
التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2019-2018الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

 العالي التعليم وزارة

الدوام جامعةالفرز معدلاألم اسمالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسلي رقم

دمشق جامعة97.926ميادهالحمصي عماد ديمه11800932

طرطوس جامعة97.926امانيعبدالرحمن عبدالرحمن محمود21807330

تشرين جامعة97.73سعادحمودي محسن علي31805292

دمشق جامعة97.703رباالهبيان مهند يزن41803231

طرطوس جامعة97.646ابتسامبرو سلمان يارا51807494

طرطوس جامعة97.603فاطمةضرير حسن هدى61807457

حماة جامعة97.28ياسمينصليعي ابراهيم محمد71806225

تشرين جامعة97.266غيداءداؤد حسن زين81805075

دمشق جامعة97.236ميشلينسمعان نبيل جاد91800624

البعث جامعة97.206ليناسرور اياد حال101804096

دمشق جامعة97.193وفاءادلبي كمال احمد111800233

دمشق جامعة97.166رشازغلول بشار محمد تسنيم121800577

دمشق جامعة97.14يولىرنجوس حسن يحيى131807887

حماة جامعة97.123هدىالبعجوري صفوان عمر محمد141806248

دمشق جامعة97.12ميسنحات بشار فؤاد151801972

حلب جامعة97.12زهرهالحجازي جمعه حمدي تاله161803382

البعث جامعة97.076رشاالشريباتي فهد سامر محمد171807863

دمشق جامعة97.02وفاءخليفة عبدالمنعم طارق181801610

طرطوس جامعة96.996غاداالمحمد الرزاق عبد مضر191807353

تشرين جامعة96.903ريميوسف برهان حنين201804926

دمشق جامعة96.88عزيزهالمصري فايز محمد الرحمن عبد211801646

تشرين جامعة96.843عواطفمهنا مجد شهد221805191

تشرين جامعة96.83ابتسامعلي خضر سماح231805165

دمشق جامعة96.813ربافرج ثائر خلدون241800845

البعث جامعة96.806اليسارصفر منهل جاك251804051

دمشق جامعة96.8منالالسبيناتي أيمن محمد غزل261801926

دمشق جامعة96.8مريمالكيال مازن مياس271802855

دمشق جامعة96.796هناءتلو نبيل خالد محمد281802539

تشرين جامعة96.786سوسنزاهر غسان الدين زين291805079

طرطوس جامعة96.75منىعلي يوسف رشا301806774

حلب جامعة96.746عبيرصليبي معتز أمير311803301

حماة جامعة96.736حنانالفارس نديم فادي321806157

حماة جامعة96.706فاطمهحسن محمد زينب331806012

تشرين جامعة96.683رفيدهحسن عبدالحميد ورد341805712

دمشق جامعة96.65سناءعيسى هشام سامي351801385

دمشق جامعة96.583رناالزين قاسم محمد لوليا361802196

طرطوس جامعة96.563عتابكرده اسامه حيدره371806697

دمشق جامعة96.546سماهرجنود خالد عمران381801887

تشرين جامعة96.536هندموسى ظافر مي391805589

دمشق جامعة96.513امنهحمدان فايز ابراهيم401800181

دمشق جامعة96.496صفاءنجمه قيس فاطمة411801990

دمشق جامعة96.49شيماءالسكري ماهر محمد عال421801762

دمشق جامعة96.456سهامدره محمد أحمد431800019

دمشق جامعة96.45خديجهنحاس زيد لجين441802168

دمشق جامعة96.45نعمىعباس رياض نور451802994

البعث جامعة96.43سلمىالقدسي ايمن محمد الساتر عبد461804262

تشرين جامعة96.423ناديهالمحمد صالح هيا471805705

حلب جامعة96.403وعدديوب مأمون كرم481803681

دمشق جامعة96.393فاتنعثمان فواز محمد محمد491802391
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دمشق جامعة96.386ريمالساعاتي فائز يامن501803210

حلب جامعة96.383حنانأصدو طارق أحمد511807823

دمشق جامعة96.38مونيشحود بسام زين521806006

دمشق جامعة96.343صفاءالصباغ بشار محمد ربيع محمد531802548

دمشق جامعة96.34ميادةازمشلي عدنان جودي541800674

دمشق جامعة96.32ليلىالصعوب موريس ممدوح551802791

دمشق جامعة96.306نهالمال زياد محمد عمار محمد561802578

دمشق جامعة96.29ساميهمحمد محمد سيدرا571801498

دمشق جامعة96.276انعامصالح محمدعزو معاذ581802753

دمشق جامعة96.276هانياجاويش محمد كريم محمد591802595

دمشق جامعة96.26وسامعيشه الكريم عبد حسن601800724

دمشق جامعة96.246نائلهعبود ناصيف الياس611800324

دمشق جامعة96.223داللعيوش ابراهيم يوسف621803266

حماة جامعة96.186يمنكزكز يحيى محمد زيد631806005

طرطوس جامعة96.183ريمنصر حيدر مصطفى641807350

طرطوس جامعة96.17سحروسوف نسيم حسان651806637

دمشق جامعة96.16آالالجوده ابراهيم جوني661800697

دمشق جامعة96.15رزانبدوره ايمن محمد منى671802813

حلب جامعة96.14والءحميدو محمد نورا681803866

حلب جامعة96.12فاطمةبهلوان ثابت محمد علي691803635

دمشق جامعة96.083مهىنعساني بشر أحمد رنيم701801155

حماة جامعة96.07هالهالمنير مرهف مجد711806218

حلب جامعة96.016ميادةالبيطار فؤاد محمد تسنيم721803387

حماة جامعة95.976ابتسامبلشة يحيى محمد أحمد731805757

حماة جامعة95.926ثناءبكورة مصطفى صهيب741806077

دمشق جامعة95.916ردينهبوفاعور مازن عدي751801737

طرطوس جامعة95.913ودادناصر سعيد سالي761806905

دمشق جامعة95.89املالقنطار مازن انس771800375

طرطوس جامعة95.863لمىضوا يونس حمزه781806676

حماة جامعة95.86ايمانالقريع خالد احسان791805796

دمشق جامعة95.86ليناحنا جورج جورجينا801800686

البعث جامعة95.833فيروزالمصري ايمن محمد انس محمد811804438

طرطوس جامعة95.82سمرترسيسي طاهر راما821806758

حلب جامعة95.806سميهعنداني محمد الرزاق عبد831803602

دمشق جامعة95.763نيفينجراندوقة احمد شهد841801543

حلب جامعة95.753فاديةسالت غسان آية851803305

حلب جامعة95.75منارجي قلعه ظافر محمد روان861803488

البعث جامعة95.75سمرالزهران زكريا محمد871804421

دمشق جامعة95.743ميسونالشيخه باسل محمد محمد881802421

البعث جامعة95.743فتاةدله خلف سليمان891804225

طرطوس جامعة95.706ليناعلي حسين ساره901806890

طرطوس جامعة95.686منىسالمه ياسين نور911807418

دمشق جامعة95.683نجودديوب بسام هللا عبد921801697

طرطوس جامعة95.67مهامهنا علي احمد931806469

دمشق جامعة95.653بلسمضويا مالك مضر941802748

حلب جامعة95.64مرفتجالل محمود مينة951803839

دمشق جامعة95.64أمينةسبتو زين يحيى محمد الهدى نور961803010

البعث جامعة95.64منىديوب علي عباده971804254

دمشق جامعة95.633رائدهالبواب مازن سدره981801407
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دمشق جامعة95.62املويس صفوان جود991800665

حلب جامعة95.6نجالءالجندي اسعد راشد1001808711

البعث جامعة95.59ثرياادريس سمير حذيفه1011804082

البعث جامعة95.57سلوىالخضور قصي دانيال1021804120

حلب جامعة95.556خديجةأحمد يونس اية1031803348

طرطوس جامعة95.55غادهحسون منيف زين1041806849

دمشق جامعة95.55شذىالسقا احمد دانه1051800872

دمشق جامعة95.526جميلهالغزاوي سمير ابراهيم1061800187

طرطوس جامعة95.483آمالاحمد فائز نور محمد1071807317

دمشق جامعة95.48هدىبرمو بشار مجد1081802354

طرطوس جامعة95.446رائدهحرفوش احمد ريم1091806832

دمشق جامعة95.44حنانزعويط محمود جودي1101800675

البعث جامعة95.436مريمشريف شعبان جلنار1111804059

طرطوس جامعة95.43هناءسليمان محمد رشا1121806769

تشرين جامعة95.416عايدهموسى وليد كريستينا1131805401

دمشق جامعة95.416ودادخطيب محسن ريما1141801275

دمشق جامعة95.413ريمجمعة يحيى مرام1151802681

دمشق جامعة95.413منالجاموس محمد شهد1161801559

حلب جامعة95.4تان أيعثمان حسين بشار1171803365

طرطوس جامعة95.393ربابيونس لؤي مريم1181808180

طرطوس جامعة95.376ليلىصطوف صالح مايا1191807261

تشرين جامعة95.363رائدهمرتضى ايمن سليمان1201805159

دمشق جامعة95.363ورودحسن جهاد لجين1211807177

دمشق جامعة95.356سوسنعرفه عمر رغد1221801086

دمشق جامعة95.353لينازمزم محمد عال1231801755

حماة جامعة95.33سهامحماده زهير رند1241805973

دمشق جامعة95.306فنسهالياس عبدالغني حسن1251800725

تشرين جامعة95.306هناءابراهيم جهاد عروبه1261805238

حماة جامعة95.29ايمانبدران الحاج ابراهيم عبدالرحمن1271806101

دمشق جامعة95.283لينداالكعده غسان بيير1281800548

البعث جامعة95.276سحروهبي جرجس روال1291804174

حلب جامعة95.266ساميةاليوسفي حلمي محمد مالذ1301803818

دمشق جامعة95.263ايمانالفالح ماهر محمد عصام محمد1311802567

البعث جامعة95.26سميحهالحمدان جعفر نجيب1321804508

دمشق جامعة95.246لورهزاهر عيسى بشار1331800491

دمشق جامعة95.24ندىعبيدو فادي بتول1341800447

حلب جامعة95.22روالناصح جورج اماريل1351803341

دمشق جامعة95.213خالدهالشافعي اسماعيل محمد1361802420

البعث جامعة95.183سهيرحوراني جرجس وديع1371804556

دمشق جامعة95.176ندىدرويش محمود محمد1381802454

تشرين جامعة95.166نعمىشهلي يحيى رند1391805020

حلب جامعة95.163رانيةغالون ابو نادر محمد صالح1401803576

حماة جامعة95.143سميةالحاج احمد حسين1411805900

دمشق جامعة95.136ندىعبدهللا علقم عامر1421801631

تشرين جامعة95.133مجدعلي زهير جودي1431806609

حلب جامعة95.123مراممحرم حاج صالح روان1441803486

تشرين جامعة95.103ريمقدسيه سائر نينار1451805672

البعث جامعة95.096نسرينداود فادي مارغريت1461804395

دمشق جامعة95.09مرفتالحمد حسين حيدر1471800819



التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2019-2018الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

 العالي التعليم وزارة

الدوام جامعةالفرز معدلاألم اسمالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسلي رقم

دمشق جامعة95.053فاتنخضور غسان نور1481802996

حلب جامعة95.043منالرزوق احمد قصي1491803675

دمشق جامعة95.043انصافابراهيم عماد بتول1501800446

حلب جامعة95.026امينهكبه كمال ساره1511803512

البعث جامعة95.003مفيدهمصطفى حيدر سالف1521804219

حماة جامعة94.996خديجهالميلوي محمد جوريه1531805890

تشرين جامعة94.99غادهحسن نبيل علي محمد1541805536

حلب جامعة94.956ريماالقهواتيه شيخ رضوان محمد احمد1551803325

دمشق جامعة94.94فلايرسرحان احمد مايا1561802331

البعث جامعة94.933مريمالحسن محمد علي1571804296

تشرين جامعة94.93ايمانداؤد حسين نغم1581805624

دمشق جامعة94.93لميامبروكه ياسر محمد همام1591803102

دمشق جامعة94.91نجاحالحموي محمد أحمد1601800020

دمشق جامعة94.9هالهمخ اسامه جورج1611800684

دمشق جامعة94.9ابتسامشعراوي زاهر أحمد أسماء1621800046

طرطوس جامعة94.896فداءسليمان ياسر قمر1631807138

دمشق جامعة94.88انعامخريبه محمد حسن1641800736

حلب جامعة94.84رفيفسمونه خلدون عبدهللا1651803623

طرطوس جامعة94.83صباعلي مدين جعفر1661806581

دمشق جامعة94.83وعدحبابة أحمد حياة1671800806

تشرين جامعة94.78حنانالبصير نضال اكرام1681804696

طرطوس جامعة94.773ميادهحسين محمود علي1691807045

البعث جامعة94.766اسماءالطرشة احمد نور محمد1701804455

البعث جامعة94.763دانياالنجار رامز أميره1711803934

البعث جامعة94.75غادهمصطفى نبيل مايا1721804410

دمشق جامعة94.743منىالبيطار ياسين انس1731800366

تشرين جامعة94.743ايماناحمد رامز يازد1741805727

البعث جامعة94.74عبيردرويش محمد ديمة1751804123

دمشق جامعة94.73منالالمصري حسان محمد عدنان1761801731

حماة جامعة94.72عبيرعشمه بسام يوسف1771806368

دمشق جامعة94.72لميسحمود علي حسين1781800740

دمشق جامعة94.716مالذقطيش السالم عبد دانيه1791800890

حلب جامعة94.713كوثرجمال رومي يحيى بكري1801803372

طرطوس جامعة94.713ريمعمار اكثم لين1811807210

تشرين جامعة94.713هناءقفوره جهاد أسامه1821804600

حماة جامعة94.71سميرهالمصري علي محمد غيث1831806151

دمشق جامعة94.71مودهالسقال نائل مالك1841802312

طرطوس جامعة94.703سلوىديب ابراهيم نينار1851807441

دمشق جامعة94.67لورهزاهر عيسى حافظ1861800715

دمشق جامعة94.656هالهالدبس محمد مريم1871802717

دمشق جامعة94.653فاطمهبوبس لطفي محمد1881802441

تشرين جامعة94.646ماتيلدسمعان جورج نور1891805647

حلب جامعة94.636نسرينمرقبي ابراهيم جود1901803405

دمشق جامعة94.636عبيرالسعدي حسام تميم1911800599

دمشق جامعة94.626تغريدمنصور لؤي يحيى1921807886

دمشق جامعة94.626اسماءاآلغا سليمان محمد علي1931801822

دمشق جامعة94.623سمروهبي حنا موريس1941802837

دمشق جامعة94.616ميسونمعراوي اليان سامر1951801381

حماة جامعة94.61هيفاءالخطيب نجيب محمد نور1961806313
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طرطوس جامعة94.61ثريااحمد صالح حسن1971806644

حلب جامعة94.593تاتياناخانجي خالد ليندا1981807826

حلب جامعة94.593البان غصونخضير الرزاق عبد تسنيم1991803386

حلب جامعة94.58حسناءجاويش محمود عبدالرزاق2001803616

دمشق جامعة94.57رقيهاالحمد بشير همام2011803108

حلب جامعة94.566جنانالراوي غسان ماويه2021803716

طرطوس جامعة94.553سناءغانم محمد علي2031807044

البعث جامعة94.536رمزيهالشماع عماد محمد2041804428

دمشق جامعة94.533جهانعاجي واصف عمرو2051801892

تشرين جامعة94.526ماتيلدمنصور نبيل نيل2061805671

حلب جامعة94.523فاطمهبديوي يحيى حسن2071803422

دمشق جامعة94.52سماءالعبيد بسام بتول2081800444

حلب جامعة94.5ندىحلو أنس محمد سدرة2091803531

حماة جامعة94.5غادهشاعر أحمد شهاب2101806060

تشرين جامعة94.493هويدهحسن بهيج آيه2111804656

دمشق جامعة94.493سناءالباراوي الكردي مهند أبي2121800010

دمشق جامعة94.486حنانحسن انور حمزه2131800777

دمشق جامعة94.476ازدهارجعفر سمير كنان2141807794

حلب جامعة94.476اميرهشايب معن جود2151803404

تشرين جامعة94.466لميسالعجيلي احمد ساره2161805134

دمشق جامعة94.463خديجهادريس رضوان ياسر2171803198

تشرين جامعة94.463رباحسن حازم سليمان2181807855

حماة جامعة94.46نعماتالفرج محمد رها2191805977

حماة جامعة94.443فاتنالحالق الرحمن عبد عبيدة2201806106

دمشق جامعة94.44سلوانطاطين محمد عالء2211801771

حلب جامعة94.426غادهجزماتي صالح محمد نديم محمد2221803775

دمشق جامعة94.416ايمانالبردان وليد آيه2231800167

البعث جامعة94.416لبابهجنبالط برهان بتول2241804012

دمشق جامعة94.406ثناءكوسى يحي اليمامه2251800330

البعث جامعة94.406عبيربربوره علي حمزه2261804102

دمشق جامعة94.403اميلهسالمه محمد أحمد2271800021

دمشق جامعة94.396رناقسيس جوزيف ايليانا2281800389

دمشق جامعة94.396رباالقبيطري معتز محمد كنان2291802112

طرطوس جامعة94.386ليناعلي لؤي احمد2301806464

دمشق جامعة94.38اريجبايزيد لؤي نايا2311802891

طرطوس جامعة94.376رنادلول فراس ديانا2321806730

حلب جامعة94.373مايادوبا شاكر محمد محمد2331803743

تشرين جامعة94.373منازلعلي وديع جلنار2341807840

دمشق جامعة94.37ماريناالزغت سليم عيسى2351801898

طرطوس جامعة94.363محمود هنىيوسف رجب روان2361806811

دمشق جامعة94.36رانياالديري ماهر نور2371802959

دمشق جامعة94.346فاتنحيبا طاهر محمد2381802407

طرطوس جامعة94.343وعدسويديه جمال سارينا2391806902

البعث جامعة94.333جورجيتخليل صالح جويل2401804075

دمشق جامعة94.323رالالسقا غسان محمد2411802455

تشرين جامعة94.32مجدعلي زهير جونه2421806628

حلب جامعة94.316آمنهفداوي هللا نور محمد عمر2431803650

حماة جامعة94.313منالسعد جبر مصطفى2441806267

البعث جامعة94.303سناءرسالني شعبان بتول2451804026
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دمشق جامعة94.286نجاةعاقل رضوان محمود2461802648

حلب جامعة94.283رحابكوريني مدين سالي2471803517

تشرين جامعة94.273يسرىسلوم عيسى حنين2481804928

حماة جامعة94.27عليامحمد قصي ميس2491806289

البعث جامعة94.27نادياالمحمود أحمد حمزه2501807865

تشرين جامعة94.27سالمصقر هيثم سامي2511805142

دمشق جامعة94.27ابتسامحجازي باسل نور2521802988

دمشق جامعة94.27نوهادالعلي علي مروة2531802696

حلب جامعة94.27رياضرغام محمد يوسف رفيف2541803474

دمشق جامعة94.27سهيراشمر الناصر عبد لين2551802255

البعث جامعة94.256ايمانمريعي محمود اسامه محمد2561807862

تشرين جامعة94.246فايزهجبور عمار أرس2571804596

البعث جامعة94.23احالمالمحمد احمد آيه2581803944

دمشق جامعة94.22نهيدهصالح نضال أحمد2591800018

تشرين جامعة94.213فاطمهوحود الرزاق عبد حنان2601806678

دمشق جامعة94.19املزيد ابو اسامه اليسار2611800328

تشرين جامعة94.183باسلهقشعور نزار فرح2621807123

دمشق جامعة94.173رهامقاسم ابو الرزاق عبد مايا2631802328

البعث جامعة94.17نجاحرباحي ايمن هايدي2641804538

تشرين جامعة94.163فاتنبيبي بكر رؤى2651804973

حلب جامعة94.16ليناالرفاعي منار اسعدنظمي2661803333

حلب جامعة94.16بتول فاطمهطباخ زاهد عبدهللا2671803621

البعث جامعة94.153منالالخليف عدنان هللا عبد2681804269

دمشق جامعة94.146عائشهمحمد حسين سحر2691801396

دمشق جامعة94.14رناالنوري عدنان محمد براء محمد2701802523

دمشق جامعة94.13ريمالخلف عمران تقى2711800592

دمشق جامعة94.126سلوىأحمد حسام هيام2721807888

حماة جامعة94.106ايمانطعان وائل عبدالرحمن2731806102

دمشق جامعة94.103خولةالياس محمود خالد2741800832

دمشق جامعة94.103سوزانمحمود مروان راما2751800982

تشرين جامعة94.093أميرهحسن سالم سليمان2761805160

دمشق جامعة94.093غزالهمحمدامين محمد ماهر2771802317

تشرين جامعة94.063ميساءابراهيم رايق آالء2781804607

تشرين جامعة94.056انتصارجلعود محمد لين2791805444

البعث جامعة94.05زكيهقاسه مرتضى رغد2801804151

دمشق جامعة94.04منالالخطيب حسين رنيم2811801133

طرطوس جامعة94.036سالممحمد الناصر عبد أحمد2821806381

تشرين جامعة94.033املجوريه إياد منار2831807358

دمشق جامعة94.03ايمانالموصلي علي محمد حسين2841800748

دمشق جامعة94.03باريناباغ عمر اصالن2851800293

تشرين جامعة94.026زينبابراهيم أحمد الدين شرف2861806964

دمشق جامعة94.016كلثومحسابا توفيق رغد2871801079

دمشق جامعة94.013عالآغا يعقوب غطفان ليلى2881802224

طرطوس جامعة94.003ريمعلي بسام ساره2891806892

دمشق جامعة94إيمانشديد محمد مجد2901808689

دمشق جامعة94سعادفران اسامه نسيبه2911808612

دمشق جامعة93.996ندىحمود نبيل حسين2921800742

دمشق جامعة93.993هناديالحفار عربي محمد ساهر محمد2931802551

حلب جامعة93.99مزنهالفرحان فرحان بشرى2941803371
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دمشق جامعة93.99هناء عائشهأزرق غالب محمد الرحمن عبد2951801653

طرطوس جامعة93.986ربىمنون عيسى روان2961806815

حلب جامعة93.983بتولشتات محسن بشار2971803364

دمشق جامعة93.97آمنهخميس بشار سارة2981801335

دمشق جامعة93.966ثناءالحوراني بسام محمد أسامه2991800036

تشرين جامعة93.963زكيهالجندي عبدالكريم تاال3001804795

البعث جامعة93.953ليناوهبي محمد لمى3011804376

دمشق جامعة93.953فاطمةحنبلي اسامة محمد هللا عبد3021801691

تشرين جامعة93.953فاطمهحماد حبيب بتول3031806537

دمشق جامعة93.95ميمونةسالمة عبدالقادر رغد3041801088

دمشق جامعة93.95سحرسليمان احمد تسنيم3051800573

البعث جامعة93.93عبيرالعابدين زين رضوان محمد أسماء3061803919

البعث جامعة93.92نهىدغله يحيى منهل3071804477

طرطوس جامعة93.906اروىبدران محمد تمام3081806573

حلب جامعة93.896أميرةفندي حسن أحمد3091805756

حلب جامعة93.893نجالمالح جمال محمد جودي3101803412

دمشق جامعة93.89هيفياسماعيل اكرم علي3111801797

تشرين جامعة93.873فاطمهبكور أحمد إسراء3121806390

حلب جامعة93.856سميةالنجار فاضل معن3131803817

تشرين جامعة93.843حنانمحمود ياسر علي3141805282

حماة جامعة93.833لطيفهحسين حسين هدى3151806328

حلب جامعة93.826سوزانجعفر الدين صالح بيان3161803380

تشرين جامعة93.81خولةحسن آصف رحال3171806767

تشرين جامعة93.79سمىاسماعيل جعفر نهار3181805630

تشرين جامعة93.773نهالالجارودي احمد الزهراء3191804709

دمشق جامعة93.766خولةحسن وليد محمد3201802469

تشرين جامعة93.763فتاةحيدر احمد فاتن3211805359

البعث جامعة93.756راغدهشحود مرشد منير3221804478

دمشق جامعة93.753سامياصافي تيسير محمد وسيم3231803156

تشرين جامعة93.72غادهجبور علي لجين3241805418

حلب جامعة93.7ايمانرشواني محمد سنا3251803552

دمشق جامعة93.696كفاسوقيه بهاء محمد جميل3261800649

دمشق جامعة93.696سمرجليالتي الرحمن عبد آالء3271800066

دمشق جامعة93.686لميسابراهيم ماهر عالية3281801629

تشرين جامعة93.68ريمبكري عبدالناصر ميس3291805603

دمشق جامعة93.68رلىعوكر عثمان معاذ3301802761

تشرين جامعة93.67عبيرسعيد الدين حسام زينه3311805117

دمشق جامعة93.67نازكالفرا عدنان محمد3321802399

تشرين جامعة93.663بسمهعانا سالم كارول3331807144

طرطوس جامعة93.653ودادابراهيم محمد رهف3341806798

دمشق جامعة93.653نجوىالباش سليمان ريم3351801260

دمشق جامعة93.643نورتميم نعمان رزان3361801031

البعث جامعة93.64هزارالسباعي فهد محمد سامي3371804211

طرطوس جامعة93.64ثناءخلوف احمد عزه3381807019

طرطوس جامعة93.636لوديابراهيم علي حسن3391806642

طرطوس جامعة93.636بشرىابراهيم محمد صالح3401806979

طرطوس جامعة93.62سميرهعيسى محمد يامن3411807515

دمشق جامعة93.616املمحمد محمود كرم3421802091

تشرين جامعة93.6هنادياالذكى سامر زين3431808719
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طرطوس جامعة93.596هناءداغر محمد حسن3441806643

دمشق جامعة93.59سوسنسلمان محمد ريم3451801245

البعث جامعة93.563نعيمهحمود خالد كوثر3461804365

حلب جامعة93.56مهاطه حاج الرحمن عبد محمد3471803734

حلب جامعة93.553هناديجمالي رامي قمر3481803677

دمشق جامعة93.546نورحسن الشيخ حمزه عالء3491801773

دمشق جامعة93.543رجاءزينه أسامه رهف3501801163

حلب جامعة93.54اميرةشايب محمد راما3511803463

حلب جامعة93.54هناديهنداوي الناصر عبد محمد3521803742

دمشق جامعة93.54سميهخيو كنج نبال3531802896

تشرين جامعة93.526ريمديب نضال جودي3541804851

دمشق جامعة93.51فايزةالدين خير رضوان خضر رغد3551801059

دمشق جامعة93.5نهاالسيدعيسى نضال محمدعمرو3561802644

طرطوس جامعة93.5منىالشمالي صادق أليسار3571806406

تشرين جامعة93.496غزوهالعبسي محمد براءه3581804769

البعث جامعة93.493بدريةحسن آصف ابراهيم3591803960

دمشق جامعة93.493سحركبور وسيم عمر3601801869

دمشق جامعة93.49رانياالعمري محمدشريف تسنيم3611800572

طرطوس جامعة93.49غصونزينب محمد آيه3621806429

دمشق جامعة93.49سوسنالسغبيني اسامه حيان3631800809

دمشق جامعة93.486فاطمهحسن فريد روان3641801195

حلب جامعة93.486منىجغل أحمد عبدالرحمن3651803614

البعث جامعة93.486بدورأوزون نزار لمى3661804374

دمشق جامعة93.48فاطمهالمصري احمد مريم3671802721

طرطوس جامعة93.47سناءرسالن شعبان جلنار3681806588

تشرين جامعة93.47ليلىحسن هيثم مريم3691805557

دمشق جامعة93.463باسمهعريبي عماد محمد3701802478

حلب جامعة93.46هالهالفالحه احمد نور3711803856

دمشق جامعة93.453فادياالمارديني بسام جورج3721800685

دمشق جامعة93.446الهدى نورزعيتر محمود بيان3731800545

دمشق جامعة93.436رانيهحافظ يحيى محمد اللطيف عبد3741801675

تشرين جامعة93.436حنانجي عبه عبدالمسيح جورج3751804854

دمشق جامعة93.436دينارانعيمي بسام ياسمين3761803205

دمشق جامعة93.423عبيربعكر رائد مجد3771802368

تشرين جامعة93.416منيرهزريق جعفر علي3781805298

البعث جامعة93.39منىالمصري محمد حمزه3791804104

دمشق جامعة93.38نبيلهالنجار بشار فهد محمد3801802592

دمشق جامعة93.37فلايركسيري جريس تقال3811800584

حلب جامعة93.37فاديهمندو معن مايا3821803717

البعث جامعة93.366نجاحالحارث ناجي فرح3831804333

تشرين جامعة93.366ناريمانبشكار ناشد صبا3841805203

دمشق جامعة93.363رغدهشعبان عماد عمر3851801871

دمشق جامعة93.35شيرازكجك اسامه انس محمد3861802517

تشرين جامعة93.33سلمىحسين عدنان بتول387168885

تشرين جامعة93.316كندهالمشنتف منال محمد وائل3881805709

دمشق جامعة93.316نبالبوحمدان خالد بشار3891800493

البعث جامعة93.316مديحهسايس عيسى الفقار ذو3901804125

طرطوس جامعة93.31ميادةدخيل جندب شيم3911806975

البعث جامعة93.3زينبالحمد حمد فرح3921808724



التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2019-2018الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

 العالي التعليم وزارة

الدوام جامعةالفرز معدلاألم اسمالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسلي رقم

دمشق جامعة93.3عبلةعليقه أبو زياد طارق3931808696

حماة جامعة93.3غادهجنيد أمين عال3941806115

دمشق جامعة93.296عبيرصافي محمود نوار3951802935

طرطوس جامعة93.293عائدهابورز ياسر يزن3961807523

دمشق جامعة93.29نورهالحناوي غالب رضوان3971801055

طرطوس جامعة93.27رجاءتامر حسين مايا3981807249

حماة جامعة93.27سميرهسعيد الياس هيثم3991806346

حماة جامعة93.263نجاحأحمد حاج ياسر المنتهى سدرة4001806025

دمشق جامعة93.263ناديهغانم عمر هيا4011803131

حلب جامعة93.26صفاءبغدادي محمود حال4021807824

إيمانحمشو أحمد رند4031805974 حماة جامعة93.26ّ 

طرطوس جامعة93.256لينااحمد حسان محمود4041807319

حلب جامعة93.253ريممحمد قره واقد تسنيم4051803384

البعث جامعة93.25املسراقبي زكريا فاطمه4061804325

طرطوس جامعة93.25كلودياالحارث بسام كريستين4071807151

البعث جامعة93.246غانيهالكردي وليد هللا عبد4081804267

دمشق جامعة93.243ندىشعبان معتز شيماء4091801566

دمشق جامعة93.24نهالالصالح الرحمن عبد الهادي عبد4101801704

دمشق جامعة93.23مارياعيسى فرح كراسيا4111802089

حماة جامعة93.23شذىالصليب محمد مجد4121806219

طرطوس جامعة93.23كارولينشماس وليم روبير4131806817

حلب جامعة93.223فاطمةموصالوي أنس راما4141803453

تشرين جامعة93.223ناهدديب محمد خضر4151804947

دمشق جامعة93.223مجددحروج زهير فيليب4161807889

تشرين جامعة93.223روعهالعامودي سامر حسن4171804884

تشرين جامعة93.21فاتنمتوج غياث نينوس4181805673

طرطوس جامعة93.206رجاءضهرو علي خضر4191806708

دمشق جامعة93.203ميسونخشفه صالح محمد4201802489

دمشق جامعة93.2سوزانعرار حكمت فراس4211802020

دمشق جامعة93.196نجودالزعبي عفيف تميم4221800600

دمشق جامعة93.193اسيمهالجاجه فراس هند4231803115

دمشق جامعة93.186ايمانالنسر غسان انس4241800367

طرطوس جامعة93.18نادياكفى احمد محمد4251807293

دمشق جامعة93.166سناءزرقا أحمد مريم4261802713

حلب جامعة93.146نهىمؤذن الدين عالء نغم4271803847

حماة جامعة93.133شعلهالعلي عبدالرزاق ميسم4281806292

دمشق جامعة93.13سهادترابه ابو مأمون باهلل المعتز4291800317

تشرين جامعة93.13نجوىأحمد أسامه احمد4301804680

تشرين جامعة93.13بسيمهحبيب محمد حنان4311807839

دمشق جامعة93.126امنهالقزاق محمد جابر4321800623

دمشق جامعة93.113سمردبانه سامر محمد4331802475

دمشق جامعة93.106ميساءالقدسي مجاب احمد روعه4341801220

دمشق جامعة93.1رزاناالمير سامر محمد بشير محمد4351808540

دمشق جامعة93.1فاطمهمعطي عمر هدى4361803068

دمشق جامعة93.1نهادالجرماني صافي رباب4371801019

طرطوس جامعة93.096أنيسهادرع قصي علي4381807059

دمشق جامعة93.093زبيدةالرضا بسام غيث4391807684

البعث جامعة93.09سكرالمصطفى جابر محمد4401804418

دمشق جامعة93.083نهايهالعجي لؤي نهى4411802930
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البعث جامعة93.083رغدمصياتي عصام فارس4421804320

حلب جامعة93.076مارييانجار جورج انطو4431803346

البعث جامعة93.07رنااشخان حبيب ايلي4441803999

حلب جامعة93.066هاناحمادة خضر محمد يمان محمد4451803784

دمشق جامعة93.063مرححمادة عمر اية4461807810

دمشق جامعة93.056خديجهالجاسم فرحان اسراء4471800266

حلب جامعة93.053ايمانمحمد حج مصطفى هللا عبد4481803609

دمشق جامعة93.053لبنىالزبيبي رضوان تسنيم4491800561

تشرين جامعة93.043رنامسطو الدين صالح مصطفى4501805567

حلب جامعة93.043جمانةبرغل محمد دانيا4511803436

دمشق جامعة93.036هزارحميد جمال لينا4521802262

تشرين جامعة93.036حنانهللا عبد شيخ هللا سعد بيان4531804792

دمشق جامعة93.033أملدرخباني سمير ندى4541802903

دمشق جامعة93.033فلكهشمعه محمد أشرف محمد4551802507

طرطوس جامعة93.033رونياعيسى صالح شغف4561806968

البعث جامعة93.026صفاءزبن سلطان محمد نايه4571804504

حماة جامعة93.026رناالوكيل سامر كرم4581806176

حماة جامعة93.026رحابفطوم محمد   ايهم4591805829

طرطوس جامعة93.013رجاءسليمان علي بيلسان4601806567

حلب جامعة93.013غصونالطوفي رائد محمد4611803728

دمشق جامعة93.01رقيهشرف علي حوراء4621800804

دمشق جامعة93.01خولهالسويداني سليمان الرحمن عبد4631801657

طرطوس جامعة93.01ميرنافياض عون كارول4641807141

دمشق جامعة93.003منىالهندي وائل ساري4651801368

البعث جامعة93.003جهانفجالت علي زينب4661804189

دمشق جامعة93نورالبيك محمدبسام ضحى4671808651

دمشق جامعة93لميسافليس مروان محمد الرحمن عبد4681801651

تشرين جامعة92.996وفاءبالل غيث حال4691807842

حلب جامعة92.993رنا فاطمةمزكتلي احمدعالء زاهر4701803503

البعث جامعة92.98ظبيهنقشو يوسف محمد المالك عبد4711804271

حلب جامعة92.976تيريزازرق ايليا هللا عبد4721803613

تشرين جامعة92.973فاطمهبالل حسن فرح4731807128

دمشق جامعة92.966منالالزرعي فرج نصوح مايا4741802343

دمشق جامعة92.966سمرمحمود ابو صالح هيلن4751803137

دمشق جامعة92.96شاديهشمايط شفيق نضال4761802919

دمشق جامعة92.95منىالسالم عبد ماهر محمد دانيه4771800881

دمشق جامعة92.946سهاعينيه قدور محمد هديل4781803087

طرطوس جامعة92.946جناتشحود نذار الرا4791807168

دمشق جامعة92.946هناالطحان الدين محي نور4801803004

حلب جامعة92.946سلمىالخطيب حسان فارس4811803661

طرطوس جامعة92.946حياةحسن يوسف والء4821807493

تشرين جامعة92.936عفافيوسف عالء محمد4831805508

حلب جامعة92.936هيفيناوسو خليل عابدين4841803591

دمشق جامعة92.933ماجدهالبكر حسين عصام4851801748

دمشق جامعة92.93هيفاءدللول بسام ديمه4861800929

حلب جامعة92.926فاطمهابراهيم زعيم محمد4871803737

دمشق جامعة92.913سمرالحلو محمد عباس4881801639

دمشق جامعة92.91داللعبدو سمير ساشا4891801369

دمشق جامعة92.906لطيفهحامد عثمان راما4901800999
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حماة جامعة92.906عبيرسلوم عامر نيرمين4911806318

حلب جامعة92.896رغداءعنتابي رامي ريم4921803498

تشرين جامعة92.896جهانكحيله علي يارا4931805725

البعث جامعة92.893اميرهسلوم حازم بديع4941804027

تشرين جامعة92.89سمياعيسى عيسى غيث4951805356

حلب جامعة92.886منالبوشي مهند محمدصالح4961803790

دمشق جامعة92.876غاليهالرز ايمن حسام محمد4971802532

حلب جامعة92.873ايمانطالب حاج محمد طارق4981807832

دمشق جامعة92.866ميساءقاسم أحمد ماهر4991802319

طرطوس جامعة92.863رائدةغانم حسن سيرين5001806955

تشرين جامعة92.863عفافدعبول تيسير آية5011804625

طرطوس جامعة92.863ايفاقدور علي موسى5021807368

دمشق جامعة92.86ميسالسعدي رشيد احمد رامي5031807792

دمشق جامعة92.843سهاميونس احمد ديمة5041800922

البعث جامعة92.836ليلىنعمه عيسى كارول5051804346

حماة جامعة92.836غادةقدور الحاج غسان مها5061806279

تشرين جامعة92.836هندديب تيسير تاال5071804799

طرطوس جامعة92.833فداءقسيس جورجي واكيم5081807485

البعث جامعة92.813غصونابراهيم سمير ميس5091804493

حلب جامعة92.783دياناحنا سليم جودي5101803413

دمشق جامعة92.78راماناختريني ايهم لمى5111802181

طرطوس جامعة92.77بثينهالعتيق محمد لبنى5121807173

طرطوس جامعة92.766أملمتواري محمد مريم5131807346

دمشق جامعة92.763ثناءديب حامد ريم5141801249

حلب جامعة92.76بشرىبللو زياد رناد5151803475

دمشق جامعة92.753روضهقنص سليمان حال5161800764

طرطوس جامعة92.75سوزانكباس نبيل جورج5171806615

دمشق جامعة92.75مؤمنهالدكاك احمد الدين محي5181802668

طرطوس جامعة92.743منىمعصره سمير جهان5191806605

دمشق جامعة92.74هلىالخياط مازن محمد أمين محمد5201802508

طرطوس جامعة92.726عواطفحسن ياسين ديمه5211806735

البعث جامعة92.72هناءزيني المعطي عبد رامي5221804136

تشرين جامعة92.72أريجعمار غطفان آالء5231807853

طرطوس جامعة92.716اسمهانشما كمال مي5241807372

دمشق جامعة92.713ميادهالحايك جمال عمار5251801837

طرطوس جامعة92.71سوزانابراهيم زياد ساره5261806891

تشرين جامعة92.706سميهخدام جمال تاال5271807849

دمشق جامعة92.703حكيمةصالح علي مصطفى528168986

دمشق جامعة92.7نعيماخداج عصام مازن5291802301

دمشق جامعة92.7وفاءأبوعيشه هاشم هبة5301803045

دمشق جامعة92.696نوراحموده عماد أويس5311800118

حلب جامعة92.693جوزفينالخوري تمام كريستينا5321804358

دمشق جامعة92.686هياالنصر فراس محمد5331802398

طرطوس جامعة92.686لبيبهيوسف حكمت ليالس5341807205

تشرين جامعة92.673فاطمهاألعرج حسام محمد5351805500

البعث جامعة92.67ربيعهالدين حسام فيراذ الحميد عبد5361804258

دمشق جامعة92.67أورفهالذياب زياد ايلين5371800390

حلب جامعة92.663عبيرالشيخو الجبار عبد روض5381803490

البعث جامعة92.66ايماندبدوب فواز محمد ايه5391804003
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طرطوس جامعة92.656هدىمحمود ياسر علي5401807042

تشرين جامعة92.646هياممغير ريمون جورج5411804857

دمشق جامعة92.64هالههيلميه زياد رنيم5421801152

تشرين جامعة92.62نزوفالخصي وليد عالء5431805252

دمشق جامعة92.613بارعهنداف منير غيث5441801964

دمشق جامعة92.6بشرىعلي الشيخ شكري بلسم5451800517

دمشق جامعة92.596جومانهالصحناوي بشار خزامى5461800842

دمشق جامعة92.586ليناقرقورا عبدالعزيز نور5471803002

حلب جامعة92.583ريمجفا صفوان محمد حال5481803428

حماة جامعة92.58زكاءالشبيب طارق نضال محمد5491806249

تشرين جامعة92.576عفافأسعد محسن حال5501805908

حلب جامعة92.573ضحىخبازه مصطفى يوسف5511803907

دمشق جامعة92.563منارعليقه ابو فارس يارا5521803193

تشرين جامعة92.55فاطمهحسن عزت باسمه5531807841

طرطوس جامعة92.54ثناءنزهه الدين حسام ورد5541807488

دمشق جامعة92.54فاتنمصطفى محمد القاسم5551800314

طرطوس جامعة92.526محاسنالرحمن عبد بسام وفاء5561807492

البعث جامعة92.523هالهرحال منير سامح5571804210

البعث جامعة92.516نيلليعسكر انطوان طارق5581804251

حماة جامعة92.51ندوهالباكير اسامه أيه5591805786

حلب جامعة92.51اسمىمشهدي محمد بتول5601803361

تشرين جامعة92.5ضحىحنا جورج غريس5611805346

تشرين جامعة92.5شحود غادهعبيدو واثق نور5621808716

تشرين جامعة92.5وفاءموسى نبيل هللا عبد5631808717

تشرين جامعة92.496تغريدنيساني محمد علي5641805271

طرطوس جامعة92.493اميرةمنا احمد امير5651806502

دمشق جامعة92.49منىزريق ابو موسى محمد5661802461

دمشق جامعة92.49باسمةالحايك الرزاق عبد محمد5671802386

دمشق جامعة92.47سلوىمعيش بدران محمود5681802647

دمشق جامعة92.463محاسنبعيون احمد دعاء5691800906

دمشق جامعة92.463ميساءسكر صالح هبه5701803062

دمشق جامعة92.456ريمالعائدي الدين عماد تسنيم5711800574

دمشق جامعة92.453اتحادقيسيه مروان هبه5721803061

دمشق جامعة92.453زينشقفه خلدون محمد فهر محمد5731802593

دمشق جامعة92.446غادةقداح خير محمد غدير5741801917

دمشق جامعة92.443اميمهاحمد عقيل علي5751801788

دمشق جامعة92.443هناالدين بدر خير محمد شيماء5761801565

البعث جامعة92.433دالللطيفه سهيل جويل5771804076

حلب جامعة92.426املبكرو احمد مصطفى5781803809

طرطوس جامعة92.423حنانحنا جورج نديم5791807401

دمشق جامعة92.42سهامعلي احمد ماهر5801802313

تشرين جامعة92.416سروهأحمد نزيه سليمان5811806038

البعث جامعة92.41ميالديسشمالي كمال ايلي5821803998

دمشق جامعة92.41ندىالصوص علي محمد محمود5831802658

حلب جامعة92.41حزاميالعوير هللا عبد رشا5841805960

طرطوس جامعة92.406سوسنسلوم جورج كارولين5851807145

دمشق جامعة92.4ندىهبراوي محمدنديم رغد5861801070

البعث جامعة92.4ريمانخليل ادوار حرب5871804083

البعث جامعة92.396هدىمرعي محمد ساره5881804203
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حلب جامعة92.396ايمانالشيخ علي فاطمة5891806159

دمشق جامعة92.393سحرخليل سعيد ريم5901801268

طرطوس جامعة92.393آمنهونوس سلمان تيماء5911806577

دمشق جامعة92.39رجاءالخالد عقبه بشرى5921800506

حلب جامعة92.38كندهصباهي أنس قمر5931803680

البعث جامعة92.376ذكاءالعللو جمعه عباده5941804253

دمشق جامعة92.373غنيهالساعور حسن محمد5951802429

دمشق جامعة92.363أملالبكر نضال حسام5961800722

دمشق جامعة92.36فيروزالديري مفيد عمر5971801875

حماة جامعة92.356فاطمةجحى جهاد هديل5981806334

دمشق جامعة92.356ابتسامالشيخه ناصر شام5991801516

دمشق جامعة92.353حياةالزعبي سودي احمد6001800229

دمشق جامعة92.346سناءسويد الرؤوف عبد احمد عاصم محمد6011802564

طرطوس جامعة92.346سناءيوسف حاتم لبيب6021807175

دمشق جامعة92.343هناءالغبره الدين ضياء لين6031802234

دمشق جامعة92.336مريمالبشاره ايليا زياد6041801295

تشرين جامعة92.33روالكلش الدين برهان امجد6051804723

دمشق جامعة92.326هدىسوزوك نورس شامل محمد6061802553

دمشق جامعة92.316لبانهتيشوري عمار حيدره6071800822

طرطوس جامعة92.313عائدهسليمان عادل غزل6081807101

دمشق جامعة92.313ناهدالكيالني الدين نور إباء6091800003

دمشق جامعة92.31سهىالمصري نبيه أديل6101800029

دمشق جامعة92.303عبيرهزاع الدين جمال شام6111801519

تشرين جامعة92.3منىاندرون محمد عمار6121805320

دمشق جامعة92.293ميادةالرفاعي غسان زينه6131801323

البعث جامعة92.293لمياءحديد انيس دنيز6141804121

دمشق جامعة92.283سهىحرفوش اكرم محمد6151802428

البعث جامعة92.28بدورأوزون نزار لين6161804385

حلب جامعة92.276ريمااستانبولي ياسر المقداد محمد6171807828

طرطوس جامعة92.276رغداءمقصود هيثم لبنى6181807172

حلب جامعة92.27نبيهةمرجانة المسيح عبد ابراهيم6191807829

دمشق جامعة92.26وفاءالمنفي سعيد جهاد محمد الرحمن عبد6201801666

حلب جامعة92.256ملكبريص فتحي أميره6211803302

حلب جامعة92.25غادهالمحمد وليد اماني6221803342

تشرين جامعة92.25رنادباليز انس خالد محمد6231805533

تشرين جامعة92.246جميلهخليل مظهر علي6241807076

البعث جامعة92.24ميساءشطارة الرحيم عبد يزن6251804572

دمشق جامعة92.236رغدةابراهيم عبدهللا محمد6261802397

دمشق جامعة92.226هيفاءسلوم حسان مضر6271802746

تشرين جامعة92.226مناليوسف لبيب حسن6281800728

تشرين جامعة92.223زوياحنا فادي موسى6291805586

طرطوس جامعة92.223أليداحبوس ابراهيم محمد6301807288

البعث جامعة92.22هدىالسباعي محمود بتول6311807864

تشرين جامعة92.22منالجلعود عهد ساره6321805126

تشرين جامعة92.216رفيقهديب علي جوزيف محمد6331805526

طرطوس جامعة92.206فاطمهمبارك علي آمنه6341806413

دمشق جامعة92.2أملالحاتم جهاد لين6351808607

حلب جامعة92.193علياءاالحمد محمود باهلل المعتصم6361807571

البعث جامعة92.193هالهبالن نبيل الرا6371804368
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دمشق جامعة92.193أملقبالن مأمون رهف6381801164

طرطوس جامعة92.193فيروزديوب حسين رفاء6391806781

تشرين جامعة92.193عبيرعدره مجيب ابراهيم6401804663

حلب جامعة92.186سوسنعمر الحاج جمال يوسف6411803908

البعث جامعة92.186شذاالخضر اياد حال6421804092

طرطوس جامعة92.173دعدحمود لؤي يوشع6431807552

دمشق جامعة92.173مهاآغا رجب محمد ابراهيم6441800188

البعث جامعة92.17سالمسلوم عوض حسام6451804085

تشرين جامعة92.16غادهحسون عصام ساره6461805132

تشرين جامعة92.156عبيراسماعيل حسان غزل6471807102

دمشق جامعة92.153ريماشحود الياس ريتا6481801236

طرطوس جامعة92.15حياةيوسف ايمن الباقر محمد6491807315

حلب جامعة92.143امينهاسود محمد علي6501803639

البعث جامعة92.14غدرانالسماعيل سعيد الكريم عبد6511804266

دمشق جامعة92.14مريمالباني الهادي عبد نور6521802987

البعث جامعة92.14ناهدحماده زياد طارق6531804248

دمشق جامعة92.136لينداذهبيه اسعد حليم6541800766

دمشق جامعة92.136نبالادنوف منذر ليث6551802210

دمشق جامعة92.126سهيرالزعبي قاسم حمزة6561800770

طرطوس جامعة92.123عائدهسليمان عادل فرح6571807126

البعث جامعة92.123نتالياصوان مدين توفيق6581804046

طرطوس جامعة92.123حفصهعاصي جميل خالد6591806700

دمشق جامعة92.123عهودعمار ابو رياض منيار6601802820

تشرين جامعة92.123هزارعيسى فادي اسامه6611804686

طرطوس جامعة92.113رحابخدام محمد حال6621806672

تشرين جامعة92.11غادهعلي محمد كامل6631807147

حلب جامعة92.11حلىبدوي الدين حسام ماهر6641803715

دمشق جامعة92.106منتهىعقله عدنان نزار6651802910

طرطوس جامعة92.103غيداءعلي حسين مجد6661807266

دمشق جامعة92.1ايمانبكار محمد سجى6671801394

حلب جامعة92.1لينامرعشلي جابر بشر6681803370

دمشق جامعة92.096فاتنجميل عمر لين6691802257

تشرين جامعة92.096هدىحداد نبيل صديق6701805208

دمشق جامعة92.096باسمهالعبد فارس محمد عمر6711801870

دمشق جامعة92.093منيرةاللولو ماهر رند6721801128

دمشق جامعة92.093حامض سحرالعمراني بشار حيدر6731800816

دمشق جامعة92.093تباركالغزالي غسان اسراء6741800270

تشرين جامعة92.086ايفليناخزام ثائر ماريا6751805457

البعث جامعة92.083ماريهجرجس سامي وسام6761804559

تشرين جامعة92.08اسمهانعروس أحمد ميس6771807381

حلب جامعة92.08جمانهحسين شيخ الحميد عبد عثمان6781803626

طرطوس جامعة92.08نادياأحمد سليم إسراء6791806389

دمشق جامعة92.076خلودسعد محمود بيان6801800533

تشرين جامعة92.073مجيدةمنصور عيد علي6811807057

طرطوس جامعة92.066لينداالحيلوني بسام يوشع6821807551

البعث جامعة92.063ودادعلي حكيم جمان6831804060

البعث جامعة92.046غيداءجبور نضال مجد6841804415

حلب جامعة92.04فيفيانكله قره اكرم زينه6851803511

حماة جامعة92.036فاتنشاكر امجد اسماء6861807877
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دمشق جامعة92.026ماهرهضللي جمال اسامه6871800256

حلب جامعة92.023شيريناحمد بحري شيروان6881803575

البعث جامعة92.02فائزهالديب عدنان ماريا6891804398

دمشق جامعة92.02سناءالعكله اكرم فاطمه6901801996

تشرين جامعة92.016سندريالياسين محمود حيدره6911804943

البعث جامعة92.016سهامندروس مخائيل جورجينا6921804072

تشرين جامعة92.013مدينهنبيعه ابراهيم همام6931805696

دمشق جامعة92.003فاتنبيشلي زهير مهند 6941802834

دمشق جامعة92جمانهمسعود يوسف سماء6951806042

طرطوس جامعة91.996نهلهعيد عادل يوسف6961807544

دمشق جامعة91.993خولهعبود هللا عطا احمد6971800234

تشرين جامعة91.99جورجيتياسمين عيسى سابين6981805121

دمشق جامعة91.99ريمهحداد تميم سليم6991801449

دمشق جامعة91.983فاطمةديب الدين بدر هللا عبد7001801682

طرطوس جامعة91.98تغريدبرهوم أديب غنى7011807879

حماة جامعة91.976آمنهطه المحمد عبدالمنعم يونس7021806370

تشرين جامعة91.973سمرالعبدي حاتم صالح7031805195

دمشق جامعة91.96هناءكوكش محمدفايز طارق7041801615

دمشق جامعة91.956جناةونوس الدين عز رغد7051801080

دمشق جامعة91.953سوزانكعيكاتي محمدماهر سميح7061801464

دمشق جامعة91.95حنانعبيد مؤيد كمي7071802105

طرطوس جامعة91.94حنهطحومي ناصر ميرنا7081807378

دمشق جامعة91.933حنانالسعدي جهاد ألمى7091800076

دمشق جامعة91.933سامعهكلش عبدالرحيم سميان7101801462

تشرين جامعة91.933زهرهميهوب علي شروق7111806965

دمشق جامعة91.933عائشهاالحمد زكريا آالء7121800071

البعث جامعة91.93غصوننعامه يوسف كنده7131804363

دمشق جامعة91.93رناالتكريتي براء محمد رند7141801125

دمشق جامعة91.91هزارالسيد مازن محمد خالد محمد7151802538

دمشق جامعة91.893ريمصطوف صبري ناهده7161802890

دمشق جامعة91.886ميساءشلش مفيد ميرنا7171802863

تشرين جامعة91.876سوسنمنصور مظهر بتول7181804752

دمشق جامعة91.873رودربيع مأمون جود7191800661

دمشق جامعة91.87سناءعمشة ابو نبيل براء7201807799

حلب جامعة91.866روعههالل الحميد عبد احمد7211803322

البعث جامعة91.866حسنالحصني نزيه محمد7221804423

دمشق جامعة91.863اميرهالمهاوش موسى جورج7231800682

دمشق جامعة91.86نجاحخلوف حاتم سيف7241801502

طرطوس جامعة91.853سوزينده باسل تاال7251806568

طرطوس جامعة91.853مانيامنصور صائب هديل7261807463

دمشق جامعة91.85غديرخديجه القائد تاله7271800556

حلب جامعة91.846ناتالياعزيزة عمر جنيد7281803400

دمشق جامعة91.84نبالسمره احمد يحيى7291803215

حماة جامعة91.83هيفاءالفتوحي البستاني الكريم عبد غنى7301806150

حلب جامعة91.83نهلةعاشور محمد أيمن7311803309

دمشق جامعة91.823هندسعد ابو الدين ناصر هديل7321803088

دمشق جامعة91.806وفاءالخجا ايمن يمان7331803253

دمشق جامعة91.803سوسنالجلم احمد شام7341801521

حماة جامعة91.803صفيةحسن أبو ماجد زياد7351806004
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تشرين جامعة91.8الهاماحمد حسن ريم7361805993

طرطوس جامعة91.793منالمحمد اكسم اشرف7371806478

تشرين جامعة91.79عبقيوسف حسين مي7381805587

دمشق جامعة91.786اكرامسعد محمود يوسف7391803272

دمشق جامعة91.786مريماسماعيل حسين عبدالكريم7401801712

طرطوس جامعة91.786سوسنسليمان احمد الرا7411807163

دمشق جامعة91.783امينهحمود عدنان مؤمنه7421802272

تشرين جامعة91.776نداءيوسف حسان خضر7431806712

دمشق جامعة91.773وفيقهنظام علي عدنان نبيل7441807815

حلب جامعة91.766هدىحرح محمود الهدى نور7451803864

دمشق جامعة91.766فاطمهايوب عدنان سيدره7461801501

حلب جامعة91.756ميساءايوبي علي محمد الرحمن عبد7471803595

دمشق جامعة91.756ميادهزياده حسين مالك7481802782

حماة جامعة91.753عائشهالباسط عبد مامون ابتسام7491805789

حلب جامعة91.753عهدمدبس سمير محمد ريما7501807827

تشرين جامعة91.753ربابالرحمن عبد ياسر لين7511805447

دمشق جامعة91.746ندىحرب ابراهيم علي7521801789

دمشق جامعة91.74منىحسين اكرم جعفر7531800631

حماة جامعة91.736داريندعدع راغب وليام7541806356

طرطوس جامعة91.736عزيزهحسن محمد علي7551807051

دمشق جامعة91.736سمرالشلق السالم عبد محمد فراس محمد7561802589

حلب جامعة91.733هالكردي طرشة الدين خير حال7571807964

دمشق جامعة91.73روضهالجباعي جادهللا النا7581802130

دمشق جامعة91.723سناءالدالي مشير احالم7591800195

دمشق جامعة91.72سوسنالعيسمي وليد شمس7601801539

دمشق جامعة91.716تغريدقدسي فادي جورج7611800683

حلب جامعة91.713سوسننداف محمود لجين7621803697

البعث جامعة91.7لبانهسليمان هيثم حامد7631804080

طرطوس جامعة91.696ضحىمهمدان نبراس محمد جنى7641806601

دمشق جامعة91.693عالالدين زهر عماد وعد7651803163

حلب جامعة91.693سميرهسمعان جوزيف كالديس7661803686

دمشق جامعة91.68غادهالشريف محمد علي7671801799

دمشق جامعة91.67منىكيروان مصعب إبراهيم7681800007

دمشق جامعة91.67ميادهزياده حسين سالم7691801433

دمشق جامعة91.663ساميهونوس غسان علي7701801807

دمشق جامعة91.663امامهعفوف علي أحمدحسام7711800027

حماة جامعة91.66رانيااألحمد جودت روان7721805982

دمشق جامعة91.66ليناغانم نجوم بشر7731800503

دمشق جامعة91.656فلكجمعه بسام رنيم7741801154

البعث جامعة91.65سمرمحمد كنين كريستينا7751804360

دمشق جامعة91.643سهيرالخجا محمد رغد7761801067

دمشق جامعة91.643غصونالخلف الحميد عبد بديعه7771800459

دمشق جامعة91.623فاطمهالصلخدي محمد سامر7781801379

دمشق جامعة91.613باسمهبكر ابو احمد براء محمد7791802520

حماة جامعة91.613فاتنمغمومة مسعف شهد7801806065

حلب جامعة91.613بديعهشواخ محمد حسام7811803418

دمشق جامعة91.6املسالم شيخ عامر عالء محمد7821802569

تشرين جامعة91.6الجندي زينبضوا انور عمار7831808584

البعث جامعة91.596انتصاراالحمد عدنان نور7841804522
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دمشق جامعة91.593هناءخزعل جهاد بشار7851800483

دمشق جامعة91.593لبنىالخياط عمار محمد غنى7861807816

دمشق جامعة91.593ماريحنا نخله الين7871800331

دمشق جامعة91.59رقيهالناس كل ياسر محمد احمد7881800236

تشرين جامعة91.586منىالحسين عبد وعد7891805716

دمشق جامعة91.586زبيدي ستخوالني  الرزاق عبد احمد7901800243

طرطوس جامعة91.583هيفاكامله زياد جورج7911806618

طرطوس جامعة91.58ازدهارخليل عمار هللا عبد7921807006

دمشق جامعة91.576سحرالجيوش ياسر فرح7931802028

دمشق جامعة91.566خولهحبش ياسين اسعد7941800276

تشرين جامعة91.566ماياديوب عدنان علي7951805273

طرطوس جامعة91.566جمانهعيسى فراس ندى7961807399

تشرين جامعة91.566غصونخليل معن بانة7971806521

تشرين جامعة91.563عبيرسلهب جالل راما7981804988

حلب جامعة91.56سهىفجله ربيع محمد نجالء7991803843

دمشق جامعة91.56االءعبيسي احمد مايا8001802326

دمشق جامعة91.556خلفهالزريق عبدهللا عمران8011801883

تشرين جامعة91.556سوزارخنيسه سمير الهادي علي8021805311

البعث جامعة91.553هالهمراد أيمن راما8031804131

دمشق جامعة91.553حياةحناوي احمد لينا8041802265

حلب جامعة91.546دعاءصقاللي مصطفى محمد8051803738

دمشق جامعة91.543مريمالمعسعس ايمن ربا8061801017

دمشق جامعة91.54فاتنهالطيان جمال خالد محمد8071802536

دمشق جامعة91.54لبنىحمدان جهاد الفقار ذو8081800936

حلب جامعة91.54فاطمهالكدور ماجد لميعه8091803700

دمشق جامعة91.54لينهحوريه هللا عبد نور8101802971

تشرين جامعة91.536نائلهالجردي منير بتول8111804751

حلب جامعة91.536ضياءحلبي المنعم عبد مصطفى8121803810

دمشق جامعة91.536عبيرمحسن خالد اسراء8131800272

دمشق جامعة91.536وفاءتباب رجب ياسين ريم8141801251

البعث جامعة91.536رويدىالزيتون عادل غيداق8151804317

دمشق جامعة91.533ايمانالشعار ظافر محمد8161802458

تشرين جامعة91.523رناغضبان احمد علي8171805259

حماة جامعة91.523ميادهمطر فراس ابراهيم8181805791

حلب جامعة91.52ميادهخميس ابو محمدنادر مصطفى8191803814

دمشق جامعة91.513ابتسامالباسط فاضل فراس8201802018

تشرين جامعة91.51صفاءحميدوش منذر علي8211805289

حلب جامعة91.51هيفاءدرزي بيار ليلى8221803702

دمشق جامعة91.51رويدهمال وليد روان8231801201

البعث جامعة91.503ثناءحسوا الحليم عبد الهادي عبد8241804275

طرطوس جامعة91.5رنايازجي الياس عفيف8251807026

دمشق جامعة91.5بديعةماردنلي قاسم زكريا8261801288

حلب جامعة91.5هدىجلب الدين بدر رزان8271807835

البعث جامعة91.493زكيهبري الكريم عبد لجين8281804373

دمشق جامعة91.49هيفاءفارس يوسف ساره8291801363

طرطوس جامعة91.486صفيهعلي علي آيه8301806434

تشرين جامعة91.486دينانصير سامي نويل8311805669

تشرين جامعة91.483هالهيونس احمد صبا8321805199

حماة جامعة91.483بيانالجعبو خالد منار8331806274
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البعث جامعة91.483رناعيسى سامر داليا8341804115

دمشق جامعة91.48سهامحسن عبدالكريم زانا8351801285

دمشق جامعة91.473أسماءسالم سعيد محمد معاذ8361802752

دمشق جامعة91.473نوالزعيتر محمدرضا محمدبشار8371802640

طرطوس جامعة91.463زكيهأحمد علي مقداد8381807355

حماة جامعة91.46بدريةصبح شيخ أحمد حازم8391805893

تشرين جامعة91.456رناجابر عمار تاال8401804798

حماة جامعة91.45فاطمهالكبب حشاش جهاد اسراء8411805812

تشرين جامعة91.45حياةديب محمد خالد أحمد8421804591

تشرين جامعة91.45هاالسليمان عادل زينه8431805119

دمشق جامعة91.446هدىالنادر هللا نصر ابراهيم8441800190

البعث جامعة91.44هناءقاسم نبيه محمد8451804431

دمشق جامعة91.44اقبالعلي بو وسيم اسامه8461800263

تشرين جامعة91.433اعالمقبالن عادل حسين8471804901

حماة جامعة91.43فاتنطالع سلوم الياس8481805822

دمشق جامعة91.413خلودالدركزنلي ماهر ياسر8491803196

حماة جامعة91.413ظاللجابر الرحيم عبد ابراهيم8501805794

تشرين جامعة91.413فاطمهاسماعيل عيسى علي8511805258

دمشق جامعة91.413فاطمهالعالن خير محمد هبة8521803041

طرطوس جامعة91.41سمريونس محمد حال8531806657

دمشق جامعة91.41سهاميوسف احمد حسن8541800726

حلب جامعة91.406شذىدعبول سامر أحمد نور8551803855

دمشق جامعة91.406مهاحبيب علي غيث8561801961

تشرين جامعة91.403تهامهكنعان ابراهيم نور8571805641

دمشق جامعة91.4وسامالشحاده حسان هيا8581808500

دمشق جامعة91.4إبتسامنمير هشام باسل8591808624

حماة جامعة91.396ندىنيوف علي   أبي8601805749

تشرين جامعة91.39رانيهدرويشو يحيى الناصر عبد8611805231

حلب جامعة91.386جميلةعبدالرحيم علي مصطفى8621803812

دمشق جامعة91.38رابعهناصر محمد براءه8631807593

حلب جامعة91.38سلوىريحاوي عمار شهد8641803569

طرطوس جامعة91.38ميرفتمحسن يوسف احمد8651806468

تشرين جامعة91.38ميساءبرهوم محمد العابدين زين علي8661805312

طرطوس جامعة91.37ليلىالرضوان محمد أمل8671806410

دمشق جامعة91.363ظاللالنمر خالد رشا8681801044

دمشق جامعة91.363منىالسرماني عدنان مهند8691802831

دمشق جامعة91.363سناءشيخه مأمون يمان8701803245

حلب جامعة91.363ملكالخليل مصطفى محمد8711803741

حماة جامعة91.36هالهترك هشام سلمان8721806031

دمشق جامعة91.356فاطمةعمر الشيخ سامر جلنار8731800641

دمشق جامعة91.353غادةمزيان سامر مؤيد محمود8741802666

دمشق جامعة91.35حنانعيساوي أسامة محمد محمد8751802485

دمشق جامعة91.35نهادالعالن بسام سوزان8761801487

دمشق جامعة91.346فلكعمر الشيخ نضال مصطفى8771802741

البعث جامعة91.346نوفهمحمد أحمد علي محمد8781804450

دمشق جامعة91.343رناااليوبي بشار محمد ليث8791802209

حلب جامعة91.343ثناءلبابيدي زكريا ايمان8801803349

دمشق جامعة91.343ايمانالناصر شامان هللا عبد8811801688

دمشق جامعة91.34دياالالجبان ياسر محمد جودي8821800668
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دمشق جامعة91.336سلمىحمزه عامر مالذ8831802774

دمشق جامعة91.336املعباس فواز الحسين8841800310

تشرين جامعة91.333تغريدبالل شوكت داليا8851806719

دمشق جامعة91.333عابدهالطحان جهاد احمد8861800212

دمشق جامعة91.33باديهالدين ابوزين عادل صبا8871801576

تشرين جامعة91.33أمينهجابر بهجات منار8881806273

دمشق جامعة91.323ميساءالعك احسان رايه8891801012

البعث جامعة91.32املسليمان مصطفى طارق8901804249

حماة جامعة91.32ريمااألسود مهند هاني8911806320

دمشق جامعة91.316عبيربغدان جهاد داني8921800876

البعث جامعة91.313الهامعياش محسن حسن8931804088

البعث جامعة91.306انتصارالسليمان جمال مريم8941804467

دمشق جامعة91.303رنامحمد رافت محمود8951802665

دمشق جامعة91.3سناءرستم محمد رند8961801124

دمشق جامعة91.293ريمالحلبي جهاد عماد محمد8971802574

دمشق جامعة91.29عبيرالجردي محمد يوسف8981803263

تشرين جامعة91.29فاتنبدور حكمت رهف8991806802

دمشق جامعة91.29عبيرساميز هللا عبد نورا9001807796

دمشق جامعة91.29عنايهالعقباني جهاد كرستين9011802090

دمشق جامعة91.29رانيهصالح صفوان مقداد9021802773

دمشق جامعة91.286الخير أمهللا خير الدين محيي كلير ناديا9031802886

دمشق جامعة91.286صباالسعدي احمد ماهر9041802322

حماة جامعة91.286عائدةالشعراني خضر فرح9051806166

طرطوس جامعة91.273ماريسولالصائغ رامي كارول9061807143

دمشق جامعة91.27آمنهالزعبي ربيع دانيه9071800888

دمشق جامعة91.266فاطمهقدار طاهر بانه9081807821

دمشق جامعة91.266امليرسالن ابو نايف وئام9091803143

دمشق جامعة91.266رناادهم زهدي محمود9101802652

دمشق جامعة91.26أسماءالعودات أمين محمد مجد9111802365

طرطوس جامعة91.26جميلةهللا عبد علي يوسف فاطمة9121807119

دمشق جامعة91.256رغداءراشحه ابراهيم خليل محمد9131802540

تشرين جامعة91.253لنامهنا غسان كرم9141805395

دمشق جامعة91.25لينهعرفه بارع ساره9151801366

دمشق جامعة91.246سلوىالجرماني غازي كنان9161802107

دمشق جامعة91.24عزيزهالقطان سهيل محمد آية9171800128

تشرين جامعة91.236جنانسليمان الدين عماد أسامه9181804599

دمشق جامعة91.233أميرهسليمان حسن ريم9191801271

دمشق جامعة91.226هبهبارودي محمود غنى9201801943

دمشق جامعة91.216وفاءاالشقر غسان بتول9211800450

تشرين جامعة91.216كنانهعليا سمير أحمد9221804586

دمشق جامعة91.21نعمتديبه عدنان محمد9231802471

دمشق جامعة91.206هويدازهره القادر عبد ساره9241801341

تشرين جامعة91.206بشرىمبيض زهير تركي محمد9251805532

دمشق جامعة91.2سليمةالقداح موسى هديل9261808619

تشرين جامعة91.196شذىسلهب وفيق البتول9271804704

تشرين جامعة91.186نجلهداود موسى ايفا9281804733

دمشق جامعة91.186رناحبي محمد هشام محمد9291802623

دمشق جامعة91.183مروهمحاسني مؤمن النا9301802142

تشرين جامعة91.176عايدهقزق يوسف محمد9311805521
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تشرين جامعة91.17يسرىسليمان علي يارا9321805723

البعث جامعة91.166هدىلبن أبو الدين عماد طارق9331804250

حلب جامعة91.16يسرىعريان محمد رؤى9341803446

طرطوس جامعة91.146صباالشيخه غسان نور9351807433

البعث جامعة91.146ريماالحايك محمود الدين صالح جودي9361804066

دمشق جامعة91.143ميرفتمحيسن محمد عمر9371801868

دمشق جامعة91.143سونياالدين زين ناصيف محمد ريم9381801263

تشرين جامعة91.143سناءابراهيم الناصر عبد اسامه9391804689

دمشق جامعة91.14غريتاحصارلي قوج نبيل باتريسيا9401800426

دمشق جامعة91.13منىالماضي عوني ايسر نور9411802967

طرطوس جامعة91.126زيناعباس عمار يارا9421807506

تشرين جامعة91.123صباحديبو غياث شادي9431805183

دمشق جامعة91.123نائلهالجبه يحيى أبرار9441800006

دمشق جامعة91.123فيروزعرابي محمود بشار9451800496

دمشق جامعة91.123هدىالمنعم عدنان محمد ريما9461801277

البعث جامعة91.12حنانعمار جمال هناء9471804548

حلب جامعة91.12سلوىاألحمد محمد سامي9481803521

حلب جامعة91.113أملقدور محمد حسن9491803420

دمشق جامعة91.11فوزيهالحسين عثمان موسى9501802838

دمشق جامعة91.11سمرالجوابره فواز بشير9511800513

دمشق جامعة91.11سعدىالحمود اياد ايهم9521800423

البعث جامعة91.106هناءبشاره عاصم ريتا9531804176

تشرين جامعة91.096ميرفتميهوب احمد محمود9541807850

دمشق جامعة91.086اميرهاحمد وفيق ريم9551805990

حماة جامعة91.083مائدهالشعار أحمد نور9561808182

طرطوس جامعة91.083هدىيوسف محمد كنان9571807157

طرطوس جامعة91.08انتصاراحمد وحيد حال9581806660

البعث جامعة91.076ريمحصاوي الغني عبد الدين نجم9591804506

حلب جامعة91.063مريممصطفى الدين نظام نور9601803854

دمشق جامعة91.056صفاءخالد ماجد رغد9611801094

دمشق جامعة91.043ثناءيازجي ماجد محمد رند9621801127

دمشق جامعة91.036الفاخوري ندىالفاخوري مازن عدنان9631801727

تشرين جامعة91.036حنانصافي علي أحمد9641804594

دمشق جامعة91.03سمرالدالي نبيل علي9651801818

دمشق جامعة91.026آمنهشباط الحكيم عبد منار9661802794

حماة جامعة91.026ايمانالسراج ضرار محمد محمود9671806253

حلب جامعة91.026ابتساممقرش محمد مجدالدين9681803722

دمشق جامعة91.023حسيبهعطيه عدنان فاتن9691807899

دمشق جامعة91.02ناريمانطحاوي عماد راما9701800961

تشرين جامعة91.02وفيقهشحود ماهر عالء9711805255

تشرين جامعة91.016ناريمانصبح فواز زينه9721805120

حلب جامعة91.013هالةدركزنلي وهبي أحمد هيا9731803881

دمشق جامعة91.013ميادةالرفاعي غسان ماسة9741802302

حلب جامعة91.013سجىابوشعر ارمنازي طالل سدره9751803537

دمشق جامعة91.013كنازالشرقاوي جمعه راما9761800997

حماة جامعة91.006غادةاسماعيل حمزة منار9771806275

دمشق جامعة91.003خولةعودة امين زهرة9781801291

دمشق جامعة91.003أمينهغنام جهاد مفيده9791802772

تشرين جامعة91الهامابراهيم نعمان غيث9801805355
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حماة جامعة91ناريمانعزوز حسين ريتا9811805985

البعث جامعة91اناهيدسحلول عاصف فرح9821808592

طرطوس جامعة90.996لواحظديبو نضال حال9831806659

طرطوس جامعة90.99سهاالظماطي ماجد باسم9841806518

البعث جامعة90.986لينداقباقيبو شعبان الدين حسام عمرو9851804308

دمشق جامعة90.986رناالنصير ماهر سميره9861801466

حلب جامعة90.986ناديهعاليا الدين اياد احمد العال شمس احمد9871803327

دمشق جامعة90.98جاكلينحسن رشاد علي9881801802

دمشق جامعة90.976وجيهااالغواني نبيل اسراء9891800273

دمشق جامعة90.973فاتناسماعيل فواز نور محمد9901802617

تشرين جامعة90.963نديمهريحاوي محمد ليلى9911805438

تشرين جامعة90.963هالهشاطر زهير حسين9921807846

حلب جامعة90.96إيمانالدين شمس محمد عبدالعزيز9931803617

حماة جامعة90.956رزانورار مصعب لمى9941806182

طرطوس جامعة90.953يسرىريا زهير علي9951807047

حماة جامعة90.95سعدىزيد موسى محمد9961806233

البعث جامعة90.95غادهورده ابو عامر رائده9971804126

حلب جامعة90.95كوثرنحيل اعرابي احمد محمد9981803730

دمشق جامعة90.946هبهبوزالعسل محمدهيثم النا9991802141

دمشق جامعة90.943رجاءداغستاني شامل محمد نشأت محمد10001802613

تشرين جامعة90.933منالميهوب جهاد ليث10011807202

حماة جامعة90.933ريماالحدب الرحمن عبد أيه10021805787

حلب جامعة90.933نسرينميشو محمد مجد علي10031803641

دمشق جامعة90.93هندركاب وفيق مجد10041802366

دمشق جامعة90.93مريمالباشا حسين بتول10051800453

تشرين جامعة90.923سوسنالخير تميم ايهم10061804742

حماة جامعة90.923فلكعلي الشيخ محمد منيب10071806278

البعث جامعة90.923ليناالحبال محمدغسان يمان10081804577

دمشق جامعة90.92غصونالسل ابو مهند ندى10091802906

تشرين جامعة90.913نهىمفتي محمدحسان عزه10101805240

تشرين جامعة90.906زينهبدر جورج ماريا10111805458

حلب جامعة90.906ميادهقطان عمر ساميه10121803526

البعث جامعة90.9منتهايوسف جرجس ساره10131804204

دمشق جامعة90.896ابتسامسخنيني وائل محمود10141802663

البعث جامعة90.883جميلهشاهين محمود المجد10151803979

تشرين جامعة90.876حنانبدران غالب هيا10161805701

طرطوس جامعة90.866نوالعيسى محسن محمود10171807327

دمشق جامعة90.866انتصارالعليان هواش ساره10181801354

تشرين جامعة90.866منىوهيبه تركي عمار10191805322

دمشق جامعة90.863راغدهالدهنه بسام رهف10201801181

طرطوس جامعة90.86فاطمهصقر ياسر رامي10211806760

دمشق جامعة90.856نجاحالسيد عدنان الهادي عبد10221801708

دمشق جامعة90.856عزيزهعلي الحاج عويد شهد10231801548

البعث جامعة90.85رانيهموسى محمد بشير10241804037

حماة جامعة90.85بدورحالق هللا عبد الجبار عبد10251806088

حماة جامعة90.846مهجهسكر ميالد ربيع10261805951

حلب جامعة90.843شذىشحرور اكرم لمى10271803699

البعث جامعة90.843روعهويس نزيه محمد عمار10281804303

طرطوس جامعة90.84رناعاصي وسيم هيثم10291807484
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دمشق جامعة90.84آمالحمامجي باسيل دونابل10301800911

