيم

لؤي سامي غنيم

 السحلي
حال خرصى

عبدالرحمن غسان الحاج هزاع

مصدر الشهادةاالسم

السعوديةسحر عبد المالك قصيلي

السعوديةمحمد رواد عمار غنيمة

سارة محمود سعدية

سلسبيل سامر هالل

محمد هشام محمد غياث الدركزللي

ي
السعوديةسعيد احمد الكيالنى

ي
 
شهد محمد الشاف

مبارك احمد العبد

محمد ماهر الصمادي

سوري غير مقيم



20221088899.09

20221082199

20221098498.55

20221098898.12

20221061997.74

20221086697.58

20221101797.57

20221062096.97

20221105596.24

20221087995.17

20221101694.86

20221061694.73

20221063994.16

20221152594.13

20221082293.83

20221084392.29

20221089791.67

20221049290.73

20221092790.35

20221062290

20221087489.5

20221091785.24

20221090383.77

20221093683.17

20221090683.15

20221009782.48

20221091281.25

20221102480.82

20221098180.26

20221091979.3

20221092077.79

20221091375

السعوديةهيا نادر الملحم

السعوديةهبه محمد العبدهللا

السعوديةمحمد يارس زحيمان

السعوديةفاطمة فواز بشله

السعوديةعمار يارس االسدي

السعوديةاسالم سعيد حواصلي

السعوديةنور سامر الرمضان

ي
السعوديةحكمت عبد الحكيم الدندىسر

السعوديةشعيب محمد بشير حافظ

السعوديةامير دياب الحوز

السعوديةعادل صالح كريكر

السعودية

اإلمارات العربية المتحدةمحمد بسام شاكر

السعوديةنورهان وليد الدرغام

السعوديةرغد سامي الرمضان

السعوديةمحمد يارس العيس

ي ى الكويتطالل بشير سالم العيى

الكويتيوسف احمد الخلف

السعوديةنادر عارف ريا

الكويتماهر خالد االحمد

اإلمارات العربية المتحدةفرح نبيل خرزان

الكويتعبد هللا عناد الراشد

اإلمارات العربية المتحدةخالد حيدر الزحيلي

الكويتفيصل سعد الحمد

الكويتعبد هللا رياض الضماد

السعوديةابراهيم سامر مصمص

ي الكويتيعقوب بدر الصلين 

الكويتايه علي حورية

السعوديةاحمد فيصل الحمادي الحمد

ى شادي طحله السعوديةحنير

السعوديةعمار محمد العبد هللا

السعوديةجودي يحنر غازي

مؤمن باهلل محمد العش


