
بيانات الطالب المسجلين في مسابقة القبول للعام : 2020 - 2021 

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المعهد العالي إلدارة األعمال

النتيجة المعدل اسم الطالب مقررالشهادة الثانويةالرقم
الرياضيات

مقرر
المعلوماتية

مقرر الثقافة
اإلدارية

واالقتصادية

مقرر اللغة
االنكليزية

35.6116.009.008.0018.00مقبول86.61نايا انطوان كردي525
37.5015.007.008.0018.00مقبول85.50عمار  كمال عطيه434
32.4116.009.008.0019.00مقبول84.41تسنيم موفق سايس355
34.4711.008.0010.0019.00مقبول82.47ماريا محمد الملقي33

35.4912.008.007.0017.00مقبول79.49رامة ظافر الشهابي340
33.2613.008.008.0017.00مقبول79.26شام محمد األعمى398
36.1817.006.006.0014.00مقبول79.18ناتالي جميل األشقر394
33.0613.009.007.0017.00مقبول79.06هبه ياسر الجرماني94
28.4813.0010.008.0018.00مقبول77.48بشار شوقي االسدي62

32.3615.007.008.0015.00مقبول77.36جودي نضال الصالحاني283
29.5316.008.006.0017.00مقبول76.53سيلينا احمد شوقه199
33.6313.008.007.0013.00مقبول74.63رغد عبد الرحمن الطالب130
34.459.008.007.0016.00مقبول74.45مي مازن صالح870
30.3411.008.0010.0015.00مقبول74.34اكرم مروان ابو كرم24

29.0914.006.007.0018.00مقبول74.09احمد محمود الشيخ عمر406
31.5714.006.007.0015.00مقبول73.57شام شفيق الساعاتي268
33.3412.005.008.0015.00مقبول73.34ماريا عامر كلحو39
33.5312.008.007.0012.00مقبول72.53وسام مروان  المعلم83

33.169.007.0010.0013.00مقبول72.16منى محمد حسام المتولي834
29.1710.009.008.0015.00مقبول71.17محمد وليد خالد الحمامي16

31.0612.009.006.0013.00مقبول71.06سلمان أسامة سليم446
30.0014.006.007.0014.00مقبول71.00دريا كريم محمد زرزور347
32.0012.009.007.0011.00مقبول71.00ماسة محمد وليد الغبره518
28.8315.007.009.0011.00مقبول70.83مايا باسم الكيال218
30.5715.006.005.0014.00مقبول70.57ماريا فادي قيامي217
32.9412.006.005.0014.00مقبول69.94هبه نهاد أبو آذان645
26.9112.008.009.0014.00مقبول69.91احمد اسامه كم الماز238
28.7313.007.007.0014.00مقبول69.73جويل عدنان النصر الله179
29.638.009.007.0016.00مقبول69.63أغيد إياد حليمه89

31.3213.006.006.0013.00مقبول69.32سارا محمد فايز كيكي210
30.1812.009.006.0012.00مقبول69.18رامي مهند شموط624
24.1710.007.0010.0018.00مقبول69.17ضياء الدين عالء الدين262
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34.1514.007.005.009.00مقبول69.15محمد حسام بسام رشواني98
30.8310.005.007.0016.00مقبول68.83بيرال غازي شحفه196
30.6610.006.009.0013.00مقبول68.66دالل وليد الموصللي138
29.2411.007.007.0014.00مقبول68.24عمر طارق شهيد501
29.1311.008.005.0015.00مقبول68.13جويس ريمون ديردريان97

29.0915.008.004.0012.00مقبول68.09محمد مروان مازن جوده793
32.6811.007.008.009.00مقبول67.68رهف محمد يوسف635
24.5013.005.009.0016.00مقبول67.50آيه حسين شحاده504
31.2416.004.005.0011.00مقبول67.24عدي سامر البستنلي526
31.1210.009.005.0012.00مقبول67.12محمد طارق مهند ابو167
28.1012.009.007.0011.00مقبول67.10علي حازم حمزه العربيني441
33.0213.005.004.0012.00مقبول67.02ايمان محمد بشار568
25.9313.007.006.0015.00مقبول66.93عمر الفاروق اياد العلبي325
29.748.007.007.0015.00مقبول66.74قتيبه حسام الدين838
26.5713.007.005.0015.00مقبول66.57نايا نصير الدين بكداش72

31.4911.006.006.0012.00مقبول66.49فاطمه الزهراء محمد617
25.3412.008.005.0016.00مقبول66.34عمر نوار عبد ربه82

28.3312.008.006.0012.00مقبول66.33قمر مهند الترك220
25.149.009.008.0015.00مقبول66.14محمد بشر أمثل قشالن20

28.0416.005.005.0012.00مقبول66.04محمد سليم حسان السيف161
31.8512.007.005.0010.00مقبول65.85هبه الله مهند الرفاعي814
34.719.007.007.008.00مقبول65.71محمد ابراهيم مستو202
26.5013.005.008.0013.00مقبول65.50موسى جهاد سرور173
25.4813.008.005.0014.00مقبول65.48عمار احمد خير بهلوان114
32.3613.006.005.009.00مقبول65.36بيان خلدون مصري493
26.1710.008.006.0015.00مقبول65.17وفاء ماهر الحبال233
25.8313.009.004.0013.00مقبول64.83محمد مصطفى عمران192
28.8110.007.005.0014.00مقبول64.81لين محمد لبيد سالمه153
20.5411.0010.009.0014.00مقبول64.54بالل احمد السقر583
25.4813.008.005.0013.00مقبول64.48محمد يزن احمد نضال70

28.4113.007.005.0011.00مقبول64.41آنا غسان الدبل385
23.4112.008.007.0014.00مقبول64.41طه عبد الرزاق الكفيري2
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28.3413.007.007.009.00مقبول64.34عمر فرزت عوض706
26.2310.008.006.0014.00مقبول64.23عبد الرزاق محمود423
32.2211.005.006.0010.00مقبول64.22محمد احمد رائد المصري249
25.8613.006.006.0013.00مقبول63.86خليل سعد خليل331
25.8215.004.005.0014.00مقبول63.82الحكم سامر الحماده445
28.7610.005.009.0011.00مقبول63.76راما غسان الحموي32
24.7411.008.006.0014.00مقبول63.74وائل احسان نخال60

24.6612.008.005.0014.00مقبول63.66ماسه مصطفى النابلسي507
30.3712.005.005.0011.00مقبول63.37فادي سامي الداود السمعان542
27.3211.007.006.0012.00مقبول63.32رغد محمد الدواليبي421
27.209.007.007.0013.00مقبول63.20راما زياد قطان95
24.8612.007.005.0014.00مقبول62.86بيرال مترى مسلم96

29.7411.007.007.008.00مقبول62.74ريم محمد رمضان الحلبي155
31.498.007.006.0010.00مقبول62.49شام محمد حمدي العوف14

24.4614.007.005.0012.00مقبول62.46محمد يزن يامن سعد الدين761
30.408.004.008.0012.00مقبول62.40محمد عمر نورس الداهوك379
27.1313.009.004.009.00مقبول62.13محمود احمد يونس550
25.0612.005.006.0014.00مقبول62.06محمود امير الشعار435
25.8911.005.006.0014.00مقبول61.89مجد خالد جحه50

24.6311.004.007.0015.00مقبول61.63عبد الرحمن لؤي الكيالني852
32.368.004.007.0010.00مقبول61.36جودي محمد خالد السواح17

29.1210.007.005.0010.00مقبول61.12هبه سالم الخالف371
24.9712.004.009.0011.00مقبول60.97يمان  جمال مرشد21

30.949.006.005.0010.00مقبول60.94كارين نقوال زخريا700
23.599.008.008.0012.00مقبول60.59اسراء فادي العبيد9

30.448.006.006.0010.00مقبول60.44ندوى محمد فراس110
27.4312.004.006.0011.00مقبول60.43آيه يوسف القاضي809
29.438.004.007.0012.00مقبول60.43ياسمين محمد وجيه37