البعث جامعة90.84فلايررستم نشيد علي10311804287

تشرين جامعة90.836ليناسليمان قيس رهف10321805038

دمشق جامعة90.83هالالعربيد أيمن عدي10331801736

دمشق جامعة90.83ندىالطحان هللا ضيف محمد بتول10341800449

تشرين جامعة90.826وديعهشوربا الهادي عبد قسوره10351805382

حلب جامعة90.823زينبعيسى عمادالدين محمدمحسن10361803793

تشرين جامعة90.823منىحنا انطانيوس جورج10371806616

دمشق جامعة90.816نهلهعبدو موسى رشا10381801041

دمشق جامعة90.81وفاءالجامع خدام تميم محمد يمان10391803249

تشرين جامعة90.806عزيزهحسون درغام فاتن10401806156

طرطوس جامعة90.803روالسليمان عهد تاالماريا10411806569

حماة جامعة90.803رجاءمحسن محسن أمثل10421805769

دمشق جامعة90.8رائدهالنداف فريد روان10431801191

البعث جامعة90.796سمرالدرويش طارق زينه10441804193

دمشق جامعة90.796هيامموسى ماهر ساره10451801352

دمشق جامعة90.793لينداجعفر حكمت سالف10461801423

حلب جامعة90.786سلوىشحم فايز جود10471803406

طرطوس جامعة90.783انتصارحسن غياث زينب10481806865

دمشق جامعة90.783مريماحمد احمد روان10491801189

تشرين جامعة90.78صفاءالعجي صالح عالء10501805253

دمشق جامعة90.78فاتنهشماع السيد عزت محمد آالء10511800062

دمشق جامعة90.776ملداءنجار احمدعزالدين حسن10521800733

دمشق جامعة90.773هناداالخوري غسان فراس10531802021

دمشق جامعة90.773امينهالكعود خضر صالح10541801573

حلب جامعة90.766ختامالكردي بشير المهدي محمد10551803751

دمشق جامعة90.76نوالمرهج سليمان حيدر10561800817

حماة جامعة90.75طلهاصفر تمام زينه10571806013

طرطوس جامعة90.74سوسنمنصور مصطفى احمد10581806466

حماة جامعة90.733غادهمحمد اديب بتول10591805839

دمشق جامعة90.733ختاماحمد محمد ايه10601807802

دمشق جامعة90.73فريدهالبيك اللطيف عبد هللا عبد10611801684

دمشق جامعة90.73بثينهجحا محمود لين10621802258

تشرين جامعة90.726معينهخيربك بلسم ريم10631807848

حلب جامعة90.72وفاءعلوة محمد براء10641803362

تشرين جامعة90.71ليناجوبي شارل كبريل10651805393

دمشق جامعة90.71هبةربه عبد الناصر عبد يمان10661803251

دمشق جامعة90.71فاتنالخالدي نبيل يامن10671803212

تشرين جامعة90.706رجاءخيربك عادل جودي10681804849

دمشق جامعة90.7حنانعثمان عماد احمد10691800220

حلب جامعة90.7هدىمنصور خير محمد ثناء10701803394

دمشق جامعة90.69حمدهفياض فاتح محمد أحمد10711800014

تشرين جامعة90.686وصالاسماعيل نصر كريم10721807152

تشرين جامعة90.683سهامصابور جوني وجد10731805710

دمشق جامعة90.683فاطمةاإلبراهيم كامل مصطفى10741802732

حلب جامعة90.683رقيهبكرو وليد آيه10751803312

حلب جامعة90.683فاطمهكنجو مرشد هشام10761803876

دمشق جامعة90.683فوزيهاحمد ديب علي10771801805

دمشق جامعة90.68كفاحالدرويش موسى الحمزه10781800311
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طرطوس جامعة90.68رانياسعود ياسر يزن10791807525

دمشق جامعة90.67ناريمانرافع مروان مروه10801802706

دمشق جامعة90.666هناءبطاح ايليا نايا10811802895

دمشق جامعة90.666نجاحبكري عماد لين10821802235

حلب جامعة90.666عهدبهلوان نديم محمد غيث10831803657

حلب جامعة90.666اسماءالخرفان توفيق الزهراء فاطمة10841803666

دمشق جامعة90.663نسريننفاع معن هاشم10851803035

البعث جامعة90.66فهميهالحمدان منذر حسام10861804084

حلب جامعة90.656فاطمهنحوي هيثم أحمد10871803280

حلب جامعة90.653وهيبهمبيض أحمد مرام10881803804

البعث جامعة90.653ايمانوسوف غسان هاني10891804537

طرطوس جامعة90.646ميمحمد نزار يوسف10901807547

دمشق جامعة90.64فدوةحالوة عرفات هزار10911803092

دمشق جامعة90.64روالخنيفس بسام اليان10921800325

تشرين جامعة90.636صفاءحمادي خالد االء10931804700

دمشق جامعة90.63مريمسنيور محمد حسين10941800741

دمشق جامعة90.63ميساءالنابلسي بسام جودي10951800678

دمشق جامعة90.63مهامكارم حمزه كريم10961807801

دمشق جامعة90.626فضهالسالم عيد فايزه10971802015

دمشق جامعة90.623ساميهبيضون وجيه هدى10981803072

تشرين جامعة90.623عبيرغالونجي زياد محمد10991805501

حلب جامعة90.623ايفونصايغ يوسف الياس11001803339

دمشق جامعة90.62ريتاقدور الحاج حسان ريم11011801246

حلب جامعة90.62رهفصبحان وحيد الدين مجد11021803721

طرطوس جامعة90.616سفيتالنامعوض عصام أندريه11031807880

حلب جامعة90.616هديرالدويك العلي المنعم عبد آية11041803304

تشرين جامعة90.616لمازعرور خذيمه علي11051805261

دمشق جامعة90.61ابتسامالماوردي احمد علي11061801796

حماة جامعة90.603اسراءالحموية عمار عمر11071806138

تشرين جامعة90.6زينباشقر غسان كرم11081805400

دمشق جامعة90.6أحالمحجازي عمر فرح11091808507

تشرين جامعة90.6أملاسماعيل هيثم محمد11101807851

دمشق جامعة90.593وفاءحيدر ايمن عالء11111801767

دمشق جامعة90.59منىالخطيب محمد رغد11121801062

البعث جامعة90.59حنينعمه طوني رانيا11131804139

تشرين جامعة90.583سميرهعصيفوري ياسر هاني11141805679

دمشق جامعة90.583ريمالبرم سامي محمد11151802460

حلب جامعة90.573غفرانمسعود احمد سنا11161803549

حلب جامعة90.573مريشمديه علي جهاد11171803401

تشرين جامعة90.573رتيبهكيخي محمد لين11181805442

دمشق جامعة90.573فاطمهالرفاعي احمد علي11191801790

دمشق جامعة90.57املصبوره عدنان محمد نهى11201802931

البعث جامعة90.563وعدالمحمد صالح مرح11211804461

دمشق جامعة90.563حناناسماعيل رجب هللا عبد11221801676

دمشق جامعة90.563نهلهداود نمر ديانا11231800916

دمشق جامعة90.563سمرالخولي خليل هيا11241803128

حلب جامعة90.556ايناسبوشي يوسف سنا11251803553

حلب جامعة90.556اسمهانبالل وليد سوزين11261803559

طرطوس جامعة90.553نهادشاهين محمد ماري11271807224
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حلب جامعة90.55هالةجميلي محمد آالء11281803297

دمشق جامعة90.546اكتمالعساف كليم كارال11291802082

حلب جامعة90.54ازدهارحسن حاج نضال يمان11301803901

طرطوس جامعة90.54ليناحسن لؤي الفقار ذو11311806745

دمشق جامعة90.54خلودصافي حسان محمد دياال11321800912

دمشق جامعة90.536رشاكليسلي أديب محمد فاروق11331801984

دمشق جامعة90.536وفاءعزام محمد حمزة11341800771

البعث جامعة90.53فاطمهسلمان بركات علي11351804288

دمشق جامعة90.516هالهالضابط رافع زينب11361801314

طرطوس جامعة90.513غفارسلمان الدين مجد سنا11371806937

حلب جامعة90.513غيثاءزمار الدين بدر محمد11381803732

تشرين جامعة90.51نهلىمريشه بسام سليمان11391805161

حلب جامعة90.51محاسنقنواتي زكريا محمد ريان11401803493

البعث جامعة90.506ثويبهالخالد اللطيف عبد اميرة11411803990

البعث جامعة90.506هالهعاصي انعام محمد احمد11421803961

دمشق جامعة90.503انعامقطيط أسعد محمد سارة11431801336

دمشق جامعة90.5سوزانحليمه المعين عبد انس11441800370

تشرين جامعة90.496ميسونالرنتيسي سامي محمد11451808457

البعث جامعة90.496سماهرماضي ماضي رغد11461804147

طرطوس جامعة90.483سهيالمخول ملحم بشرى11471806560

دمشق جامعة90.476ودادحمزه ياسر عمار11481801845

دمشق جامعة90.47وفاءشاروا نبيل جيسيكا11491800704

البعث جامعة90.463لمياءالنكدلي صبحي االء11501803977

دمشق جامعة90.463سعادجنيد أحميد زينب11511801317

طرطوس جامعة90.46ميسالحزوري محمود رهف11521806805

دمشق جامعة90.456ايمانالشاهر غازي مروه11531802711

دمشق جامعة90.456زبيدهعبود اللطيف عبد ياسمين11541803203

حماة جامعة90.453رجاءشب الرحمن عبد اسامة11551805810

حلب جامعة90.453عائشةالجربان علي مية11561803831

دمشق جامعة90.45وعدحسين وحيد غفار11571801930

طرطوس جامعة90.443امتثالديوب سمير رغد11581806775

دمشق جامعة90.443كلستانسليمان احمد ارمانج11591800250

دمشق جامعة90.44روعهالصفدي شاهر وسيم محمد11601802628

حماة جامعة90.436عائشةالحمو محمد أحمد11611805755

دمشق جامعة90.433سحرعلي ماجد تقى11621800591

طرطوس جامعة90.43بثينهمحسن نزيه شهد11631806971

تشرين جامعة90.426ساميانصير زياد نوار11641805632

البعث جامعة90.426ندىالمنزلجي منيب محمد عمرو محمد11651804451

البعث جامعة90.42ميادهالبريجاوي  حكم شريح11661804237

حلب جامعة90.42رانيةبرغل حسين صالح11671808281

دمشق جامعة90.41منيرهملقط اللطيف عبد غفران11681801940

دمشق جامعة90.403نعيمةستيتية هشام يمنى11691803261

طرطوس جامعة90.403سمرالسلوم حسان أحمد11701806377

حماة جامعة90.393رناالحمود زياد ظافر محمد11711806245

دمشق جامعة90.393عفيفهراجحه داود سليم نورا11721803017

طرطوس جامعة90.39سهىامام محمدوليد جودي11731806610

طرطوس جامعة90.39رحاباحمد محمود براءه11741806545

تشرين جامعة90.39بديههبوعيسى وفيق نوار11751805633

طرطوس جامعة90.38خلودعرنوق فوزي ديما11761806732
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دمشق جامعة90.38صفاءالمناسترلي تحسين بشر11771800504

دمشق جامعة90.38لمىالصواف محمد رضا أحمد11781800025

تشرين جامعة90.376فاتنمحمد ايمن ليالس11791807206

دمشق جامعة90.373فيحاءالبطحيش مصطفى سالم11801801370

حلب جامعة90.373اسامهكربوج الدين ناصر محمد الدين فخر محمد11811803770

تشرين جامعة90.373بشرىعيسى معروف هديل11821805693

تشرين جامعة90.37هدىعثمان وسام األيهم11831804697

دمشق جامعة90.366نايفهفخر ابو نشأت رغيد11841801104

البعث جامعة90.366مريمحميدان محمد لمى11851806183

دمشق جامعة90.363امالكامل نبيل بشار11861800488

طرطوس جامعة90.363نداءنظام نظام ساره11871806887

طرطوس جامعة90.36ميساءسليمان آصف آنجي11881806415

تشرين جامعة90.36عائدهيوسف غصوب اشرف11891804693

طرطوس جامعة90.353ليلىشعبان معين محمد11901807295

دمشق جامعة90.353ربيعهالدين غرز محمد كمال11911802102

دمشق جامعة90.35هباالنفاخ روحي محمد الرحمن عبد11921801658

تشرين جامعة90.346سمرسرور حسن ايمن11931804738

حلب جامعة90.346امينهالحسن وليد جودي11941803411

حلب جامعة90.346رابعةالسماعيل جمعة أحمد جودي11951803410

طرطوس جامعة90.336سجىيوسف محمود أبي11961806373

دمشق جامعة90.333املهللا العبد محمود اوس11971800380

حلب جامعة90.33غفرانبيضون اسماعيل مصطفى11981807351

دمشق جامعة90.33تغريدالترزي ايمن محمد ليليان11991802225

دمشق جامعة90.33مهامدخنه عماد يوسف12001803271

طرطوس جامعة90.33سناءمنصور محمد حيدر12011806690

حلب جامعة90.32ليلىاندراوس بولص طوني12021803587

تشرين جامعة90.32رغيدهالجردي محمود حيدر12031804934

دمشق جامعة90.316فاطمهشعبان مفلح محمد12041802448

دمشق جامعة90.316روضهمحمد محسن حمزه12051800778

تشرين جامعة90.316عائدهجناد طالل هايدي12061805680

طرطوس جامعة90.31رحابحسن جابر مصطفى12071807352

حلب جامعة90.31لينامحمد شيخ نذير جوان12081803402

دمشق جامعة90.306حياهالدين نصر عماد رواء12091801185

البعث جامعة90.306داليهطحان الحليم عبد فرح12101804332

حلب جامعة90.3غزال بشرىمعراوي فادي غنى12111808571

طرطوس جامعة90.296ريمهمبارك وائل علي12121807079

حلب جامعة90.296لبنىالخلوف فاتح عال12131803629

تشرين جامعة90.29ابتسامنظام ابو جابر راما12141804982

تشرين جامعة90.29ميرناخربوط نبيل أميرة12151804621

تشرين جامعة90.28يسيرهأسد نديم حيدر12161805920

دمشق جامعة90.276منىالماضي عوني ايسر مجد12171802359

تشرين جامعة90.273سوسنمحمود احمد دانيال12181806720

طرطوس جامعة90.266ميادهشعبان الحميد عبد حسن12191806649

حماة جامعة90.26كفاحالفيلي الكريم عبد عالء12201806117

دمشق جامعة90.256هالابوصعب صفوان آيه12211800153

دمشق جامعة90.25هيامعامر علي خزامى12221800841

طرطوس جامعة90.246سميرهجابر خليل يزن12231807528

حماة جامعة90.243غفرانالحداد مازن رؤى12241805942

دمشق جامعة90.24ايناسهللا العبد مهند إباء12251800002
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حلب جامعة90.236بتولالحسينو حمود عمر12261803649

دمشق جامعة90.236نجاحالنهار هايل محمد12271802450

دمشق جامعة90.233بثينهشاهين منهل الياس12281800323

دمشق جامعة90.23هناءالراوي المحمد شاكر هدى12291803076

البعث جامعة90.23والدهالنويجي محمدالعلوش زياد محمد12301807702

دمشق جامعة90.23عرنهعسالي خالد اسامه12311808108

طرطوس جامعة90.223خلودالشمالي محمد جمان12321806591

دمشق جامعة90.223كوثرالجهني غسان همام12331803106

دمشق جامعة90.22ندىزينب امين عالء12341801780

دمشق جامعة90.21منالالمؤيد محمدحسام دانه12351800871

حلب جامعة90.21خولهحسن محمد عمر12361803645

دمشق جامعة90.206نهلهكبابه كميل كرم12371802094

دمشق جامعة90.206منتهىالزعبي شاهر حليمه12381800768

تشرين جامعة90.206سناءمنصور محمد يحيى12391805733

دمشق جامعة90.203ريمحماده محمد يزن محمد12401802637

البعث جامعة90.203نزيهاعوده مجيب ساره12411804206

دمشق جامعة90.196هدىالحارس محمدانور نورالهدى12421803020

دمشق جامعة90.183رزانالفوال جالل ماسه12431802307

دمشق جامعة90.183انطوانيتجبلي جورج ساره12441801349

دمشق جامعة90.18رفيدهالحسين محمدحسام اماني12451800338

حلب جامعة90.18خاتونطراقجيان واسكين ميغري12461803837

دمشق جامعة90.166رغدالخلف بسام سالم12471801432

تشرين جامعة90.16لقاءمعال أحمد علي12481806122

البعث جامعة90.153انعامالعلي غالب زينه12491804191

دمشق جامعة90.153خلودالدين نصر اسعد قمر12501802060

حماة جامعة90.153رحابالرصيص ابراهيم زهراء12511806003

تشرين جامعة90.15سكينهغدير سهيل هللا عبد12521805226

البعث جامعة90.15رفاعيهحاميش حسام غيثاء12531804316

البعث جامعة90.15نوالالعلي عبدهللا هبا12541804540

تشرين جامعة90.146نهلهمحمود زيد اماني12551804721

حلب جامعة90.146شيرازيوسف حاج عمار محمد بشير محمد12561803756

دمشق جامعة90.143سوسنمندو رامز االله عبد12571801640

تشرين جامعة90.143مهانحلوس الكريم عبد أحمد12581804587

البعث جامعة90.14لورااسعد بدران كارول12591804342

دمشق جامعة90.14سمياالصغير أمين محمد عمير12601801893

تشرين جامعة90.14سعادطيفور لؤي آيه12611804635

دمشق جامعة90.136لمعاتالشربجي محمد احمد12621800216

دمشق جامعة90.133باسلهسنوبر أمين محمد بكر أبو محمد12631802500

دمشق جامعة90.13منالغانم فؤاد ريتا12641801235

طرطوس جامعة90.13هندعبدهللا عماد سامر12651806907

طرطوس جامعة90.126فاطمهالقابقلي صالح ميرنا12661807377

تشرين جامعة90.126اسمهانسليمان يوسف ميس12671807384

حماة جامعة90.123اكتمالعواد ميشيل أوس12681805774

دمشق جامعة90.12هدىالشرع سالم عرين12691801743

طرطوس جامعة90.116راغدهغانم غسان علي12701807064

دمشق جامعة90.113ريمالصبيخان اكرم باهلل المعتز12711800316

تشرين جامعة90.113خلودخدام احمد كريم12721807154

البعث جامعة90.113جورجيتشحود المسيح عبد يارا12731804569

تشرين جامعة90.11منىعبدهللا سلمان زينه12741805115
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تشرين جامعة90.106سماهراحمد السيد هللا العبد احمد فرح12751805378

حلب جامعة90.106وفاءالدخيل خليل الرحمن عبد12761803599

تشرين جامعة90.1منهلفضه فضل الكميت12771804711

تشرين جامعة90.096يمناالخرس فايز ياسمين12781805730

دمشق جامعة90.093فاطمهغيه نايف دعاء12791800896

دمشق جامعة90.086رائدهيزبك السالم عبد البراء12801800305

حلب جامعة90.083بتولحللي عمار اميره12811803345

دمشق جامعة90.08فوزسالم فؤاد ثريا12821800618

دمشق جامعة90.08نهلهباكير حاتم حمدي12831800769

دمشق جامعة90.076جمانةغريري ميسان تاال12841800551

دمشق جامعة90.076سهاالحسين مالك مضر12851802749

طرطوس جامعة90.076لمىسقور محمد يزن12861807526

دمشق جامعة90.073هناءالمحمد حسين امل12871800342

تشرين جامعة90.073رناإحسان طالل آية12881804627

دمشق جامعة90.07ريمهبركات زهير هللا عطا12891801750

دمشق جامعة90.06جمانهالرواشده يوسف رؤى12901800939

تشرين جامعة90.056ريماصالح مصطفى عبدهللا12911807008

حماة جامعة90.046ضياءالخطيب ربيع محمد احمد12921805797

دمشق جامعة90.036املهواري محمد غنى12931801946

البعث جامعة90.036ميساءالخضر رياض اسماء12941803975

تشرين جامعة90.033فروسينبشور سامي جورج12951804855

دمشق جامعة90.03عالالسيوفي عماد نجم12961802900

دمشق جامعة90.023رفاهالحلبي صفر الدين عماد رنيم12971801135

تشرين جامعة90.023تغريدجديد مازن أحمد12981806375

دمشق جامعة90.016آمالكمال ادهم يارا12991803191

دمشق جامعة90.016جيهانالشتيوي اكرم حال13001800751

حماة جامعة90.016هالهالعوير عامر عبيده13011806107

تشرين جامعة90.013رغداءاسعد احمد راما13021804986

دمشق جامعة90.013لينامحمد سعيد الرا13031802129

دمشق جامعة90.013منىعميره بسام منار13041802807

حلب جامعة90.01عفافجباره محمد الدين نور فهد13051803673

البعث جامعة90.006سمرالحمدان غسان نغم13061804518

حلب جامعة90.006رقيهاللجي حمزه ريان13071808171

البعث جامعة90.003مرفتجرجس فاروق جويل13081804077

طرطوس جامعة90.003ليلهحسن حسين سامي13091806909

دمشق جامعة89.996لمىاللحام معتز عمر13101801880

تشرين جامعة89.996رقيهخضور موفق آيه13111804655

دمشق جامعة89.996نهىالشاعر جمال نصار13121802918

حماة جامعة89.996سميهالسليمان الحمدو احمد رانيا13131805949

طرطوس جامعة89.993جميلهجنود فؤاد آيه13141806440

دمشق جامعة89.993منالالعكش الدين حسام روان13151801199

دمشق جامعة89.99فاطمهمعطي عمر نور13161802978

حلب جامعة89.986املشريف مصطفى نور13171803859

دمشق جامعة89.986سالفهرزق خالد لين13181802242

دمشق جامعة89.983صفاءالمصري عباس مصطفى هللا عبد13191801681

البعث جامعة89.98لينااالحمد نادر لين13201804386

حماة جامعة89.976لميسالقطريب محمد أحمد13211805750

دمشق جامعة89.973نوالنصار خليل كنان13221807156

دمشق جامعة89.973هيفاءبطيخه نذير محمد روان13231801198
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تشرين جامعة89.97غزوهاحمد امين سومر13241805178

دمشق جامعة89.966براءهقرقماس ايمن سونيا13251801494

تشرين جامعة89.963سالفةحسين حاج ظافر محمود13261805541

البعث جامعة89.96هندبرهوم يقظان ايليا13271804000

دمشق جامعة89.96نعيمهاألحمر غسان قمر13281802062

تشرين جامعة89.956أملعلوش نورالدين مايا13291806212

دمشق جامعة89.956رغدهايبو سعيد هدى13301803073

دمشق جامعة89.956مهاطحان قره نزار محمد نور13311803003

حماة جامعة89.953فاطمهاالحمدالسبتي تميم هشام13321806336

دمشق جامعة89.953أميرهالبربور بسام حنين13331800793

تشرين جامعة89.946ميساءاسماعيل ابراهيم محمد13341805512

حلب جامعة89.943دليداعنبرجي مصطفى هللا عبد13351807834

دمشق جامعة89.943لماالصباغ ويس الحاج رياض تاله13361800554

دمشق جامعة89.94فاطمهقدار طاهر بتول13371807817

تشرين جامعة89.936ميساءعلي محمود تيماء13381804809

دمشق جامعة89.933زينبيونس نصير ليال13391802201

دمشق جامعة89.93شذاالعزيزي محمد كوثر13401802121

طرطوس جامعة89.93ربىعيسى عيسى عال13411807027

حلب جامعة89.93بشرىعابدين ياسر محمد رؤى13421803448

طرطوس جامعة89.923غيداءاحمد المنذر حنين13431806684

حلب جامعة89.92خولهجاويش عادل وفاء13441803892

تشرين جامعة89.913فتاةقاسم جودات ورد13451805713

حلب جامعة89.913ظاللاحمد السيد ساهر محمد العابدين زين13461803506

تشرين جامعة89.91سمرخيربك خليل زينب13471805103

دمشق جامعة89.906مهىبيلساني أشرف سنا13481801467

حلب جامعة89.906نسيبةالبوباح محمد حال13491803425

دمشق جامعة89.9ميرنايازجي نزار وهبه13501803173

البعث جامعة89.9غيداءجبور نضال معن13511804470

دمشق جامعة89.896هناءحسن حسن نور13521802986

دمشق جامعة89.896الخير زادعباس عدنان اسيل13531800291

دمشق جامعة89.893ندىالمزاوي الرحمن عبد محمد13541802481

تشرين جامعة89.89نوالسرحيل جهاد زينب13551801318

دمشق جامعة89.883سناءزويهد اسامه تمام13561800598

دمشق جامعة89.88ايمانهللا عبد ابو عرفان تمام13571805872

حلب جامعة89.876خولهسلطان فائز سنا13581803550

دمشق جامعة89.873جمانهالدوس بسام بيان13591800541

دمشق جامعة89.873هدىحصيني ابو نعيم محمد عمر13601801873

حماة جامعة89.873مريماستانبولي انور حال13611805909

دمشق جامعة89.87هالالرزاق العبد هللا عبد علي محمد13621802570

دمشق جامعة89.87مطيعهقالوشه قاسم حنين13631800791

حلب جامعة89.863ايمانديابي سامي جالل13641803395

حلب جامعة89.863ريماالقدور حسام أحمد مريم13651803806

تشرين جامعة89.86زينهمرعي غسان مرعي13661805553

حلب جامعة89.86فاطمهالمحمدزين فيصل ايمان13671803351

البعث جامعة89.856وعدالسلوم رعد غدير13681804311

تشرين جامعة89.85رناوهبه ابراهيم طارق13691805210

تشرين جامعة89.85هدىمحسن زهير آية1370168876

دمشق جامعة89.846زينةغنيمة واسم اماني13711800336

دمشق جامعة89.84هالهعلي اسعد نزيه اليسار13721800329
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دمشق جامعة89.84أميمهرمضان موسى علي13731801793

دمشق جامعة89.836اميمهعبسي مازن منال13741802811

دمشق جامعة89.833غوازيطعمه احمد عباده13751801636

حماة جامعة89.833سمرالعمر أمين حذيفة13761805895

دمشق جامعة89.833اسماءدلوع موفق محمد13771802453

دمشق جامعة89.823دينيزبيرم رامز محمد روشن13781801218

دمشق جامعة89.823سماهرنقرش سعيد عطاف13791801752

تشرين جامعة89.82رشاجاموس خضر رهف13801805041

دمشق جامعة89.806نادياالمحمد رامز النا13811802145

حلب جامعة89.806لطفيةخلوف ميسر آية13821803306

طرطوس جامعة89.803عبيرشباني هيثم الرحمن عبد13831807003

البعث جامعة89.803نوراافيوني محمد آالء13841807870

دمشق جامعة89.8سمحاءعبيد وائل الدين بهاء13851800521

دمشق جامعة89.796ربىمحمد اياد لمى13861802182

حلب جامعة89.793ذكاءزرز جورج نديم13871803844

البعث جامعة89.793نجدهابراهيم مدين يارا13881804564

دمشق جامعة89.793رانياالعوابده عماد غيد13891801966

طرطوس جامعة89.79لينهعيد محمد آيه13901806439

تشرين جامعة89.786هالهيونس احمد ديانا13911804960

حلب جامعة89.786نهىجلب مهند شهد13921803567

دمشق جامعة89.783دانياالمبيض باسل جواد محمد13931802530

دمشق جامعة89.78يسارالعزمي بسام رؤى13941800952

دمشق جامعة89.776خالديهالصالح العبود محمد فرح13951802040

دمشق جامعة89.773هدىنخله سهيل ميريلال13961802869

دمشق جامعة89.766هدىمعيكه العزيز عبد عمار13971801848

حماة جامعة89.763لوديالديوب ديوب سالم13981806030

دمشق جامعة89.76عائدةالغنوم احمد محمد13991802447

تشرين جامعة89.756آسيادرويش وهب بهاء14001804790

دمشق جامعة89.753عائدهرهبان اسامه آيه14011800171

دمشق جامعة89.75ميسونبحصاص فؤاد هند14021803118

تشرين جامعة89.73ميساءسليمان حسين علي14031805268

دمشق جامعة89.726هدىحنيفه قاسم راما14041800970

حلب جامعة89.726ابتسامعكله أحمد بيان14051803374

حلب جامعة89.726هناءالوهاب عبد محمد جودي14061803409

دمشق جامعة89.726بيانعرابي مروان فؤاد14071801973

حلب جامعة89.723نورجناوي ميشيل كريستيل14081803684

تشرين جامعة89.723غادهخضر عدنان حيدره14091806695

دمشق جامعة89.72وفاءبنور هللا عبد عال14101801757

تشرين جامعة89.72جميلهعبيد مصطفى اماني14111806499

دمشق جامعة89.716احكامالقلعاني ناهي قيس14121802071

دمشق جامعة89.71ارتفاعالنويصر ماهر عمر14131801874

حلب جامعة89.71فداءالصباغ خليل خليل محمد حسنى14141807831

حماة جامعة89.706غاليةالرشواني عزام محمد حمزه14151805913

دمشق جامعة89.703انشراحعواد محمد رنا14161801116

دمشق جامعة89.7هنادياليوسف خالد محمد14171808625

تشرين جامعة89.696سارهبدور احمد روان14181805047

طرطوس جامعة89.69ندىشربا معين يارا14191807501

البعث جامعة89.69يسرهالرحيم عبد سعاده ربيع14201804141

تشرين جامعة89.686ميساءصطوف راسم ايفا14211804734



التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2019-2018الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

 العالي التعليم وزارة

الدوام جامعةالفرز معدلاألم اسمالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسلي رقم

حماة جامعة89.686سليمهصواف عيسى حبيب14221805894

تشرين جامعة89.683وفاءسلطان منال سالف14231801417

حماة جامعة89.676جيهانديوب وليد ماري14241806204

دمشق جامعة89.673رحيمهحمو الدين خير سوار14251801485

البعث جامعة89.673عبيربريمان محمد شهد14261804240

تشرين جامعة89.673لميسحسون عيسى حيدر14271804936

تشرين جامعة89.663أميمهيوسف عدنان أسامة14281806387

دمشق جامعة89.66ريماالدغلي احسان محمد خير محمد14291802544

حلب جامعة89.66فرحهعمر محمود سلمى14301803547

البعث جامعة89.66رنازغبي اسعد بيلسان14311804042

دمشق جامعة89.656وفاءالشربجي محمد ميار14321802845

طرطوس جامعة89.653أميرهعلي طالب يمانا14331807534

البعث جامعة89.653هيفاءالجوراني ثائر نظمي14341804515

دمشق جامعة89.65ليناالدين بهاء حسن محمد احمد14351800199

دمشق جامعة89.646امنهحلواني بديع محمد ريم14361801243

البعث جامعة89.64فادياالونوس محمود بتول14371804014

تشرين جامعة89.64فاطمهعلي علي حسن14381806645

دمشق جامعة89.636سمرالباشا انيس كارول14391802083

دمشق جامعة89.636ريمامرعشلي انطوان ادوارد14401800249

حلب جامعة89.636فاطمةدملخي الحكيم عبد زاهر محمد14411803763

دمشق جامعة89.633سحرفرانسيس الياس حازم14421800709

دمشق جامعة89.626كينازشعالن خلدون أمان14431800087

تشرين جامعة89.626لبنىناصيف نور نعم14441805623

دمشق جامعة89.623خديجهبيدق اسماعيل عالء14451801779

تشرين جامعة89.62يسرهعجيب أمين سنا14461806047

تشرين جامعة89.62ايمانحمزه محمد حمزه14471806674

دمشق جامعة89.613ماجدولينفندي غياث آرام14481800032

دمشق جامعة89.613بثينهمرعي حسن لمياء14491802187

البعث جامعة89.61دانيهعلوان حمزه محمد عزمي محمد14501804448

طرطوس جامعة89.61سميرةيوسف محمود حسن14511806641

تشرين جامعة89.606فاطمهميهوب غاندي منار14521805573

حلب جامعة89.603صبحهاليوسف احمد موسى14531803829

دمشق جامعة89.6اليكسعبود مروان فارس14541808616

طرطوس جامعة89.6رويدهيونس المنعم عبد تيماء14551806574

حلب جامعة89.586روالكبه محمد صبحي محمد14561803764

تشرين جامعة89.583ريمهديوب محمد مريم14571807342

دمشق جامعة89.583سميرهموسى شيخ احمد شاهين14581807647

دمشق جامعة89.58وصالمصلح ياسين مؤيد14591802275

تشرين جامعة89.576سميهمصطفى اسامه مايا14601807253

دمشق جامعة89.573رجاءالقطشة فائز محمد14611802492

حلب جامعة89.573فاطمهعبدي بوزان دلشين14621807619

حلب جامعة89.57نجودناصر ماهر ايالف14631807830

تشرين جامعة89.563مارياوزان الحليم عبد احمد سامر14641805139

دمشق جامعة89.563فاتنالحليبي فراس لجين14651802174

تشرين جامعة89.56رائدهحميدوش ناجي بشار14661804777

دمشق جامعة89.556انعامهالل وسيم رشا14671801047

البعث جامعة89.553ميسونمخول برهان رامي14681804135

دمشق جامعة89.543مريماحمد عبدالرزاق أمجد14691807580

دمشق جامعة89.543هنادهدبوره علي محمد دلع14701800910
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دمشق جامعة89.536سميرهمسلماني هيثم محمد14711802440

دمشق جامعة89.536روليناالحلو حسان محمد رغد14721801090

تشرين جامعة89.533أسمارزق راتب آالء14731804605

دمشق جامعة89.53مرامطيفور احمد ايهم14741800425

تشرين جامعة89.53رناحسين حاج مأمون محمد مضر14751805570

تشرين جامعة89.526ليلىحسن صفوان آيه14761804654

تشرين جامعة89.516نوراعساف نزار علي14771805284

تشرين جامعة89.513براءهفحام سعيد محمد الكريم عبد14781805222

دمشق جامعة89.513وصالاللحام يوسف امنه14791800351

حماة جامعة89.513ياسمينعشمه نعيم ميراي14801806285

تشرين جامعة89.506دعدقبيلي لؤي علي14811805260

البعث جامعة89.506هناءساعود عيسى ريم14821805994

دمشق جامعة89.503شيرينالخطيب عبدالستار شهد14831801547

دمشق جامعة89.5غزوهالمحمد العبد تامر عنود14841808608

دمشق جامعة89.5رناالسلق همام محمد شام14851808489

دمشق جامعة89.5عبيربلور ديب محمد رنيم14861808656

طرطوس جامعة89.5سميهعباس علي ديمه14871806734

دمشق جامعة89.496دانابرازي سامر بنان14881800519

دمشق جامعة89.486ملكالباقوني احمد آالء14891800065

حلب جامعة89.483خديجةحلو باسل أحمد حمزة محمد14901803759

تشرين جامعة89.48ايمانشريقي فادي فاروق14911805365

البعث جامعة89.473ريمعوارك بسام محمد راما14921804127

حماة جامعة89.47مروةاليوسف بشار شهد14931806067

دمشق جامعة89.47دياناعبدالحفيظ احمد بهاء14941800520

دمشق جامعة89.46ماريديب ابو فايز فادي14951801981

طرطوس جامعة89.46هدىغنام حسين علي14961807031

دمشق جامعة89.456نادياالبلخي راتب عبدالرحمن14971807896

طرطوس جامعة89.453عبلىبرهوم يوسف آالء14981806400

دمشق جامعة89.45رجاءزيتون دحام ايهم14991800421

تشرين جامعة89.443غصونرمضان ابراهيم عمار15001805319

دمشق جامعة89.436عائدةطه احمد الهدى نور15011803009

تشرين جامعة89.433تغريداللطيف عبد نضال علي15021805272

البعث جامعة89.43ليدياديوب جرجس دانيال15031804119

تشرين جامعة89.426نعمىحسن سامر نور15041805645

تشرين جامعة89.426سعادمكيس عمار خديجه15051804946

حلب جامعة89.423دعدحجار زكريا احمد15061803315

دمشق جامعة89.42ريامهالل الكريم عبد رغد15071801084

تشرين جامعة89.416روالحالج صبحي الناصر عبد15081805230

دمشق جامعة89.413سمرشرف همام دعاء15091800902

دمشق جامعة89.41ريماللدعه بشار الهادي عبد15101801707

دمشق جامعة89.41ودادعاجي محمدزين رانيا15111801009

دمشق جامعة89.406علياميا علي نور15121802977

طرطوس جامعة89.406ريتاعيسى امطانيوس غريسا15131807100

البعث جامعة89.4سناءالحيدر محمد عصام15141804281

تشرين جامعة89.396سهاممظلوم حسام صبا15151806985

دمشق جامعة89.393ابتسامسراقبي احمد هللا عبد15161801686

تشرين جامعة89.393رانيهسلطون يحي أشرف15171806392

دمشق جامعة89.39ايرينااالسعد حسام ريم15181801240

تشرين جامعة89.386ليالسدباغ مالك بدر15191804767
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طرطوس جامعة89.386ميساءحسن نجم بتول15201806538

حلب جامعة89.383نسرينسويد محمد عمر15211803647

دمشق جامعة89.376ليناالشلبي ايمن محمد نور15221802952

تشرين جامعة89.376كلثومحسين فرحان محمد15231805525

دمشق جامعة89.37غاندهاالحمد أحمد غزل15241801928

حماة جامعة89.366احالمعبيدو لؤي كرم15251806174

دمشق جامعة89.366بثينهالصباغ بشير الدين عالء15261801781

دمشق جامعة89.366ميساءالقدسي مجاب احمد نور15271802956

دمشق جامعة89.366رنادعمش تيسير ريم15281806825

تشرين جامعة89.363نغمحلوم علي زينب15291805090

دمشق جامعة89.363زبيدهفرحات زياد محمد يمان15301803248

تشرين جامعة89.353منىخزامه مزيد علي15311807036

البعث جامعة89.35ريمتامر غازي تامر15321804045

حلب جامعة89.35نورزاكري خالد محمد محمدصبحي15331803789

حلب جامعة89.35بشرىعنداني نضال طارق احمد15341803328

البعث جامعة89.35سهامديب ديب انجيليك15351807866

حلب جامعة89.35شادنبكبوك الدين بدر محمد15361803749

طرطوس جامعة89.346نجاحدلول محمد فرح15371807129

دمشق جامعة89.34حميدهاليونس عفيف خالد15381800835

دمشق جامعة89.336ساميهخير أبو خالد سلمان15391801441

دمشق جامعة89.336يسرىالبوشي مرعي روان15401801194

طرطوس جامعة89.333ريماالحايك سمير حال15411806656

دمشق جامعة89.33ايمانقاسم حسن سالف15421801416

البعث جامعة89.326اسمهانعلي نبيل خالد15431804113

دمشق جامعة89.323عنايهجاموس بدر احمد15441800226

طرطوس جامعة89.32سوسنشعبان نضال سامي15451806910

طرطوس جامعة89.32منيرهعلي حيدر بالل15461806563

دمشق جامعة89.313نجوىسمسميه نصوح محمد مروه15471802709

دمشق جامعة89.313حياهابراهيم موفق كاتيا15481802079

البعث جامعة89.313ندىالعبود محمد علي15491804292

تشرين جامعة89.313ميجوريه ماهر علي15501807069

دمشق جامعة89.31داللالقادري عمر غفران15511801937

حماة جامعة89.306لميهالقاسم حاتم محمد مريام15521806264

دمشق جامعة89.306بشرىملحم رفعت هيا15531803122

دمشق جامعة89.303ملكغره ابو مصطفى معتز15541802763

البعث جامعة89.3دانيهحاكمي ثابت محمد نسرين15551808734

دمشق جامعة89.3دعدشكري طالل آيه15561800152

دمشق جامعة89.3سماهرمحفوري رمضان الرا15571802127

البعث جامعة89.296رقيهابراهيم سمير يوسف15581804581

تشرين جامعة89.293سهيرعثمان سامي ميرنا15591805599

حماة جامعة89.29بسمهالهزاع محمود جود15601807600

دمشق جامعة89.29رانياركاب رائد محمد رؤى15611800950

دمشق جامعة89.286هدىدياب فايز فراس15621802017

تشرين جامعة89.286سحربدور وائل نور15631805642

دمشق جامعة89.286حنانفواز مروان يوسف15641803269

طرطوس جامعة89.28صافينازحسن محمد دينا15651806737

حلب جامعة89.28أملالشلبي نضال محمد االء15661808745

تشرين جامعة89.28منىضاهر رامي جاد15671804815

دمشق جامعة89.273منىالسلطي حليم محمد هال15681803099
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دمشق جامعة89.273هندصقور نصار مجد15691802372

دمشق جامعة89.273حياةحسن يوسف رقيه15701801108

دمشق جامعة89.27عهودسوادي جهاد بدور15711800458

دمشق جامعة89.27غادهصبح يزيد سالم15721801434

دمشق جامعة89.263دياناالخلف باسم اندريه15731800364

تشرين جامعة89.263لينداحرفوش محمود ناتالي15741805612

حلب جامعة89.26شاميرانجرناز ابراهيم أحمد15751803282

طرطوس جامعة89.256ابراهيم سجيعهمحمود خضر دعاء15761806729

دمشق جامعة89.256صفاءالنونو اسامة محمد جودي15771800666

دمشق جامعة89.253ازدهارفرح حسين امنه15781800350

تشرين جامعة89.25هناءسليمان عماد احمد15791804671

البعث جامعة89.246ميسونالخواجه االله عبد حسان محمد15801804440

دمشق جامعة89.246ربابحميد ايمن محمد15811802410

دمشق جامعة89.243حليمهغيالن يوسف الدين صالح15821801594

حلب جامعة89.236باسلهحيدر خالد احمد15831800232

دمشق جامعة89.236ميساءالطحان هيثم معاذ15841802756

طرطوس جامعة89.236داللحمدان محمد خضر15851806706

دمشق جامعة89.233ايماندلة الدين عز انس15861800374

دمشق جامعة89.233قمرالخالق عبد عصام راما15871800978

حماة جامعة89.23هاديهقسوم تيسير دانيا15881805933

البعث جامعة89.226نهادغصه نيروز لمى15891804378

طرطوس جامعة89.226ازبرنسامنصور اياد اميره15901806503

طرطوس جامعة89.223ثناءعمار عمران محمد15911807274

حماة جامعة89.22اسماءحيدر خلدون حسن15921805898

طرطوس جامعة89.22غادهمنصور محمود ميس15931807379

دمشق جامعة89.216ايمانكفري سمير زين15941801299

تشرين جامعة89.216ريمنوفل بشير زينه15951805118

دمشق جامعة89.213حنانحواط اكثم انجي15961800362

حماة جامعة89.21صفاءحماده غسان ميس15971806290

طرطوس جامعة89.21ميرفتخضر حسين االء15981806480

حلب جامعة89.21ميادهبريج عمر الرحمن عبد15991803596

البعث جامعة89.206موزهصالح محرز آيه16001803956

حلب جامعة89.206رزانمهندس ياسر محمد جودي16011803407

البعث جامعة89.203سوزانزيتون علي عمار16021804301

تشرين جامعة89.2بشرىطالب حسن حسام16031806635

البعث جامعة89.19كواكبديوب طالب ملهم16041807873

تشرين جامعة89.19احالمعجيب مهند سعيد16051805150

البعث جامعة89.186لمياديوب احمد سلوى16061804222

طرطوس جامعة89.186عبيرقرنفلي انيس محمود16071807323

تشرين جامعة89.183حنانجبيلي محمد ريم16081805068

دمشق جامعة89.173رناالبقاعي الدين عماد مصطفى16091802734

البعث جامعة89.173ايمانزيدان وليد محمد سعيد محمد16101804445

تشرين جامعة89.173ابتسامابراهيم عقل لين16111805441

البعث جامعة89.17هالاالخوان موفق محمد امل16121803989

دمشق جامعة89.166فتوححموي سامر ايه16131800415

دمشق جامعة89.163وحيدهحمزه عادل كارول16141802085

حماة جامعة89.156فاطمهالناصر حسين سلمى16151806032

طرطوس جامعة89.153ابتسامحبيب نبيل بتول16161806531

حلب جامعة89.153اسماءآغا أسعد براءه16171803363
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دمشق جامعة89.146زمردهرمضان خضر امل16181800344

طرطوس جامعة89.143نايلهنصر جابر كنده16191807160

البعث جامعة89.14ندىغربال اكرم عدنان محمد16201804447

تشرين جامعة89.136اولغايونس اسامه حبيب16211807859

تشرين جامعة89.133غنيهالقصيبي محمد هبه16221805686

حلب جامعة89.126رنابستاني زكريا محمد محمد16231803746

تشرين جامعة89.126رنامراد عبدو جويل16241804872

دمشق جامعة89.123كوكبغنيم جمال اسامه16251800262

طرطوس جامعة89.12سحرأحمد طالل أحمد16261806382

دمشق جامعة89.12وصالالعبد جودت ابراهيم16271800193

دمشق جامعة89.116صفاءالقالش شاهر بشرى16281800507

دمشق جامعة89.116سوسنالحق عبد عدنان مجد16291802361

طرطوس جامعة89.11علىاحمد عبدو عزيز16301807020

طرطوس جامعة89.106انعامعلي محمد علي16311807034

دمشق جامعة89.1منارالحريري هيثم صفاء16321808613

طرطوس جامعة89.093نوالعلي جابر مايا16331807250

حماة جامعة89.09عهدحالق صفوان مروه16341806263

تشرين جامعة89.09غادهديوب قصي دثار16351804951

دمشق جامعة89.086نسرينكحيل محمود شادي16361801512

طرطوس جامعة89.083عبيرخلوف فيصل خولة16371806717

دمشق جامعة89.08رناأحمد علي مريم16381802725

دمشق جامعة89.076رسميهالشعشاع جمال شمس16391801540

البعث جامعة89.076مهاسحلول ايمن هيا16401804550

دمشق جامعة89.076عبلهادريس قاسم روان16411801188

البعث جامعة89.076ابتساممبارك نبيل آيه16421803953

تشرين جامعة89.073بثينهبندق ابراهيم ريم16431805059

طرطوس جامعة89.073رملةعباس فرحات محمد16441807304

حلب جامعة89.073مهاجليالتي محمود حال16451803429

دمشق جامعة89.06غيداءاألغواني وليد عمر16461801881

دمشق جامعة89.056امينهأبوالكاس محمود ايمان16471800394

البعث جامعة89.056بشرىالعوض بشار يمام16481804575

دمشق جامعة89.053نجاحالسل ابو خلدون حمزه16491800773

دمشق جامعة89.05هداالحليبي مازن بيان16501800527

دمشق جامعة89.05حنانارشيد ابو حسن محمد16511802418

تشرين جامعة89.046ناديهالمحمد صالح زينب16521805111

دمشق جامعة89.046وفاءالحموده انس غنى16531801952

حلب جامعة89.046كنداجمول محمد هيا16541803885

دمشق جامعة89.043فيحاءبرهوم آصف علياء16551801824

حلب جامعة89.043جمانةالدين محي محمد رغد16561803473

دمشق جامعة89.036كرجيهقلعجي خالد محمد الهدى نور16571803014

دمشق جامعة89.033جمانهخليل ياسر ساره16581801356

دمشق جامعة89.033رغدهالراشد مازن الهام16591800320

دمشق جامعة89.033كريمهرشراش طالل نور محمد16601802620

دمشق جامعة89.023نجالطحله بسام محمد تاال16611800549

دمشق جامعة89.016عائشهسلطان حسن محمود16621802649

تشرين جامعة89.016ماريضومط الياس جورجيت16631806619

دمشق جامعة89.013عزيزةصالح اسماعيل دعاء16641800894

حلب جامعة89.013كلودكوسان جاك فيريل16651803674

دمشق جامعة89سحرعجاجي زهير محمد موسى16661808499
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دمشق جامعة89ناديانصر كمال سلمى16671801445

تشرين جامعة89نجوىمنصور عدنان العابدين زين16681806007

دمشق جامعة88.996منالسلمون الدين نور محمود16691802659

تشرين جامعة88.993ميساءابراهيم معلى عليا16701805313

دمشق جامعة88.993وفاءدردر أيمن لمى16711802185

حماة جامعة88.99خديجهقاسم أبو نجدات ليث16721806188

حلب جامعة88.983هزارسواس الدين عماد نبهان محمد16731803774

حماة جامعة88.98أميرةالعمر ممدوح هللا عبد16741806097

دمشق جامعة88.98منتهىاألطرش موفق مرهف16751802694

تشرين جامعة88.98نهيلهاسعد محمود علي16761805278

تشرين جامعة88.976سهادجديد حكمت ابتسام16771806449

حماة جامعة88.976نورتوما غازي دينا16781805940

دمشق جامعة88.973سحرالحلبي صالح روان16791801203

طرطوس جامعة88.97الهاممصطفى مفيد عبير16801807014

دمشق جامعة88.97مهاعبيدو حسيب محمد هللا هبة16811803051

حلب جامعة88.963صفاءسالت أحمد رغد16821803470

دمشق جامعة88.96سحابفرحه وليد علي16831801813

دمشق جامعة88.953رالالجوده بسام عيسى16841801899

طرطوس جامعة88.946ريمامحمود بسام اسامه16851806470

حلب جامعة88.943خديجهرشيد بهجت شيار16861803574

البعث جامعة88.943مرامالعباس احمد زينب16871804187

دمشق جامعة88.943سعادالعك يوسف أنس16881800109

طرطوس جامعة88.943عائدهزيفه نزيه وسيم16891807491

حلب جامعة88.943ريمسماقيه محمدمازن لين16901803703

دمشق جامعة88.94الهامبيطار الكريم عبد ماريا16911802285

البعث جامعة88.936سعدهاسعد عيسى روني16921804175

دمشق جامعة88.936اميرهاالغواني وفيق محمد احمد16931800231

دمشق جامعة88.936سهىشقره ابو اياد منيرفا16941802823

طرطوس جامعة88.936إيمانابراهيم علي ليث16951807199

دمشق جامعة88.93منىالكيالني محمد أبي الحارث16961800307

تشرين جامعة88.926سماحالحميدي محمد ديب محمد16971805535

حماة جامعة88.926ايمانالصمصام حميدان مازن سهير16981806053

تشرين جامعة88.916سناءبستون عزت مايا16991805481

دمشق جامعة88.916هندعبدالرحيم رياض غفران17001801936

تشرين جامعة88.91تغريدمرقبي خالد هيا17011805703

حلب جامعة88.91اولغاشحرور محمود دانيه17021803439

دمشق جامعة88.903رحابالكمخلي هللا فيض زاهده17031801286

تشرين جامعة88.9دياب منالجوريه محمد يوسف17041808582

دمشق جامعة88.9منالالرز ايمن سامر17051801384

دمشق جامعة88.9آالءهاشم باسل شهير محمد17061802554

دمشق جامعة88.9ماجدهالواحد عبد خلدون سلمى17071801444

دمشق جامعة88.893سهيرالجاموس مأمون رهام17081801158

حماة جامعة88.893علي لينامنصور انيس يوسف17091807545

حلب جامعة88.89غنوهالعلي ماهر يمامه17101803900

طرطوس جامعة88.883ربامحمد علي هيا17111807477

تشرين جامعة88.87سهىمحمود تيسير رؤى17121804972

البعث جامعة88.87هيامالونوس حسن محمد17131804437

دمشق جامعة88.87مهازباد هشام كريم17141802099

حلب جامعة88.87غصونسالم محمد عمر17151803646
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دمشق جامعة88.866ملكالشلبي بسام طارق17161801614

حلب جامعة88.863خولهغده ابو خالد سدره17171801408

دمشق جامعة88.863وعدعثمان فراس مياس17181802853

دمشق جامعة88.863امنهشبعانيه هللا عبد الدين نور محمود17191802667

دمشق جامعة88.863مهاالبني وائل محمد مؤمن محمد17201802598

دمشق جامعة88.856ماويهاليوسف محمود دانيه17211800882

دمشق جامعة88.856ميسونالمقت احمد نزار17221802912

دمشق جامعة88.856ندىمريم الدين عالء رغد17231801085

تشرين جامعة88.853وفاءخليل منذر تيم17241804805

دمشق جامعة88.85سامهكنامه مازن ناديا17251802885

دمشق جامعة88.85فداءمصطفى ابراهيم العابدين زين17261801303

البعث جامعة88.85رناالشمالي طالل كارين17271804350

دمشق جامعة88.85زبيدهالبواب ظافر محمد راغد محمد17281802547

دمشق جامعة88.846ايمانالمصري يوسف مجد17291802363

دمشق جامعة88.843تهانينصري ياسر محمد شام17301801523

طرطوس جامعة88.836هناءغازي سلمان الين17311806498

حلب جامعة88.836هنديهحلبي نايف عمر17321803651

البعث جامعة88.836داللجديد محمد ساره17331804200

دمشق جامعة88.833رجاءعواد نبيل رؤى17341800942

دمشق جامعة88.83نادياحرح مروان نور17351802965

طرطوس جامعة88.83نوفل أنادلول حسان علي17361807041

البعث جامعة88.83اسيمهمقدسي سمير مجد17371804416

حلب جامعة88.83صفاءالخشن وضاح بيان17381803376

البعث جامعة88.826ريمسليم عماد حازم17391804079

دمشق جامعة88.823حنانغيه ابراهيم مروه17401802710

دمشق جامعة88.82هناءالقليح محمد معروف17411802767

دمشق جامعة88.816ايمانالصباغ  منير محمد رند17421801122

دمشق جامعة88.813وفاءحسين رافت رنيم17431801156

دمشق جامعة88.813فيروزغومخوي سعد سالم17441801428

تشرين جامعة88.813عائدهيوسف يعقوب حسن17451804888

حلب جامعة88.813رناكالرجي الجبار عبد سعد17461803540

دمشق جامعة88.813ختامالسلوم علي صبا17471801580

تشرين جامعة88.81وصالاحمد نجدات ياسمين17481807509

دمشق جامعة88.81رشانعمان خالد محمد17491802494

تشرين جامعة88.81ليلىطنطاوي بدر هللا عبد17501808738

دمشق جامعة88.806مهاغيا بدر ايهم17511800424

طرطوس جامعة88.8مايداعلي علي نغم17521807413

حلب جامعة88.796رهفسلطان مازن حال17531803426

حلب جامعة88.796رغدنجيب محمد وائل17541803887

البعث جامعة88.796املديوب جرجس بشار17551805846

دمشق جامعة88.793هناءالفوال مروان محمد وسام17561803152

حلب جامعة88.793منالالدائم عبد رائف الدين نور17571803862

دمشق جامعة88.79هنىالشومري نبيل قمر17581802064

حماة جامعة88.79جهيدهالخطيب رافع محمد العزيز عبد17591806091

دمشق جامعة88.786نايلهحسن عصام حافظ17601800712

حلب جامعة88.783مايدهنجار خاجيك نتالي17611803842

البعث جامعة88.783جويدهجنب ابو يحيى مي17621804482

دمشق جامعة88.78رائدهخربوطلي عمر سدره17631801399

دمشق جامعة88.78شاديهسيف وليد زينه17641801328
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حلب جامعة88.776رندةخوري قيصر يوسف17651803904

دمشق جامعة88.773ليناعوض كميل فادي17661801978

دمشق جامعة88.77امانيمطر محمد همسه17671803111

دمشق جامعة88.77فوازهحسين الحاج بشار هللا هبه17681803067

حلب جامعة88.766نورهالشيخو حميد ضياء محمد17691803766

البعث جامعة88.766كلودواكيم بسام جاد17701804050

البعث جامعة88.763فتاهدياب ياسين آرام17711803916

حلب جامعة88.76لينامرعشلي جابر مجد17721803720

دمشق جامعة88.756فريزهمحمد محسن غيث17731801956

تشرين جامعة88.753املسقور مازن يارا17741805721

دمشق جامعة88.746خانمفليون الدين حسام براء17751800465

تشرين جامعة88.743نسرينسعيد هيثم رغد17761805011

دمشق جامعة88.74ميادىالسلمان موسى يارا17771803177

دمشق جامعة88.733عالالطباع سعيد محمد فاروق17781801985

طرطوس جامعة88.733مهىناصر الدين نور نايه17791807397

دمشق جامعة88.733لمياعيسى محمدعمر يسرا17801803232

حلب جامعة88.733مشلينشكر جورج الريسا17811803689

دمشق جامعة88.73ليناعطفه باسل دارين17821800860

البعث جامعة88.73باسمهالطويل سامي هاشم17831804535

دمشق جامعة88.726فردوسراجح محمد رهف17841801177

تشرين جامعة88.726مدينهمقصود عدنان موسى17851805585

دمشق جامعة88.726عائشهقرو محمد فردوس17861807690

دمشق جامعة88.723هناءطوموق مروان مروة17871802695

دمشق جامعة88.723نوالعبسي ياسر ساندرا17881801388

حلب جامعة88.72مروهسواس وضاح رغد17891803471

دمشق جامعة88.72ابتسامديب معتز رزان17901805953

دمشق جامعة88.72ايمانالقطيفان الناصر عبد معن17911802768

دمشق جامعة88.716فاطمهالبقاعي زهير محمد بشيره17921800514

دمشق جامعة88.713نذيرههنيدي اكرم حازم17931800708

حلب جامعة88.713خديجهمعصراني القادر عبد الدين عماد17941803644

دمشق جامعة88.71اميمةخطاب حميد راما17951808104

طرطوس جامعة88.71فاطمهمالك غسان بتول17961806535

تشرين جامعة88.706لبنىيعقوب ثائر عزيز17971805241

البعث جامعة88.703مريماالسعد عيسى عمار17981804300

دمشق جامعة88.7علياصالح محمد علي17991808676

حماة جامعة88.7ماريالشاعر منيف فياض18001806169

حلب جامعة88.7نور ماريفرح ديمي عازار18011803594

تشرين جامعة88.7مفيدهططر علي مضر18021805569

البعث جامعة88.696ملكهمعال هيثم مرح18031804460

تشرين جامعة88.696سناءالبري شريف ميسان18041805608

حلب جامعة88.693راميابودقجي بسام قمر18051803678

دمشق جامعة88.69منالكساب محمد حسن18061800734

حلب جامعة88.686إيمانعرب خالد سالم18071803546

طرطوس جامعة88.683يسرىوسوف ابراهيم مريم18081807349

حماة جامعة88.68مزنهبني حسام فداء18091806163

تشرين جامعة88.673غادهعلي كمال نور18101805637

دمشق جامعة88.67هناديالمسالمه محمد دانيه18111800889

تشرين جامعة88.67حميدهبازيد مالك محمد18121805495

طرطوس جامعة88.666جوهينامحمد احمد علي18131807054
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حلب جامعة88.663شاديهغنايمي علي محمد أسيد18141803294

دمشق جامعة88.66جميلهسليمان الحق عبد بتول18151806541

دمشق جامعة88.66وفاءحيدر محمد رؤى18161800948

تشرين جامعة88.66شهيدهجوالق محمود ابراهيم18171804664

دمشق جامعة88.656نسيبهعريضة أكرم بيان18181800530

طرطوس جامعة88.653فيروزغصه علي محمود18191807321

دمشق جامعة88.65انتصارالزيبق محمد دالل18201800909

حلب جامعة88.646هناءدحروج مصطفى إيالف18211803308

البعث جامعة88.646رجاءحيدر مطانس ساندي18221804214

دمشق جامعة88.643سمرحمدان احمد دعاء18231800907

تشرين جامعة88.643لياليزوباري محمد هادي18241805674

تشرين جامعة88.64ضاحيهجعبري مروان صبا18251805207

دمشق جامعة88.64تقديرهابراهيم عبدالباقي رونر18261801225

دمشق جامعة88.636رانياالصباغ باسم يزن18271803222

البعث جامعة88.633شذانسطه مفيد جورج18281804071

حماة جامعة88.633حسناءالمرعي هيثم المجيد عبد18291806098

حلب جامعة88.626فاطمةبالني محمدعزيز عمران18301803652

دمشق جامعة88.623ريمجاويش عماد محمد جمان18311800645

دمشق جامعة88.61رؤىالدمشقي ربيع محمد لوليا18321802194

تشرين جامعة88.606منالمحسن عباس انغام18331705055

طرطوس جامعة88.603نبيلهزينه محمد علي18341807066

حماة جامعة88.603ميسالشحود عفيف العابدين زين18351808415

حلب جامعة88.6غادةالشيخ عبدالقادر نهال18361803848

دمشق جامعة88.6وفاءعرابي زياد محمد سارة18371808620

تشرين جامعة88.6رندهصقير علي شاهزنان18381806960

دمشق جامعة88.6سوزانمدنية علي سهى18391808487

دمشق جامعة88.6سوزانمارديني خلدون خالد18401800834

دمشق جامعة88.586ميهللا العبد محمد سامر18411801378

دمشق جامعة88.586هزارالزيات معتز غالية18421801900

دمشق جامعة88.583ايمانالمحمود هالل اروى18431804685

دمشق جامعة88.583فلكفرهود هللا عبد تاله18441800557

دمشق جامعة88.58نسرينالنشواتي انس محمد هللا عبد محمد18451802565

دمشق جامعة88.576سحرالشماط الدين كمال ركان هبة18461803046

دمشق جامعة88.573ليناالمراياتي عبدالرزاق يارا18471803178

البعث جامعة88.573فاطمهاعسر وليد هدى18481804544

دمشق جامعة88.573لطيفهامين محمد نادين18491802887

طرطوس جامعة88.563الهامديب خالد الياس18501806491

دمشق جامعة88.56شذىقالش عمار نبيه محمد18511802610

حماة جامعة88.56روالناالصهيوني مختار ليلى18521806190

تشرين جامعة88.56مهاميهوب نزيه احمد18531804677

حلب جامعة88.556ريمهالحسن محمد كوثر18541803688

البعث جامعة88.553دانارضوان هدايه محمد جنا18551804061

البعث جامعة88.543ليناظاظه المعين عبد قمر18561808027

البعث جامعة88.54فاتنشاهين غضنفر ريم18571805991

حماة جامعة88.536غنىالشام الجبار عبد سليم محمد18581806244

البعث جامعة88.533سلمىهوال سليمان لين18591804389

دمشق جامعة88.526ريمالحفار معتز المى18601800319

دمشق جامعة88.51فايدهفلوح مشعل رنا18611801112

حلب جامعة88.503زكاءمزيك عصام عبدالقادر18621803619
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دمشق جامعة88.5سورياادريس ابراهيم رهف18631801171

دمشق جامعة88.5ليلىعبيد باسل كيندا18641808606

دمشق جامعة88.496مهاالداالتي عماد همام18651803109

دمشق جامعة88.493تمارهعبيد باسم سماح18661801456

البعث جامعة88.49فاديافارس طوني ابراهيم18671803959

حلب جامعة88.49رغددرمش هشام محمد يحيى احمد18681803329

حماة جامعة88.49صباحاألصفر محمد شهد18691806068

حلب جامعة88.49إيمانجنيد عمار مصطفى18701808741

تشرين جامعة88.49عالحوا يوسف عمر18711805325

دمشق جامعة88.49فادياشيخه قاسم محمد بيان18721800543

تشرين جامعة88.486جماناسلهب معين زينه18731805116

البعث جامعة88.483صفاءدياب محمد بانه18741804009

طرطوس جامعة88.483ربىالزغير هشام الحسن18751806486

دمشق جامعة88.48ودادغنوم محمد الهادي عبد18761801706

تشرين جامعة88.476فداءاحمد منير رغد18771805009

دمشق جامعة88.473هالالشربجي الباقي عبد طموح محمد لونا18781802198

البعث جامعة88.473ليلىاسعد دياب جنى18791804063

دمشق جامعة88.473حداد نهلهخوري عماد حنا18801806677

حماة جامعة88.47نسرينفضه ابو ابراهيم ساره18811806017

حماة جامعة88.466اميمهشاكر عمر سماح18821806043

دمشق جامعة88.46عبيرخاشوق نبيل محمد امل18831800346

دمشق جامعة88.46سارهالعلي احمد كلثوم ام18841800333

البعث جامعة88.45لوريسدرويش وجيه رغد18851804152

تشرين جامعة88.446خديجهزينبو غياث أسماء18861804602

طرطوس جامعة88.44ضحىمعروف عيد عفراء18871807024

البعث جامعة88.44فاطمهالعمر محمد مجد18881802375

حلب جامعة88.44ندىالمصطوالمرطو احمد ظالل18891803588

دمشق جامعة88.436روعهالرواس نبيل ساره18901801342

تشرين جامعة88.433فلكمقصود قصي زينب18911805089

دمشق جامعة88.433يسرىالشاكوش غازي محمد18921802459

دمشق جامعة88.43منالنعمو محمد بيان18931800525

طرطوس جامعة88.426هالهعلي كمال رباب18941806766

دمشق جامعة88.423ملكصالحي أيمن أحمد18951800022

حلب جامعة88.423نجاحدبس شيخ محمود سدره18961803536

تشرين جامعة88.423ليناحافظ القادر عبد  كنان18971805406

دمشق جامعة88.423ريمالصمادي لؤي أحمد18981800023

البعث جامعة88.413لبانهالقصاب فرحان عصام محمد18991804449

تشرين جامعة88.413ثناءاحمد غسان آيه19001804651

دمشق جامعة88.41اميرهالعلي ذياب سليمان19011801455

دمشق جامعة88.406رناالخماش دحام حسن19021800731

دمشق جامعة88.403ماريآحو سمير ميشيل19031802878

تشرين جامعة88.396عهدالحلبي الغفور عبد محمد19041805497

حلب جامعة88.396لينامختار كمال فادي19051803660

دمشق جامعة88.396ندىعنايه احمد صالح19061801571

حلب جامعة88.393رناسكري نوار يوسف وليد محمد19071803782

طرطوس جامعة88.393فتاةمصطفى علي غوى19081807109

دمشق جامعة88.393تهانيالبيش ماهر أسماء19091800045

تشرين جامعة88.383أميرهمحفوض ياسق محمد19101805531

حلب جامعة88.383هالةنايف هيثم منار19111803823
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البعث جامعة88.376اوليسجدعون موسى حال19121804090

دمشق جامعة88.373وفاءسريحيني بشار هبة19131803049

دمشق جامعة88.373سوسنسقباني مازن شهد19141801550

دمشق جامعة88.37شذىعدي عامر اللطيف عبد19151801674

دمشق جامعة88.37ميادهبالل رامز محمد19161802442

تشرين جامعة88.366روالكلش الدين برهان احمد19171804669

دمشق جامعة88.366سالمشرف باسم تسنيم19181800580

حلب جامعة88.363ميساءسليمان نظمت يارا19191803894

دمشق جامعة88.36غفرانبردان سليم البتول19201800304

حماة جامعة88.36سهىخطيب مصطفى جودي19211805885

دمشق جامعة88.36رندهناعم ايسر جويل19221800699

دمشق جامعة88.36رشاالنقطه محمدمازن آيه19231800142

حلب جامعة88.356مهاالرجب أحمد نور محمد19241803777

دمشق جامعة88.356آمنهالعمار احمد الهدى نور19251803012

البعث جامعة88.35سرابالمغربل مرهف الرحمن عبد19261804260

طرطوس جامعة88.35داللمصطفى احمد سندرا19271806942

دمشق جامعة88.35لينانكد عبدو كندا19281802114

دمشق جامعة88.346داللالخوالده منصور شيماء19291801567

دمشق جامعة88.343رشاالرمضان لؤي ساره19301801365

دمشق جامعة88.336ليلىحمامي معاذ انس19311800372

دمشق جامعة88.336رناالغنام الدين حسام يمان19321803250

تشرين جامعة88.33رغداءعيسى بسام آية19331807844

تشرين جامعة88.323فيحاءقنجراوي رفيق ناتالي19341805610

حلب جامعة88.313كوثرستوت القادر عبد الدين عز غيث19351803659

دمشق جامعة88.313سمراحمد السيد فاروق احمد19361800219

البعث جامعة88.306هيامعلي عبدو جالل19371805881

طرطوس جامعة88.306رابعهماريه احمد شام19381806959

دمشق جامعة88.306سعادالبشاره هللا عبد نايا19391802894

دمشق جامعة88.306فاطمةالملحم عدنان ايه19401800409

دمشق جامعة88.3مارغاريتاالحريري انس روزا19411808517

دمشق جامعة88.3روعهحسن احمد مدين19421802671

دمشق جامعة88.296لينهالفقيه الرحمن عبد الهدى نور19431803013

تشرين جامعة88.283سلوىالعايدي عوني نور19441805650

دمشق جامعة88.28هانيهعبيسي اياد دانه19451800866

دمشق جامعة88.28باسمهالنجار الشيخ غسان منار19461802793

دمشق جامعة88.276غفرانالعلوش محمد عامر19471801630

طرطوس جامعة88.276حنانمحمد علي كريم19481807153

حلب جامعة88.273منىاكتع خليل نهاد محمد19491803776

تشرين جامعة88.273سالفهالحداد حسين لمى19501805421

دمشق جامعة88.27صفاالحسين اكرم تسنيم19511800579

دمشق جامعة88.266تغريدطوطو محمد آالء19521800055

البعث جامعة88.266ليناالحنا ماهر فراس19531804328

تشرين جامعة88.263سمرخطيب رياض احمد19541804682

دمشق جامعة88.26نبيهاسابق توفيق لجين19551802170

حماة جامعة88.26ماجدهكلثوم فراس هيام19561806344

حلب جامعة88.256نظميهشاهين اسماعيل ريزكار19571803495

البعث جامعة88.256منىجمعه محمد اشرف19581803976

حماة جامعة88.256جمانةبيطار ابراهيم القادر عبد19591806093

تشرين جامعة88.253فائدهشاهين فهد يوسف19601807542
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تشرين جامعة88.253لماحويجه رائد لبانه19611805417

حلب جامعة88.253غزوهمحمدنور جهاد مريم19621803807

حماة جامعة88.246رندهمحمد فيصل براء19631805842

حماة جامعة88.24لوريسسكاف موفق ماري19641806205

دمشق جامعة88.236اسماءعلي محمد غسان طارق19651801609

تشرين جامعة88.236يوسف ماريداغر الياس روان19661806812

دمشق جامعة88.236رنامحمود العزيز عبد رؤى19671800944

دمشق جامعة88.233بشرىالخليلي غسان عثمان19681801726

البعث جامعة88.226روالمطانيوس ابراهيم معين19691804471

تشرين جامعة88.226مؤنسهخدام محمد حسام19701806636

دمشق جامعة88.226مناعطايا محمد جمال19711800644

حماة جامعة88.223سوسنالمصري مصطفى وجد19721806351

البعث جامعة88.223جهانالرجب أحمد عبيده19731804278

حلب جامعة88.22رناالحامض صادق الغني عبد19741803606

دمشق جامعة88.213صفاالصدقه جميل ياسين19751803208

البعث جامعة88.213اسبهيهاحمد سلمان سلوى19761804223

طرطوس جامعة88.206منتهىاحمد حسن نغم19771807405

البعث جامعة88.206عبيرالدباغ هشام الرحمن عبد19781804259

تشرين جامعة88.203اشواقعموري سمعان روان19791806809

دمشق جامعة88.2عبيرالعضام اللطيف عبد علياء19801801825

دمشق جامعة88.196كيندامنصور جورج وفيق19811803164

البعث جامعة88.196حناناسعد ناهل ريم19821805997

دمشق جامعة88.196نادياقوشحه جاي قره ابراهيم امينه19831800359

تشرين جامعة88.193سحرعيسى الوهاب عبد شام19841806958

تشرين جامعة88.193آمالجعبري سمير علي19851805277

دمشق جامعة88.193نادينعثمان ايمن محمد نور19861802955

دمشق جامعة88.186أملهللا العبد نضال حسين19871800747

دمشق جامعة88.183منالعبود فريز باسكال19881807818

تشرين جامعة88.183صبحيهجعبري نزار ليالس19891805434

دمشق جامعة88.18مريمبلول سليمان محمد19901806235

تشرين جامعة88.176فاطمهحسون ابراهيم علي19911805296

البعث جامعة88.176ميادهمحفوض ابراهيم محمد19921804433

البعث جامعة88.176وفاءحسن احمد علي19931804294

طرطوس جامعة88.173نسرينرستم حسان رؤى19941806748

دمشق جامعة88.17صافيةاألحمد سطام حليمة19951800767

دمشق جامعة88.163أولينشاهين الخير ابو عبير19961801722

تشرين جامعة88.163وفىحموده القادر عبد غازي19971805340

دمشق جامعة88.163علياالعبيد عبد رضوان19981801056

حماة جامعة88.16هديهالعثمان سالم دعاء19991805935

دمشق جامعة88.16بتولابديري سمير غدير20001801913

البعث جامعة88.16مطيعهمحمد ايمن علي20011804289

طرطوس جامعة88.156هالهاسعد غريب ميالد20021807390

حماة جامعة88.156ملكالسالمة كمال فاطمة20031808468

طرطوس جامعة88.153ندىالحمود خضر عهد20041807086

حلب جامعة88.15كينداكوايه حكمت احمد20051803318

طرطوس جامعة88.146سميرهسالمي أمين محمد20061807276

طرطوس جامعة88.14سميهحسن محمد حنين20071806687

حماة جامعة88.14إلهامالقطلبي قطلبي حسين20081805901

حماة جامعة88.14رانيهامصدر هللا عبد ابراهيم20091805793
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دمشق جامعة88.14جهانكيوان الرحيم عبد اسامه20101800259

دمشق جامعة88.136فاطمةسليمان ابو موسى منار20111802805

حلب جامعة88.133نورهناطور عماد مجد20121803719

دمشق جامعة88.133سلمىالقادر عبد خالد رنيم20131801134

دمشق جامعة88.133عزيزةالعابدين زين يحيى لجين20141802162

حلب جامعة88.13وفاءحسن حاجي محمد سالف20151803543

طرطوس جامعة88.13زيناتعباس عزيز صبا20161806980

دمشق جامعة88.126زينبالمصري احمد آيه20171800162

دمشق جامعة88.116ايمانحسن السيد عيد محمد أنس20181800108

تشرين جامعة88.113مهااحمد منير زينب20191806866

البعث جامعة88.113امتثالالست فرج كارولين20201804348

طرطوس جامعة88.11رباباحمد احمد حنين20211806681

طرطوس جامعة88.106ابتسامعمار أحمد محسن20221807270

دمشق جامعة88.103أنسنصر عماد رنا20231801114

دمشق جامعة88.103نسريناسكندراني غياث محمد رنيم20241801157

حلب جامعة88.093مهاحنون جابر حكمت20251803424

حماة جامعة88.093رزانحايك مخلص محمد محمد20261806231

البعث جامعة88.09سمرسليمان مصطفى احمد20271803968

تشرين جامعة88.086رانياالجنزير أحمد حيدر20281804933

دمشق جامعة88.086رفاهشهله ابو فائد فارس20291801983

تشرين جامعة88.083عبيرعلوش غياث علي20301807854

تشرين جامعة88.08عفراءابراهيم حسين منار20311805572

حماة جامعة88.073ظاللخالد ابو سحبان مجد20321806217

حلب جامعة88.07صفاءغزال محمد شهد20331803566

البعث جامعة88.066سناءاالبراهيم فيصل فرح20341804329

دمشق جامعة88.06سمردوماني علي محمد غاليه20351801908

دمشق جامعة88.06ميبدور علي ساره20361801358

تشرين جامعة88.056براءهجمول علي حسن20371804891

طرطوس جامعة88.053هالهكفى أمين عبير20381807012

طرطوس جامعة88.053وفاءحسن باسل محمد20391807282

دمشق جامعة88.053هندضميريه الرزاق عبد ابراهيم20401800191

دمشق جامعة88.046وفاءحبيب محمد رهف20411808170

البعث جامعة88.046حمدهالطالل وليد عبدالحميد20421804276

البعث جامعة88.046شذاالموصلي مختار لمى20431804379

حلب جامعة88.043جاكلينبدنيان بيير البيره20441803337

طرطوس جامعة88.04مريمعبدو وليد ساره20451806886

دمشق جامعة88.04غادهعازر عصام روني20461801226

دمشق جامعة88.036مؤمنهحسن ابو عمر رزان20471801032

البعث جامعة88.033غزيهالحصني حسن امجد20481803987

البعث جامعة88.033هويدهريشان سلمان انجي20491803993

دمشق جامعة88.026فاطمهمدخنه عمر لجين20501802173

حلب جامعة88.026داللرزوق محمدجمال طارق20511803586

دمشق جامعة88.023اميرةتميم عمر كنان20521802108

حماة جامعة88.023اسماءعدي رفيق محمد بسمه20531805844

حماة جامعة88.023شاهاالخضر الهادي عبد أحمد20541805758

دمشق جامعة88.02هناءعاصي حسان محمد20551802486

البعث جامعة88.013ندىادريس عامر سامر20561808029

دمشق جامعة88.013فاطمهالبدر عمر عصام محمد20571802568

تشرين جامعة88.013ختامويسي محمود عبدالرحمن20581805232
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دمشق جامعة88.013خلودمبارك موفق ربا20591801015

