
االختصاصالهندسةاالكلية

شهادات غير سوريةشهادات سوريةشهادات غير سوريةشهادات سوريةشهادات غير سوريةشهادات سورية

38666966487.2371.42

المعدلالمجموعمصدر الشهادةالرقم الجامعي

231196.29سورية202210205

230796.13سورية202210711

228995.38سورية202210518

228795.29سورية202210533

228595.21سورية202211467

228495.17سورية202211489

227294.67سورية202210079

407194.67سورية202210668

226894.5سورية202210706

226194.21سورية202210235

226194.21سورية202210628

224993.71سورية202210339

224293.42سورية202210900

224193.38سورية202210026

224193.38سورية202210140

223993.29سورية202210185

223793.21سورية202210542

223693.17سورية202210337

223693.17سورية202210854

223393.04سورية202210470

223293سورية202210032

222892.83سورية202210095

222492.67سورية202210776

222492.67سورية202211244

222392.63سورية202210636

222192.54سورية202211444

221692.33سورية202210753

221292.17سورية202210006

220892سورية202210377

220892سورية202210750

220291.75سورية202210310

220291.75سورية202210693

220191.71سورية202210831

219791.54سورية202210983

219391.38سورية202210999

218891.17سورية202210245

218190.88سورية202211453

218090.83سورية202210695

217790.71سورية202210783

هندسة تقانة المعلومات

االسم

ن نعدد المتقدمير الحد األدنن المقبولعدد المقبولير

سوري مقيم

ماسه هيثم غنام

رانيا نايف ابو طاره

محمد غسان الجالب

المعتصم باهلل محمد جمعه ميا

شام عماد الخطيب

ي
رغد محمد المسلمانن

ن الحمد ريان معير

عبدهللا حسام حامد

راكان فراس غزال

علي سامر فرج

وف دالل عمر شر

ن ابراهيم محمود حسير

بشائر محمد درويش

سدرة عمران الخطيب

اسماعيل كمال اسماعيل

بهاء الدين أنس السيد احمد

دانه عزام غوزي

نوار يوسف الحكيم

صوفيا واصف بركه

رامه مأمون عقيل

بوش عالمة خالد شر

ي
ماريا شاهر القاضن

ن العينية محمد أمير

روان محمود المرصي

نور محمود رعد

بهاء احمد عز الدين الحاج يحير
ن عمران فراس حاج حسير

محمد هايل سالم

لينا علي التجار

جودي وليد مراد

عبد الرحمن محمد الصفدي

دانيه اكرم ملحم

ي
 
محمد بشار الشاق

نور الهدى احمد ابو زيد

محمد عبد الساتر الصاج

ابراهيم عدنان الحسن

راما ماهر الشيخ علي

رغد محمود درويش

ن مروش احمد حسير



217690.67سورية202210002

217690.67سورية202210059

217690.67سورية202210391

217190.46سورية202210364

216890.33سورية202210948

216790.29سورية202210381

216690.25سورية202210390

216590.21سورية202210068

216590.21سورية202210446

216090سورية202210961

215889.92سورية202211472

386689.91سورية202210700

215589.79سورية202210329

215589.79سورية202210516

215589.79سورية202210595

215589.79سورية202211481

215489.75سورية202210247

215489.75سورية202211455

215389.71سورية202210682

215189.63سورية202210876

214389.29سورية202210653

214289.25سورية202210980

214089.17سورية202210560

214089.17سورية202210676

213989.13سورية202210014

213789.04سورية202210321

213588.96سورية202211458

213488.92سورية202211049

213088.75سورية202211004

212988.71سورية202210343

212288.42سورية202211445

212188.38سورية202210910

212088.33سورية202211005

379788.3سورية202210756

211988.29سورية202210007

211988.29سورية202210206

211988.29سورية202210362

211988.29سورية202210998

211888.25سورية202210275

211788.21سورية202210308

211688.17سورية202210890

211588.13سورية202210461

211388.04سورية202210168

211388.04سورية202210222

211388.04سورية202210966

211288سورية202210239

210887.83سورية202210972

جين حسن معال

سمية نهاد عبد الكريم التجار

مجد سمير باكير

ربيع نضال الطبل

ي
أية محمد نرصن الميدانن

يرس شجاع زقزق

ماسة أمير موىس باشا

هدى صفوان قاسم

سهيل غياث الحاج علي

محمد منير أنور طه الخباز

ماريه خالد العبد

يمان عبدالرحمن غالي

غزل محمد شعالن

عمر مالك القالب

شهد بسام حامد

شهد رفيق الطبل

كرم أيمن الخطيب

يدي عبد هللا وليد الير

رغد مرعي موىس حسن

ي
علي حسام الداالن 

جلنار حمزة البيطار

ي
أنس سميح األغوانن

ف الدين مجد حسيب شر

الحسن محمد روميه

ى مازن نوح برسر

اري    ج احمد الرحمن

محمد وليد محمد خالد االمام

زينة مصطفن غنوم

ميسم محمد عقيل

محمد ممدوح حيدر

سارة غياث الفارس

أحمد نورس غزول

ي
كريم شهم الحالنن

حسن فادي قطيش