29.4210.008.004.009.00مقبول60.42ربى فواز عرفات297
28.4010.006.007.009.00مقبول60.40منى فايز قشالن270
26.228.005.006.0015.00مقبول60.22راما محمد بلحس667
26.0812.004.005.0013.00مقبول60.08طارق عبده شهاب الدين189
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31.618.005.007.008.00مقبول59.61بتول مصطفى القضماني256
20.5411.008.009.0011.00مقبول59.54محمد دالمه البدوي614
29.198.005.004.0013.00مقبول59.19ساره باسم حلواني752
26.1812.006.006.009.00مقبول59.18حمزه محمد شيخ نجيب314
28.038.004.006.0013.00مقبول59.03احمد محمد سامر الفالحه552
25.039.006.007.0012.00مقبول59.03طالل غسان المنجد426
22.9810.005.005.0016.00مقبول58.98فادي ايمن الحلبي293
26.6310.004.006.0012.00مقبول58.63ندى محمدحسن نصري713
24.4111.004.008.0011.00مقبول58.41بسمة عبد الله الكيال383
25.2810.009.005.009.00مقبول58.28رنيم ماهر شمسيني195
28.1512.004.006.008.00مقبول58.15آالء محمد نزار الحمصي668
29.1310.004.006.009.00مقبول58.13ماجد فهمي زبيدة56
22.0012.005.008.0011.00مقبول58.00عبد الله بسام الميداني41

26.7711.004.004.0012.00مقبول57.77آدم عابد عيسى282
27.7411.004.007.008.00مقبول57.74راما محمد اديب الصباغ698
25.039.008.005.0010.00مقبول57.03شام محمد أنس السبيعي586
23.0213.007.005.009.00مقبول57.02طارق يحيى العطار523
23.9610.007.005.0011.00مقبول56.96جوري سامر ابو حشيش91

29.938.004.004.0011.00مقبول56.93تولين محمد انس مراد734
25.7810.007.006.008.00مقبول56.78آيه انس الشريف300
20.5811.007.008.0010.00مقبول56.58حمزه مروان رمضان853
22.2112.005.005.0012.00مقبول56.21خالد احمد غنوم232

23.9312.006.005.009.00مقبول55.93محمد يزن زياد االسود3
24.488.007.005.0011.00مقبول55.48دينا احمد طيب6

22.369.005.005.0014.00مقبول55.36غيث ابراهيم راجحه251
24.1910.007.006.008.00مقبول55.19محمد امجد عبد الرزاق44

23.1910.005.006.0011.00مقبول55.19محمد فراس أحمد باسل242
21.9710.006.005.0012.00مقبول54.97فرح صفوح حوار5

28.9410.004.004.008.00مقبول54.94ماهر عبد السالم اللولو639
28.869.004.005.008.00مقبول54.86كارول جورج هالله505
26.8010.005.005.008.00مقبول54.80رزان  زين البكري378
27.108.007.004.008.00مقبول54.10فرح محي الدين المصري362
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25.0811.005.005.008.00مقبول54.08لؤي محمود صالحاني42
22.9711.004.007.009.00مقبول53.97هاشم عيسى يوسف663
25.969.005.006.008.00مقبول53.96محمد ياسر حوى677
21.6710.006.006.0010.00مقبول53.67يوسف موفق عباس573
23.3413.004.005.008.00مقبول53.34محمد باقر حسن بلوه753
24.158.006.004.0011.00مقبول53.15بشار احمد راتب طجها366
20.849.005.006.0012.00مقبول52.84محمد فارس محمد نذير636
23.759.005.004.0011.00مقبول52.75أحمد محمد غياث79

20.7310.008.006.008.00مقبول52.73رغيد عدنان المصري250
21.1410.004.006.0011.00مقبول52.14عبيده صالح العودات716
21.7012.004.005.009.00مقبول51.70ليث عرفان الشعال600
24.0511.004.004.008.00مقبول51.05راما فريد بالل28

21.019.007.006.008.00مقبول51.01نوران محمد مازن سمور428
21.8912.004.004.009.00مقبول50.89بسمه جهاد الحجلي388
24.888.005.004.009.00مقبول50.88سنتاي عمران بجدوع269
20.268.005.005.0012.00مقبول50.26محمد هيثم التال491
21.1710.004.004.0011.00مقبول50.17حمزه حسين كنعان209
32.6513.009.003.0016.00مرفوض73.65اربي ساسون سركسيان313
37.6415.002.005.0011.00مرفوض70.64سيما محمد سامر الكالس736
33.894.007.008.0017.00مرفوض69.89مرح باسم اللمداني69

28.317.009.009.0015.00مرفوض68.31ماجد عصام الراسي344
30.367.008.008.0014.00مرفوض67.36مرح عمادالدين هزيمة168
25.6416.008.0010.007.00مرفوض66.64مايا محمد فرعون685
32.4814.003.002.0015.00مرفوض66.48غالية ماهر المصري541
36.374.004.005.0016.00مرفوض65.37دانيا أبي الحاج علي129
29.2115.006.002.0013.00مرفوض65.21مضر محمد فوزي السقا808
28.8314.0010.006.006.00مرفوض64.83هنا محمد سعيد الحبوباتي301
27.6714.008.007.007.00مرفوض63.67محمد خير عبد الكريم449
28.317.007.008.0013.00مرفوض63.31محمد محمد صياح113
32.2611.007.006.007.00مرفوض63.26رفيق انور راجحه817
33.2411.004.003.0012.00مرفوض63.24غيث سامر اللمع691
31.0615.002.004.0011.00مرفوض63.06آيه مهند شرف38
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29.067.008.008.0011.00مرفوض63.06مايا شافع الداغستاني40
31.0210.005.003.0014.00مرفوض63.02سمه محمد خالد عنتور845
32.8312.006.003.009.00مرفوض62.83طالل محمد سامر86
32.727.005.006.0012.00مرفوض62.72فراس خالد كاليكو53

27.4114.008.008.005.00مرفوض62.41مجد محمد زياد يسير741
31.975.005.007.0013.00مرفوض61.97عامر ماجد نخال349
32.775.007.007.0010.00مرفوض61.77قمر محمد اسامه الجراح118
33.7011.004.007.006.00مرفوض61.70زين قصي قدسيه119
31.686.004.004.0016.00مرفوض61.68سلمى رافل الحفار653
33.549.006.007.006.00مرفوض61.54شمس باسم خضور657
32.1411.005.007.006.00مرفوض61.14بالل عبد الرحمن الطالب807
29.827.004.007.0013.00مرفوض60.82فرح نزار سالمي591
27.7812.002.006.0013.00مرفوض60.78خالد سامر ديار بكرلي531
27.747.005.005.0016.00مرفوض60.74يزن ايلي بغدان225
27.3710.002.007.0014.00مرفوض60.37ماسه محمد انس الجراح609
32.339.003.002.0014.00مرفوض60.33حمزه هيثم علي799
28.9710.003.006.0012.00مرفوض59.97محمود محمد جمال135
25.8211.003.006.0014.00مرفوض59.82علي سليمان شحود اوغلو68

32.3911.006.004.006.00مرفوض59.39هيفي محمود محمود652
31.3211.007.003.007.00مرفوض59.32بيرال جهاد بولو492
33.275.007.006.008.00مرفوض59.27محمد محي الدين جنيح123
34.1412.002.001.0010.00مرفوض59.14هنا خالد  العلوش413
34.0910.006.006.003.00مرفوض59.09فرح  محمد مازن االكرمي873
27.8810.007.007.007.00مرفوض58.88تسنيم  محمد خير تاجا191
27.7812.003.006.0010.00مرفوض58.78علي محمد ماهر البيك299
36.646.003.005.008.00مرفوض58.64رنيم محمد رفعت تواني739
29.519.005.003.0012.00مرفوض58.51غيث محمد هيثم الكحيل197
27.3916.005.005.005.00مرفوض58.39كرم محمود الخطيب352
27.386.006.004.0015.00مرفوض58.38محمد أيهم محمد غسان670
28.2810.003.004.0013.00مرفوض58.28عمر عبد الهادي الزعويط588
31.2710.005.005.007.00مرفوض58.27عبد الرحمن ياسين الدبس620
32.1910.002.006.008.00مرفوض58.19علي عدنان المحمد703
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مقرر الثقافة
اإلدارية