دمشق جامعة88.01هناديالوهيبي فهد هبة20601803044

تشرين جامعة88.01فدوىشعبيه وليد ابراهيم20611808739

حلب جامعة88.01عائشةالعاصي معمر فاطمة20621803663

دمشق جامعة88.006فاطمهحسين نزار أسماء20631800043

دمشق جامعة88.006جمانةحديد هللا عبد الدين ضياء20641801603

طرطوس جامعة88.006مرياناالزمار نسيم نعمة20651807403

طرطوس جامعة88.003رناعمران عدنان محمود20661807329

حماة جامعة88حماده بنانهالمحمد بسام ناديه20671808561

تشرين جامعة87.996ابتسامشهيله سمير لين20681805448

دمشق جامعة87.996إيمانالعقباني زياد رشيد20691801050

حماة جامعة87.993ثمرشبلي رضوان رضوان20701805961

حلب جامعة87.99حميدهالمحمود محمد بيان20711808743

حلب جامعة87.986خديجةنعسان اللطيف عبد لبنى20721803696

تشرين جامعة87.98سحرمعال هيثم سليمان20731805162

طرطوس جامعة87.976زينبشبلي سهيل تسنيم20741806571

دمشق جامعة87.97نهوندسلمان محمد احمد20751800214

حلب جامعة87.97رشادوردي زكي يحيى20761803897

طرطوس جامعة87.963بشرىغانم احمد ريم20771806834

دمشق جامعة87.963عايدهابراهيم جمال علي20781801814

دمشق جامعة87.96مهىضاهر باسل آيه20791800137

دمشق جامعة87.96فوزيةالعمرو حسين فريد رنيم20801801137

البعث جامعة87.956بيانادنوف علي النور آيه20811803958

حلب جامعة87.956رهفالشاهين أحمد ديانا20821803443

تشرين جامعة87.956تغريدخليل فاروق علي20831805264

دمشق جامعة87.956هاالاسد يوسف خليل20841800855

دمشق جامعة87.953مزنهالنابلسي عامر محمد راما20851800985

حماة جامعة87.953رلىالدباغ هيثم احمد20861805802

دمشق جامعة87.953رومياناسالمه عمار ديمه20871800923

حلب جامعة87.946ربابعرب محمد ياسمين20881803895

دمشق جامعة87.946هدىملص يحيى محمد عارف20891801626

دمشق جامعة87.943انتصارالجيوش محمد نور20901802984

حلب جامعة87.936فاطمهالجاسم رجب أبي20911803275

تشرين جامعة87.936سفيرهديوب حسان آيه20921804634

حلب جامعة87.93فتحيهشيخو مصطفى محمود20931803802

دمشق جامعة87.92مريمشمس نضال محمد الهادي عبد20941801705

دمشق جامعة87.92رائدهمقصود محمود عدي20951801733

حلب جامعة87.913رامااألمين الدين عماد همام محمد20961803780

طرطوس جامعة87.906سونيايوسف فراس آالء20971806395

دمشق جامعة87.906سميرهالبربري احمد يمنى20981803262

البعث جامعة87.906باسمهرسالن ماجد نعمى20991804516

دمشق جامعة87.903هدىكواره عماد اسماء21001800285

حلب جامعة87.903رغداءأشرفي محمدحازم نورالهدى21011803868

دمشق جامعة87.9وفاءحسون وسيم نور21021802976

حلب جامعة87.9حلواني فطومالكريم هللا عبد اسماعيل سلمى21031808576

دمشق جامعة87.896هيامابراهيم خالد غزل21041801923

حلب جامعة87.893تركيةالعساف عابدين عبدهللا21051808740

دمشق جامعة87.893عاليهالحسيني المغربي قصي محمود ريم21061801265

حماة جامعة87.893نسرينالصالح سعيد خالد21071805921
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دمشق جامعة87.893ابتسامأسعد الكريم عبد الرحمن عبد21081801659

تشرين جامعة87.886خيريهالليل سبع حسن محمد21091805524

تشرين جامعة87.883عبيراسبر سميح حسين21101804899

البعث جامعة87.876هناديمخلوف رمزات يارا21111806358

البعث جامعة87.876ندىخضور وفيق جنى21121804062

طرطوس جامعة87.876سنودرعباس احمد آيه21131806445

دمشق جامعة87.87نبالالجزائرلي الدين حسام محمد يزن محمد21141802638

دمشق جامعة87.87اسماءالطير راتب محمد مرح21151802687

حلب جامعة87.86رهفمعاز اسراء محمد علي21161803638

دمشق جامعة87.85اخالصطعيسان منير ثائر21171800614

تشرين جامعة87.85مورينهالذكره نبيل أمل21181804620

تشرين جامعة87.84هناءعميش المعين عبد هللا عبد21191805228

دمشق جامعة87.84جواهردقدق معمر يزن21201803220

طرطوس جامعة87.83ميادهخليل محمد طارق21211806994

تشرين جامعة87.826عدلهالعواد عبد اسامه21221804687

دمشق جامعة87.826ميادهحنا مخائيل عيسى21231801896

دمشق جامعة87.823ابتسامالعلوه احمد عبيد21241801718

طرطوس جامعة87.823خولهعبدو سهيل بانه21251806523

تشرين جامعة87.823ريممحمد جعفر لؤي21261805412

طرطوس جامعة87.82ابتسامعلي محمد اسد21271806472

دمشق جامعة87.82مجيدهسالمه علي نور21281802968

حلب جامعة87.813نجمهخليل شيخ رمضان رجب21291803465

طرطوس جامعة87.81نضالمقدسي مختار كريستيان21301807150

دمشق جامعة87.81رغداءالخضر محمد الهدى نور21311803011

دمشق جامعة87.81ماريسيوفي حنين مجد21321802377

البعث جامعة87.806علياءالملوحي ملهم ايهم21331804007

حلب جامعة87.803رفاهزكور محمد راما21341803462

دمشق جامعة87.803علياءالبيطار وهيب علياء21351801826

دمشق جامعة87.796املحسن علي لما21361802179

دمشق جامعة87.796علياءالراعي سعيد محمد غيث محمد21371802584

تشرين جامعة87.793فاطمةبربور محمد صفا21381805209

طرطوس جامعة87.793فلكمصطفى عدنان تمارا21391806572

دمشق جامعة87.79هاديهالدمني احمد بشار21401800494

دمشق جامعة87.79مروهالعنزاوي محمد عمر21411801861

حلب جامعة87.786إيمانحمامي هللا عبد احمد21421803321

حلب جامعة87.783حنانقرنوب ظهير محمد نور21431803852

طرطوس جامعة87.783مياالبراهيم نزيه حال21441806668

طرطوس جامعة87.78فاطمهإسماعيل يوسف نور21451807416

دمشق جامعة87.776سوسنساعاتي سامر رنيم21461801132

تشرين جامعة87.776عفراءالموحد ايمن احمد21471804670

حماة جامعة87.776ميسونعقاد سعيد عبدو21481806104

تشرين جامعة87.773اسعافنعمان صالح كنده21491805411

دمشق جامعة87.773عبيرحبش سامر محمد21501802432

طرطوس جامعة87.77نهلهسليمان ياسر يانا21511807516

تشرين جامعة87.77فاطمةالدين زين شعبان افروديت21521804695

حلب جامعة87.77فوزيةشنان أحمد محمد21531803739

حلب جامعة87.77رحابحوري هللا عبد راما21541803454

حماة جامعة87.77مكيةالمحمود المحمد احمد مروة21551806261

تشرين جامعة87.763جنانصقر غدير جويل21561804873
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حلب جامعة87.763نهىالزغير امجد ملهم21571803821

حلب جامعة87.763ليناتحاوي بشار يسرى21581803899

دمشق جامعة87.763نهلهالخربوطلي خالد نور محمد21591802619

حلب جامعة87.76لوريتقالوز رامي رازق21601803451

دمشق جامعة87.76اميمهحداد هيثم مريم21611802718

طرطوس جامعة87.76ربىطوفان محمد بتول21621806536

حلب جامعة87.756لينادن حسين يمان21631803902

حماة جامعة87.756اتحادشبيب تامر ندى21641806302

دمشق جامعة87.75اتحادعواد باسم أميره21651800099

دمشق جامعة87.75حنانالصباغ غسان علي محمد21661802572

البعث جامعة87.74نظامسفور الكريم عبد معتز محمد21671804453

البعث جامعة87.74اديلقزي الياس مرح21681804459

حلب جامعة87.736فاطمهالرحل طه نورالدين21691803867

تشرين جامعة87.736فاتندرويش سهيل مجد21701805487

دمشق جامعة87.733ليندامنور خير محمد يمان21711803247

تشرين جامعة87.733نغمجعفر منذر احمد21721804673

دمشق جامعة87.733خزاميكردي زياد طارق محمد21731802558

دمشق جامعة87.733روجيناالجليل عبد احمد براءه21741800468

تشرين جامعة87.726نجوهعبد نبيل علي21751805300

حلب جامعة87.72خولهشعبان الحاج احمد صبا21761803580

حماة جامعة87.713يسرىالحمصي غازي بالل21771805859

حلب جامعة87.706اقبالخوام رضوان سدره21781803534

دمشق جامعة87.706فصلالحريري حامد يقين21791803237

حلب جامعة87.696رنابدوي صفوت تسنيم21801803383

دمشق جامعة87.696منيرهغازيه بسام لينا21811802267

دمشق جامعة87.696مهايوسف الدين جمال علي21821801809

دمشق جامعة87.693نوراالطبل محمد معن21831802771

دمشق جامعة87.693فلايرالسويداني ماجد عفراء21841801754

البعث جامعة87.69سميهالضاهر احمد محمد21851804430

حماة جامعة87.69بشرىمني اياد نور21861806309

دمشق جامعة87.686ميساءحجازي تيسير وعد21871803161

دمشق جامعة87.686مؤمنهصباغ احمد معاذ21881802760

البعث جامعة87.686باسمةعلي قصي حنان21891804107

دمشق جامعة87.673مريمالقاضي المحمد ياسر عمار21901807675

دمشق جامعة87.673هياممهنا سليمان ثراء21911800617

دمشق جامعة87.67منىخفاجة ماجد داليا21921800861

البعث جامعة87.656زهادالمولى عبد هيثم اسراء21931803974

حماة جامعة87.656الهامالحسينو الرحمن عبد خديجه21941805926

تشرين جامعة87.656برلنتيمشترب محسن أحمد21951804592

حماة جامعة87.65وفاءمحمد الفتاح عبد ايالف21961807878

دمشق جامعة87.646سوسنالحمصي عدنان محمد خالد21971800837

تشرين جامعة87.643لورنسزيود الحسن عبد زينب21981805099

حماة جامعة87.643منىعباس سمير ميس21991806288

دمشق جامعة87.64نورةاإلسماعيل حسين محمد22001802467

دمشق جامعة87.64راغدهالقطان حسام عمار22011801849

تشرين جامعة87.636صونياحموي نزيه الياس22021804716

دمشق جامعة87.633مريمزكريا حسن محمد عمار محمد22031802575

طرطوس جامعة87.626يارميالهزيم طوني جوزيف22041806621

دمشق جامعة87.626هيفاءالحمود حسان العباس22051800313
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تشرين جامعة87.623فتاةصالح محمد امل22061804727

دمشق جامعة87.623مهامطلق الدين عماد يارا22071803184

البعث جامعة87.62سميهالحسن محمد آالء22081803921

البعث جامعة87.616سناءالرستم محمد مهند22091804479

طرطوس جامعة87.616رناديب فادي ناتالي22101807391

دمشق جامعة87.616اكابرنوفل نواف دانيال22111800878

دمشق جامعة87.613ماريدره نواف قيس22121802070

تشرين جامعة87.613منالمصطفى خالد مريم22131807343

البعث جامعة87.613ليناكرش سعد إلسي22141803929

حلب جامعة87.613صفيةسليمان حاج مصطفى سالف22151803544

طرطوس جامعة87.61رندامصطفى علي آيه22161806430

حلب جامعة87.61عطورالعويد عبدو محمدنور22171803798

طرطوس جامعة87.61رائدهمصطو عماد راما22181806756

دمشق جامعة87.61بشرىابوسعد فيصل زينه22191801330

حماة جامعة87.606آمنهحاصود خالد عدنان22201806110

تشرين جامعة87.6ليناصقور الدين عالء حسن22211804894

تشرين جامعة87.6بشرىريشه بسام محمد22221807299

دمشق جامعة87.6عهدمحمدالعلي اياد راما22231800998

طرطوس جامعة87.6سهادالخطيب وحيد عزيزه22241807021

طرطوس جامعة87.596سوسنملحم محمود آيه22251806431

دمشق جامعة87.593ودادغميرد صالح رغد22261801082

دمشق جامعة87.586ثرياالعلي حميد مها22271802824

دمشق جامعة87.583عبيرالكسم قصي محمد هديل22281803078

دمشق جامعة87.58ختامالشقه يوسف مصطفى22291802736

دمشق جامعة87.576ميالعبدهللا أيمن غيث22301801963

دمشق جامعة87.573هيفاءأيوب هيثم آيه22311800141

دمشق جامعة87.57سناءالحلقي احمد زبيده22321801287

دمشق جامعة87.566ابتسامرضوان احمد حنين22331800798

طرطوس جامعة87.563سهاماسماعيل احمد يوال22341807554

دمشق جامعة87.563ندىالجد هشام الدين ضياء22351801605

حماة جامعة87.56فاتنحسان أحمد محمد22361806240

دمشق جامعة87.56منالسرحان الدين حسام مجد محمد22371802602

تشرين جامعة87.556ترياقديبه جميل حيدر22381804932

دمشق جامعة87.55ناهدكادك مصطفى محمد22391802439

دمشق جامعة87.55نسبعواد عمران سارة22401801333

دمشق جامعة87.55عالالجابي هيثم نور22411802940

دمشق جامعة87.54كنازاليوسف عماد غزل22421801920

البعث جامعة87.54غاندهابراهيم طوني انجي22431803994

تشرين جامعة87.536مجدالدريس شريف عشتار22441805242

دمشق جامعة87.536خديجهكاليكو سامر محمد ايمن22451800402

طرطوس جامعة87.536باسمههللا عبد علي يوال22461807553

حلب جامعة87.533ماجدهعتقي حسان قمر22471803676

دمشق جامعة87.53ليناحجازي اسامه رنا22481801115

حلب جامعة87.53ريمدباس انس محمدعارف22491803791

طرطوس جامعة87.526ليلىمنصور محمد ربا22501806762

طرطوس جامعة87.526فدوىسالمه بالل بتول22511806527

دمشق جامعة87.526الهامحويه ابو امين اسراء22521800274

دمشق جامعة87.526عبيرعوده أيمن ماجده22531802277

دمشق جامعة87.523زهرهعلي عبدالكريم الدين خير22541800859
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طرطوس جامعة87.523داللعبدهللا اللطيف عبد ماري22551807226

تشرين جامعة87.52نجاحموسى اديب علي22561805262

حلب جامعة87.52هناراآلغا خير محمد غيث22571803658

دمشق جامعة87.52مهاحسن مروان تيماء22581800611

دمشق جامعة87.516بثينهالبقيرات محمد ساره22591801340

دمشق جامعة87.513وفاءعباسي الدين حسام قتيبة22601802052

تشرين جامعة87.513هياماحمد يوسف حال22611806664

البعث جامعة87.506تاتياناسالمه الكريم عبد إيليا22621803940

دمشق جامعة87.506ميسونمنى سمير سالي22631801373

دمشق جامعة87.5حنانالمصطفى رفيق رشا22641801040

البعث جامعة87.496أميمةحسين مالك الرحمن عبد22651804261

دمشق جامعة87.496املسليمان فداء نور22661802961

تشرين جامعة87.496منىزيات مزيد محمد22671805513

حماة جامعة87.493لمياءالقدور الرزاق عبد رنا22681805972

البعث جامعة87.49غادهديوب غسان شهد22691804241

حلب جامعة87.486فلايراليوسف محمد فردوس22701803672

دمشق جامعة87.483امنهعجاجه قاسم محمد غدير22711801911

البعث جامعة87.476مريمالعبيد عمر الزهراء فاطمه22721804326

دمشق جامعة87.476طالبهاسماعيل عارف حيدره22731800823

دمشق جامعة87.476هيامالشمالن مهيدي مجد22741807700

دمشق جامعة87.476مكيهحمي عزيز آيلين22751808750

دمشق جامعة87.473ميسونفرحه محمد جمان22761800646

دمشق جامعة87.473مهاالحوري الهادي عبد ناجيا22771802884

البعث جامعة87.47صباحقراجه الخالد محمد محمود22781804458

دمشق جامعة87.47امينهالصالح علي محمدمهدي22791802645

حلب جامعة87.466رائدهطاهر عامر سنا22801803556

دمشق جامعة87.466عطافالخطيب حسن خير محمد22811802541

دمشق جامعة87.46حفيظهياسمينه الحميد عبد بشرى22821800510

طرطوس جامعة87.46كارولكاوقجيان اواديس كابي22831807139

حلب جامعة87.46سمرغريب عبدالقادر أنس22841803303

تشرين جامعة87.456نسرينمكاوي يحيى جوى22851804867

طرطوس جامعة87.456ابتسامطه زكريا مخلص22861807331

حلب جامعة87.453انعامجباره محمد وائل22871803888

دمشق جامعة87.446نادرهوطفه جمال غاليه22881801909

تشرين جامعة87.446ماويهصارم مهند الدين عماد22891805317

دمشق جامعة87.443بشرهالرهوان شاكر كوثر22901802120

حماة جامعة87.443منىغندور معتز حسناء22911805899

دمشق جامعة87.443غيداءعبيد جميل ندى22921802907

دمشق جامعة87.443منالعلوني غياث حسام22931800720

طرطوس جامعة87.443فاطمهحسين نديم مايا22941807241

حماة جامعة87.44خلودمرزا طالب علي22951806128

البعث جامعة87.44سمرغصن غصن ثريا22961804049

حلب جامعة87.436سلوىقرنوب مصطفى جمال22971803397

حماة جامعة87.433سحرالحسين حمود عزام ماريه22981806210

تشرين جامعة87.43مهامحمد نزار دينا22991804969

تشرين جامعة87.43شذىبيضون جورج هللا عبد23001805225

تشرين جامعة87.426لميسعبود طالل آيه23011804648

دمشق جامعة87.423روعهالبردان عدنان محمد سمر23021801458

دمشق جامعة87.423شروقحمشو سامي سارة23031801337
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حلب جامعة87.413علياءحريري هالل محمد محمدموفق23041803796

البعث جامعة87.413نبيلهورده يوسف حمزه23051804103

البعث جامعة87.413مهامهباني عادل سدره23061804217

تشرين جامعة87.413تماضرعثمان علي نور23071805655

دمشق جامعة87.41ميساءعنبري رياض عهد23081807774

دمشق جامعة87.41بديعةالحالق بسام هللا عبد23091801689

دمشق جامعة87.406انتصاراحمد زياد حنين23101800795

دمشق جامعة87.406نائلةالوهاب العبد ياسر عباده23111801635

حلب جامعة87.406صفاءالدين كمال نزار محمد23121803724

طرطوس جامعة87.403بشرىحسن علي محمد23131807301

تشرين جامعة87.403سيفانالياس أسادور بارين23141804743

طرطوس جامعة87.403جميلهمنصور هيثم لين23151807216

طرطوس جامعة87.4لميسعبدهللا علي العابدين زين23161806854

دمشق جامعة87.4غادهالدين زين عبدي لمى23171808646

حماة جامعة87.4الجمال خالدهالصباغ الكريم عبد طارق23181808703

دمشق جامعة87.39منورفالحه الدين محي صفاء23191801591

دمشق جامعة87.39عاتكةدغمان جمال ريم23201801238

حلب جامعة87.39سامرهعمرايه زهير سيما23211803563

دمشق جامعة87.39منىسالمه عماد نقوال23221802927

دمشق جامعة87.386منالالحسين يوسف هزار23231803091

دمشق جامعة87.38قمرفروه امير فاطمه23241801999

تشرين جامعة87.38انتصارغنيجه باسل غدير23251805342

دمشق جامعة87.37سحرقدورة رشيد عماد23261801828

دمشق جامعة87.37نسرينالزايد مازن محمد23271802495

دمشق جامعة87.37لينارجله أنس هبه23281803060

دمشق جامعة87.363رمزيهصايمه الجليل عبد بتول23291800438

تشرين جامعة87.363غيثاءدويري عمار ندى23301805617

حلب جامعة87.36منارعبيدو طالل احمد رغد23311803469

تشرين جامعة87.36أميرهالسالم المحمد احمد سيبال23321805179

طرطوس جامعة87.353مرامياسين وائل فؤاد23331807112

حلب جامعة87.353اسعافنعسان احمد بشار يامن23341803896

حلب جامعة87.353جناننجار يوسف الدين عماد23351803643

تشرين جامعة87.35املشاليش خيرات زينب23361805102

دمشق جامعة87.343لميسطبره بسام فادي23371801979

دمشق جامعة87.343ايمانبركي سعيد عدي23381801738

تشرين جامعة87.34سهيلهعمار طالل جلنار23391806584

حماة جامعة87.34سرورالحموي وائل محمد23401806237

حلب جامعة87.34منىجميلي أحمد الرزاق عبد23411803601

دمشق جامعة87.34غادهالضماد بركات عبير23421801725

طرطوس جامعة87.34ريمامحمد محمد فارس23431807118

دمشق جامعة87.336شيفهالقادر عبد الرحمن عبد مايا23441802335

البعث جامعة87.336عطورعبدوش ادوار الياس23451803983

دمشق جامعة87.333اروىغنام الدين عالء يمان23461803243

البعث جامعة87.333روعهابراهيم انعام احمد23471803965

دمشق جامعة87.333غادهعباس محمد علي23481801785

دمشق جامعة87.333قمرعباس معتز محمد الستار عبد23491801668

طرطوس جامعة87.326فيروزميا مالك فرح23501807127

تشرين جامعة87.326فادياشبيب قيس نور23511805636

دمشق جامعة87.32فلايرالوي ابو طعمه تيماء23521800612
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تشرين جامعة87.313ناهيعبود الرحمان عبد غدير23531805344

البعث جامعة87.31سحريوسف امين مايا23541807240

حماة جامعة87.31بشرىنبزو مفيد وديع23551806352

دمشق جامعة87.306سوسنأنيس بسام غفران23561801934

دمشق جامعة87.306روزشمسين سهيل جلنار23571800642

دمشق جامعة87.306كلثوممطاوع محمود ايمان23581800396

دمشق جامعة87.306عزيزهالدوح ناصر عمار23591801847

دمشق جامعة87.3ليلىسمره ابو يوسف محمد23601802419

دمشق جامعة87.3غاينهمتسلم جمال نور23611803001

دمشق جامعة87.296عائدهدليقان سمير نورا23621803018

حماة جامعة87.296لورنسالعيالن ناظم فادي23631806158

دمشق جامعة87.296سهادتللو حسان ريهام23641801283

دمشق جامعة87.29خديجةعبدهللا فؤاد فاطمة23651801987

دمشق جامعة87.286هيفاءعزام جديع حال23661800763

حلب جامعة87.283حميدهالدين زين مازن محمد عادل23671803592

دمشق جامعة87.276فاطمالحاجي ماجد حال23681800752

البعث جامعة87.276سوسنربعوني صالح محمد23691804425

دمشق جامعة87.273نسرينالنجار حسام ميساء23701802876

دمشق جامعة87.273جمانةالعز ابو ياسر عمار23711801834

حلب جامعة87.266عهدهاللي انس محمد محمدامجد23721803785

دمشق جامعة87.263رهامخلوف سعيد ايفا23731800385

دمشق جامعة87.26شيماءالزعبي الدين صافي الخير مريم23741802727

البعث جامعة87.256غادهالطرشه خيرهللا فادي23751804318

دمشق جامعة87.253فتاةوسوف حسن محمود23761802651

دمشق جامعة87.25سارةزيد أبو محمد شادن23771801509

تشرين جامعة87.246املكريم احمد حوراء2378168941

دمشق جامعة87.246افتخارفدعان الدين عالء الرحمن عبد23791801664

دمشق جامعة87.243هالهبازو ياسر هيا23801803129

دمشق جامعة87.243ازدهارالضميري محمد المنتهى سدره23811801411

تشرين جامعة87.243هناءعمار احمد جعفر23821804816

البعث جامعة87.243ساميهدنيا احمد يارا23831808091

تشرين جامعة87.24ربابجبالوي نعمان بتول23841804761

دمشق جامعة87.24تغريدشاكر وهيب بيان23851800542

حماة جامعة87.236منالالشمالي نبيل سهام23861806052

دمشق جامعة87.236وسامالمسالمه ياسر هاشم23871803034

دمشق جامعة87.23ميساءاوسطه عماد الرحمن عبد23881801642

دمشق جامعة87.23فلايركيوان سامر آالء23891800053

حلب جامعة87.226جنانعفارة عمار محمد صبا23901803579

دمشق جامعة87.226كارولاشقر نقوال ستيفاني23911801391

دمشق جامعة87.226نفيسهخشيني نعيم حنان23921800785

طرطوس جامعة87.223انصافيوسف محمد يوسف23931807540

دمشق جامعة87.22الهامخاروف احمد الغني عبد23941801670

دمشق جامعة87.22غصونالصباغ هشام محمود23951802657

تشرين جامعة87.216حنانحسون زكريا عال23961805243

تشرين جامعة87.216رانياصوفي ظافر محمد دينا23971804968

طرطوس جامعة87.216ثناءالعيسى احمد إبراهيم23981806372

دمشق جامعة87.216ريمسنجاب حبيب نمير23991802928

دمشق جامعة87.213شفينيوسف محمد قتيبه24001802053

دمشق جامعة87.21ثرياحداقي محمد نورا24011807819
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دمشق جامعة87.21صفاءعلوان داود ربيع محمد24021802549

دمشق جامعة87.21صفاءتوماس سعيد روزي24031801216

دمشق جامعة87.206سماحقرعيش بشار محمد الزهراء فاطمة24041801992

تشرين جامعة87.203اريجغانم بسام ميار24051805598

البعث جامعة87.196لبنىطرابلسي شهير مجد24061804412

تشرين جامعة87.193مريمكبوله احمد عمر24071805328

تشرين جامعة87.19نوالسليم فائق مالك24081807357

طرطوس جامعة87.186سوسنعلي احمد محمد24091807289

دمشق جامعة87.186فاطمهالسيد محمد معاذ24101802757

تشرين جامعة87.183زينهحداد ايلي جويل24111804870

تشرين جامعة87.183ماجدهعبود معن رامي24121804990

طرطوس جامعة87.18اريجعلي محمد زينا24131808085

حماة جامعة87.18روعهالغنامه شيخ نضال منذر24141806276

طرطوس جامعة87.173غادةشاهين حسن محمود24151807324

دمشق جامعة87.166مواهبصفية معروف ميساء24161802875

البعث جامعة87.163ربيحههللا عبد عدنان موسى24171804481

دمشق جامعة87.163ريمهالدرويش أدهم بشرى24181800512

البعث جامعة87.163نجوىسموني محمد منار24191804473

دمشق جامعة87.153غريدطيفور رياض النا24201807814

طرطوس جامعة87.153سوزانعباس محمود لجين24211807184

البعث جامعة87.153دانيهالنجار حسون عزام رامي24221807876

دمشق جامعة87.146املجعرش الدين محي بالل24231800516

دمشق جامعة87.143تقوىالصلخدي ياسر رهف24241801173

دمشق جامعة87.136وفاءالسمان الجليل عبد انس محمد24251802518

تشرين جامعة87.136لبابهرومية مازن مايا24261805475

تشرين جامعة87.136مريمابراهيم وديع جولي24271804858

دمشق جامعة87.136رندهعبدالكريم جميل لبنى24281807915

دمشق جامعة87.136هاللحديد فادي حازم24291800711

طرطوس جامعة87.133حياةآغا قاسم عمر أحمد24301806380

حماة جامعة87.13فاطمةالصيادي أحمد طه24311806081

دمشق جامعة87.13فاديهالشديدي محمد انعام24321800376

دمشق جامعة87.126نجمهمامو محمدامين روبينا24331801210

دمشق جامعة87.123روالفلوح نضال فادي24341801976

دمشق جامعة87.116ذكاءدواليبي هشام محمد سيدرة24351801499

دمشق جامعة87.116رحابالمحمد علي محمود24361802650

تشرين جامعة87.116سلمىحامد علي محمد24371805514

حلب جامعة87.113رغداءاسود محمود نور محمد24381803778

البعث جامعة87.113غادهالحنا الياس ساندرا24391804213

دمشق جامعة87.113حكيمهفارس خالد عمران24401801886

البعث جامعة87.11ليمادرويش نزار لين24411804390

دمشق جامعة87.106جناننجار الدين جمال مريم24421802720

دمشق جامعة87.106فاطمهالمرعي احمد هيفاء24431807765

دمشق جامعة87.106ميساءديب أسد سوزان24441801490

البعث جامعة87.103رشاالكحيل عماد مياسه24451804485

دمشق جامعة87.103فايزهشاكر وليد صباح24461801584

حلب جامعة87.1خلودالعكي جمال رغيد محمد24471803762

تشرين جامعة87.096نوفهمحمود معين علي24481805270

تشرين جامعة87.096عفافشهال علي دعاء24491806728

دمشق جامعة87.09سميرهرباح خالد ضحى24501801597
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تشرين جامعة87.08كينداطريفي عمار جمال24511804836

حلب جامعة87.07زهيدهزرقه محمد أحمد24521808752

دمشق جامعة87.07هالاحمد كمال يمنى24531803259

دمشق جامعة87.07عائدهسمعان بولس مايا24541802324

دمشق جامعة87.066اميرهدرويش غسان عصمت24551801749

طرطوس جامعة87.066وجيههعلي ابو محمد أيمن24561806425

طرطوس جامعة87.066ماجدهمحمد مديح صالح24571806989

تشرين جامعة87.063لميههحماده نعمان الدين زين24581805078

حماة جامعة87.063ميساءالجاجة غسان غيث24591806152

تشرين جامعة87.06هياممحمد احمد صبا24601806984

طرطوس جامعة87.056سماهربدر زهير يارا24611807500

دمشق جامعة87.056سمرالسوقي القادر عبد غنى24621801942

تشرين جامعة87.056ريمااليوبي سعيد محمد24631805517

تشرين جامعة87.053انتصارالقاضي بسام جعفر24641804821

تشرين جامعة87.05رندهاسعد سليم نور24651805654

دمشق جامعة87.05سهىجناد ايهاب هنا24661807904

طرطوس جامعة87.043ريماعبيد الحاج علي نور24671807427

طرطوس جامعة87.043ايمانعمران عهد أنس24681806417

حلب جامعة87.043لمياءقواص صبري محمد ريان24691803494

حماة جامعة87.04فرحمصري سامر بالل محمد24701806243

تشرين جامعة87.04زينهشموط رائد خالد24711804945

حلب جامعة87.033سمرالدوش شريف بلقيس24721803373

تشرين جامعة87.033سماهرغدير محمد شذا24731805185

تشرين جامعة87.03نسرينديب فايز مايا24741807847

حلب جامعة87.03امينهالحجي الستار عبد بتول24751803360

تشرين جامعة87.023رجاءعلي مروان تيماء24761804807

دمشق جامعة87.023وفاءالكود ياسر شام24771801517

تشرين جامعة87.023هالهشعبان فواز احمد24781804683

دمشق جامعة87.013نسيبهبلقاسم طارق محمد عبيده24791801719

طرطوس جامعة87.01ماجدهمجد يوسف دانيال24801806724

حلب جامعة87.01سيرينعلي حج حسن محمد24811803747

دمشق جامعة87.01سمرالشمص زياد يارا24821803180

طرطوس جامعة87.006هويدابوشاهين نعمان جورج24831806617

تشرين جامعة87.006نهالديوب يحيى زينب24841806863

دمشق جامعة87وعدحقوق منير نور محمد24851808611

دمشق جامعة86.996امالالمعري زخور بشرى24861800508

طرطوس جامعة86.996لميسالحصيني ياسر فاطمه24871807121

طرطوس جامعة86.986نادياخليل رأفت ربى24881807882

تشرين جامعة86.983فادياراشد ابو الناصر عبد محمد24891805522

دمشق جامعة86.983سوسنالحموي بشير محمد هيا24901803127

حلب جامعة86.98ليناقنواتي صبحي محمد شهد24911803570

البعث جامعة86.976مهاشاهرلي سميح أمجد24921803932

حلب جامعة86.976جيهانقدح الرحمن عبد آالء24931803295

تشرين جامعة86.976فاطمةمهنا صفوان علي24941805266

حلب جامعة86.976اليفهريحاوي بشير محمد راما24951807891

دمشق جامعة86.97الهدى نوراألسد انور منال24961802809

حلب جامعة86.97خولهعبدالرزاق محمود احمد24971803319

تشرين جامعة86.966رندهعالن حسان بتول24981804756

دمشق جامعة86.963نائلهنادر كاسر مايا24991802330
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دمشق جامعة86.963اميرةالميداني شفيق محمد سليمان25001801452

حماة جامعة86.956احالمخضور يوسف سليمان25011806040

حلب جامعة86.953نائلهشبابي بيير كريم25021803685

تشرين جامعة86.953زينبسليمان علي اليسار25031806495

تشرين جامعة86.946ودادغالونجي حسين امجد25041804725

دمشق جامعة86.946مهاالعموري ايمن رؤى25051800938

تشرين جامعة86.946تغريدجردي ايمن جعفر25061804817

دمشق جامعة86.94صونيااالرناؤط مأمون محمد احمد25071800225

طرطوس جامعة86.936أوالحرفوش فواز رنا25081806788

دمشق جامعة86.936نسرينابراهيم نواف محمد25091802411

دمشق جامعة86.926سهاماالحمد حسين ريم25101801262

طرطوس جامعة86.92جويدايونس محمود اليمامه25111806496

دمشق جامعة86.92هالهالطحان فراس محمد مضر احمد25121800247

دمشق جامعة86.92ميسونكيوان هيثم دانيه25131800883

حماة جامعة86.913شهينازالشاعر عبدو مارتا25141806201

حلب جامعة86.91هدباءالعتر يحيى أحمد25151803276

تشرين جامعة86.906هياماسعد نزار مجد25161805488

دمشق جامعة86.906رناعوض محمدشاكر رهف25171801160

حلب جامعة86.906منالسقا حسين فاطمه25181803669

تشرين جامعة86.903املبكر ابو محمد اسراء25191804691

دمشق جامعة86.903رناشاهين محمدهشام لين25201802247

حماة جامعة86.903عرفهدهيمش نزيه شهد25211806064

البعث جامعة86.9مهارحيمه سامي هديل25221808731

دمشق جامعة86.9حكمالخليل ياسر ابي25231800194

دمشق جامعة86.896بهيةاحمد ابراهيم اية25241800384

تشرين جامعة86.896بثينهعلي حسان شهد25251806972

دمشق جامعة86.893هياماليونس حسان أسيل25261800049

طرطوس جامعة86.886نهالمعروف هيثم البتول25271806481

تشرين جامعة86.883بثينهالجرجيس حمود محمد25281805505

البعث جامعة86.876انتصارمهنا اكرم علي25291804298

دمشق جامعة86.876مزنالشوفي كنج ربا25301807804

تشرين جامعة86.873عائدةعجيب حسن نور25311805640

تشرين جامعة86.87هيفاءعجيل مروان هللا عبد25321805224

البعث جامعة86.87وفاءمصطفى عمار نغم25331804519

تشرين جامعة86.87يسيرهخضور فيصل حمزه25341804914

البعث جامعة86.866ودادعيسى مخائيل جورج25351804070

طرطوس جامعة86.866فاتنسليمان خضر سنا25361806939

دمشق جامعة86.863عالياالحفار عماد محمد ماسه25371802306

دمشق جامعة86.863عيدهالرسم خضر بشار25381800484

دمشق جامعة86.86عائشهعليا محمد درويش25391800893

دمشق جامعة86.86فاطمهكنعان احمد مجد25401802364

حماة جامعة86.856إيمانالمحمد جابر بالل25411805860

طرطوس جامعة86.856غنوهمناع يعرب لبنى25421807171

حماة جامعة86.856صفاءجاعوره مصطفى حمزه25431805914

طرطوس جامعة86.856وعدزغيبه سهيل طيف25441806999

تشرين جامعة86.853اديبهسليمان حاجي محمد قمر25451805386

دمشق جامعة86.853غادهالسمان مشهور عمر25461801853

تشرين جامعة86.85هدىآني جميل فرح25471805377

طرطوس جامعة86.85حمامهشعبان جهاد احمد25481806463



التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2019-2018الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

 العالي التعليم وزارة

الدوام جامعةالفرز معدلاألم اسمالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسلي رقم

دمشق جامعة86.85هالةعميص عصام سليمان25491801453

دمشق جامعة86.846سماحالحمود مهند ريما25501801278

دمشق جامعة86.846مادلينالمحمود رياض علي25511801792

حماة جامعة86.846جوريهالحكيم الدين عالء خالد25521805922

تشرين جامعة86.843ليلىبليدي فداء المجد25531804715

البعث جامعة86.83انتصاراالبراهيم غسان أروى25541803917

حماة جامعة86.83يسرىناجي تمام حياة25551805919

حماة جامعة86.823عواطفمخلوف الرحيم عبد محمد25561806230

تشرين جامعة86.82اميمهناصيف ايمن تاال25571804796

دمشق جامعة86.82عفافحيدر مدين علي25581801811

حلب جامعة86.82نعمترستم رستم روزا25591803489

دمشق جامعة86.82سمرمسعود مجدي آيه25601800144

تشرين جامعة86.82خديجهداوود محمد صبا25611805204

دمشق جامعة86.82رهفهللا العوده احمد رند25621801130

تشرين جامعة86.816لبنىمعروف نزيه ميس25631805602

طرطوس جامعة86.813هناءملحم منير نورا25641807438

دمشق جامعة86.81فاطمهالمطلق هاشم زينب25651801315

دمشق جامعة86.806صباحالجليل عبد مصطفى لبنى25661807795

تشرين جامعة86.8رباموسى سمير الحسين25671804708

دمشق جامعة86.8دعاءكحلوس محمود ساره25681808626

دمشق جامعة86.796سميااندوره خليل حمزه25691800779

حماة جامعة86.796منىالصباغ فراس احمد25701805806

طرطوس جامعة86.79ريمسعود بسام فارس25711807117

طرطوس جامعة86.79منارراشد مالك سلمان25721806920

البعث جامعة86.79عزيزهالخضور سامر برلنت25731804028

دمشق جامعة86.786ليناحواط اسماعيل كنان25741802111

تشرين جامعة86.786داللالكعدي محسن حال25751804907

تشرين جامعة86.786عبقيوسف عبداللطيف سلمان25761805155

البعث جامعة86.786فتيهالزين المسدي معتز رامز محمد25771804443

تشرين جامعة86.783رلىندور سمير جيمي25781804876

تشرين جامعة86.78رحابابراهيم معين سماح25791805164

دمشق جامعة86.78راغدهبحصاص احسان بشار25801800481

دمشق جامعة86.78شحادة منىفياض احمد الدين مجد25811802379

تشرين جامعة86.776ساميهضاما ياسر محمد هدى25821805688

دمشق جامعة86.776صفاءشهابي محمود محمد25831802462

تشرين جامعة86.776سوزانشبل حسن علي25841805303

دمشق جامعة86.763نهىجمعه العابدين زين هيثم25851803134

دمشق جامعة86.76فاطمةزعبالوي عامر مؤيد25861802274

البعث جامعة86.76مريمحموي فؤاد كاتيا25871804338

تشرين جامعة86.76سوسنالعبد فاضل أيهم25881804659

طرطوس جامعة86.76غادهعيسى احمد ابراهيم25891806452

طرطوس جامعة86.756ماريفرح فرح جرجس25901806579

دمشق جامعة86.753خديجهالشحت عبدالعلي أبرار25911800004

حلب جامعة86.753مهامحمدسواس محمدوليد ريم25921803497

دمشق جامعة86.75غادهالويس فواز الهادي محمد25931802516

تشرين جامعة86.746غفرانحمود غسان بلقيس25941804789

دمشق جامعة86.746الهامحسن علي هللا ايه25951800417

حماة جامعة86.746لميسالطاوقجي توفيق عباده25961806085

دمشق جامعة86.743الهامسليمان المجيد عبد رغد25971801081
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دمشق جامعة86.743منىسويدان مناف كوثر25981802119

دمشق جامعة86.743رامهديركي معتز زهير25991801294

طرطوس جامعة86.74نادياالرحمن عبد سعد علي26001807038

حلب جامعة86.74غصونحبوش عبدالباسط عبدالقادر26011803620

طرطوس جامعة86.74انعامعلي ضاحي هدى26021807458

دمشق جامعة86.74هديلالمزيك حسان بالل26031800515

دمشق جامعة86.736روالنهاالمام سامر عمر26041801856

دمشق جامعة86.736مسيالدربولي نبيل مايا26051802332

حماة جامعة86.733عائدةعمري أسعد أنور محمد26061806241

طرطوس جامعة86.73فاطمهالشيخ بسام محمد26071807306

تشرين جامعة86.73ربابعاج سامر محمد سهام26081805172

دمشق جامعة86.73سميرهالحجي خالد اسالم26091800278

تشرين جامعة86.73العبدو رحابأسعد محمد مصطفى26101806266

حلب جامعة86.726فردوس عيشهحموي صخر محمديزن26111807890

تشرين جامعة86.726هياممحمد علي غزل26121805350

طرطوس جامعة86.723نهلهحسين ايمن صبا26131806983

دمشق جامعة86.723جهينامحمود جمال علي26141801787

دمشق جامعة86.723منىهللا نصر بشير محمد احمد26151800227

دمشق جامعة86.723سمرطباخ محمدنادر النا26161802137

طرطوس جامعة86.72ايرادغانم محمد يوسف26171807549

تشرين جامعة86.716رحابعيسى سليمان عال26181805248

طرطوس جامعة86.713ميساءالجمال أسامه ميس26191807380

تشرين جامعة86.713غزوهمراد معاويه شهد26201806970

حلب جامعة86.706اعتدالمحمود حجي لؤي محمد محمد26211803727

البعث جامعة86.706رشادادوخ زوار زين26221804185

حماة جامعة86.706منىالنادر انور جرجس26231805879

حماة جامعة86.7أمانيالكرنازي الواحد عبد عمر26241806140

دمشق جامعة86.696زهرةدوبا محسن ايناس26251800407

حلب جامعة86.69نهاالعبدهللا عبدو أحمد26261807825

تشرين جامعة86.69روضهديبه عقل محمود26271805539

البعث جامعة86.686ورودالنمر ابراهيم يائيل26281806357

دمشق جامعة86.686نورباشي اوطه نذير محمد سماح26291801457

حلب جامعة86.683رضوىأرناؤوط يحيى حسن26301803421

دمشق جامعة86.683صفاءتقوى محمد راما26311800979

حلب جامعة86.68ضياءحسن الحاج حسن رنيم26321803480

دمشق جامعة86.68غادهالدلي ياسر معن26331802770

دمشق جامعة86.673تغريدعلي اسامه راما26341800971

تشرين جامعة86.673سمياشريتح خالد رغد26351805004

طرطوس جامعة86.67نجاةابواسعد ابراهيم مريم26361807345

طرطوس جامعة86.666صباحالفرفور هللا فرج زينب26371806861

حماة جامعة86.66رناالزعبي المولى عبد محمد رغد26381805964

دمشق جامعة86.656سكيبهصالح حاتم محمد26391802413

دمشق جامعة86.656اناهيدغريب ناصر ساره26401801353

دمشق جامعة86.656منىاسليم موفق هديل26411803084

حماة جامعة86.656هناءالجاسم الخلف خلف رشا26421805958

حلب جامعة86.653رشيدهتاتاري طالب محمد لينا26431803707

تشرين جامعة86.65محمد فرنجيهمحمد جابر شيماء26441806071

طرطوس جامعة86.646منارعلي محسن ايهم26451806515

دمشق جامعة86.646غديرمحيسن رضوان إسراء26461800041
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دمشق جامعة86.64روعهسكر طالل هند26471803113

تشرين جامعة86.64روضهالدين سعد علي آيه26481804637

دمشق جامعة86.64ريماالشمالي فايز زيدان26491801298

دمشق جامعة86.636سمرمصري جعفري حسام هند26501803116

دمشق جامعة86.633مناالباقي عبد ابراهيم سميحه26511801465

طرطوس جامعة86.623فائزهابراهيم محمد غنى26521807107

البعث جامعة86.62هالدعاس معتز محمد لين26531804388

دمشق جامعة86.62اسماءالفالح عبدالرحمن وسام26541803150

طرطوس جامعة86.62خولهقاسم يوسف رنا26551806790

طرطوس جامعة86.616ريمابرهوم حسن هديل26561807466

دمشق جامعة86.613اميمهطهموز حسن معن26571802769

حلب جامعة86.613مهاتفنكجي محسن محمد لين26581803705

دمشق جامعة86.613خولهالدويري محمد خالد26591800824

دمشق جامعة86.61هيامموسى جرجس سانتا26601806911

تشرين جامعة86.606غادهخليل صديق كنده26611805410

دمشق جامعة86.606فاطمهالرفاعي معروف موسى26621802840

حلب جامعة86.603رهفأبودان شريف راما26631807957

دمشق جامعة86.603بتولشعر ابو جمال محمد شهد26641801554

حلب جامعة86.6رانيهنوري نوري محمد هللا عبد26651803611

حماة جامعة86.59رانيالقمس نضال يوسف26661806369

حلب جامعة86.59لمىالباشا عمر دانية26671803437

طرطوس جامعة86.583نسريننبهان علي عمار26681807081

تشرين جامعة86.583اسماءحوالي رامي بسام26691804773

دمشق جامعة86.58رويدهالقليح محمود غياث26701801954

دمشق جامعة86.58غصونرمضان بسام الين26711800332

دمشق جامعة86.58خلودالصواف ياسر احمد حمزه26721800775

دمشق جامعة86.576مفيدهعلي محسن حسين26731800738

دمشق جامعة86.576بثينهالشريف حمد معاذ26741802754

طرطوس جامعة86.576عبيرمحمد عابر رضا26751807874

حماة جامعة86.573صفاالكردي السالم عبد الرحمن عبد26761806089

تشرين جامعة86.566سميرهيوسف محمد آالء26771804611

دمشق جامعة86.563كلنارالدير رياض ريموندا26781801281

دمشق جامعة86.563عمشهحمه خلف محمد26791802408

البعث جامعة86.56ضحىخشفي الخالد محمد عال26801804283

طرطوس جامعة86.56سميحهبالل أمين راما26811806754

تشرين جامعة86.556منالعلي ايمن رنيم26821805026

تشرين جامعة86.556غادهابراهيم الياس جورج26831806612

تشرين جامعة86.553ربابزهره جابر جعفر26841804820

حماة جامعة86.553يعربهالنعوفي الدين جمال علي26851806123

دمشق جامعة86.55عبيرقلعجي حسان محمد ساره26861801355

البعث جامعة86.55ليناشهاب محمد احمد26871803967

حلب جامعة86.546منارجباره هللا عبد بشر محمد26881803755

البعث جامعة86.546ركادالقسيس لبيب هايدي26891804539

تشرين جامعة86.54ودادضاهر نورز وائل26901806349

دمشق جامعة86.54املمقلد حسين بشار26911807800

حلب جامعة86.536عالاالفندي معن آالء26921803296

دمشق جامعة86.536كندىالخوري سامر سيمون26931801505

تشرين جامعة86.536رجاءرسالن معن غنوه26941805354

دمشق جامعة86.536سميهالكريم مصطفى محمد26951802393



التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2019-2018الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

 العالي التعليم وزارة

الدوام جامعةالفرز معدلاألم اسمالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسلي رقم

دمشق جامعة86.533هيامعزي أيمن هللا عبد26961801685

طرطوس جامعة86.53رناضوا محمد حسن26971806651

دمشق جامعة86.526وفاءحمود غياث آالء26981800069

دمشق جامعة86.526روالدالي حسن ساندي26991801389

طرطوس جامعة86.523ثناءسمعان عاطف روز جولي27001806624

دمشق جامعة86.52منالاأليوبي خالد ريم27011801239

حماة جامعة86.52سالفوردة فاضل غزل27021806144

دمشق جامعة86.513سفيرهونوس جميل محمود27031802653

دمشق جامعة86.51ريمالناصوري حسين العابدين زين27041801304

حماة جامعة86.506جمانةحيدر الدين عالء روان27051805983

حماة جامعة86.503ثراءنجار ريمون يوسف27061806367

دمشق جامعة86.503غاليةاليوسف محمد لمى27071802183

تشرين جامعة86.503فاتنجاسم هللا عطا عمر27081807679

دمشق جامعة86.5منالشموط أحمد نصوح محمد27091802615

دمشق جامعة86.496وفاءحديد محمود تاله27101807924

تشرين جامعة86.496ميساءحسن وائل محمد27111805529

دمشق جامعة86.493هناديسمره ابو ياسر محمد راما27121800991

البعث جامعة86.49نادرهاسعد ظافر راما27131804128

حماة جامعة86.49فادياعفاره زياد لمى27141806184

دمشق جامعة86.49أملالبعاج محمد أنس27151800111

دمشق جامعة86.49عفافعيسى نعيم عطاء27161801751

حلب جامعة86.486منىعلي محمد فؤاد فاطمة27171803664

حلب جامعة86.48رحابجليالتي محمدزكريا اسراء27181803331

حلب جامعة86.48تسنيمنحاس احمد محمدحازم27191803788

حلب جامعة86.476ايمانارنب احمد راما27201803461

دمشق جامعة86.476رحابالقصير سامي محمد مصطفى27211802738

طرطوس جامعة86.476ازدهارسلطانه مالك بتول27221806533

حماة جامعة86.476اميرةالدقاق مصطفى رغد27231805966

تشرين جامعة86.473ثناءشحيده عاطف احمد27241804678

دمشق جامعة86.473سهيرالحسيني لؤي عدنان27251801728

دمشق جامعة86.466نوالحميشو عدنان أليسار27261800084

دمشق جامعة86.463ريماالعقاد عزت محمد نذير محمد27271802611

دمشق جامعة86.463روالالخن يحيى محمد اكرم محمد27281802514

حماة جامعة86.46هدىغندور ماجد محمد مصطفى27291806265

دمشق جامعة86.46رانداسرحان عماد حال27301800757

دمشق جامعة86.46عبيرسالمة أمير مالذ27311802775

حلب جامعة86.453عاليهطوبال رجب احمد27321803320

دمشق جامعة86.453معززهسلومي سامر فائق محمد27331802587

البعث جامعة86.453منالمجج ايمن بتول27341804021

دمشق جامعة86.446هاديهطعمه أنور يمامه27351803241

دمشق جامعة86.443ناهدالحارس عيد محمد عارف محمد27361802563

حلب جامعة86.443حكمتشعبو فريد صفيناز27371803582

طرطوس جامعة86.436ميسمزهره مرشد خلود27381806715

دمشق جامعة86.433لبنىطاطيش فياض أسامه محمد27391802506

دمشق جامعة86.43سهيرهللا خير أيمن محمد عمار27401801840

البعث جامعة86.43ترازمعراوي زياد كاتيا27411804340

البعث جامعة86.43منتهىحسن فراس يوسف27421804579

دمشق جامعة86.426وفاءعوض جميل محمد حنان27431800783

البعث جامعة86.426ندوةمحمود أحمد فاطمة27441804322
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تشرين جامعة86.426وفيقهديب محسن أثيل27451804584

دمشق جامعة86.423هبةسالمة عيد محمد ضياء27461801601

تشرين جامعة86.423اخالصسكيف احمد زينب27471705356

دمشق جامعة86.42حليمهفرهوده مصطفى تقى27481800593

دمشق جامعة86.42أملسويد علي محمد مجدي27491802381

دمشق جامعة86.416لمىالنحاس انس كمال27501802104

البعث جامعة86.416اميرهطيب محمود نور27511802989

دمشق جامعة86.416جوزفينالشحاده زياد راما27521800976

دمشق جامعة86.416ماياإسبر حسيب ابراهيم27531800183

دمشق جامعة86.41تهانيقصاص راتب احمد27541800215

دمشق جامعة86.41داللكيوان محمود هبه27551807933

البعث جامعة86.406هزاراالسدي اسامة جودي27561804065

البعث جامعة86.406عزهالبواب هللا عبد كفاح27571804361

دمشق جامعة86.406منتهىقنديل احسان بيسان27581800547

حلب جامعة86.406داللشالر محمد مصطفى27591803813

طرطوس جامعة86.403رندهعيسى شريف جليانا27601806590

دمشق جامعة86.4ريماداود سمير امل27611800345

تشرين جامعة86.4سمرربيب محمود اسماعيل27621804692

حماة جامعة86.396لبنىورده سمير سنا27631806049

تشرين جامعة86.393املمحمود علي سليمان27641805163

حلب جامعة86.393رهفطيفور خرفان هللا عبد بشار27651803366

دمشق جامعة86.393هناءالخلوف احمد رحاب27661801027

حلب جامعة86.393فداءالبطحيش مرهف هبه27671803872

دمشق جامعة86.393فدوىسعدة ابراهيم يوسف27681803268

حلب جامعة86.39رغدهشريقي محمد ريان27691803492

دمشق جامعة86.386رانياجي قلعه اسامه سناء27701801470

حلب جامعة86.383نبيههكعدان نوار أحمد27711807836

دمشق جامعة86.383عبيرقضماني رامز ندى27721802902

دمشق جامعة86.38عزيزهداود عصام آالء27731800054

دمشق جامعة86.376فاطمهالطربوش منير مروه27741802704

طرطوس جامعة86.373منىابراهيم غسان رغد27751806776

دمشق جامعة86.37منالنمير نبيل يعقوب27761803235

حلب جامعة86.37زبيدةلبابيدي عصام محمد27771803735

حلب جامعة86.366االءوهيبه محمد نور27781803860

دمشق جامعة86.363وضحهالحمد الرزاق عبد مريم27791802723

دمشق جامعة86.36منورسمو عبدالحميد روان27801801209

البعث جامعة86.356مريمالطباع عماد سمير27811804226

دمشق جامعة86.356غاليناحسواني زياد ستيال27821801392

دمشق جامعة86.346مؤمنةالكيالني مازن محمد نور مريم27831802728

دمشق جامعة86.346نجاحقيطان عيسى النا27841802133

دمشق جامعة86.346صفاءالسقعان بكري عماد محمد27851802573

دمشق جامعة86.34غيداءبازغالن هادي هيا27861803130

دمشق جامعة86.34عائشهعبيدي معاذ وسام27871803153

دمشق جامعة86.34خلودعبود محمد شهد27881801553

دمشق جامعة86.333نزههحماد وائل أحمد27891808184

حلب جامعة86.333زمزمعمر محمود احمد27901803323

حماة جامعة86.33أملأوزون ماجد صباح27911806074

دمشق جامعة86.33نزهاءالهادي عبد احمد فاطمه27921802005

حماة جامعة86.33ريمقاسم ابو تمام هبه27931806324
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دمشق جامعة86.323دانيامطر الطرابلسي ماهر احمد يزن27941803227

حماة جامعة86.323نورتتان هايل هيا27951806340

البعث جامعة86.323فاتنالسلومي بسام هالل27961804546

دمشق جامعة86.32سحربيضة معتز ريم27971801269

حلب جامعة86.313خلودمعاط خير محمد مصطفى27981803811

طرطوس جامعة86.31دوالتالدين حسام عبدالمطلب ضحى27991806990

دمشق جامعة86.31فاتنصايمه الستار عبد مؤيد28001802273

دمشق جامعة86.31إيمانالمغربي خالد هزار28011803090

دمشق جامعة86.306جميلةحجازي فؤاد عدنان28021801732

حلب جامعة86.306يسرىقزه محمد ميار28031803830

طرطوس جامعة86.303لينابربر خالد الرا28041807167

دمشق جامعة86.303هياملقطينه فادي ميراي28051802860

دمشق جامعة86.3وفاءالحميدي رضوان مهند28061808498

دمشق جامعة86.3علياالخليلي القادر عبد عمر28071801877

البعث جامعة86.3فائزةالقصاب محمود بتول28081804018

دمشق جامعة86.3ابتسامالشيخ محمد آيه28091800140

حماة جامعة86.283روعهخرمه انيس جوزيف28101805891

تشرين جامعة86.283نهاديزبك احمد مرح28111805549

طرطوس جامعة86.276غانيهمحمد ناصر جلنار28121806586

البعث جامعة86.27انتصارابراهيم سهيل ريم28131804180

دمشق جامعة86.27جيهانالحلبي فيصل لجين28141802160

دمشق جامعة86.263سلمهمحمد عبدالرحمن سوزان28151801488

البعث جامعة86.256سهامالصالح إبراهيم قيس28161806172

حلب جامعة86.256زهرهمحمد الحاج عبدالغني ساره28171803514

دمشق جامعة86.256نجاحعقل بسام طيف28181801621

طرطوس جامعة86.253سماهرحمود رجب صبا28191806982

دمشق جامعة86.253لمياءتعتوع موفق نورمان28201803025

حماة جامعة86.25وصيفةالمر ماجد رقية28211805970

تشرين جامعة86.25ليناعمران بسام بتول28221804762

حماة جامعة86.246سناءاالحمداليوسف خالد آيه28231805783

طرطوس جامعة86.246سميعهيحي احمد نسرين28241807402

دمشق جامعة86.243هيامالياس ممدوح جان28251800629

دمشق جامعة86.243ماجدهشاهين ابو مراد حيدر28261800811

دمشق جامعة86.236ربابالشامي نايف قتيبه28271802054

حماة جامعة86.233ضياءعوض اسماعيل إيفا28281805779

دمشق جامعة86.233هيامحصيني ابو رياض كنان28291802110

تشرين جامعة86.23اسمهانريشي محمود مازن28301807231

دمشق جامعة86.226باسمهالدين شمس منصور زينة28311801321

دمشق جامعة86.22سناءالعينين ابو محمد براءة28321800467

حماة جامعة86.22لميامحسن الرزاق عبد يزن28331806362

تشرين جامعة86.213أمينهالعكش فؤاد بيداء28341804793

دمشق جامعة86.206منىديري طارق جنان28351800652

طرطوس جامعة86.2ميساءبالل رمضان رشا28361806772

دمشق جامعة86.2رهانباير فايز ليليان28371802227

دمشق جامعة86.2بارعهالشعيري محمود لين28381802252

حلب جامعة86.196منالعكام مجاب حسن28391803419

دمشق جامعة86.196عائشهخطاب انور غيداء28401801969

تشرين جامعة86.193املصالح نضال حيدره28411804939

تشرين جامعة86.193لواحظاحمد ايهاب حسن28421804885
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حماة جامعة86.19جميلهالياسين القادر عبد مرح28431806260

تشرين جامعة86.19لينايحيى بسام محمد28441805511

حلب جامعة86.186ورقاءفرواتي هيثم ريم28451803496

حماة جامعة86.186نائلههللا العبد الكريم عبد هادي28461806319

طرطوس جامعة86.186فتاةمحمد عادل أروى28471806385

تشرين جامعة86.183مهاحمد بشار غاليه28481805341

حلب جامعة86.183ميساءنعساني سامر محمد محمد28491803729

دمشق جامعة86.18ريمالحسيان عيد جمان28501800647

تشرين جامعة86.176باسمهخليل سامر محمد28511805510

تشرين جامعة86.176جميلهالبحري عدنان سالف28521805152

دمشق جامعة86.176نبالمهنا هيثم عمر28531807084

دمشق جامعة86.17اميرهالشعار علي هدى28541803075

حلب جامعة86.17ميباكير احمد هبه28551803870

حلب جامعة86.163سعادحسن حسين رحاب28561803467

حلب جامعة86.16روالحداد أنطوان مارك28571803711

طرطوس جامعة86.16هيامداود محمد نغم28581807411

البعث جامعة86.16هناديجنيد الباسط عبد حازم محمد28591804439

حلب جامعة86.156نورهقطان زياد وسيم28601803890

حماة جامعة86.156ايمانالحموي عدنان رضا28611808031

تشرين جامعة86.146سهىالشهابي فراس المصطفى نور28621805664

تشرين جامعة86.146رمازالجابر مصعب لينا28631807696

حلب جامعة86.14مضاءمكتبي منذر بشر28641803369

دمشق جامعة86.14ماجدهفرج رامز غزل28651801924

تشرين جامعة86.136ليناحسن باسم نور28661805635

تشرين جامعة86.136رزانشاهين اياد مجد28671805492

تشرين جامعة86.133عصريهعلي هللا عبد يوسف28681805742

تشرين جامعة86.13احالمعلي شريف غرام28691807097

حلب جامعة86.126شذىاآلغا عبدالمنعم حياة28701803433

حماة جامعة86.126سماحكوجان نجيب محمد محسن28711806224

دمشق جامعة86.123علياءرجب عماد خير محمد28721802543

طرطوس جامعة86.123سوسنسليمان احمد يارا28731807504

دمشق جامعة86.12عنايةشاهين حمزى بشرى28741800509

دمشق جامعة86.12امالحمدون عقاب إيلين28751800133

تشرين جامعة86.116نهادزريق جرجس ميريل28761807992

تشرين جامعة86.113هالهنزهه الدين عماد حسن28771804889

دمشق جامعة86.113فاطمهطرابلسي محمد اياد28781800381

طرطوس جامعة86.11رجاءصالح هيثم ابراهيم28791806456

طرطوس جامعة86.106ريماالعجوه أيمن سنا28801806938

دمشق جامعة86.106فاطمهخياره ابو علي العزيز عبد28811808224

حماة جامعة86.106ريهعمره الحميد عبد جودي28821805887

حماة جامعة86.103سرابعواد حسن الشيخ احمد آية28831805777

دمشق جامعة86.1لبنىسري نذير آيه28841800164

دمشق جامعة86.1سناءالزعبي يوسف خوله28851808615

دمشق جامعة86.1فاطمهالنجم محمد مضر28861807738

دمشق جامعة86.1عفراءهللا العبد حسان غيث28871801959

دمشق جامعة86.1افتخارالمصري رضوان مايا28881802325

البعث جامعة86.1كنانهمراد الناصر عبد هبه28891804543

دمشق جامعة86.096بشرىالياسين حسان الهمة ذو28901800937

حلب جامعة86.093نبيههمشهداني ياسر محمد28911803733
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حماة جامعة86.093أمينهعلي محمد اليمامه28921805823

دمشق جامعة86.093زينباالغبر عامر الليث28931800315

تشرين جامعة86.09نورالرزوق السالم عبد سليمان28941805157

تشرين جامعة86.086آماليوسف اكرم علي28951805295

تشرين جامعة86.073ودادمصري سليمان نور28961805659

البعث جامعة86.07نهادبيطار مالك مريام28971804464

البعث جامعة86.07حميدهخليفه الدين نجم الطاهر28981805820

دمشق جامعة86.07يسرىحسين الغني عبد مالفا28991802311

حلب جامعة86.063اميرهالعاصي محمد بشار29001803368

دمشق جامعة86.063رهفكيوان حسام زيد29011801297

دمشق جامعة86.056منىمللي خليل محمد ابراهيم29021800184

دمشق جامعة86.053أملالحاجي اسماعيل بيان29031800536

دمشق جامعة86.05عائدهغصن مسعود رغد29041801058

تشرين جامعة86.046ميساءعثمان طالل بشار29051804775

حلب جامعة86.046مرامحرح محمود الهدى ابو عبدهللا29061803624

دمشق جامعة86.046سالفالبحري احسان أدهم29071800028

دمشق جامعة86.046فوزيهخالد محمد خالد29081800826

طرطوس جامعة86.046وفاءنصر مصطفى خليل29091806716

تشرين جامعة86.043احالمجوالق احمد آرام29101804595

حلب جامعة86.043هدىعيد يحيى يزن أحمد29111803291

تشرين جامعة86.04سلمىديب عبدالحليم مايا29121805483

دمشق جامعة86.036ودادالعطيش محمد أحمد29131800013

البعث جامعة86.036منىتركماني المالك عبد أمين29141803935

تشرين جامعة86.036سوسنصوفي رامي رهف29151805044

حماة جامعة86.033سمرالنيربيه انس محمد فائزه29161806155

دمشق جامعة86.033سناءبكور رامز الزهراء29171800312

دمشق جامعة86.033هناديالعظم فراس حازم29181800710

دمشق جامعة86.03محاسنحيدر مصلح آيه29191800149

دمشق جامعة86.026ابتسامعبود عبود ميريام29201802866

دمشق جامعة86.026رفيقهعيشونه خالد ديب احمد29211800245

دمشق جامعة86.023كوثرالذياب عارف ثامر29221800616

حلب جامعة86.02قمرمكتبي محمدصباح محمدمهدي29231803795

دمشق جامعة86.016الهدى نورالغبره محمود سالم29241801431

حلب جامعة86.016زليخةحسين علي فاطمه29251803667

دمشق جامعة86.01رائدهحمزه جهاد رغد29261801095

دمشق جامعة86.006باسمهالمش المجيد عبد الشام نور29271803008

حلب جامعة86.006نوشيكباالبانيان سيرج سركيس29281803538

البعث جامعة86.006ميساءعباس سمير شمس29291804238

طرطوس جامعة86.006روزاصفيه نبيل مايا29301807255

دمشق جامعة86.006سامرةالغميان بالل محمد سارة29311801332

تشرين جامعة86.003منالفارس احمد مريم29321805559

دمشق جامعة86.003عائدهخليل ياسر عالء29331801768

تشرين جامعة86.003هيامبدور احمد رهف29341805032

طرطوس جامعة86وفاءاحمد محمد علي29351807055

دمشق جامعة86سماحخشفة عمر أسما29361808471

دمشق جامعة86منىأندوره محمد رضوان29371801054

تشرين جامعة85.996مديحهمنيف محرز مي29381806283

دمشق جامعة85.993خلودالعقاد بسام محمد ثواب29391800621

البعث جامعة85.99اسراءالمرعي الحسن حسين رغد29401804148



التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2019-2018الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

 العالي التعليم وزارة

الدوام جامعةالفرز معدلاألم اسمالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسلي رقم

دمشق جامعة85.986ميساءالمرستاني ايمن يمنى29411803258

طرطوس جامعة85.986ردينهمصطفى الكريم عبد معن29421807354

دمشق جامعة85.983ناديازيتونه بني ديانا29431800914

دمشق جامعة85.98اميمههاشم هيثم رغد29441801072

تشرين جامعة85.976روزهعلي قره عماد رشا29451804999

دمشق جامعة85.976رناالجوبراني خير محمد معاذ29461802758

دمشق جامعة85.976هنادياسعد يحيى علي29471801816

دمشق جامعة85.973رنداالجمال فادي جيهان29481800706

حلب جامعة85.97جيهانبازار أحمد شاميران29491803564

حلب جامعة85.966أغاريدعلوش علي محمد أحمد29501803289

البعث جامعة85.966رندهعلي فادي عباس29511804255

البعث جامعة85.966نجاةزيزفون رائد كرم29521804356

تشرين جامعة85.963جهيدهالجنيدي وائل ديمان نور29531805665

حلب جامعة85.963مهىلحام رضوان ايمن29541803352

تشرين جامعة85.963سميحهاسماعيل عزالدين غيثاء29551807111

حماة جامعة85.96تركيهالعرابي الرحال بسام غيداء29561806154

طرطوس جامعة85.956سهامعمران صالح يحيى29571807518

دمشق جامعة85.95ندىالطرابيشي موفق محمد خالد29581800828

البعث جامعة85.95زينبطوقاني عمر الهادي عبد29591804274

دمشق جامعة85.95امينهالدعاس محمد مريم29601802726

دمشق جامعة85.946فهدهعزوز عامر سدره29611801401

تشرين جامعة85.946حنينالعلواني معتز نورا29621806316

تشرين جامعة85.946بشرىعوض نسيم مايا29631805468

دمشق جامعة85.943رشاالحويج العلي خالد مؤمن29641802270

البعث جامعة85.943فاطمهالعويد محمد هاجر29651804533

البعث جامعة85.94مريمجمعه هشام سوسن29661804232

البعث جامعة85.94ماجدهالعمر منصور نوار29671804520

حماة جامعة85.94بديعهنشتر احمد آمنه29681805771

دمشق جامعة85.936اكرامالعوده وهيب محمد هايل29691803040

البعث جامعة85.933نسرينالخضور محمد لين29701804384

دمشق جامعة85.926ياسمينالنحاس رضا محمد ريم29711801254

طرطوس جامعة85.923منالعلي عدنان دينا29721806742

البعث جامعة85.923هناءملحم علي الهدى نور29731804530

دمشق جامعة85.92نهىمزهر عاطف ليال29741807786

تشرين جامعة85.92رنابالل ماهر حازم29751806632

تشرين جامعة85.913صفاءقواس كنعان عمرو محمد29761805537

دمشق جامعة85.91غصونعمر رضا رزان29771801029

دمشق جامعة85.91انصافعديره موسى حمزه29781805910

تشرين جامعة85.91عبيردرويش وليد عمر29791805331

طرطوس جامعة85.906منالعمار اسكندر لين29801807212

تشرين جامعة85.906حفيظةحسن بسام صبا29811805200

دمشق جامعة85.906سحابزيدان زهير بيان29821800535

دمشق جامعة85.903هداياالحلبي الدين صالح محمد29831802402

البعث جامعة85.903رغداءحسن عيسى كارول29841804345

البعث جامعة85.9أريجالنقري شعيب غاده29851804310

دمشق جامعة85.9لميسعبسي ميشيل ماريا29861802283

دمشق جامعة85.9ضمياءعبد الرزاق عبد عمر29871808116

دمشق جامعة85.9دانياعبدلكي الياس كارال29881808627

البعث جامعة85.896سمراالبراهيم طارق عزيز29891804280
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دمشق جامعة85.896رنادبوس نزار ليدا29901802214

تشرين جامعة85.896رانياالخير بشر عليا29911805314

دمشق جامعة85.896ناهدهسالم سعد يارا29921803188

دمشق جامعة85.886وفاءالعلبي الدين محي بسمه29931800476

البعث جامعة85.886هيامخضور محمد أحمد29941807871

دمشق جامعة85.876رانيهالحالق محمود طارق محمد29951802559

طرطوس جامعة85.873ناديااحمد علي خوله29961806718

دمشق جامعة85.87خلودبرمو كمال نشوه29971802916

حلب جامعة85.87فاديانحاس رضوان محمد النا29981803693

دمشق جامعة85.87رناحداد كسرى مصطفى هشام29991803095

حماة جامعة85.866منىالقاسم محمد مروه30001806262

دمشق جامعة85.866سحرالكردي المارديني محمد عمرو30011801889

دمشق جامعة85.863مهاالقباني محمد آالء30021800058

دمشق جامعة85.863بدورعمر خيرهللا محمد30031802383

طرطوس جامعة85.86نغمخلوف نبيل جويل30041806629

دمشق جامعة85.856فطوممسعود ماجد اميره30051800356

دمشق جامعة85.856غادهالحريري محمد عباده30061801637

دمشق جامعة85.856هيفاءمذكور كيوان حسن عمر30071801878

تشرين جامعة85.853آمنهابراهيم حسن أليسار30081804617

حلب جامعة85.853جميلهويسى الرزاق عبد أالء30091803298

دمشق جامعة85.846نهيدهخضور اسد فرح30101802036

دمشق جامعة85.846مريمالليل محمود يمان30111803242

تشرين جامعة85.843جنالبدر طاهر نارين30121804501

دمشق جامعة85.84هالهالبغدادي الهاشمي منير رغد30131801096

دمشق جامعة85.84هيفاءرمضان بشار محمد يمنى30141803256

دمشق جامعة85.84رنامعروف مروان معتز30151802764

دمشق جامعة85.836بشيرهنجق عثمان أحمد30161800015

دمشق جامعة85.836هدىقاسم علي الرحمن عبد30171801661

حماة جامعة85.833رفيدهاالبراهيم احمد بتول30181805836

طرطوس جامعة85.83عائدهرقماني أسامه محمد30191807310

دمشق جامعة85.83منىالحرش ماجد مجد30201802347

دمشق جامعة85.83نازكالحلبي غسان ليال30211802202

حلب جامعة85.83ايثارالنصر ماهر الدين عالء30221803633

البعث جامعة85.826صفاءالقاسم الخالق عبد محمد30231804435

البعث جامعة85.823نلهمخائيل جميل ماغي30241804400

البعث جامعة85.823مرفتنصور يوسف اليسار30251803985

البعث جامعة85.823خوالخضر أبو أحمد ختام30261806702

دمشق جامعة85.816هويداالدين شهاب خلدون دانيه30271800884

البعث جامعة85.813سيلفييازجي نمر ماجد30281804394

طرطوس جامعة85.81غادهحمود علي ريم30291806838

دمشق جامعة85.81هندطنوس عالم تيما30301800607

دمشق جامعة85.81أملغبره مفيد أثير30311800011

دمشق جامعة85.81امالابوعساف رشيد ريا30321801229

حماة جامعة85.806ضحىغجيه محمد عمران30331806142

دمشق جامعة85.806اسماءاحمد محمد عمر30341801879

البعث جامعة85.806هناءخنصر مرعي ميرنا30351804488

دمشق جامعة85.806ناديهالورد عماد سامر30361801380

دمشق جامعة85.8املالمزين بسام فرح30371802033

دمشق جامعة85.8سعادحماد محمود علي30381801791
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البعث جامعة85.8ميلياعبدهللا احمد رواد30391804167

دمشق جامعة85.793سمرحموده مروان محمد راما30401800972

طرطوس جامعة85.793ليدياالياس لبيب ايليان30411806508

طرطوس جامعة85.79تغريدابراهيم علي جنا30421806595

دمشق جامعة85.786ريمالزير نجيب ديمه30431800924

دمشق جامعة85.786رويدةاالسدي احمد هبة30441803043

البعث جامعة85.786عبيرالطرشه المنان عبد العزيز عبد30451804263

حماة جامعة85.783منىالزير سعد نور30461806311

حماة جامعة85.783صفاءالدالي زياد ديانا30471800919

حماة جامعة85.78أمينهالحسن العزيز عبد غنوه30481806149

دمشق جامعة85.776عبيرابومغضب مالك عمران30491801885

تشرين جامعة85.773سحرحنا بطرس ميشلين30501807387

دمشق جامعة85.773رامزهجاويش بسام ساره30511801351

تشرين جامعة85.77يسرهعجيب أمين جنى30521805884

تشرين جامعة85.77رناشاهين رامي شاهين30531805184

طرطوس جامعة85.766رانيانصري عماد جودت30541806608

حماة جامعة85.766فداءالرزاق عبد عزام معاذ30551806269

دمشق جامعة85.766رانياالحالق محمد منى30561802816

دمشق جامعة85.766صفاءمحمود سليمان الزهراء فاطمه30571802012

دمشق جامعة85.766وفاءحسين رأفت الدين عالء30581801782

حماة جامعة85.766ميساءالدائم عبد نذار بتول30591805838

حلب جامعة85.763نايلهمصطفى انور سولين30601803560

دمشق جامعة85.763نينايعقوب جورج يعقوب30611803236

حماة جامعة85.756ايمانحامد الحاج جمال ابراهيم30621805795

طرطوس جامعة85.753فاتنسليمان ظهير مجد30631807262

البعث جامعة85.75فاطمهبالل رياض رهف30641804165

دمشق جامعة85.75سوزانالحموي نزار محمد رامي30651801005

حلب جامعة85.75رضيةنجار محسن أحمد الرحمن عبد30661803597

حلب جامعة85.746مارينادرويشيان اواديس ماريانا30671803712

تشرين جامعة85.746جاكلينحنينو مؤيد جورج30681804856

البعث جامعة85.743ريمادريس محمد نسرين30691802913

تشرين جامعة85.736ازدهارعلي غياث ندى30701805621

البعث جامعة85.736انتصاريوسف سمير آيه30711803945

تشرين جامعة85.733بتولالناصر علوان حسين محمود30721807725

دمشق جامعة85.73لينداالعبد أيهم ملك30731802784

البعث جامعة85.73سميهالدالي خالد الكريم عبد30741804265

البعث جامعة85.73ناهدالشعار فؤاد همام30751804547

حماة جامعة85.723هنااستنبولي جميل فهد30761806168

تشرين جامعة85.723عبيريونس لؤي بتول30771804764

طرطوس جامعة85.72آمنهعثمان احمد محمد30781807275

تشرين جامعة85.72رناقالب مصطفى عالء30791805256

تشرين جامعة85.72نسرينجليكو مروان صارم30801805193

تشرين جامعة85.703سلمىقبيلي بسيم آيه30811804645

طرطوس جامعة85.703نعيمهلولو عدنان جنان30821806599

دمشق جامعة85.696صفاءعربش سمير ريم30831801248

دمشق جامعة85.693املالنصار محمد قصي30841807811

دمشق جامعة85.693جمانهمسوح اكرم باتريسيا30851807939

دمشق جامعة85.693يسرىهلوش علي يحى30861803213

حلب جامعة85.69عائشهمكتبي احمد زينب30871803507
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حلب جامعة85.683وفاءحفار احمد سنا30881803554