عبد هللا حسام السقا

فرح فريد خضور

ن خلدون ابو النرص أمير

ماريا ايمن حسن

هيام وليد حامد

شاج صالح الدندل

ي
باسل محمد المسلمانن

عمران محمد الصوصو

سالم نبيل البيطار

عبد الرزاق محمد عز الدين

أحمد مروان محمود الصوصو

النا انس العرساوي

سعاد مدين البيطار



210187.54سورية202210474

210187.54سورية202210573

210187.54سورية202210705

210187.54سورية202210788

210187.54سورية202211295

210187.54سورية202211457

210187.54سورية202211464

209987.46سورية202210813

209587.29سورية202210770

209387.21سورية202210311

المعدلالرقم الجامعي

20221104899.89

20221101099.79

20221082699.6

20221087199.59

20221089999.29

20221082499.25

20221151399.1

20221061399.09

20221055099.03

20221062998.79

20221085198.76

20221107198.75

20221081998.71

20221092498.63

20221106098.62

20221082398.38

20221061298.27

20221102598.17

20221086997.94

20221094097.29

20221082997.23

20221085796.97

20221088596.9

20221105796.77

20221090796.76

20221106296.76

20221091896.11

20221151196.09

20221088395.91

20221102695.79

20221087295.35

20221087395.06

اإلمارات العربية المتحدةاحمد صفاي الشيحان

السعوديةصفوان خرصن النجار`

السعوديةوائل محمد عماد قطايف

الكويتمحمد سليمان العودات

السعوديةيوسف غسان كحيل

السعوديةحمد صالح سالم

السعوديةعمر عدنان العويد

اإلمارات العربية المتحدةاشاء ايمن علي

السعوديةعبد هللا محمد الجديع

اإلمارات العربية المتحدةيوسف نايف العيىس

السعوديةخالد وليد ابوليل

ادعي اإلمارات العربية المتحدةأدهم محمد الير

السعوديةمحمد نبيل صالح

ف اإلمارات العربية المتحدةكارم محمد شر

اإلمارات العربية المتحدةعبد هللا مصطفن خليل

السعوديةعال محمد شالف

السعوديةمحمد شعيل العينية

السعوديةمعاذ أحمد شهاب الدين

السعوديةصهيب محمد يبشير حافظ

السعوديةعبد القادر مرعي عفيىسي

السعوديةعبد العزيز محمد تركمان

السعوديةصالح عدنان العبيد

السعوديةمحمد اسماعيل القاعد

السعوديةعبد الرحمن مراد عبد ربه

ة السعوديةقصي عبدالرحمن خرصن

السعوديةنور الهدى زيدان قاسم

السعوديةنور مصطفن الحمصي

السعوديةخالد وليد خزمة

السعوديةايناس محمد وليد طباخ

السعوديةرائد هارون الجالب

سوري غير مقيم
مصدر الشهادةاالسم

السعوديةحسان أحمد االديب

السعوديةشيماء محمد عيىس

محمد حارثه محمد عبد الير كعكه جنيد

رامه قاسم الدنف

يمان ياش عبد الدائم

تاال دياب البيطار

محمد جمعة علي عجوب

محمد خالد المليص

عباده نادر زكريا

يحير عبداالله كنجو

محمد عبدالواحد الجزاوي

لىم محمد زمزم



20221089394.92

20221090894.86

20221085394.56

20221105894.26

20221085094.07

94الكويتعبد الرحمن حسام دقاق

20221040193.6

20221152193.38

20221151793.18

20221093992.67

20221084792.09

20221093891.11

20221105991

20221099190.5

20221087489.5

20221093388.71

20221006486.53

20221090286.09

20221097785.61

20221101985.29

20221092384.49

20221098683.57

20221151582.95

20221086180.89

20221097580.53

20221151880.23

20221103078.97

20221097378.52

20221093476

20221092175.97

20221092971.79

20221100671.76

20221103371.42

قطرسالي عبد الحليم دويدري

الكويتعبد الرحمن حسام دقاق

اإلمارات العربية المتحدةعبد الرحمن نبيل جير

الكويتهيا غباش العمير

الكويتمشعل محمد الشهاب

الكويتمالك محمد الجالب

ر دهام ن الكويتحمزه مير

الكويتعهد محمد الشهاب

السعوديةعبد الرحمن عبد هللا البنا

الكويتامل عبد هللا محمد

السعوديةزينه محمود جير

الكويتسيف فهد دهام

اإلمارات العربية المتحدةاسماعيل خالد الشيخ

اإلمارات العربية المتحدةنور حمزة العسالي

الكويتمحمد محمود الفنتش

ي الكويترضوان فراس الجانر

ة السعوديةعبد الحكيم مأمون خرصن

السعوديةابراهيم سامر مصمص

اإلمارات العربية المتحدةالنا نبيل خرزان

اإلمارات العربية المتحدةعبد الكريم محمد عروب

اإلمارات العربية المتحدةسنا وائل منقار

السعوديةمازن محمد كالوي

ي
السعوديةنزي  هه خالد الحصيين

السعوديةقتيبة فائز بشلة

اإلمارات العربية المتحدةنور جهاد الجاسم

السعوديةعبد الحكيم أبوالفرج مصمص

السعوديةمحمد يمان عماد ريحاوي

اإلمارات العربية المتحدةيزن ماهر الحيدر

اإلمارات العربية المتحدةعبد هللا جمعه الشالش

اإلمارات العربية المتحدةسندس مهند العاسىمي

السعوديةمحمود احمد زينيه

نا محمد حسام رمضان الكويتمير