واالقتصادية

مقرر اللغة
االنكليزية

30.985.005.009.008.00مرفوض57.98انغام خالد اسماعيل185
26.9710.003.006.0012.00مرفوض57.97محمد توفيق فواز الرفاعي429
27.927.005.007.0011.00مرفوض57.92نور محمد يحيى العقاد517
33.885.005.0010.004.00مرفوض57.88رغد عبد المعين العالوي334
27.824.008.004.0014.00مرفوض57.82محمد ياسر محمد عمار49

25.7914.007.006.005.00مرفوض57.79أحمد باسم رحال106
28.638.006.002.0013.00مرفوض57.63دانا محمد هيثم عرابي695
24.587.005.007.0014.00مرفوض57.58محمد وسيم غسان عكاش642
26.4112.007.005.007.00مرفوض57.41آيه محمد رضوان فتال607
29.3515.003.005.005.00مرفوض57.35حياة محمد بسام دبوسي621
30.2515.005.004.003.00مرفوض57.25رهف عمار هزي735
33.179.004.004.007.00مرفوض57.17هدى بسام زمزم224
29.0813.003.005.007.00مرفوض57.08حسن علي خلوف841
31.9911.002.005.007.00مرفوض56.99عدنان محمد جميل شرف699
29.9912.003.005.007.00مرفوض56.99يونس فايز داية649
27.906.005.008.0010.00مرفوض56.90محمد هالل حسام الدين701
28.847.004.006.0011.00مرفوض56.84نور ماهر المؤيد العظم11
27.837.005.007.0010.00مرفوض56.83تسنيم المعتز بالله المنجد88

25.676.006.005.0014.00مرفوض56.67أحمد يزن عبد اللطيف765
27.637.007.004.0011.00مرفوض56.63رغد محمد الخضر466
22.517.006.008.0013.00مرفوض56.51هال عبد الله حباب711
32.487.007.005.005.00مرفوض56.48اليسار يوسف فهمي866
30.287.003.006.0010.00مرفوض56.28جودي عمار ضميريه415
29.208.004.008.007.00مرفوض56.20محمد خالد غياث قادري410
27.1612.005.006.006.00مرفوض56.16عماد الدين احمد كردي554
26.1012.003.005.0010.00مرفوض56.10شاهين ضياء الحلبي417
26.046.005.008.0011.00مرفوض56.04ايه هشام رزمه813
25.9610.002.006.0012.00مرفوض55.96شروق محمود عبد النبي660
30.808.005.005.007.00مرفوض55.80محمد عاصم عرموش798
26.6512.005.005.007.00مرفوض55.65ملهم اسامة ابو خلف763
26.5013.005.002.009.00مرفوض55.50امير محمد جمال راجحة241
26.487.006.006.0010.00مرفوض55.48األميرة راما محمد لؤي856
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بيانات الطالب المسجلين في مسابقة القبول للعام : 2020 - 2021 

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المعهد العالي إلدارة األعمال

النتيجة المعدل اسم الطالب مقررالشهادة الثانويةالرقم
الرياضيات

مقرر
المعلوماتية

مقرر الثقافة
اإلدارية

واالقتصادية

مقرر اللغة
االنكليزية

22.4714.006.006.007.00مرفوض55.47عبد الكريم محمد الحربلي25
28.417.005.003.0012.00مرفوض55.41ابراهيم نزار عبد الكريم358
27.379.006.006.007.00مرفوض55.37هبة محمد السوسي324
31.345.005.006.008.00مرفوض55.34فرح سامر اله رشي511
27.3011.004.006.007.00مرفوض55.30أيه عبد الرزاق البيك101
27.148.007.001.0012.00مرفوض55.14جورج حنين دمر648
25.105.007.006.0012.00مرفوض55.10وسيم فادي حجار538
31.857.006.005.005.00مرفوض54.85لينا خالد الدقاق336
26.7911.003.005.009.00مرفوض54.79محمد حسن سامر الشطه356
26.567.006.004.0011.00مرفوض54.56وائل احمد سعد543
25.529.003.007.0010.00مرفوض54.52سميره محمد الحوز770
29.345.006.007.007.00مرفوض54.34سارة أسامة فواز627
27.316.005.005.0011.00مرفوض54.31قسام لؤي مهاوش45

25.2411.005.006.007.00مرفوض54.24فهد غياث الشليان696
26.197.008.004.009.00مرفوض54.19عدنان ياسر شيخ القصير61

30.176.003.006.009.00مرفوض54.17ساره سامر المصباتي122
24.127.007.005.0011.00مرفوض54.12قاسم عبد الله عوكر669
27.0910.005.005.007.00مرفوض54.09امجد محمد مازن القزاز219
29.0611.005.005.004.00مرفوض54.06محمود باسم حبوب598

27.018.006.007.006.00مرفوض54.01مصطفى محمد ماهر1
27.994.004.007.0011.00مرفوض53.99تاله باسل زاعور139
27.9610.005.005.006.00مرفوض53.96عايده فوزي دمشقيه725
30.903.006.004.0010.00مرفوض53.90محمد عبد الرحمن نونو90

22.883.008.008.0012.00مرفوض53.88لؤي عماد الدين نصار338
33.804.003.004.009.00مرفوض53.80نغم محمدبسام الشيخ578
29.748.006.004.006.00مرفوض53.74جنين عصام ارمنازي532
25.7111.003.006.008.00مرفوض53.71يمنى سمير الوزه34

23.6610.007.006.007.00مرفوض53.66محمد ماهر محي الدين654
32.587.002.004.008.00مرفوض53.58محمد منصور عتمه261
31.576.005.005.006.00مرفوض53.57رنيم محمد كمال سرميني87

25.534.008.003.0013.00مرفوض53.53عامر محمد زاهر الخيمي728
28.466.006.005.008.00مرفوض53.46اياد غزوان محجوب65
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بيانات الطالب المسجلين في مسابقة القبول للعام : 2020 - 2021 

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المعهد العالي إلدارة األعمال

النتيجة المعدل اسم الطالب مقررالشهادة الثانويةالرقم
الرياضيات

مقرر
المعلوماتية

مقرر الثقافة
اإلدارية

واالقتصادية

مقرر اللغة
االنكليزية

29.468.003.005.008.00مرفوض53.46يزن رائد محمد الصليبي702
28.379.003.005.008.00مرفوض53.37عمر أسامه عبيدي631
31.255.006.006.005.00مرفوض53.25فتحية محمد حسام الدين13

26.2212.002.006.007.00مرفوض53.22ياسين عماد الدين الساعور878
26.1811.006.005.005.00مرفوض53.18أسماء  محمد ايمن اللبان514
30.8410.002.006.004.00مرفوض52.84رغد محمد هشام العظمه688
23.715.006.005.0013.00مرفوض52.71دياال محمد أديب عنايه59

23.595.006.007.0011.00مرفوض52.59شام محمد ياسر دياربكرلي414
23.5311.006.003.009.00مرفوض52.53يحيى احمد ضللي133
29.514.006.007.006.00مرفوض52.51آية أنس سعده105
22.5110.003.007.0010.00مرفوض52.51محمد محمد ناصر حبوب675
25.466.005.003.0013.00مرفوض52.46اشرف محمد ابو راشد22

27.468.005.005.007.00مرفوض52.46لين جالل جندلي560
30.437.004.007.004.00مرفوض52.43شادي حسان حمود267
24.2810.006.007.005.00مرفوض52.28محمد ممدوح العيد430
26.217.007.007.005.00مرفوض52.21محمد اكرم محمد باسل271
26.1111.003.006.006.00مرفوض52.11محمد محمد خيري ابو656
24.909.003.007.008.00مرفوض51.90محمد درويش نجيبه611
21.7214.004.005.007.00مرفوض51.72نايا ثائر دبوس589
25.7113.007.003.003.00مرفوض51.71ابراهيم محمود الجرود606
27.716.005.005.008.00مرفوض51.71صباح بسام معتوق391
29.714.004.003.0011.00مرفوض51.71محمد عز الدين محمد672
25.6412.004.004.006.00مرفوض51.64راما عصام بزره569
30.637.007.003.004.00مرفوض51.63محمد تاج الدين محمد207