دمشق جامعة85.683ريمالعكاري ماجد حال30891800759

تشرين جامعة85.68ميساءمريش الرحيم عبد عماد30901805316

طرطوس جامعة85.676ماريهقرحالي محمد رؤى30911806752

دمشق جامعة85.673سمراوسي موفق ميران30921802859

دمشق جامعة85.673املدخنوس محمود بشار30931800495

دمشق جامعة85.673عبيرالزغير حسين منار30941802795

حلب جامعة85.673 حنانعقاد رابح الكريم عبد30951803608

دمشق جامعة85.673هبهسعود غيث حسين30961800739

دمشق جامعة85.666رواءالمقداد ياسين عمر30971801872

حماة جامعة85.666هويدهالنجار فواز ساره30981806018

طرطوس جامعة85.663غادهحمود باسم جعفر30991806582

تشرين جامعة85.663ميساءطوبال علي حمزه31001804915

دمشق جامعة85.663فرزاتخوالني نضال االء31011800299

طرطوس جامعة85.663سيلفاعلي غسان هيا31021807473

دمشق جامعة85.66هدىعدرا عمر محمد31031802415

حلب جامعة85.656سيفانارسالنيان كيورك ماسيس31041803713

حلب جامعة85.656روعهعمر الحاج محمدصالح هبه31051803873

دمشق جامعة85.656هناءسعدون علي حمزه31061807607

البعث جامعة85.653اسيهالخالد رستم رشا31071804145

تشرين جامعة85.646زينبكنعان حسين رهف31081805040

دمشق جامعة85.643نورسالشعار اسامه دينا31091800935

دمشق جامعة85.643مزنهشاهين عماد رغد31101807812

دمشق جامعة85.636سعادالغوثاني هايل مهدي محمد31111802609

دمشق جامعة85.636هيفاءالبشير مروان نوار31121807807

البعث جامعة85.633ريمالشلبي هيثم لونا31131804382

تشرين جامعة85.633فادياجزعه يعرب ساره31141805131

طرطوس جامعة85.633رويدهرمضان احمد سوزي31151806948

حلب جامعة85.63نجالءالعيسى رياض محمد سدرة31161803530

دمشق جامعة85.63شيرينموسى حكمت نودار31171807753

حلب جامعة85.623فاطمهبوزان شوكت دانيه31181803440

تشرين جامعة85.623روالمحمد يوسف لين31191805443

تشرين جامعة85.613لوريسعيسى وائل جعفر31201804826

حلب جامعة85.613رجاءكحيل القادر عبد نور31211803853

دمشق جامعة85.61صنعهعبدهللا عبود خضر31221800844

طرطوس جامعة85.603سعادمحمود حسن سناء31231806940

دمشق جامعة85.596ناهدتوتنجي أكرم مريم31241802724

دمشق جامعة85.596خديجهشياح ايمن عائشه31251801622

دمشق جامعة85.593هالهاآلمين اللطيف عبد غيث31261801962

دمشق جامعة85.586حنانطيب عماد ايه31271800410

البعث جامعة85.586سهاالتركاوي الحي عبد أحمد31281803912

البعث جامعة85.586ابتسامصبح محمد هناء31291806339

البعث جامعة85.583باسمهالسالمي بولس كرستين31301804354

دمشق جامعة85.58ايمانالقسطي صالح غاليه31311801907

البعث جامعة85.576مرامالسلقيني محسن ايه31321804004

طرطوس جامعة85.573انعامهللا عبد صالح ردينه31331806768

تشرين جامعة85.573هدىسلمان بسام لينار31341807860

حلب جامعة85.566خديجهبري الدين عالء حال31351803430

طرطوس جامعة85.566رحابأحمد يوسف حيدرة31361806692
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حماة جامعة85.563خديجةالعزيز عبد محمد حسين صفا31371806076

دمشق جامعة85.56ثروتعكل مأمون ايمان31381800400

طرطوس جامعة85.56نهالمعروف هيثم آالء31391806396

دمشق جامعة85.56ميادهتيناوي هشام ايمان31401800399

دمشق جامعة85.553ابتسامسرور جميل جولي31411800692

دمشق جامعة85.55نهالفارس  عصام ماريا31421802288

تشرين جامعة85.546براءرمان سعيد حسين31431804902

دمشق جامعة85.546فردوسمرعي عصام لبنة31441802156

طرطوس جامعة85.546جومانهمرجان وائل حسن31451806646

طرطوس جامعة85.546املينباسط زهير بثينة31461806542

حلب جامعة85.543ناهدمحمود حاج القادر عبد منى31471803827

حلب جامعة85.536خولةالشهابي سمير محمد رغد31481803472

البعث جامعة85.536ربابخسرف عدنان مؤيد31491804393

طرطوس جامعة85.533فاطمهنموره ابراهيم محمد31501807314

البعث جامعة85.526هالالمرعي سالم ياسر ليندا31511804392

دمشق جامعة85.526ايمانواكد حسام محمد31521802474

حلب جامعة85.523نورميره حازم محمد بيان31531803375

البعث جامعة85.52رشانعمه طوني رشيل31541804146

تشرين جامعة85.516سماهرمحمد الشيخ ايمن لونا31551807196

دمشق جامعة85.516فائذهمحمد علي احمد31561800211

حلب جامعة85.513غاليهطرابلسي ميشيل جورج31571803414

حماة جامعة85.51فاطمهدعاس السالم عبد يمان31581806363

البعث جامعة85.51رقيهجنيد االله عبد نديمه31591804512

دمشق جامعة85.51ياسمينحمزه زياد روال31601801222

تشرين جامعة85.506فاطمهغصن محسن جلنار31611804835

حماة جامعة85.506غادهالمحمد الناصر عبد أشرف31621805763

تشرين جامعة85.5انتصارمحمد هاني رنده31631806793

تشرين جامعة85.5ريمكيخيا انس الحليم عبد31641808581

دمشق جامعة85.5ربابالال بسام روى31651807797

دمشق جامعة85.5باسمهعبدهللا مصطفى آيه31661808633

طرطوس جامعة85.496سناءغانم الفضل جعفر31671806580

تشرين جامعة85.493غروبالياس طالب حنين31681805917

طرطوس جامعة85.49كوثرصبح علي ليث31691807200

حلب جامعة85.486حياهزبداني محمد مروه31701803805

حلب جامعة85.486ريمبظ مروان محمود31711803799

دمشق جامعة85.483عبيرمعن هيثم النا31721802135

دمشق جامعة85.48معينهكنجو معن ماريا31731802290

حماة جامعة85.476دانيهعرواني طالل لين31741806196

دمشق جامعة85.473ختامعلي عماد آالء31751800064

حماة جامعة85.47سعادالشمالي خالد زينب31761806010

حماة جامعة85.466هوازنزكيه أنس يامن31771806360

دمشق جامعة85.466ليلىالشماط الدين كمال شوقي محمد31781802452

حلب جامعة85.463يمنمشلح ابراهيم ساره31791803513

دمشق جامعة85.463هندالنشواتي يحيى قمر31801802061

تشرين جامعة85.463احالممعال علي رغد31811805005

تشرين جامعة85.45غادهعمران عمار دينا31821804970

دمشق جامعة85.446هندشكو عادل همام31831803104

دمشق جامعة85.443ندىجمعه الدين حسام جعفر31841800632

البعث جامعة85.443زهرهالطويل الدين سيف سلمى31851804220
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طرطوس جامعة85.443اميرهعيسى محمد ميس31861807385

تشرين جامعة85.44كينازخضور شاهر سليمان31871806928

دمشق جامعة85.44آمالموسى الياس صبحي31881804245

البعث جامعة85.436هناءخضور فؤاد جعفر31891804058

دمشق جامعة85.436قمرهأمين نعيم محمد فاطمه31901801998

دمشق جامعة85.436عائشهسودان مصباح محمد المجيد عبد31911801699

دمشق جامعة85.433فريدهالمقداد وائل بشار31921800480

البعث جامعة85.433ميادهصائغ مخائيل كاتيا31931804341

حماة جامعة85.426هيفاءالوسوف الدين محي شغف31941806058

تشرين جامعة85.426عبيرسالمه ابراهيم علي31951805301

دمشق جامعة85.426سلوىنعيمه الحاج باهلل المعتصم اسامه31961800258

البعث جامعة85.423سمرالمحمد نابغ مايا31971804408

دمشق جامعة85.423سهىزهر نزار ابراهيم31981800180

البعث جامعة85.42فتاةدرويش ابراهيم آية31991805775

دمشق جامعة85.42سوسنالدراوشه اياد سارة32001801338

البعث جامعة85.42سماحالمدني غالب لمى 32011804375

طرطوس جامعة85.416رزانصافتلي محسن خضر32021806704

دمشق جامعة85.416منيرةالعوا موفق مها32031802829

حلب جامعة85.416سمرشعبان حاج شعبان النا32041803692

دمشق جامعة85.413رقيهالعوض محمد اسماعيل32051800286

حلب جامعة85.413صالحهاسراج عيسى اسالم32061803334

حماة جامعة85.413آمنهالبوش تمام محمد تسنيم32071805871

طرطوس جامعة85.41سميرهعبود محمد وجد32081807486

حلب جامعة85.41منالالدائم عبد رائف رؤى32091803450

دمشق جامعة85.406هناءحيدر بسام حيدره32101806696

حلب جامعة85.406تيودوراحبيب فهدعبدهللا عبير32111803625

طرطوس جامعة85.403جمانهمحمد علي الين32121806497

دمشق جامعة85.403هزارموشلي خالد محمد رنيم32131801150

البعث جامعة85.403ميساءقاهريه فريد سالي32141804208

البعث جامعة85.403فاطمهبرغوث انس فخر32151804327

دمشق جامعة85.403نهلهالعمري هاجر أحمد مرام32161802675

دمشق جامعة85.4غيدهابراهيم عبدالقادر آالء32171807583

دمشق جامعة85.396ربيعهالدين غرز لورنس آيه32181800158

تشرين جامعة85.393هدىاسماعيل حامد آيه32191804636

تشرين جامعة85.393مهاحداد مازن البتول32201804702

حلب جامعة85.393فادياهندية رياض آمنة32211803300

حلب جامعة85.383فيحاءاالتاسي السيدسليمان نضال آيه32221807893

دمشق جامعة85.383سميرةراضي راضي ميار32231802847

طرطوس جامعة85.38سميرهبدر عمران بشرى32241806556

حماة جامعة85.376ميساءالقاسم محمد أسامه32251805761

دمشق جامعة85.376نسرينالسعدي هللا عبد ماسه32261802308

طرطوس جامعة85.37سهىسليمان جهاد لمى32271807185

تشرين جامعة85.37رندهاسعد فيصل فتون32281805373

دمشق جامعة85.353ثناءالجردي عادل سوار32291801484

دمشق جامعة85.35منىسيف بشار داني32301800874

دمشق جامعة85.336سالفعلي تمام نتالي32311802898

حلب جامعة85.333أمينهالطعمه مرعي صفاء32321801590

تشرين جامعة85.333تغريدسليمان علي ابراهيم32331807861

دمشق جامعة85.333ازدهارالجهماني عبدالغفار براء32341800464
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تشرين جامعة85.33وفاءعثمان أكرم آالء32351804612

تشرين جامعة85.323غيثاءمحمد رسالن زينب32361805098

حماة جامعة85.323روسياالمحرز عيسى إباء32371805748

البعث جامعة85.323ريمرمضان سعيد مايا32381804402

تشرين جامعة85.316هاالقط سالم غدير32391807096

حماة جامعة85.316مروةالحالوة محمد تسنيم32401805870

حلب جامعة85.313الهامداهود جالل سفيناز32411803542

دمشق جامعة85.313أملمرعي امين بتول32421800436

البعث جامعة85.313عيدهخضور حيدر تيماء32431804047

حماة جامعة85.31سعادكنعان يحيى محمد32441806234

حلب جامعة85.31هيامشدو رمضان عمر32451803648

طرطوس جامعة85.303شذىمحمد علي هيا32461807476

حلب جامعة85.296ثناءسراج هيثم هيا32471803884

طرطوس جامعة85.296فاطمهالزير احمد طه32481806998

دمشق جامعة85.296زهيرهرضوان أسامه دعاء32491800905

دمشق جامعة85.296رزاناليوسف الرحمن عبد حمزه32501800776

طرطوس جامعة85.296ندوىسليمان بسام شعيب32511806967

دمشق جامعة85.293ندىالحامد عماد راما32521800987

حماة جامعة85.293سهىبيرقدار سمير خديجه32531805925

دمشق جامعة85.29ناهدةالكويس هشام روان32541801187

دمشق جامعة85.29خولهالرحيم عبد ماجد آالء32551800060

البعث جامعة85.28مهاخلوف نادر ليال32561804383

تشرين جامعة85.28ملكيسنكري معروف نيفين32571805670

حلب جامعة85.273سميرهمحمد نبيه مرادجان32581803803

البعث جامعة85.273الهامالسالمه ماجد عبدو32591804277

دمشق جامعة85.273لبنىعزام احمد محمد32601802499

دمشق جامعة85.273هيفاءالرفاعي جهاد محمد لين32611802248

تشرين جامعة85.27نجاحخليل مازن يمام32621805736

حلب جامعة85.266اسماءاالحمدالمحمد عمر حمزة32631803431

البعث جامعة85.263رويدهالشماس طوني كارول32641804344

دمشق جامعة85.26منالسهلي علي كرم32651802092

البعث جامعة85.256زهرهالغيث علي مناف32661804475

تشرين جامعة85.253كلودياعبيد عصام ميريل32671805600

طرطوس جامعة85.253شذاعلوان قاسم دينا32681806740

حلب جامعة85.25غنوةكوراني الغني عبد سالي32691808744

دمشق جامعة85.246رويدهالديري الحكيم عبد محمد32701802406

دمشق جامعة85.246هويدهعالم جورج بشاره32711800498

تشرين جامعة85.243زينبمهاجر علي ماويه32721805462

البعث جامعة85.24مرفتدربولي علي يعرب32731804573

دمشق جامعة85.236مريمخلوف مأمون احمد32741800196

دمشق جامعة85.236لينةابوغزالة بشار حنين32751800789

تشرين جامعة85.233سميرهحسن فيصل رهف32761805045

دمشق جامعة85.233عبيرمعتوق اكرم محمد آيه32771800138

دمشق جامعة85.233آنيفارس جهاد سيلفا32781801503

دمشق جامعة85.233بديعهخليفه علي ايهم32791800420

دمشق جامعة85.23قمرحداقي مازن هللا عبد32801801687

دمشق جامعة85.23امنهالشبعاني أحمد عدنان32811801730

البعث جامعة85.226نجوىالخولي نزيه روال32821804173

تشرين جامعة85.223سميرهطه احمد ابراهيم32831807994
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دمشق جامعة85.223سهاماسيا منير سليم32841801448

تشرين جامعة85.22حياةابراهيم احمد ابراهيم32851806451

طرطوس جامعة85.22رؤىابراهيم ابراهيم هال32861807471

دمشق جامعة85.216مفيدهالمغوش اياد غسان32871801929

دمشق جامعة85.213فاتنقباني يسار محمد محمد32881802463

طرطوس جامعة85.206نجوىعدبا الرحمن عبد أليس32891806404

دمشق جامعة85.203شاديهكيالني مكرم محمد شادي محمد32901802552

طرطوس جامعة85.203انسامخازم طوني جوليا32911806625

طرطوس جامعة85.2بثينهاحمد احمد غدير32921807093

دمشق جامعة85.2ياقوتنوح سعيد محمد سارة32931808634

تشرين جامعة85.19سالمزريق نعيم هايدي32941807868

تشرين جامعة85.19نسيباحميدوش محمد سليمان32951806039

حلب جامعة85.186روالقطايه يم نبيه32961803841

دمشق جامعة85.183لينهصومه جوزيف جيدا32971800701

تشرين جامعة85.18سماهررجب ممدوح ليث32981805433

دمشق جامعة85.176نهىالحريري بيان محمد32991802446

طرطوس جامعة85.173سميرهإبراهيم محمد عبير33001807015

دمشق جامعة85.173بديعهموسى غياث بشار33011800485

البعث جامعة85.17كواكبموسى غاصب سوسن33021804229

دمشق جامعة85.17سوسنالحميد هواري ياسر33031803195

دمشق جامعة85.166زبيدهالمارديني مأمون صفا33041801588

البعث جامعة85.163نعوسكيال عمار فاطمه33051804323

تشرين جامعة85.163عائدهنداف ماهر مجد33061805491

البعث جامعة85.156منارشعار يوسف آيه33071803954

دمشق جامعة85.156رشدهرخيص حسين تسنيم33081800567

تشرين جامعة85.153نعمىونوس مازن نور33091807423

حلب جامعة85.15 هداياحموي بشار محمد33101803723

البعث جامعة85.143مجدالرفاعي ملهم هيام33111804554

دمشق جامعة85.143نوالالشديدي العابدين زين محمد عبدهللا33121801714

دمشق جامعة85.133نورهيوسف وفيق محمد33131802464

دمشق جامعة85.13ديماعامر اسامه عمران33141801884

دمشق جامعة85.123عائشههللا عبد مزيد اسماء33151807798

دمشق جامعة85.12صباحزرزور محمد معاذ33161802762

دمشق جامعة85.12بتولالحميد امين رحمه33171801028

البعث جامعة85.12هيامالمخلوف احمد مي33181804483

حلب جامعة85.116نهلةقدور رضوان سالي33191803516

تشرين جامعة85.116داللحسن علي بشرى33201804782

حلب جامعة85.113صبريهكردية محمود أحمد33211803278

دمشق جامعة85.11دانيهالحليب غال بالل وسيم محمد33221802627

طرطوس جامعة85.11رفيقةبطرس حنا يوسف33231807548

تشرين جامعة85.103غادهبرغل حسان رند33241805019

دمشق جامعة85.103منىالفيصل فداء محمد كرم33251804355

دمشق جامعة85.1عبيرطباع اسامه اياد محمد33261802519

دمشق جامعة85.1ميسونالجغيني رشيد يارا33271803175

حلب جامعة85.1غادهعقاد جمال محمدمجد33281803792

دمشق جامعة85.1حسنهبركات وليد احمد33291808628

طرطوس جامعة85.096أنيسهمرهج محمد هادي33301807445

طرطوس جامعة85.09زينةسقا يوسف جوليانا33311806626

تشرين جامعة85.086الزهراء فاطمةمسطو الستار عبد ايناس33321804740
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دمشق جامعة85.083سيلفاالرزق غياث جويل33331800700

دمشق جامعة85.08منارالعزاوي عبدالحكيم آيه33341800168

دمشق جامعة85.076فائزهماشه محمد تسنيم33351800562

حلب جامعة85.076فاطمةالسعدي حسن سنا33361803551

دمشق جامعة85.073فاطمهاحمد احمد راما33371800967

حلب جامعة85.073رائعهصقال جهاد عامر33381807954

دمشق جامعة85.073رجاءالخشن أيمن الرحمن عبد33391801641

دمشق جامعة85.07ايمانالفاعوري محمد إنجي33401800103

دمشق جامعة85.066زهرهالسعيد احمد عبير33411801721

طرطوس جامعة85.06جويدهديوب احمد زينب33421806864

تشرين جامعة85.06فاطمةكوشة جمال السالم عبد33431805219

البعث جامعة85.056سهىعبود نبيل آيه33441806436

دمشق جامعة85.056نهىالحمصي ممتاز ليلى33451802217

تشرين جامعة85.056رنداالدكر ثائر ريم33461805065

حلب جامعة85.053ظاللشحرور محمد بيان33471803378

حماة جامعة85.053فاتنالزور شيخ جمال دعاء33481805934

البعث جامعة85.05نورالخضر محمد زينه33491804190

دمشق جامعة85.05اروهغازي ياسر يارا33501803174

دمشق جامعة85.046هيفاءدخيل مازن شهد33511801551

البعث جامعة85.043خلودبكداش عمر ميس33521804494

البعث جامعة85.043بتولعبود عدنان صالح33531804242

دمشق جامعة85.036ليدايمين عامر ماهر33541802315

البعث جامعة85.036هبهكسيبي جالل محمد حال33551804097

دمشق جامعة85.03عائشةضعضع مصطفى فاطمة33561801988

البعث جامعة85.03دانيهالبيطار حسان حال33571804091

تشرين جامعة85.026هناءكيخي غسان حيدره33581804938

دمشق جامعة85.023منىالنوفي طارق عال33591801756

طرطوس جامعة85.02نبيلهوسوف احمد آالء33601806394

دمشق جامعة85.02سمرعرابي سامر راما33611800975

دمشق جامعة85.02نجمةشهابي محمود غدير33621801912

تشرين جامعة85.016هناءميا يوسف ندى33631805620

تشرين جامعة85.013ميبشير طالل جوى33641804869

البعث جامعة85.013خلودموسى جرجس ايفان33651803996

دمشق جامعة85.013سهيرمللي محمد هيلين33661803139

حلب جامعة85.003تاليناسكانيان سركيس ارين33671803330

دمشق جامعة85.003ندىالبالل لؤي العابدين زين33681801300

تشرين جامعة85.003سميرةعيسى يحيى بلقيس33691805861

دمشق جامعة85حنانالشعبي محمد غفران33701801932

دمشق جامعة85جهينهالحمش مصطفى منار33711802800

حماة جامعة85الكامل روعهالحافظ العزيز عبد سلمى33721808563

دمشق جامعة84.996سالمهالعلي السالم سالم مروه33731802702

تشرين جامعة84.996ايمانمنفخ احمد ماهر33741805461

طرطوس جامعة84.993اسمهانمحمد محمد يامن33751807514

دمشق جامعة84.993ميساءالغاوي خالد راما33761800980

طرطوس جامعة84.99نعماعباس كمال ماري33771807227

البعث جامعة84.986حسناءالسباعي وليد هبه33781804542

طرطوس جامعة84.986بشرىفهد سامر حسين33791806654

البعث جامعة84.986مهاالشام شلب سالم محمد مازن محمد33801804452

دمشق جامعة84.976جيهانالقاعد اسماعيل تقى33811800587
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دمشق جامعة84.97ايمانالعلوش عبدالحميد محمد33821807705

حلب جامعة84.96غاليةزهرة علي ريما33831803499

طرطوس جامعة84.956هناءعباس عيسى حاتم33841806630

حلب جامعة84.956مهاقصار احمد يمنى33851803903

البعث جامعة84.956حنانوهبي امين يحيى33861804571

البعث جامعة84.956مجدلينخطيب ميكائيل مايا33871806214

دمشق جامعة84.95ندىابوراشد ناصر نرجس33881802909

البعث جامعة84.946اكتمالبربوره يحيى محمد33891804429

تشرين جامعة84.946مهابركات بسام فاطمه33901805369

طرطوس جامعة84.943عبيرمحمد سلمان فرح33911807125

دمشق جامعة84.943فاطمةالخطيب خالد علي33921801812

دمشق جامعة84.943تغريدالحداد كمال محمد ساره33931801364

حلب جامعة84.943ندىمعضم سعد محمد صبحي محمد33941803765

تشرين جامعة84.936مهاكنعان نزيه نور33951805639

البعث جامعة84.936كفاجوانيه الوهاب عبد رنا33961804156

تشرين جامعة84.936ثريهالحسن احمد محمدرشاد33971807723

طرطوس جامعة84.93ريميوسف محمد اشرف33981806477

دمشق جامعة84.93رناعرقسوسي حسين آيه33991800151

حلب جامعة84.926لواحظمحمد محمد دلشاد34001803441

حماة جامعة84.923عناياتحجازي ماجد هدى34011806329

حماة جامعة84.92ليناحداد هيثم نايا34021806295

تشرين جامعة84.916راميهضوا رامي تيا34031804804

دمشق جامعة84.916نجوىمرعي احمد الرا34041802125

دمشق جامعة84.913خولةطلي غزوان وعد34051803159

طرطوس جامعة84.913نسرينصالح حيدر رنيم34061806795

البعث جامعة84.913ابتساممحمد محمد عمار34071804299

تشرين جامعة84.913ابتسالالراهب محمد سامر34081805140

دمشق جامعة84.913رجاءحامد نشأت لبنى34091802159

تشرين جامعة84.91روضهعلوان سامي احمد34101806458

دمشق جامعة84.906رجاءموما شاكر شفاء34111801535

حماة جامعة84.906عبيرالمحمد الحسين مأمون تسنيم34121805869

دمشق جامعة84.906ميسونالبرادعي خالد آية34131800129

البعث جامعة84.903صبريهعلوان نصوح محمد والء34141804562

تشرين جامعة84.903هندعجان عمر الرحمن عبد34151805215

حلب جامعة84.9مهاخليل نظمي لجين34161803698

دمشق جامعة84.9مريمالرواشدة الحميد عبد احمد34171808474

حلب جامعة84.9مهندس سوسنبركات عالء محمد زين34181808714

تشرين جامعة84.9هناءحسن نوفل احمد34191806460

البعث جامعة84.893هناءالحسين علي زينه34201804192

البعث جامعة84.883فاطمهدرويش مشتبا زينب34211804186

حلب جامعة84.88رولىجاويش زياد محمد راما34221803458

دمشق جامعة84.88عبيرعريج رجاء يمامه34231803240

دمشق جامعة84.876ندىحسنين حسن لؤي محمد34241802597

دمشق جامعة84.876رنامحمد رافت سجود34251801393

دمشق جامعة84.876عائشهدرويشه خالد علي34261801817

تشرين جامعة84.876رجاءخليل محمد علي34271805281

حلب جامعة84.876ليناعزيزي عمار وليد محمد34281803783

حماة جامعة84.873سحرقبش غسان سنا34291806050

البعث جامعة84.873منىحياص بسام فادي34301804319
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تشرين جامعة84.87ظهيرهديب مسلم حمزه34311805911

حماة جامعة84.87سمرالسواح سامر تاله34321805868

تشرين جامعة84.86ناهدهسليمان فؤاد بتول34331806534

دمشق جامعة84.86هدىصقر خليل راما34341800974

تشرين جامعة84.856ريمحبيب رائد جودي34351804853

البعث جامعة84.853ايمانالحافظ عثمان مجد34361804413

تشرين جامعة84.853سوسنالحسن محمد صبا34371807654

البعث جامعة84.853جورجينااحمد أحمد محمد34381806238

دمشق جامعة84.85رندةدرباس احمد جواد محمد34391802531

طرطوس جامعة84.85أميرهغانم حسن رانيا34401806761

دمشق جامعة84.843ناهدمارديني ياسر عمار34411801833

حماة جامعة84.843نادياعبشي علي األيهم34421805816

تشرين جامعة84.843دعدعصيفوري محمد غيث34431805357

دمشق جامعة84.843يسارالعبوش محمد راما34441800990

تشرين جامعة84.84عواطفحسن محمد علي34451805257

دمشق جامعة84.836غادهالبلح ماجد نزيه محمد34461802612

تشرين جامعة84.836نجوىاليقه طالل حنين34471804924

حلب جامعة84.83رفيفحمامي احمد حمزه34481803432

تشرين جامعة84.83عبيد عبيردوره نبيل الرا34491807164

حماة جامعة84.826ميادهالمعمار ظافر سالم34501806019

دمشق جامعة84.823صباحالطير اللطيف عبد وسيم34511803155

البعث جامعة84.823حسن هيفاءسلوم مدين علي34521807056

طرطوس جامعة84.823سناءدال ياسر بشار34531806552

طرطوس جامعة84.823باسمهعلي صالح سماح34541806930

حلب جامعة84.82حسناءبركات نجيب محمد منى34551803826

تشرين جامعة84.816صباغفر محمد علي34561807845

دمشق جامعة84.81هيامالحضوه نزار غنى34571801950

دمشق جامعة84.81براءهحجير نزار منار34581802796

طرطوس جامعة84.803يسرىابراهيم موسى حاتم34591806631

دمشق جامعة84.803زهيدةالعطيه حسن محمد34601807701

حلب جامعة84.793زحلعجميه مازن سالي34611803515

حلب جامعة84.793هديلقاسمو فهد جنى34621803399

دمشق جامعة84.79فاطمهالعيد هللا عبد راما34631800996

دمشق جامعة84.79رندهالكنعان فاضل محمد34641802387

دمشق جامعة84.786ربىالصباغ بشار جوزيف34651800688

طرطوس جامعة84.786عزيزهرجي كال معن مصطفى رويده34661806820

حماة جامعة84.783سميهالمصري الحسن خالد اسماعيل34671805815

طرطوس جامعة84.783مهامحمد وفيق هيا34681807482

البعث جامعة84.776كوثرحجل فايز علي34691806131

دمشق جامعة84.776حنانحالوه رياض عمار34701801842

دمشق جامعة84.776نجاححناوي محمود اسماء34711800282

دمشق جامعة84.77خديجهمحمد بسام ايناس34721800403

طرطوس جامعة84.763وفاءمهنا فؤاد محمد34731807272

حماة جامعة84.763أسماءالرزوق رياض عيد34741806143

تشرين جامعة84.763غادهابراهيم احمد ديانا34751805939

البعث جامعة84.76املعجي محمود جواد34761804064

طرطوس جامعة84.753أملسليمان حسام ساره34771806898

تشرين جامعة84.753روالبسما تيسير علي34781805263

حلب جامعة84.753روعهالدين نور فهد أحمد34791803284
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البعث جامعة84.75أملمجرود الوهاب عبد شام34801804235

طرطوس جامعة84.75بهيجهمحمد ايمن حسين34811806655

دمشق جامعة84.75باسمهعلي ادهم عال34821801761

دمشق جامعة84.746اميمهفهد مجدي لين34831802233

تشرين جامعة84.74غيداءحبيب سفير هادي34841807809

دمشق جامعة84.74وسامعدي منهل ماسه34851802305

حلب جامعة84.74سعادجويد محمود هشام34861803875

تشرين جامعة84.74هندهزيم حسن علي34871807067

دمشق جامعة84.736منالفريسان وليد ريما34881801274

حماة جامعة84.733ربىالنجار مصطفى جودي34891805889

دمشق جامعة84.733فاتناحمد محمد لين34901807927

تشرين جامعة84.726عبيراحمد توفيق ابراهيم34911806455

دمشق جامعة84.723عهدالسليم نواف العابدين زين34921801301

دمشق جامعة84.723فريزهسعلوك أسعد بشار34931800479

دمشق جامعة84.72هالارناؤوط الدين حسام لين34941802253

دمشق جامعة84.72ردينههنيدي ربيع رغيد34951801105

طرطوس جامعة84.716هناءاسماعيل طالب طارق34961806993

تشرين جامعة84.713هيامعباس فادي حسين34971804900

حلب جامعة84.713فاطمهالحاج حسين فراس34981803670

دمشق جامعة84.713غادهناصيف محمد رهف34991801166

تشرين جامعة84.71هناءعلي عالء عيسى35001805334

دمشق جامعة84.706لمىباسيل نعمان آية35011800125

تشرين جامعة84.706رهففطيمه مدين محمود35021805542

دمشق جامعة84.703جمانهزيدان رياض محمد35031802444

البعث جامعة84.7روعهجمعة مازن حيدر35041808603

طرطوس جامعة84.693عطافشاهين نبيل غسان35051807104

حلب جامعة84.69صبحهالرجب حسن أحمد35061803283

البعث جامعة84.69شهنازالصارم بسام لجين35071804371

طرطوس جامعة84.69سعادعلي ابراهيم جنا35081806598

دمشق جامعة84.686دارينحمره ابو معتز محمد35091802396

دمشق جامعة84.686منىسليمان مهد علي35101801820

دمشق جامعة84.68هناءالمصري علي الشيخ زياد محمد ديمه35111800926

حلب جامعة84.68قمرعويجه زياد بيان35121803379

طرطوس جامعة84.676ليننعمان ثائر ايلين35131806509

حماة جامعة84.676امتثالالدلي محمود محمد35141806229

دمشق جامعة84.673حنانالبيش نادر فراس محمد35151802588

تشرين جامعة84.673ودادضوا حكمت مايا35161807239

حلب جامعة84.673رجوةبرغل عمار محمد أبراهيم35171803274

دمشق جامعة84.673رناهزيمه جمال سدره35181801400

دمشق جامعة84.67منىزوده محمد مارينا35191806209

دمشق جامعة84.67كفاحسليمان سامر أليسار35201800082

دمشق جامعة84.67خلوداالسماعيل خالد محمد35211802433

البعث جامعة84.67مهااسماعيل منهل مريانا35221804465

حلب جامعة84.67سمريحيى عبدالفتاح رند35231803476

تشرين جامعة84.67عفافعيسى محمد زينب35241805105

دمشق جامعة84.67نورالبزرة فراس سهير35251801481

دمشق جامعة84.666هيامشليويط يوسف اسيل35261800290

تشرين جامعة84.663نغمابراهيم يوسف سهر35271805174

تشرين جامعة84.663شيرينجديد محسن ابراهيم35281806454
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حلب جامعة84.66راويهباع بكري شهد35291803571

دمشق جامعة84.656ساميهجمول عدنان رغد35301801061

حماة جامعة84.653ايمانالعليوي علي نور35311806314

طرطوس جامعة84.653هيامنصر مصطفى يارا35321807507

تشرين جامعة84.653فتاةشهال هشام حال35331804904

حماة جامعة84.65يسرهكيروان خالد يمنى35341806364

دمشق جامعة84.636زهيرهالبني رتيب ثناء35351800620

تشرين جامعة84.636وفاءاحمد عبدهللا صبا35361805205

دمشق جامعة84.633رفاهاالبراهيم محمد نور35371802995

البعث جامعة84.63زهورحنا جورج حال35381804100

تشرين جامعة84.63ربىاسماعيل محمد جعفر35391804822

تشرين جامعة84.626هدىالوهاب عبد محمد بدور35401804768

تشرين جامعة84.626بلسمحسن بالل رغد35411805007

دمشق جامعة84.623روعةيانس وائل جودي35421800676

دمشق جامعة84.623مرامحجيج بشار رغد35431801091

حماة جامعة84.623انجيالقدور الشيخ انس فاطمه35441806161

دمشق جامعة84.62سميحهشعبان نزار هبه35451803054

دمشق جامعة84.616الهامسعود لؤي حال35461800754

تشرين جامعة84.613مونابالل عدنان ماريا35471805459

تشرين جامعة84.61املحلوم سمير علي35481805286

طرطوس جامعة84.606عواطفمحمد يوسف سمر35491806933

دمشق جامعة84.603هديةابوجمعة القاهر عبد شام35501801520

حلب جامعة84.6قمرجي بوسطه يحيى فرح35511803671

دمشق جامعة84.6ميسونالمطر زياد براء محمد35521802522

دمشق جامعة84.596خلوداليعقوب بسام محمد35531802424

دمشق جامعة84.593شيرينبطرس الياس ليث35541802212

دمشق جامعة84.593اميرةمقصود حسين نور35551802979

طرطوس جامعة84.59فاتنظروف حسن شهد35561806974

البعث جامعة84.59مريمالسعيد قاسم بيان35571804038

حماة جامعة84.586روعهالحويجة سامر نور35581806308

دمشق جامعة84.586ذاكرهاالحمو عبدالكريم جوان35591800660

دمشق جامعة84.583انعامجليالتي حسن ماسه35601802304

حماة جامعة84.583رائدهجنيد احمد خليل35611805929

طرطوس جامعة84.58ريمهعمران فراس ميس35621807383

حلب جامعة84.58خلودطه أحمد ماجد محمد35631803731

حماة جامعة84.576هناءزينو محمد ايهم35641805830

تشرين جامعة84.57ليداأحمد خالد مايا35651805477

حماة جامعة84.563وصالاليوسف أحمد دانيا35661805932

تشرين جامعة84.56سميرهكزعور المنعم عبد مي35671805591

تشرين جامعة84.56نهيدهعفيف نواف مها35681806280

طرطوس جامعة84.56مريماسماعيل أحمد لمى35691807189

البعث جامعة84.556سالمالهندي احمد رغد35701804149

دمشق جامعة84.55نبالالشغوري حسام محمد آيه35711800156

دمشق جامعة84.543سميرهالعيسى أديب بشار35721800497

دمشق جامعة84.543ليناشحاده حسين احمد35731800241

طرطوس جامعة84.543رحابعباس محمود طارق35741806992

دمشق جامعة84.543سوسنبالميداني الشهير حبنكة عرفان رؤى35751800941

تشرين جامعة84.54فدوهاحمد اياد محمد35761805499

دمشق جامعة84.54جانيتحداد بشار جورج35771800681
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طرطوس جامعة84.54نجاحمظلوم يوسف محسن35781807269

دمشق جامعة84.536ميسونالعقباني فارس أسامه عبير35791801723

حلب جامعة84.533سمرزيادة هللا عبد سيدرا35801803561

دمشق جامعة84.533هيفيموسى لقمان شيالن35811801563

البعث جامعة84.533هيامخضر بسام آيه35821803946

دمشق جامعة84.533منالالدكاك مازن بيان35831800537

طرطوس جامعة84.53شذىحسن محمد علي35841807058

تشرين جامعة84.53عفافعباس سامر سلمان35851806919

حلب جامعة84.526سوسنعمر خليل راما35861803455

دمشق جامعة84.523هالةالقصير غازي ليليان35871802229

دمشق جامعة84.523ابتسامشومان غسان محمد لين35881802237

تشرين جامعة84.523نهيدهبدور سجيع رزان35891804998

تشرين جامعة84.52نديمههارون حسن بانه35901804747

دمشق جامعة84.516عائدهالدكاك قاسم امنه35911800349

دمشق جامعة84.516ميسونكيوان فايز لوليا35921802195

طرطوس جامعة84.513حسناءبالل محمد زينه35931806877

حلب جامعة84.513ريمحديدي عبدالرزاق أحمد35941803287

دمشق جامعة84.506فاتنهالمجذوب مروان سهام35951805171

حلب جامعة84.503حسناءطراقجي الدين صالح رؤى35961803449

حماة جامعة84.5سالفابراهيم محسن ايفان35971805826

حلب جامعة84.5نوربطيخ الدين كمال احمد35981803324

حلب جامعة84.496غفرانحميد حاج خالد سهى35991803558

البعث جامعة84.493هيفاءخضور فادي محمد36001804427

البعث جامعة84.493ايماندرويش سمير مايا36011804409

البعث جامعة84.49رنارجوب أكسم اماني36021803986

دمشق جامعة84.49ميسونقطيني مهند حسام36031800721

حماة جامعة84.486رساليوالحموي بسام معز36041806270

دمشق جامعة84.476منىاليوسف عماد بيان36051800538

طرطوس جامعة84.47نجوىبيشاني علي رهف36061806799

دمشق جامعة84.466داللالشويش مرضي رهف36071801168

حلب جامعة84.466مهاسرحيل جميل محمود36081803801

دمشق جامعة84.466املاالحمد محمد لوتس36091802190

البعث جامعة84.463منارحماد حيدر احمد36101803964

دمشق جامعة84.463ايماندالل عيد ياسر نيرمين36111803030

تشرين جامعة84.46منىغنام مصطفى رزان36121804995

حلب جامعة84.46ميساءمنصور ابراهيم الهدى نور36131803863

دمشق جامعة84.46فاطمهالصويص عماد رنيم36141801139

تشرين جامعة84.456إنعامالمنعم عبد الخالق عبد أحمد36151804590

دمشق جامعة84.456مجدلينسالمه جميل امتثال36161800339

دمشق جامعة84.453فاطمهالصمادي الكريم عبد هبه36171803058

دمشق جامعة84.453جومانهعقل عماد نور36181802997

دمشق جامعة84.446فداءالدره خليل ابراهيم36191800182

دمشق جامعة84.446هناديعزقول الرحمن عبد تقى36201800585

دمشق جامعة84.443لؤيةعلي بشير هبة36211803048

تشرين جامعة84.443املمنصور جميل ناديا36221805613

حلب جامعة84.44عائشهجديد محمد ميسون36231803836

دمشق جامعة84.44هناهنديه هاني محمد صبا36241801575

دمشق جامعة84.436ايماندعبول حكمت عالء36251801772

دمشق جامعة84.436وصالمحمد لؤي حافظ36261800714
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دمشق جامعة84.436هناءابرمو عجلوني نبيل محمد هدى36271803070

دمشق جامعة84.433هادياخلف نوري كالدا36281802086

حلب جامعة84.433منالالمحمد مصطفى مرهف36291807730

تشرين جامعة84.43سمردريباتي نبيل جوى36301804863

البعث جامعة84.43مرفتعباس هيثم محمد36311804422

دمشق جامعة84.43موجفجولو ممدوح سيدار36321801495

حلب جامعة84.43صباحالحزوري خليل ميس36331803834

طرطوس جامعة84.426سفانهسليم غالب عبدهللا36341807010

تشرين جامعة84.426ابتسامحطاب علي العابدين زين36351805082

دمشق جامعة84.423ايمانجروان محمد تغريد36361800582

تشرين جامعة84.423ثناءاسعد عماد جودي36371804852

دمشق جامعة84.42فاطمهالحسن الدين امين رؤى36381800943

حماة جامعة84.42فاتناألصفر ساطع جودي36391805888

دمشق جامعة84.42ابتسامالمراد ايمن بلقيس36401807906

البعث جامعة84.42ليناعيسى حسان بشار36411804032

دمشق جامعة84.416منالسعاده سامر المى36421800318

دمشق جامعة84.416همساءعلي حسن نور36431802970

دمشق جامعة84.413منىحمود الحاج سامي سدرة36441801398

حلب جامعة84.413فاطمهعرب رائد محمد نور36451803851

حلب جامعة84.406منالفاعور تمام هيا36461803883

دمشق جامعة84.396منىاالحمد مشهور معاذ36471802759

حماة جامعة84.39ردينةمعراوي المنعم عبد القادر عبد36481806092

دمشق جامعة84.386انتصارشعيبي زياد ليلى36491802222

دمشق جامعة84.37عفافبدور سميح ياسمين36501803204

طرطوس جامعة84.37ديانااسماعيل ابراهيم غنى36511807108

البعث جامعة84.37صفاءالسليمان اياد ندى36521804510

دمشق جامعة84.363مريمشاهين سامر كاترين36531802077

حماة جامعة84.363ميادهالمحمد الكريم عبد مايا36541806211

دمشق جامعة84.36ريمالمصطفى محمد راما36551800994

دمشق جامعة84.356آمنهالمسالمه قاسم رنيم36561801147

دمشق جامعة84.353ايمانبرنيه سامر محمد دانه36571800869

تشرين جامعة84.353سماهرمحمد الدين محي حيدر36581804931

دمشق جامعة84.35الدنيا لينااالبراهيم غسان محمد36591802470

حلب جامعة84.346ثناءاقرع علي محمد عدن36601803627

دمشق جامعة84.346إسوانسبع مازن وسام36611803151

دمشق جامعة84.343انصافسقر حسان لين36621802246

طرطوس جامعة84.343روالابراهيم عمار سوزانه36631806947

البعث جامعة84.34ريمفرحات بشار رامي36641804138

دمشق جامعة84.34هناديتوتونجي سعيد آيه36651800160

طرطوس جامعة84.34مدىسليمان محمد ابراهيم36661806453

دمشق جامعة84.34منالتسابحجي وائل صبحي محمد36671802555

دمشق جامعة84.34تمامبركات زياد محمد36681802435

تشرين جامعة84.336سوسوالنجرس محمود هشام36691805694

تشرين جامعة84.336علياءقاسمو وليد فريده36701805379

دمشق جامعة84.336هيالنهمخول غسان ليث36711802205

البعث جامعة84.336غيداالعلي يوسف جلنار36721805882

تشرين جامعة84.336سمرصبح اياد شمس36731805188

تشرين جامعة84.336عبيرميا علي جعفر36741804827

دمشق جامعة84.333مهاخونده حسن محمد36751802390
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دمشق جامعة84.33ميسونالحميدي اياد زينه36761806874

حماة جامعة84.33فاطمهكيالني ياسين محمد غفران36771806148

دمشق جامعة84.33وضحةمرعي حسن راما36781800989

دمشق جامعة84.326داللالرزاق عبد علي مجد36791802350

دمشق جامعة84.323مروىالشاعر عمار محمد تاله36801800555

طرطوس جامعة84.316فلايرسليمان بسام ماري36811807223

تشرين جامعة84.316جوليتشبابو محمد قسوره36821805381

دمشق جامعة84.31شيرازنشواتي خير محمد جودي36831800670

دمشق جامعة84.31يسرىعثمان ابراهيم مايا36841802344

دمشق جامعة84.31غادةزوده أمين تاال36851800550

دمشق جامعة84.303فاطمهالرشيد جابر ليث36861802211

دمشق جامعة84.3ناديادحدل بسام رواد36871808641

البعث جامعة84.296جهانخماسميه ايلي رزان36881804142

دمشق جامعة84.296ريماعباس سامر سيمون36891801504

دمشق جامعة84.296جورجيناريحان يوسف ماريا36901802292

البعث جامعة84.293ماجدهالديوب نبيل آالء36911803924

دمشق جامعة84.293مهاجبور فؤاد ليلى36921802220

البعث جامعة84.29ميساءاسماعيل احمد مرح36931804463

البعث جامعة84.29ماريغريبه منذر حال36941804094

طرطوس جامعة84.29اسمهانالكرع أحمد طارق36951806995

دمشق جامعة84.29سهىبوحسين معتز لجين36961802175

حماة جامعة84.286ميساءاألمير القادر عبد نعمت36971806304

دمشق جامعة84.283ايمانطورمش محمد السالم عبد36981801669

دمشق جامعة84.28فطينةمداراتي رمضان يمنى36991803257

دمشق جامعة84.28دياناالخولي بشار بولس37001800522

حماة جامعة84.28أملحمصي حسن ملهم37011806272

دمشق جامعة84.28خديجهخانم الفتاح عبد اسراء37021808197

دمشق جامعة84.273الهامالبلخي عدنان هشام37031803096

طرطوس جامعة84.27رئيفهاحمد ناصر فرح37041807132

البعث جامعة84.27الزيتون ليناالياس حاتم الياس37051806492

دمشق جامعة84.266نبيههخير أبو خيرالدين رغد37061801075

تشرين جامعة84.266سناءعثمان حاج نورس فرح37071805376

دمشق جامعة84.266لوراالجط الياس مارينا37081802297

طرطوس جامعة84.266غادهحسن محمد رنا37091806789

دمشق جامعة84.26تباركالرز اسامة سامة37101801377

طرطوس جامعة84.253هيامأحمد يوسف البتول37111806483

البعث جامعة84.246زينمالالدياب علي محمد37121808026

دمشق جامعة84.246فاتنعلي المير سعيد مايا37131802345

دمشق جامعة84.243هالهكاتبي خزنه انس محمد هيا37141803123

تشرين جامعة84.24أملعلي صابر هيا37151805704

طرطوس جامعة84.236نادياحسين وديع غاده37161807089

دمشق جامعة84.23رزانالعسلي صافي ماهر غنى37171801945

دمشق جامعة84.23هانيامراد عدنان يامن37181803209

دمشق جامعة84.226سميرهالبني توفيق آيه37191800157

دمشق جامعة84.223ميادهالخضر غنام مازن37201802300

دمشق جامعة84.22رغداءالحداد عميد محمد نجوى37211802901

دمشق جامعة84.22هيفاءزنبوعه محمود الكمال علي37221801821

حماة جامعة84.216بشرىشعار أحمد أمل37231805770

طرطوس جامعة84.213غمارحمود حسن زينب37241806860
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دمشق جامعة84.213سمرالشوفي مازن نادين37251802888

دمشق جامعة84.21ريمالزهران مصطفى ملهم37261802789

دمشق جامعة84.206ماريالعودي خالد تاال37271800552

حماة جامعة84.206وفاءنصر سليمان علي37281806121

دمشق جامعة84.203فهدهكاترينا نادر غريس37291801918

تشرين جامعة84.203وزيرهبستون اسماعيل احمد37301804684

دمشق جامعة84.2رشاعيون مازن عمر محمد37311808631

تشرين جامعة84.2املمرقبي مازن محمد37321805515

دمشق جامعة84.2نجوهالنجم احسان لين37331802259

البعث جامعة84.2عائشهمهيني احمد رؤى37341808733

دمشق جامعة84.196بثينهابوسعيد اكرم أنس37351800107

دمشق جامعة84.193رويدهالمحمد حسين علي37361801786

دمشق جامعة84.19حياةوهبي ديبو سامية37371801386

حماة جامعة84.186كنانعزيزي زاهر محمد هبة37381806322

حلب جامعة84.186وفاءدهان محمد امل37391804729

حلب جامعة84.186غنوةجليالتي محمدأديب الرحمن عبد37401803598

دمشق جامعة84.183عبيرمخيبر اسامه لونا37411802199

تشرين جامعة84.18رجاءديوب نائل علي37421805283

طرطوس جامعة84.17ختامابراهيم موسى مايا37431807254

دمشق جامعة84.17ميرفتغانم محمود ثائر37441800613

طرطوس جامعة84.163ميساءمحمود بديع بشار37451806548

دمشق جامعة84.163ميساءالدين زين هشام محمود37461802664

دمشق جامعة84.16مادلينجمول بسام هيما37471803141

تشرين جامعة84.156سمربدر الدين عز محمد37481808179

دمشق جامعة84.156ايمانالحالق وليد معاذ محمد37491802605

دمشق جامعة84.15املعكاش محمد سهر37501801479

طرطوس جامعة84.15ساميهعلي حيان امل37511806501

دمشق جامعة84.146سميرهبوصالح صالح تيماء37521800609

دمشق جامعة84.146فادياالجريس عادل ريم37531801242

دمشق جامعة84.143جناتعلي محمود أغيد37541806393

حماة جامعة84.143نورانشقفه حسان ثابت37551805875

دمشق جامعة84.14بشرىالشعار بسام عمار37561801843

دمشق جامعة84.136شذاالعال عبد سبيع رغد37571801083

البعث جامعة84.133هالناصيف فراس محمد هللا عبد37581804270

طرطوس جامعة84.13نهلهعلي فؤاد عيسى37591807087

دمشق جامعة84.126اعتدالالمصطفى خالد رغد37601801073

حلب جامعة84.126ضحىالمصطفى المحمد عمر رهام37611803482

طرطوس جامعة84.126هيلينمنصور سامر ريما37621806843

البعث جامعة84.12يسرىالفحله لؤي بيان37631800524

دمشق جامعة84.113مريمالفاضل شريف عالء37641801776

حماة جامعة84.11وفاءعبيدين جهاد محمد ربا37651805950

دمشق جامعة84.11كاميليازيادة باسم كارال37661802081

دمشق جامعة84.11سحرالحسن أحمد هللا عبد37671801695

تشرين جامعة84.11حياةاحمر زهير راما37681804987

حلب جامعة84.11نجودسجيع هيثم محمدناجي37691803797

دمشق جامعة84.106ليلىالشوفي وسيم سالف37701801424

حماة جامعة84.106رباقاسم محمد أنس37711805773

دمشق جامعة84.103مهاخشفه نعيم يمان37721803252

دمشق جامعة84.103ايمانالحبش معتزباهلل بتول37731800452
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حلب جامعة84.1روعهعقيل ياسر محمود االدهم37741803336

دمشق جامعة84.1رزانكريم الحميد عبد يمنى37751808548

البعث جامعة84.1نهالعوض ذياد ميالد37761804497

طرطوس جامعة84.096عفافحسين حسين ليليان37771807208

تشرين جامعة84.093زينبابراهيم جهاد بتول37781807856

دمشق جامعة84.086فاطمهالغوثاني زياد هارون37791803033

حماة جامعة84.086سهىبيرقدار سمير علي37801806130

تشرين جامعة84.08ثناءحسن محمد خليل37811804949

دمشق جامعة84.08شهيرةمحمد حسين هاشم37821803036

حماة جامعة84.08لبانهشهاب حسن عبير37831808024

تشرين جامعة84.076نجاةحسن علي هبه37841807453

دمشق جامعة84.07نجاةالحبيب عدنان سليمان37851801454

تشرين جامعة84.063كندهحداد رامي ناديا37861805614

البعث جامعة84.06خديجهالرحال محمد بشرى37871804034

طرطوس جامعة84.056سميحهسليمان فواز ميرا37881807375

البعث جامعة84.046سحرخطيب نمر ريم37891804182

تشرين جامعة84.043ليلىخليل سامر حسين37901804897

حلب جامعة84.043خنساءريشي طالل هديل37911803874

دمشق جامعة84.03مهاجمعه حسين سدره37921801403

دمشق جامعة84.02ميناالنجار راتب احمد وصال رضا37931801052

طرطوس جامعة84.02اسمهانسويدان مفيد خضر37941806713

دمشق جامعة84.016نهلةطالو محمدسمير عامر37951801632

دمشق جامعة84.016جانيتوهبه ماجد نور37961802945

حماة جامعة84.016خديجهالشريف أمين محمد شهد37971806063

طرطوس جامعة84.01فاطمهصالح محمد مجد37981807267

دمشق جامعة84.01نسرينلبن ابو اياد الرحمن عبد37991801656

دمشق جامعة84.01منىكوكه عيسى نورالهدى38001803019

دمشق جامعة84.006سميرهثلجه احمد سلمى38011801446

البعث جامعة84.006وصالاالترم جرجس المسيح عبد38021804272

البعث جامعة84.003سحركناج خليل فاتن38031807113

دمشق جامعة84.003سعادرشو كبرييل ميريل38041802867

البعث جامعة84.003نرجسخليل عيسى حنين38051804110

تشرين جامعة83.996اديبهالركاد احمد نور38061805634

دمشق جامعة83.993أملالعبود عبدو غزل38071808232

البعث جامعة83.99امالالعالف ناجح مريم38081804468

تشرين جامعة83.983ميقداح ممدوح مهند38091807365

طرطوس جامعة83.983حبقهعلي صالح حنان38101806680

حماة جامعة83.983شمسهالدرغام وهيب نايف38111806297

البعث جامعة83.976زاهيهعلي مسعود لين38121804387

دمشق جامعة83.976فداءشاكول عبدو رغد38131801093

حماة جامعة83.963فاديهالصيرفي خالد سدره38141806026

البعث جامعة83.963اكتمالاسحق جرجس نور38151804529

دمشق جامعة83.956اسماءحسين عبدالمجيد شيرين38161807651

طرطوس جامعة83.953اغاديرصالح عدنان أالء38171806403

دمشق جامعة83.943ناريمانحامد حمود رند38181807936

دمشق جامعة83.943نادياعساف راسم سالي38191801374

حلب جامعة83.936ياسمينريحاوي احمد طارق38201803584

تشرين جامعة83.93ساميهنعنوع عمار الرزاق عبد38211805218

دمشق جامعة83.93جمانهسرور جهاد عمر38221801864
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حلب جامعة83.93هدىتركمان حمادي نويران ريناد38231803502

دمشق جامعة83.93ايمانالحصري خالد لين38241802245

دمشق جامعة83.926اميرةالزعيتر وليد الوهاب عبد38251801709

البعث جامعة83.92نجمهبطرس الياس يوسف38261804580

تشرين جامعة83.916سناءالشماط محمد أسامه38271804601

تشرين جامعة83.916ايمانمهنا ضاحي عبير38281805233

البعث جامعة83.913رفيفجناد عطيه مايا38291808177

دمشق جامعة83.91علياالرفاعي سليمان مريم38301802719

دمشق جامعة83.906ريمموال ضرغام ليليان38311802230

دمشق جامعة83.906يمانعلوش لؤي بانه38321800434

دمشق جامعة83.903هدىكحلوس مصطفى رضوان38331801057

طرطوس جامعة83.903رغدهغانم ابراهيم غاده38341807090

دمشق جامعة83.896وطفهالعيد زياد هيا38351803119

دمشق جامعة83.88راويهالشحف معين حيان38361800807

دمشق جامعة83.88نهالحافظ برهان محمد رنا38371801119

دمشق جامعة83.88اشتراكيهشباط بشار شهد38381801555

البعث جامعة83.873سهامالخضر مدين عمار38391804304

دمشق جامعة83.873يسرىالمصري الدين نور اميمه38401800357

حلب جامعة83.87زينبجعويك حمزة غانم38411803655

تشرين جامعة83.866عبيرمريشه لؤي آيه38421804649

حلب جامعة83.866فاطمهموسى شيخ احمد محمد38431803725

دمشق جامعة83.866داللالحاج احمد جود38441800664

البعث جامعة83.86اندرهمحمد فياض غدير38451807092

البعث جامعة83.85محاسنحاكمي حمزه ابراهيم38461807902

دمشق جامعة83.85يسرىعبود بديع فاطمه38471802000

البعث جامعة83.85نوالالعلي علي لجين38481804372

دمشق جامعة83.846منالجوخدار غسان رنيم38491801143

دمشق جامعة83.846ثورهالخاني اياد رضا38501801051

البعث جامعة83.836خلودميهوب محمد أحمد38511803911

طرطوس جامعة83.833ريماحسن علي حسن38521806648

البعث جامعة83.826رديناسليمان غسان نعمى38531808463

حماة جامعة83.823عبيرالعمر الحسين معاويه سلمى38541806034

تشرين جامعة83.823سميرهالجردي مظهر رهف38551805043

طرطوس جامعة83.823نوالونوس فراس ريم38561806827

حماة جامعة83.816هناءخديجه بجاد وطن38571806355

تشرين جامعة83.816ليناعبدو عدنان ابراهيم38581804660

تشرين جامعة83.813لمىجنيد اياد أحمد38591807578

تشرين جامعة83.813سهيلهالحجي محمد حسين بثينه38601804766

دمشق جامعة83.813سوسنداود محمد هدى38611803071

دمشق جامعة83.806نهالسليمان سليمان مها38621802825

حلب جامعة83.806سميرةقصاص محمدمالك علي38631803636

دمشق جامعة83.8هيامعودة محمود سلسبيل38641808508

البعث جامعة83.796جلنارهللا عبد سعيد مايا38651804406

البعث جامعة83.793باسمهعباره المجيد عبد بانه38661804010

تشرين جامعة83.793ثناءصقر نضال فارس38671805364

دمشق جامعة83.79هبهرحمون ياسر محمد عمار38681801832

دمشق جامعة83.786ربابالسيوري بشار محمد إياد محمد38691802511

طرطوس جامعة83.783رنانعبود اسبر مها38701807363

دمشق جامعة83.78هناءنرش حكمت هبه38711803057
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دمشق جامعة83.78وفاءالخرفان عمار محمد ياسر محمد38721802629

دمشق جامعة83.773نبيالحمود ابراهيم يامن38731803211

طرطوس جامعة83.766وفاءابراهيم مدحت سالي38741806904

دمشق جامعة83.766صفاءالنافع عبد حاتم مرام38751802679

دمشق جامعة83.76احالمالحمد رعد أحمد38761800016

دمشق جامعة83.756أملبكر الدين زهر نور38771802947

دمشق جامعة83.756منيرهوانلي مظفر راما38781800958

البعث جامعة83.753اعتمادالنقري بسام فرح38791804331

حماة جامعة83.753رابعةراس أبو احمد قمر38801807833

البعث جامعة83.753منىالعبيد محمد اإلله عبد38811804256

دمشق جامعة83.75روضهحمودة بشار احمد غاليه38821801905

طرطوس جامعة83.75سمرابراهيم سليمان سلوى38831806035

البعث جامعة83.75بانهالعبد بسام أديب38841803915

دمشق جامعة83.743رويدةايوب ماهر جوليا38851800695

تشرين جامعة83.743نظيرهعيسى صالح آيه38861804650

البعث جامعة83.743فاطمهالحميد هيثم احمد38871803970

دمشق جامعة83.74هندالقنطار احسان ليث38881802207

البعث جامعة83.736اكرامالنجم حاتم سوسن38891804230

دمشق جامعة83.736ابتساممجذوب احمد تولين38901800603

دمشق جامعة83.726مؤمنهشكور جمال ريم38911801253

تشرين جامعة83.726كندهطنوس ميشيل فادي38921805360

دمشق جامعة83.72ربااالسدي احمد محمد38931802480

طرطوس جامعة83.716ابتسامبركات ابراهيم احمد38941806467

دمشق جامعة83.713مناالياس شوقي كارول38951802084

تشرين جامعة83.713ايمانسليمان رفيق عال38961805245

طرطوس جامعة83.71ربىعلي يافع ريما38971806842

تشرين جامعة83.706سوزيمصري هيثم النا38981805415

دمشق جامعة83.7نورريحاوي عماد ساره38991808534

حماة جامعة83.7عدي شفيقهالزكار انس راما39001808568

تشرين جامعة83.7سمرجنيكه علي تاله39011804801

دمشق جامعة83.696ميسونادريس اسامه فرح39021802030

دمشق جامعة83.693هناديخمم احمد جودي39031800669

حلب جامعة83.693رحاباالحمد هيثم ميرفت39041803832

تشرين جامعة83.683عبيرزهره عمار جودي39051804848

دمشق جامعة83.676رندامدنيه تيسير عمر39061801852

حلب جامعة83.676وفاءجيعان مصطفى انس محمد39071803753

حماة جامعة83.676سهيرعليا علي ماري39081806203

دمشق جامعة83.673ايمانحسين السالم عبد لمى39091802184

حلب جامعة83.673رجاءالحسن حسن احمد39101800244

دمشق جامعة83.67وفاءشرفو ديب محمد عمر39111801860

دمشق جامعة83.666إيمانبرغشه اسماعيل اريج39121800252

حلب جامعة83.666لوريسالنبهان عبدالمنعم علي39131803634

حماة جامعة83.666عالبطرش عامر عبيده39141806108

دمشق جامعة83.656نائلهالدين عز أديب محمد رهف39151801182

تشرين جامعة83.653ريمكنيفاتي محمد فاديا39161805361

دمشق جامعة83.653نجاةشرف محمود سامر39171801382

البعث جامعة83.65روضهالمصري حسين آالء39181803926

طرطوس جامعة83.643ريماديب ايمن ميشيل39191807389

طرطوس جامعة83.64أملعباس فراس نور39201807422
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حلب جامعة83.64منىحلواني عمار زينب39211803509

البعث جامعة83.64بشرىمنصور ياسر ملهم39221804472

دمشق جامعة83.636سحرابوحمره مازن تيما39231800605

حلب جامعة83.63اهدابهيكل رئيف سعد39241803541

دمشق جامعة83.63ندىحجير حسين وليد نور39251807773

تشرين جامعة83.63منالاسعد عارف نغم39261805629

دمشق جامعة83.623آمالالكبة فايز غبرييال39271801910

دمشق جامعة83.623اعتدالكباريتي الدين حسام معاذ محمد39281802608

دمشق جامعة83.623وصالعلي فرحان سميان39291801463

دمشق جامعة83.62خولهالحمدالنويصر محمدأمين مايا39301802327

دمشق جامعة83.62وفاءنجيبه محروس سنا39311801469

حلب جامعة83.616فلكالمحمد عدنان وجد39321803889

حماة جامعة83.613رانياحميش ماهر سمر39331806044

البعث جامعة83.613زينبحالوه الحكيم عبد عمر39341804305

تشرين جامعة83.613موراناالصالح حسن رند39351807895

تشرين جامعة83.613جمانهحسن سليمان مي39361805597

حلب جامعة83.61روعةبكري شيخ مروان محمد عال39371803630

تشرين جامعة83.61جورجيتتيروز هللا فتح لويزا39381805428

البعث جامعة83.61هدىالنجار موفق محمد39391804424

دمشق جامعة83.606صفاءالنن كمال محمد39401802488

تشرين جامعة83.606مديحهشعبان شعبان حسن39411804896

البعث جامعة83.606رباالسباعي عماد محمد احمد39421803969

طرطوس جامعة83.603دينامنصور منصور سيرينا39431806956

حماة جامعة83.6اروهالطرودي سمير هديل39441808160

دمشق جامعة83.596منىزيتون راكان براءه39451800472

تشرين جامعة83.59نرجسبعيتي علي حنين39461804923

تشرين جامعة83.59نوفهجديد غيث يزن39471807852

حماة جامعة83.586بسماالعلي حسن سليمان39481806037

دمشق جامعة83.583سلوىجابر محمد دانه39491800868

حماة جامعة83.583حسناءالمحمد محمد احمد39501807559

طرطوس جامعة83.573الهاممسلم علي العابدين زين39511806855

دمشق جامعة83.57فلكحمادية احمد ايه39521800411

دمشق جامعة83.57انتصاربرتاوي هيثم أحمد39531800017

دمشق جامعة83.57هناءالشبلي بسام مجد39541802348

طرطوس جامعة83.566صافينازاسماعيل شفيق علي39551807060

طرطوس جامعة83.566سماحالهادي عبد بشار الرحمن عبد39561807004

تشرين جامعة83.563انتصارالرحيه محمد يوسف39571805741

دمشق جامعة83.563سلمىالحسين سامر علي محمد39581802571

حلب جامعة83.556حنانالسخني اسماعيل سامي39591803522

تشرين جامعة83.553ابتهالصقر علي حيدره39601804942

طرطوس جامعة83.543سالمدلول احمد محمد39611807296

تشرين جامعة83.543داللمحفوض جميل ساره39621805128

تشرين جامعة83.543كوكبزاهر محسن علي39631806127

دمشق جامعة83.533لبنهالفرواتي منار غيث محمد39641802586

دمشق جامعة83.53نوالالذياب حكمات إيالف39651800132

تشرين جامعة83.53ليناابوعلي يحيى لين39661805452

دمشق جامعة83.53منىالسعدي يحيى بشار39671800482

تشرين جامعة83.53عيداحبيب محسن علي39681805287

حلب جامعة83.53هالهفرحو حسن علي محمد39691803768
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دمشق جامعة83.526ايماناالحمد محمود ديمه39701800928

دمشق جامعة83.523امينهجراد احمد ميمنه39711802881

البعث جامعة83.523تمامحسين بسام بتول39721804016

طرطوس جامعة83.52اخالصربيع علي سليمان39731806927

طرطوس جامعة83.52بديعهاسماعيل منصور أسماء39741806391

دمشق جامعة83.516املزرزور احمد زينه39751801329

دمشق جامعة83.513هياالشريطي معين آيه39761800147

تشرين جامعة83.513نورهعلي عادل ساره39771805130

دمشق جامعة83.513ميادةعباس خالد سارة39781801334

دمشق جامعة83.506حياةالمالح محمدصالح دعاء39791800904

دمشق جامعة83.506حياهحمزه خالد آريان39801800034

دمشق جامعة83.506ديانااسعد رئيف شام39811806057

دمشق جامعة83.506هيامصوفان يحيى ابراهيم3982168927

دمشق جامعة83.503منىموسى هشام ا ية39831800178

حماة جامعة83.496ايمانالناصر محمد وسام39841806353

طرطوس جامعة83.493مفيدهمحمود ماجد عزام39851807018

دمشق جامعة83.49رجاءالمسكي كمال هانيه39861803039

حلب جامعة83.49ابتسامجيجه مصطفى شهد39871803565

حماة جامعة83.49زهرهشحيمه زياد ريمان39881806000

دمشق جامعة83.486هالهالحصيني راشد رهف39891801170

دمشق جامعة83.486لمياءحيدر اسعد مرح39901802688

دمشق جامعة83.486ندىقادري سمير محمد شذى39911801529

دمشق جامعة83.486غادهالحاج مبارك بيان39921800534

طرطوس جامعة83.483هويداشما سمير نتالي39931807398

تشرين جامعة83.48انتصارفاعور محمد الدين حسام39941804883

طرطوس جامعة83.48أملالخطيب عبدهللا تيماء39951804048

تشرين جامعة83.473ليناالخصي حنا ناتالي39961805611

البعث جامعة83.47فيضهالدوش نديم سيدرا39971804233

دمشق جامعة83.47املحمزه اياد دريد محمد39981802545

تشرين جامعة83.47روفيدهديوب حامد لين39991805440

البعث جامعة83.453تفيدهحبابه طاهر مريم40001804466

دمشق جامعة83.45وفاءالطبجي عماد االء40011800300

تشرين جامعة83.45اميرهميهوب محي آية40021806422

حماة جامعة83.45وفاءالعرنجي محمد مادلين40031806200

حماة جامعة83.446فلايردياب محمود سالم40041806029

تشرين جامعة83.44هاجارحسن محمد سوار40051805175

حلب جامعة83.436عدويةالخطيب فوزي أيمن40061803310

طرطوس جامعة83.436ريماالنعسان محمد ساره40071806895

حلب جامعة83.433خولهمحمد الحاج الدين عالء هناء40081803878

طرطوس جامعة83.433زبيدهيوسف بسام خضر40091806705

دمشق جامعة83.433ستيرهامين الحميد عبد جودي40101800672

دمشق جامعة83.43عبيرالصواف فائق محمد دانية40111800880

البعث جامعة83.43نهادشعار انور غرام40121804312

البعث جامعة83.423سهامنصور دمر علي40131804286

حماة جامعة83.423منىشموط يوسف كمال40141806177

دمشق جامعة83.416سميرةالحميدان حسين غدير40151801916

تشرين جامعة83.416سعادصالح اكرم زينب40161805101

دمشق جامعة83.416نسرينابراهيم نواف مارينا40171802296

دمشق جامعة83.416انطوانيتخطار اسامه اندريه40181800365
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طرطوس جامعة83.41أليندباشي غانم آنجي40191806416

تشرين جامعة83.41ليلىعثمان محسن محمد40201805518

دمشق جامعة83.41ليناعتمه الدين نور مجد40211802355

دمشق جامعة83.4عدي غادهالغنامه شيخ رياض رنيم40221808678

دمشق جامعة83.396يسرىالسيوفي ايمن جولي40231800691

دمشق جامعة83.396منالجبري ياسين جودي40241800671

حماة جامعة83.393يسرىالقدور العلي عيسى زينب40251806009

دمشق جامعة83.393لمياجاديبه محمد فاطمه40261802009

البعث جامعة83.393ندىالمنعم عبد الوهاب عبد سلوى40271804224

طرطوس جامعة83.39دعدحسن قيس سماره40281806932

دمشق جامعة83.39ريمهالحلبي منير جولي40291800690

دمشق جامعة83.39نادياجاموس باسم سالف40301801419

دمشق جامعة83.386فاطمهالدكاك احمد باسمه40311800432

تشرين جامعة83.383يسرىعيسى بسام صبا40321805202

دمشق جامعة83.383هندالخطيب محمد نوار40331802932

طرطوس جامعة83.38جنانمحمد احمد رنا40341806787

دمشق جامعة83.376ابتسامالرزاق عبد فؤاد يمن40351803254

تشرين جامعة83.376رجاءفالح قره محمد احمد40361804672

تشرين جامعة83.373عبيرعثمان ياسر مايا40371805470

تشرين جامعة83.366ريماطه ماهر شهد40381801556

طرطوس جامعة83.363زوادمريم محسن محمد40391807297

دمشق جامعة83.363ندىالمنيني نزار شام40401801514

دمشق جامعة83.363اسراءالجوهري مصطفى منى40411802815

البعث جامعة83.356وصيفهالزاهر كولب ندى40421804511

دمشق جامعة83.356مهاالخطيب لؤي نور40431802946

دمشق جامعة83.356فادياالشيخ نبيل حال40441800761

حماة جامعة83.353رباعوش سلوم مها40451806282

دمشق جامعة83.353لمىكركوتلي عصام النا40461802138

دمشق جامعة83.346هادياعلي عالء يمام40471803238

دمشق جامعة83.343سلوىمحفوض جمال ماريتا40481807926

تشرين جامعة83.34يسرىصقر عيسى عال40491805247

طرطوس جامعة83.336ثناءسالمه علي حال40501806671

دمشق جامعة83.333ريماالسمان علي ليال40511802200

حلب جامعة83.33احالمحنجيك مصطفى حسن مصطفى40521803815

دمشق جامعة83.33لبابالسالمه المحمد معاذ فينوس40531802048

دمشق جامعة83.326سحرسلمان الدين شرف عباده40541808173

دمشق جامعة83.326مجدلينالخليل ابراهيم محمد40551802477

دمشق جامعة83.323نبالسمره احمد ساما40561801376

دمشق جامعة83.323حفيظهغزال عمر محمد40571802416

البعث جامعة83.323ناتالياعلي أيمن كريستينا40581804359

تشرين جامعة83.323منالعلي ياسر مهند40591805582

دمشق جامعة83.32عاليهمحمود محمود نرمين40601807749

حلب جامعة83.32انتصارعرب عبدالمنعم بانه40611803358

تشرين جامعة83.32رئيفهونوس رئيف البتول40621804703

حلب جامعة83.32مهامروش مصطفى عبدالرحمن40631803615

طرطوس جامعة83.316راغدهكناج ايمن لورين40641807195

طرطوس جامعة83.31صولهأشقر ظريف آنى40651803938

طرطوس جامعة83.31سميرهطنوس نهاد دينا40661806739

دمشق جامعة83.306جاكلينراس ابو منصور مرح40671802693
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دمشق جامعة83.303هيامرسوق هيثم بتول40681800440

دمشق جامعة83.303سحربكور خالد روز40691801214

طرطوس جامعة83.3نيناعباس معروف علي40701807032

دمشق جامعة83.293نسرينالحبيب باسل ناتالي40711802883

طرطوس جامعة83.293اسامهشعار سمير فرح40721807124

تشرين جامعة83.29نايفهسلوم معين ميساء40731805607

طرطوس جامعة83.29سمرمحسن بهجت محمد40741807302

حماة جامعة83.286سحرحوا ناجح ارسال40751805808

دمشق جامعة83.283بدريهمحمد عباس آيه40761800143

دمشق جامعة83.28ميساءالراعي عامر ريما40771801280

حماة جامعة83.276فالسلوم طريف رامي40781805947

تشرين جامعة83.273عفراءمخلوف حافظ غزل40791805348

دمشق جامعة83.263رانيهحرب ناصر خليل40801800854

تشرين جامعة83.263رجاءجود أحمد نورهان40811805668

تشرين جامعة83.26وفاءاسكندر ابراهيم رزان40821804996

دمشق جامعة83.26سوسنالخطيب عدنان بتول40831800445

دمشق جامعة83.256سلمىحباب صبحي معاذ محمد40841802606

دمشق جامعة83.256انتصارالضللي فراس هللا هبه40851807758

دمشق جامعة83.253حوريهحسين محمود راما40861800995

دمشق جامعة83.25سحرالنعيمي خالد الوليد40871800321

حلب جامعة83.25أميةحمامي الرحمن عبد ثناء40881803393

حماة جامعة83.25سماحعمران محمد عمران40891806141

دمشق جامعة83.25فرحعازر توفيق حسام40901800718

دمشق جامعة83.25غفرانبحصاص سعد حيدره40911800821

طرطوس جامعة83.25جوهيناعيسى حسن علي40921807046

طرطوس جامعة83.25ساميهالرحمن عبد أحمد هديل40931807462

تشرين جامعة83.246غادهحسن حسن محمد مرح40941805550

تشرين جامعة83.24غادهديوب نادر غدير40951805343

طرطوس جامعة83.233ناهديوسف احمد لميس40961807193

البعث جامعة83.23عبيرجروس زياد انجي40971803992

البعث جامعة83.23شمسهعبيد سمعان صبا40981804243

حلب جامعة83.226سميهالبرجس ميزر علي40991803640

دمشق جامعة83.226ديمهعبدهللا طارق محمدعدي41001802643

دمشق جامعة83.223انعامبحبوح حسين رنيم41011801144

دمشق جامعة83.223سينمسليمان بدرخان نوح41021807752

البعث جامعة83.223هندعيده خليل حنان41031804105

دمشق جامعة83.22بديعهالنداف علي سمر41041801460

تشرين جامعة83.22غيثاءتامر سموءل مي41051805593

البعث جامعة83.216ردينهبدور توفيق علي41061808101

دمشق جامعة83.213عليهالقاضي محمد خلود41071800847

دمشق جامعة83.213سناءبكور مصطفى بتول41081800448

تشرين جامعة83.213اميرهمناع ياسر مجد41091805489

دمشق جامعة83.21تهانينيعة زياد براءة41101800466

حلب جامعة83.21صدفتدرويش سيد ايمن تقى41111803388

دمشق جامعة83.206زينبحماده محمد سمر41121801459

طرطوس جامعة83.203منيرهضابط محمد حسين41131806652

دمشق جامعة83.2امالمزهر وهبي سمير41141808486

دمشق جامعة83.2نصرهللا ايدالذياب عبدهللا جمال محمد41151808149

دمشق جامعة83.2هدىالذياب خالد رنيم41161801149
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دمشق جامعة83.196نورغزال آحمد غاليه41171801904

