
االختصاصالهندسةاالكلية

شهادات غير سوريةشهادات سوريةشهادات غير سوريةشهادات سوريةشهادات غير سوريةشهادات سورية

186651083175.7172.89

المعدلالمجموعمصدر الشهادةالرقم الجامعي

232396.79سورية202210833

224193.38سورية202210080

223993.29سورية202210802

222292.58سورية202210426

214389.29سورية202210372

213789.04سورية202210699

212688.58سورية202211482

208586.88سورية202210799

208286.75سورية202210504

208086.67سورية202210691

207986.63سورية202210395

207886.58سورية202210348

207786.54سورية202210757

206986.21سورية202210458

205985.79سورية202210473

205885.75سورية202210153

205485.58سورية202210144

203884.92سورية202210599

202984.54سورية202210342

202984.54سورية202210593

202584.38سورية202210370

202484.33سورية202210374

202084.17سورية202210688

201684سورية202210855

201483.92سورية202210680

201283.83سورية202210656

200883.67سورية202210433

200783.63سورية202210702

200583.54سورية202210316

200483.5سورية202210592

200183.38سورية202210715

199983.29سورية202210671

199583.13سورية202210159

199483.08سورية202211463

199182.96سورية202210197

198882.83سورية202210361

198682.75سورية202210681

198182.54سورية202210450

197882.42سورية202210076

ميكاترونكس

االسم

عمرو نارص الحمصي

علي أبوالخير بكر

حال اياد زهر الدين

ي محمد ماهر عراب 

وفاء محمد حويجه

جود سارية الطباع

أحمد مؤنس شنور

ملهم أسامة رومية

ايالف ابراهيم مرعي

أحمد محمد اشمر

خالد فؤاد المش

محمد خالد أومري

معتصم باهلل بالل الهوا

اء عبدالرحمن بقدونس الي 

مدين عبدو شنينه

محمد المصطفى حسام الدين خساره

ثريا عبد الحميد عوده

قاسم نشوان عبد الرحمن

مرهف راسم عثمان

ي كمال الدين الشماط
 
منار شوق

فادي نورس نرص

عبد الرحمن عمر مدخنه

ضياء بشير مطر

رامان محمد محمد

عبد الرزاق هادي معاد

احمد محمد قده

وط احمد نبيل قير

حيدر غسان العربيد

ين جالل سكرية سير

هداية محمود عبده

احمد موفق بالل شحاده آغا الرفاعي

ابراهيم محمد عثمان

هيلينا ايمن حسن

احمد محمد اسامة رشيد

ى ىعدد المتقدمير الحد األدبى المقبولعدد المقبولير

سوري مقيم

ي ى فايز عبدالرزاق االنكلير

محمد نبيل ابوسن

ادهم طالل ضاهر

جميلة فيصل علوش

سميح أيمن فخر الدين



197882.42سورية202210561

197482.25سورية202210666

197282.17سورية202210180

197082.08سورية202210604

196381.79سورية202210202

196281.75سورية202210484

195881.58سورية202210092

195781.54سورية202210638

195581.46سورية202210457

195381.38سورية202210148

195081.25سورية202210242

194981.21سورية202210514

194681.08سورية202210637

194581.04سورية202210146

194581.04سورية202210594

194280.92سورية202211021

194180.88سورية202210224

194080.83سورية202210432

193980.79سورية202210405

193480.58سورية202210735

192980.38سورية202210260

191579.79سورية202210865

191479.75سورية202210101

190879.5سورية202210673

190879.5سورية202210438

190679.42سورية202210647

190579.38سورية202210010

190479.33سورية202210382

190279.25سورية202210630

190179.21سورية202210609

190179.21سورية202210187

190079.17سورية202210077

189779.04سورية202210221

189578.96سورية202210286

189278.83سورية202210225

189178.79سورية202210309

188878.67سورية202210772

188878.67سورية202210537

188578.54سورية202210389

188478.5سورية202210355

188478.5سورية202210625

188378.46سورية202210167

187177.96سورية202210665

186977.88سورية202210742

186577.71سورية202210046

186377.63سورية202210845

186277.58سورية202210093

هبة سامي الهالل

اسماعيل عامر عكاشه

قيس مالك داوود

محمد اياد أحمد العرسالي

جاد بديع الطالق

بروج يوسف عينيه

وائل وسيم شحادة

ان عبد القادر عبد هللا خير