22.494.008.007.0010.00مرفوض51.49دلع غياث الدين فرفور8
26.485.005.006.009.00مرفوض51.48غنى محمد الجبان402
27.468.006.005.005.00مرفوض51.46بتول هادي عربي420
22.4311.006.005.007.00مرفوض51.43محمد زياد احمد هيثم166
24.4011.008.004.004.00مرفوض51.40محمد رضوان حسام488
27.356.006.005.007.00مرفوض51.35لونا قدري مجني681
26.3411.003.004.007.00مرفوض51.34اسماء محمد هشام الدقاق228
26.3412.003.004.006.00مرفوض51.34مهند محمود رجب509
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بيانات الطالب المسجلين في مسابقة القبول للعام : 2020 - 2021 

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المعهد العالي إلدارة األعمال

النتيجة المعدل اسم الطالب مقررالشهادة الثانويةالرقم
الرياضيات

مقرر
المعلوماتية

مقرر الثقافة
اإلدارية

واالقتصادية

مقرر اللغة
االنكليزية

25.304.005.008.009.00مرفوض51.30محمد علي بشار الشيخ528
23.2810.007.003.008.00مرفوض51.28نور الهدى محمد صبري584
28.225.005.004.009.00مرفوض51.22بيان محمد سمير الراعي602
26.213.006.007.009.00مرفوض51.21فيصل صقر قريش رستم754
23.1913.002.006.007.00مرفوض51.19ادمون كميل الصوري836
26.178.006.004.007.00مرفوض51.17جان بسام خوري724
24.176.006.007.008.00مرفوض51.17محمد انس محمود مهايني260
26.1511.004.005.005.00مرفوض51.15ركان عرفان التكريتي745
26.017.008.005.005.00مرفوض51.01محمد أبي محمد حسام165
26.975.003.005.0011.00مرفوض50.97فاتنه محمد بديع الحالق409
26.868.002.002.0012.00مرفوض50.86مهند عزات يونس108
21.8512.003.004.0010.00مرفوض50.85عبد الرحمن محمد نبيل718
22.7610.008.005.005.00مرفوض50.76محمد انس الحافظ19

26.688.002.006.008.00مرفوض50.68جودي شاهر شمسيني190
23.616.003.005.0013.00مرفوض50.61عبد الله بشار الشحرور321
20.5012.009.006.003.00مرفوض50.50محمد عماد زهوه454
29.467.003.004.007.00مرفوض50.46محمد هشام كواره342
30.439.004.002.005.00مرفوض50.43محمد حسان زعيتر683
21.3711.007.005.006.00مرفوض50.37محمد ياسر عالء الدين151
30.365.005.005.005.00مرفوض50.36عبد الرحمن ياسين288
22.2813.004.006.005.00مرفوض50.28يعرب جواد غزاله257
30.267.002.004.007.00مرفوض50.26سيما محي الدين الدكاك680
21.2312.005.005.007.00مرفوض50.23سعيد ياسر كمال404
20.1911.005.008.006.00مرفوض50.19ليليان احمد حمود150
28.187.004.004.007.00مرفوض50.18احمد محمد سعيد حبوب66

26.187.006.006.005.00مرفوض50.18يارا علي العدبه536
27.175.006.006.006.00مرفوض50.17سيدره جمال عريضه323
32.108.002.004.004.00مرفوض50.10بالل محمد بشار السمان559
31.014.004.004.007.00مرفوض50.01رنيم محمد كواره183
24.9912.002.003.008.00مرفوض49.99حكم احمد خرطبيل521
23.997.006.005.008.00مرفوض49.99يحيى برهان الدين الطيان265
24.979.006.002.008.00مرفوض49.97ضياء الدين انور ابو هدية788
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بيانات الطالب المسجلين في مسابقة القبول للعام : 2020 - 2021 

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المعهد العالي إلدارة األعمال

النتيجة المعدل اسم الطالب مقررالشهادة الثانويةالرقم
الرياضيات

مقرر
المعلوماتية

مقرر الثقافة
اإلدارية

واالقتصادية

مقرر اللغة
االنكليزية

20.938.008.002.0011.00مرفوض49.93جمال عبد الرزاق نداف54
20.909.008.004.008.00مرفوض49.90ياسر مضر الشيخ عبيد227
29.886.007.004.003.00مرفوض49.88حمزه محمد الحوري818
21.8810.006.005.007.00مرفوض49.88محمد نور رياض329
30.8710.002.005.002.00مرفوض49.87محمد خالد محمد بالل سقا855
22.8612.004.006.005.00مرفوض49.86اسامه عماد البياع111
27.836.004.007.005.00مرفوض49.83أحمد غسان الزين555
25.839.002.006.007.00مرفوض49.83عمران أحمد الحجار237
22.817.007.005.008.00مرفوض49.81ساره عبد اللطيف طري623
30.814.005.005.005.00مرفوض49.81نوار سرور الهزيم317
29.787.002.005.006.00مرفوض49.78محمد ايمن سوقيه308
25.756.003.005.0010.00مرفوض49.75حمدي محمد علي العقاد246
31.739.000.006.003.00مرفوض49.73محمد هشام البري253
24.655.006.005.009.00مرفوض49.65عباده عصام دامرلي565
21.618.006.003.0011.00مرفوض49.61الياس متري الصايغ52
21.617.003.007.0011.00مرفوض49.61نارام مطانيوس بشور4

28.586.002.004.009.00مرفوض49.58باميال لؤي اوسي109
29.568.004.003.005.00مرفوض49.56غيث ابراهيم  المرتضى239
27.467.003.006.006.00مرفوض49.46محمد رغيد محمد حسام674
24.4410.002.003.0010.00مرفوض49.44حسين ملحم عبد الكريم115
27.417.003.005.007.00مرفوض49.41غريس الياس نقيري721
24.417.006.006.006.00مرفوض49.41محمد معاذ أحمد الحالق58

21.396.005.005.0012.00مرفوض49.39زين العابدين محمد حسن459
25.317.004.006.007.00مرفوض49.31محمد طارق زياد شربجي544
29.2611.001.002.006.00مرفوض49.26رؤى محمد ايمن الخولي399
20.2612.005.004.008.00مرفوض49.26سارة سركيس بكاريان496
24.217.005.006.007.00مرفوض49.21زين احمد زياد بندي مراد343
29.204.004.008.004.00مرفوض49.20عمرو مأمون باظ386
25.2012.006.002.004.00مرفوض49.20غنى مروان الحموي858
24.1210.005.004.006.00مرفوض49.12ابراهيم محمد القبطان787
27.104.002.006.0010.00مرفوض49.10بيلسان محمد عمار562
23.069.007.006.004.00مرفوض49.06عماد الدين عامر كيكي304
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بيانات الطالب المسجلين في مسابقة القبول للعام : 2020 - 2021 

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المعهد العالي إلدارة األعمال

النتيجة المعدل اسم الطالب مقررالشهادة الثانويةالرقم
الرياضيات

مقرر
المعلوماتية

مقرر الثقافة
اإلدارية

واالقتصادية

مقرر اللغة
االنكليزية

31.057.002.002.007.00مرفوض49.05محمود موفق عرابي469
26.037.004.003.009.00مرفوض49.03محمد كمال محمد جمال178
24.0010.003.005.007.00مرفوض49.00صفوح محمد خلدون482
25.948.004.005.006.00مرفوض48.94مهند عمر سمكه510
27.915.003.004.009.00مرفوض48.91كارولينا فاسكين مسروبيان473
20.887.009.003.009.00مرفوض48.88محمد براء محمد وافر35

24.775.004.005.0010.00مرفوض48.77سدرة محمد عمار الخجا472
27.766.004.006.005.00مرفوض48.76رنيم محمد بشار الحموي604
23.686.003.004.0012.00مرفوض48.68سالم صالح الدين خطاب275
26.627.003.007.005.00مرفوض48.62سمر محمد نبيل قزيها390
20.6111.007.005.005.00مرفوض48.61دانة ظافر ياسين الصباغ628
24.5810.005.004.005.00مرفوض48.58سلوان جورج بغدان341
29.488.001.004.006.00مرفوض48.48يامن غتوان رسالن833
27.474.003.006.008.00مرفوض48.47عبد الرحمن خالد152
20.409.007.005.007.00مرفوض48.40محمد خير سمير غنيم18
22.313.005.008.0010.00مرفوض48.31مرام عادل جمول30