دمشق جامعة83.193تغريدعبدوش جان اليسا41181800327

حماة جامعة83.19هدىاالسعد مصطفى نبوغ41191806298

دمشق جامعة83.186مريمشحود حافظ ريم41201801261

حلب جامعة83.186مريميوسف جمال شهربان41211803573

دمشق جامعة83.183فاطمهكلله حمزه احمد41221800207

دمشق جامعة83.18ميسونريدان عادل ايهاب41231800419

دمشق جامعة83.18هدىزيدان ناصر اغيد41241800295

دمشق جامعة83.176ليناالحليم عبد لؤي النا41251802147

دمشق جامعة83.176فاطمهناصيف محمد نور41261802981

دمشق جامعة83.176هدىصايمه محمد بشر41271800499

دمشق جامعة83.176فادياحسين محمد منار41281802808

دمشق جامعة83.17شهنازالحرجان العوض بشار عمار41291807676

طرطوس جامعة83.17سوزانشبول حسان لجين41301807182

دمشق جامعة83.17سيلفاغندور امجد محمد41311802409

دمشق جامعة83.166فاطمهاسماعيل محمد قصي محمد41321802594

البعث جامعة83.166فطمهحسون غسان محمد مجد41331804414

طرطوس جامعة83.166رالمحمد سليمان ريم41341806828

تشرين جامعة83.16ثناءعجيب الدين بهاء آيه41351804642

حماة جامعة83.16منالفرج سهير مراد41361806255

دمشق جامعة83.16رزانالجزائري عربي خالد سالم41371801438

دمشق جامعة83.16سوسنالحداد منذر داني41381807777

البعث جامعة83.156تغريدرسالن غسان الضحى شمس41391804239

دمشق جامعة83.156هيامكشور شبلي مها41401802827

دمشق جامعة83.156فتونالحسين محمد مصعب41411802743

البعث جامعة83.153ريميندور حسام عمار41421804302

البعث جامعة83.153النوارعمران علي عمران41431804307

دمشق جامعة83.153زينبالنصر ابو مازن االء41441800301

دمشق جامعة83.14كندهالسعدي طالل هللا عبد41451801679

دمشق جامعة83.133سوسنالنجار محمد تسنيم41461800571

دمشق جامعة83.133ناديناميني السقا  مجد ندى41471802904

تشرين جامعة83.13رويدهعلي عزالدين حسن41481804895

تشرين جامعة83.13رجاءخنيسه غسان هيفين41491805708

البعث جامعة83.126اميمهمرهج رائد جعفر41501804054

تشرين جامعة83.126هدىسعيد علي رنيم41511805021

حماة جامعة83.123غانيةإدلبي زكريا سارة41521806014

دمشق جامعة83.123شيخهالخلف محمد اماني41531800337

دمشق جامعة83.123امنةالسعيد الدين عز هيا41541803125

دمشق جامعة83.12نبيلهغصن علي آسيا41551800047

طرطوس جامعة83.12وصالحمد عمران غمار41561807106

حلب جامعة83.12سوسنالحسن عمردياب معاويه41571803816

البعث جامعة83.12احالميوسف ياسين ورده41581804558

دمشق جامعة83.116ملكالصيفي جورج عيسى41591801897

تشرين جامعة83.116ضحىالمصيطف وليد محمد41601805530

دمشق جامعة83.106سعادعبدوش جورج رزان41611801038

دمشق جامعة83.106سامياعدواني الياس كريستين41621802098

البعث جامعة83.1تغريدعبيدو محمد حيدره41631804112

دمشق جامعة83.1هناديالنصار الدين حسام الهدى نور41641808684

تشرين جامعة83.1حسناءبريمو عبدالمعطي ديما41651804964
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دمشق جامعة83.1نسرينالنجار فيصل عادل41661808521

طرطوس جامعة83.1جواهرالمصري عبدالقاهر ايمان41671806512

البعث جامعة83.096لوناعبيد طيب ميرند41681804491

دمشق جامعة83.093رئيسهالخالق عبد عصام أليسار41691800080

البعث جامعة83.093رابعهالبركه محمد كوثر41701804364

تشرين جامعة83.086رباسليطين مازن يزن41711805734

تشرين جامعة83.083فدوىقادرو هيثم جوى41721804862

دمشق جامعة83.083حمديهالعلي هويدي عمر41731801857

حماة جامعة83.08صباحهود الشيخ حسام راما41741805946

تشرين جامعة83.076فلايرسلطان هاني رهف41751805036

دمشق جامعة83.073عبيرقطيني سمير روجيه41761801213

دمشق جامعة83.073صفاءسودان ياسين محمد أنس محمد41771802510

تشرين جامعة83.07ميساءمحفوض أيهم علي41781805288

تشرين جامعة83.066مجدأزهري شدوان حمزه41791804916

تشرين جامعة83.06رانيهالضرف مازن نور41801808052

حلب جامعة83.06غديرسمان ماهر محمد عدنان محمد41811803767

دمشق جامعة83.06نجاحالمحمود فرحان يوسف41821803267

حلب جامعة83.06ميسونشحبير زهير محمد ريان احمد41831803326

تشرين جامعة83.053سناءزريقه الوهاب عبد دعاء41841804953

دمشق جامعة83.05فدوىالحجار الغني عبد رغد41851801089

حماة جامعة83.05عزهقنبر نزار احمد41861805807

دمشق جامعة83.046رجاءالعكل كمال هللا عبد41871801698

تشرين جامعة83.046امالوكيل اياد سلوى41881805156

حلب جامعة83.043ندىالعباس احمد علي41891807673

طرطوس جامعة83.04رادهحمدان محمد ريم41901806830

طرطوس جامعة83.04وفاءأبورز محمد أحمد41911806376

طرطوس جامعة83.04رستم هيامابراهيم أحمد رهف41921806808

دمشق جامعة83.03نيروزفياض حسان زينب41931801308

حماة جامعة83.03رولىفحام أمجد محمد رهف41941805978

دمشق جامعة83.026ذكيةمحمد حافظ حيدر41951800818

طرطوس جامعة83.026يسرىامون نايف أليسار41961806408

البعث جامعة83.023اسعافعطيه فريد جوسلين41971804073

دمشق جامعة83.023جماناالقضماني فريد ساره41981801348

حلب جامعة83.023مجدجي قلعه بشار محمد ايهم41991803353

حلب جامعة83.02روعهبرهوم زهير راما42001804132

دمشق جامعة83.016هيامهالل نايف ريم42011801272

البعث جامعة83.016دانياطياره الرحمن عبد سدره42021804218

تشرين جامعة83.016نجوىغريب هللا عبد جنى42031804842

البعث جامعة83.006مروهالطرشه احمد بيان42041804039

دمشق جامعة83.006عبيرشاغوري جورج مرح42051802691

دمشق جامعة83.006باسمةخليفة رضوان وسيم محمد42061802625

دمشق جامعة83.006هالسليقه يسار أشرف42071800051

البعث جامعة83.003ميادهاالبراهيم نعمه ميراي42081804487

البعث جامعة83سحرالشاويش محمد آيه42091803950

دمشق جامعة82.996الينسوفاليان فاسكين كيغام42101802122

دمشق جامعة82.996رواقعرابي ماهر امنه42111800348

دمشق جامعة82.993رائدهالدج تيسير رؤى42121800940

تشرين جامعة82.993انتصارهوال احمد زينه42131805113

دمشق جامعة82.98سهيلهالصبح طارق هبه42141803059
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تشرين جامعة82.98وصالحمدان علي رهام42151805030

تشرين جامعة82.973سوسنعثمان نوفل فارس42161805363

حلب جامعة82.97منالملحم زهير رحاب42171803466

تشرين جامعة82.966اسماءابراهيم نضال هادي42181805677

دمشق جامعة82.963نبالالشعار ماهر تسنيم42191800568

تشرين جامعة82.963منىسرور القادر عبد نور محمد42201805538

حماة جامعة82.96زهورالشعار حازم فرح42211806167

دمشق جامعة82.96عبيربدوي اياد بشار42221800478

البعث جامعة82.956فاتنبسمار لؤي محمد بشرى42231804033

تشرين جامعة82.956منىحاتم ابراهيم نورا42241805667

تشرين جامعة82.953نادياعبيد نبيل جلنار42251804833

طرطوس جامعة82.953سناءشدود سليمان مايا42261807243

دمشق جامعة82.95حزامهمرعي الحميد عبد ابراهيم42271800186

دمشق جامعة82.946ميادهالشعراني رشيد ماهر ايهاب42281800418

دمشق جامعة82.946صفاءالنادر احمد رامي42291801007

دمشق جامعة82.946شاديةعلي حماد محمد اسراء42301800275

تشرين جامعة82.946يمنأبرص محمد فاطمة42311805367

حماة جامعة82.943ثمرالصمودي هيثم حسن42321807604

دمشق جامعة82.94هيامسرحان الدين نور فرح42331806164

طرطوس جامعة82.94بشرىضوا أيمن نغم42341807408

دمشق جامعة82.94بهيرهعلي محمد زينب42351801313

تشرين جامعة82.936املدرويش شيخ موفق مريم42361805556

دمشق جامعة82.936نجاحاالسدي رشيد سهام42371801478

حلب جامعة82.933سعادقجه سمير لبنى42381803695

طرطوس جامعة82.93سماهرخضور نذار ميس42391807386

طرطوس جامعة82.93سلمىبلقيس حسين وحى42401807487

حلب جامعة82.93أسيادايه مروان ميمونه42411803838

طرطوس جامعة82.926ناديادرغام محمد دعاء42421806725

دمشق جامعة82.926فاطمهصديق تامر اميره42431800355

دمشق جامعة82.926رباالحلبي فتحي رنيم42441801146

دمشق جامعة82.923املالجاسم العيسى عامر رهف42451807632

دمشق جامعة82.923ميسونالعمارين منهل نور42461802954

دمشق جامعة82.916منىخساره الدين جمال محمد رنيم42471801142

حلب جامعة82.916ايمانعبدو عبدالقادر سالفا42481803545

دمشق جامعة82.916ماجدهعويلي ابو حماد مجد42491802349

دمشق جامعة82.906فضهمريمه ابراهيم فاطمه42501802006

دمشق جامعة82.906فاطمةبدوي أكرم وصال42511803157

دمشق جامعة82.906ايمانابحيص محمد منار42521802798

تشرين جامعة82.9نهادجالد محمد بيلسان42531805865

تشرين جامعة82.9هاالحيدر احمد بشار42541804778

تشرين جامعة82.893سهاممنى غسان ابراهيم42551804661

دمشق جامعة82.89رجاءالجابر عبد عمار42561807678

دمشق جامعة82.883ريممحمد ماجد ميار42571802849

دمشق جامعة82.88زبيدهالساسه أنس غنى42581801944

حماة جامعة82.876رابعهحمدالعكله حسن عبدالرحيم42591807663

دمشق جامعة82.876منالحيدر محمد راتب42601800953

دمشق جامعة82.876كوكبفلحوط اسامه روجينا42611801211

البعث جامعة82.873فاطمةالنسر موسى بشرى42621805850

تشرين جامعة82.873زكيةالتع محمد أسيل42631805762
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دمشق جامعة82.873فاطمهنجم احمد محمود42641802646

حلب جامعة82.87مهاطرقجي مازن محمد امل42651803343

دمشق جامعة82.87هناءالشحاف فايز ماهر42661802314

تشرين جامعة82.87فداءمحمد محمد جنا42671806596

البعث جامعة82.87غادهمقصود جرجس ميس42681804495

دمشق جامعة82.866اعتدالشلغين نديم حنان42691800786

تشرين جامعة82.866فاطمهقدور أكرم رهف42701806807

البعث جامعة82.866عبيرالسباعي اتماز وصفي محمد القادر عبد42711804264

دمشق جامعة82.866فاتنخنيفس هشام تسنيم42721800576

دمشق جامعة82.863غيداءجراده بسام شكري42731801538

دمشق جامعة82.86رزانقاسو سامر يمان42741803244

دمشق جامعة82.86خلودالسعدي أسعد محمد هيا42751803126

طرطوس جامعة82.853امينهعلي سليم خلدون42761806714

حلب جامعة82.85رفاهمسالتي سعد زلفى42771803504

تشرين جامعة82.85ازدهارعلي كاسترو جعفر42781804824

دمشق جامعة82.846سهيلهالسلمان منصور اصالن42791800294

حماة جامعة82.843اسماالمبيض المنعم عبد عامر42801806084

تشرين جامعة82.84سناءعمران وائل جوى42811804868

حماة جامعة82.833غروبالحالق عيسى أية42821805778

حماة جامعة82.826نجاحالفهد احمد عبير42831806109

طرطوس جامعة82.826ميادهعيسى علي لجين42841807181

دمشق جامعة82.82بسنهيوسف فواز عبدالكريم42851801711

تشرين جامعة82.816انعامعمران كمال علي42861805265

تشرين جامعة82.816منىعفيصه جمال دعاء42871804954

تشرين جامعة82.813غيداءيوسف ايمن دنيا42881804959

دمشق جامعة82.803فاطمهاألغبر زاهر عادل42891801625

طرطوس جامعة82.803ايفلينبركات باسم الرا42901807165

دمشق جامعة82.8ريمالحمد جالل عهد42911807681

حلب جامعة82.8الهامسعيد حمزه محمد42921803745

تشرين جامعة82.8جميلهالشنتير فايز حال42931805904

دمشق جامعة82.8ناريمانالعدس ايمن محمد رزان42941808536

طرطوس جامعة82.796ديمامحفوض بشار ناتالي42951807392

دمشق جامعة82.793سمارهالحلو معروف محمد روان42961801208

حماة جامعة82.79رهامالبدر محسن ماريا42971806207

حماة جامعة82.79رشىمصري حيان حمزه42981805912

طرطوس جامعة82.786مهاالمقعبري عماد ماريا42991807229

طرطوس جامعة82.786اسمهانسليمان بديع بتول43001806526

دمشق جامعة82.783ساميهخياطه هاني جوزيف43011800689

دمشق جامعة82.783رقيهالخالد اياد شذا43021801527

حلب جامعة82.776ابتسامكعده علي فاطمة43031803665

البعث جامعة82.773فاطمةأسد يوسف أحمد4304168968

تشرين جامعة82.773نجوىاسعد جهاد آيه43051804641

دمشق جامعة82.766سوزانالخانجي محمد النا43061802134

دمشق جامعة82.763ريمبرغوث محمد الحاج قيس كريم43071808061

دمشق جامعة82.763عائدهصالح لؤي لجين43081802171

دمشق جامعة82.76ايمانحميد درويش حيدره43091800820

حلب جامعة82.75زينبمحمدعلي عيسى نور43101803857

تشرين جامعة82.75سلمىجريكوس شعالن إيالف43111804628

دمشق جامعة82.746تماراحيدر جهاد محمد آيات43121800119
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دمشق جامعة82.746صفاءعباس ابراهيم يامن محمد43131802632

طرطوس جامعة82.746اميمةسليمان فراس رشا43141806771

طرطوس جامعة82.743ميصليبي جوزيف نغم43151807412

دمشق جامعة82.743سمرالرفاعي أبوالنعاج جمال مالك43161802779

تشرين جامعة82.74سهافوزي آصف آيه43171804629

دمشق جامعة82.74تماثيلشجاع اسماعيل لما43181802178

دمشق جامعة82.733املالبيك زهير روان43191801196

طرطوس جامعة82.73يارهأتيك صفوان لين43201807214

حماة جامعة82.73فردوسعمران ابراهيم دعاء43211805937

دمشق جامعة82.726انتصارالخطيب وائل دانه43221800867

حلب جامعة82.723رويدهالسليمان اسماعيل البتول فاطمه43231808284

حماة جامعة82.723فاتنالعمر جهاد راما43241805944

دمشق جامعة82.716سوسنحبيب ياسر يارا43251803182

حلب جامعة82.716نيفينياسين عبدالسميع دانيه43261803438

حماة جامعة82.716مروةسالمة الدين بدر جاويد43271805878

طرطوس جامعة82.713ميادادرغام احمد يارا43281807495

تشرين جامعة82.713شذىنسيم جوني كارول43291805390

حماة جامعة82.713مروهاوغلي غسان زهراء43301806002

طرطوس جامعة82.706زوسياكفا أياد يزن43311807530

تشرين جامعة82.703نعمىعلي مضر لين43321805451

دمشق جامعة82.7صباحالخضراء ضياء محمد شمس43331808535

حماة جامعة82.696علياالسويد احمد شهد43341806066

دمشق جامعة82.69سناءالبوشي خالد مروه43351802698

دمشق جامعة82.686غاداالصوص فيصل كنده43361802117

دمشق جامعة82.686رشاصالح عمران هيا43371803120

البعث جامعة82.683غادهالطرشه خيرهللا هادي43381804534

البعث جامعة82.683ثراءالمنصور عدنان نور43391804526

دمشق جامعة82.683اسماءالبكور ابراهيم محمد43401802388

دمشق جامعة82.68الناالرز ماهر وسيم43411803154

البعث جامعة82.68وردةالجندلي السالم عبد ألمى43421803930

طرطوس جامعة82.676هياممرين غياث بشار43431806550

دمشق جامعة82.673حمدهالسالمة مدلول دعاء43441800897

طرطوس جامعة82.673فاطمهمحمود حسن حنان43451806679

دمشق جامعة82.67سعادسليمان بسام جبريل43461800630

تشرين جامعة82.666املالحسن احمد علي43471808035

تشرين جامعة82.66صفابكداش عدنان مهند43481805584

تشرين جامعة82.66اشواقريا وديع سالي43491805138

دمشق جامعة82.65رنازرزور هيثم همام43501807930

تشرين جامعة82.65رغداءمرمور اسماعيل سامي43511805141

دمشق جامعة82.65رانيهالعش بادي جود43521800663

دمشق جامعة82.643فاديابرصه جورج ادوار43531807942

البعث جامعة82.643لوناالدروبي حسام محمد هيا43541804551

دمشق جامعة82.64وفيقهالحسين حكمت غيداء43551801970

حلب جامعة82.636ماريايونان جان ناتالي43561803840

دمشق جامعة82.636ايمانالقالش غازي آيه43571800148

دمشق جامعة82.633فلايرحماده الحكيم عبد محمد43581802430

حماة جامعة82.63ريمعشيش الرحمن عبد فرح43591806165

حلب جامعة82.626رزانحلوه حنان باسل محمد سدرة43601803528

دمشق جامعة82.626امندهفصحيه بسام طوني43611801619
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دمشق جامعة82.626ابتسامالمصطفى علي حسن43621800735

دمشق جامعة82.623ليناالواحد العبد اسماعيل عمر43631801876

دمشق جامعة82.62مرحقيسر اسامه فرح43641802023

دمشق جامعة82.62لينهمجاهد مازن ماسة43651802303

دمشق جامعة82.62خلودالسعدي حسام غدير43661801915

تشرين جامعة82.62بشرىديب شيخ محمود رنيم43671805025

دمشق جامعة82.616فاطمةصبح هيثم ربا43681801016

البعث جامعة82.61هدىالحداد معتز بتول43691804024

دمشق جامعة82.61راغدهعبدالحي عدنان ربا43701801014

حلب جامعة82.61خنساءعجوم رجب أحمد محمدايهم43711803786

دمشق جامعة82.606راغدهالعسلي مظهر بشار43721800489

دمشق جامعة82.606حميدهالغاوي الناصر عبد ربى43731801020

دمشق جامعة82.603غادهالمصري عاصم الريم ميس43741802873

دمشق جامعة82.603فراتحساني المال اياد فرح43751802039

طرطوس جامعة82.6ريماشاهين ربيع كاتيا43761807140

دمشق جامعة82.596سميرهالنجم غسان روان43771801204

تشرين جامعة82.596وفاءزوزو الستار عبد اسامه43781804688

دمشق جامعة82.593سميهالحسين بهاء سالفه43791801427

دمشق جامعة82.593رحابالجرماني وجيه صبا43801801579

دمشق جامعة82.583نوراالسدي سمير فرح43811802032

حلب جامعة82.583سعادالخليل عدنان مضر43821802750

حلب جامعة82.583تريزسمان غفريل جورج43831803415

البعث جامعة82.583نجوهالقهوجي نادر محمد خديجه43841804114

حلب جامعة82.576ريمكجان فراس خير محمد43851803760

حماة جامعة82.576صفاءنوير مازن علي43861806120

تشرين جامعة82.57هدىطاهر عدنان محمد هبه43871705875

دمشق جامعة82.57ايمانسعد يوسف دانيه43881807916

دمشق جامعة82.57صالحهالدرويش محمود منار43891802797

دمشق جامعة82.57سعيدهخضور شعيب جنان43901800653

تشرين جامعة82.57شيرازمنى الدين صالح أركان43911804597

دمشق جامعة82.566منىحسن آصف لجين43921802172

تشرين جامعة82.566غيداءالسيد احمد ريم43931805062

دمشق جامعة82.563نهادالخطيب الدين سعد الرحمن عبد43941801652

دمشق جامعة82.563لميسالدين علم شادي شاهر43951801526

دمشق جامعة82.563سميرهالحسين ماهر حيدر43961800815

دمشق جامعة82.56فوزحرب جمول فرج فينوس43971802049

دمشق جامعة82.556رهفالكالس مازن سالم43981801435

تشرين جامعة82.553ميسوناالبراهيم يوسف رشا43991807962

طرطوس جامعة82.553أحالمعثمان خليل رنا44001806786

حلب جامعة82.553ليناعربيه أحمد عالء44011803631

دمشق جامعة82.55رغداءباشوري رشيد لميس44021802189

تشرين جامعة82.55الهامهريسه الحميد عبد أيمن44031806426

طرطوس جامعة82.55نعيمهاسماعيل بسام رهف44041806804

دمشق جامعة82.546رولهعياش طالل هدى44051803074

حماة جامعة82.54ملكيوسف الشيخ عبدالناصر مرام44061806257

طرطوس جامعة82.54ريمعرابي وحيد آالء44071806402

تشرين جامعة82.533سلوىعجيب نبيل جوليا44081804861

البعث جامعة82.526آسياحمود فهيم امل44091803988

دمشق جامعة82.513تمرحنهالطفيلي مصطفى الزهراء فاطمه44101802011
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تشرين جامعة82.513انتصارميا هزاع لجين44111805419

حماة جامعة82.506ريمسعيد علي رفيف44121805969

البعث جامعة82.506هالالدائم عبد فاروق عمر44131804306

طرطوس جامعة82.506تماضرهللا عبد نمير ساره44141806889

دمشق جامعة82.503ندىجعفو بسام جودي44151800680

دمشق جامعة82.5ماجدهالمرجه بني باسل محمد فرح44161802038

البعث جامعة82.5بارعهمعطي سامي محمود44171808595

دمشق جامعة82.496رانيهالحميدي حسام طيف44181801620

دمشق جامعة82.496وفاءنعمان إبراهيم الدين عماد44191801830

تشرين جامعة82.496مريمداقور محمد سارا44201805122

حلب جامعة82.493نيروزحبش جنكيز الفا44211803690

تشرين جامعة82.493جمانهسليمان علي رهام44221806797

البعث جامعة82.49صفاءالنعيم علي محمد عال44231804282

دمشق جامعة82.49ظريفهجاويش ادريس مروه44241802701

البعث جامعة82.483امينهونوس يعرب حسن44251804089

دمشق جامعة82.473نجوىالسعدي عدنان الرحمن عبد44261801654

حلب جامعة82.47منىمشنوق يوسف بيان44271803377

دمشق جامعة82.466عبيدةالدين سعد مؤمن تسنيم44281800565

حلب جامعة82.466هدىبرمدا خالد الدين مجد محمد44291803772

البعث جامعة82.466رجاءالصالح رسالن علي44301804293

دمشق جامعة82.463رحابالماهر زياد وديع44311803148

دمشق جامعة82.463لينهالبظنا عارف محمد تسنيم44321800566

دمشق جامعة82.46نسرينالفوال بالل محمد44331802482

طرطوس جامعة82.46ارسياكالياس مخلص هديل44341807459

دمشق جامعة82.453هويداالصفدي مازن راما44351800986

تشرين جامعة82.45فاتنطبنجة احمد رهف44361805042

دمشق جامعة82.45فادياالدين زين أنور عاصم44371801627

البعث جامعة82.446لجينالخضر ياسر زينب44381804188

حماة جامعة82.446رحابعبود محمد شمس44391806059

دمشق جامعة82.44ليلىحاطوم مهند أالء44401800073

البعث جامعة82.44سوسنخليل جورج نغم44411804517

تشرين جامعة82.44حناناسكندر اسكندر راما44421804981

حلب جامعة82.44عبيررزوق سمير الق44431803338

تشرين جامعة82.436رندهاحمد فواز الحسن44441804705

دمشق جامعة82.433سهيرصيبعه غسان سهير44451801482

البعث جامعة82.426سهامضوا ياسر ليليان44461806191

دمشق جامعة82.423صفاءمهاوش جمال مجد محمد44471802604

طرطوس جامعة82.423زينهحامد احمد نور44481807419

دمشق جامعة82.42هبهطربين معتز الرا44491802128

طرطوس جامعة82.42يسرىعمران آصف ريم44501806836

دمشق جامعة82.413رامياالالذقاني عدنان هللا عبد44511801694

تشرين جامعة82.413سناءابراهيم عهد نور44521805652

دمشق جامعة82.413آمنهجمعه الناصر عبد انوار44531800378

دمشق جامعة82.406سمرالدين سعد سعدي مجد44541802357

طرطوس جامعة82.406فلايرالخدام نزير محمد ساره44551806900

طرطوس جامعة82.403هدىعباس موفق لمى44561807191

دمشق جامعة82.4مماجتسرديني أحمد مصطفى44571808497

طرطوس جامعة82.396لوسيحنا روبير فادي44581807115

دمشق جامعة82.396عفافالسلفيتي احمد همام44591803100
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طرطوس جامعة82.39ودادملحم جهاد هبه44601807450

تشرين جامعة82.386عبيرفاتح احمد بتول44611804753

دمشق جامعة82.383مهاقنوع ياسر سيدرا44621801496

طرطوس جامعة82.383غانداالونوس يونس سالم44631806028

دمشق جامعة82.376رناعالوي عمر أبي محمد44641802502

البعث جامعة82.373عائشهاالبراهيم حيان عمار44651808100

تشرين جامعة82.366سهاماحمد تيسير محمد44661807300

طرطوس جامعة82.366حسنهقرفول مرتضى علي44671807063

تشرين جامعة82.363منىاحجازي احمد نور44681805660

حلب جامعة82.363منالعزيزي القادر عبد وسيم محمد44691803781

دمشق جامعة82.356بديعةماردنلي قاسم ديانا44701800915

دمشق جامعة82.353هالوطفه ابو فائق محمد والء44711803166

تشرين جامعة82.353هيامصالح غطفان راما44721806759

حلب جامعة82.353ايمانشياح أحمد بتول44731803359

دمشق جامعة82.353صباحللي عبد معتز ساره44741801361

طرطوس جامعة82.34ربىحسين سلمان محمد44751807291

دمشق جامعة82.34عفيفةدياب محمد نغم44761802925

دمشق جامعة82.336سمرالحمد عاطف مرام44771802680

حلب جامعة82.336خديجةاألسود محمود فاطمة44781803662

حلب جامعة82.336غيثاءمهندس ابراهيم هادي محمد44791803779

البعث جامعة82.333ندىالترك ياسر لبنى44801804370

تشرين جامعة82.33سهيربرهوم جالل مايا44811805464

تشرين جامعة82.313سيبالالعجي ياسر يمام44821805737

البعث جامعة82.31رناابراهيم ياسر مرح44831804462

حماة جامعة82.306باناسالمه سالمه بتول44841805840

تشرين جامعة82.306ندوهمخلوف محمد رند44851805017

حماة جامعة82.306ميادهاالسماعيل عدنان رنيم44861805976

حلب جامعة82.3دبسي عائشةجاويش حسام آمال44871808710

دمشق جامعة82.3عاطفهعليا منير ماريا44881802291

حماة جامعة82.3مروهزيدان مهدي ساره44891806015

تشرين جامعة82.3ميساءكنج اشرف كرم44901805399

تشرين جامعة82.3فاطمهايوب محمد علي44911805293

دمشق جامعة82.296آمنهقاسم أحمد يحيى44921803216

البعث جامعة82.296هدىيوسف علي آيه44931803943

حلب جامعة82.293منتهىعربو مهند سامر44941803520

طرطوس جامعة82.29حنانصقر الدين عز آيه44951806442

دمشق جامعة82.286ملكهالهيمد عبدهللا رغد44961801087

دمشق جامعة82.286هدىصالح محمود آيه44971800146

دمشق جامعة82.286صباشاهين عيسى روان44981801206

طرطوس جامعة82.286يسرىوسوف أحمد علي44991807043

تشرين جامعة82.28غادهمحفوض فائز رامي45001804989

حلب جامعة82.28هيفاءخليفة محمد احمد تولين45011803390

دمشق جامعة82.276مديحهقزاز ماهر ميريال45021802868

حماة جامعة82.276هناديطربيق امين االء45031805817

تشرين جامعة82.273سهيرحسن جمال مرام45041805546

تشرين جامعة82.27سميرهدروبي بسام أيه45051804658

تشرين جامعة82.266اميرةصادق حاج باقر محمد حجر4506168939

طرطوس جامعة82.263ميسونخضر محمد علي45071807077

طرطوس جامعة82.26انعامعيسى محمد ليال45081807198
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حماة جامعة82.26ذكاءحمدون الشيخ امجد ايهم45091805828

البعث جامعة82.253زهورالصفوه جمال محمد ايمان45101804001

البعث جامعة82.25هناءاسبر نضال ريما45111806840

حلب جامعة82.246ريماسالم فادي سامي45121803525

دمشق جامعة82.236سناءالحداد وسيم محمد تولين45131800604

دمشق جامعة82.236اسماءالديري خالد سيدرا45141801497

دمشق جامعة82.23خنساءالعلي عدنان لبابه45151802151

دمشق جامعة82.23سوسنايبش خير محمد غزل45161801922

تشرين جامعة82.226جانيتالعجي هللا عبد راما45171804978

دمشق جامعة82.213فاطمهالساير مسلم ميمار45181807746

طرطوس جامعة82.21هدىيوسف علي كوثر45191807161

دمشق جامعة82.21فتحيهالسعدي وليد اسماعيل45201800287

دمشق جامعة82.2سميرهمرشه سهيل مروان45211807897

حماة جامعة82.2سائرةالشلح رائد وسيم45221806354

حماة جامعة82.2هالهورده فواز روان45231807784

تشرين جامعة82.2خديجةغدير محمود غيث45241805358

طرطوس جامعة82.193ميسونالحوراني محمد مايا45251807246

دمشق جامعة82.19كرامهالخاروف ُعال دانيه45261800887

طرطوس جامعة82.19فتاةخضر نورس يزن45271807524

دمشق جامعة82.186مجدالقده الكريم عبد ميسان45281802877

تشرين جامعة82.183فيروزمحسن عمار حسين4529168866

طرطوس جامعة82.18رضيهحامد محمد صالح45301806988

تشرين جامعة82.18ايادهسليمان رافع سمر45311806045

تشرين جامعة82.176براءةغصون بشار زينب45321805104

دمشق جامعة82.176حمديهالخطيب محمد عائشه45331801623

حماة جامعة82.173هناءالشاوي خالد بانه45341805833

تشرين جامعة82.173سماهرعمران نديم حال45351806669

دمشق جامعة82.17نعمهالحلقي صايل آيه45361800155

دمشق جامعة82.166فاتناسمندر منذر ريما45371801276

حماة جامعة82.163فاطمهزعيزع حمدو عائشه45381806083

حلب جامعة82.16نجالءالطلفاح محمد الدين ضياء45391803583

حماة جامعة82.153عرفهحنيظل مصعب سحر45401806024

دمشق جامعة82.15ميثافرحات فرحان رباب45411801018

البعث جامعة82.15رانياالعلي منذر حال45421804101

البعث جامعة82.15دفرانرستم ابراهيم دينا45431804124

حلب جامعة82.146براءهعامر ادهم هيا45441805706

تشرين جامعة82.143سوزاندياب القادر عبد دانيه45451804950

دمشق جامعة82.133مرامدقر خيري محمد غيث محمد45461802583

حلب جامعة82.133فتحيةعبدالعزيز نوار رند45471803477

دمشق جامعة82.13روزينالسعودي احمد حسام محمد45481802533

تشرين جامعة82.13مرحاالبراهيم السالم عبد راما45491804976

تشرين جامعة82.123سوسنسليمان فراس نور45501808103

تشرين جامعة82.123سوسنأحمد بسيم ليال45511805431

دمشق جامعة82.123روضهالبيطار عبدو مرح45521802684

دمشق جامعة82.116فائزةحليمة فايز محمود45531802660

تشرين جامعة82.11ناريمانديوب احمد كنانه45541806178

طرطوس جامعة82.11سعدهأحمد علي ميس45551807382

تشرين جامعة82.11الهامارساق ارساق مرح45561806259

حماة جامعة82.106غنىشموط عازار عالء45571806118
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دمشق جامعة82.093باسمهنمره ياسر محمد حال45581800765

دمشق جامعة82.093نجوىالبديوي المنعم عبد الريم ميس45591802874

طرطوس جامعة82.093ميساءحمدوش يونس زينه45601806876

دمشق جامعة82.09نجاحالحمد اكرم ايناس45611807577

طرطوس جامعة82.09رنىعثمان رضوان رؤى45621806751

دمشق جامعة82.086راويهمحايري هالل محمد زهراء45631807914

تشرين جامعة82.083سفيرهصالح محسن بتول45641806524

طرطوس جامعة82.076رناكتوب حيدر لجين45651807180

البعث جامعة82.073ابتسامحداد عيسى داني45661804118

دمشق جامعة82.073مديلعلي محمود رهف45671805979

دمشق جامعة82.07سوسنالمصري الدين محي النه45681802150

حلب جامعة82.07نعيمهالعيسى صبحي هناء45691803879

دمشق جامعة82.066هناءزيتون محمد يزن45701803217

البعث جامعة82.066ايمانالطرشه نزار خير محمد45711808086

دمشق جامعة82.066فاطمهالزايد عبدالفتاح أصال45721807579

طرطوس جامعة82.06عفافسليمان هيثم حال45731806663

حلب جامعة82.06مناررشيد حاج مازن محمد جالل محمد45741803758

دمشق جامعة82.053رحابفارس اديب كريم45751802100

دمشق جامعة82.05رابعةالصباغ ياسين مازن رنيم45761801148

دمشق جامعة82.046خولهعزيز رجب حياه45771800810

دمشق جامعة82.046فاديهعدوان شادي مجد45781802367

دمشق جامعة82.04رضابوقاف الكريم عبد هبه45791803053

دمشق جامعة82.04رحابعيسى عادل أوس45801800116

حلب جامعة82.036عائشهوزاز باسل مريم45811803808

دمشق جامعة82.03نداالصباغ ياسين فائز محمد غنى45821801948

دمشق جامعة82.03ريمخازم ناصر لين45831802254

دمشق جامعة82.026امالمراد عيسى نتاليا45841807822

تشرين جامعة82.023انسامام سعيد محمد45851805494

حماة جامعة82.02سعديهالحمشو خير محمد صفا45861806075

تشرين جامعة82.02هويدادوبا سامي لونا45871805427

تشرين جامعة81.993اسماءالمحمد فيصل نوار45881808181

دمشق جامعة81.99انتصارابازيد الرشيد هشام احمد45891800224

تشرين جامعة81.99عائدهخليل لؤي زينه45901806882

تشرين جامعة81.983رباالحاطوم سامر مي45911805596

تشرين جامعة81.983محاسنقاسم القادر عبد بشرى45921804786

حماة جامعة81.98رينيابراهيم حنا ريم45931805995

طرطوس جامعة81.973رحابرزق هللا سعد بانه45941806522

تشرين جامعة81.97منىعلي السيد خضر رؤى45951804971

دمشق جامعة81.97ليلىأحمد أسامه سهر45961801480

حماة جامعة81.966آمنهاالبراهيم سليمان غفران45971806147

تشرين جامعة81.963نسرينشاهين علي رغد45981805003

حلب جامعة81.956الغفران فاطمهفرواتي مخلص محمد جود45991803403

دمشق جامعة81.953هالهحجيج يوسف تقى46001800589

حلب جامعة81.95منىالعباس عامر عبدالقادر46011807885

دمشق جامعة81.95ميرفتسرور بشار ساندرا46021801387

دمشق جامعة81.95فدوىخيربك ياسر رلى46031801110

دمشق جامعة81.95ربافيومي ايمن محمد رنيم46041801131

دمشق جامعة81.946ريماحسون نادر لين46051802251

تشرين جامعة81.946ريمحسن الشيخ كمال حسن46061808167
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حماة جامعة81.936خديجهالبكور محمد ثريا46071805876

دمشق جامعة81.933ريماحنيفه حيدر شيماء46081801569

طرطوس جامعة81.933ميساءالدربولي علي ساره46091806897

دمشق جامعة81.933هدىسعدون جعفر رهف46101801167

دمشق جامعة81.93دينازرزر مهند ديانا46111800917

دمشق جامعة81.926مريمبكور دانيال عوض محمد46121802582

حلب جامعة81.926سحروزاز جميل احمد46131803316

دمشق جامعة81.923سميرهالحساني يحيى محمود46141802656

حلب جامعة81.92شيروانبطال محمود دليفان46151803442

حلب جامعة81.92لقاءمحمدعلي حسام أريج46161803292

تشرين جامعة81.92غصنعبدهللا وحيد علي46171805280

حماة جامعة81.916هدىالعتيق حسان دالين46181805931

دمشق جامعة81.916ميادهالحلبي حسان ايمان46191800395

تشرين جامعة81.913جاكلينهللا عبد سامر كرم46201805398

تشرين جامعة81.913رناحسن ايوب غسان46211805353

تشرين جامعة81.91اميمهعبود احمد ليا46221805429

حماة جامعة81.91نورهابراهيم محمود سليمان46231806036

حلب جامعة81.91خلودطه أحمد ماجد أحمد46241803288

دمشق جامعة81.91فاتنمحمود مالك روان46251801200

تشرين جامعة81.906هيفاءمبيض اديب نور46261805649

دمشق جامعة81.9رنداقربان ابراهيم زياد هيا46271803121

دمشق جامعة81.9عبيرجمعه هشام سدره46281808680

طرطوس جامعة81.896مرامتفاحه صابر ياسمين46291807510

دمشق جامعة81.893لماالرجال عزت ألمى46301800077

حماة جامعة81.89هالالنجار عماد زينب46311806011

دمشق جامعة81.89عبيدههاشم بالل محمد هيام46321803132

حماة جامعة81.886ميرفتزمزوم الهادي عبد هبه46331806325

دمشق جامعة81.886لماحديفه مازن شذى46341801531

البعث جامعة81.883ايمانزينو معمر ماهر46351804401

دمشق جامعة81.883زينبخضور نزار غزل46361801925

حماة جامعة81.883شذاجربوع بحري ماري46371806202

تشرين جامعة81.883رئيفهسليمان مدين الليث46381804713

طرطوس جامعة81.88داللالمعمار اسامه محمد46391807284

دمشق جامعة81.88شيرينهحاجو الهادي عبد ديار46401807620

دمشق جامعة81.876نبيلهسبعه مطانيوس رهف46411801179

البعث جامعة81.873ميدلينابراهيم غصن رنا46421804155

دمشق جامعة81.873نبالالشارب نهاد ايمار46431800393

طرطوس جامعة81.866وفاءبدور نضال دينه46441806744

البعث جامعة81.866املاللبابيدي محسن ساره46451804202

دمشق جامعة81.866خيريهالصالحاني مصطفى هادي محمد46461802622

دمشق جامعة81.863هنددنان احمد يزن محمد46471802635

دمشق جامعة81.86شذاابراهيم باسم ليث46481802208

تشرين جامعة81.86شاههعيسى عمر آيه46491807586

دمشق جامعة81.86مايالنداف عاطف ربيع46501807934

دمشق جامعة81.853انتصارنجمة فيصل صبا46511801578

البعث جامعة81.853ربىبيطار سمير زينه46521804195

تشرين جامعة81.853ناهدةفران هللا عبد الرحمن عبد46531805216

البعث جامعة81.85سليمهجوهره ياسر عمار46541806136

حلب جامعة81.85امتثالكلزي سمير ايهم46551803354



التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2019-2018الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

 العالي التعليم وزارة

الدوام جامعةالفرز معدلاألم اسمالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسلي رقم

حلب جامعة81.84رفاهكادوره نديم راما46561803457

دمشق جامعة81.836جميلهالحسين العلي ماهر محمد46571807712

دمشق جامعة81.823فاتنبدران مؤمن وليم46581803172

تشرين جامعة81.82حناناسعد حاج عيسى تسنيم46591804802

حماة جامعة81.816غاليهعطار الهادي عبد فاطمه46601806160

تشرين جامعة81.806اروىاحمد فاروق ندى46611805618

طرطوس جامعة81.8ماريمزنر آصف بشار46621806549

دمشق جامعة81.796ميادهصوصانيه يوسف روزي46631801217

دمشق جامعة81.796قمرفالح ياسر يزن46641803229

دمشق جامعة81.793ريمافالح أحمد باسل46651800431

حلب جامعة81.793عروبةخطيب مصطفى نور أحمد46661803290

دمشق جامعة81.793سمرعطايا مروان رياض46671801230

حلب جامعة81.786شيماءيوسف حاج طارق تسنيم46681803385

دمشق جامعة81.786سعادابوحسون فيصل حسام46691800717

دمشق جامعة81.786ريماكنعان أنور هيلدا46701803136

دمشق جامعة81.783سماهرالحماده عبداالله صفا46711801589

دمشق جامعة81.783ودادغزاله برهان الناصر عبد46721801703

البعث جامعة81.783رائدهالعمر عمر يمان46731804576

دمشق جامعة81.77جومانابطحه حسين سندس46741801474

حلب جامعة81.77فاطمهحايك احمد المنتهى سدرة46751803532

دمشق جامعة81.763ربىالزعبي الناصر عبد بشار46761800486

طرطوس جامعة81.76وصالمحمد بشار دانيال46771806722

دمشق جامعة81.753سمرالزهران أحمد ساره46781801362

طرطوس جامعة81.746مكاسبكناج صالح حسن46791806650

دمشق جامعة81.746صبحيهالدره ادور ايليان46801807576

تشرين جامعة81.743منىحلوم ايمن جعفر46811804819

دمشق جامعة81.736رائدهابراهيم صبحي لؤي46821802123

حلب جامعة81.733نوالالموسى محمد نهله46831803849

طرطوس جامعة81.73سميرهشعبان علي سابين46841806883

البعث جامعة81.73غادهحمود حبيب أبي46851803910

دمشق جامعة81.726شيمةعودة وليد رند46861801126

دمشق جامعة81.723وفاءالدين سعد عامر الحكيم عبد بشر46871800501

حلب جامعة81.72صفاءخربوطلي فواز محمد هيا46881803882

البعث جامعة81.716ثرياالخوجه صفوان محمد آيه46891803942

دمشق جامعة81.71كاللهالخضر سليمان ميراف46901802858

تشرين جامعة81.703بشرىيونس المطلب عبد حمزه46911806675

تشرين جامعة81.703رباحامين سهيل أليسار46921806407

دمشق جامعة81.703نجوىالسهلي عبيدة هدى46931808075

تشرين جامعة81.7نايلهشعبان فرج رغد46941805010

البعث جامعة81.7نعماتالطالب شمس اسامه46951808470

حماة جامعة81.7إيمانريحاني أيمن همام46961806337

حماة جامعة81.7سهيلةبهلوان عباس دعاء46971805936

تشرين جامعة81.69داريناوبان عبدهللا ابراهيم46981807986

حلب جامعة81.686نبراسعدلة عبدالرحمن سنا46991803557

البعث جامعة81.683اريجالطعمه علي حال47001804098

دمشق جامعة81.683وسامعمايري حسين رغد47011801078

دمشق جامعة81.683مهازقزق حسن مايا47021802329

دمشق جامعة81.676رنىيوسف صالح علي47031801794

البعث جامعة81.673حناندحدوح نبيل حازم47041808036
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دمشق جامعة81.673فاطمهالمجذوب علي محمد حسن محمد47051802534

دمشق جامعة81.67مريمالحسين عباس رضوان47061801053

دمشق جامعة81.67حبيبهعلي محمد خناف47071800856

دمشق جامعة81.67خيريةالسويس اسعد يزن47081803223

دمشق جامعة81.666خديجهالزاب حسن محمد47091802414

دمشق جامعة81.666هيامالزعبي جهاد فرات47101802016

دمشق جامعة81.663غادهالدين محي محمد حنين47111800801

حلب جامعة81.663معززالحول محمدفرسان محمدبشار47121803787

حماة جامعة81.663مهىالناصر فواز ميريه47131806287

تشرين جامعة81.66ميساءعطونه علي نغم47141805627

دمشق جامعة81.656فطومحيدر قاسم جميله47151800650

دمشق جامعة81.65ميساءالمهنا جبران كريستين47161802097

البعث جامعة81.65سجىالحلو ظهير آنا47171803937

حلب جامعة81.643مهانجار وائل أماني47181803299

حماة جامعة81.64غانهالبيطار رامز ساندي47191806023

طرطوس جامعة81.636رباهللا عبد محمد بشرى47201808165

حماة جامعة81.636ايمانالحسون ياسر آيه47211807971

البعث جامعة81.633ربىعمران معن بتول47221804013

تشرين جامعة81.623كوكباسعد وهيب حال47231804905

دمشق جامعة81.623نعمتاالنصاري أحمد رنيم47241801145

تشرين جامعة81.62ليناشومان أحمد مي47251805594

دمشق جامعة81.616فاطمهقيم مروان مالك47261802781

دمشق جامعة81.613ميمدعور خليل ريتا47271801234

حماة جامعة81.61دعدالحيدر فيصل مجد47281806220

دمشق جامعة81.606نسرينالنداف ايمن ربيع47291801025

دمشق جامعة81.603فاتنالتال ايمن محمد47301802451

دمشق جامعة81.603جوماناالراعي راجي ايلينا47311800391

البعث جامعة81.6نهاقمحيه المطلب عبد رنيم47321804161

تشرين جامعة81.6نجوىسليمان وائل آية47331806421

حماة جامعة81.6هناءسبسبي حسام ابتسام47341805790

دمشق جامعة81.596هناءالجفال أحمد مروه47351802708

طرطوس جامعة81.59فادياعلي عصام عمار47361807083

دمشق جامعة81.586رانيهالخوري جورج باسكال47371800427

دمشق جامعة81.586فادياشكر رضوان تسنيم47381800578

طرطوس جامعة81.583اكتمالابراهيم احمد دعاء47391806726

البعث جامعة81.58ميادهخوري عبود هيثم سلوى47401804221

دمشق جامعة81.576سمرحمشو سالم محمد رغد47411807909

تشرين جامعة81.573رناكردي محمد راما47421804985

طرطوس جامعة81.553اروىشاش نزار جمان47431806592

دمشق جامعة81.55لينداحسون طاهر آيه47441800161

دمشق جامعة81.55لمىالحمامي رضوان محمود رضوان ملهم47451802790

دمشق جامعة81.546ميثاالحسين عماد لجين47461802176

دمشق جامعة81.54سناءخطاب سلطان طالب47471801617

دمشق جامعة81.533هناءالمقداد سليمان خالد47481800827

دمشق جامعة81.533وجداناالنصاري نبيل محمد مختار47491802669

دمشق جامعة81.53ميسونشربجي ناصر مرح47501802686

تشرين جامعة81.53سميرهمحمد خضر هيا47511807474

دمشق جامعة81.526بارعهالجندالي جهاد ماري47521802280

البعث جامعة81.526أميمهزيود ياسر محمد47531804436



التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2019-2018الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

 العالي التعليم وزارة

الدوام جامعةالفرز معدلاألم اسمالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسلي رقم

دمشق جامعة81.526اتحادشدود حسن يارا47541803186

دمشق جامعة81.523سوسنجديد ثائر طاهر47551801616

دمشق جامعة81.523فكراتفرحات هللا فضل هديل47561803081

البعث جامعة81.523مريمادريس بشير صفا47571804246

طرطوس جامعة81.52ساميهمحمد عبدالكريم ساره47581806899

دمشق جامعة81.516املحجازي احمد غفران47591808174

دمشق جامعة81.516رباحاالنقر تيسير الدين نور47601803006

طرطوس جامعة81.51ديماديوب عالء يعرب47611807531

طرطوس جامعة81.506اكتمالفاضل محمد أحمد47621806383

دمشق جامعة81.506كاملةحيدر رضا فاطمة4763168901

طرطوس جامعة81.506ميسمسليمان كامل آية47641806423

دمشق جامعة81.506ايناسلبابيدي يحيى بيان47651800531

تشرين جامعة81.503رفيقهزيود فؤاد زينب47661805093

دمشق جامعة81.503رناتاجا عمر أديب محمد47671802503

حلب جامعة81.5خضير رهفميري منتصر أحمد نهال47681808713

دمشق جامعة81.5ميساءبركسيه محمود قيس47691808655

دمشق جامعة81.5فبرونياابراهيم ميالد مجد47701802351

البعث جامعة81.496ديماميلص مالذ غنى47711804314

دمشق جامعة81.496سحرالجاسم غانم محمد47721802423

تشرين جامعة81.49نجوىماريه محمد الليث47731806488

دمشق جامعة81.49رنااالبرش عامر محمد فرح47741802037

حماة جامعة81.486سناءالقاضي القسوم عمر عبدالرحمن47751806100

دمشق جامعة81.48لبابهقشالن أحمد ملك47761802787

دمشق جامعة81.48شيخهاحمد فخري نور47771802974

دمشق جامعة81.48نهلهبيضة سمير منير47781802821

دمشق جامعة81.48رفاعيهالرفاعي محمود عماد47791801829

طرطوس جامعة81.476ضحىميهوب مجد زين47801806847

البعث جامعة81.473هناهللا عبد شحاده آالء47811803927

حلب جامعة81.473هالهنعال ابراهيم محمد يوسف47821803906

دمشق جامعة81.473ميسونابوهدير محفوظ عهد47831801894

حلب جامعة81.473شاديهمكي لؤي محمد كرم محمد47841803771

حماة جامعة81.466التزاممحمدعلي محمدسعيد المايا47851805821

طرطوس جامعة81.466الماباسط سلمان مروى47861807338

تشرين جامعة81.463غادهمهنا عماد زينب47871805092

البعث جامعة81.46فلايرسلوم مازن انجي47881808025

تشرين جامعة81.453نعيمهعسكر رياض هبه47891805685

تشرين جامعة81.453ميسونالبري عنتر عال47901805249

طرطوس جامعة81.45فيحاءمحمود حاج خلف منال47911807361

تشرين جامعة81.45فاتندريباتي علي آيه47921804633

دمشق جامعة81.45حليمةمصطفى فراس قمر47931802066

تشرين جامعة81.446ميسونسليمان نبيل أوس47941806420

تشرين جامعة81.446فدوىغنم كريم العابدين زين47951805083

طرطوس جامعة81.443سميهابراهيم محمود أنس47961806418

دمشق جامعة81.44فاتنالباش عالء سناريا47971801471

حماة جامعة81.44نجالءالفرا مضر حال47981805905

دمشق جامعة81.436جميلهالغضبان فهد راما47991800981

تشرين جامعة81.433ثناءرستم مأمون بشار48001804779

تشرين جامعة81.433فاطمةمنصور لؤي لبانة48011807170

دمشق جامعة81.423آالءاألعرج الوهاب عبد أسامه محمد48021802505
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طرطوس جامعة81.42فايزهرقيه علي حال48031806661

دمشق جامعة81.42هاجرعبداللطيف مالك راما48041800992

دمشق جامعة81.42فلايرالقبالن فرحان هاني48051803038

طرطوس جامعة81.416عائدهمحمد علي محمد48061807280

دمشق جامعة81.416ايمانمحمد طه ايه48071800416

دمشق جامعة81.413املحديد محمد عالء48081801769

دمشق جامعة81.41ليناخليفه سمير آيه48091800163

دمشق جامعة81.41اميهمقلد احسان ديما48101800920

تشرين جامعة81.406سرابالدين سيف بشار كنانة48111805407

دمشق جامعة81.403ياسمينالسمان نواف ريم48121801237

حلب جامعة81.403منىقمري مصطفى السالم عبد48131803604

حلب جامعة81.4اليفحسن محمد ياسمين48141807511

تشرين جامعة81.4داللنظام حسين آالء48151804608

حماة جامعة81.396ميادهقاسم ابو الدين شمس اناره48161805825

دمشق جامعة81.393سعادالمكاري خالد رهف48171801180

البعث جامعة81.386روعهاالخرس بديع عازار48181804252

دمشق جامعة81.386ايمانالدين زين محمد غيث48191801958

دمشق جامعة81.38هدىزغيبي بسام كرم48201807149

حماة جامعة81.38رناسيجري بشار عادل محمد48211806246

دمشق جامعة81.376هيامحريري السالم عبد العابدين زين48221801302

دمشق جامعة81.376رزاندواليبي فايز محمد حسن48231800730

البعث جامعة81.373دارينمرهج حسن نور48241808324

البعث جامعة81.373كوكبعيسى كمال زينه48251804194

دمشق جامعة81.37نجاحخليل حالج طالل48261807656

البعث جامعة81.366نعمتالسباعي دراق كمال محمد لمى48271808755

تشرين جامعة81.366ميساءاصفر محمد أحمد48281804589

دمشق جامعة81.366فاتنهفلو حسين فاطمه48291802002

تشرين جامعة81.36غيداءناصر انعم فارس48301805362

تشرين جامعة81.356مفيدهالسكيف احمد ديانا48311804962

دمشق جامعة81.356امالالصغير الدين شمس محمدسامر آيات48321800123

دمشق جامعة81.356صفاءزويهد زياد روز48331801215

دمشق جامعة81.353ايماننصلة محمد اية48341800383

دمشق جامعة81.353راغدهزنجاني ياسر زينب48351801309

حماة جامعة81.35حياةخالد عدنان أحمد48361807813

تشرين جامعة81.346هيامهللا عبد ابراهيم كرم48371805397

دمشق جامعة81.343سوسنمهاوش محمد اية48381800382

البعث جامعة81.336ثناءالمحمد وفيق لبانه48391802154

حلب جامعة81.333شمسةاالحمد العلي خليل منى48401803828

حلب جامعة81.333سعادجويد خالد سامي48411803523

تشرين جامعة81.33انعامرحال يوسف هلين48421807472

دمشق جامعة81.326ابتكارالحاجي عارف يزن48431803224

دمشق جامعة81.326ميسونابوهدير محفوظ مجد48441802371

دمشق جامعة81.32مريمالعوض محمد جالل48451800639

دمشق جامعة81.32منىعلي ياسين ناهد48461802889

طرطوس جامعة81.316نادياالكريم عبد علي غزل48471807103

تشرين جامعة81.313عنودالمحرز حبيب سليمان48481805158

طرطوس جامعة81.313نهالحرفوش سمير محمد48491807305

دمشق جامعة81.313سمرالجهماني محمد حسين48501800744

دمشق جامعة81.31حنانيوسف فجر منير48511802822
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تشرين جامعة81.31سناءحسن مروان سامر48521806908

دمشق جامعة81.31عزيزهعيزوق مراد ريتا48531801233

طرطوس جامعة81.31ميسونشحود رفعت مرح48541807335

دمشق جامعة81.306منالحجازيه تحسين محمد النا48551802149

دمشق جامعة81.306ماجدهزين علي آيات48561800120

دمشق جامعة81.306خدوجالدين زين المعين عبد ريما48571801279

دمشق جامعة81.306باسمهالقادري حسان جالل48581800638

دمشق جامعة81.3مالكالحسين منصور هللا عبد48591808630

البعث جامعة81.296فاتنالحانوتي علي هللا منة48601804476

تشرين جامعة81.29محاسنناصر زهير ألين48611804618

دمشق جامعة81.286ريمبرقوقي علي حال48621800753

حلب جامعة81.283خلودبوادقجي فراس راال48631803452

البعث جامعة81.28سمرحربه مصطفى عبيده محمد48641804446

تشرين جامعة81.28ايمانسكيف نزار يارا48651805726

البعث جامعة81.28عائدهالناعمه عمار هبه48661808028

دمشق جامعة81.276هبهالقدة هشام محمد رؤى48671800946

دمشق جامعة81.273ميساءسهلي رافت فرح48681802029

طرطوس جامعة81.273رنامحمد عماد رند48691806791

دمشق جامعة81.263أميرهالجباصيني الناصر عبد آيه48701800150

تشرين جامعة81.26نبيلهصقر رياض ميساء48711805606

دمشق جامعة81.256فوزيهالرفاعي مصطفى ختام48721800838

تشرين جامعة81.256زكيهاسماعيل ميمون أحمد48731804588

طرطوس جامعة81.25عطافعبدهللا غالب نور48741807431

طرطوس جامعة81.246رجاءكفى عيسى زين48751806848

دمشق جامعة81.24بديعهليال قاسم فوزيه48761802046

تشرين جامعة81.23رانياقالب وليد عمر48771805326

دمشق جامعة81.23عبيرسلوم عدنان أنس48781800113

دمشق جامعة81.226سناءالنجم سامر لميس48791802188

تشرين جامعة81.226املصيوح احمد رند48801806792

دمشق جامعة81.216رحاباسعد حسام ياسين48811803207

تشرين جامعة81.213نوهادستيتي محمد مريم48821805558

تشرين جامعة81.206ميسوناحمد عيسى دينا48831806743

دمشق جامعة81.203وصالالصفدي خالد سمهر48841801461

دمشق جامعة81.2فاطمهضاهر خالد هللا هبة48851803052

طرطوس جامعة81.2اميمهغانم محمداكثم مرح48861807334

البعث جامعة81.196حذيفهأحمد ياسر سام48871804209

طرطوس جامعة81.196ميساءزينه الكريم عبد لميس48881807192

البعث جامعة81.196انعامشاهين حسن رهف48891805980

دمشق جامعة81.193جميلهالبيطار علي أماني48901800088

طرطوس جامعة81.193منالخليل خليل عاصم48911807000

دمشق جامعة81.186هناديمرعي أيمن ميس48921802870

البعث جامعة81.183ريمالسليمان علي جعفر48931804055

تشرين جامعة81.183نوالحمود ابو حسان فرح48941805375

دمشق جامعة81.18سعادشرف عصام تيماء48951800610

دمشق جامعة81.18ظاللأحمد بشار ماهر48961802318

البعث جامعة81.18ندىبيرقدار اسامه آيه48971803947

دمشق جامعة81.18خيريهتركمان نعيم مياس48981802854

دمشق جامعة81.176خولهعثمان مصطفى رزان48991801030

دمشق جامعة81.173ثناءالحبال طريف محمد مروه49001802700



التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2019-2018الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

 العالي التعليم وزارة

الدوام جامعةالفرز معدلاألم اسمالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسلي رقم

البعث جامعة81.17غادهديوب غسان شام49011808312

تشرين جامعة81.163منىرخاميه محمود عمر49021807085

حماة جامعة81.16عائشهعرب أبو أحمد رغد49031805965

حماة جامعة81.156فاطمهالدرويش ميدان لمى49041806185

دمشق جامعة81.156نوالمرهج سليمان جعفر49051800637

دمشق جامعة81.153ليلىخولي ظافر فنيسا49061807136

تشرين جامعة81.153صفاءرمضان أحمد ساره49071806888

دمشق جامعة81.153ميلياحسن اسامه عزيز49081801747

البعث جامعة81.153الهامالسليمان احمد مايا49091804403

طرطوس جامعة81.146غاناكباس هيثم ميراي49101807376

تشرين جامعة81.146ربابصوفان مصطفى حسن4911168969

تشرين جامعة81.146سالممعال محمد ساره49121805123

طرطوس جامعة81.143هياممحمد ايمن نور49131807420

دمشق جامعة81.14رناجنن هيثم ياسين49141803206

حماة جامعة81.133قمرخالد الشيخ أيمن رغد49151805962

دمشق جامعة81.133نبيلهجمعه فتوح آالء49161800057

طرطوس جامعة81.133رابياالحموي يوسف كرم49171807148

تشرين جامعة81.13خديجهمهنا عالء جنان49181804840

دمشق جامعة81.13ريمهاحمد سيد وفيق روان49191807771

البعث جامعة81.13ميساءشداد فراس عال49201804284

دمشق جامعة81.12هبهحقوق بشير سعاد49211801414

حماة جامعة81.116عتابابراهيم أسامه هديل49221806333

دمشق جامعة81.116رقيهالزين معتصم أبرار49231800005

دمشق جامعة81.113امينهبحصاص عصام يارا49241803187

دمشق جامعة81.106اعتدالديركي عامر الرحمن عبد49251801645

دمشق جامعة81.106ليندااالحمدالعوض حسن حنين49261807608

دمشق جامعة81.106سمرالحسيني سليمان علي محمد هللا عبد49271801690

تشرين جامعة81.103غادهعجيب يوسف ريما49281805071

دمشق جامعة81.103سهىشعيب ابراهيم ناتالي49291807892

دمشق جامعة81.1احالممنصور الحميد عبد منار49301802801

البعث جامعة81.1مرحابراهيم جرجس سانتا49311804212

دمشق جامعة81.1منىمنعم نورس قتيبه49321808526

البعث جامعة81.096رانيهنادر نادر كارين49331804351

دمشق جامعة81.09هناديعبيدي محمد نيرفانا49341803028

دمشق جامعة81.086سحرغزالن ادهم دانيال49351800877

دمشق جامعة81.073فدوهخالوصي احمد بتول49361800451

البعث جامعة81.073هاللقاسم ماجد هللا عبد49371804268

دمشق جامعة81.073وردمرعك نافع نور49381802949

دمشق جامعة81.06رانيامصطفى عمار رهف49391801169

حماة جامعة81.056ندىسكاف يوسف رلى49401805971

تشرين جامعة81.053سعدهحسن احمد اليسار49411804720

تشرين جامعة81.053يلينامعال نزار ليث49421805432

دمشق جامعة81.05مروهاللبابيدي الدين عز تاله49431800553

البعث جامعة81.046ريماالخواجه يحيى آيه49441803951

حماة جامعة81.046رولهصوي هللا عبد براء محمد49451806242

تشرين جامعة81.043صباديوب موفق علي49461805275

دمشق جامعة81.04ندىلبن ابو كمال حال49471800758

حلب جامعة81.036عبيرقروش شيخ مازن محمد شهد49481803568

تشرين جامعة81.036رباعمران اياد لونا49491805426
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دمشق جامعة81.03نغمالشاعر مهند أليسار49501800081

البعث جامعة81.026ميرناسعاده وليد داني49511804117

دمشق جامعة81.02لمىيوسف نزار لين49521802261

تشرين جامعة81.02داللسليمان محمود علي49531805302

تشرين جامعة81.016هالخداي زياد سيزار49541807857

حماة جامعة81.013ياسميناالصفر نعمان مؤمن49551806199

دمشق جامعة81.013باديهالمزرعاني محمود رغد49561801068

دمشق جامعة81.01فاطمهالصالح سعيد محمد اسامه49571800264

دمشق جامعة80.996رويدهمنصور خليل آنا49581800100

تشرين جامعة80.996اللويزهاسكيف رامي سالي49591805137

تشرين جامعة80.993رويدهخوري مرقص كرم49601805396

دمشق جامعة80.986مرحمغربيه علي محمد الدين صالح49611801593

دمشق جامعة80.986إبتسامالسيد محمد آية49621800126

دمشق جامعة80.986اسالمبداوي سامر اسراء49631800267

دمشق جامعة80.983مريمحمره محمد ريم49641801258

دمشق جامعة80.97الهامالحنفي حسام هبة49651803042

دمشق جامعة80.966سناءكرزون أحمد الملك عبد49661801702

طرطوس جامعة80.963املمحمد ياسر بشرى49671806561

طرطوس جامعة80.963وفاءشعبان سهيل غيث49681807110

حماة جامعة80.963ماجدهالشاوي فهمي سعيد منى49691806277

دمشق جامعة80.96هندالشعيبي السيدابراهيم محمود ايمار49701800392

دمشق جامعة80.956الهدى نورفاخوري عماد مها49711802828

تشرين جامعة80.95فلايربلول فواز سوزانا49721806945

تشرين جامعة80.94رفيدهصالح محمد نور49731807421

حلب جامعة80.94نهىزيتوني امير اسماعيل49741803335

دمشق جامعة80.936هدىملص يحيى محمد محمد49751802449

تشرين جامعة80.933نريمانعيسى علي حافظ49761804878

تشرين جامعة80.933وفيقهروبه يوسف بشرى49771805857

البعث جامعة80.93حنانالفدعوس نادر أروى49781803918

البعث جامعة80.93نائلهالمغربل حسام سنا49791804227

دمشق جامعة80.93زرقهالظاهر محمد عدي49801807670

تشرين جامعة80.926عبيرخياط جهاد هيا49811805700

تشرين جامعة80.926ريمالعلي عادل عالء49821807030

تشرين جامعة80.923هيامحسن يقظان عبير49831805234

حماة جامعة80.916ضياءحمدون الشيخ نضال نور49841806310

حلب جامعة80.916سوسنبرية محمد النا49851807972

تشرين جامعة80.916لمياداؤد تيسير حيدره49861804940

طرطوس جامعة80.913مهاوهبه وهبي هبه49871807455

حماة جامعة80.91جمانهالصالح محمود ابراهيم49881805792

دمشق جامعة80.91رناسلوم جوزيف ستيفاني49891807910

دمشق جامعة80.906زهرهحوري علي جمعه49901800648

دمشق جامعة80.893رغدالصفدي إياد محمد راما49911800984

دمشق جامعة80.893عواطفاللحام اسامه حال49921800755

البعث جامعة80.893سماهرخليل محفوض الياس49931803981

دمشق جامعة80.866أملمنصور أسامه محمد49941802431

دمشق جامعة80.86نورىكريز عصام صباح49951801585

دمشق جامعة80.853ملكفرهوده حسن نور49961802983

دمشق جامعة80.853رائدهالموسى حسن ضحى49971801596

تشرين جامعة80.85سهاميونس اديب مايا49981805482
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دمشق جامعة80.843روعهالمشعل محمود جود49991800662

دمشق جامعة80.84عائدهدليقان فوزي أروى50001800033

دمشق جامعة80.836نجودالغصيني ميمون ماهر50011802320

تشرين جامعة80.823أمينةالعزيز عبد هيثم مروة50021805554

طرطوس جامعة80.82بشرىبرهوم حسام سالفه50031806917

حلب جامعة80.81سمرجلبي مأمون ميسون50041803835

حماة جامعة80.806وفاءسمسوم عادل هنا50051806338

حلب جامعة80.8عاليهمقدم محمد لبنى50061803694

دمشق جامعة80.8هناءحشيش ياسين لما50071808519

دمشق جامعة80.8منىالحاتم نضال مايا50081808623

دمشق جامعة80.8إيناسدواره سمير رغد50091808664

تشرين جامعة80.79حميدهسلطان حسين محمد50101805498

طرطوس جامعة80.786فاتنونوس فراس العابدين زين50111806856

دمشق جامعة80.78ريمالرفاعي زاهر محمد الرحمن عبد50121801643

دمشق جامعة80.77علياهللا العبد عمر شهد50131801549

البعث جامعة80.766عبيرزين شيخ تامر رائد محمد50141804442

دمشق جامعة80.766هيفاءسكر ناصر بشرى50151800505

دمشق جامعة80.766سفانهالصعيدي باسل سلمى50161801442

دمشق جامعة80.763نجاحالعلي محمد عمر50171801862

تشرين جامعة80.76منىمكيه عبدهللا اسراء50181804690

حلب جامعة80.76سناءالكريم لقمان حسنى50191807982

دمشق جامعة80.756ايمانالصوص فايز آية50201800127

البعث جامعة80.756نورالدقاق مندو صباح محمد إياد50211803939

حماة جامعة80.753طلهالياسين ابراهيم ماهر وائل50221806350

دمشق جامعة80.75نبالالقداح سالمه آرام50231800030

دمشق جامعة80.75سحراالرملي شعبان جعفر50241800633

دمشق جامعة80.743ميساءحواصلي غسان ربى50251801024

دمشق جامعة80.736هاجرقنبر خالد بيان50261800544

حماة جامعة80.736روالمحفوض عيسى هزاع50271806335

حلب جامعة80.736نسيبةدقة هانئ جميل50281803398

دمشق جامعة80.736ميساءزعرور يوسف أحمد50291805751

دمشق جامعة80.736ميرفتاالعور رواد لوريهان50301802193

تشرين جامعة80.73منىصالح مصطفى هبة50311805681

تشرين جامعة80.73انطوانيتجرجس نزار ريمون50321805072

دمشق جامعة80.726فاطمهونوس احمد هديل50331807460

دمشق جامعة80.72فاتنالباب دك هشام محمد ديمه50341800931

البعث جامعة80.72سميرهحمره العيسى بدر كاريس50351804349

تشرين جامعة80.716هالهسعد عماد سعيد50361805149

دمشق جامعة80.716ريماحمزه هيثم والء50371803165

دمشق جامعة80.713هناديشكو أمجد آالء50381800070

تشرين جامعة80.706غادهمحمد محمد علي50391805305

دمشق جامعة80.706انتصارجيروديه محمد علي50401801810

دمشق جامعة80.706نديمهشحاده ابراهيم بيان50411800540

دمشق جامعة80.706ميساءالمحيثاوي سامي رند50421808214

البعث جامعة80.7فدوىغالي نور محمد آالء50431808728

حلب جامعة80.696كفاءالموسى مازن دعاء50441807618

دمشق جامعة80.69حناننعامي ايهاب فريد50451802042

البعث جامعة80.683نزيههالعلي فرح كرستين50461804353

دمشق جامعة80.676جوسلينالجريس ياسر روني50471801227
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دمشق جامعة80.66ليناالخلف ناصر محمد50481802473

تشرين جامعة80.656ازدهارقنب بسام شهد50491805190

دمشق جامعة80.65رانياعنبري ايهاب مياسه50501802857

طرطوس جامعة80.65كناذهللا عبد ايمن محمود50511807320

دمشق جامعة80.65ميادهالخوري نديم جولي50521800693

دمشق جامعة80.643رانيهمحملجي سامر محمد هشام50531803094

دمشق جامعة80.64ليناشباط احمد آيات50541800122

طرطوس جامعة80.636ميساءسلمان ضاحي محمد50551807312

تشرين جامعة80.636هديهابراهيم حسين خالت50561807615

دمشق جامعة80.633غادهمخلوف حسين صبا50571801574

حماة جامعة80.633خديجهالعلي زياد رغد50581805963

دمشق جامعة80.633منيرهيعقوب سمعان ايلي50591800388

دمشق جامعة80.63هاجراالحمد وهيب احمد50601800237

دمشق جامعة80.63هالهجندلي إبراهيم يامن محمد50611802631

طرطوس جامعة80.63عبيرأسعد أحمد يوسف50621807539

تشرين جامعة80.623اميرهحسن نبيل عالء50631805254

طرطوس جامعة80.62ملكزاهر جودات هللا عبد50641807007

تشرين جامعة80.616بثينهغندور مصطفى سمه50651805166

طرطوس جامعة80.616عفافعلي صارم سلمان50661806923

تشرين جامعة80.613ميادةسلمون أمين نور50671807417

دمشق جامعة80.613وفاءدعبول بشار سدره50681801405

دمشق جامعة80.613فاطمهياسين عدنان منال50691802810

حلب جامعة80.606فاطمهالحاجي عادل والء50701803893

حماة جامعة80.606سحرشعاع وليد طارق50711806080

تشرين جامعة80.603جميلهشداد بدر آيه50721804638

دمشق جامعة80.603عبيرفرزان سعيد قصي50731802059

تشرين جامعة80.603مرامدخول ظريف ليليان50741808175

دمشق جامعة80.6نهلهسيالن زيدان هللا عبد50751808693

دمشق جامعة80.6حنانجبر يحيى عال50761801758

حماة جامعة80.593فتاةاالحمد يوسف آيه50771805781

دمشق جامعة80.593انتصارحمدان الدين جمال عال50781801763

دمشق جامعة80.58ريمصايمه همام جنى50791800656

دمشق جامعة80.576منارالشرع فارس عمر50801801882

حلب جامعة80.573غادهقوجه محمود وسيم50811803891

دمشق جامعة80.573ايمانالرهبان ايمن رغد50821801076

دمشق جامعة80.573املمحمد منير احمد اسماء50831800284

دمشق جامعة80.57مريمبك خير عباس الريم ميس50841806291

تشرين جامعة80.563عفافونوس موسى جولي50851804859

حلب جامعة80.563نظميهقصاص اللطيف عبد نجال50861807961

البعث جامعة80.55نهادالمنصور يحيى الرا50871804369

البعث جامعة80.55فلايرحسن حسين العابدين زين50881806857

تشرين جامعة80.546هناءعمار محمد كميت50891805405

البعث جامعة80.546اسعافشعبان فؤاد يوسف50901804578

تشرين جامعة80.543مناردره بو شحاده بشرى50911805855

حلب جامعة80.54لينداقرقور موسى كريستا50921803683

دمشق جامعة80.536ليناعبدهللا سهيل كاتيا50931802078

حماة جامعة80.536نظامعمران مكرم امام عال50941806116

دمشق جامعة80.536روضهالعصيري زين محمد جمال محمد50951802529

حماة جامعة80.53سحرداؤد أيمن حال50961805903
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تشرين جامعة80.53غيثاءغدير عهد جوانا50971804845

طرطوس جامعة80.53امالمحمد حليم خضر50981806707

حماة جامعة80.52بيانالبكور مصطفى آالء50991805765

دمشق جامعة80.52سهىالشمعه عامر نوار محمد51001802616

البعث جامعة80.516هناءالرفاعي اسامه احمد51011803963

البعث جامعة80.513غصوناغا قاسم طريف راما51021804129

تشرين جامعة80.51فاطمةكوبش المنعم عبد قاسم51031805380

دمشق جامعة80.51مؤمنهدالل عيد مروان كمال51041802103

دمشق جامعة80.506نجاحعليوي حمود تسنيم51051800581

دمشق جامعة80.503فيحاءالجنادي االخرس فواز عالء 51061801778

تشرين جامعة80.503فاتنمحمد عساف روان51071806816

تشرين جامعة80.5هناءعباس علي مريم51081805561

دمشق جامعة80.5هدىاالسعد مازن نسيب51091802915

دمشق جامعة80.5سهىطبنج حسن رنا51101801117

تشرين جامعة80.496ملكعثمان امجد نور51111805653

دمشق جامعة80.496رناالحصني خالد ماريا51121802282

حلب جامعة80.49ياسمينالمقيد سعيد محمد لين51131803706

البعث جامعة80.49فاديادرويش محمد إيمار51141803941

دمشق جامعة80.486جهانحمصي اديب نور51151802951

حلب جامعة80.486أميرةتريسي سامر أحمد الغفور عبد51161803605

حلب جامعة80.48خديجهأوسو سليمان منى51171803824

دمشق جامعة80.48ربااسعد حسن وجد51181805711

حلب جامعة80.48أميرهداود حيدر جين51191803417

تشرين جامعة80.48فاتنصبوح وفيق حال51201807837

البعث جامعة80.47روعههزاز نزار محمد الحميد عبد51211804257

دمشق جامعة80.466لمياءورده فيصل ساره51221801357

دمشق جامعة80.46شادياخطاب محمد احمد51231800197

دمشق جامعة80.46مريمالسلمان خالد وليد51241803170

دمشق جامعة80.453ندىمنصور موريس شآم51251801508

حماة جامعة80.45خديجهالعمر محمد سامر51261806022

دمشق جامعة80.443هدىتيتي احمد لين51271802239

دمشق جامعة80.44آمنهالشهاب محمد مرام51281802672

حلب جامعة80.44سوسنمنال محمد ريما51291803501

دمشق جامعة80.44حياهزرزور هشام ألمى51301800078

دمشق جامعة80.44روالالعجي جورج وسام51311807489

دمشق جامعة80.436زهرةسلطان علي غفران51321801939

دمشق جامعة80.436سعادعرابي محمد محمود51331802661

طرطوس جامعة80.436نهلهزهره خليل عفراء51341807023

طرطوس جامعة80.426ليلىقليح فيصل رؤى51351806747

دمشق جامعة80.423زحلهالجربوع محمد خالد51361800831

حلب جامعة80.42رانياحجار بيير انطوني51371803347

دمشق جامعة80.42ماجدهاشتي عصام النا51381802146

طرطوس جامعة80.42ياسمينإسماعيل غسان محمد51391807285

دمشق جامعة80.416لينداابوحرب منير رواد51401801186

دمشق جامعة80.413فاطمهفرهود عبدالجليل نضرة51411802920

حماة جامعة80.413وردهدهيمش بشار ندى51421806303

طرطوس جامعة80.41ريمالشاعر طارق احمد51431806465

حلب جامعة80.41كوثرالصالح المحمد اللطيف عبد نور51441803861

تشرين جامعة80.41سحرعسكر عبدالكريم هادي51451805676
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دمشق جامعة80.406مريمنمورة يحيى باسل51461800429