يحير محسن شيخ الغنامة

محمد محمد ديب مقصود

يزن قاسم التجار

كمال باسل المؤذن

ماهر محمد عماد الدين وهبه

ي
ورد علي الديرعطابى

مريم عمر مراد

نور خلف محمود

جاد مازن سيف

محمد حسن محمد خلدون العبيسي

ي
ى
محمد اياد احمد الكاق

ى قاسم احمد حسير

محمد عدنان زكريا عرنوس

يامن محمد مفيد حسن عقيل

مصطفى ماهر طربوش

ي يزن محي الدين الجاب 

ي ماون الزحيلي اب 

فادي عمر غنوم

ميشال بسام الجد

اسامة تميم طيب

محمد عبد القادر مازن الدرويش

غزل محمد المرصي

محمد نبيل الجوهري

محمد همام ماهر النابلسي

عبد الكريم سلطان عبد السالم

عبد الجواد باسم العثمان

اسماء منذر القواريط

احمد نديم رومية

احمد محمود الصوصو

زين الدين محمد بسام الشطي

محمود محمد جمعة الجالب

حمزه محمد سعيد مشيلم

عمر مأمون شحاده

مصطفى محمد حمود

وئام عبدالمجيد يحير

حسن زهير سعيد

ي
راما محمد الزوبابى

عهد بشير البدوي

محمد غسان القطب



185977.46سورية202210386

185477.25سورية202210586

185277.17سورية202210042

185177.13سورية202210728

185177.13سورية202210378

185077.08سورية202210039

184977.04سورية202210840

184776.96سورية202210289

184776.96سورية202210150

184176.71سورية202210251

183976.63سورية202210467

183476.42سورية202210063

183376.38سورية202211046

183276.33سورية202210808

182976.21سورية202210610

182676.08سورية202210558

182375.96سورية202210173

182275.92سورية202210451

182175.88سورية202210762

181875.75سورية202210969

181875.75سورية202210480

181775.71سورية202210392

المعدلالرقم الجامعي

20221087599.91

20221062399.59

20221103199.55

20221105699.44

20221101899.33

20221084998.85

20221106198.11

20221101297.48

20221094394.79

20221093194.53

20221150294.17

20221076094.13

20221089592.11

20221082091.03

20221082590.79

20221083790.21

20221098290.04

20221089289.82

20221061788.34

20221083687.71

محمد مروان النحالوي

ي لشعار
مسلم طالل المسلمابى

ى عماد كيوان حنير
ى ريبال عبد المجيد الحسير

مؤيد محمد يحير طيارة

حسن عبد المحمد

مجد خالد فهمي عربية

ي
جودي أحمد عبدالغيى

جمعه فراس باكير

يفة اياد عاتكة شر

السعوديةمحمد نبيل محي الدين عبود

ي
السعوديةعبد الرحمن صفوان الحبسر

ى شعبون سوسه السعوديةعمر محمد امير

السعوديةسليم نورس السباعي

السعوديةليث محمد عبد هللا

اإلمارات العربية المتحدةسماح عبد هللا حاج حمدان

اإلمارات العربية المتحدةعبد هللا مروان سلوطه

اإلمارات العربية المتحدةمحمد احمد طيب

السعوديةعبيده عبد الرحمن الحمصي

السعوديةأنس محمود ياسمينة

اإلمارات العربية المتحدةعبد الرحمن ماجد زيدان

السعوديةحمزة عمار البيطار

السعوديةعدنان وليد االقرع

السعوديةبكر خالد دك الباب

بوش السعوديةمحمد محمود شر

السعوديةاحمد ماهر الصدقه

السعوديةعبد الرحمن سهيل الخطيب

السعوديةمحمد محمود شعبان

السعوديةعبدهللا اياد كشكية

ي
السعوديةمريم محمد البيى

احمد محمد حوري

أحمد محمود بحصاص

عبدهللا ياش اللقيس

سوري غير مقيم
مصدر الشهادةاالسم

سارة القاسم قاسم

 سمير طربوش
مصطفى

ي
ي زهير هواوييى جرج 

مالك بسام يونس

راما نزار التاز

شيماء باسل ريا

زايد عبد الرزاق العبد الهوها

محمود محمد ابراهيم
عبدالحكيم عبد المجيد يحير



20221044586.09

20221101985.29

20221083984.13

20221083084.03

20221086382

20221086180.89

20221103579.04

20221088977.27

20221094273.92

20221104372.89 ة الكويتعبد العزيز دالي الهبير

اإلمارات العربية المتحدةنادر حسام البابولي

الكويتحسن بسام البوش

الكويتمحمد عبد هللا قلب اللوز

السعوديةعبد الملك احمد العلي الخليل
ى السعوديةحنيفة احمد حاج حسير

السعوديةعبد الرحمن عبد هللا البنا

اإلمارات العربية المتحدةقصي باسل مسعود

ثانوية  بريطانيةزينه محمود جي 

السعوديةامير محمد المحمد