24.2610.002.006.006.00مرفوض48.26فادي بشار عاشور302
24.234.009.002.009.00مرفوض48.23عبدالله جان عازر396
29.167.004.004.004.00مرفوض48.16بتول محمد كمال البيش661
26.159.003.004.006.00مرفوض48.15شهيناز محمد خلدون769
33.146.002.004.003.00مرفوض48.14تقى وليد ادريس184
24.1111.006.004.003.00مرفوض48.11ماسه محمد توفيق الجاجه597
27.094.002.005.0010.00مرفوض48.09محمد بشر المقصاتي470
22.0612.005.003.006.00مرفوض48.06سهام عمار حليمة805
27.055.002.006.008.00مرفوض48.05جورج خليل حداد116
26.046.005.005.006.00مرفوض48.04محمد أحمد رقوقي395
26.926.005.004.006.00مرفوض47.92كرم يوسف أواري284
28.917.001.003.008.00مرفوض47.91عارف خالد الخطيب755
28.886.004.003.006.00مرفوض47.88عبد الرحمن احمد حجازي530
25.885.003.006.008.00مرفوض47.88محمد أنس ضياء الدين749
25.843.004.005.0010.00مرفوض47.84احمد خلدون قطف287
24.798.006.003.006.00مرفوض47.79اندريه سليمان خوري489
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الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المعهد العالي إلدارة األعمال

النتيجة المعدل اسم الطالب مقررالشهادة الثانويةالرقم
الرياضيات

مقرر
المعلوماتية

مقرر الثقافة
اإلدارية

واالقتصادية

مقرر اللغة
االنكليزية

28.795.003.004.007.00مرفوض47.79عبد الله ايمن صنديحه274
29.797.002.003.006.00مرفوض47.79فؤاد محمد نادر الحمصي506
23.779.003.006.006.00مرفوض47.77وسيم تمام السكاف427
27.747.003.005.005.00مرفوض47.74شهد خالد الحنش291
24.745.005.005.008.00مرفوض47.74كارين الياس رعد384
25.719.003.005.005.00مرفوض47.71ركان عرفان حمدان112
22.6711.005.004.005.00مرفوض47.67محمد محمود المنجد اللحام248
26.6511.000.005.005.00مرفوض47.65وسيم جرجوره ثابت758
23.645.005.005.009.00مرفوض47.64فاتنه مأمون منصور403
25.638.005.006.003.00مرفوض47.63رغد مأمون عيسى328
20.619.006.004.008.00مرفوض47.61لويس جوزيف باشورة720
25.599.004.003.006.00مرفوض47.59محمد نوار محمد حسام354
27.584.003.005.008.00مرفوض47.58مؤيد امين عجاجي156
20.577.006.007.007.00مرفوض47.57سعاد هاني حامد176
21.466.003.008.009.00مرفوض47.46اروى ايمن دياب708
33.433.001.005.005.00مرفوض47.43شام عبد الناصر البشاش553
27.398.004.005.003.00مرفوض47.39بديع  محمد سمير الراعي484
24.378.004.005.006.00مرفوض47.37يزن هشام عباس577
26.328.003.005.005.00مرفوض47.32محمد ليث محمد ممتاز131
29.295.007.003.003.00مرفوض47.29عبد الحكيم ظافر غنام630
24.285.006.004.008.00مرفوض47.28محمود محمدسمير نخال169
27.265.005.001.009.00مرفوض47.26عبد الكريم فهد قاروط381
22.258.006.005.006.00مرفوض47.25آيه باسل المصري36

25.208.004.004.006.00مرفوض47.20محمود عبد اللطيف شيخ746
26.188.001.006.006.00مرفوض47.18ماسه سعد الدين احمد824
21.1210.005.005.006.00مرفوض47.12محمد عدنان محمد زياد603
30.085.004.001.007.00مرفوض47.08سوالف شيرزاد مصطفى874
23.085.005.005.009.00مرفوض47.08محمد علي محمد ديب487
24.045.005.007.006.00مرفوض47.04براء محمد الرفاعي658
28.049.003.003.004.00مرفوض47.04ناديا محمد ابراهيم النجار307
25.038.003.005.006.00مرفوض47.03محمد وليد غياث مصطفى494
20.0012.004.004.007.00مرفوض47.00حمزه محمد غياث214
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بيانات الطالب المسجلين في مسابقة القبول للعام : 2020 - 2021 
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واالقتصادية

مقرر اللغة
االنكليزية

21.9911.005.005.004.00مرفوض46.99أسيد سامر الزرعي850
25.995.003.006.007.00مرفوض46.99ساره محمد ربيع النابلسي774
21.899.004.006.006.00مرفوض46.89وعد عدنان عبدالقادر571
25.818.002.004.007.00مرفوض46.81البتول محمد الخلف742
21.797.004.008.006.00مرفوض46.79سدره سمير ميداني46

24.774.005.003.0010.00مرفوض46.77كارين فادي اكوبجيان678
22.735.003.006.0010.00مرفوض46.73أمجد  فؤاد سليمان575
24.727.005.004.006.00مرفوض46.72مريم غسان التركماني830
28.718.002.003.005.00مرفوض46.71آيه  محمد امين المصري319
26.705.006.005.004.00مرفوض46.70ماجد محمد غسان422
26.667.003.003.007.00مرفوض46.66هبه نزار حرب309
25.605.006.006.004.00مرفوض46.60حال موفق منذر546
29.564.002.003.008.00مرفوض46.56عبد الله محمد الفرخ682
23.526.003.005.009.00مرفوض46.52عمر جمال اسماعيل48

29.495.003.005.004.00مرفوض46.49مايا عمر الموالدي480
22.4611.003.005.005.00مرفوض46.46اماني شوقي عبيد259
22.464.005.006.009.00مرفوض46.46قصي وليد قصاب522
28.433.002.006.007.00مرفوض46.43قصي عبد الحفيظ رمضان55

22.435.004.006.009.00مرفوض46.43ليمار عبد السالم يوسف387
23.418.002.007.006.00مرفوض46.41حمزه عهد يوسف172
21.416.006.004.009.00مرفوض46.41عمر هيثم درغام193
24.369.003.004.006.00مرفوض46.36رامه سعيد موصللي860
23.2412.001.002.008.00مرفوض46.24محمديوسف وليد شمس75
27.235.005.002.007.00مرفوض46.23محمد  سمير سخني7

20.2110.004.004.008.00مرفوض46.21محمد معاذ محمد مأمون377
23.205.003.005.0010.00مرفوض46.20غيث أسامه البغجاتي732
23.205.005.005.008.00مرفوض46.20لجين غالب الديري433
27.1711.001.003.004.00مرفوض46.17محمد عثمان الشركه779
21.177.005.006.007.00مرفوض46.17محمد يمان محمد عادل461
27.162.004.004.009.00مرفوض46.16محمد سمير بقاعي208
25.145.005.004.007.00مرفوض46.14رأفت محمد معتز859
22.046.004.005.009.00مرفوض46.04رنيم محمود مهره392
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بيانات الطالب المسجلين في مسابقة القبول للعام : 2020 - 2021 

الجمهورية العربية السورية
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واالقتصادية

مقرر اللغة
االنكليزية

30.016.003.004.003.00مرفوض46.01آية الله محمد حسام سماره693
22.931.004.009.009.00مرفوض45.93جواد مؤنس كاتبه جربوع418
20.9010.001.006.008.00مرفوض45.90عبد الهادي محمد عدنان333
31.851.000.008.005.00مرفوض45.85محم أيمن محمد عربي464
27.845.004.004.005.00مرفوض45.84محمد معتز الحرش684
22.8312.004.004.003.00مرفوض45.83غزل بشار دباس847
20.7713.005.004.003.00مرفوض45.77مؤمنه نعمان ندم447
23.719.003.005.005.00مرفوض45.71عال ياسر محفوظ605
31.706.005.003.000.00مرفوض45.70يزن محمد رشاد درويش499
25.633.004.007.006.00مرفوض45.63الرا انس طقوز107
27.607.003.002.006.00مرفوض45.60نغم عصام الصيداوي295
21.576.006.005.007.00مرفوض45.57غفران حسان فخري615
23.567.002.009.004.00مرفوض45.56قمر خانوم فادي العلبي825
22.546.004.007.006.00مرفوض45.54هبه الله محمد سامر373
27.537.001.004.006.00مرفوض45.53راما احمد امين االركي177
25.536.004.005.005.00مرفوض45.53سدرا علي عمر634
26.532.003.007.007.00مرفوض45.53سهيلة المعتصم بالله290
20.477.002.009.007.00مرفوض45.47محمد أنور الحرح803
22.449.003.006.005.00مرفوض45.44سلطانه محمد رياض12