البعث جامعة80.406ميساءالحسن محمد ساره51471804197

تشرين جامعة80.403أملابراهيم شيخ أيمن امجد51481804726

طرطوس جامعة80.4هدىغريب سامر لين51491807217

دمشق جامعة80.396ابتسامالمرعي محمد الرحمن عبد51501801655

حلب جامعة80.393رانيةسيد ثروت هيا51511803880

طرطوس جامعة80.393ريمالعيسى سامر جود51521806607

البعث جامعة80.39جرجيتسعاده ياسر كاتيا51531807872

تشرين جامعة80.38حنانغطروف سمير احالم51541804668

دمشق جامعة80.376روىحباب أبي لينه51551802269

طرطوس جامعة80.373نجوىاحمد محمود هديل51561807465

دمشق جامعة80.373صفاءحمشو اكرم ريان51571801232

دمشق جامعة80.373مريمحريدين مزيد شذى51581801530

دمشق جامعة80.37غصونعباس ياسر ملك51591802785

تشرين جامعة80.37ناريمانديب عفيف هبه51601807454

دمشق جامعة80.366عفافالدين عز ميمون عمر51611807770

دمشق جامعة80.366فطمهقطرميز هيثم اسيل51621800289

حلب جامعة80.366مريمغراب مصطفى رأفت محمد51631803761

تشرين جامعة80.366غادهاسعد ياسر الليث51641804714

دمشق جامعة80.366نمرةعريضه محمدسالم فاطمه51651802001

تشرين جامعة80.366مروهرستم محمد مريم51661805563

دمشق جامعة80.363عبيرجحا حسن حمزة51671800772

حلب جامعة80.356فاطمهحلي علي امل51681803344

دمشق جامعة80.353ديبهالواوي محمد بسام51691800475

دمشق جامعة80.353منالالمهايني اباء لين51701802240

طرطوس جامعة80.35ابتساموسوف فهيم مريم51711807347

طرطوس جامعة80.346روعهفسخه محمد جودي51721806611

دمشق جامعة80.343فاتنسياف محمد يزن51731803221

تشرين جامعة80.343داريننمر مازن سالف51741805151

دمشق جامعة80.343فاتنديركي دياب مريم51751802722

دمشق جامعة80.34الهامالصفدي الخطيب غسان أسامه51761800038

دمشق جامعة80.34فاتنالخطيب عمر محمد احمد51771800213

حلب جامعة80.34دالياالعلي حسين محمود51781803800

طرطوس جامعة80.336لميسعيسى باسل زينه51791806880

تشرين جامعة80.333املرسول حسين سولين51801805177

حلب جامعة80.33رندهممو اوغلي اتش محمدعلي الدين عالء51811803632

حماة جامعة80.33اثيمهصليعي مخلص محمد بنان51821805862

تشرين جامعة80.33مريمقبس عبدالقادر رهام51831805031

البعث جامعة80.326سالماليوسف محمد روان51841804169

تشرين جامعة80.323كلودصيوح زهير حوراء51851806688

دمشق جامعة80.32هانيهسلوطه مصطفى ديمه51861800930

دمشق جامعة80.316افامياالشمالي يعقوب علي51871808229

دمشق جامعة80.313هدىالهريره أكرم جيسي51881800702

تشرين جامعة80.306هناءسلوم عدنان نغم51891805625

دمشق جامعة80.306سهامعثمان علي محمد51901802498

دمشق جامعة80.303ربيعهالعمر الدين سيف حنان51911800788

دمشق جامعة80.3هالهالبوش هشام محمد لين51921808531

دمشق جامعة80.296ملكالنعيمي حسن عال51931801764

البعث جامعة80.293منارخليل عماد علي51941806119
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حلب جامعة80.283منىقلعيه عمار منى51951803825

دمشق جامعة80.283مريمحوا ابو موفق وعد51961803160

البعث جامعة80.28حميدهعلي محسن رفيف51971804154

تشرين جامعة80.28كنانهخليل علي سارا51981806884

طرطوس جامعة80.28رنامراد صفا محمد نور51991807415

البعث جامعة80.273منالمحمود عيسى محمود52001804457

حماة جامعة80.266ليناعيسى ابراهيم محمود52011806252

تشرين جامعة80.266فاتنجديد سليمان بهجت52021804791

حلب جامعة80.26فاطمهالبكور محمود أحمد52031807956

البعث جامعة80.253صفاءقيطيم سلوم ميلاير52041806286

دمشق جامعة80.25لمياءالسيد عماد محمد52051802496

طرطوس جامعة80.246فادياملحم صارم دعاء52061806727

البعث جامعة80.246هناءالخانكان طالل فاطمه52071804324

تشرين جامعة80.243منىالياس بشر الياس52081806493

تشرين جامعة80.236رقيهشحاده المع مي52091805588

تشرين جامعة80.233عزيزةنجم محمد هديل52101805690

حماة جامعة80.23رفاهالزعبي محمد شهال52111806069

طرطوس جامعة80.23وفاءجمعه يوسف ساندرا52121806912

طرطوس جامعة80.22مهىيونس يوسف يزن52131807527

دمشق جامعة80.216سمرعزام سميح ماهر52141802321

طرطوس جامعة80.216فلايرزاهر عبدالكريم سراج52151806914

حماة جامعة80.213قمرالبيطار ثابت احمد52161805804

حماة جامعة80.213ويالسنكري فادي جاك52171805877

دمشق جامعة80.21غزالهالشبل ثائر سالف52181801422

طرطوس جامعة80.206اعتدالعباس احمد حنين52191806683

دمشق جامعة80.203منالاالسبر سليمان رهف52201801172

تشرين جامعة80.203فداءصقور اكرم أمجد52211807843

دمشق جامعة80.2وردهشعبان علي محمد مجد محمد52221802601

تشرين جامعة80.2نسرينابراهيم عدنان دينا52231806736

دمشق جامعة80.196سعادمحرز علي فاطمه52241802008

البعث جامعة80.183فلكمقدسي جورج اليسار52251803984

طرطوس جامعة80.18رناسلمان احمد علي52261807039

البعث جامعة80.176مرلينحسني رياض  الياس52271803980

دمشق جامعة80.17هناءالصباغ وهبه عمار52281801841

دمشق جامعة80.17منىكعكه صفوان والء52291803167

تشرين جامعة80.166ميادهحاتم سامر رند52301805018

دمشق جامعة80.163جهينهخويص موفق مرام52311802676

طرطوس جامعة80.163محاسنالعكاري محمد ثريا52321808166

تشرين جامعة80.163محاسنسنكري حسام رهف52331805035

دمشق جامعة80.16انتصارابوطافش وليد عالء52341801774

حلب جامعة80.156عهدقباوة مصطفى ديمة52351803445

دمشق جامعة80.153سحرالهرايسي محمود نور52361802957

طرطوس جامعة80.15نضالعيسى حسن آيه52371806432

حلب جامعة80.143رانيازاكري عبدالقادر غاده52381803654

البعث جامعة80.14سولةعبوش نبيل محمد52391807713

حلب جامعة80.14ظاللفالح صالح محمد سنا52401807965

البعث جامعة80.14هدىغصن سليمان زكريا52411804184

دمشق جامعة80.136عبيرالدباس هاشم فاطمة52421801989

تشرين جامعة80.136آسياحمدان محمد أحمد52431806374
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حماة جامعة80.136فاطمهحسين الشيخ ثائر أحمد52441805754

تشرين جامعة80.133يسيرهمحفوض ياسين زينب52451805096

دمشق جامعة80.13لماابراهيم محمد شآم52461801507

دمشق جامعة80.126سهيرالفاكياني زياد طارق محمد52471802560

دمشق جامعة80.126سهىحديد تيسير محمد52481802483

دمشق جامعة80.123ناهدهغميض عثمان دانيه52491800885

دمشق جامعة80.116سهامزغيب يوسف حبيب52501807905

البعث جامعة80.116مروهالطرشه احمد رزان52511804144

طرطوس جامعة80.11فادياديب ابراهيم بشرى52521806558

دمشق جامعة80.106الهامعربي منصور هللا فضل52531802044

تشرين جامعة80.106سناءحواط الياس كارول52541807142

تشرين جامعة80.106رحاباسبر محسن تيماء52551804808

تشرين جامعة80.103نحلهقورياكوس أدمون كاترين52561805388

حلب جامعة80.103رزانالشاغل محمود علي52571803637

دمشق جامعة80.103رامياالهبيان حسان نزار52581802911

دمشق جامعة80.103رفيقهابراهيم حسن حيدر52591800812

دمشق جامعة80.1منىموزه الرحيم عبد آيات52601800121

حلب جامعة80.1امينةحوراني عمر غنى52611803656

دمشق جامعة80.1هناديبي حاج مأمون رحمة52621808524

تشرين جامعة80.1سوسناسمر غسان لين52631808718

دمشق جامعة80.1ريمالشماع الوهاب عبد عمرو محمد52641808682

طرطوس جامعة80.1تغريدمحمد نزيه سوسن52651806952

تشرين جامعة80.09رانيادمياطي صبحي ليلى52661805436

دمشق جامعة80.09يسرىالشامي ايمن رامي احمد52671800246

دمشق جامعة80.086هناديالعمراني سامر محمد نور52681803005

دمشق جامعة80.08هباكشيك كمال أماني52691800089

تشرين جامعة80.08ميساءمحمد بسام العابدين زين52701805081

حماة جامعة80.076سحابخدوج ماهر طارق52711806079

تشرين جامعة80.07نغماسماعيل مضر نور52721807993

تشرين جامعة80.07رانياالدين عالء نبيل هدى52731805689

دمشق جامعة80.07فاطمهكمون محمد وئام52741803142

البعث جامعة80.066شذىضاهر ابراهيم حسام52751804086

دمشق جامعة80.063سمرصقر فاضل لين52761802232

تشرين جامعة80.06ساميهجوريه عماد اليسار52771804718

دمشق جامعة80.056هناءالهوارنه محمد غفران52781801935

حلب جامعة80.056إبتسامقباني زكوان نصر52791803846

دمشق جامعة80.053باسمهقويدر عمادالدين راما52801800964

تشرين جامعة80.043امانيعلي ياسر بتول52811804765

حماة جامعة80.036ابتهاجالدرويش مهند محمد52821806228

دمشق جامعة80.033غاليةبسيريني بشير محمد سليم52831801451

دمشق جامعة80.033شريفهالرجال عز محمد عزالدين52841801746

دمشق جامعة80.023لبنىالحالق بشار راما52851801000

تشرين جامعة80.02منىخضور زهرالدين طالب52861806997

دمشق جامعة80.016هدىرحمه ناظم آيه52871800165

دمشق جامعة80.016عائشةالحموي سامر محمد فاطمة52881801986

طرطوس جامعة80.016سهيرسليمان قيس مجد52891807264

دمشق جامعة80.013فاطمةبركات محمود عمر52901801863

دمشق جامعة80.01ودادبكور أسامه لين52911802249

دمشق جامعة80.003مريمالخليل فواز احمد52921800206
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طرطوس جامعة80اكتمالخضر عصام بشار52931806546

دمشق جامعة80إيمانالقادري محمود عماد52941808491

دمشق جامعة79.996ناديهعسكر هشام ايه52951800413

طرطوس جامعة79.996سميرهديوب ملحم عبير52961807011

دمشق جامعة79.996سائدهالعوض المعين عبد اسامه52971800261

دمشق جامعة79.99روضهسليمان رشيد محمدخير52981802641

تشرين جامعة79.99عهدالليوا مجيد مجد52991805490

تشرين جامعة79.986باهيهحايك جميل زينب53001805109

تشرين جامعة79.98ندىقيصر حنا لميا53011805424

تشرين جامعة79.98منىناصر غسان الرحمن عبد53021805217

البعث جامعة79.98ربىالدنيا هللا عبد همام53031808099

تشرين جامعة79.98رحابالحج عيسى مي53041805592

دمشق جامعة79.976حنانبكري عدنان ناتالي53051802882

البعث جامعة79.976ابتسامنعمه جورج مهند53061804480

تشرين جامعة79.97منتدىالمهر عمار يارا53071805722

تشرين جامعة79.966رنىحايك صديق ماريو53081805460

دمشق جامعة79.966وفاءحوارنة محمود اميرة53091800354

حلب جامعة79.963عزيزةدهان مهند زينب53101803508

تشرين جامعة79.963مهاالواحد عبد عثمان محمد53111805502

تشرين جامعة79.96املينمهلوبي حسن ليليان53121805439

تشرين جامعة79.956ثناءدرويش درويش بتول53131804759

تشرين جامعة79.953فخريهمتيلج بسام رهام53141805029

دمشق جامعة79.953هبةالحميد زاهر حمزه53151800780

تشرين جامعة79.95وضحاعيسى يوسف قصي53161805383

دمشق جامعة79.95رزانالفحام عماد محمد النا53171802136

تشرين جامعة79.946فاتنديب مروان ماجد53181805455

تشرين جامعة79.943معينهحسن احمد آالء53191804613

دمشق جامعة79.943اميرهالخطيب محمد صابرين53201801570

تشرين جامعة79.94هيامصقور هايل جيما53211804875

حماة جامعة79.936ايلونااللوز قلب الكريم عبد زينه53221808045

دمشق جامعة79.936سعادعسكر عادل احمد53231800208

تشرين جامعة79.933رباصالح مجد مايا53241805466

دمشق جامعة79.926زينبعبدو احمد ليالفا53251802216

تشرين جامعة79.926نجوىااليوبي عدنان ايمان53261804737

طرطوس جامعة79.923صفيهعلي مظهر نغم53271807409

حلب جامعة79.92ثناءمالحفجي غياث محمد نورا53281803865

دمشق جامعة79.92اعتماداسماعيل حيدر تماره53291800594

تشرين جامعة79.916كفاحسلمان بدر امل53301804728

تشرين جامعة79.913نهىكلتوم اسماعيل لجين53311807176

حلب جامعة79.913ايمانشحود محمد يوسف53321803905

دمشق جامعة79.913سوريهالماالتي خليل احمد53331807562

دمشق جامعة79.91شهيرهعزيزه الوهاب عبد امير53341800352

تشرين جامعة79.906ريمعباد ايمن حال53351804911

دمشق جامعة79.903خيريهالخطيب سهيل محمد53361802490

البعث جامعة79.903لمىحاكمي سامر نابغه53371804498

دمشق جامعة79.903فاتنهالحافظ مازن محمد رامي53381801006

دمشق جامعة79.9روالالدخيل سامر سدره53391801406

دمشق جامعة79.9ميادهطراف نزيه روال53401801224

البعث جامعة79.886فاديهحجل غسان علي53411806124
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تشرين جامعة79.886املفحام الرحمن عبد بالل53421804788

حلب جامعة79.886نزههعجالن الدين ضياء محمد53431803736

حماة جامعة79.883وسامالسعدي زياد عمر محمد53441806247

طرطوس جامعة79.883هدىجحجاح يزن فاطمه53451808054

تشرين جامعة79.88غادهابراهيم عالم لين53461805445

طرطوس جامعة79.88نبيلهيوسف يوسف ريم53471806829

دمشق جامعة79.87سوزانرمضان كاميران مروه53481802699

دمشق جامعة79.86عالالعمر محمد حال53491807950

طرطوس جامعة79.856لينداابراهيم عدنان ميار53501807373

تشرين جامعة79.856خديجهجوني ياسر بالل53511804787

البعث جامعة79.856غادهعساف معتز اسامه53521803973

طرطوس جامعة79.856ليناحموده عمار سعاد53531806915

دمشق جامعة79.853حمدهالزعبي محمد معاذ53541802755

دمشق جامعة79.853بتولصوفان ماهر محمدسعيد5355168940

تشرين جامعة79.846نبيلهشاهين اكرم زينه53561806878

دمشق جامعة79.843فاديهالعواد منذر سدره53571807932

دمشق جامعة79.843بسمهالشيخ جاسم فاروق حاتم53581807603

دمشق جامعة79.84مريمالصبيحي زياد طارق53591801612

دمشق جامعة79.84شويكارسيوف فواز يمان53601807918

تشرين جامعة79.836رقيهالسلوم عمار آيه53611804639

تشرين جامعة79.833أميمهصالح محمد بانا53621804744

دمشق جامعة79.833ليناديب سميع ريم53631801267

دمشق جامعة79.83عتابحسن سنان شروق53641801534

دمشق جامعة79.826ندىزيد سليم محمد53651807793

دمشق جامعة79.823سوسنالحوراني محمد رنيم53661801136

دمشق جامعة79.816ابتسامالحمود يحيى الياس53671800322

البعث جامعة79.81تغريدسرور حمودي عبير53681804279

دمشق جامعة79.81ميداءمسكه مأمون مجد53691802369

دمشق جامعة79.81خالدهفخر ابو منير جنا53701800651

دمشق جامعة79.81هدىسلو فؤاد أحمد ساره53711801345

حلب جامعة79.806علياءزيوانه الرحمن عبد علي محمد53721803769

طرطوس جامعة79.806ليلىالجداري هللا عبد نور53731807426

دمشق جامعة79.803هناءالعاصي محمود رفعت53741801106

تشرين جامعة79.803لميسعباس كامل زينب53751806871

دمشق جامعة79.803حسنهالنعسان اسماعيل خديجه53761800840

طرطوس جامعة79.803رانياطجميه مصطفى جمعه53771806593

دمشق جامعة79.8زبيدةمارديني محمود هللا عبد53781808659

دمشق جامعة79.79مهاالصفدي انور منار53791802803

دمشق جامعة79.786هناديجي قهوه سامر محمد53801802443

دمشق جامعة79.783ليلىجبري سامر نور53811802937

تشرين جامعة79.78رندهبالل وفيق زينب53821806862

دمشق جامعة79.776عبيرالعرقسوسي ايمن محمد هديل53831807898

حماة جامعة79.776وفاءاليوسف عمر عبدالرحمن53841806103

تشرين جامعة79.773مدىيوسف حسن عمار53851805318

تشرين جامعة79.773انطوانيتشريقي صادر جوليا53861804860

حماة جامعة79.77سميرهمصطفى ابراهيم حسين53871805902

تشرين جامعة79.766انعامعياش نضال علي53881805291

البعث جامعة79.763منىشهال موريس ناتالي53891804500

طرطوس جامعة79.756ختاميوسف نزيه آيه53901807869
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طرطوس جامعة79.753ريمسليمان محمد روان53911806813

دمشق جامعة79.75فردوسسويدان مضر بالل محمد53921802525

دمشق جامعة79.75تغريدعظام فايز غاليه53931801902

دمشق جامعة79.75خلودالخطيب طارق فادي53941801980

دمشق جامعة79.75براءهالبيطار خالد سنا53951801468

دمشق جامعة79.746مريمالمفلح حميدي اميره53961808199

دمشق جامعة79.746ثناءسعيد ماهر أمل53971800095

حلب جامعة79.743حسناءباشا رجب بشار بانه53981803357

دمشق جامعة79.743تغريدمحسن اسامه صبا53991805206

دمشق جامعة79.743عروبهجراح سعيد شفيق54001801537

طرطوس جامعة79.74ريماجوبان ياسر مادلين54011807222

طرطوس جامعة79.736الهامسقور مالك مجد54021807263

البعث جامعة79.736سميانعمه فيصل ساره54031804199

تشرين جامعة79.736لينااسمندر عهد سماح54041806931

تشرين جامعة79.733عائشهالقالش هللا عبد براءه54051804770

تشرين جامعة79.733فادياقزق وائل تاال54061804800

تشرين جامعة79.73عفافعكره سميع عبير54071805235

دمشق جامعة79.726مزنهالمحمد محمد بثينه54081807592

طرطوس جامعة79.723مهاطحومي مروان ايليان54091806507

دمشق جامعة79.713رائدهعزيزه هيثم ابراهيم محمد54101802512

تشرين جامعة79.713ربىغدير ياسر غدير54111805345

البعث جامعة79.713سوسنحمزه خالد نصر54121804513

دمشق جامعة79.713سعادعبدوش جورج روان54131808106

دمشق جامعة79.71نجاحابودرغم غازي مرام54141802682

حماة جامعة79.706فداءالمحمود نبيه نغم54151802923

دمشق جامعة79.7إنعامالدين فخر صفوح عالء54161808503

البعث جامعة79.696مجدشمه سامر محمد مايا54171804404

حلب جامعة79.696لبيبةسويد القادر عبد ملك54181803819

حماة جامعة79.686سبالءاليوسف رئيف محمد54191806239

تشرين جامعة79.68ليلىكنجو هيثم محمد54201808403

دمشق جامعة79.68هدىرسالن ايمن عمرو54211801888

تشرين جامعة79.673منالزيتون معروف مروى54221808455

دمشق جامعة79.67نسرينعمار علي نايا54231807922

دمشق جامعة79.67وفاءمندو السميع عبد زينه54241801327

دمشق جامعة79.66سماهرمحمد انور النا54251802148

تشرين جامعة79.656رنامهلوبي علي عال54261805251

دمشق جامعة79.656خديجهديب عدنان لوتس54271802191

دمشق جامعة79.653سماحفارس محمد زهراء54281801290

دمشق جامعة79.653سلمىبدره بسام سليم54291801450

دمشق جامعة79.65عفافبالل علي سالف54301801426

حلب جامعة79.65سماحالصوا اسامه اسراء54311803332

دمشق جامعة79.646دوريسموسى الياس نتالي54321808107

دمشق جامعة79.646وضحهعلي محمود عبير54331807669

تشرين جامعة79.643سالمعيسى صالح الدين زين54341806851

دمشق جامعة79.636أميمهالزاقوت كندي أبي54351800008

تشرين جامعة79.636هياممحمد عماد جوى54361804864

حماة جامعة79.63تماثيلالزناتي اكرم ميار54371806284

تشرين جامعة79.63دعدسليمان سليمان صبا54381805196

طرطوس جامعة79.626فاطمهصيداوي محمد حسن54391806639
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تشرين جامعة79.62فاطمةشغري ابراهيم علي54401805269

تشرين جامعة79.616ميمونهاسعد شعبان عبدهللا54411808382

حماة جامعة79.613هدىعسكور انور البتول54421805818

دمشق جامعة79.613ربيحةالعش فريد اللطيف عبد نور54431802938

دمشق جامعة79.61مؤمنهحسين عمر نورا54441803016

دمشق جامعة79.606لينامجذوب عمر احمد54451800238

تشرين جامعة79.606بلسمحماد اياد ريم54461806833

دمشق جامعة79.6لمىجمعه ناصر محمد رفاه54471808667

دمشق جامعة79.6رنداابوخرمه حسن محمد اريج54481800253

حلب جامعة79.6طباخ لبنىكيالي معن طاهر محمد54491808712

دمشق جامعة79.596رناالقاسم خلدون ايه54501800412

البعث جامعة79.596هنودالدين محب انور محمد54511804432

طرطوس جامعة79.586كوثرسليمان هيثم ريما54521806841

تشرين جامعة79.586اميرهمحفوض حسن أحمد54531805753

البعث جامعة79.583مايالفلوف اياد جورج54541804067

دمشق جامعة79.583سوزانالعلواش احمد الحاج هيثم مرح54551802685

دمشق جامعة79.58آمالديب نزار لونا54561802197

البعث جامعة79.58فلايرطويل فؤاد روان54571804171

دمشق جامعة79.58فرحجابر معمر محمد غيث54581801955

دمشق جامعة79.57هدىحسن ايمن علي54591801803

حماة جامعة79.57سمرالقهوجي دياب شام54601806055

دمشق جامعة79.57باسمههللا العبد هدير لجين54611802169

حلب جامعة79.566تباركطحان عمر السالم عبد54621803603

دمشق جامعة79.566فدوىاالسماعيل محمود بتول54631807781

حلب جامعة79.56هناديالمسلم عبدالحميد سدرة54641803529

دمشق جامعة79.55يسرامستو خالد منى54651802817

حلب جامعة79.55ميساءحالج فراس ملك54661803820

دمشق جامعة79.546نسرينصبح وليم عدي54671801735

طرطوس جامعة79.546ندىقاسم محمد موسى54681807367

طرطوس جامعة79.546سعادترسيسي حسن علي54691807037

تشرين جامعة79.543ميادهزريقه احمد تيماء54701804810

دمشق جامعة79.543انصافانعيم ابو فايز راما54711800983

طرطوس جامعة79.536أمالكلتوم عدنان رهف54721806801

طرطوس جامعة79.536عنايامحمد ياسين أمل54731806411

تشرين جامعة79.533عائدهديوب غسان رشا54741805000

حلب جامعة79.53امينهيوسف حسن عارف54751803593

دمشق جامعة79.526هناديشيخو زياد عال54761801765

دمشق جامعة79.516غاليهسفراني تيسير محمد أمير54771800098

البعث جامعة79.506سميرةالنيساني سمير ميرنا54781804489

حماة جامعة79.503فاطمةالبدور أحمد هدى54791806330

حلب جامعة79.503خولهالبليخ محمد احمد54801808066

حماة جامعة79.503سحرالعمر موسى شيماء54811807652

دمشق جامعة79.5سماهرالدين زين أبو بيان إيناس54821800136

طرطوس جامعة79.5روديناحسن زهير حمزه54831806673

البعث جامعة79.49روادالمصري فطين محمد الما54841803978

دمشق جامعة79.49ردينهصقر صقر قاسم54851802051

حماة جامعة79.486ايمانكعيد حمدو الجبار عبد54861806086

تشرين جامعة79.486يوالبشور بهجت علي54871805276

دمشق جامعة79.48امينهبركات احسان هيفاء54881803135
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دمشق جامعة79.48بسيمهديب علي الدين عماد منار54891802802

تشرين جامعة79.476ثناءعيسى محمد زينب54901805100

تشرين جامعة79.473ليدياجرجي راغد رانيا54911804991

طرطوس جامعة79.466بشرىسلهب رضوان حازم54921806633

دمشق جامعة79.466هناديطعمه العزيز عبد فايزه54931802014

تشرين جامعة79.466بشرىعمران سلمان ياسمين54941805728

دمشق جامعة79.463مهيهاالحمد علي محمد54951802392

البعث جامعة79.463بديعهالقاسم ناجي محمد وسام54961804560

دمشق جامعة79.453عائدهمحمد سهيل جعفر54971800635

دمشق جامعة79.446زينةالعبسه الكنج باسم محمد عمر54981801865

البعث جامعة79.446غادهالضاهر لؤي ألين54991803931

حماة جامعة79.44رحابدعاس خالد مايا55001806213

دمشق جامعة79.44خديجهاللطيف عبد رضوان شمس55011801541

دمشق جامعة79.43عائدهعوده جميل موده55021802836

دمشق جامعة79.423فاطمةالحاج الناصر عبد رؤى55031800949

حلب جامعة79.416سهامنابو بكر بشار55041803367

البعث جامعة79.413ريمسعد عاطف كارول55051804343

دمشق جامعة79.413ناهدعباس معروف نور55061802939

دمشق جامعة79.403سلوىنصر حمد ساما55071801375

البعث جامعة79.403كوثرحيدر سهيل محمد55081804420

دمشق جامعة79.4ميادهلكي عبد االحد عبد نور ماري55091802281

البعث جامعة79.4جميلهعرعوش رائد شارلين55101804234

البعث جامعة79.4صباحعلي علي ماهر55111808723

البعث جامعة79.396نفيسهالديري سعيد نور محمد55121804456

دمشق جامعة79.396هالهالحموي سمير محمد لجين55131802167

تشرين جامعة79.393إناس عباس عيسى نغم55141805626

تشرين جامعة79.386سميهخنسه يوسف آالء55151808332

طرطوس جامعة79.383فاطمهمحمد احمد عالء55161807029

دمشق جامعة79.383مروهكمال رغيد محمد سومر55171801493

تشرين جامعة79.38هالةتموز نضال محمود55181805540

طرطوس جامعة79.376عبيرزيدان محمود شريف55191806966

تشرين جامعة79.376ثروتناصر أيمن علي55201805306

تشرين جامعة79.373غادهالكنج الرحيم عبد عادل55211808459

تشرين جامعة79.373أملضرغام خالد عمر55221805327

تشرين جامعة79.37عبيرفهمي عمر خالد محمد55231805534

حلب جامعة79.37لمىغازي حسان سدره55241803533

دمشق جامعة79.366ميسونالحوري محمد نوره55251807900

حماة جامعة79.363فادياأحمد سليمان بشرى55261805856

دمشق جامعة79.363وسيمهالشحاده الناصر عبد مروه55271802712

دمشق جامعة79.353نجالءالريابي نبيل هبه55281803064

حلب جامعة79.353منالمكناس محسن محمد صفا55291803581

دمشق جامعة79.353غاليهالموصللي باسل محمد غنى55301801949

دمشق جامعة79.343ايمانطحاوي فيصل بتول55311800443

دمشق جامعة79.343صباحالناطور نايف شيماء55321801564

تشرين جامعة79.34سميرهزحلوط اسامه ماري55331805456

دمشق جامعة79.34نسيمحاطوم جهاد عباده55341801638

دمشق جامعة79.336ميسونالحلبي كمال يارا55351803183

حلب جامعة79.336فيروزالنعسان محمد عزيزة55361803628

دمشق جامعة79.333نبالافنيش طه فاتن55371801974
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طرطوس جامعة79.333هيامفياض ناصر سلمان55381806924

دمشق جامعة79.333فايزهسبسوب بشير محمد براء محمد55391802521

حماة جامعة79.33نهادجنيد يحيى محمد نغم55401806305

حماة جامعة79.33هيامخضور حسين بتول55411805837

دمشق جامعة79.323زينبنخله حمزه الرحمن عبد55421801662

دمشق جامعة79.316ندىالمنال رفيق محمد حال55431800762

تشرين جامعة79.316وسامعريس احمد النا55441805416

حماة جامعة79.313شذاالفارس فارس ساره55451806016

دمشق جامعة79.31رندةرجو أسعد شهد55461801544

دمشق جامعة79.306بسمهالربداوي فوزي تسنيم55471800575

البعث جامعة79.306مهىحداد نزار كارول55481806173

طرطوس جامعة79.306ميادهديب علي منار55491807359

دمشق جامعة79.303ماجدهعلي الحاج محمد تميم55501800601

دمشق جامعة79.303رغداءالخليلي أنس غيدا55511801967

حماة جامعة79.296عبيرعبيدو لبيد كرم55521806175

طرطوس جامعة79.296مفيدهاحمد نادر علي55531807052

دمشق جامعة79.296ليناعربي ماجد حنان55541800787

حماة جامعة79.296ابتهالالشيبان واصل هيا55551806342

تشرين جامعة79.296الهامعلي معتز جعفر55561804823

دمشق جامعة79.293خولهحجازي حامد شفاء55571801536

دمشق جامعة79.286انتصاركلثوم جهاد كنده55581802118

تشرين جامعة79.283جليلهالحمود احمد مها55591805580

دمشق جامعة79.28ازهارهالل منذر همام55601803107

حماة جامعة79.276فاطمهادريس الحنون سليمان شيرين55611806070

طرطوس جامعة79.273نهلهقطيره سامر ايفان55621806506

دمشق جامعة79.27رنامراد محمد احمد55631800230

طرطوس جامعة79.27نظيرهداؤد بسام عباس55641807002

دمشق جامعة79.263فاتنبكور احمد ميالد بتول55651800455

البعث جامعة79.26سميرةبدوي مصطفى منيرة55661704770

دمشق جامعة79.256ريمايوسف قس هللا عبد مي55671802844

طرطوس جامعة79.253سوسننده ماجد غفار55681807105

تشرين جامعة79.253نبيلةزبيبي احمد محمد55691805520

دمشق جامعة79.25فاطمهالمرعشلي مازن جودي55701800679

تشرين جامعة79.25روالحسن علي جنى55711804843

دمشق جامعة79.25رغداءهللا النصر يحيى عبدهللا55721801716

حلب جامعة79.243عبيرجيجه محمود راما55731803460

دمشق جامعة79.243ابتسامالزعبي محمدامين ايالف55741800386

دمشق جامعة79.243هناءالتلي محمدعيد رغد55751801100

دمشق جامعة79.243سهامحمادة فيصل دانة55761800865

دمشق جامعة79.236هناءصقر رأفت ساره55771801359

تشرين جامعة79.226ثناءمحمد رامز تيماء55781808096

تشرين جامعة79.226روعههالل بسام انور55791804730

حماة جامعة79.223رجاءالعبود مازن ناريمان55801806294

دمشق جامعة79.22نوالالحضوي خالد النا55811802139

طرطوس جامعة79.216امتثالنعمان منير لمى55821807186

طرطوس جامعة79.216اسيايوسف عدنان البراء55831806484

دمشق جامعة79.216فدوىشحاده احمد سدره55841801402

البعث جامعة79.213هدىشلهوب ياسر لمي55851804380

حماة جامعة79.2أسماءحماده اسماعيل بشير55861805858
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دمشق جامعة79.2رويدههرمالني رضا رنا55871801118

دمشق جامعة79.2بتولالبردان إياد براء55881800460

طرطوس جامعة79.2سناءاحمد علي يازد55891807508

دمشق جامعة79.196انتصارمحمد فؤاد ساجده55901801331

تشرين جامعة79.193جوليتالفندي فادي علي55911805285

دمشق جامعة79.19الحمد منالبيضون رضوان كرم55921802093

طرطوس جامعة79.18عالبيشاني وائل منتجب55931807362

تشرين جامعة79.176سلمىغزالة غدير ديانا55941804961

تشرين جامعة79.176صفاءاحمد حسين راما55951804980

دمشق جامعة79.176املمرزوق عدنان احمد55961800202

دمشق جامعة79.173ميادهالخليل خالد عائشه55971801624

تشرين جامعة79.173وفاءهزيم عبدهللا علي55981807070

طرطوس جامعة79.166فاطمهاحمد غيث لجين55991807178

دمشق جامعة79.166فرححميده محمد عمرو56001801891

تشرين جامعة79.163ريمعباد ايمن عال56011805246

دمشق جامعة79.163داللدخان الناصر عبد رغدا56021801102

حلب جامعة79.156نلليقوزيان زاروح سيرلي56031803562

تشرين جامعة79.153داللاحمد يوسف سالف56041805153

تشرين جامعة79.15ريمالكنج عمر جنى56051804844

حماة جامعة79.143سمرالبني زياد محمد اسماء56061805814

دمشق جامعة79.136ايمانعثمان شيخ هشام انس56071800368

تشرين جامعة79.133سامياحسن اسعد آيه56081807995

حلب جامعة79.133شرينحكيم الياس جويل56091803416

دمشق جامعة79.133عروبهالصالح عمر محمد56101802422

دمشق جامعة79.133جنيتالسغبيني زياد نورما56111803023

تشرين جامعة79.13هدىحسون سليمان رمضان56121805014

تشرين جامعة79.126يسرىريا هاشم ميالد56131805609

البعث جامعة79.126رأفتالحلبيه تمام محمد آيه56141803955

تشرين جامعة79.123سهاعبود جاسم عمار عبدهللا56151807666

البعث جامعة79.116منىوسوف علي ساره56161804205

حلب جامعة79.11ميساءبطال حسن رانيا56171803464

حلب جامعة79.103نجوىقطان احمد محمد56181803744

تشرين جامعة79.103ميسونسعود مناع لين56191805449

حماة جامعة79.096نسيبهالفارس سمير بشرى56201808466

دمشق جامعة79.093صفاءالحنفي بسام الدين عز56211801745

حلب جامعة79.093خلوبقابل عدنان براء محمد56221803754

حماة جامعة79.093ياسميناالصفر نعمان سلمى56231806033

حلب جامعة79.093منارنعناع الدين صالح محمد تولين56241803389

حماة جامعة79.093منىجبر جبر هبة56251806323

حماة جامعة79.09سوسنالعباس فؤاد رشا56261805959

دمشق جامعة79.086ريامالشماط ياسر رنيم56271801151

حماة جامعة79.086رداحصليبي ناظم لجين56281806181

تشرين جامعة79.08عفافادريس سلمان مرح56291807333

دمشق جامعة79.08نهادالعقباني عماد ندى56301802905

دمشق جامعة79.08هندقابقلي مدين مجد56311802360

تشرين جامعة79.08ربابعلي محمد بشار56321804774

حلب جامعة79.076عزيزهالحسن محمد الغني عبد56331803607

دمشق جامعة79.073حنانوهبي نذير بيان56341800532

دمشق جامعة79.063ثريامحمود المجيد عبد خليل56351800853
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طرطوس جامعة79.056سوسنالخولي الناصر عبد الهام56361806490

دمشق جامعة79.056اوميهماجد جميل محمد56371802425

طرطوس جامعة79.053ميساءعبدو عيسى حيدر56381806689

حلب جامعة79.046نزههدادا المحمد جمال يحيى56391803898

دمشق جامعة79.043هدىالخطيب اسامه سيدره56401801500

طرطوس جامعة79.033فوزيهالخضيرو ابوعدله جمعه فاطمه56411807120

حماة جامعة79.033مريمداؤود حسين نور56421806312

طرطوس جامعة79.033فدوىخلوف مصطفى محمد56431807292

دمشق جامعة79.03فاطمهخليفه علي عمر56441801858

البعث جامعة79.026هيالنهخليل جورج كارول56451804347

تشرين جامعة79.026هناءصقور اسماعيل رباب56461806765

تشرين جامعة79.026الهامعيسى المجيد عبد رهام56471805027

حلب جامعة79.023ملكالرشيد مرشد مصطفى هنا56481803877

دمشق جامعة79.02رناالشحاده زهير مجد56491802346

طرطوس جامعة79.016ريممحمود علي آالء56501806398

دمشق جامعة79.013هديهادريس مروان رزان56511801035

دمشق جامعة79.01هالهالزعيم فاروق محمد كنده56521802116

دمشق جامعة79.01هدىاللمداني عثمان ليليان56531802228

دمشق جامعة79.006اديبهبكر علي عروه56541801742

تشرين جامعة79.006روضهعسكر نزار بشار56551808163

دمشق جامعة79ريمزقزق سعيد يارا56561808637

دمشق جامعة79ابتساممقلد نائل داني56571808650

دمشق جامعة78.986حنانكشيك عصام لجين56581802164

طرطوس جامعة78.983انعامسليمان ابراهيم الحسن56591806487

تشرين جامعة78.973ناديةبوالد حسين بشرى56601804784

تشرين جامعة78.97حنانغاليه محمد الزهراء56611807985

دمشق جامعة78.97عائشهبكر الخير ابو فرح56621802041

دمشق جامعة78.963سهامالزعبي احمد تيماء56631807945

تشرين جامعة78.963ميساءالقدار محمود حبيب56641804880

دمشق جامعة78.963صفاااليوبي ايمن سالم محمد56651802550

دمشق جامعة78.96سلمىمارديني ماهر فرح56661802031

دمشق جامعة78.96رحابحوى سليمان ربى56671801023

طرطوس جامعة78.96عائدهمحمود محمود بتول56681808430

طرطوس جامعة78.956لمياءالهندي محمد مجد56691807265

تشرين جامعة78.95املدروبي احمد سميه56701805168

حلب جامعة78.95فاطمهمحمدالحسن محمد خزامى56711803435

دمشق جامعة78.943ثناءالعسافين اسامه كريستيل56721802095

دمشق جامعة78.943هيفاءدرخباني بدرالدين أحمد56731800012

دمشق جامعة78.936ناديادله محمد البتول56741800303

البعث جامعة78.936تغريدديب ايمن غنوة56751804313

دمشق جامعة78.936صفاءالعاسمي العثمان محمد بيان56761800528

تشرين جامعة78.93حميدةشحادة أحمد منير56771808408

طرطوس جامعة78.93سناءابراهيم محسن ريتا56781806823

حماة جامعة78.926رابحهمغمومه الدين عالء شهد56791806061

تشرين جامعة78.926تيماءنبيعه طالل بتول56801804754

طرطوس جامعة78.926عفافحسن اللطيف عبد كمال56811807155

تشرين جامعة78.923سمرمجبور احمد ايه56821804741

دمشق جامعة78.923اديبهالشلبي شكري شادن56831801511

طرطوس جامعة78.923ميسمسفر نبيل لجين56841807183
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دمشق جامعة78.916شذىشاكر اسعد جويل56851800698

البعث جامعة78.916لمىروميه ميالد جان ماري56861804396

طرطوس جامعة78.913ماالدونا يوسف عمار56871807082

تشرين جامعة78.91نجوىدال رمضان زينب56881806868

البعث جامعة78.906سماحالحبال غسان هيام56891804553

البعث جامعة78.906داللبالي تمام منار56901804474

دمشق جامعة78.9نائلهالخولي الياس إيهاب56911800173

دمشق جامعة78.893زمردالخطيب صياح يمامه56921803239

دمشق جامعة78.893ناريمانقويدر محمود سعد محمد56931807808

البعث جامعة78.89بشيرهروميه بسام روان56941804172

تشرين جامعة78.89سوزانيوسف حسين مايا56951805473

حلب جامعة78.886مهابرشيد ديب محمد رند56961803478

البعث جامعة78.886سليمىفقير ايمن ميرنا56971804490

البعث جامعة78.883مرلينعلي يوسف قصي56981806170

تشرين جامعة78.876منالاشقر حمزه بتول56991804763

حماة جامعة78.876حليمهالعليوي حسين رزان57001805955

دمشق جامعة78.866رندةدنان بسام محمد راما57011800993

دمشق جامعة78.866رباحعلي علي لمك57021802180

طرطوس جامعة78.856خلودعطيه مجد رمضان57031806785

تشرين جامعة78.853مريممحسن احمد فاطمة57041705591

دمشق جامعة78.853يارامنيف ممدوح زين57051807803

دمشق جامعة78.853نانسيالموات ايمن محمد تيسير محمد57061802528

طرطوس جامعة78.846هيامحمدان مأمون مايا57071808178

دمشق جامعة78.843باسمهالبدوي نديم محمد فايز57081802013

دمشق جامعة78.836جمانهالليل ركان هند57091803114

حلب جامعة78.836اوزينهمنال حسان جالل57101803396

تشرين جامعة78.836داللمعال نزار سالي57111805136

دمشق جامعة78.83ايمانابي احمد مالك57121802778

حلب جامعة78.83نبيههعثمان رياض أيتان57131803307

دمشق جامعة78.826فيحاءالجبان الدين خير بيان57141800523

دمشق جامعة78.826ريمامحمد الحاج محمدجهاد مالك57151802783

دمشق جامعة78.823عفافحسن حسان مايا57161802336

دمشق جامعة78.823سمرجليالتي الرحمن عبد آيه57171800139

دمشق جامعة78.823وفاءمحفوظ اسماعيل جوليا57181800694

حماة جامعة78.816ختامكعيد مصطفى بتول57191805835

دمشق جامعة78.816رناالصواف عمار محمد طارق محمد57201802557

دمشق جامعة78.813اسماءخرما بالل شهد57211801560

البعث جامعة78.803رناالياس جميل ايلي57221803997

دمشق جامعة78.803ايناسالجندي محمد المجيد عبد57231801700

دمشق جامعة78.803ايناسالنملي حكمت محمد عالء57241801777

دمشق جامعة78.8صباحالمفتاح محمد مالك57251808539

دمشق جامعة78.8غدرانالمصطفى علي سالف57261808527

دمشق جامعة78.8بثينةعمر شكري سبال57271801390

تشرين جامعة78.796ربىالحايك عهد أالء57281804615

حلب جامعة78.796سلوىقرنوب مصطفى راما57291803456

طرطوس جامعة78.796حنانابراهيم معين مايا57301807242

طرطوس جامعة78.796وفاءجنوب محمود يارا57311807499

دمشق جامعة78.793ايمانالطير معن أبي57321800009

حلب جامعة78.793غصونطرقجي مؤنس محمد بانة57331803356
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تشرين جامعة78.793عبيرخيشو غسان بيير57341804794

حماة جامعة78.79جهيدهالمحمد منير ريم57351805989

تشرين جامعة78.79سوزانفالح قره الدي ن عالء مرام57361805545

دمشق جامعة78.783صفاءشباط فريد عبدهللا57371801713

تشرين جامعة78.783هيامالشمالي محمد زينب57381805107

دمشق جامعة78.773سهىجناد ايهاب كاسر57391807907

طرطوس جامعة78.763منىعبدهللا سمير فرح57401807130

تشرين جامعة78.76صباححبيب حسن حيدر57411804935

دمشق جامعة78.75ذكرىالواوي إيهاب محمد انس57421800373

دمشق جامعة78.746روعهسليمان ماجد راما57431807883

حلب جامعة78.743نوريوسف أسكندر ساندرا57441803527

حلب جامعة78.74ثريادرويش عدنان رنده57451803479

دمشق جامعة78.74نجوىحمدة ابو قيس دعاء57461800899

دمشق جامعة78.736رندهسكر رامز كريم57471802101

طرطوس جامعة78.736شيرينرسالن لبيب حسن57481806638

دمشق جامعة78.733ايمانسليمان محمود رغد57491801066

تشرين جامعة78.733انعامحمصي الدين بهاء سهام57501805173

طرطوس جامعة78.73ريممحمود بسام يامن57511807513

دمشق جامعة78.73هناءالطه محمد فاطمه57521801997

حلب جامعة78.726رناعرب ديب محمد نهى57531803850

تشرين جامعة78.723نجاحخضور أحمد النا57541805414

البعث جامعة78.72ايلينسبع نورس نوار57551804521

تشرين جامعة78.716هندصالح عدنان مضر57561805568

البعث جامعة78.716سحرعلي احمد رهام57571804163

دمشق جامعة78.71عبيرالعباس علي خليل57581800851

تشرين جامعة78.706بشرىمحمود حبيب فاطر57591807989

دمشق جامعة78.703سعادحسن ابو الناصر عبد ياسمين57601803200

طرطوس جامعة78.703آسياحسن اسامه بتول57611806540

تشرين جامعة78.696وروددالي وليد حال57621804906

دمشق جامعة78.693عائدهحنون رامي نتالي57631802897

طرطوس جامعة78.693جنانضوا حسان الحسن57641806485

دمشق جامعة78.686ريمعون احمد محمد57651802476

دمشق جامعة78.686هيامبدوي خالد منار57661802804

حلب جامعة78.686ديمهمرقبي علي ميس57671803833

طرطوس جامعة78.683منىضاهر حسين شهامة57681806969

حماة جامعة78.683آمنهطيار محمد امير57691808413

تشرين جامعة78.68فائزهسمره حسين لمى57701805420

طرطوس جامعة78.676روالحيدر محمود ايلينا57711806510

حلب جامعة78.673سلوىهود الشيخ غسان أيهم57721803314

دمشق جامعة78.67ماجدهجعفر مصطفى آ يه57731800001

دمشق جامعة78.67رجاءعبدهللا عبدالوهاب زانا57741801284

تشرين جامعة78.666ودادسليمان مالك روان57751805046

تشرين جامعة78.666فاطمهالحسن محمود ربا57761804992

دمشق جامعة78.663سمرناصيف الياس خليل57771800849

دمشق جامعة78.66ميثاءبدور الدين عز والء57781803169

طرطوس جامعة78.656ليلىيوسف كمال لبنى57791807174

تشرين جامعة78.656تهامهريا محمد علي57801805309

دمشق جامعة78.653خزامىالشمعه الدين عماد عدنان57811801729

دمشق جامعة78.653رشافخور زياد ماريانا57821802294
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دمشق جامعة78.646هدىقويدر الشيخ صالح زهره57831801292

البعث جامعة78.646محمودهخليل وصيف رغد57841804150

تشرين جامعة78.646ناهدسيك خالد احمد57851804675

تشرين جامعة78.636ليليانالعفني مازن سيفين57861805182

تشرين جامعة78.633ربىخيربك لبان هديل57871805692

دمشق جامعة78.633راغدهفهد حمود مجد57881802353

دمشق جامعة78.63نسرينالديري احسان محمد57891802403

طرطوس جامعة78.626اسماءديب محمد عماد57901807080

حماة جامعة78.626غادهعجوب وائل ايمار57911805827

تشرين جامعة78.626سحرحسن أيمن ديما57921804966

دمشق جامعة78.623بلسمالعزاوي حسين رزان57931801034

دمشق جامعة78.623فاطمهالحسن حميد زهور57941801293

دمشق جامعة78.623رائدهعثمان علي صبحيه57951801587

طرطوس جامعة78.62كاتياالضيعه وليد جوني57961807881

دمشق جامعة78.616ثناءكباريتي مطيع ريم57971801270

تشرين جامعة78.616رئيفهصبوح محمد ليالس57981805435

دمشق جامعة78.613وارفهعلوش الرحمن عبد فاطمه57991802004

تشرين جامعة78.61ناديهالليوا جابر أنس58001804622

تشرين جامعة78.606اروىالفتوى سامي محمد لميس58011805425

البعث جامعة78.606أيسهابراهيم جابر رند58021808098

البعث جامعة78.603لواحظالحسن علي لين58031804391

حماة جامعة78.6رندهالمنصور خالد بيان58041805864

دمشق جامعة78.6منىجريرة بشار هديل58051803086

حلب جامعة78.596هناءشماع عبدهللا سنا58061803548

البعث جامعة78.593منىعيسى ظافر رهف58071804166

دمشق جامعة78.593فوزيةالجرادات حسين احمد58081807772

دمشق جامعة78.593لينامزهر وسيم روان58091801192

طرطوس جامعة78.593حنانيونس محمد مايا58101807252

دمشق جامعة78.586هديهخليل نواف سولين58111801492

تشرين جامعة78.586فاتنزريق قصي رزان58121804997

دمشق جامعة78.58ابتسامالسمير علي احمد قتيبه58131802055

دمشق جامعة78.58فداءعدره وائل رهف58141801175

دمشق جامعة78.57ريمابوجمعه محمد دانه58151800870

دمشق جامعة78.566املمشرف اجود غوى58161801953

دمشق جامعة78.563حنانحسون بو ياسر ريم58171807912

طرطوس جامعة78.563ميساءمحمد ياسر هزار58181807469

تشرين جامعة78.563ابتسامميهوب العزيز عبد راما58191806757

دمشق جامعة78.556حنانالفنوش احمد طه سليمان نايا58201802893

دمشق جامعة78.553رويدهجزماتي عبدالوهاب ساره58211801346

حماة جامعة78.553فدوىجوريه سامر سنا58221806046

دمشق جامعة78.55تماثيلالونوس محمد يزن58231808089

تشرين جامعة78.536غزوىعلي احمد هناء58241805698

تشرين جامعة78.53غادهمرهج آصف راما58251804979

البعث جامعة78.52ندىالحموي محمد فرح58261804334

حماة جامعة78.52ايمانمدني محمد معاذ58271806268

طرطوس جامعة78.516غروباألحمد أمين ساره58281806896

دمشق جامعة78.516وفاءموسى عيسى رينا58291801282

طرطوس جامعة78.513سحرشاش اياد محمد58301807313

دمشق جامعة78.51ميسونأمين حسين محمود آمنه58311800097
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دمشق جامعة78.506فاتنكردي عبدهللا براءة5832168904

البعث جامعة78.503وهيبهيوسف معن بتول58331804019

طرطوس جامعة78.503نهىالحفاف ثائر سارى58341806901

دمشق جامعة78.503فادياالحريري محمد عمار58351801836

دمشق جامعة78.496فاطمهالدنا الدين بدر مهند58361802835

البعث جامعة78.496هالهسالمي سمير مايا58371804407

دمشق جامعة78.496سميهزكرور عبدالرحمن غيداء58381801971

تشرين جامعة78.496غادهجعفر ماهر نور58391805638

تشرين جامعة78.496ريماحمد اسماعيل غزل58401805351

دمشق جامعة78.496رفاهالسعدي ياسر محمد58411802400

حلب جامعة78.486غاليهحمزه شيخ حمزه آيه58421803313

دمشق جامعة78.486منوىالدين شرف نصار غزل58431801927

دمشق جامعة78.483عائشهموسى اكرم عمار58441801846

دمشق جامعة78.483غادهالمعلم الدين محي هيثم58451803133

دمشق جامعة78.48هندالبلخي حسين رغد58461801101

دمشق جامعة78.476سلمىعون درغام راما58471808169

دمشق جامعة78.473عروبهحسان زكي اسراء58481800269

تشرين جامعة78.473احالمعبدو هيثم ساره58491805124

طرطوس جامعة78.466مروىعثمان مصطفى محمد رهف58501806800

دمشق جامعة78.466فاطمهغيظه خالد وليد58511803171

دمشق جامعة78.463سميرهبعيون بسام محمد طارق محمد58521802556

البعث جامعة78.46خديجهالسلقيني الستار عبد أسيل58531803920

حماة جامعة78.46ندىنيوف علي رزق58541805956

حلب جامعة78.453هالحالق شريف كنان58551808746

حماة جامعة78.45مهاالملقي الحميد عبد أحمد58561808047

حماة جامعة78.44رغداءدوالني محمد ربيع58571805952

دمشق جامعة78.44سناءالطويل يحيى وئام58581803144

تشرين جامعة78.433رقيةأبوالخير عبدالكريم صبا5859168933

تشرين جامعة78.43آذارجديد  باسم ابراهيم58601804662

دمشق جامعة78.426خديجهالعواد محمد شذى58611801528

دمشق جامعة78.42نورالخلف أسامه تيما58621807598

طرطوس جامعة78.416امتسالسليمان باسل ماجد58631808446

دمشق جامعة78.413رحابناصر ناصر بتول58641804025

تشرين جامعة78.413ريتااحمد علي سالي58651806903

دمشق جامعة78.403سهامحسن غسان محمود58661802655

طرطوس جامعة78.403اناسمحمد سلمان هيا58671807483

حماة جامعة78.4العبدهللا فطيمالحميد طه خديجه58681805923

دمشق جامعة78.396عايشهالصياد طارق بيان58691800526

حلب جامعة78.393عهدالسيد عدنان عبدالرحمن58701807969

البعث جامعة78.39ريمالعوض عبدالباسط ايهم58711804008

تشرين جامعة78.386ضحىحسن نزار آيه58721805782

طرطوس جامعة78.386لبانةسالمة الدين تقي علي58731807035

تشرين جامعة78.383فاديهزريقه سمير رغد58741805012

دمشق جامعة78.38حنانبركات جابر آيه58751800154

طرطوس جامعة78.376املعبدهللا ياسر محمد58761807278

طرطوس جامعة78.376ربابيوسف بشار هادي58771807446

حلب جامعة78.376رناجمالي يحيى فؤاد احمد58781808753

حلب جامعة78.373رشيدهعلي حج عمر أحمد58791803285

دمشق جامعة78.37اروىعبود ماجد ليندا58801802268
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دمشق جامعة78.37نورماالبشاره كامل حنان58811800784

دمشق جامعة78.366سهامسريوي جابر يارا58821803185

دمشق جامعة78.363حمديةالخليف حمزة محمد58831807710

دمشق جامعة78.36سهادالدين زين النجم جميل أنس58841800112

تشرين جامعة78.356ناريمانخليفه احمد نور58851808079

حماة جامعة78.356أميرهالعبدو محمد حنان58861805915

تشرين جامعة78.356مهىحسين عبدهللا المهدي محمد5887168923

البعث جامعة78.353منالالدالي غياس جعفر58881804052

دمشق جامعة78.343صفاءالحموي حسان محمد شام58891801515

طرطوس جامعة78.343هياممحمد علي حال58901806662

تشرين جامعة78.336سعادعثمان محسن يعرب58911805735

دمشق جامعة78.336سناءنصار مجيد نوال58921802936

دمشق جامعة78.323غادهالعمر جمال ريم58931801252

دمشق جامعة78.32امانيالمرجه بني الرحمن عبد عمر محمد58941802579

تشرين جامعة78.316فريدةحبيب حبيب علي58951808387

طرطوس جامعة78.316ابتسامسليمان الدين سيف آيه58961806433

البعث جامعة78.313غادهاليوسف عمار روان58971804170

حماة جامعة78.313فاطمةقاضي محمد خديجة58981807981

حماة جامعة78.313وفاءالمحرز محمود بشار58991805849

دمشق جامعة78.31عائدهمنصور حرب علي59001801815

حماة جامعة78.31حنانحيدر احمد دارينا59011807858

دمشق جامعة78.31زينادواره هشام عال59021801766

دمشق جامعة78.306ريمالفرا ايمن نصوح محمد59031802614

تشرين جامعة78.306سميامنصور محمد حسين59041804898

دمشق جامعة78.303ليناجربوع هيثم يزن59051803218

دمشق جامعة78.303صفاءالعال عبد زهير نور59061802963

حلب جامعة78.3حكيم لمىجزماتي محمد بشر59071808569

دمشق جامعة78.296ميساءالحالق محمد فرح59081802035

تشرين جامعة78.296فلكسليمان فواز زينب59091805110

حماة جامعة78.296منالالبهلوان صائب هديل59101806332

دمشق جامعة78.293سماهرالعقله تيسير آيه59111800166

البعث جامعة78.293لناكاسوحة باسم نور59121804523

تشرين جامعة78.283حسيبهعليان هيثم إيناس59131806427

دمشق جامعة78.283لمىالمعلولي عيسى انجي59141800363

تشرين جامعة78.273مريمخاشو غسان إلسا59151804616

دمشق جامعة78.273نهادالمستريحي محمود محمد59161802417

طرطوس جامعة78.27شروقونوس رامز مقداد59171807356

تشرين جامعة78.266صفاءخليل محمد مريم59181807341

تشرين جامعة78.266لميسحسن صالح رنيم59191805022

دمشق جامعة78.263لوناالحلبي خليل رهف59201801176

تشرين جامعة78.26عتابحنوف أيمن علي59211805297

دمشق جامعة78.256وفاءلباده ابو الرفاعي بسام محمد الدين ضياء59221801604

طرطوس جامعة78.256سحرعباس خالد سليمان59231806929

تشرين جامعة78.25منارمفلح علي ديانا59241804963

دمشق جامعة78.24شادياالخوري مازن صباح59251801586

تشرين جامعة78.24سميعهحداد خليل مايا59261805480

دمشق جامعة78.24اشواقديوب راجي مارية59271802295

البعث جامعة78.233نداالصالح وليد محمد59281804417

دمشق جامعة78.233اميرهصيموعه وحيد اشرف59291800292
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دمشق جامعة78.233سوزانحديفه ادهم غزل59301801921

تشرين جامعة78.226غيثاءعبيد معن جعفر59311804830

حماة جامعة78.226روحيهضامن سعيد يوسف59321806365

تشرين جامعة78.226رغداءشيخضاهر رياض رؤى59331804974

تشرين جامعة78.226هدىعاقل حسن فاطمه59341805371

دمشق جامعة78.223الهامالبابا جان ماريان59351802293

تشرين جامعة78.22نهادحسون هالل زينب59361808369

دمشق جامعة78.213سحررافع حاتم هند59371803117

دمشق جامعة78.206باسمهالبيطار أحمد راما59381800973

طرطوس جامعة78.206جهينهمحمد غسان نور59391807430

طرطوس جامعة78.203وفاءحامد عارف هال59401807470

دمشق جامعة78.193سلوىيبرودي بسام ميرنا59411802861

تشرين جامعة78.19منالخيربك احمد طيف59421805211

حلب جامعة78.19سهامحمكي زكريا مريم59431808742

دمشق جامعة78.186اسمهانالعلوه ناظم أنس59441800110

حماة جامعة78.186مجيدةحربة عمر راحيل59451805943

حلب جامعة78.18عبيرالسيدعمر عبدالغني محمد أحمد59461803279

دمشق جامعة78.18فداءالنسر باسل بشر59471800502

البعث جامعة78.173نميربالي بسام انمار59481803995

تشرين جامعة78.17اسمهانمحمود معن آيه59491806441

طرطوس جامعة78.17ايمانالشغري الكريم عبد نور59501807424

دمشق جامعة78.163ريمالحق عبد محمود عمر59511807951

تشرين جامعة78.16سوسندواي شعالن هبه59521805684

دمشق جامعة78.16نهلهالسمان احسان ياسمين59531803201

دمشق جامعة78.16ناهدهالشعار فريد نور59541802953

تشرين جامعة78.153سنااحمد عزيز الحسين59551807789

دمشق جامعة78.153فيراالحالق بولس لين59561802243

تشرين جامعة78.153نبيلهطرابلسي اسامه محمد مايا59571805465

حماة جامعة78.143افتكارحسن سامر العابدين زين59581806008

دمشق جامعة78.143بثينهمسعود محمود منار59591802799

تشرين جامعة78.14احالمعلي طوبال بسيم محمد59601805503

تشرين جامعة78.14عواطففضه ناظم بشرى59611804785

دمشق جامعة78.14فاطمهالرتا منير محمد قمر59621802065

تشرين جامعة78.133سوسنملحم غسان ابراهيم59631804666

تشرين جامعة78.12فيروزديوب عقل ريتا59641805053

حلب جامعة78.116ريعاناألورفلي خضر روان59651807838

طرطوس جامعة78.1ميساءحماده محمود شذا59661806961

تشرين جامعة78.1عالمحفوض عهد هبه59671807452

دمشق جامعة78.096أمينهالعرنوس ذيبان آالء59681800056

دمشق جامعة78.096ميالجابر فؤاد نتلي59691802899

حلب جامعة78.096هدىطالع الجليل عبد ملهم59701803822

دمشق جامعة78.096صفيةقنديل احمد غالية59711801901

تشرين جامعة78.09ربيعهصبيح مسعود احمد59721808001

دمشق جامعة78.09نسرينقوجام هشام يارا59731804566

البعث جامعة78.086هيامتركماني العظيم عبد رنيم59741804162

دمشق جامعة78.086زينبالعكاشه هللا عبد سها59751801475

دمشق جامعة78.083غادهالحنفي محمد يزن59761803219

البعث جامعة78.076ريتاعالف ياسر بيبرس59771804041

حماة جامعة78.07صفاءفتوح اللطيف عبد سنا59781806051
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طرطوس جامعة78.07غيداءبشالوي علي أحمد59791806379

تشرين جامعة78.066شروقدريوس اياد ياسمينه59801805731

حماة جامعة78.066سهامكنعان عبدهللا عمر59811806139

دمشق جامعة78.063وفاءزحالن الدين محي فرح59821802034

دمشق جامعة78.06حنانعليان خالد غاليه59831801906

حماة جامعة78.056ريمخضور إباء لين59841806195

حلب جامعة78.053رمزيةمعمو احمد بيشنك59851803381

دمشق جامعة78.046غاليهالحوراني بسام محمد نور59861802998

طرطوس جامعة78.046داليااسكندر وسيم محمد59871807298

تشرين جامعة78.043أملوتي هللا فضل نوار59881805631

طرطوس جامعة78.043عواطفسليمان حبيب علي59891807068

البعث جامعة78.043رانيهالنجار احمد هيام59901804552

دمشق جامعة78.04شذاهنيدي خالد زينه59911801324

دمشق جامعة78.04رامياالقاري احمد ديب محمد59921802546

حلب جامعة78.036منتهىالعمعوم سعيد ميمونه59931807979

حماة جامعة78.036سحرهللا عبد فؤاد محمد لجين59941806180

تشرين جامعة78.033افتخارقاجو محمد يوال59951805744

حماة جامعة78.03ندابيطار ضرار الزهراء فاطمه59961806162

دمشق جامعة78.03عبيرعامر محمود طارق59971801613

تشرين جامعة78.026اتبسامميا محمود عالء59981807028

تشرين جامعة78.023ليلىصقر محمد رهف59991805039

دمشق جامعة78.023يسراشحرور سليم عمار محمد60001802576

دمشق جامعة78.016ودادحسواني عماد راما60011800962

دمشق جامعة78.016اسمهانالدرويش طالل مجدي60021802380

دمشق جامعة78.013بدريةالبوزان أحمد هيا60031807763

دمشق جامعة78.006هالههالل نذير محمد ضياء60041801598

البعث جامعة78.006جولياسليمان سليمان جعفر60051804053

دمشق جامعة78.006سهاراشد ابو محمد انس60061800369

دمشق جامعة78.006ملكحمندوش صالح خالد60071800836

دمشق جامعة78.006سوسنالدين زين صافي كاترين60081802074

تشرين جامعة78.003فاتنخشوف محمود هبه60091805687

دمشق جامعة78.003فايزهفندي حسين علي60101801806

البعث جامعة78مريمعازار بسام رامي60111804137

طرطوس جامعة78جمانهحسن شعبان ريانه60121806821

حلب جامعة77.996رندةالخطيب عبدالكافي عبدهللا60131803622

تشرين جامعة77.996وفاءمحمد رفيق أيه60141804657

البعث جامعة77.993سهام حمود كمال نور60151804524

دمشق جامعة77.993هياالجرمقاني جبر أيهم60161800175

البعث جامعة77.99وسامالعلي المنعم عبد يارا60171804567

دمشق جامعة77.986اكسيبهالعقله بسام غفران60181801938

طرطوس جامعة77.986ثناءمردن علي فاتنه60191807114

دمشق جامعة77.986زينبالموصللي محمد أليسار60201800083

حلب جامعة77.986جمانةعويضة عماد رهف60211803483

حلب جامعة77.98امينهحابو صبري ديانا60221803444

تشرين جامعة77.98سماهرصليبه عدنان ريتا60231805056

تشرين جامعة77.973خديجةالعلي ابراهيم علي60241805279

دمشق جامعة77.97فالنتيناالهيفي مدين بشار60251808164

طرطوس جامعة77.96وسامدرويش الدين بهيج الهدى نور60261807436

دمشق جامعة77.96منىطه حسين اريج60271800254
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تشرين جامعة77.96رانياحماد ثائر نتالي60281805615

دمشق جامعة77.953فاطمههللا عبد الحاج محسن ايمان60291800397

البعث جامعة77.953سهيرديب مازن ميار60301804484

البعث جامعة77.95وفاءالسماعيل خالد هللا سعد محمد60311804444

طرطوس جامعة77.946سعادشريف عيسى ليا60321807197

حلب جامعة77.946شذىعازري موفق سامي60331803524

تشرين جامعة77.946املالجورا حسان حال60341804913

دمشق جامعة77.94حسنيهيوسف هللا عبد مصعب60351802742

حماة جامعة77.936رنافلوم طالل أديبه60361805759

دمشق جامعة77.93دانياسودان ابراهيم رهف60371801184

دمشق جامعة77.926سحرالمحيثاوي معن حيان60381800808

دمشق جامعة77.926ندىالقاري ياسر محمد رامه60391801003

دمشق جامعة77.91سكينهالحمدان ماجد ليث60401802203

طرطوس جامعة77.906مريمالحميدي علي محمد هللا عبد60411807005

تشرين جامعة77.906ميالدداؤد امين نور60421805643

دمشق جامعة77.906سوسنورده ابراهيم احمد60431800209

دمشق جامعة77.9منىمنعم نورس عبيدة60441808543

دمشق جامعة77.9ميسونزعيم همام محمد هيا60451808653

البعث جامعة77.896فادياالرحال احمد حال60461804095

دمشق جامعة77.896سميرهسمعان اسعد توفيق60471800602

البعث جامعة77.893انعاممخول سليمان روان60481804168

البعث جامعة77.893روديناحايك ياسر فرح60491804335

دمشق جامعة77.893لونارالسرحان عبدالجليل عمر60501801867

دمشق جامعة77.88هديهمحمود عبدالقادر محمود60511807726

البعث جامعة77.873حنانخضور هيثم نخيل60521804509

دمشق جامعة77.87خزامىالعاقل زياد رجاء60531801026

دمشق جامعة77.866عفافحديد محمد إسراء60541800040

تشرين جامعة77.866عزيزهمرعي حمزات لمى60551805422

دمشق جامعة77.863وفاءالعيد عبدالحميد عمر60561801851

تشرين جامعة77.86سمرديوب عمار ساره60571804201

دمشق جامعة77.856أملعبدالكريم الدين شمس هبة6058168878

حماة جامعة77.856ابتسامزيد خالد سنا60591806048

البعث جامعة77.846عبيراغا حسن الوهاب عبد كنانه60601804362

تشرين جامعة77.846ميساءفاضل مهيب مها60611808454

البعث جامعة77.846املعبود رياض راما60621804133

دمشق جامعة77.846مريمفياض عبدالمجيد مجد60631802362

تشرين جامعة77.846نسيمهسالمه علي مرح60641807336

تشرين جامعة77.843حسنفواخرجي أيمن محمد60651805496

دمشق جامعة77.843مريماحمد يوسف نور60661802941

دمشق جامعة77.84مريمعرعور احمد براءه60671800473

دمشق جامعة77.84هندالفالح امين محمد مختار60681802670

دمشق جامعة77.836صباحدرموش محمد راما60691800956

دمشق جامعة77.83مهديهخصاونه محمود منى60701808261

دمشق جامعة77.83بهيهالمتني طارق همسه60711803110

تشرين جامعة77.82رمزهحمود رضوان وفاء60721805719

حلب جامعة77.816فاطمهالسعيد علي نور60731803858

دمشق جامعة77.816عدويهالحمصي مقبل محمد60741802426

تشرين جامعة77.81عبيرخضير محمد الدين نجم60751805616

تشرين جامعة77.81شذىسلوم وائل ريم60761805064
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دمشق جامعة77.806خديجهاالسعد حسين تقى60771800586

دمشق جامعة77.8بارعهحموش نسيب دعاء60781800898

دمشق جامعة77.8لبنهصقور انيس كنان60791802109

دمشق جامعة77.786ناديهرسالن مروان آرام60801800031

دمشق جامعة77.786راماالحالق أحمد براء60811800461

البعث جامعة77.786لينااالبيض اكثم محمد ميس60821804492

دمشق جامعة77.783اديبهحرح زهير سالي60831807919

دمشق جامعة77.77فاتنالمغوش هيكل مضر60841802747

تشرين جامعة77.76الهامكعده رشيد هللا هبة60851805683

دمشق جامعة77.76روضهمصطفى علي حسين60861800746

طرطوس جامعة77.76فاطمهخليل الكريم عبد فرح60871807133

حلب جامعة77.76عزيزهالعيسى امين وائل60881803886

البعث جامعة77.76محاسنالحسن ماجد علي60891804297

تشرين جامعة77.756هندمحمد حسن حيدره60901804944

تشرين جامعة77.753فاديهسابق فواز محمد مزين60911805565

حماة جامعة77.753وصالالزناتي حسين ريم60921805992

دمشق جامعة77.75ليناالسبيني احمد طارق60931801606

طرطوس جامعة77.75نوالرجب عثمان غرام60941807098

دمشق جامعة77.746اميالعباد عابد ديانا60951800913

البعث جامعة77.746داليداروميه ادمون بشرى60961804036

دمشق جامعة77.743شيرينسلوم علي مايا60971802339

دمشق جامعة77.74وفاءباباكرد الدين محي الدين بهاء محمد60981802526

البعث جامعة77.73سمرالبشالوي علي والء60991804563

تشرين جامعة77.73كوثرحمو اسماعيل ماويه61001805463

البعث جامعة77.73دانيهغرير احمد نور61011804525

حماة جامعة77.726نعيمهابراهيم محمد حال61021805906

تشرين جامعة77.72وفاءمكيس ايمن عمر61031805329

طرطوس جامعة77.716فيروزحمامي علي الرا61041807162

تشرين جامعة77.716ظوفيكدروس هراشاك سيرينا61051805181

دمشق جامعة77.716ازدهاربدور علي سدره61061801410

دمشق جامعة77.716فلورينبك خير فادي علي61071801801

البعث جامعة77.71فرنجيهالخليف احمد أمل61081803933

دمشق جامعة77.7ميسرمهدي فايز ميس61091808638

دمشق جامعة77.7ايمانحمد الشيخ تحسين يارا61101803176

دمشق جامعة77.7فلايرالسليمان المجيد عبد هللا عبد61111808512

تشرين جامعة77.693هيامديوب يوسف عدي61121805237

تشرين جامعة77.693سالمازهري محمد حسين الشريف61131804710

البعث جامعة77.676عبيراالبراهيم ماهر موسى61141808023

حلب جامعة77.673ميفقاس الياس ميشيل61151807388

حلب جامعة77.67ذكاءمعاز خالد نسرين61161803845

حلب جامعة77.666نجالالطاهر محمود ريما61171803500

طرطوس جامعة77.666ميساءسلمان ضاحي أديب61181806384

البعث جامعة77.666منهالخطيب ابراهيم اريج61191803972

دمشق جامعة77.663سناءعزام بشير رهف61201801183

دمشق جامعة77.656رغدالمظلوم بشار باسل61211800430

طرطوس جامعة77.65سعادجنود خليل هادي61221807442

دمشق جامعة77.65رانيهالكسواني حسن وسام61231803149

دمشق جامعة77.65ايمانموسى هللا عبد رغد61241801097

دمشق جامعة77.646فدوىالشيخ عدنان نوار61251802934
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طرطوس جامعة77.646رانيامندراوي حسن زينه61261806881

دمشق جامعة77.643نورعابد حسام ساره61271801350

طرطوس جامعة77.636حنانغانم الرحيم عبد دانيال61281806723

دمشق جامعة77.633صفاشتيان ماهر هبه61291803056

تشرين جامعة77.633ليناالحافي علي رهف61301805033

طرطوس جامعة77.63نجالالبري حسن مريم61311807340

طرطوس جامعة77.63سميرهأحمد يوسف أسامة61321806386

دمشق جامعة77.626ندىالمهايني رشاد محمد أويس61331800117

دمشق جامعة77.626نورمنذر أيسر ثائر61341800615

دمشق جامعة77.623إيفازقزق نذير رنا61351801113

دمشق جامعة77.62مارياالبطل الدين مصباح حنين61361800797

تشرين جامعة77.62حميدهابراهيم عمران محار61371806222

البعث جامعة77.62رفاءمحمود محمد مايا61381804411

دمشق جامعة77.62نادياالخوري الياس شذى61391801532

دمشق جامعة77.616نهادالبنيان محمد لبابه61401802152

تشرين جامعة77.616ميادهحسن ابراهيم محمد61411806236

دمشق جامعة77.613رجاءطومان أبو عادل غفران61421801931

دمشق جامعة77.61شكريهالخليل سعيد احمد موفق61431802841

البعث جامعة77.606سهادالعلي عمار جعفر61441804056

دمشق جامعة77.603أمانيمحفوض عزيز ريم61451801247

دمشق جامعة77.6تمامالجباوي نبيل نهى61461802929

دمشق جامعة77.593شهرزادالعبد الدين ضياء عبدهللا61471807667

طرطوس جامعة77.583ليلىيوسف صالح هيا61481807480

دمشق جامعة77.583بدريهصديق احمد يوسف61491803265

البعث جامعة77.566سمرسطمه جرجس كاترينا61501804337

دمشق جامعة77.566فادياجنود الكريم عبد حنان61511800782

تشرين جامعة77.566فدوىيوسف منتجب عامر61521805213

دمشق جامعة77.556سناءالدرويش صفوان مي61531802842

تشرين جامعة77.546اسيهجمام عالءالدين الزهراء فاطمه61541805372

طرطوس جامعة77.546غيداءحسامو محمد بانا61551806520

دمشق جامعة77.546لطيفهالريش ابو محمود البراء61561800306

دمشق جامعة77.54بورانالبزم وائل محمد نذير61571802908

تشرين جامعة77.536جميلهسليم عامر دعاء61581804957

طرطوس جامعة77.536فاديامرعي علي محمد61591807271

دمشق جامعة77.53اسماءالرجب جمال آمال61601800086

دمشق جامعة77.526اسماصفيه محمود ليلى61611802219

دمشق جامعة77.526عبيرالعر صالح ساره61621801343

دمشق جامعة77.526فايزهحجازي محمود مروة61631802697

تشرين جامعة77.523سعادالطره محمد يمنى61641805738

دمشق جامعة77.52منالريحان سامر حسين61651800743

البعث جامعة77.52سوسنالمرعي عدنان عهد61661804309

تشرين جامعة77.52منىعثمان سمير حال61671804912

البعث جامعة77.52غانديالجبيلي أسعد أحمد حال61681804093

البعث جامعة77.52روالمحمود بسام لور61691804381

تشرين جامعة77.51ودادرسالن خضر غزل61701807987

دمشق جامعة77.51اعتدالعرابي بسام محمد منى61711802814

دمشق جامعة77.506سهاالتجار مهند ماجد61721802276

دمشق جامعة77.503فاطمهشله عدنان وسيم محمد61731802626

دمشق جامعة77.503سحرغانم نبيل بشار61741800490
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دمشق جامعة77.5نورجاويش محمدهيثم دانيه61751800891

حماة جامعة77.5فرجاني فتحيهحاتم طريف طاهر61761808564

حلب جامعة77.5مخلص شوكت رنااكتع مصطفى نور61771808706

دمشق جامعة77.5جليلةالزعبي يسار أحمد61781808642

تشرين جامعة77.49ميمونةموسى حاج مروان الدين حسام61791804882

تشرين جامعة77.49وفاءطشيش محمد آية61801804624

دمشق جامعة77.486ميسونغشام اياد دعاء61811800903

دمشق جامعة77.486زبيدهعثمان نبيل خالد61821800830

حلب جامعة77.48يسرىعبدهللا مروان آيه61831807588

دمشق جامعة77.476مارياالياس جورج رويدا61841801228

طرطوس جامعة77.476انعامجنوب باسم صبا61851806986

دمشق جامعة77.47ملكالمنير محمد هاديه61861803032

البعث جامعة77.466هيفرونسالمه مصطفى جيهان61871804078

دمشق جامعة77.46عليةصالح أحمد تقى61881800590

طرطوس جامعة77.46سوسنونوس حمزة العابدين زين61891806853

تشرين جامعة77.456مريمسعد فائز رغد61901805006

تشرين جامعة77.453هدىرضوان حسام ريما61911805070

حلب جامعة77.453حسناءحماش عمر آيه61921803311

طرطوس جامعة77.453بشرىعطاهللا يوسف دينا61931806738

دمشق جامعة77.443مؤمنهالسيد أحمد سميح61941808078

تشرين جامعة77.44حياةكمال احمد عروه61951805239

دمشق جامعة77.433رغداءملحم امين غزل61961806146

طرطوس جامعة77.433فادياديب أيمن روان61971806810

دمشق جامعة77.43لمىهللا عوده محمد اسيل61981800288

دمشق جامعة77.426سحرحرح مصطفى ايمان61991800401

دمشق جامعة77.426هزارالنمط كريم النا62001802143

تشرين جامعة77.426سميحهمحمد محسن حسن62011804887

دمشق جامعة77.423رهفكامل وليد رغد62021807913

البعث جامعة77.423زكاءالخباز رياض ريتا62031804178

دمشق جامعة77.423هناءالدخيل الغني عبد احمد62041807560

تشرين جامعة77.42فيروزميهوب رامي مريم62051805562

تشرين جامعة77.416سناءكفا نبيل بتول62061800437

دمشق جامعة77.416سعادالنصار محمد هللا عبد62071801677

تشرين جامعة77.41غنيهشهيله مروان نورا62081805666

تشرين جامعة77.4املتركماني عهد لين62091805454

دمشق جامعة77.4لمىالمشايخي اياد مينة62101808111

دمشق جامعة77.4مكيهالداحول الناصر عبد محمد62111802484

حلب جامعة77.4علياءرضوان غزوان محمد شيماء62121808574

تشرين جامعة77.396سميهدرجي عبدالمنعم عبدهللا62131807009

تشرين جامعة77.396معينةسليمان سميع مايا62141805474

حماة جامعة77.396عبيردره ريمون ندى62151806300

تشرين جامعة77.393ثناءشحاده نعيم نور62161805661

دمشق جامعة77.386ايمانالعمادي نبيل محمد مجد62171802376

دمشق جامعة77.386نوالملوك محمد حذيفه62181800716

البعث جامعة77.386عبيرالخلوف معن بشرى62191804035

دمشق جامعة77.386لينهغيبه حسين آيه62201800159

دمشق جامعة77.386ثناءشعبان رمضان محمد62211807788

دمشق جامعة77.383أملمحمد الرحمن عبد شروق62221801533

دمشق جامعة77.383هدىجومرد عارف شذى62231808751
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تشرين جامعة77.38جميلياعكرمه طيفور عماد الدين حسام62241804881