26.444.003.004.008.00مرفوض45.44يزن فؤاد الرفاعي590
26.435.001.009.004.00مرفوض45.43نور محمد عصام طويله335
25.428.003.003.006.00مرفوض45.42محمد احمد شوربه558
23.405.005.006.006.00مرفوض45.40محمد عمر مللي375
24.397.006.004.004.00مرفوض45.39راما موفق كنايه100
22.366.006.004.007.00مرفوض45.36محمد اغيد ايمن جباصيني162
26.367.004.004.004.00مرفوض45.36محمد خالد حمدي الحالق820
25.356.004.005.005.00مرفوض45.35عبد الرحمن محمود104
22.358.003.005.007.00مرفوض45.35محمداديب محمد رضوان574
25.316.004.005.005.00مرفوض45.31احمد غيث محمد ماهر365
22.266.006.006.005.00مرفوض45.26غنى محمد ياسر العقاد29

25.237.004.006.003.00مرفوض45.23رغد حسان شرفه595
24.166.003.008.004.00مرفوض45.16عمر احمد طبيخ796
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مقرر اللغة
االنكليزية

23.145.003.005.009.00مرفوض45.14عباده محمد باسل76
22.0711.003.004.005.00مرفوض45.07محمد سعيد رسالن512
26.055.002.007.005.00مرفوض45.05محمود محمد غسان144
24.017.005.005.004.00مرفوض45.01محمد ظافر المالكي99

20.996.004.006.008.00مرفوض44.99غفران عبد الرحمن707
29.974.005.003.003.00مرفوض44.97مايا ماهر بركات339
22.976.005.006.005.00مرفوض44.97محمد رياض حموليال840
28.957.002.002.005.00مرفوض44.95آالء صبحي بكار782
24.947.001.007.005.00مرفوض44.94لين محمدصفوان عرموش570
21.907.005.004.007.00مرفوض44.90هيا يحيى المغربي717
24.846.002.004.008.00مرفوض44.84يزن مفيد الداود126
20.809.005.002.008.00مرفوض44.80الوليد خالد العبدالجبول863
22.778.006.005.003.00مرفوض44.77حسان وجيه خميس26

25.673.002.006.008.00مرفوض44.67لين هياف المزين327
25.674.004.006.005.00مرفوض44.67محمد نبيل بدوي474
28.644.002.003.007.00مرفوض44.64عبد الله معتز الحرش137
25.593.002.005.009.00مرفوض44.59لين محرم بجموق412
24.595.004.003.008.00مرفوض44.59محمود نبيل النوري180
28.493.004.004.005.00مرفوض44.49غنى  محمد فؤاد البيطار776
21.499.004.003.007.00مرفوض44.49يزن مروان داود444
24.476.004.006.004.00مرفوض44.47فاروق فؤاد السقا475
23.395.005.002.009.00مرفوض44.39عدنان رضوان الخضر733
26.286.003.006.003.00مرفوض44.28أحمد كنان سالم650
28.173.003.006.004.00مرفوض44.17لين سمير النعسان92

23.166.007.008.000.00مرفوض44.16عبد الرحمن محمد عيد457
21.106.005.003.009.00مرفوض44.10أشرف محمدهشام136
21.094.002.005.0012.00مرفوض44.09مروه محمد قره بي580
21.0810.004.005.004.00مرفوض44.08سيمون منير ابراهيم84

28.075.003.004.004.00مرفوض44.07أحمد زاهر كبتول490
22.036.004.006.006.00مرفوض44.03جوهره عبد اللطيف سكر764
22.017.005.002.008.00مرفوض44.01محمد نذير احمد التيناوي498
21.996.002.004.0010.00مرفوض43.99نوار محمد بسام الشطي223
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مقرر اللغة
االنكليزية

24.9710.001.002.006.00مرفوض43.97طه عبد الفتاح الشيخ23
20.974.003.008.008.00مرفوض43.97محمد بهاء الدين أحمد389
25.965.004.003.006.00مرفوض43.96يزن أحمد الشمص221
31.944.002.002.004.00مرفوض43.94حنين غطاس سعيد174
25.913.005.004.006.00مرفوض43.91اسراء  محمد وليد هيكل476
20.907.003.006.007.00مرفوض43.90أحمد نمير نبيل العقاد273
22.899.002.006.004.00مرفوض43.89صهيب نسيب العينيه778
21.898.002.004.008.00مرفوض43.89محمد سعيد مطعم203
23.837.004.003.006.00مرفوض43.83آروى ربيع الداود465
22.7712.005.002.002.00مرفوض43.77اياد الياس عبد الملك516
27.724.003.004.005.00مرفوض43.72تسنيم محمد زهير ابو181
27.724.002.004.006.00مرفوض43.72الفا لقمان ابراهيم281
23.714.005.005.006.00مرفوض43.71عمرو بهجت حمود322
22.696.002.004.009.00مرفوض43.69محمد يزن مازن هدايا777
33.382.000.006.002.00مرفوض43.38شاديه محمد الطالع781
24.378.002.004.005.00مرفوض43.37داوود عمار الخطيب655
21.376.004.005.007.00مرفوض43.37محمدحسام عبدالسالم581
24.343.005.005.006.00مرفوض43.34ساره فراس نابلسي31

27.333.001.004.008.00مرفوض43.33اسامه سعيد سبيناتي801
22.336.003.005.007.00مرفوض43.33عبد الله  عمار مشوح245
24.3311.003.001.004.00مرفوض43.33محمود حسام المسالخي93

23.324.004.005.007.00مرفوض43.32يونس عدنان شوشره266
23.258.003.003.006.00مرفوض43.25احمد سفيان حياتي نصري756
21.249.003.004.006.00مرفوض43.24محمد يحيى عبد الرحمن694
26.196.005.002.004.00مرفوض43.19ليان هاني غره452
25.107.004.003.004.00مرفوض43.10تسنيم عبد العزيز القاضي424
23.104.002.004.0010.00مرفوض43.10شهد زياد الجاسم665
28.106.003.002.004.00مرفوض43.10محمد عمر الحاج يوسف865
23.065.007.003.005.00مرفوض43.06محمد عمر ايمن الخباز204
22.006.004.004.007.00مرفوض43.00امجد محمدوليد البيطار868
21.999.003.003.006.00مرفوض42.99رنيم محمد يوسف السيد229
20.895.005.008.004.00مرفوض42.89عبد الرحمن محمد ياسين664

24 صفحة 17 من5:07   2020/10/11



بيانات الطالب المسجلين في مسابقة القبول للعام : 2020 - 2021 

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المعهد العالي إلدارة األعمال

النتيجة المعدل اسم الطالب مقررالشهادة الثانويةالرقم
الرياضيات

مقرر
المعلوماتية

مقرر الثقافة
اإلدارية

واالقتصادية
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25.895.004.006.002.00مرفوض42.89ماريا عادل الخضر816
22.797.005.005.003.00مرفوض42.79عال عدنان غلوان819
25.727.002.004.004.00مرفوض42.72عثمان عالء الدين العسلي85