تشرين جامعة77.366ابتسامماريه نبيل جعفر62251804828

دمشق جامعة77.363ميساءالسعد عماد اسامه62261800260

تشرين جامعة77.356ايفلينعلي فراس رغد62271805008

دمشق جامعة77.35منىمحيسن باسم عدي62281801734

البعث جامعة77.346امتثالاليوسف فيصل يوشع62291804583

البعث جامعة77.346فاطمةالحمق علي زينب62301704365

تشرين جامعة77.346سميرهمنصور طاهر ميس62311805601

البعث جامعة77.343ابتسامالصالح السالم عبد راما62321804130

دمشق جامعة77.343هبهعزام الدين زين أبو حمزه غيث62331801960

طرطوس جامعة77.343ماجدهديب منير مي62341807371

دمشق جامعة77.343فاطمةطحان جميل اسراء62351808196

دمشق جامعة77.336نعامهكيوان سعيد احمد62361800222

دمشق جامعة77.333مهاعاشور جمال محمد لجين62371802166

دمشق جامعة77.333صفاءسعدى أبو أسعد صبا62381801581

دمشق جامعة77.323فاتنهادريس محمد سالف62391801420

طرطوس جامعة77.32هدىقدور جهاد زينه62401806879

طرطوس جامعة77.32فاطمهعباس نبيل ناتالي62411807393

حماة جامعة77.313هنديهالعباس آصف رنيم62421805975

تشرين جامعة77.313سميرهغصن غسان جعفر62431804831

دمشق جامعة77.31اقبالالعسكر حكمت الزهراء فاطمة62441801993

دمشق جامعة77.306اعتدالابراهيميان ادوار انطون دور خجا62451800839

دمشق جامعة77.306الهامماقو يوسف سران62461801412

دمشق جامعة77.306نوالالدين علم عادل رغد62471801099

البعث جامعة77.303خديجهالطالب احمد عال62481804285

تشرين جامعة77.3ميادهاحمد مدين االء62491806479

تشرين جامعة77.296سالمالحسكي محمود هيا62501805702

دمشق جامعة77.28عفافعازر أكرم راما62511800960

دمشق جامعة77.276ايمانابازيد محمد ابراهيم62521800185

دمشق جامعة77.273ايمانالدقر كامل ريم62531801250

حماة جامعة77.273فاديهالسراج زهير ضحى62541806078

طرطوس جامعة77.266منىمحمد تمام مياس62551807374

تشرين جامعة77.263سجيعهالقصعه عباس رنيم62561805023

طرطوس جامعة77.26فاتنناصر علي شذى62571806962

طرطوس جامعة77.246انعاماسماعيل ميسم زينب62581806867

البعث جامعة77.243نسرينجنيد هللا عبد لؤي62591804367

دمشق جامعة77.233سماهرسعاده غيث لينا62601808242

تشرين جامعة77.233ودادحيدر بالل جلنار62611804834

طرطوس جامعة77.223غزوىونوس محمود آيه62621806435

دمشق جامعة77.22منىمنصور ابراهيم أسامة محمد62631802504

حلب جامعة77.22جميلهسعيد افرام صاموئيل62641803578

طرطوس جامعة77.216مريمسليمان نديم جنان62651806600

دمشق جامعة77.216غادهعليا اسماعيل أسامه62661800039

دمشق جامعة77.206ريماعبيد أمجد كاترين62671802076

البعث جامعة77.2احمد الدالي غادةالمصري وليد احمد62681808588

حلب جامعة77.2اناهيدبكور عادل تيماء62691803391

دمشق جامعة77.193غاليهكهيا قره الدين سيف يزن محمد62701802634

البعث جامعة77.19هياجمران اياد محمد ديانا62711804122

البعث جامعة77.186اسماءالوقاف ناصر يارا62721804568
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حماة جامعة77.186رغداءالعمري عزام ساره62731808044

تشرين جامعة77.186عبيروليد موفق االء62741804699

دمشق جامعة77.183جدعةالحكيم عماد أسيل62751800050

دمشق جامعة77.18ريمالشبيب محمد نور62761802950

تشرين جامعة77.18عبيرسليمان قصي زين62771805076

تشرين جامعة77.173سهامكناني صالح حنان62781804919

تشرين جامعة77.173خولهسلوم سمير محمد62791805519

طرطوس جامعة77.17اسبرانسا رمزهمعال هاشم احمد62801806461

حماة جامعة77.166صبحيهالعيون ابو محمد شهد62811806062

دمشق جامعة77.163سهامعلي غالب جاال62821806578

دمشق جامعة77.163رباسعد ابو حسام دانا62831800863

دمشق جامعة77.156اعتدالعثمان علي محمد62841807778

حلب جامعة77.153روشينهورو توفيق زينب62851803510

دمشق جامعة77.153رفاهحمدان هيثم حسين62861800749

دمشق جامعة77.14ميسونشروف ايمن نور62871802943

تشرين جامعة77.133لوزهخليل محمد سهام62881805170

دمشق جامعة77.123منىالعك عبده أيهم62891800176

البعث جامعة77.123نوالهللا العبد االله عبد فضه62901804336

دمشق جامعة77.12ندىابوشوارب ايمن يمنى62911803260

تشرين جامعة77.113سهاالجردي لؤي مايا62921805485

تشرين جامعة77.113مهاسلوم هاني الياس62931808002

طرطوس جامعة77.113ردينهابراهيم فيصل مهند62941807366

تشرين جامعة77.11الهاماسماعيل احمد الدين زين62951805077

طرطوس جامعة77.106نجاةيونس علي محمود62961807328

دمشق جامعة77.106ثناءالسمان عماد رغدان62971801103

طرطوس جامعة77.1ليلىهللا عبد محمد بشرى62981806559

حماة جامعة77.1بارعهالناعم عصام ماهر62991808660

حلب جامعة77.1ايمانقريد غطفان احمد ميار محمد63001803773

دمشق جامعة77.1فاطمهالشبالق محمد هدى63011803069

دمشق جامعة77.093نسرينالشحف خلدون فرح63021802025

تشرين جامعة77.093ايمانالقيم حسين غرام63031808391

حماة جامعة77.093حميدهالعبود حسن الكريم عبد63041806094

دمشق جامعة77.086ايمانلي اورفه الدين عماد محمد63051802412

طرطوس جامعة77.086مهىعبدهللا أحمد زينب63061806873

دمشق جامعة77.083ملكحلوه يوسف لين63071807775

حلب جامعة77.076شذامصري الدين صالح عمرو63081803653

تشرين جامعة77.076سوسنابراهيم رامي كارول63091805391

تشرين جامعة77.073مهايوسف اصف حيدر63101807806

دمشق جامعة77.073جومانهالعسلي أحمد سعيد63111801415

تشرين جامعة77.073هالهابراهيم حاج فاخر فخريه63121805374

دمشق جامعة77.073خالديهحيدر الواحد عبد اناس63131800360

تشرين جامعة77.066عبقيوسف اللطيف عبد يوسف63141805739

تشرين جامعة77.066بثينهحسن احمد آيه63151804631

تشرين جامعة77.063علياعجيب سهيل نور63161807432

حلب جامعة77.056فراتالنجار إبراهيم حمدو ليث محمد63171807963

طرطوس جامعة77.056غاندهحسن محمود خضر63181806709

دمشق جامعة77.056سميهحسنه حسان ماريا63191802284

دمشق جامعة77.056ميسونعمار خليل تسنيم63201800563

دمشق جامعة77.056هيامفرهود وليد محمد مرح63211802692
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دمشق جامعة77.053وفاءعنقاء خير محمد نوره63221803026

طرطوس جامعة77.043هدىعمار ياسر بتول63231808076

البعث جامعة77.043يسرهعيسى مخايل الياس63241803982

حماة جامعة77.043سعادجيران عبدالحكيم خديجه63251805924

دمشق جامعة77.043بسمهوانلي الوند روان63261801190

طرطوس جامعة77.033سحرسلمان حسن رشا63271806770

تشرين جامعة77.026فداءعرنيس وليد جودي63281804850

تشرين جامعة77.026هناديمحرز محمد ثريا63291804813

طرطوس جامعة77.02عبيرالمحسن فواز ا ية63301806448

البعث جامعة77.016ريمالناشط نائل نايا63311804503

تشرين جامعة77.006عبيرابراهيم بديع ساره63321805129

دمشق جامعة77.003حنانقطرب جهاد وائل63331803146

طرطوس جامعة77.003هاالشاهين محمود اسراء63341806473

دمشق جامعة77.003جميلهالحوشان قاسم نوار63351802933

طرطوس جامعة77.003هناءكناج محمد هادي63361807444

طرطوس جامعة77.003جيداءسليمان نزار اسحاق63371806471

طرطوس جامعة77ازدهارعلي عدنان بشار63381806554

دمشق جامعة77ندىالشواف يوسف دانه63391808523

حلب جامعة77صوان محاسنيازجي صالح محمد عبير63401808707

تشرين جامعة76.996فلايررسالن عصام آية63411804626

دمشق جامعة76.996ميسحماد عامر سامر63421801383

دمشق جامعة76.993عبيراحميد الحاجي المجد ابو محمد عمر63431801859

حلب جامعة76.986ايمانطرابيشي سامر سدره63441803535

تشرين جامعة76.986ثناءالشيخ عبدالغني حسن6345168912

دمشق جامعة76.98سحرالسليمان اسماعيل عبدهللا63461801715

البعث جامعة76.973حياةعيد بدر ياسين63471804570

طرطوس جامعة76.96ريموندايوسف بسام انطونيو63481806504

حماة جامعة76.96تاضياالحمدالعطيش محمود عال63491806112

حلب جامعة76.95حسناءشامي رباح محمد الرحمن عبد63501803600

تشرين جامعة76.946ميسمحمامة ماجد يحيى63511805732

طرطوس جامعة76.946روبيناحسين علي هيا63521807479

طرطوس جامعة76.943غادهالقادر عبد علي زين63531806846

طرطوس جامعة76.936نبيلهابراهيم محمد علي63541807033

دمشق جامعة76.93كنانةبيرقدار هيثم محمد لينا63551802264

دمشق جامعة76.93سونيانصر فريد حال63561800756

دمشق جامعة76.923اسوارالمخلوف نزيه احمد63571800203

دمشق جامعة76.92رحابنوفل خليفه نور63581802972

حماة جامعة76.916سهادقاسم نضال رغد63591805967

تشرين جامعة76.91غيثاءسليمان اديب آيه63601804652

دمشق جامعة76.91حياةصويتي ناصر محمد63611802445

تشرين جامعة76.91عائدهصالح قصي علي63621805299

حماة جامعة76.906كنانهاالحمد علي هديل63631806331

دمشق جامعة76.906نورهاطليبي غسان النا63641802131

دمشق جامعة76.893تماضرالعمر ثامر مهند63651802833

تشرين جامعة76.893حنانحايك نجم العابدين زين63661806858

حلب جامعة76.893هيفاءمصري محمدطاهر علياء63671803642

دمشق جامعة76.89وفاءمنصور محمد يمنى63681803255

دمشق جامعة76.89شيريناللحام عامر منار63691802792

تشرين جامعة76.88عبيرالدين عالء طموح لين63701805450
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دمشق جامعة76.876هناءريحان يونس رشا63711801046

تشرين جامعة76.873آمالقصاب ياسين خالد عمرو63721808092

دمشق جامعة76.87ميساءسقر انور نيرمين63731803031

طرطوس جامعة76.87ميساءاحمد منصور ماهر63741807234

البعث جامعة76.87مارسيلجروج جرجس ماريمار63751806208

حلب جامعة76.866حسناءهاللي محمد لين63761803704

دمشق جامعة76.866سوسنعليوي سامر سالف63771801418

تشرين جامعة76.86اميرهعلي حسن جنان63781804839

تشرين جامعة76.86سميرهعصيفوري ياسر هادي63791805675

تشرين جامعة76.853عفراءمرهج نبهان آيه63801804647

طرطوس جامعة76.846منالطنوس طوني عفاف63811807022

دمشق جامعة76.833عزيزهخلف محمد هبه63821803065

دمشق جامعة76.826وجدهحسن غسان رامي63831801004

طرطوس جامعة76.82آمالعمار علي بنان63841806565

دمشق جامعة76.816روالزين محمود يزن63851803226

تشرين جامعة76.816شذىالرحمن عبد عباس دياال63861808006

دمشق جامعة76.816فاطمهالعيد اسامه الرحمن عبد63871801644

طرطوس جامعة76.813مطيعهحصيني احمد كنانه63881807159

دمشق جامعة76.813ندىالبكري طارق رهف63891807633

حلب جامعة76.81ميساءجراح هللا عبد نور محمد63901807976

طرطوس جامعة76.806ريميوسف احمد يمنى63911807537

دمشق جامعة76.8بثينهالشوفي خطار ابو عماد نيرمين63921803029

دمشق جامعة76.8صفاءالوكيل طالل محمد غاليه63931808654

دمشق جامعة76.8صبحيهشريف اكرم راما63941800959

دمشق جامعة76.8فاطمةالعلي أحمد ريم63951808647

دمشق جامعة76.8روعةاهويدي ماجد محمد63961808668

دمشق جامعة76.8هندالمصري حسين ربا63971801013

حلب جامعة76.796ياسمينالحامد محمد روان63981803487

حماة جامعة76.793فلايرباشا علي وائل امل63991805824

تشرين جامعة76.793ليناصقير قيس آالء64001806397

طرطوس جامعة76.793اسمهانالزعبي طعمه محمد64011807290

حماة جامعة76.786هناحجازي مأمون نور64021806315

دمشق جامعة76.78جناجمول سامر سيوار64031801506

دمشق جامعة76.78كندهالميداني مازن نور64041802973

طرطوس جامعة76.78شدود سلوىاحمد عيسى علي64051807071

تشرين جامعة76.773مهاالضرف وديع لين64061805453

تشرين جامعة76.77ميساءحسن ابراهيم رؤى64071806749

دمشق جامعة76.766رفاهنشواتي هيثم لين64081802236

البعث جامعة76.766ثناءالمحمد وفيق بثينه64091800457

دمشق جامعة76.756ميادهالحالق عبده مرح64101802689

طرطوس جامعة76.753سهامخدام محمود خالديه64111806701

دمشق جامعة76.753منىمحمود ابو امين رؤى64121800945

دمشق جامعة76.75غادةمحملجي رضوان ماريه64131802298

حماة جامعة76.746ربىالفلو معتصم جودي64141805886

حماة جامعة76.743روالمهنا سعيد سالي64151806020

تشرين جامعة76.743رابعهحسن محمد أويس64161807582

حماة جامعة76.743آمالحسن فراز مرام64171806256

تشرين جامعة76.74بديعهغانم مالك هبه64181807456

تشرين جامعة76.74حسنهمحفوض فؤاد وسام64191805714
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تشرين جامعة76.736سوسنريحاوي حسان رضوان64201808460

دمشق جامعة76.73اقبالبجبوج محمد شام64211801524

دمشق جامعة76.72ابتهالحسيني محمد مايا64221802333

طرطوس جامعة76.72سمرعلي حليم مريم64231807959

البعث جامعة76.716غصونالحفيان هايل آالء64241803923

تشرين جامعة76.703صفيهصالح سامر ميس64251805604

دمشق جامعة76.7منالخليل بسام بيان64261808649

طرطوس جامعة76.696ثناءسلمان احمد رغيد64271806780

دمشق جامعة76.696ماجدهالبيسواني محمود ديمه64281800927

دمشق جامعة76.69ردينةالعبيد خالد ساره64291801360

دمشق جامعة76.69راغدهجي قهوه فرزت ليالس64301808102

دمشق جامعة76.686ميسونخوالني عبدو رال64311801109

تشرين جامعة76.686يمنعلي علي مايا64321805469

دمشق جامعة76.683وفاءعبدهللا عبدهللا دعاء64331800895

حماة جامعة76.68رحابكردي خالد لين64341806194

تشرين جامعة76.67فاتنابراهيم علي زينب64351805095

تشرين جامعة76.67حنيفهيوسف طالل آالء64361804606

دمشق جامعة76.666ازدهارميهوب أيمن الرحمن عبد64371801663

البعث جامعة76.66زهورحاويك القادر عبد ديب محمد64381804441

دمشق جامعة76.66نهادفندي حسان علي64391801795

تشرين جامعة76.656خلودحسين احمد ايمان64401806511

تشرين جامعة76.65ايمانعباس نديم زينب64411805108

تشرين جامعة76.65هالهمثبوت عدنان عمر64421805330

البعث جامعة76.646اخالصمحمد يوسف حنين64431804111

تشرين جامعة76.646الجيداءخضرو الجواد عبد فاطمة64441805368

دمشق جامعة76.646ريفانسلهب حسن ميار64451802850

تشرين جامعة76.643ميادهالحايك محمد أحمد64461804585

طرطوس جامعة76.643بسماتالشيخ وضاح وسام64471807490

دمشق جامعة76.643كفىعيسى سند منار64481802806

البعث جامعة76.636وزيرهالسعيد فايز بشار64491804031

تشرين جامعة76.63رويلهالجبيلي وائل لين64501805446

تشرين جامعة76.63منتهىمرهج منذر دينا64511807984

حلب جامعة76.613وفاءمصطفى محمد لينا64521803708

دمشق جامعة76.613وجيهاعالمه كمال روان64531801207

تشرين جامعة76.61سميرهعلي نشأت بديع64541805841

تشرين جامعة76.603رجاءخليل ابو سليم احمد64551804674

دمشق جامعة76.6هاديةبعلبكي منير محمد هللا عبد64561808632

طرطوس جامعة76.6ريمخيرو أسعد شهد64571806973

دمشق جامعة76.6أمجادالرفاعي خالد الطاف64581808629

دمشق جامعة76.593رحمهنصر دارب حسان قيس64591802072

طرطوس جامعة76.593عبيراللطيف عبد بدر ايهم64601806516

دمشق جامعة76.593نصرهالدين ضياء علي مصطفى64611802733

دمشق جامعة76.59هدىاسكندر سمير حاتم64621800707

دمشق جامعة76.586هياممراد خلدون ادهم64631800248

حماة جامعة76.586حليمهالمحسن تيسير احمد64641805801

دمشق جامعة76.576رابحهاالحمد وليد زينب64651807637

تشرين جامعة76.576رانيادال الرحمن عبد عباده64661807001

تشرين جامعة76.573لورىاحمد ياسر حيدر64671804930

دمشق جامعة76.573فاطمهبركسيه امين سوزان64681801486
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دمشق جامعة76.573رفاعيهخليل يحيى مصطفى64691802737

حماة جامعة76.573سماهرالدرويش العزيز عبد ندى64701806301

البعث جامعة76.573فيحاءبربر محمد كاتيا64711804339

تشرين جامعة76.573حياةهللا عبد ثائر الليث64721804712

تشرين جامعة76.57عبيرادريس الرحمن عبد الحميد عبد64731805214

دمشق جامعة76.566الهامالدعاس الدين بدر انوار64741800377

حلب جامعة76.563وفاءحمرة حسن جميل6475168956

البعث جامعة76.563فايزهالمصطفى محمود ايه64761808297

دمشق جامعة76.56منىديوب غسان قمر64771802063

البعث جامعة76.56وصالجنيدي فراس محمد تاال64781804044

تشرين جامعة76.556نعمىعباس احمد هديل64791805691

تشرين جامعة76.553سهامامون سهيل علي64801805294

دمشق جامعة76.553رانيافرعون غياث الرا64811802124

طرطوس جامعة76.553فداءالجليل عبد الجليل عبد خالد64821806699

تشرين جامعة76.55ناهدالصباغ غسان آالء64831804609

حلب جامعة76.546سحرزهيران محمود رهف64841803484

دمشق جامعة76.54رؤيةنمر جميل صالح64851801572

تشرين جامعة76.533آمالسلمان مالك أالء64861804614

البعث جامعة76.526غادهالكردي أيمن نورمان64871804531

دمشق جامعة76.526ريممواس عامر هديل64881803082

البعث جامعة76.526امينهاألحمد مرهف محمد64891804434

دمشق جامعة76.523انعامبالل رامز لين64901808241

دمشق جامعة76.523سوزانقبيطري محمود رزان64911801033

تشرين جامعة76.523ايمانعبد ضياء ريم64921805063

دمشق جامعة76.516سيلفاكراز ضياء جان64931800628

حماة جامعة76.506سهامقاسم الشيخ مهدي أميمه64941805772

تشرين جامعة76.503لميسقدح فياض مخائيل64951805543

تشرين جامعة76.503روحيهترك هشام ليلى64961805437

دمشق جامعة76.503لوناالدين زين احسان تمام64971800597

تشرين جامعة76.5نيفينشطح مصطفى نور64981805644

حلب جامعة76.496مهادقي سهيل مايكل64991803718

دمشق جامعة76.496حزيمهبنيان حسام هاله65001803037

طرطوس جامعة76.496سهامحسامو احمد رفاه65011806782

تشرين جامعة76.493فاطمهعراج مصطفى هارون65021805678

البعث جامعة76.493ربابعباس سليمان علي65031804291

طرطوس جامعة76.493خلودسعيد علي شذى65041806963

حلب جامعة76.49نهىزير مالك أحمد65051803281

حلب جامعة76.486نجالالطاهر محمود نورة65061803869

دمشق جامعة76.476هيامالفراج اسامه رامي65071808090

دمشق جامعة76.47ابتسامالسودي جميل رشا65081807627

طرطوس جامعة76.466محاسنعثمان حسن غرام65091807099

دمشق جامعة76.46فاطمهعبدي رمضان احمد65101807563

حلب جامعة76.46عالرحمون كامل النا65111803691

دمشق جامعة76.46اكتمالالسقر شوقي نور65121802999

تشرين جامعة76.456حياةغصنه عزت حنين65131804922

دمشق جامعة76.456نعيمهعبدو الدين محي بتول65141800442

دمشق جامعة76.453ورودالحبوس بالل لجين65151802165

تشرين جامعة76.45هندسعيد حسان العابدين زين65161805086

طرطوس جامعة76.443سلمىعياش حسين عبير65171807013
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طرطوس جامعة76.44الماسغانم سهيل ريم65181806835

طرطوس جامعة76.44بشرىسليمان الدين عماد احمد نور65191807434

طرطوس جامعة76.426سمرحنا سيمون ماريان65201807230

طرطوس جامعة76.42اريجسكاف حسن رنيم65211806794

دمشق جامعة76.42ختامسويد فايز ايناس65221800406

دمشق جامعة76.416نهىدره شفيق نورا65231803015

دمشق جامعة76.416أولفاالدقه محمد رسالن65241801039

تشرين جامعة76.406سمربعبع عمار مايا65251805472

البعث جامعة76.403هناءالعبدهللا عماد ريما65261804183

دمشق جامعة76.4مهنداالتاسي بشير محمد ألفه65271808472

دمشق جامعة76.396صالحهحسون فوزي استرفان65281800265

دمشق جامعة76.396نهلةاألشقر أنس آالء65291800063

طرطوس جامعة76.396آنيحنا عدنان أود65301806419

دمشق جامعة76.396صفاءحسين السيد أحمد شهد65311801552

دمشق جامعة76.393رائدهبركات سليم سليمان65321807938

دمشق جامعة76.393سمرمفلح حسين يارا65331803192

طرطوس جامعة76.39بشور حالموسى نوار جاك جون65341806627

البعث جامعة76.38نهلهحسن محمد مايا65351804405

دمشق جامعة76.376فاطمهعزوز خالد ايالف65361800387

تشرين جامعة76.376وردهالحنيدي ملحم عامر محمد65371807706

دمشق جامعة76.376عايدهالفرا صياح معتصم65381802766

دمشق جامعة76.376رائدهجي جبه خالد محمد65391802468

البعث جامعة76.373وفاءالخطيب سامر نور محمد65401804454

تشرين جامعة76.363خالديهحمامه محي تاله65411806570

تشرين جامعة76.36اميمهيوسف احمد امجد65421804724

دمشق جامعة76.356فاتنحسن وجدي طارق65431801608

طرطوس جامعة76.346نهيليداغر وليد ميراي65441808087

البعث جامعة76.346ابتسامسليمان محمد احمد65451805803

دمشق جامعة76.34لمىجي بقجه أحمد هللا عبد65461807660

حماة جامعة76.34ابتسامكميل جمال بتول65471805834

دمشق جامعة76.34الفاالنسمه محمد ضياء65481801600

حماة جامعة76.34مروهالطرن بسام مها65491806281

البعث جامعة76.333سمرنوايا المؤمن عبد رند65501804158

دمشق جامعة76.33سهاكحل رفعه آيه65511800172

تشرين جامعة76.326حنانالسالمه رامي يمام65521807767

حماة جامعة76.32فاتنالشقيع احمد محمد65531806226

دمشق جامعة76.306ناهيهزيدان ابو جريس ابراهيم65541800179

دمشق جامعة76.3سمرالبعيني توفيق وجد65551808635

دمشق جامعة76.296سعديهالخميس خميس اسامه65561807566

دمشق جامعة76.293سميرهسالم غازي أمل65571800096

طرطوس جامعة76.286احالمسلمون سامر الرا65581807166

دمشق جامعة76.286سوسنالحميد رافع مالك65591802780

تشرين جامعة76.273هالهمبروك زكريا فوزي عمر65601805332

حماة جامعة76.273بدريهدهيمش رضوان أمان65611805768

طرطوس جامعة76.266مسيرهابورز قيس هديل65621807461

تشرين جامعة76.26هندعمقيه محمد منى65631805579

تشرين جامعة76.26شفيقهمنزلجي أحمد سامي65641805143

دمشق جامعة76.256ناهدعقيل جهاد جنى65651800655

طرطوس جامعة76.253عائدهخضور محمود لينا65661807220
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دمشق جامعة76.25روعهدخول طالل رنيم65671801140

البعث جامعة76.25ندىاالخوان طه محمد رنيم65681804160

تشرين جامعة76.246رناالطويل عبدالقادر بانه65691804748

طرطوس جامعة76.246جميلهبشير حسان حال65701806658

دمشق جامعة76.243ليناالسماعيل ابراهيم راما65711800963

دمشق جامعة76.243الهامنتوف خالد احمد65721800228

حماة جامعة76.24غادهالحسن الكريم عبد آالء65731805764

دمشق جامعة76.236ايمانالبوش سليمان لين65741802250

طرطوس جامعة76.233نهىيونس نسيم آيه65751806437

حماة جامعة76.23فاطمهالحمود عبدالرحمن شام65761806056

دمشق جامعة76.223سهىنصر اسعد هايل ماري65771802279

تشرين جامعة76.223خديجهشخيص خليل محمد65781805506

طرطوس جامعة76.223منيرهاسماعيل احمد سوسنة65791806953

دمشق جامعة76.22هنديهالحسين وليد لبانه65801802153

طرطوس جامعة76.216ماريدبوره وليد جورج65811806614

تشرين جامعة76.216زينباحمد احمد رؤى65821806746

طرطوس جامعة76.213ساميهديوب محمد أحمد65831808053

تشرين جامعة76.21شاديهعيريق محمد تقى65841804803

دمشق جامعة76.203ردينهالشوفي كريم قصي65851802056

دمشق جامعة76.2خلودالطوير فوزي محمد65861807704

البعث جامعة76.193حكمايمرلي علي محمد ايه65871804006

طرطوس جامعة76.193تغريدموسى لؤي يمن65881807535

دمشق جامعة76.193خلودمحمد علي جعفر65891800634

البعث جامعة76.193لينااالبراهيم هيثم ورد65901804557

دمشق جامعة76.19ميسرالمسالمه علي روان65911801193

طرطوس جامعة76.19ليلىصالح حسن احمد65921806459

دمشق جامعة76.19باسمهالكردي وائل لؤي محمد65931802596

دمشق جامعة76.18صفاءحسون أبو نضال امير65941800353

دمشق جامعة76.166اسمهانالذياب محمد دجانه65951800892

تشرين جامعة76.166رشاالحاطوم ايمن صالح65961805194

دمشق جامعة76.163سحرالميداني مروان محمد ربى65971801021

دمشق جامعة76.156نازكالرجب أحمد صبا65981801577

دمشق جامعة76.15نجمهالحالق محمد سهام65991801477

دمشق جامعة76.15ميساءالخليلي سامر خولة66001800858

دمشق جامعة76.146اشرافالبريدي عامر رهف66011801178

دمشق جامعة76.143هدىالكدرو اكرم عفاف66021808465

طرطوس جامعة76.143ربابمحمد علي ريم66031806826

حماة جامعة76.136غاليهعطار الهادي عبد الزهراء66041805819

تشرين جامعة76.133انيسهمرهج نبيل شاديه66051808377

دمشق جامعة76.13سماهرالخلف غسان امل66061807805

تشرين جامعة76.13سحرعدره نزار حنين66071804929

طرطوس جامعة76.126ميرفتخطيب وهيب محمد بدور66081806544

دمشق جامعة76.126دنياالكريم حسين مرح66091807729

دمشق جامعة76.123ايمانالميداني يحيى محمد خالد محمد66101802537

البعث جامعة76.123داللقبيعه سلمان ريد66111804179

حلب جامعة76.113مريمهللا العبد عدنان ماجد66121803710

تشرين جامعة76.106ليلىالمهر جودت عمران66131805333

تشرين جامعة76.106الهامكبيبو نزار ميار66141808461

دمشق جامعة76.093ميسونالمشرف سمير سجى66151801395
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دمشق جامعة76.083معاليالخضور امير جعفر66161808207

دمشق جامعة76.08رانياالمحيمد الحسن محاميد نور66171802944

دمشق جامعة76.076سمرعمران ابراهيم لينا66181808243

دمشق جامعة76.073سهامرضوان مرشد يوسف ايه66191800414

دمشق جامعة76.07سماحالكيالني عمر ليلى66201802223

دمشق جامعة76.063ايمانالقطيفان مصطفى نور محمد66211802621

طرطوس جامعة76.06ربىبيشاني وفيق روال66221806819

دمشق جامعة76.056رحابالحلبي غازي لبنى66231802158

تشرين جامعة76.053صفاءسعده رامز خديجه66241806703

البعث جامعة76.046هالظنطح رشيد احمد66251803966

دمشق جامعة76.036ربيعهالمسالمه غسان راما66261700974

تشرين جامعة76.036نعمهحمودي محمود حيدره66271804941

تشرين جامعة76.026امينهالعبدهللا ابراهيم محمد66281805516

دمشق جامعة76.023محبةالحمصي نادر محمد نوران66291803022

حلب جامعة76.016ليناعنجريني بشار محمد شهد66301803572

دمشق جامعة76.013أروىالرفاعي طوق ابو عزام نايه66311807908

تشرين جامعة76.01سميرهبالوش عدنان منار66321805575

دمشق جامعة76.006فاطمهسالمي نادر فرح66331802026

طرطوس جامعة76سلوىعيسى يوسف حافظ66341806634

تشرين جامعة75.996تركماني دياناابراهيم فادي سنتيا66351806941

تشرين جامعة75.993غيثاءبكداش ايمن مرح66361805552

طرطوس جامعة75.99لولوسلمان علي مايا66371807238

طرطوس جامعة75.976هندموسى وضاح اسماعبل66381806475

دمشق جامعة75.976جازيارسول عبدالرزاق كاوا66391802088

دمشق جامعة75.97شيرينمدح احمد رهف66401807884

تشرين جامعة75.966هناءعلي نذار خضر66411804948

طرطوس جامعة75.96أرليتجرجس سيمون نغم66421807407

دمشق جامعة75.936لطيفهجمال عدنان مايا66431807698

دمشق جامعة75.923علياالبني مأمون هديل66441803079

دمشق جامعة75.913سميهلباد هيثم احمد66451800242

دمشق جامعة75.913وفاءالعبدالوهاب كنعان نهيده66461807750

البعث جامعة75.906اميمةنوفل زهير يوسف66471804582

حماة جامعة75.906مريمالعبدهللا عدنان نور66481808421

دمشق جامعة75.903املالجبه عيسى رغد66491801060

تشرين جامعة75.903عبيربزون عمر القادر عبد66501805221

دمشق جامعة75.896سمربركة رضا ايناس66511800404

تشرين جامعة75.893لميسجاروش عدنان ريم66521805988

تشرين جامعة75.886انتصارأسعد كامل الرا66531807894

دمشق جامعة75.883رناشمس فادي سدره66541801404

حماة جامعة75.883رلىدبج فادي راني66551805948

تشرين جامعة75.883داللابراهيم تيسير آيه66561804653

دمشق جامعة75.88ميادهالحسن طالل حيدر66571800813

حماة جامعة75.876أمونشنو  القادر عبد خلود 66581805747

دمشق جامعة75.856ميسرعللوه جهاد احمد نور66591802990

تشرين جامعة75.85ريماقدح زياد جويل66601804871

البعث جامعة75.846منالمحفوض تيسير علي66611806133

تشرين جامعة75.846سراببركات أمير كرم66621805394

دمشق جامعة75.846خلودالغريب اياد جودي66631807929

تشرين جامعة75.846عبيرديوب رامز منار66641805574
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طرطوس جامعة75.843صديقهحسن محمد صابرين66651806977

طرطوس جامعة75.84هناءمحفوض الدين سيف ينار66661807538

تشرين جامعة75.84خنساءمكحل محمد هللا عبد66671805223

دمشق جامعة75.836دانياالفالح احمد أسماء66681800044

دمشق جامعة75.836سحرالمجركش الدين محي اروى66691800251

طرطوس جامعة75.833نجوىاسماعيل فؤاد ماهر66701807233

دمشق جامعة75.833منالالجراح شريف محمد عال66711801760

طرطوس جامعة75.833املينجبوري حنا مايا66721807237

طرطوس جامعة75.826شذاهللا عبد حيان مهند66731807364

طرطوس جامعة75.806ازدهاردرباز رامز منار66741807360

دمشق جامعة75.8رانيهالعبد أحمد حنين66751808552

طرطوس جامعة75.796سميرهحسين أيمن يارا66761807497

دمشق جامعة75.786ماجدهموسى فايز قمر66771802067

البعث جامعة75.78حنانالحموي مروان جولي66781804074

دمشق جامعة75.773مهىمحمد امير ديانا66791800918

دمشق جامعة75.773رابعةحمشو حسام هبة66801803047

تشرين جامعة75.773ياراحيدر اسكندر رهف66811806803

دمشق جامعة75.77نجوىالعربيد عصام عدي66821807999

دمشق جامعة75.766أديبةهللا العبد محمد الكريم عبد66831807659

حلب جامعة75.756مهاأفيوني محمد مرام66841807727

تشرين جامعة75.753لبوهانغيمش تركي حازم66851804877

دمشق جامعة75.753شذىالوسي عارف محمد ماويا66861802323

طرطوس جامعة75.753وصالأحمد سامر يعرب66871807532

دمشق جامعة75.753رجاءالعليوي مصطفى لما66881808077

دمشق جامعة75.743فادياالعجالني امجد ديمه66891800925

حلب جامعة75.736مرادىقزاز العزيز عبد رهام66901803481

تشرين جامعة75.73هيفاءعبسي نشوان نور66911805648

دمشق جامعة75.73خديجهزكرور علي هللا عبد66921801693

دمشق جامعة75.726فادياسفر عادل بشار66931807921

دمشق جامعة75.723سميةلحيمان عامر مايا66941802337

البعث جامعة75.723صفاءااليوبي نبيل محمد ساره66951808033

تشرين جامعة75.72لميساسكندر مازن العابدين زين66961805080

دمشق جامعة75.716زهراءالحمصي الدين خير راما66971800955

حماة جامعة75.71سحرحسن محمد سلمان66981808416

دمشق جامعة75.703أنسامداالتي أديب تاله66991800558

دمشق جامعة75.7عبيرالحجار جمال الدين نور67001803007

دمشق جامعة75.7عنايةعبيد حكمت سعيد67011808671

دمشق جامعة75.696كلشاهالعزيز عبد زيد ابو جين67021807602

دمشق جامعة75.693ميساءالكريم العبد حسان رهف67031801165

تشرين جامعة75.693سلمىمحمد سميح راما67041808359

دمشق جامعة75.686كفاشربجي محمود الدين عالء67051801783

البعث جامعة75.68ميادهاليوسف حسن رهف67061808306

تشرين جامعة75.676سميهخربوطلي عامر بانه67071804746

دمشق جامعة75.673ابتسامضميريه الكريم عبد محمود67081802662

دمشق جامعة75.67هدىدبور حسان هللا عبد67091801680

دمشق جامعة75.66ايمانالدين سعد انور محمد نور67101802964

تشرين جامعة75.656رلىخشوف نضال ايناس67111804739

البعث جامعة75.653وفاءالعبدو طالل حنان67121804106

دمشق جامعة75.653هدىعبيد مازن مجد67131802356
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البعث جامعة75.63سحرزغبور نبيل بشار67141804030

دمشق جامعة75.63باسمهغانم ابو احسان مروه67151802707

دمشق جامعة75.623غيداءالمهر مصطفى سينريت67161808222

تشرين جامعة75.613احالماسماعيل محمد سمؤل67171806041

دمشق جامعة75.613أميرهمحمد صالح محمد67181802487

دمشق جامعة75.61كفاحخرطبيل حسين محمد67191808252

دمشق جامعة75.61عنانخليفة يونس وديان67201803147

دمشق جامعة75.606رغدهخلوف المجيد عبد رغد67211801071

دمشق جامعة75.603حنانماخوش نزار هال67221803098

دمشق جامعة75.603صباحعكاشه عادل شيرين67231801562

دمشق جامعة75.6غادهالحرش مدين محمد بشار67241800477

دمشق جامعة75.596ميالرحمن عبد يوسف رهف67251801174

دمشق جامعة75.596سمردرويش مالك رشا67261801043

دمشق جامعة75.593سهيرعاشور فراس جودي67271800667

حلب جامعة75.59خولهالعوض ثائر أسماء67281803293

دمشق جامعة75.586نهىالموصللي الدين نور رنيم67291801141

البعث جامعة75.583نهلهالهدله علي احمد67301803962

تشرين جامعة75.573حنانصادق حاج جعفر فاطمه67311701961

دمشق جامعة75.573ايمانالسودة سمير راما67321800977

دمشق جامعة75.566الهامصالح سليمان زينب67331801319

دمشق جامعة75.56آمنهزينو عباس حسين67341800745

تشرين جامعة75.56ايفليندرويش بسام عمار67351805323

دمشق جامعة75.556نهالعبود جوني ميري67361802865

دمشق جامعة75.553باسمهالصالح شاهين مرح67371802690

البعث جامعة75.55سوزانمدور توفيق رند67381804157

حلب جامعة75.55انصافحمويه محمد سنا67391803555

دمشق جامعة75.543نوفخطاب قاسم هديه67401803089

تشرين جامعة75.543سحرمحمد غسان نايا67411807396

دمشق جامعة75.536ايمانالدكاش المالك عبد امال67421800334

حماة جامعة75.533علياءالفزع محمد حسام67431805896

دمشق جامعة75.53رحمةالشرايري علي معتصم67441802765

دمشق جامعة75.523زهرهحمو مدني كاركر67451802080

دمشق جامعة75.52لوريسعبيدو منذر تيما67461800606

دمشق جامعة75.503سحرحسين طالل زينه67471801322

طرطوس جامعة75.5رناالسيد احمد سنا67481806936

طرطوس جامعة75.496نجوىدرويش رياض بشار67491806553

دمشق جامعة75.496اعتدالالشوفي خالد روعه67501801219

دمشق جامعة75.493ودادشدود حسن نور67511802991

البعث جامعة75.493اسماءعلوان صهيب سوسن67521804231

البعث جامعة75.486فاطمهاالحمد محمد هيا67531804549

حماة جامعة75.486ميساءنيوف محمد آية67541808049

دمشق جامعة75.48ميسونالقحف كمال النا67551802144

طرطوس جامعة75.476ثناءيونس وسام سامر67561806906

دمشق جامعة75.476فهدهشريده محمد داليا67571800862

طرطوس جامعة75.473انعامخضور علي هيا67581807481

البعث جامعة75.473ميادهخشف سعيد كوزيت67591804366

دمشق جامعة75.466ايمانقطيش حمد سالف67601801421

دمشق جامعة75.46لوريسالسرحان وليد سالف67611801425

دمشق جامعة75.446حنانالفروح محمد آالء67621800072
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دمشق جامعة75.446باسمهالبدوي نديم محمد فراس67631802022

دمشق جامعة75.436باسمهالجنيدي باسل محمد دانه67641800873

البعث جامعة75.436صفاءالديب خالد بيان67651804040

حماة جامعة75.433فاطمهالقاسم المحمد ايمن اسراء67661805813

دمشق جامعة75.426حنانعيسى هيثم سليمان67671807903

تشرين جامعة75.42نهالسالمه يونس زينب67681805106

تشرين جامعة75.416ابتسامحايك نضال بشار67691804776

البعث جامعة75.41ابتسامصقر حكمت علي67701806129

تشرين جامعة75.41منىبسيسيني سميع بتول67711804750

طرطوس جامعة75.406تالينجرشيان رافى ليال67721807204

تشرين جامعة75.4ربابصوفان مصطفى عبدهللا6773168971

دمشق جامعة75.4فاطمهزيتون احمد يزن67741803225

دمشق جامعة75.4زينةشقير شافع فرح67751808677

طرطوس جامعة75.4مريمعيسى فؤاد ماهر67761807235

تشرين جامعة75.393عالعثمان محمد جنى67771806604

البعث جامعة75.386مهاالمسموم هشام سدره67781804216

دمشق جامعة75.383كريستيناالخولي هللا فضل آنجيل67791800105

دمشق جامعة75.37ايمانالطه الرزاق عبد شام67801801525

دمشق جامعة75.366رناحافظ نادر رنيم67811801138

دمشق جامعة75.366امنةحسين السيد حسين ناريمان67821702781

دمشق جامعة75.363رفاهبدران الحاج علي طريف حور67831807610

دمشق جامعة75.353ازهارحتيتاني معتز غيث67841801957

تشرين جامعة75.35ابتسامعجيب محمد علي67851808385

دمشق جامعة75.35ميرفتالسيدا يوسف رؤى67861800947

حماة جامعة75.346نوالموسى رتيب غيد67871806153

دمشق جامعة75.346ميشلينسعاده حنا جوليان67881800696

طرطوس جامعة75.346نوالحسن وجيه هبه67891807451

تشرين جامعة75.333سوسنالجواد عبد هللا عبد هيثم67901805707

دمشق جامعة75.333ايمانعبيد ياسر محمد الرحمن عبد67911801648

حماة جامعة75.333رياقالمصطفى بسام هيام67921806345

تشرين جامعة75.33حنانبسيسيني هيثم حال67931804910

تشرين جامعة75.33رناغنوم ايمن مايا67941805478

تشرين جامعة75.32هيامداؤد يونس ربا67951808362

حلب جامعة75.316ريملي نبغة محمد ثريا67961803392

دمشق جامعة75.316مريمدداش عبدالكريم لجين6797168964

دمشق جامعة75.316انتصارشلغين جادهللا جاكلين67981800626

تشرين جامعة75.316لمعاتباغوض جعفر هادي6799168983

تشرين جامعة75.313سعادتجور محمد نورما68001807440

تشرين جامعة75.306شذىعيسى حسان احمد68011808456

دمشق جامعة75.303رائدهنعيم فهد لبانه68021802155

دمشق جامعة75.3فاطمهالعطا حسين تسنيم68031800564

تشرين جامعة75.293منارالديك لؤي رند68041805016

تشرين جامعة75.29هناءبوادري ماهر الفتاح عبد68051805220

طرطوس جامعة75.29نداءاسعد حسن مايا68061807245

تشرين جامعة75.266ايمانحيدر مدين قمر68071805385

دمشق جامعة75.26فاطمهيونس أحمد راما68081807935

تشرين جامعة75.253سهيرمخلوف احمد سحر68091805146

دمشق جامعة75.253ضحىالخطيب عمار ريم68101801259

دمشق جامعة75.25عاتكهاألشرم علي الحاج الحسين نبيل سالم68111801430
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دمشق جامعة75.25اديبهالمتني اياد ميرنا68121802862

دمشق جامعة75.25نجاهسلوم حسين زينب68131801312

تشرين جامعة75.246صافيهجهني علي هال68141805695

تشرين جامعة75.243بشرىعيسى وائل رؤى68151806750

طرطوس جامعة75.243خلودنصر علي ناي68161807394

تشرين جامعة75.24خديجهاسماعيل غيث جوى68171804865

تشرين جامعة75.24امينهكافي عاطف منال68181805577

حماة جامعة75.236سميرهحميدي الدين عالء كنانه68191806179

دمشق جامعة75.223لمىالصحناوي سالم أمل68201800093

طرطوس جامعة75.213سالمرمضان نزار يوسف68211807546

طرطوس جامعة75.2مريمالشغري الملك عبد اسماء68221806474

دمشق جامعة75.196جمانهعيسى الكريم عبد بشار68231805848

طرطوس جامعة75.196اليدااحمد احمد علي68241807073

دمشق جامعة75.193نوالالصليبي علي ياسر68251803194

دمشق جامعة75.19رباالجهماني يحيى فواز68261802045

تشرين جامعة75.19مجدلينديوب عصام آية68271805776

دمشق جامعة75.186سناءابوعلوان اكرم مزيد68281802729

البعث جامعة75.183ربيحهالعواد الحكيم عبد نور68291804527

دمشق جامعة75.176محاسنأفندي أحمد ليلى68301802218

حماة جامعة75.176عبيرالغنامه شيخ المعز عبد رزان68311805954

دمشق جامعة75.173فاطمهالسعيد طارق سالم68321801436

حلب جامعة75.173هناديالشردوب الدين نور محمد خالد68331803434

دمشق جامعة75.17رانياالجرماني عاصم عهد68341801895

طرطوس جامعة75.17روبهعباس محمد علي68351807061

البعث جامعة75.156امينهيوسف منير العابدين زين68361808309

طرطوس جامعة75.153منارالعجي غالب علي68371807065

دمشق جامعة75.15نسرينعمايري حسن رغد68381801069

طرطوس جامعة75.136ليناحسن حسام حنين68391806686

حماة جامعة75.13وهيبهحيدر حسن عمار68401806137

دمشق جامعة75.13فتاةكريم نبهان براءه68411800469

حماة جامعة75.126ازدهارمسلماني لؤي براءه68421805843

دمشق جامعة75.12سلمىنصر محمد نور68431802985

دمشق جامعة75.116أملحسون دولة ياسمين68441803202

دمشق جامعة75.116أمينهالخولي محمود آيه68451800170

البعث جامعة75.113عائدهكرم ندور سهيل سالي68461806021

تشرين جامعة75.113ابتهالحماد منذر علي68471808094

تشرين جامعة75.11وعدفارس عيسى ليال68481805430

طرطوس جامعة75.103هداضاحي نزار محمد68491807286

دمشق جامعة75.1رانيهالقضماني ماهر سدرة68501808782

دمشق جامعة75.1سميهنبوت ابو سعيد مؤمن محمد68511802599

حماة جامعة75.093عدنيهحفيان يوسف عال68521806114

حماة جامعة75.093ريمزيدان ظافر أيهم68531805788

طرطوس جامعة75.093ابتسامالضاهر نضال هيا68541807475

دمشق جامعة75.09ميساءهالل موفق هيلين68551803138

دمشق جامعة75.083خلودرجب مازن الدين صالح68561801595

دمشق جامعة75.083مناربصيص هيثم محمد هاشم68571807928

تشرين جامعة75.076انصافحيدر محمد قصي68581805384

دمشق جامعة75.076ديناالصالح سالم محمد68591807703

دمشق جامعة75.073سوزانالحسن كمال طارق68601801607
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تشرين جامعة75.063رجاءحجازية يحيى الدين برهان68611804772

تشرين جامعة75.056وفيقهقفوره زاهي زينه68621805112

دمشق جامعة75.046حفصهالمحمد نجدات محمد زهراء68631807946

تشرين جامعة75.046نجاةقنجراوي ترخان دينا68641804967

دمشق جامعة75.043مريمالدين شرف فايز علياء68651801827

دمشق جامعة75.04حنانخضر الحاج عماد هللا عبد68661807661

دمشق جامعة75.033اسماءالمبارك جهاد مروه68671802705

دمشق جامعة75.03ريماالخطيب ربيع هللا عبد68681801678

حماة جامعة75.03وجيههادريس محمد حال68691805907

طرطوس جامعة75.026هدىبالل حسان الهدى نور68701807437

تشرين جامعة75.023آنايوسف يوسف ماري68711807998

طرطوس جامعة75.013هدىالسقر محمد لينا68721808176

تشرين جامعة75.01جورجينابلول عيسى مجد68731806216

دمشق جامعة75.01غادهالمصري عامر اكابر68741800296

البعث جامعة75.003فاطمهمهرات راسم نضال68751804514

دمشق جامعة75روالتوكلنا حسان محمد اويس68761808475

حلب جامعة75روعهخصيم كمال حال68771803427

البعث جامعة74.993رابعهالسليم ايسر عمر احمد68781803971

طرطوس جامعة74.986سوزانأحمد مصطفى مايا68791807244

دمشق جامعة74.976أميرهجي قلعه ايهاب آالء68801800068

طرطوس جامعة74.976نسرينديب علي جولي68811806622

تشرين جامعة74.976رانياالبصري االحمد زياد مرام68821805547

طرطوس جامعة74.973نواظرخضور محمد لين68831807213

دمشق جامعة74.973فاطمهالنجرس سليمان ايالف68841807573

دمشق جامعة74.973هندالحكيم ابراهيم محمد68851808083

البعث جامعة74.966حنانجحا طاهر هاله68861804536

حلب جامعة74.963ردهأحمد الدين نور محمد سعاد68871803539

تشرين جامعة74.96هيامغريب محمد علياء68881805315

دمشق جامعة74.96نجاحالفليح حسين احمد68891807557

طرطوس جامعة74.956وفاءزود ناصر مايا68901807260

البعث جامعة74.95عبيرفرح توفيق ريم68911804181

البعث جامعة74.95هدىقطيع معن آالء68921803925

دمشق جامعة74.946املالفاعوري احمد المجيد عبد68931801701

دمشق جامعة74.943هناءابوفخر وليم حال68941800760

دمشق جامعة74.943هنديهالصالح يوسف هال68951808269

البعث جامعة74.933روالمكنا الدين عالء فاطمة68961804321

تشرين جامعة74.93ثريامنصور سامر ابراهيم68971804665

دمشق جامعة74.926ميسالعمري عدنان لين68981802231

تشرين جامعة74.923رناكوسا اميل حسن68991804890

طرطوس جامعة74.92ميساءمصلح نصر رهام69001806796

طرطوس جامعة74.916أحالمعباس شوقي يونس69011807555

دمشق جامعة74.896امنهالمرطو المرتضى هيثم بثينه69021800456

حماة جامعة74.89خطرالسويدان محمد خديجه69031805927

حماة جامعة74.886براءهقاسم الكريم عبد زكريا69041806001

دمشق جامعة74.883نوريهالحمد العزيز عبد غاده69051807682

دمشق جامعة74.88منورشربجي احمد يامن محمد69061802633

البعث جامعة74.876داليدااالبراهيم فراس جعفر69071804057

حلب جامعة74.873ا يهكيالي ياسر جاد محمد69081803757

طرطوس جامعة74.873غادهجديد علي نور69091807429
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طرطوس جامعة74.866سلوم اخالصبيطار وليد نقوال69101807414

دمشق جامعة74.863ثناءحميدي محمد ايهم69111800422

دمشق جامعة74.86ايلينالطحان نبيل كريستين69121802096

دمشق جامعة74.86هديةالحسين الجعاطة كنامة محمد69131807714

تشرين جامعة74.86سلمىصالح عارف بتول69141804755

طرطوس جامعة74.86منىغانم عدنان زينه69151806875

دمشق جامعة74.856آمنهالصالح عبدهللا الشيماء69161807570

دمشق جامعة74.856منىالحضوه زياد طارق69171801611

تشرين جامعة74.85سمرزهرة سمي آيه69181804646

دمشق جامعة74.846ميلياصالح أصف جعفر69191800636

دمشق جامعة74.84سوسنخربوطلي لؤي أحمد عزت محمد69201802566

حلب جامعة74.836وردهالعلي محمد حسن69211808277

تشرين جامعة74.836بهيهارمنازي اديب محمد ريما69221805069

البعث جامعة74.83ميساءالمحمد الدين نور بتول69231804022

تشرين جامعة74.83مهاالمفلح مروان اسماء69241807569

دمشق جامعة74.826سهادالخطيب أحمد محمد69251802493

طرطوس جامعة74.826حنانامون فايز حال69261806665

تشرين جامعة74.826فردوسشعبان عمار حال69271804908

تشرين جامعة74.823سناءفضه غازي احمد69281804676

حلب جامعة74.823سميةالكرمو أحمد امامه69291807973

دمشق جامعة74.813سهيرقيمر حبيب عال69301808227

طرطوس جامعة74.81ازدهارعيسى عدنان سوسن69311806951

دمشق جامعة74.803ريمهالطحان فيصل إيمان69321800135

دمشق جامعة74.803ايفاالصيادي الطه طالل عبدهللا69331807665

دمشق جامعة74.8ايمانقدادو علي دعاء69341800900

حماة جامعة74.8اعتناءابراهيم فهد نوى69351806317

تشرين جامعة74.796رابيهملحم غيث لينا69361806197

دمشق جامعة74.79سناءقطيش يحيى شذى69371807901

دمشق جامعة74.79بورانالعثمان محمد يمان محمد69381802639

دمشق جامعة74.79هالهبحصاص نايف نور69391802958

دمشق جامعة74.783اميرهقبالن اسعد نوران69401803021

دمشق جامعة74.773سناءراس ابو بسام صبا69411801582

تشرين جامعة74.77بديعةالورعة يوسف روان69421805049

تشرين جامعة74.766فاتنمعال سامر مايا69431805476

دمشق جامعة74.756فادياناصيف الرحيم عبد عالء69441801775

دمشق جامعة74.756زينبقصاص ماجد ملك69451802786

تشرين جامعة74.753حياةصالح مخلص توفيق69461805873

حماة جامعة74.75ابتسامالمصطفى يحيى راما69471805945

تشرين جامعة74.746سوسنديب جعفر زهره69481805073

دمشق جامعة74.736دارينعيسى فجر ملهم69491802788

دمشق جامعة74.733عفافسبيهي نزار ريما69501801273

البعث جامعة74.726سوسنالفاضل نزيه رند69511804159

دمشق جامعة74.7جليلهالسلوم حايف روان69521801202

دمشق جامعة74.696منىشحادة غسان محمد69531802456

دمشق جامعة74.693الهامعلي انتصار إيفا69541800131

دمشق جامعة74.68فدوىالمحارب حسن احمد69551800223

دمشق جامعة74.666عنبريهعلي احمد رياض مروه69561802703

تشرين جامعة74.663ميساءيوسف عادل عال69571805244

طرطوس جامعة74.656ابتسامحمود شفيق محمد69581807279
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البعث جامعة74.656ناريمانعساف جورج ناتالي69591804499

دمشق جامعة74.653صفيةجواد علي ميسون69601808263

تشرين جامعة74.653الهامبشاره نهاد ليث69611807201

تشرين جامعة74.65لوسيجبور خالد جنا69621806597

دمشق جامعة74.643زبيدةالسعدي نبيل حسني محمد69631802535

طرطوس جامعة74.633بسماسعد رباح ليديا69641807203

تشرين جامعة74.63هناديبوزو محمود شمس69651805187

دمشق جامعة74.626عريفهحسين حميد ليث69661802213

دمشق جامعة74.623هنودالدعبل محفوظ ايناس69671800408

حماة جامعة74.613سمرعباس توفيق رغد69681805968

دمشق جامعة74.613صونياجبران عازر جيني69691800705

دمشق جامعة74.61نجودالشرع نادر ريم69701801264

طرطوس جامعة74.606إيمانحموي معال فلك69711807135

تشرين جامعة74.606سحرشاهين ادريس رفيف69721806784

تشرين جامعة74.606عبيرحلو وهيب ربيع69731804994

دمشق جامعة74.59وفاءالعتمه بالل وعد69741803158

دمشق جامعة74.586امالسكيكر سامر نغم69751802924

طرطوس جامعة74.583سوسنحسن اياد اسماعيل69761806476

دمشق جامعة74.583يسراخونده خليل محمدبالل69771808258

طرطوس جامعة74.58سعادمحفوض علي شيم69781806976

دمشق جامعة74.573عائشهالمحمود محمد اسماء69791800283

دمشق جامعة74.57ماشاءهللاكري ادريس جودي69801800677

تشرين جامعة74.57عبيركنعان يائيل نغم69811805628

تشرين جامعة74.56ميساءخميس شيخ زياد لجين69821807875

دمشق جامعة74.56منىحمزات شحادة فرح69831802027

دمشق جامعة74.56هيفاءالبلخي بشار حنين69841800792

دمشق جامعة74.553رانيةشالح سامر باميال69851800433

دمشق جامعة74.55هناءالضاهر جمال ميار69861802846

طرطوس جامعة74.543هالهمرهج ابراهيم ضحى69871806991

دمشق جامعة74.54اسماءالسواح فايز محمد ماسه69881802309

حماة جامعة74.536غفرانعرواني طالل نوال69891806307

طرطوس جامعة74.526منالحسن أديب حال69901806667

حلب جامعة74.526ايفاقندلفت جورج سامر69911803518

البعث جامعة74.523كوكبنصار منصور حنين69921804109

دمشق جامعة74.52سميهالحموي نصر محمد69931807931

دمشق جامعة74.513ميرفتالداية ماهر محمد وسام محمد69941802624

تشرين جامعة74.513مياسهشاهين هيثم سالفه69951805154

دمشق جامعة74.513نوالغصن حسن مروى69961808105

تشرين جامعة74.503جانيتبك خير نائل جنان69971804841

حماة جامعة74.503هاالزين مروان بانه69981805832

دمشق جامعة74.5نيروزسرور أحمد مصطفى69991808663

حماة جامعة74.5جماناالصالح زياد آيه70001805785

البعث جامعة74.5عبيرمندو نزير محمد فرح70011808594

حماة جامعة74.5جواهرحبيب محمد نجاح70021806299

البعث جامعة74.496ليلىالمطرود عالم نور70031807754

دمشق جامعة74.496ماريخشوف وليد ميار70041802848

طرطوس جامعة74.496هيامحمود نزار مايا70051807251

دمشق جامعة74.49اسماءأبوجيش محمد جهاد70061800658

تشرين جامعة74.483مرفتشعبان يحيى رنيم70071805024
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حماة جامعة74.46إيمانريحاني أيمن هاني70081806321

طرطوس جامعة74.453نداالالطي الياس كارين70091807146

دمشق جامعة74.446وصفيهالعليوي محمد فاطمه70101801994

تشرين جامعة74.433عائدهدرباس نزار ياسمين70111805729

دمشق جامعة74.43حياةهدوان محمد حسن70121800732

طرطوس جامعة74.42عاطفهسليمان غسان دانيال70131806721

دمشق جامعة74.413هندالهبل هشام قصي70141808238

البعث جامعة74.41ربامرعي وحيد معاذ70151804469

حلب جامعة74.41حليمهالحسي شيخو أحمد70161803277

حماة جامعة74.406هدىمحمد قره أحمد ياسر70171806359

البعث جامعة74.403حسنالمصري نبيل فراس70181802019

تشرين جامعة74.4لوسينسلوم محمد كنده70191805409

دمشق جامعة74.396سلوىالشعار لؤي ضياء70201801599

حلب جامعة74.396فاطمةمقدود علي خديجة7021168951

دمشق جامعة74.386امنهكربوج العزيز عبد احمد70221800204

دمشق جامعة74.386ناهدمحمد فيصل هيا70231803124

دمشق جامعة74.383راغدةعبيد حاج أحمد دعاء70241800901

تشرين جامعة74.38يسرهخضور اسامه حيدره70251804937

دمشق جامعة74.38سناءاحمدالمنصور عامر احمد70261807556

تشرين جامعة74.373انتصارسالمه هيثم بلسم70271806564

تشرين جامعة74.373منالالسوسي فراس ابراهيم70281804667

تشرين جامعة74.373سوسنبلول قيصر تيما70291804806

دمشق جامعة74.37سوسنعريج محمد مضر70301802745

دمشق جامعة74.356ليناالدين نور بسام تمام70311800595

دمشق جامعة74.346اميرهالبيك احمد سالم70321801429

دمشق جامعة74.346انتصاريوسف عماد زينب70331801316

دمشق جامعة74.336عبيرندم سامي ريم70341801255

طرطوس جامعة74.326مثيالبلول حكيم حيدره70351806694

دمشق جامعة74.326سمروسوف جهاد نور70361802948

تشرين جامعة74.323ساميهحمود سهيل آيه70371808335

طرطوس جامعة74.32خديجهبالل محمد زينب70381806870

دمشق جامعة74.31مريمالياسين غسان تغريد70391800583

تشرين جامعة74.31فدوىسليمان مختار العابدين زين70401808366

دمشق جامعة74.31منالالداهوك خلدون تيماء70411808205

دمشق جامعة74.306حسنيهالديوب عدنان آيه70421808190

دمشق جامعة74.3صفاءحسحس فراس روان70431808545

دمشق جامعة74.293سرابموسى محمد راما70441800965

تشرين جامعة74.29لبنىاحمد سيد عمر كريم70451805403

دمشق جامعة74.29كاملةحيدر رضا أحمد7046168900

دمشق جامعة74.286نبراسخديره حازم مالك70471802777

تشرين جامعة74.283غنوهبوشي احمد صبا70481805197

حلب جامعة74.283دولهمحمود توفيق محمود70491807968

طرطوس جامعة74.28اوليفياسليمان عماد بالل70501806562

تشرين جامعة74.27نعيمهاسماعيل مشهور علي70511808467

دمشق جامعة74.266منىالجاموس محمد هدى70521803077

البعث جامعة74.266ليزاالسليم نزار نور70531804528

حماة جامعة74.263بشرهالحسون فاروق ظالل70541806082

حماة جامعة74.253عبيرمجر أسامه مجد70551806221

دمشق جامعة74.246منالالسكر فهد هديل70561803085
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طرطوس جامعة74.24كوكبعليان تميم ابراهيم70571806457

طرطوس جامعة74.23رميالعلي كمال يوسف70581807541

تشرين جامعة74.226زينهخيربك مهند ثابت70591804811

دمشق جامعة74.22مريمكردي محمد فاطمة70601801991

دمشق جامعة74.216ابتسامزيتون احمد محمد70611802401

دمشق جامعة74.213توفيقهوسوف عقل هللا هبة70621803050

طرطوس جامعة74.206فيروزمنصور منصور جنى70631806602

دمشق جامعة74.206فاطمهموسى الحاج وائل مرام70641802678

دمشق جامعة74.206أمينهالعبدون االحمد غسان هيا70651807762

البعث جامعة74.193نوالعلي علي آيه70661803948

البعث جامعة74.19رفاهالخالد جعفر صبا70671804244

دمشق جامعة74.18صفاءالخطيب عرفان محمد مؤيد70681807925

حماة جامعة74.173ريمالعلي خالد احمد70691805799

دمشق جامعة74.166ليناغصب ايلي اسعد70701800277

طرطوس جامعة74.163رجاءيونس حسن مرح70711807332

البعث جامعة74.16ليناسعاده الياس بشرى70721806557

تشرين جامعة74.153نبالرزق معن هيا70731806341

دمشق جامعة74.15خديجةقيشاني جميل حمزة70741700786

طرطوس جامعة74.12مفيدهموسى خضر مي70751807370

دمشق جامعة74.116حنانجزان نزار راما70761807944

تشرين جامعة74.113غاناحسن قصي لمي70771805423

دمشق جامعة74.11ميادهرباطه الحميد عبد رهف70781801162

دمشق جامعة74.096ايمانحيدر ماهر لجين70791802177

طرطوس جامعة74.093مادلينحنا بشار جوزيف70801806620

طرطوس جامعة74.093اخالصمحمود محمود جولي70811806623

دمشق جامعة74.086ناديهالحاج متعب تسنيم70821800569

البعث جامعة74.086اخالصجروس رياض رانيا70831804140

دمشق جامعة74.08رتيبهالبيطار شفيق محمد صفاء70841807820

دمشق جامعة74.073ميساءغيبه كمال محمد هال70851803097

دمشق جامعة74.063مهاالحالق يوسف قاسم70861802050

تشرين جامعة74.063اروىزيفه عمار أسامه70871804598

تشرين جامعة74.063ميادهقبقلي هواش تاج70881805867

تشرين جامعة74.05فلايريوسف طهران غاده70891805339

دمشق جامعة74.046أملالضميري عبدهللا موسى70901802839

طرطوس جامعة74.043جميلةحسين معين نايا70911807395

دمشق جامعة74.03روعهالعزيز عبد علي تاال70921807947

حلب جامعة74.016رابعةرحمون الحاج خالد مؤيد70931803709

طرطوس جامعة74.003هنادييوسف طالب سلمان70941806922

تشرين جامعة73.986ليناايوب علي جعفر70951804818

دمشق جامعة73.98رائدهجمول علي حسن70961800727

تشرين جامعة73.973داللديوب فائز راما70971804984

البعث جامعة73.97هدىمعيني خالد محمد ابراهيم70981808293

دمشق جامعة73.966كوثرحوري محمد اريج70991800255

دمشق جامعة73.966رناحسابا اكرم خليل71001800848

طرطوس جامعة73.956براءهديوب نعمان محمود71011807326

تشرين جامعة73.953رباحسعديه مصطفى اغيد71021804694

دمشق جامعة73.953املجمعه الدين عماد عمر محمد71031802580

تشرين جامعة73.95بديعهجوالق ياسر عمر71041805324

دمشق جامعة73.936ناديةحامدي جمال شام71051801518
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طرطوس جامعة73.916لميسسلمان علي العابدين زين71061806852

طرطوس جامعة73.913زبيدهحمود سهيل آيه71071806438

تشرين جامعة73.91سوسنجمل حسان بتول71081804758

حلب جامعة73.906بشرىنعساني وائل محمد ايمان71091803350

تشرين جامعة73.906منالعلي قره حسيب زينب71101805088

دمشق جامعة73.906وصفيهالقالب مطيع هبه71111803066

دمشق جامعة73.903فاطمهالحريري ناصر عبدالرحمن71121801710

دمشق جامعة73.903هدىالجاجه عمر هناء71131803112

حماة جامعة73.903لوريسناصر فايز جيما71141805892

تشرين جامعة73.9سوسنالخزاعي عالء كامل71151805392

دمشق جامعة73.9نورماعساف نايف لين71161802256

تشرين جامعة73.896داللإبراهيم أسعد نغم71171806306

دمشق جامعة73.89باسمهسوقيه ماهر محمد ياسمين71181803199

دمشق جامعة73.89ابتسامالعوض نضال عمار71191807674

حلب جامعة73.88جاكلينعمرايا عمار باسل71201803355

حلب جامعة73.876نجاحالسلوم جمال مجدي71211807955

دمشق جامعة73.873نجالءمسور ريبر جوانا71221807599

تشرين جامعة73.863منارموسى ايمن جودي71231804846

تشرين جامعة73.853يسيرهمحمد مخلص جمان71241805883

تشرين جامعة73.846سحرمرعي طالل آيه71251804643

تشرين جامعة73.846سلوىالخطيب درويش مريم71261805564

البعث جامعة73.846نزيههخلوف جودت آيه71271803957

حلب جامعة73.843سمربالي ازاد جودي71281803408

حماة جامعة73.836آمالقدار عيسى مايا71291806215

البعث جامعة73.826لمىورده هيثم رواد71301808037

تشرين جامعة73.823بلسممعروف ابراهيم حسن71311804892

دمشق جامعة73.82انتصافالفروان باسم وئام71321803145

تشرين جامعة73.816ليلىالعلي علي محمد7133168880

دمشق جامعة73.81ماويهيوسف عماد زين علي71341806135

البعث جامعة73.81هندعبود الناصر عبد أالء71351803928

دمشق جامعة73.81لمياءحسين السيد محمد شهد71361808747

دمشق جامعة73.806رويدهتركمان الكريم عبد آمال71371800085

دمشق جامعة73.8هزارقرعوني صبحي محمد نور71381802980

دمشق جامعة73.8صفيةحميد حمود غفران71391808670

دمشق جامعة73.8ملكهالحالق محمدسمير ياسين71401808505

حماة جامعة73.796فاطمالحمود ابراهيم رشا71411805957

طرطوس جامعة73.793زينهعمران محسن محمد71421807311

تشرين جامعة73.793مهانوفل تيسير بانا71431804745

البعث جامعة73.793روضةحمدان سطام هيفاء71441804555

طرطوس جامعة73.783شمسهعلي غانم يحيى71451807517

دمشق جامعة73.78وصالسعيد محمود روان71461801205

دمشق جامعة73.78هناءالمحمد العزيز عبد محمد71471802457

دمشق جامعة73.766فدوىعمايري محمود انس71481800371

حماة جامعة73.76سميرهعون سلمان لين71491806193

تشرين جامعة73.76سميعهطه عماد ساره71501805133

البعث جامعة73.75ميساءونوس رمضان صبا71511806072

دمشق جامعة73.746ردينةشهابي الناصر عبد شهد71521801546

دمشق جامعة73.746هيفاءالعاقل بشار الرحمن عبد71531801649

طرطوس جامعة73.736منىضوا مزيد محمد71541807309
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طرطوس جامعة73.73حنانبالل محسن يمامه71551807533

تشرين جامعة73.726مريمهالل الدين كمال كندة71561805408

تشرين جامعة73.713محاسندرويش عبدالهادي جودي71571804847

طرطوس جامعة73.713ميرناخلوف اياد آنا71581806414

دمشق جامعة73.713وسميهاسماعيل محمود نرمين71591807748

طرطوس جامعة73.713ميادةحمود الدين نصر رفاه71601806783

دمشق جامعة73.713هدىاللحام سليمان إنجي71611800104

تشرين جامعة73.71سعاتنده علي صبا71621805201

دمشق جامعة73.706خانممحمد لقمان خناف71631800857

تشرين جامعة73.706سالمحسن توفيق رنا71641805015

دمشق جامعة73.706سناءالعال عبد محمد ديمه71651800933

دمشق جامعة73.7ميساءرضوان أركان شمس71661808695

دمشق جامعة73.7ابتسامشاه طالب محمد عباس محمد71671808110

البعث جامعة73.693امينهالدنيا علي رزان71681804143

حماة جامعة73.686آنينجار رامي ريتا71691805986

دمشق جامعة73.686منىاحمد احمد هبه71701803063

تشرين جامعة73.686منىابراهيم مالك حيدر71711808353

طرطوس جامعة73.683نادياسليمان محمد نور71721807428

تشرين جامعة73.673اميرهاسماعيل عادل محمد71731805509

حماة جامعة73.67سحرشعبان شعبان اسراء71741805811

طرطوس جامعة73.666فدوىحماده حسان مايا71751807257

دمشق جامعة73.653ليزامسوح نبيل ماريا71761802287

البعث جامعة73.64سالمهامين مالك بسمه71771804029

حلب جامعة73.633امينةالعيسى احمد راما71781803459

دمشق جامعة73.63هبهكالس جهاد عبير71791801720

البعث جامعة73.626دانيهالدين شرف مرهف رهف71801804164

طرطوس جامعة73.626نهىغانم علي بتول71811806529

طرطوس جامعة73.62غيداءالخدام علي ريم71821806831

تشرين جامعة73.606كوثرعيسى علي اراس71831807564

دمشق جامعة73.603صفاءعمر ابو ياسر عمار71841801831

دمشق جامعة73.6ندىالشواف يوسف رياض71851808549

دمشق جامعة73.6منالسويدان رفعت علي71861801804

دمشق جامعة73.59رجاءرباح ابو اسعد لين71871808240

طرطوس جامعة73.586سوسنالعلي صالح رغد71881806778

تشرين جامعة73.57صباحملحم علي زينب71891806869

دمشق جامعة73.566ماجدهالعساف عادل رند71901801120

دمشق جامعة73.566باسمهكوكه خير محمد أنوار71911800114

طرطوس جامعة73.56سلوىعيسى الناصر عبد هديل71921807464

دمشق جامعة73.553ايمانالعمارين حسن رغد71931801064

دمشق جامعة73.546سمررزق مهدي لينا71941802263

طرطوس جامعة73.536سعادعباس عباس آيه71951806446

دمشق جامعة73.536ختامحوراني معتز جودي71961807780

تشرين جامعة73.533ماجدولينجليكو سليمان علي71971805290

طرطوس جامعة73.523عائدهالرحمن عبد ناصر حيدر71981806691

دمشق جامعة73.523جليلهاليوسف طلعت هيثم71991807764

تشرين جامعة73.52جوالنغصن مالك علي72001805267

حلب جامعة73.516هزارقباني مازن محمد عبدالرحمن72011807978

طرطوس جامعة73.51وفاءعيسى منذر رشا72021806773

دمشق جامعة73.503لبانهجحجاح دريد مظهر72031802751
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دمشق جامعة73.503نجاحالفتاح عيسى بسام72041807595

دمشق جامعة73.5داللصوان رضوان مروه72051808546

دمشق جامعة73.496جيالنالصالح عمار شيماء72061801568

حماة جامعة73.493هندالعموري القادر عبد اسامة72071805809

حلب جامعة73.486فدوىشعبان يسار هللا هبة72081807449

البعث جامعة73.48فاديهحسن أكرم آيه72091803949

حماة جامعة73.48وصالالعبود عبود آيات72101807584

دمشق جامعة73.48بشرىالعثمان محمد الحاج محمدتوفيق امجد72111800341

طرطوس جامعة73.476عبيرتفاحه نضال مايا72121807248

دمشق جامعة73.47وسيمهخليل عبدالعزيز آالء72131800067

حماة جامعة73.466ريمالعثمانلي علي نجاح72141807747

البعث جامعة73.466مايدهالتكروني يوسف محمد72151804426

دمشق جامعة73.463ريمهطرابه ابو غسان آالء72161807940

دمشق جامعة73.46اشواقيوسف غازي امين72171800358

طرطوس جامعة73.456غادهمعروف ايمن بتول72181806530

طرطوس جامعة73.453ندىابراهيم عبدالرحيم يزن72191807529

البعث جامعة73.453وردغانداؤد صالح سالف72201808311

دمشق جامعة73.44نوالالظاهر محمد ضحى72211808223

تشرين جامعة73.416زكيهمحفوض محمد ربا72221806763

دمشق جامعة73.416مديحةنصر فوزي غيداء72231801968

طرطوس جامعة73.413نعمىحسن علي محمود72241807322

حلب جامعة73.41عبيرالحمود الرحمن عبد رزان72251808069

دمشق جامعة73.403الهامالجواد عالء الرحمن عبد72261801660

تشرين جامعة73.396ديماعيسى موفق علي72271808389

طرطوس جامعة73.393خيزرانابراهيم احمد زينا72281806859

دمشق جامعة73.393هدىالتباع محمد نور محمد72291802618

تشرين جامعة73.39رشاوليد هيثم احمد72301804681

البعث جامعة73.386سورياحالق ياسين ماريه72311802299

دمشق جامعة73.383ايمانصيصان ماجد دانيه72321800886

طرطوس جامعة73.383رحابيونس الدين سيف حال72331806666

دمشق جامعة73.373نجلهالخليل مهند رغد72341801063

دمشق جامعة73.356سميرهالسواد عدنان ليث72351807694

تشرين جامعة73.353زهرهداود عماد نور72361805656

تشرين جامعة73.353امتثالعجيب محمد ساره72371808371

تشرين جامعة73.35الهامالحسن آمر احمد72381804679

تشرين جامعة73.35نوريهجمعه عبدالقادر شيماء72391808380

دمشق جامعة73.346فلكالزامل غازي رغد72401801092

تشرين جامعة73.343تماضرصقر هشام جابر72411804814

دمشق جامعة73.343نهىالحجار فواز محمد غيث72421801965

تشرين جامعة73.34غينيارمضان يوسف شهد72431808378

دمشق جامعة73.336فايزةحميد صالح ايناس72441800405

تشرين جامعة73.333سهيراغا حسن زهير محمد72451805523

دمشق جامعة73.33حناناالفغاني عدنان دعاء72461800908

دمشق جامعة73.326ايمانالبغدادي علي أبي محمد72471802501

تشرين جامعة73.323سناءالطويل ابراهيم سدره72481805147

دمشق جامعة73.32أميرهالحمادي العلي طالل آيه72491807587

حماة جامعة73.31نصرهالعلي احمد هللا عبد72501806096

حلب جامعة73.3عكيدي ثناءمكيس محمد ريم72511808570

تشرين جامعة73.3رتيبهشريف خليل حال72521808350



التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2019-2018الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