28.621.004.002.007.00مرفوض42.62محمد أنس وليد عساف486
25.616.002.002.007.00مرفوض42.61فرح فواز صافيه411
26.597.002.004.003.00مرفوض42.59أحمد روحي عبد الرحمن806
25.596.003.003.005.00مرفوض42.59اسعد سليمان التواني147
22.585.003.007.005.00مرفوض42.58محمد وسيم احمد سروجي205
27.557.002.002.004.00مرفوض42.55محمد محمد زرزور254
26.521.003.006.006.00مرفوض42.52آيا حسين ابو مسعود800
20.528.004.003.007.00مرفوض42.52احمد ماجد شمايط839
26.522.004.005.005.00مرفوض42.52روان عمر نخال576
20.514.004.004.0010.00مرفوض42.51جمال الدين فايز فخر الدين450
20.507.004.002.009.00مرفوض42.50صالح الدين محمد بشار175
25.503.005.003.006.00مرفوض42.50مؤتمن هيسم الخطيب861
21.508.002.005.006.00مرفوض42.50محمد أنس محمد بسام690
27.497.003.002.003.00مرفوض42.49محمد الحسن صالح حالول727
21.465.002.005.009.00مرفوض42.46نبيل ماجد الصمادي784
30.432.003.005.002.00مرفوض42.43محمد ليث محمد ماهر662
27.414.002.002.007.00مرفوض42.41عبد الله بشر عثمان731
22.385.007.005.003.00مرفوض42.38محمد محمد وسام دادو802
24.377.001.004.006.00مرفوض42.37حسين علي الجمال722
29.275.001.002.005.00مرفوض42.27فرح ماجد الطباع236
23.236.003.005.005.00مرفوض42.23أحمد خالد األيوبي244
21.219.003.004.005.00مرفوض42.21نور أحمد ديب قباني520
22.158.004.004.004.00مرفوض42.15رغد ماهر البهلول593
23.128.003.003.005.00مرفوض42.12نسرين حكمات صالح619
21.068.004.004.005.00مرفوض42.06حمزة زكريا سليمان826
23.0310.002.005.002.00مرفوض42.03صبحيه حسين زيدان515
29.034.002.001.006.00مرفوض42.03محمد نبيل غياث كركوتلي687
23.027.002.001.009.00مرفوض42.02محمد انس محمد نزار557
24.014.001.007.006.00مرفوض42.01عدنان فهد عتمه252

24 صفحة 18 من5:07   2020/10/11



بيانات الطالب المسجلين في مسابقة القبول للعام : 2020 - 2021 

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المعهد العالي إلدارة األعمال

النتيجة المعدل اسم الطالب مقررالشهادة الثانويةالرقم
الرياضيات

مقرر
المعلوماتية

مقرر الثقافة
اإلدارية

واالقتصادية

مقرر اللغة
االنكليزية

22.967.004.004.004.00مرفوض41.96عيسى دياب البشاش408
22.917.001.005.006.00مرفوض41.91عبد الرحمن احمد التباع633
20.908.004.003.006.00مرفوض41.90ابتهال ايمن نجار436
25.838.000.005.003.00مرفوض41.83جوليا فهمي الحوراني875
21.795.004.005.006.00مرفوض41.79براء زهير نشواتي773
21.795.004.005.006.00مرفوض41.79هالة عمر كوران416
25.785.002.005.004.00مرفوض41.78غيث جمال عبد الناصر419
20.769.003.003.006.00مرفوض41.76النا فراس المنيني876
20.767.003.007.004.00مرفوض41.76ميرا محمد أمين دحبور141
20.7410.003.004.004.00مرفوض41.74لوزان انس حليمه549
21.718.002.005.005.00مرفوض41.71وائل فادي شيباني376
25.705.004.003.004.00مرفوض41.70محمد سهيل قطرميز235
22.672.004.006.007.00مرفوض41.67ديار امين بلوط579
20.617.003.004.007.00مرفوض41.61عمر مازن حماده280
21.547.006.003.004.00مرفوض41.54سعيد محمد عودي497
21.547.001.006.006.00مرفوض41.54عمار وائل عزام158
22.535.004.004.006.00مرفوض41.53محمد نصوح موفق332
24.536.003.003.005.00مرفوض41.53يزن غسان كعيكاتي757
20.497.005.002.007.00مرفوض41.49عمران زهير علي47

25.496.003.003.004.00مرفوض41.49محمد عوض القدرو837
23.472.003.005.008.00مرفوض41.47طه فايز قنوص361
25.423.004.003.006.00مرفوض41.42فؤاد محمد االجرودي286
24.304.005.002.006.00مرفوض41.30حاتم سامر الجوهري671
20.306.000.007.008.00مرفوض41.30ميالد معتز الخويخي679
22.214.004.005.006.00مرفوض41.21حسان محمدحسن نصري714
27.213.002.003.006.00مرفوض41.21نور محمد سمنه216
25.204.003.004.005.00مرفوض41.20نور الدين حسني ديركي149
21.168.004.003.005.00مرفوض41.16وائل اياد حسن440
22.116.002.003.008.00مرفوض41.11عبد الرزاق محمدزياد566
20.075.003.005.008.00مرفوض41.07محمود نوار قصبه585
21.035.003.005.007.00مرفوض41.03آيه احمد البقاعي790
28.032.003.003.005.00مرفوض41.03جودي محمد هشام الداالتي673
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21.977.000.006.006.00مرفوض40.97آيه عبد الرحمن حوريه815
22.977.001.005.005.00مرفوض40.97كريم سلمان عزام622
20.946.003.004.007.00مرفوض40.94نورا عماد الدين كردي626
20.904.002.006.008.00مرفوض40.90عبد الرحمن ظافر زغلوله647
27.893.002.002.006.00مرفوض40.89عباده محمد الصغير305
22.876.003.004.005.00مرفوض40.87بيان عبد اللطيف البندقجي563
23.798.002.002.005.00مرفوض40.79احمد عامر توتونجي171
21.773.003.004.009.00مرفوض40.77سامر احمد الخزام750
23.764.003.006.004.00مرفوض40.76رزان محمد بكوره821
23.696.006.003.002.00مرفوض40.69عبد العزيز محمد البيرقدار643
24.673.003.004.006.00مرفوض40.67حمزه محمد رشيد زريق310
21.673.005.004.007.00مرفوض40.67عامر محمد ياسر عوكر651
22.651.004.004.009.00مرفوض40.65بشار محمد ياسين572
21.634.002.007.006.00مرفوض40.63يمنى محمد عبدو شعبو27

25.557.002.002.004.00مرفوض40.55فراس مرهف عنيز160
20.544.006.003.007.00مرفوض40.54رغد رضوان الحجه535
23.544.003.005.005.00مرفوض40.54كرم حسين مليس637
22.484.003.006.005.00مرفوض40.48مصطفى محمد برهان666
23.473.004.004.006.00مرفوض40.47محمد عبادة محمد خلدون279
22.446.004.002.006.00مرفوض40.44آمان محمدظافر الطويل405
22.376.003.004.005.00مرفوض40.37مهيمن جهاد فليون481
26.375.002.004.003.00مرفوض40.37ياسين محمود الطبجي547
28.362.003.003.004.00مرفوض40.36روان محمد برهان الحلبي146
21.346.004.005.004.00مرفوض40.34طه محمد خالد كجموج230
21.329.002.003.005.00مرفوض40.32محمد محمد عصام359
23.282.003.005.007.00مرفوض40.28راجح موفق عبد ربه431
23.193.003.004.007.00مرفوض40.19قاسم جمال شيخ سليمان737
21.185.004.004.006.00مرفوض40.18عمر حسام الدقاق872
20.139.002.005.004.00مرفوض40.13يلدز ايمن الصائغي771
24.126.002.003.005.00مرفوض40.12وائل محمد سامر بوز80

23.096.002.003.006.00مرفوض40.09مجد الدين محمد هشام186
27.091.005.003.004.00مرفوض40.09هنا غسان رنكوسي529
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24.087.004.003.002.00مرفوض40.08لجين محمد نبيل سالخو811
22.8810.002.004.001.00مرفوض39.88هاني ضياء الحلبي432
22.8611.001.003.002.00مرفوض39.86محمد نور بشير الترك380
24.837.002.003.003.00مرفوض39.83بالل احمد بشار عاجي212
21.826.002.004.006.00مرفوض39.82نور باسل الجاجه862
21.744.003.002.009.00مرفوض39.74مؤيد مصطفى عاشور812
26.705.002.002.004.00مرفوض39.70بتول ابراهيم طالب425
26.644.001.005.003.00مرفوض39.64عبد الهادي محمد  القزاز686
21.623.005.004.006.00مرفوض39.62منار جالل الدين العلبي468
20.607.002.004.006.00مرفوض39.60محمد منذر محمود كشور629
20.525.002.005.007.00مرفوض39.52زينه محمود العائدي71
21.525.006.001.006.00مرفوض39.52محمد نادر جحى78

26.514.003.004.002.00مرفوض39.51يمان رياض قرمه548
22.494.003.005.005.00مرفوض39.49سيما محمد صادق قباني723
22.466.002.005.004.00مرفوض39.46سنتيا الياس الياس81

24.442.005.002.006.00مرفوض39.44محمد عبد الهادي كولكجي140
24.415.005.003.002.00مرفوض39.41محمد عيد محمد مازن368
22.405.002.005.005.00مرفوض39.40سمه محمد خير رحيباتي804
23.392.002.005.007.00مرفوض39.39طالب  لؤي العلي625
21.303.006.003.006.00مرفوض39.30أيه محمد ماهر شماع712
24.216.002.003.004.00مرفوض39.21مصطفى سامر دروبي785
22.146.003.004.004.00مرفوض39.14نرجس ماهر النصير640
24.105.004.002.004.00مرفوض39.10محمد علي محمد نبيل400
22.072.005.006.004.00مرفوض39.07عباده محمد عصام غزال437
20.044.004.005.006.00مرفوض39.04مريم فائق الهبو479
22.004.005.004.004.00مرفوض39.00محمد عصام ماهر بكداش372
23.893.003.002.007.00مرفوض38.89رشا محمود سنديان463
24.876.002.003.003.00مرفوض38.87ريم عامر عنان64

21.827.004.003.003.00مرفوض38.82عمار نور الدين العمري337
26.775.002.002.003.00مرفوض38.77سهيل فايز عظام67

23.743.002.004.006.00مرفوض38.74رشا محمد بسام الدقاق296
20.724.002.008.004.00مرفوض38.72احمد باسل  اورفه لي198
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20.727.002.003.006.00مرفوض38.72ضياء الدين حسام الدين616
20.715.004.006.003.00مرفوض38.71محمد طارق رمزي ابو594
27.646.001.001.003.00مرفوض38.64عباده محمد حسان منجد478
24.618.001.002.003.00مرفوض38.61محمد موفق محمد غسان164
21.525.002.004.006.00مرفوض38.52وسيم محمود دءدء775
22.503.002.002.009.00مرفوض38.50أوس احمد ناصر الصمل659
22.504.003.005.004.00مرفوض38.50محمد اسعد مازن قصيباتي751
21.486.004.004.003.00مرفوض38.48محمد مجد حسان326
23.412.002.006.005.00مرفوض38.41خالد سلوان دلول705
20.413.004.004.007.00مرفوض38.41مؤيد احمد زينيه369
20.317.003.004.004.00مرفوض38.31راما قاسم الهندي524
21.303.002.007.005.00مرفوض38.30ياسر محمد اسامه849
20.267.002.005.004.00مرفوض38.26زياد خليل عبدللي393
22.110.003.006.007.00مرفوض38.11عبد الرحمن دياب حجازي374
24.093.003.002.006.00مرفوض38.09ياسين محمد سعيد رباطه689
24.052.003.003.006.00مرفوض38.05مجد نادر شعبان255
21.037.003.004.003.00مرفوض38.03محمد مرزوق صبحيه561
21.022.002.004.009.00مرفوض38.02غيث عبد القادر المسالخي844
20.015.005.003.005.00مرفوض38.01شام محمد منصور عقيد618
24.016.001.003.004.00مرفوض38.01لميس زياد حمودي828
23.786.001.004.003.00مرفوض37.78ساره محمد عصام103
23.672.004.003.005.00مرفوض37.67عمر محمد سعيد العمد201
25.665.001.003.003.00مرفوض37.66فرح سمير النحالوي835
20.604.005.004.004.00مرفوض37.60محمد رامي محمد سعيد613
21.496.002.004.004.00مرفوض37.49محمد نور مأمون رحمه877
22.444.001.004.006.00مرفوض37.44شيرين ياسر عبد القادر789
26.391.004.004.002.00مرفوض37.39معاذ ربيع طيبه766
21.316.002.003.005.00مرفوض37.31كنان عبد الله حمود545
20.304.004.004.005.00مرفوض37.30روى اياد الطباع367
21.287.003.001.005.00مرفوض37.28لين دياب اورفه لي795
24.115.001.003.004.00مرفوض37.11محمد علي جعفر الخضر832
22.105.004.004.002.00مرفوض37.10بيسان احمد ابراهيم188
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20.094.004.003.006.00مرفوض37.09آيه الله خالد البقاعي10
23.095.003.003.003.00مرفوض37.09محمد هاني ماهر اللوجي124
20.072.006.004.005.00مرفوض37.07ندى منير قاسم182
21.035.003.003.005.00مرفوض37.03طه محمد باسم الشماع772
22.933.003.001.007.00مرفوض36.93نور مصطفى قاسم848
20.904.003.001.008.00مرفوض36.90محمد غيث ماهر السحار709
20.744.002.004.006.00مرفوض36.74أمجد حسام كريشان762
21.746.001.004.004.00مرفوض36.74محمد  كمال شياح159
23.731.002.003.007.00مرفوض36.73محمد فراس محمد هاني792
24.632.005.003.002.00مرفوض36.63محمد محمد البراء نوفليه363
27.593.001.003.002.00مرفوض36.59تمام باسل القباني740
20.407.005.002.002.00مرفوض36.40محمد  نبيل األيوبي829
20.386.002.003.005.00مرفوض36.38محمد جمال البربجاوي318
20.215.002.003.006.00مرفوض36.21عال خالد القداح353
20.076.003.005.002.00مرفوض36.07روى محمد سامر السمان460
20.044.003.004.005.00مرفوض36.04حنين محمد فادي رمضان330
22.003.000.004.007.00مرفوض36.00حال بسام بالل759
21.774.003.002.005.00مرفوض35.77محمد فراس مشهور539
21.681.004.004.005.00مرفوض35.68أليس ميشيل نونه638
21.645.002.003.004.00مرفوض35.64يمان خالد حسين243
22.324.003.001.005.00مرفوض35.32محمد وليد عنقا222
24.725.000.003.002.00مرفوض34.72حسين عايد العايد215
20.684.005.002.003.00مرفوض34.68عبد الله نبيل صابرين831
20.616.002.005.001.00مرفوض34.61نعيم ياسر الدره710
23.494.000.002.005.00مرفوض34.49غزل محمد الرفاعي767
20.446.001.001.006.00مرفوض34.44محمد خالد محمد سمير316
26.272.001.003.002.00مرفوض34.27يحيى انيس دعبول277
20.234.001.004.005.00مرفوض34.23حنا انطون فرحه258
22.203.004.003.002.00مرفوض34.20لؤي عادل االختيار455
21.124.002.002.005.00مرفوض34.12محمد خير محمد عامر601
20.115.001.001.007.00مرفوض34.11عباس محمد فياض760
24.863.001.001.004.00مرفوض33.86محمد علي رضا الجراح77
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20.843.002.004.004.00مرفوض33.84محمد قتيبه نبيل خاروف213
21.836.001.003.002.00مرفوض33.83محمدبراء سعدالدين453
21.812.002.004.004.00مرفوض33.81روان وليد سلوم312
20.372.004.003.004.00مرفوض33.37رضا محمد هادي حرب780
21.193.004.002.003.00مرفوض33.19أغيد  محمد أمين سواح533
21.144.002.003.003.00مرفوض33.14هدى عبد الرحمن حوريه676
21.994.002.005.000.00مرفوض32.99تميم محمد فراس تقي187
22.902.003.000.005.00مرفوض32.90هيا محمد علي حياتي697
22.621.001.005.003.00مرفوض32.62أبي عالء الدين الشهاب467
20.584.001.004.003.00مرفوض32.58رأفت محمد طالل حوريه315
20.414.001.004.003.00مرفوض32.41محمد عماد حجازي540
21.133.003.003.002.00مرفوض32.13ايهم نجوان مجلي456
20.231.003.001.006.00مرفوض31.23احمد بشار خباز768
20.044.001.001.005.00مرفوض31.04دعاء اياد القباني442
22.232.002.001.001.00مرفوض28.23هادي  همام ملص495
25.971.000.001.000.00مرفوض27.97أحمد محمد ايمن اللبان513
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