 العالي التعليم وزارة

الدوام جامعةالفرز معدلاألم اسمالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسلي رقم

البعث جامعة73.293ردينهشيخ منيب ساندي72531804215

تشرين جامعة73.273نهلهالنوا جاسم أنس72541804623

دمشق جامعة73.27مريمشما خالد ايمان72551800398

تشرين جامعة73.26وفاءرسوق معين مريم72561805555

دمشق جامعة73.25صباالقوجه علي زينب72571801320

طرطوس جامعة73.24هناديعلي مدين مايا72581807258

تشرين جامعة73.24فداءاحمد آصف حكيم72591804903

طرطوس جامعة73.233نهادغانم انيس بتول72601806528

دمشق جامعة73.206يسرههللا عوده ايمن محمد سلمى72611801443

حلب جامعة73.2محناية ريمحمندوش يوسف بيان72621808575

تشرين جامعة73.196انعامعلي رياض حبيب72631804879

دمشق جامعة73.19لودهمخول نبيل شادن72641801510

دمشق جامعة73.19ليندامحسن عماد دانيال72651800879

تشرين جامعة73.19هدىقرباش عادل زينب7266168995

حماة جامعة73.19حنانشنتوت محمود قمر72671806171

حماة جامعة73.186نهيدةاليوسف محمدوليد عفراء72681806111

دمشق جامعة73.186امالرحمة ابراهيم نسرين72691802914

دمشق جامعة73.183فاطمةالبسطاطي محمدعدنان رانيا72701801010

دمشق جامعة73.173روجيناوسي حمي شيرمان72711801561

دمشق جامعة73.16خلودتدمري ناصر همام72721803105

دمشق جامعة73.156ليناالحلبي حسام شام72731801522

حماة جامعة73.14سميحهعراض رفيق هيفاء72741806347

طرطوس جامعة73.136انتصارحسين خليل ايهاب72751806513

البعث جامعة73.136هيفاءمرين أيهم نينار72761804532

طرطوس جامعة73.13يسرىداود علي رهف72771806806

تشرين جامعة73.123غصونبدران فائز خضر72781808355

دمشق جامعة73.116رثامالمحمد الحميد عبد العابدين زين72791807636

دمشق جامعة73.11عبيرهللا العبد هللا فضل الحسن72801800308

تشرين جامعة73.096نهاليوسف توجيه حمزه72811804917

دمشق جامعة73.096هناءالقضماني شريف أيهم72821800177

دمشق جامعة73.096نبيلهعون حسين زهراء72831801289

حماة جامعة73.093منالعمار سلمان محمود72841806254

حلب جامعة73.086فاطمهمحمدالحسن محمد يحيى يوسف72851803909

دمشق جامعة73.083ابتسامالعك باسل اناغيم72861800361

دمشق جامعة73.083احالمقشوم زاهر محمد رؤى72871800951

دمشق جامعة73.073هتافسالم اياد عادل أحمد72881800026

دمشق جامعة73.073لوناصادق يونس أحمد محمد72891807709

دمشق جامعة73.07نجودالحمود حمود محمد72901807718

دمشق جامعة73.063صالحةزقزق بسام ديما72911800921

دمشق جامعة73.063سميهالجراقي محمد عالء72921807787

دمشق جامعة73.053نازكالشقا علي هللا هبة72931808268

البعث جامعة73.05مريمبالل آصيف رغد72941804153

دمشق جامعة73.046رزانممشوق الحموي حسام مؤيد محمد72951802600

دمشق جامعة73.026ابتسامغانم علي احمد72961800205

تشرين جامعة73.02غاليهسلوم اسامه مريم72971808405

البعث جامعة73.01روالسلوم بشار اميلي72981803991

دمشق جامعة73.01ازدهارغانم عاطف رشا72991801042

طرطوس جامعة73.006حنانالمحمد نضال حنين73001806685

تشرين جامعة73.003زينبعكو مالك الملك عبد73011805229
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حلب جامعة72.993ضحىصباهي الستار عبد قمر73021803679

دمشق جامعة72.993سهادبركات حسن قمر73031802068

دمشق جامعة72.99نجوهنكد سامر ألفت73041800075

طرطوس جامعة72.99ضياءحمشدو رياض محمد73051807308

طرطوس جامعة72.99عفافكامله صفيان لين73061807218

دمشق جامعة72.986رغدبركات زاهر هشام73071803093

دمشق جامعة72.97خالصهاآللوسي محمود رامه73081801002

دمشق جامعة72.97رويدهقاسم بالل مجد73091802373

دمشق جامعة72.96حنانسعيد بسام دانا73101800864

دمشق جامعة72.96رسميهالخليل عزيز روجيه73111801212

دمشق جامعة72.936سميةفطامة طاهر موسى7312168947

حلب جامعة72.933كارالاسمر حليم ماريا73131807960

البعث جامعة72.926ميادهالقشعم الحكيم عبد دعاء73141808067

تشرين جامعة72.923غادهحداد جرجي عيسى73151805338

دمشق جامعة72.903صفاءبالن فريد زينه73161801325

تشرين جامعة72.88اكتمالميا عزيز أحمد73171804593

طرطوس جامعة72.87منارحمود جودت زهرة73181806844

تشرين جامعة72.87غيداءحسن سليمان غزل73191808093

حلب جامعة72.866مهامروش مصطفى أحمد73201803286

حلب جامعة72.853رهفباكير سيد عماد ملهم محمد73211807974

دمشق جامعة72.84غادهعايد رياض ساره73221807639

دمشق جامعة72.83لويزهالصافتلي محمود زينب73231801310

حلب جامعة72.82هاالبرهان حجازي حسني رهف73241803485

دمشق جامعة72.813ملكهالصالح عواد محمد73251802384

حماة جامعة72.81صفاءبدوي ديبان محمد73261806232

تشرين جامعة72.806فايزهمرتكوش رفيق مايا73271805467

تشرين جامعة72.806سورياعمار غياث هبة73281805682

تشرين جامعة72.803سوالفاسميا هشام خليل73291808356

تشرين جامعة72.8صباحكوسه محمد عمار73301808722

دمشق جامعة72.8أسد مارلينحنا نبيل يارا73311808652

حماة جامعة72.8الحزواني ندىالحالوه أحمد نجيب محمد73321808560

تشرين جامعة72.8يمنطه يحيى دنيا73331804958

دمشق جامعة72.796هدىالرفاعي سعدي يزن محمد73341802636

طرطوس جامعة72.79زهورمرهج احمد بتول73351804023

دمشق جامعة72.79ريمالكريم نسيم خضر73361807614

طرطوس جامعة72.79فاديابشاره عاطف فارس73371807116

حماة جامعة72.776ظاللالحايك مخلص ريتا73381805987

طرطوس جامعة72.75رحابصالح ايمن مرح73391808097

دمشق جامعة72.746عطورطاره ابو خالد نورهام73401803027

تشرين جامعة72.73ندىالخضر السالم عبد زياد73411805074

البعث جامعة72.716لمىديوب سمير نانسي73421804502

حلب جامعة72.7قرقناوي ليناالمهاوش محمد ابراهيم73431808709

طرطوس جامعة72.7بدوراحمد السيد يوسف لودا73441807194

دمشق جامعة72.7سوسنالزبداني خلدون آية73451808679

دمشق جامعة72.696نوالالعبدالعزيز ابراهيم رزان73461807625

دمشق جامعة72.69خلودشمعون جورج مي73471807745

دمشق جامعة72.686منىالعبدهللا حسين مهند73481802832

تشرين جامعة72.67غصونخطيب الرحمن عبد وسيم73491805715

طرطوس جامعة72.67يسرىزيدان هيثم سيلين73501806957
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دمشق جامعة72.67فاطمههللا عبد احمد محمد73511802385

دمشق جامعة72.656عبيرشلهوب ثائر آيه73521800145

طرطوس جامعة72.653عائدهابراهيم عزت لين73531807211

طرطوس جامعة72.65ميساءحسن ماجد حسن73541806640

دمشق جامعة72.65خديجةصوفان يسين اسماعيل7355168946

طرطوس جامعة72.65جوسلينابراهيم منذر ابتسام73561806450

دمشق جامعة72.63زينهيعقوب موريس يعقوب73571803234

تشرين جامعة72.626بشيرهخليل نزيه حال73581804909

البعث جامعة72.62فيوليتنقوال ميشيل سيزار73591807867

دمشق جامعة72.62سيرينالنجار طاهر محمد الفتاح عبد73601801672

دمشق جامعة72.613نورالزكيمي بطرس فرح73611808235

طرطوس جامعة72.613نبيلةالهادي عبد حسن ريم73621806839

دمشق جامعة72.606سهيرهالعبيدالعبدهللا عبدالكريم عمار73631807677

دمشق جامعة72.603ثائرةالمدني غسان احمد73641800240

دمشق جامعة72.6ريماالجزائري الحسني زياد محمد بشر73651800500

حماة جامعة72.596ثناءالحسين غازي نور محمد73661806250

طرطوس جامعة72.593نادياخلوف حسن مريم73671807348

البعث جامعة72.586شريفهمنصور سمير اليسار73681808296

دمشق جامعة72.553سميرهبكر سلمان معاذ محمد73691802607

حلب جامعة72.55منىعاصي محمدمنير محمدمنيب73701803794

تشرين جامعة72.55غادهاحمد انور سمير73711805167

دمشق جامعة72.54باسمهاللواح أحمد فاطمه73721802010

البعث جامعة72.536ندىمصطفى ناصر مرح73731806258

تشرين جامعة72.516هدىالشنتا فيصل بشار73741804780

دمشق جامعة72.51غصينهعباس محمود لجين73751802163

دمشق جامعة72.51ناصرهالعلي ساعي الدين صالح رغد73761807628

دمشق جامعة72.506رانيهالكسم نضال براء73771800462

البعث جامعة72.5لينهنوايا ظافر الدين صالح73781808729

دمشق جامعة72.5نصرةالمطلق اعبيد شيماء73791808658

طرطوس جامعة72.493نجيبهصالح احمد محمد73801807283

دمشق جامعة72.473غادهالعربيد حسن ريان73811801231

حلب جامعة72.463ليناقاضي احمد فاطمه73821803668

دمشق جامعة72.436ايمانحجازي علي أريج73831800035

دمشق جامعة72.436ريمخماش محمدحسام ربى73841801022

حماة جامعة72.433داللاحمد مصطفى عبدالقادر73851807664

البعث جامعة72.426سمرالمحمد حسين وسيم73861804561

دمشق جامعة72.426هندالدوس العظيم عبد محمد73871802437

طرطوس جامعة72.406هدىالقدوس عبد حسين ريد73881806824

تشرين جامعة72.403ساميهفاروسي زياد مهند73891805583

طرطوس جامعة72.403ايمانمحمد ريان يارا73901808109

البعث جامعة72.4روعهالطياره هدوان رغد73911808591

طرطوس جامعة72.386فادياعدبا يوسف بتول73921806525

تشرين جامعة72.38سالفيهخيربك رامي نور73931805657

تشرين جامعة72.376سهامالوزه مازن جعفر73941804829

تشرين جامعة72.366فادياسميا صافي مايا73951807247

طرطوس جامعة72.356فدوىعبدالفتاح مروان ساره73961806893

دمشق جامعة72.346نازدارخلف ايمن االن73971800302

تشرين جامعة72.346علياحاطوري رمزة هبه73981806327

طرطوس جامعة72.33ميادهصيوح ابراهيم فرح73991808444
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دمشق جامعة72.31سماهريوسف علي حسان74001805897

حماة جامعة72.3مغمومة هدىالشامي محمود بالل74011808558

دمشق جامعة72.3ملكةالجاحد محمد مريم74021808520

دمشق جامعة72.296ايماننعيم صوان بسام غنوه74031801941

تشرين جامعة72.28رباهارون محمد هللا غيث74041807990

دمشق جامعة72.276سعادكمور مروان شادن74051807645

حلب جامعة72.276هناءلبابيدي غزوان امير محمد74061803752

البعث جامعة72.273ريمهحناوي سليم احمد74071805798

تشرين جامعة72.263نغمرضوان  اسامه نور74081808004

دمشق جامعة72.253سمرالفين حسن جنى74091800657

دمشق جامعة72.253رناالعربيد نضال زينه74101807937

دمشق جامعة72.24رنانابلسي الخالق عبد محمود74111802654

دمشق جامعة72.223مهايحيى الحاج عادل مالك74121802776

طرطوس جامعة72.223غادهحسن الدين خير خضر74131806711

دمشق جامعة72.216نجوىديب علي رشا74141801048

دمشق جامعة72.216دعدحسن اسامه سلمى74151808221

طرطوس جامعة72.213بيداءمصري علي الهدى نور74161807435

دمشق جامعة72.2ايمانالمسالمه يونس زينه74171808674

حماة جامعة72.183مريمالحسن الحميد عبد دعاء74181807617

تشرين جامعة72.18ظريفهنعيسه نضال رال74191805013

طرطوس جامعة72.18نوالالراعي حسين سوزان74201806944

دمشق جامعة72.176لماعرفه محمد أيهم74211800174

دمشق جامعة72.176ندوهجبل يحيى سها74221801476

دمشق جامعة72.173هتونالحريري ابراهيم نعمه74231802922

تشرين جامعة72.166سحريوسف فيصل بشرى74241808343

البعث جامعة72.166لميسسليمان كمال اسعد74251808295

البعث جامعة72.156ميادهالعلي سهيل يعرب74261804574

حلب جامعة72.146سالمةعرب عرب عائشة74271803589

حماة جامعة72.143زهورنجار جورج عبدو74281806105

تشرين جامعة72.143نهىغناجو  رياض مرح74291805551

حماة جامعة72.116سالمسيد عامر محمد سالف74301806027

دمشق جامعة72.106صالحهنصار ثاني حسام74311800723

دمشق جامعة72.103خلودحسن ابو نبيل طالل74321801618

حلب جامعة72.1نقو خياط سماحروميه احمد هديل74331808708

تشرين جامعة72.093رابيهشيبون قصي ريم74341805060

حماة جامعة72.093سهامبرام احمد الرزاق عبد74351806090

حماة جامعة72.093باسمهزيود العزيز عبد لور74361806186

دمشق جامعة72.07وفاءالفرخ محمدكمال حفصه74371800750

طرطوس جامعة72.066ليلىالعجي عماد ديمه74381808434

تشرين جامعة72.06سناءباشا فواز هادي74391808183

تشرين جامعة72.056وسامسعود اللطيف عبد غزل74401805349

البعث جامعة72.026غفرانعمران هاشم حنين74411805918

البعث جامعة72.023حميدهحمود الدين محي بتول74421808041

دمشق جامعة72.02جلنارالنويجي العلوش عماد محمد74431807721

تشرين جامعة72.01غفرانمحمود الوهاب عبد غزل74441805352

دمشق جامعة72خالدهعقيل جهاد براء74451800463

البعث جامعة71.996رويدهنادر فاضل ماري74461807225

طرطوس جامعة71.993اميمهمعال ابراهيم مازن74471807232

تشرين جامعة71.993هندسكريه خليل نور74481805651



التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2019-2018الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

 العالي التعليم وزارة

الدوام جامعةالفرز معدلاألم اسمالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسلي رقم

حماة جامعة71.986زكيهالوحيد عبدهللا بشرى74491805854

طرطوس جامعة71.976سمراسماعيل معين سومر74501806954

دمشق جامعة71.973نوارااليوبي مراد الدين صالح خالد74511800829

البعث جامعة71.973ميالءدراقي الرحمن عبد نجوى74521804507

دمشق جامعة71.953نايفهالدوماني ايمن رانيا74531801008

البعث جامعة71.95ثمرسلمان علي لمى74541804377

دمشق جامعة71.943كارولاشقر نقوال جاك74551800625

البعث جامعة71.94سمرجديد خليل علي74561804290

طرطوس جامعة71.926زينبعاصي سليمان احمد74571806462

تشرين جامعة71.923اطاللمريم بشار ريم74581805067

تشرين جامعة71.913فايزهآغا يعقوب منذر حنان74591804920

دمشق جامعة71.906روجينالفتيح عمار عاقل74601801628

دمشق جامعة71.903غزوةدباغية عمار مصطفى74611802731

دمشق جامعة71.903امنههيشان الخير ابو هديل74621803080

دمشق جامعة71.9منارسليمان عزات ليث74631808690

حلب جامعة71.886رانيهصباغ محمدانوارالدين سامر74641803519

البعث جامعة71.886امدالبرهوم سليمان أنسام74651808290

تشرين جامعة71.873جنانطبنجه محمد كريم74661805402

دمشق جامعة71.87داللونوس سليمان مايا74671802338

حلب جامعة71.863فاطمهطبق احمد حسين74681803423

طرطوس جامعة71.863رويدهسليمان عدنان ايهاب74691806514

طرطوس جامعة71.86نبيلهأسعد عماد بتول74701806532

طرطوس جامعة71.86عواطفاسود علي رزان 74711806371

تشرين جامعة71.856هديةمصطو مصطفى ريم74721805058

تشرين جامعة71.856ربابحمامي اسامه االء74731804698

دمشق جامعة71.846زيادةالعايش راشد سعد74741807642

تشرين جامعة71.83وعداحمد غياس رهام74751805028

دمشق جامعة71.83ثناءدرويش هايل محمد74761802395

البعث جامعة71.826سهامالدنكاوي يوسف احمد74771808294

تشرين جامعة71.823احالمعلي موفيد هديل74781807468

دمشق جامعة71.82رنادهماش سليمان شهد74791807650

البعث جامعة71.82زينهبدر محسن ريتا74801804177

حماة جامعة71.813ميساءهللا العبد محمد لينا74811806198

دمشق جامعة71.803سلطانهالعبدو محمد سالم74821801437

دمشق جامعة71.8خلودالوتار رياض أسماء74831808639

دمشق جامعة71.796فيحاءصيوح اسامه لين74841802244

دمشق جامعة71.793هيامالدين غرز محمد اليس74851800326

دمشق جامعة71.773خولهاالحمد مروان اسراء74861800271

طرطوس جامعة71.77فردوسسلمان عيسى لين74871807219

دمشق جامعة71.766نجاحالدين عز سلمان رند74881801121

دمشق جامعة71.763صالحهالسالمه ايمن بشرى74891807596

دمشق جامعة71.75انتصارعراج ابو صعيو محمد حنين74901800803

دمشق جامعة71.733عبيركيالي ابراهيم شذى74911807943

دمشق جامعة71.726حجليالحسين عزات ميليا74921802880

طرطوس جامعة71.716سوسنابراهيم ابراهيم إيناس74931806428

تشرين جامعة71.703يارهاالبراهيم مصطفى وائل محمد سنان74941807643

دمشق جامعة71.7هدىصيبعه المعين عبد سعاد74951808553

تشرين جامعة71.696نوارديب يوسف يحيى74961806361

دمشق جامعة71.683اكرامالمعيوف ايمن سالم74971801371
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دمشق جامعة71.673عنوفالبردويل اسماعيل جادهللا74981808206

حماة جامعة71.67آمالالحزواني وسام سالم74991808046

طرطوس جامعة71.656هيامسعد ابي جنا75001806594

دمشق جامعة71.653فلكالغش محمود مرام75011802674

تشرين جامعة71.65وروداحمد الدين عماد نور75021805662

دمشق جامعة71.65نجاحدرويش كميل يزن75031803230

طرطوس جامعة71.643ياسمينديوب عدنان مروة75041807337

حلب جامعة71.633رزانالعوده الشحاذة ياسر هللا عبد75051803612

دمشق جامعة71.633سعادعساف ابو بشار كنانه75061802113

حماة جامعة71.63فاطمهخضور الكريم عبد أالء75071805766

تشرين جامعة71.626هناءمحمود نزار روز75081805050

تشرين جامعة71.626ميسونمكيه سليم راما75091804977

حلب جامعة71.62روعهمبيض اسماعيل راما75101808279

تشرين جامعة71.613رناابراهيم عبدهللا حنين75111804927

دمشق جامعة71.613فادياالفاضل اسامه مايا75121802342

البعث جامعة71.61ليدياخليل موسى مارينا75131804399

دمشق جامعة71.606نهالالكفري فايز لينا75141802266

طرطوس جامعة71.6ماجدولينجبوري هللا رزق سوسن75151806949

دمشق جامعة71.593فاطمهحسن سراج لورين75161802192

طرطوس جامعة71.593انعامدال نزيه جهان75171806606

حلب جامعة71.59ديناالشب محمد رؤى75181803447

دمشق جامعة71.586ليناالحلبي رياض لبنى75191802157

دمشق جامعة71.583مفيدهدقه ابو صقر جواد75201800659

دمشق جامعة71.563ريمالعلي حسون لؤي حنين75211800796

طرطوس جامعة71.553عبيرابراهيم جهاد محمد75221807307

دمشق جامعة71.546هدىقنص موسى بتول75231800454

طرطوس جامعة71.546دليداعنقه نبيل ديب75241806731

حلب جامعة71.543ميرنازكو إدمون عبود75251807668

تشرين جامعة71.54ملكطريفي مصطفى ساره75261805127

دمشق جامعة71.536نظيرةحسون هيثم حسون75271800737

طرطوس جامعة71.533حنانمسعود ابراهيم محمد75281807294

طرطوس جامعة71.53ثرواتعلي فراس سوزانا75291808757

البعث جامعة71.526عدويهالعلي ابراهيم بتول75301804020

تشرين جامعة71.52هدىيوسف علي رهف75311805034

دمشق جامعة71.513هيفاءسليمان اكرم سندس75321801472

دمشق جامعة71.513ميادهيوسف سليمان زينه75331808172

دمشق جامعة71.513لبنىالحمود حاتم محمدسعيد75341802642

دمشق جامعة71.51ثراءالنوامه باسم بتول75351804757

تشرين جامعة71.51ليليانحنا بيير زينه75361805114

تشرين جامعة71.506نجوىمثبوت مزيد بانه75371804749

دمشق جامعة71.5غادهالحسين قصي أسامه75381808040

دمشق جامعة71.5منيرةغانم هادي أيهم75391808661

دمشق جامعة71.5ليناالمرعي معتصم مريم75401807733

البعث جامعة71.5شذىشاهين توفيق محمد آيه75411808725

دمشق جامعة71.496فاطمهبربور سليمان مها75421802826

تشرين جامعة71.496فائزهالدهن جالل سنابل75431808374

دمشق جامعة71.476املالصالح عدوان روان75441801197

تشرين جامعة71.46جواهرعلي الهادي عبد نور75451805646

دمشق جامعة71.46سهامالحمد احمد حمزه75461800774
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دمشق جامعة71.45ماجدهفطوم ثائر رغد75471801077

حماة جامعة71.436ايمانالسليمان واصل عال75481806113

دمشق جامعة71.433رشاالعطيه الياسين عامر براءه75491807594

طرطوس جامعة71.433هندسليمان علي محمود75501807325

البعث جامعة71.41نسرينحبوب عبدالرزاق شذى75511804236

تشرين جامعة71.41رجاءسلمان محسن ايمان75521804736

حلب جامعة71.41املكردي موفق روان75531703488

دمشق جامعة71.403شفاءحسين نزار ميس75541802871

دمشق جامعة71.4سالمزهرة رضوان هللا عبد75551808662

دمشق جامعة71.38ليناحسن وليد ديمه75561800934

طرطوس جامعة71.38رباضاحي بسيم حسن75571806647

دمشق جامعة71.376هدىحبيب أديب كامل75581802087

حلب جامعة71.373سميةصوفان زكريا العابدين زين75591803505

دمشق جامعة71.37سناءبغدادليان انطون تالين75601800560

دمشق جامعة71.366روزاعلي لقمان محمد75611807719

حلب جامعة71.356غادهالعمر اسماعيل مالك75621803714

حماة جامعة71.35سناءحربا أسامه احمد75631805805

تشرين جامعة71.343مريمحسن يوسف آيه75641804640

تشرين جامعة71.33فاطمهمصطفى زهير العابدين زين75651808365

تشرين جامعة71.326مهاعجيل شاكر تاال75661804797

دمشق جامعة71.323جونيتمحال احسان فضل75671802043

دمشق جامعة71.313صبحيهحمدان عثمان رند75681807948

طرطوس جامعة71.313فاطمهياسين محمد ياسين75691807512

حلب جامعة71.31شاديةدعدوش محمد رزان75701803468

دمشق جامعة71.296قادريهالعمر حسن أية75711800130

طرطوس جامعة71.29احالمكنعان صادق الهدى نور75721808450

تشرين جامعة71.28نزهةسلطانه علي أريج75731808331

تشرين جامعة71.27صفاءحسون ناهل الحسن75741804706

دمشق جامعة71.266ميادهجابر وليد فاطمه75751801995

دمشق جامعة71.263سوسنصبح حسام حنين75761800800

دمشق جامعة71.25منالالحمصي هيثم الحسن75771800309

دمشق جامعة71.246سهىالسلموني المنقذ سوريانا75781806054

دمشق جامعة71.236رجاءهللا العبد ابراهيم احمد75791800217

دمشق جامعة71.223جميلهدبس محمد احمد مجد75801802374

دمشق جامعة71.216بشيرهالشحف فهمي عالم75811801784

دمشق جامعة71.21جميلهدقه ابو احسان غدير75821801914

دمشق جامعة71.21يمامةبدير احمد مرام75831802677

دمشق جامعة71.206ختامالحسين حسين شام75841807917

حماة جامعة71.176اميهالطويل كمال حنين75851805916

تشرين جامعة71.173افراحشعبان لؤي ماريا75861806206

البعث جامعة71.163منالدله الهادي عبد رؤى75871808030

دمشق جامعة71.16لينداالسماره عدنان رزان75881801036

تشرين جامعة71.156صفاءعلي اكرم دعاء75891804955

دمشق جامعة71.15ابتسامابراهيم نزيه بتول75901800441

حلب جامعة71.143ريمةالمحمدالحسن عبدالرزاق حسين75911808278

تشرين جامعة71.133سالمعيسى رامز يارا75921805724

طرطوس جامعة71.12دعدسلوم عيسى علي75931807062

حلب جامعة71.12بشرىإبراهيم محمود عامر75941807967

تشرين جامعة71.113هدىصالح نزيه ندى75951807400
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حماة جامعة71.11نهلهالحسين محمود بشرى75961805853

دمشق جامعة71.106سناءجربوع لؤي قصي75971802058

حلب جامعة71.103فردوسعربيد محمد هشام75981808065

دمشق جامعة71.1ريماغنمه عبدالقادر تيسير زينه75991808123

دمشق جامعة71.1صباحالخضراء ضياء محمد قمر76001808509

تشرين جامعة71.096حليمهنعمان علي رباب76011804993

طرطوس جامعة71.096رباباسعد طالب هيا76021807478

تشرين جامعة71.09غصنسليمان جهاد تيماء76031806575

دمشق جامعة71.086هناءابراهيم ابراهيم نور76041802982

تشرين جامعة71.08بشرىعطور وليد نديم76051805622

تشرين جامعة71.076رفاهتعمري نضال ساره76061805135

دمشق جامعة71.076الهامالحميد عبد ياسر عمار76071801838

حماة جامعة71.066ليلىاالبراهيم ابراهيم محاسن76081806223

دمشق جامعة71.06غفرانسلما الكريم عبد بركات76091800474

دمشق جامعة71.053ابتساممحمود منيف ساره76101801347

دمشق جامعة71.036اسماءالنهار سعيد صفوان76111801592

طرطوس جامعة71.033سماهرنمنوم ماهر يارا76121807503

دمشق جامعة71.026سوسنالزامل فريد محمد76131802394

طرطوس جامعة71.013سوسنسالمه ثائر جان أحمد76141808057

طرطوس جامعة71.003وفاءعبود سليم علي76151807050

دمشق جامعة70.986ربابادريس محمد رهف76161805981

طرطوس جامعة70.983سناءاسعد علي يارا76171807498

دمشق جامعة70.973زينبالشعار سليم رشا76181801045

تشرين جامعة70.946ندهديب مدرك محمد76191805528

دمشق جامعة70.913الهدى نورشرف فريد مصطفى76201802739

دمشق جامعة70.9ابتسامالمشهداني عماد هللا عبد76211808124

دمشق جامعة70.883تهانيالمحمد خليل نورشان76221807757

دمشق جامعة70.88ندىشموط الشهير جمال لين76231802241

دمشق جامعة70.876ايفوندحدل زهير جيسيكا76241800703

حلب جامعة70.85هيفاءدسوقي فواز آالء76251808273

دمشق جامعة70.83فاطمهالناصر مزيد اسماء76261800279

تشرين جامعة70.813ليالحسن هشام علي76271805274

دمشق جامعة70.813نجاححسن عصام بتول76281800439

دمشق جامعة70.793بثينهالمحروس جميل نور76291803000

تشرين جامعة70.793فاطمهسالمه محمد آالء76301806399

طرطوس جامعة70.79وسامالجوجو اميل محمد أمين76311803936

تشرين جامعة70.783غصنحسن محمود مريم76321805560

دمشق جامعة70.766ختامالحمادي عطوان اسامه76331807565

تشرين جامعة70.756سوزانبرهوم عفيف زينه76341807988

دمشق جامعة70.746خديجهسنو صبحي نور76351802960

دمشق جامعة70.743ضحىموسى ظافر يوسف76361808082

طرطوس جامعة70.73سوسنجاسر إياد علي76371807072

دمشق جامعة70.73راغدهشلغين ياسر آالن76381800074

طرطوس جامعة70.7الدقاره سناءديوب علي فرح76391808604

تشرين جامعة70.693ايمانالعكله طه رؤى76401807635

دمشق جامعة70.656ايمانالزقيمي خالد شهد76411801558

تشرين جامعة70.646خلوداحمد معين مهدي76421805581

طرطوس جامعة70.64ديمايوسف وفيق طارق76431806996

دمشق جامعة70.623نهلهالمرزوك أمير محمد76441802472
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دمشق جامعة70.62فاطمهالدعاس فيصل ثريا76451800619

دمشق جامعة70.59زبيدهستوت حاتم حسن76461800729

تشرين جامعة70.586اطاللعثمان سمير جعفر76471806583

طرطوس جامعة70.58حنانمعال حسن مايا76481807236

البعث جامعة70.576جهينهشحود عدنان راما76491804134

دمشق جامعة70.57وفاءالعطواني عادل حنين76501800799

تشرين جامعة70.566ابتسامرقيه وائل علي76511807074

طرطوس جامعة70.56نغماسماعيل عمار بانا76521806519

طرطوس جامعة70.54اخالصطعمه معين سليم76531806926

دمشق جامعة70.536رندهالعقله عيسى فاطمه76541802003

تشرين جامعة70.526نبيههغنام هيثم حسين76551808349

دمشق جامعة70.52سحرعقل سامر ميار76561802852

طرطوس جامعة70.516فيروزالشيخ الدائم عبد يزن76571807521

تشرين جامعة70.513انصافالضرف محمد منصور76581805578

البعث جامعة70.5دانيهالنجار حسون عامر سهام76591808599

حماة جامعة70.5العقاد هنااالورفلي حيان زهراء76601808698

دمشق جامعة70.496مريمالهندي محمد فريد محمد76611802591

تشرين جامعة70.486بادياحسون محسن علي76621805304

دمشق جامعة70.48ناديةالبدري سمير طه محمد76631802561

دمشق جامعة70.476رنابشر مشعل النا76641802132

دمشق جامعة70.476رغداءالدج مصطفى الغني عبد76651801671

تشرين جامعة70.47ساميهشريبا مناع وفاء76661805718

تشرين جامعة70.466فدوهالحواط وفيق ميس76671805605

دمشق جامعة70.46الهامدياب أحمد روال76681801223

تشرين جامعة70.456هالهقنجراوي أكثم هيا76691808015

دمشق جامعة70.453صفاءالقادري منير احمد76701800201

دمشق جامعة70.423سهيرالعيسمي حسون اياد مهند76711802830

تشرين جامعة70.42سليمةعلي سهيل ساندي76721805144

دمشق جامعة70.42ياسمينعبيد نايف الرا76731802126

تشرين جامعة70.413هدىطيوب نادر اليسار76741804719

تشرين جامعة70.41الهامعديره مروان علي76751805310

دمشق جامعة70.406ريمالحسان حسين صبا76761808071

دمشق جامعة70.4نوافلشاهين محسن يارا76771803189

دمشق جامعة70.383ثنيهعبود احمد االء76781800298

طرطوس جامعة70.383ثناءدغمه عبدالكريم صبا76791806981

تشرين جامعة70.37غادهزنتوت محمد حنين76801804925

تشرين جامعة70.366سمرديب علي محمد عدنان76811805236

دمشق جامعة70.346مسرهفواز الدين محي بيان76821800529

تشرين جامعة70.346انتصارطراف سميع كريم76831805404

طرطوس جامعة70.333حنانفالح قره ايمن زينب76841808437

طرطوس جامعة70.326مفيدهسالمه سليمان بثينه76851806543

تشرين جامعة70.303كفاحخدام يحي دجانه محمد76861807316

تشرين جامعة70.303فتاةعلي فواز بتول76871806539

دمشق جامعة70.3نعيمهتركمان ذيب بيان76881808665

دمشق جامعة70.286انصافحجازي احمد امل76891800343

تشرين جامعة70.276غادهالكنج محمد مي76901805590

دمشق جامعة70.273ليناالغجري عبدهللا رشا76911801049

حلب جامعة70.266هناءالنجار السمعو محمد حال76921807975

دمشق جامعة70.25مهاالشواخ محمود عمر76931801850
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البعث جامعة70.246غادهغصن غياث حسن76941808301

دمشق جامعة70.24افتخاركنامه حاجي المجيد عبد فريهان76951808060

دمشق جامعة70.233فاطمةالعاصي مازن بتول76961808162

دمشق جامعة70.233هنادهالطويل جميل جوزيف76971800687

دمشق جامعة70.226بشرىمزهر أنور أماني76981800091

تشرين جامعة70.213سكرهصادق رزوق أشرف76991804603

دمشق جامعة70.2جهينهكرزون رضوان مرتضى77001802683

دمشق جامعة70.196فوزهالشداد الدين محي الدين مجد77011802378

طرطوس جامعة70.19لينداحسين يحي جلنار77021806589

حماة جامعة70.19هاالسيفو هاشم ريان77031805984

دمشق جامعة70.186ليناكساب انطون مي77041802843

طرطوس جامعة70.18ثنىسليمان سهيل محمد77051808447

دمشق جامعة70.17سهيرهالعمور ايمن براءه77061800470

تشرين جامعة70.14رقيهاحمد حبيب النا77071807169

تشرين جامعة70.13سراجبركات محمد روان77081805048

تشرين جامعة70.123سفيرهحايك امين جعفر77091804825

دمشق جامعة70.116انعامحمد علي عيسى األمين77101800297

تشرين جامعة70.11غيساءعلي علي ريتا77111805055

البعث جامعة70.11خالديهالعبيد احمد صالحه77121807653

تشرين جامعة70.103اسيااحمو مصطفى ايبو77131804731

حماة جامعة70.1الجاجه بدورعصفور حمدي نعمات77141808701

دمشق جامعة70.1حياةالعدوي خلدون رنيم77151808621

دمشق جامعة70.1عبيرشاكر ميسر جميل77161808480

دمشق جامعة70.1ريمالمرهج ادريس ساره77171807638

حماة جامعة70.086نورالقاسم منجد نورس محمد77181806251

حماة جامعة70.083سعدهالخطيب علي هللا عبد77191806095

البعث جامعة70.066منوريوسف غريب أحمد77201803913

البعث جامعة70.066هندحمدان بسام حنين77211804108

دمشق جامعة70.05باسمهجديني بسام محمد محمد77221802491

طرطوس جامعة70.046اميرهعلي حسين سوزانا77231806946

دمشق جامعة70.036صبحيةناصر وليد نور77241802966

دمشق جامعة70.023نجالءهالل رائف جلنار77251800643

تشرين جامعة70.02فاطمهصهيوني خالد ملك77261805571

دمشق جامعة70.013صفاءنصر ابراهيم بشار77271800487

البعث جامعة70.003رقيةالياسين علي فاطمة77281704554

تشرين جامعة69.983نهيدةعاقل عماد احمد77291808337

دمشق جامعة69.973وفاءالحمد الهجر طارق ساره77301807641

تشرين جامعة69.953نهىمثبوت رفيق امجد77311804722

دمشق جامعة69.95ايمان الدواليبي عماد أمل77321800094

دمشق جامعة69.916ربوععلي عيسى رند77331801129

طرطوس جامعة69.906هدىسليمان علي يارا77341807505

البعث جامعة69.903ايفلينالسحوم بشار مجد77351808320

دمشق جامعة69.9بشرىحدادي الجبار عبد يونس محمد77361808127

دمشق جامعة69.893سمرهللا خير مدحت بنان77371808203

دمشق جامعة69.893نوالالقطامي أكرم لين77381802238

طرطوس جامعة69.876فيروزابراهيم محمود صالح77391806978

دمشق جامعة69.87وسامنفيسه محمد سدره77401801409

تشرين جامعة69.87كلثوممقصود اسامه مرام77411805544

البعث جامعة69.866ودادالعلي بسام هيا77421808327
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حلب جامعة69.843غادهبنان مصطفى هللا عبد77431803610

حماة جامعة69.833فاطمهالياسين مأمون ميمونه77441806293

تشرين جامعة69.833ريانهنداف الدين تاج نور77451805658

دمشق جامعة69.83عمشهالعلي األحمد ياسين أحمد77461807776

حلب جامعة69.823ميادهالبكار محمد كرم77471803682

دمشق جامعة69.806غادهالمغربي سامر عمار محمد77481802577

دمشق جامعة69.806خديجهالعرنوس ابراهيم تسنيم77491800570

تشرين جامعة69.803مارتانداف ديب محمد ريماس77501808003

حلب جامعة69.803غنوهكردي احمد راما77511808280

دمشق جامعة69.793نعيمهسليمان عزو عبير77521801724

دمشق جامعة69.776ميساءالدنيا هللا رزق الدين عز77531801744

حلب جامعة69.756هالهلبابيدي صبري محمود رنا77541807966

طرطوس جامعة69.746رجاءقاسم ابراهيم سلمى77551806925

البعث جامعة69.743صبامهنا أحمد علي77561808032

دمشق جامعة69.736ميادهالخلف خلدون جابر77571800622

تشرين جامعة69.733سميرهكحيلة نديم هنا77581805697

دمشق جامعة69.73ماجدهاسماعيل أمير مصعب77591807737

البعث جامعة69.726صفاءحنا جورج نبيه كامل77601804352

تشرين جامعة69.713سعدهصبيح وديع العابدين زين77611805084

دمشق جامعة69.703أملمحمود طالل ابراهيم77621800189

تشرين جامعة69.686الهامحمد محسن ديانا77631808358

دمشق جامعة69.683حنانالباشا سامر خليل77641800852

دمشق جامعة69.673شماالحوتري أمين آالء77651808185

حماة جامعة69.673ميسونحداد منيف ملك77661806271

دمشق جامعة69.673سحررباح رباح صباح77671801583

البعث جامعة69.663رمزيهعابده عادل بتول77681808299

البعث جامعة69.653ليندهجوهره نبيل علي77691806134

حماة جامعة69.64هالالبرازي غانم الجبار عبد77701806087

دمشق جامعة69.633سامرةعلي عماد سلوان77711801447

تشرين جامعة69.623سعاداحمد عيسى يوسف77721807991

دمشق جامعة69.623منوىالدين شرف نصار ريم77731801256

تشرين جامعة69.613ملكهالدويري تيسير ندى77741805619

طرطوس جامعة69.613روعةميهوب ابراهيم محمد77751807273

طرطوس جامعة69.606روالخضر هيثم لين77761807215

تشرين جامعة69.606سماهرأحمد نجيب آالء77771804610

دمشق جامعة69.596هناءمحسن محمد عابد محمد77781802562

طرطوس جامعة69.583ودادحسن فراس أليسا77791806405

دمشق جامعة69.576هايلهقاسم نزيه احمد محمد77801802466

دمشق جامعة69.573ايمانالقاعد غسان نور77811802975

طرطوس جامعة69.54سمرعبدهللا منير يوسف77821807550

دمشق جامعة69.536بلقيسحالق محمد مؤمن77831802271

حلب جامعة69.53سهيلهالرحمن عبد الدين نور محمد77841803740

دمشق جامعة69.523فاطمههللا عبد ياسر مريم77851802716

حلب جامعة69.516عائدهحامض عدنان علي77861807980

دمشق جامعة69.5فرححسن جهاد ريبال محمد77871808120

طرطوس جامعة69.48اميرهسليمان صادق بشار77881806547

طرطوس جامعة69.453رجاءمحمد حبيب محمد77891807277

حماة جامعة69.453فاطمهالعمر زياد بشرى77901805851

تشرين جامعة69.423عبيرسعيد كامل ريم77911805061
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البعث جامعة69.42شيريناالبراهيم فراس ايه77921804005

البعث جامعة69.413فيروزسليمان ابراهيم يوسف77931808329

تشرين جامعة69.4رمزيهالعده عقبه ليلى77941807207

دمشق جامعة69.4لنداالدليمي عامر رشا77951808114

طرطوس جامعة69.393نجوىديب بسام روان77961806814

دمشق جامعة69.39ايماناألحمد محمد آية77971800124

حماة جامعة69.373ختامالعلي عبدالحليم ريم77981808414

دمشق جامعة69.373املحباق محمدبشار مؤيد77991808244

طرطوس جامعة69.373سوسنجديد بسام أمجد78001806409

تشرين جامعة69.373سوسنعيسى يونس بشرى78011808344

دمشق جامعة69.363فلايرحافض ياسين أسماء78021800042

تشرين جامعة69.36ميساءسقر منذر مايا78031805479

دمشق جامعة69.346صفاءالرجا محمد مريم78041802715

دمشق جامعة69.343فوزههللا عبد الرحمن عبد شهباز78051801542

دمشق جامعة69.343انصافالحناوي الجود ابو مروان بلقيس78061800518

البعث جامعة69.336غادهالديري نزيه ايهم78071808298

تشرين جامعة69.316ميادهغريب صفوان العابدين زين78081805087

البعث جامعة69.303سميهالعبدالطبال احمد محمد78091807711

دمشق جامعة69.293هيامفخر ابو نبيل عرفان78101801741

دمشق جامعة69.29رابعهالغدو عصام المهدي محمد78111802515

دمشق جامعة69.28هالالمنجد مازن محمد انور78121800379

طرطوس جامعة69.266بديعهحميدوش عزيز سلمان78131806921

دمشق جامعة69.266سحرهنيدي عادل عال78141801759

دمشق جامعة69.263عفافالحداد دره غسان يزن78151807920

تشرين جامعة69.26فاتنهللا عبد عزيز محمد78161808019

تشرين جامعة69.256سلوىصالح بهجت ريتا78171805054

تشرين جامعة69.25ثناءبدور وفيق روال78181805051

دمشق جامعة69.24عدويهنيازي آل نادر محمد بهجت محمد78191802527

دمشق جامعة69.23ريمهالعبد موفق جنى78201800654

تشرين جامعة69.19ميالديجبور عصام كابي78211805387

دمشق جامعة69.18هاالاحمد علي محمد78221805527

تشرين جامعة69.153عائشهالحداد محمد ريم78231808458

دمشق جامعة69.11ريمانامين خالد ريم78241801266

طرطوس جامعة69.11حميدهونوس فائز سامر78251808440

دمشق جامعة69.11روالعطيه مجيد حسام78261800719

طرطوس جامعة69.106نوالابراهيم زريف فرح78271807131

تشرين جامعة69.1ريمطريفي زكائي يارا78281808016

حماة جامعة69.1تويت فدوىعبيد علي ديما78291808700

دمشق جامعة69.076ديناصالح احمد محمد78301802497

دمشق جامعة69.07اميماعرقوب محمد مرتضى علي78311801823

طرطوس جامعة69.063فاتنشاش سالم سارة78321806885

تشرين جامعة69.06روديناداود فاطر حسن78331804886

طرطوس جامعة69.056سناءابراهيم اديب لمى78341807188

طرطوس جامعة69.03نهالاحمد ابراهيم غدير78351807094

دمشق جامعة69.023رنافاسي سمير محمد راما78361800966

تشرين جامعة69.02سهيرشاهين باسم آيه78371806444

دمشق جامعة69.006خديجهالحمود موسى حسين78381808210

دمشق جامعة68.986هالهالسليمان عبد رزان78391807626

تشرين جامعة68.976فاطمهاليقه أسامه شذا78401805186
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دمشق جامعة68.96شاميهحسون ابو بديع كمي78411802106

دمشق جامعة68.95انشراحشلهوب احمد عمر78421801854

البعث جامعة68.946منالخلوف سميح محمد عادل محمد78431808039

دمشق جامعة68.946فتونهللا العوده جهاد اياس78441808080

دمشق جامعة68.93سناءعيسى محمود ليث78451802204

طرطوس جامعة68.92ليلىمحمد محمد محار78461807268

حلب جامعة68.913مهااعزازي حربو صالح احمد78471808276

البعث جامعة68.906فاديهالحساني علي منيره78481808322

دمشق جامعة68.906اميرهالرحمن عبد محمد هللا عبد78491801683

حلب جامعة68.9دقي منىدبابو محمد ريان78501808578

دمشق جامعة68.893غادهاحميد الحاج تيسير اسراء78511800268

تشرين جامعة68.893هيامسعد فيصل اسامه78521808009

دمشق جامعة68.866ديماالنجرس محمود فضيله78531807691

تشرين جامعة68.85هناءجمول محمد زينب78541805094

دمشق جامعة68.84احالمالمسرب رياض نشوى78551802917

طرطوس جامعة68.84بديعهسليمان علي كنانه78561807158

تشرين جامعة68.82نجوىالمزيد غنام حمزه78571808749

تشرين جامعة68.82هالهابراهيم ثائر جويل78581804874

دمشق جامعة68.82فادياالفرج خالد جود78591807601

دمشق جامعة68.816روالالعيسى بسام يوسف78601807782

تشرين جامعة68.803تغريدنطيطة أحمد راما78611808095

دمشق جامعة68.783سمراحمد جاسم ساره78621805125

البعث جامعة68.783نهىدرغام نبيل يارا78631804565

دمشق جامعة68.763فاطمهمسلمانيه حسام نعمان78641802921

طرطوس جامعة68.76ابتسامغريب اسعد بشار78651806551

تشرين جامعة68.733سوسنسويد ماهر حيدر78661808168

حماة جامعة68.693غروبزيدان أيمن   خضر78671805928

دمشق جامعة68.69امتثالأبرش محمد راما78681800968

حلب جامعة68.673مناراسبير عبدالمنعم ريان78691803491

تشرين جامعة68.66منالعليان رافع علي78701807078

طرطوس جامعة68.65عبيرعيسى علي العابدين زين78711808436

تشرين جامعة68.65فيروزمحمد راتب علي78721805307

دمشق جامعة68.64ابتسامالفرخ علي احمد ايمان78731808200

دمشق جامعة68.636سونياقندلفت اسامه أوس78741800115

البعث جامعة68.606مرامغالي طالل نتالي78751804505

دمشق جامعة68.6سعادحسين علي منار78761808687

دمشق جامعة68.57جيهانعلي فائق هيلين78771803140

دمشق جامعة68.54سعاداالسماعيل زاهر خالصة78781807613

دمشق جامعة68.536سناءالساير حسين هدية78791807759

تشرين جامعة68.523مؤمنهمصري جاسم رهف78801805037

تشرين جامعة68.51هندرجب حافظ مايا78811805471

تشرين جامعة68.48هيامحميدوش غسان عادل78821805212

حماة جامعة68.463نهلهاالبراهيم جعفر ذكريات78831805941

طرطوس جامعة68.456غادهحسين راتب علي78841807048

طرطوس جامعة68.426حياةديب حمزه رغيد78851806779

تشرين جامعة68.426مرفتااليوبي محمد سعاد78861805148

طرطوس جامعة68.42ظاللحرفوش صالح بارعه78871806517

طرطوس جامعة68.41هدىديوب محمود رباب78881806764

دمشق جامعة68.4عائشهيوسف زكي محمد آفان78891800052



التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2019-2018الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

 العالي التعليم وزارة

الدوام جامعةالفرز معدلاألم اسمالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسلي رقم

دمشق جامعة68.393محسنهقيس ابو فارس ريم78901801257

تشرين جامعة68.393ايمانالحميد العبد ابراهيم شهد78911805192

دمشق جامعة68.386نجوىبدريه فوزي يارا78921803190

طرطوس جامعة68.363ثرياجاسر علي مي78931808449

تشرين جامعة68.353فاطمهحسن ياسين عمار78941805321

دمشق جامعة68.353فاطمهعرابي ايمن وعد78951803162

تشرين جامعة68.32مهاشولق بالل محمد78961805507

دمشق جامعة68.32عليهالسالم نوري خالد عمران78971807680

تشرين جامعة68.303زينبحسين األحد عبد رؤى7898168929

دمشق جامعة68.303اميرهليال عمر طارق محمد78991807941

دمشق جامعة68.29فاطمهنعمه محمد نور79001802992

البعث جامعة68.263هدىاالشقر مراد اسد بتول79011804015

البعث جامعة68.263شريفهخياره منذر محمد ابراهيم79021808292

طرطوس جامعة68.25املحمدان احمد أسامة79031806388

دمشق جامعة68.236هيفاءالجمعه بسام راما79041800957

دمشق جامعة68.223سعادسالم سلوم مرام79051807728

تشرين جامعة68.223سهيلهبلوط احمد فاطمه79061805370

دمشق جامعة68.216سمرحريز دحام سحر79071808220

دمشق جامعة68.216نسرينالكرتلي خالد خضر79081800843

دمشق جامعة68.213ساميهعزام نزار ماهر79091802316

دمشق جامعة68.2زينباللحام نضال راما79101808544

البعث جامعة68.19ودادابراهيم محمد علي79111804295

تشرين جامعة68.18منىحسن عادل حال79121808351

حماة جامعة68.17هيفاءالمصطفى محمود أحمد79131805752

طرطوس جامعة68.13الهاممحمد علي يارا79141807502

دمشق جامعة68.12رمازالعكل صالح ياسر باسل79151807590

تشرين جامعة68.12مثيالناصر يوسف العابدين زين79161805085

تشرين جامعة68.113رواللطوف حاتم جميل79171804838

دمشق جامعة68.11نجاحمسعود اياد ساره79181801344

البعث جامعة68.1منىالقويدر محمد ابراهيم79191808600

طرطوس جامعة68.086فيروزيوسف محمد غيث79201808442

دمشق جامعة68.056ليلىمحرز علي فيفيان79211808236

طرطوس جامعة68.056سهامحميدان محمد يوسف79221807543

تشرين جامعة68.013مفيدهالعاتكي محمد علي79231808388

طرطوس جامعة68.006نعيمهعلي حسن جنى79241806603

دمشق جامعة68.006بتولالشالح ابراهيم تقى79251800588

البعث جامعة67.996هدىعلي عبدالكريم ذوالفقار79261808302

تشرين جامعة67.986تهامهالعروس ابو نظام بتول79271804760

تشرين جامعة67.986ليناالسعيد حاجي وليد يمان79281807769

دمشق جامعة67.98نوالاليعقوب رفعت مصطفى79291802735

حلب جامعة67.976منالرشيد ابو هائل طارق79301807977

طرطوس جامعة67.976فاطمةمحمود محمد [احمد79311808427

حلب جامعة67.946سعادهحسن عبدو احمد79321803317

دمشق جامعة67.926كارينيهصباغ عصام جاك79331807785

تشرين جامعة67.923شاديهقصير ابي حنين79341804921

البعث جامعة67.92شذىالخولي الحسيب عبد دانه79351804116

البعث جامعة67.89فاتنطليمات فتحي محمد ايمان79361804002

تشرين جامعة67.886فاتنحسن خليل آالء79371806401

البعث جامعة67.883اسمهاناالحمد علي ساره79381804198
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حماة جامعة67.86سناءطه ماهر هيا79391807783

دمشق جامعة67.86فاطمهصدقه رضوان رزان79401801037

حماة جامعة67.856هدىالمصري محمود نضال79411808050

دمشق جامعة67.823ريمامنصور رضوان بيان79421800539

تشرين جامعة67.816آسيااسماعيل ثابت دعاء79431804956

دمشق جامعة67.8اخالصالشويخ ياسين صفاء نورا79441808134

دمشق جامعة67.793نادياالدبيس انور امامه79451800335

البعث جامعة67.793رويدهالجوراني حاتم علي79461806126

البعث جامعة67.79سمرحسن امين أالء79471805767

دمشق جامعة67.78حليمهرمضان مصطفى عزيزه79481807671

دمشق جامعة67.74فاديهخزعل تيسير حنين79491800794

دمشق جامعة67.736سهيرالمحمود الدين بدر زينب79501801311

دمشق جامعة67.72خنساءالمحمد معاوية لبنى79511807693

حلب جامعة67.7بوالد فاطمهتلتلو أحمد آالء79521808715

تشرين جامعة67.7الهامفحصه قاسم سالم79531808721

دمشق جامعة67.7ضعونصديق حسين سيرين79541807953

دمشق جامعة67.683جنانحساني المال بسام غيث79551807685

دمشق جامعة67.663نجوىنمر الدين محي عمار79561801844

حلب جامعة67.643وردهالحاجي عبد سمير79571806935

حلب جامعة67.62هدىالسليمان حسن عصام79581808283

حماة جامعة67.613منىراحيل توفيق إيلي79591805780

دمشق جامعة67.593يسرهالدعاس مروان نور79601802969

حماة جامعة67.59يسرىالمحمود ابراهيم ناريمان79611808420

طرطوس جامعة67.586وسامعلي علي آيه79621806443

البعث جامعة67.563سهاوسوف ايليا غيث79631804315

طرطوس جامعة67.55خزامهالكردي محمد لجين79641807179

دمشق جامعة67.543ربابدندشلي غسان محمد مهند79651807923

طرطوس جامعة67.49سناءجحي سلمان آية79661806424

البعث جامعة67.483سميرةبدوي مصطفى منير7967169001

حلب جامعة67.483سماحجوخدار القادر عبد قصي محمد79681807970

تشرين جامعة67.44فاطمةزمو محمد ايمان79691804735

دمشق جامعة67.43ريمالكضيب العلي احسان حور79701807609

طرطوس جامعة67.42فاطمهابراهيم احمد هالة79711807447

تشرين جامعة67.413سماهرزريقه رامز الحسناء79721804707

دمشق جامعة67.403الرجا ميادهعطيه علي حسناء79731807605

تشرين جامعة67.39جهيناهللا عبد المجيد عبد جنان79741808347

تشرين جامعة67.363غيداءبركات ثائر بشار79751804781

دمشق جامعة67.346خلودالكيالني الشيخ علي نورمان79761803024

البعث جامعة67.343حسيبةرسالن خالد هبة79771808326

دمشق جامعة67.343صفاءعباس رائد الكريم عبد79781801673

تشرين جامعة67.336ميادةبكداش تيسير ديما79791804965

دمشق جامعة67.28وفاءخرما هيثم سالي79801801372

دمشق جامعة67.24نجالءحمود محمد آيه79811808192

تشرين جامعة67.233اديبهحمود محمد رشا79821805001

دمشق جامعة67.233رجاءالدين كمال حمود محمد79831808251

دمشق جامعة67.216سمروسوف أحمد يقين79841807949

دمشق جامعة67.18بشيرهطالب جمال محمد79851802405

طرطوس جامعة67.173هيامالخطيب علي يحيى79861807519

حماة جامعة67.153صفاءكردوش محمد صبا79871806073
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طرطوس جامعة67.15وصالحالق اكرم نغم79881807406

دمشق جامعة67.136رشدهالمستت حسين احمد79891807558

تشرين جامعة67.123هالهعباس يحيى زينب79901801307

تشرين جامعة67.11هناءحايك يحيى مرجانه79911805548

دمشق جامعة67.08مريمالعبدهللا شهاب احمد79921800210

دمشق جامعة67.073سعادبدران الحاج فوزي احمد79931800198

دمشق جامعة67.073خنساءحداد محمد غاليه79941807683

دمشق جامعة67.043حنانيوسف عمر احمد79951808194

طرطوس جامعة67.03أحالمعيسى رواد أمل79961806412

دمشق جامعة67.03مجدلينعيسى سالم تاله79971800559

حلب جامعة66.96جمانافرح لطفي الياس79981803340

حماة جامعة66.96لقاءشعار يحيى آيه79991805784

تشرين جامعة66.953فاديامال باسم علي80001805308

البعث جامعة66.933سعدهكريمه احمد سوزان80011804228

دمشق جامعة66.906نجوىعزالدين بيان تمام80021800596

دمشق جامعة66.883املالشاقي فريز محمد80031802436

حلب جامعة66.88سمراالفندي ماجد هبه80041803871

طرطوس جامعة66.873هيفاءعاشور ديب ريم80051806837

حماة جامعة66.873بتولالسلوم عماد دانيه80061807616

دمشق جامعة66.856عطورطاره ابو فياض احمد80071800239

تشرين جامعة66.853ليلىالجالد احمد راما80081808361

دمشق جامعة66.823هناعزام لؤي عدي80091801739

دمشق جامعة66.82أفراحغزال فؤاد جان80101800627

دمشق جامعة66.803فلايرويحا ابراهيم هديل80111803083

البعث جامعة66.793رنااالخوان عزمي محمد المنعم عبد80121804273

دمشق جامعة66.773نصرهالساير بكري مصطفى80131807736

دمشق جامعة66.76انتصارجاسم سالم محمد راما80141807623

تشرين جامعة66.736اسمهاناسماعيل عادل براءه80151804771

البعث جامعة66.73رجاءجبر قاسم آالء80161803922

تشرين جامعة66.7غنوم وفاءسمره غسان اسامه80171808586

حماة جامعة66.7الصباغ ليناعقاد اسامه ادهم محمد80181808562

تشرين جامعة66.676مخلصهمعروف محمد آيه80191808464

طرطوس جامعة66.666سعادمحفوض محمد حسين80201808433

تشرين جامعة66.663سوسنحماده هشام هند80211805699

تشرين جامعة66.646اميمةالكنج ايمن اية80221804732

طرطوس جامعة66.633هناءكرزي ماجد فريدة80231807134

حماة جامعة66.61انصافقناص ابراهيم ريم80241805998

دمشق جامعة66.58منىسليطين فؤاد العابدين زين80251801306

البعث جامعة66.566هيلهحمادي اسعد هند80261807760

دمشق جامعة66.556اسيمهحديد قدور مريم80271802714

البعث جامعة66.55راجحهالذنون جهاد ربا80281807624

البعث جامعة66.546نوالدردر دردر بتول80291804011

دمشق جامعة66.5أسماءاللباد عيسى بالل80301808669

دمشق جامعة66.493سماهرالتمكي عمر حياة80311800805

طرطوس جامعة66.486مهااحمد شريف روز80321806818

دمشق جامعة66.48اميهالخرم علي فرح80331807688

دمشق جامعة66.456باهرهالنجم رياض تاله80341808204

دمشق جامعة66.453حسينهالفندي علي ماريا80351802289

البعث جامعة66.42محاسنخطاب الرحمن عبد أيمان80361800134
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تشرين جامعة66.403ميادةزنك وليد مريم80371807344

دمشق جامعة66.403سحربعاج رضوان محمد لين80381802260

دمشق جامعة66.4ريممصاصاتي بشار محمد آيه80391808515

دمشق جامعة66.376بورانرحال محمد حمزه80401800781

تشرين جامعة66.34منيرهحبيب الكريم عبد الحسن80411808338

دمشق جامعة66.33آياتالخليل الحميد عبد مصطفى80421808084

تشرين جامعة66.32بشرىزعتر زين ابو محمد مريم80431808406

دمشق جامعة66.32سعادالبالل محمد مثنى80441807699

حلب جامعة66.31زينهحنا نعيم ايلي80451807575

تشرين جامعة66.303بيداءعكروش محمد بانه80461808007

تشرين جامعة66.3نجيهغازي قيس فاتن80471808141

دمشق جامعة66.3مجدفرحان غسان شيماء80481808673

البعث جامعة66.3خديجةحماده غسان حال80491808048

دمشق جامعة66.29راميااحمد علي مايا80501808245

تشرين جامعة66.243وضحانيشي محمد سليمان80511808020

تشرين جامعة66.213لينداونوس محمد عيسى80521805335

تشرين جامعة66.21نجودديوب عصام لمى80531807187

دمشق جامعة66.206عيدهديوب عمران براءه80541800471

تشرين جامعة66.18سمرمحمود علي دريد80551804952

دمشق جامعة66.156روعةالكيالني رشيد محمد طارق سارة80561801339

طرطوس جامعة66.126هدىمحمد محمد علي80571807049

دمشق جامعة66.086يمنرفاعيه اسامه هللا عبد80581801696

طرطوس جامعة66.066نجاةعباس احمد الدين زين80591806850

طرطوس جامعة66.056ماجدليناحمد غازي هديل80601807467

دمشق جامعة66.02شاديهجدعان الدين عالء فاطمه80611808469

البعث جامعة66.016سميرهالحلبي سمير آيه80621808291

دمشق جامعة66فاطمةالعثمان خير محمد عبدهللا80631808064

دمشق جامعة66هدىأحمد السالم عبد تاال80641808477

دمشق جامعة65.976نهىالشربجي زياد محمد أنس محمد80651802509

دمشق جامعة65.97سعديهالعوض ماهر شهد80661807649

دمشق جامعة65.923جميلةالقط علي بتول80671808201

دمشق جامعة65.91نادرهمسعود سعد اسماء80681800281

دمشق جامعة65.906بديعةمحمد أحمد أمل80691808187

دمشق جامعة65.9عواطفالدنيفات بسام محمد80701808636

تشرين جامعة65.893أميرهخالصي الدين حسام فرح80711808011

دمشق جامعة65.87فكتوريهحوى ابو فارس سلسبيل80721801439

تشرين جامعة65.833هيامرستم نيصاف راما80731808360

طرطوس جامعة65.823ثناءخضور علي حيدره80741806693

دمشق جامعة65.82هناءمحمود علي حافظ80751800713

دمشق جامعة65.796هناديالعزاوي عبدالكريم مالك80761807740

دمشق جامعة65.78انشراحجزاع منذر منى80771802818

دمشق جامعة65.77أميرهالهالط الجاسم يحيى والء80781803168

البعث جامعة65.77فوزهوسوف فايز هيا80791808328

دمشق جامعة65.73سهامالهفل العويد ادهم خالد80801807612

دمشق جامعة65.73براءههزاع الحاج عامر آيه80811807589

دمشق جامعة65.726داللحسن أيهم يعقوب80821803233

تشرين جامعة65.713ابتسامماريه نبيل يونس80831805745

دمشق جامعة65.68هندالشعار الجبار عبد زين80841808219

دمشق جامعة65.676رشاشاهين بركات الليث80851807952
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طرطوس جامعة65.666روعهحيدر نديم علي80861807075

تشرين جامعة65.663ودادعروس العزيز عبد قمر80871807137

تشرين جامعة65.66روحيهعكره الدين نور فاروق80881805366

تشرين جامعة65.626ماريعيد مضر مي80891805595

دمشق جامعة65.62صباحالخالدالهايس خضر بيسان80901807597

تشرين جامعة65.58صفاءالشيخ محمد آيه80911808333

دمشق جامعة65.573وفاءحسين الحاج نزار محمد80921807720

تشرين جامعة65.563رنىقرفول رزق محمد80931808014

تشرين جامعة65.55زينبصقر ثابت مجد80941808402

دمشق جامعة65.526زهرهخلف نور محمد اسراء80951807567

دمشق جامعة65.443ازدهارالعلي عبدالسالم لين80961807695

تشرين جامعة65.436ريماسماعيل ابراهيم آيه80971804630

تشرين جامعة65.416مجدصوفي ادهم سنا80981805169

دمشق جامعة65.373هيامنيصافي المحسن عبد نوار80991808081

دمشق جامعة65.366ايمانحندي محمدغسان حال81001807606

دمشق جامعة65.363منالالرضوان خالد حذيفه81011808209

تشرين جامعة65.323أمينهعيدو حسن مصطفى81021805566

دمشق جامعة65.3ايمانالشعار سليمان هديل81031808139

دمشق جامعة65.27براءهالحافز الحسين بشار محمد81041807717

تشرين جامعة65.216سوسنشيبون ابراهيم علي81051807996

البعث جامعة65.216زينهعباره معتز فارس81061808042

دمشق جامعة65.21اميرهحلوه محمد رغد81071801074

البعث جامعة65.183هندسليمان رمضان جعفر81081808300

دمشق جامعة65.17ناريمانابراهيم زبير آية81091807585

تشرين جامعة65.166نوريهبليلو مصطفى بشرى81101808342

حماة جامعة65.163نعماتاالبراهيم االحمد ابراهيم فاطمه81111808418

دمشق جامعة65.143ابتسامالقزحلي فايز هبه81121803055

طرطوس جامعة65.126نجاحاحمد كريم محمد81131807287

البعث جامعة65.09اعتدالنجله ثامر العزيز عبد81141808314

دمشق جامعة65.063زينبحسن ابراهيم العابدين زين81151801305

تشرين جامعة65.033نرمينقبيلي رزق سليمان81161808013

طرطوس جامعة65.023نسيماعبدهللا عدنان زياد81171806845

حماة جامعة65جميلهاليوسف رياض محمد81181806227

دمشق جامعة64.986فاطمهبركات حاتم ريم81191805996

تشرين جامعة64.86جميلهمحمد غيفار لمى81201807190

البعث جامعة64.803ندىموسى موسى سالي81211804207

دمشق جامعة64.8رمزيهالسليمان احمد رهف81221808529

دمشق جامعة64.8ميادةالسوادي أحمد سوريانا81231808488

طرطوس جامعة64.793فلايرعثمان لد خا عبير81241807016

دمشق جامعة64.75فاطمهالعبد ابراهيم خليل81251800850

دمشق جامعة64.733مريماالسعد االحمد أسعد ندى81261808265

دمشق جامعة64.68فاتنخضره محمد النا81271802140

دمشق جامعة64.66بيداءالسفان عليوي ايمن فرح81281807689

دمشق جامعة64.66تباركمرهج غسان علي81291808228

دمشق جامعة64.653بهيهالسليمان سامر اماني81301807572

دمشق جامعة64.626داللاحمد شوكت طلعت81311807657

تشرين جامعة64.626ضياءحسين حسان إياد81321808005

البعث جامعة64.62سوسنالزهوري احسان شهال81331808313

تشرين جامعة64.62ناهدعوامة ايمن محمد خالد محمد81341808000
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دمشق جامعة64.606خزنهالهمش خليل نعيمه81351808266

دمشق جامعة64.57بسمةصالح محمد عامر81361801633

تشرين جامعة64.553نسرينحسن محمد والء81371805720

طرطوس جامعة64.543غادهابراهيم حسين بثينه81381808055

دمشق جامعة64.5سعاداللحام إياد محمد براءة81391808555

حماة جامعة64.5القدموس يسرىشوشه ابو علواني فوزي رنيم81401808702

تشرين جامعة64.4خولهملك هللا عبد دينا81411808720

تشرين جامعة64.373فاطمهعيريق خالد مايا81421808400

دمشق جامعة64.37ميساءاحويش الحاجي  امجد نور81431802942

حلب جامعة64.3الجاسم هندحمام نضال جودي81441808577

البعث جامعة64.233فلايرابراهيم ابراهيم مايا81451808319

دمشق جامعة64.18زينبالنابلسي خالد رقيه81461801107

دمشق جامعة64.103تغريدالخضر محمود يزن81471807766

دمشق جامعة64.063ريمالعاصي طريف رافع81481807621

البعث جامعة64.053مجدالعسس منذر ماريا81491804397

دمشق جامعة64.04نوالحسين الدين خير رغد81501807629

دمشق جامعة64.033رابحهالطويج عواد راما81511807622

تشرين جامعة64.03فطومحسن الشيخ محمود عيسى81521805336

دمشق جامعة64.026سناءالعبد احمد محمد81531802382

تشرين جامعة63.95مليحهدعبول رفيق ثراء81541804812

البعث جامعة63.933ردينهاالسعد شحود محمد حسن81551804087

حلب جامعة63.92فاطمهالعبدو علي هللا عبد81561808282

تشرين جامعة63.916ليناخضور سليم مصطفى81571808407

تشرين جامعة63.846مهاأصالن عبدالدايم فاطمة8158168897

طرطوس جامعة63.83ندهمنصور الدين محي مريم81591808448

دمشق جامعة63.76امينهعسكر العزيز عبد سوزان81601801491

تشرين جامعة63.753سميهحميدوش زيد مجد81611808401

البعث جامعة63.686سهاالنجار معد رهام81621808043

طرطوس جامعة63.636زينبوسوف علي حسن81631808432

تشرين جامعة63.553اسعافصالح حبيب كنانة81641808396

تشرين جامعة63.52بثينهداود عادل بشار81651808341

حلب جامعة63.5غياساالمين عثمان محمد81661808572

طرطوس جامعة63.473عبيراحمد محمد صفاء81671806987

دمشق جامعة63.446سماهرحسن أيمن يوشع81681808271

تشرين جامعة63.35هتافمحمد رياض لين81691808399

تشرين جامعة63.303ليزاهليلي ايوب جلنار81701804832

دمشق جامعة63.293حسناءخضور مفيد يارا81711803179

دمشق جامعة63.23داللالمحرز حسن عيسى81721808230

دمشق جامعة63.2هالةاباظة حازم عماد احمد81731808150

دمشق جامعة63.193هندالوكاع احمد نور محمد81741807722

دمشق جامعة63.183ساريناشدود نصر مجد81751808246

تشرين جامعة63.133سمرالعاتكي طالل اريج81761808008

طرطوس جامعة63.123رانيهالعزيز عبد فهيم نيزر81771808058

البعث جامعة63.106مهاسيبوره محمد زينه81781804196

دمشق جامعة63.1فرحاالعرجي مثنى حذيفه81791808131

تشرين جامعة63.093آسياعلوش لقمان االيهم81801804701

حلب جامعة63.076فاطمةصبري سامر سيف81811807644

تشرين جامعة63.01نجودالدامور علي حنين81821806682

حلب جامعة63.01صبحيهعلي خالد محمد81831803748
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طرطوس جامعة63.006عبيرسليم سامر لجين81841808445

طرطوس جامعة63يمنهعيسى عدنان تيماء81851806576

البعث جامعة62.983شاديهالعيسى فريد رفيف81861808305

تشرين جامعة62.97نجوىناصر علي بشرى81871804783

دمشق جامعة62.926ميقدسي الدين صالح يوسف81881803264

طرطوس جامعة62.926روضهمحمد علي ديما81891806733

تشرين جامعة62.876جهينهاحمد علي وسام81901808410

البعث جامعة62.873سمراالحمد ازدشير كرم81911808316

تشرين جامعة62.856اعتدالسليمان عماد زينب81921805091

دمشق جامعة62.813هندالمصلح جمال ايالف81931807574

دمشق جامعة62.8لمىيحيى اسامه ساره81941808137

البعث جامعة62.72املالدرويش اللطيف عبد محمود81951808321

دمشق جامعة62.713منتهىزعيتر صبحي حلى81961808211

دمشق جامعة62.713وضحهالفايج خليل معاذ81971807739

دمشق جامعة62.7لميسنجمه رجاء سيبل81981808153

دمشق جامعة62.7نهىالدين نور غالب انس81991808537

طرطوس جامعة62.686ميساءناصر خالد نعمى82001807404

طرطوس جامعة62.676حسنهقباع اسكندر سالي82011808439

دمشق جامعة62.62هدىالذيب محمود آمنه82021808188

طرطوس جامعة62.53مهاناجي علي هبة82031807448

تشرين جامعة62.523إبتسامالعلي بدر هشام82041808010

البعث جامعة62.52غصونمحرز مالك هبه82051804541

تشرين جامعة62.5تيماءاحمد طالل اسراء82061808579

دمشق جامعة62.5غادةالجازي غيالن االسالم سيف82071808532

طرطوس جامعة62.476ندىمحمود قصي أحمد82081808424

تشرين جامعة62.45مريمأمين حسن لمى8209168865

دمشق جامعة62.42صفاءعمران هيثم رهام82101808215

طرطوس جامعة62.413فداءمحفوض علي زينب82111806872

دمشق جامعة62.403فاطمةالطه عبدالكريم مريم82121807734

تشرين جامعة62.356نادياحيدر احمد سراب82131808372

تشرين جامعة62.323لماءاسماعيل سمير زكريا82141807791

تشرين جامعة62.316رناتجور نزير زينب82151808370

دمشق جامعة62.316رشاالحديد زند انيس محمد مياس82161802856

البعث جامعة62.313فاطمهجبر جبر هادي82171808325

دمشق جامعة62.286سناءالطويل فارس روعه82181801221

دمشق جامعة62.24رجاءالحمادة الكريم عبد مروة82191807731

دمشق جامعة62.13سونياالفالوجي نواف يحيى82201803214

تشرين جامعة62.13نهالحبيب نعيم أحمد82211808330

دمشق جامعة62.113آمالخشريف ابو طعمه هللا عبد82221808225

دمشق جامعة62.1نهىطعمه الحاج طعمه محمد82231807708

طرطوس جامعة62.026سمرسلمان قصي اسامه82241808428

طرطوس جامعة62.016حليمهدال حبيب يارا82251808452

طرطوس جامعة62جمانهايوب تيسير ابراهيم82261808605

حلب جامعة61.99فاطمةموسى حاج عبدالغني وردة8227168945

تشرين جامعة61.976ريممهنا اسحاق بشار82281808021

دمشق جامعة61.933رغداءالحوكان ماهر عفاف82291807672

دمشق جامعة61.893خالديهالكسابره سميح آيه82301808193

دمشق جامعة61.833كوثرالعاروض الحبيب منير فرح82311808063

تشرين جامعة61.816نجوىسميه الدين عالء سومر82321808376
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تشرين جامعة61.76ميساءالجالد خالد يمام82331807768

طرطوس جامعة61.76هيامحمود نبراس حيدره82341806698

تشرين جامعة61.753تغريدالحجه محمد علي82351808390

البعث جامعة61.74هندمحمد علي ساره82361808310

تشرين جامعة61.733رميلهرسوق علي مايا82371805484

دمشق جامعة61.7شكري عالطيفور الرحمن عبد لين82381808493

تشرين جامعة61.7رحابالكريم عبد احمد ساندرا82391808585

دمشق جامعة61.696بلقيساالحمد داود رغد82401808213

تشرين جامعة61.57ميادهاحمد مصطفى راما82411804983

دمشق جامعة61.5فاطمهسكريه محمد يمنى82421808694

البعث جامعة61.5بدورادريس سليم محمد نورا82431808597

دمشق جامعة61.416فطومطاهر رضا مرام8244168864

دمشق جامعة61.416وفاءشندوبه أحمد ياسر82451808270

دمشق جامعة61.413ايمانعامر وهيب آنا82461800101

تشرين جامعة61.366لينداعباس الحسين عبد آيه82471808334

تشرين جامعة61.356رناقرنوب رازق راشد82481804975

دمشق جامعة61.353فدوىناصر بدر محمد82491808248

تشرين جامعة61.353فايزهقادرو بركات الرحمن عبد82501808381

دمشق جامعة61.33صفاءالطعيمه ماجد غاليه82511801903

دمشق جامعة61.326نهادخطاب محمود اسامه82521800257

دمشق جامعة61.266ريموكاع ملحم محمد82531807707

تشرين جامعة61.206بثينهحسون جمال هللا عبد82541805227

دمشق جامعة61.2حناندخيل احمد سالي82551808502

دمشق جامعة61.11هدىهواري فايز غنى82561801951

دمشق جامعة61.1فيحاءالدين محي عامر مروة82571808496

تشرين جامعة61.086غادةاسماعيل عصام حال82581808022

دمشق جامعة61.06رناالشبلي جاسم مالك82591807743

دمشق جامعة61.01نبيههحسون حمد كاترين82601802075

دمشق جامعة61ميساءمارديني سفر عدنان حمزة82611808151

دمشق جامعة60.966كاملةبدر فارس عالء82621801770

حماة جامعة60.956زكيةخضر عبدالكريم عبدالرحيم82631807662

تشرين جامعة60.853حميدهالحميدي نجم عمران82641808062

دمشق جامعة60.846نجواناالبراهيم السلوم بسام نغم82651802926

طرطوس جامعة60.823الهامعبدالرحمن قيس هادي82661807443

دمشق جامعة60.776سوسنالخرابه العبدالخلف فاتح فوزي82671807692

تشرين جامعة60.753بسماديب ديب ايمان82681808339

البعث جامعة60.73ضحىالعلي علي محمدنور82691807724

دمشق جامعة60.726سناءالعاني االحمد احمد فرح82701807687

دمشق جامعة60.663مريمالسرور احمود هوازن82711807761

طرطوس جامعة60.64داللكسيح علي والء82721808451

تشرين جامعة60.63ريمعيسى اياد المنذر82731806489

تشرين جامعة60.6هناءالدين سعد حكم دعاء82741808157

دمشق جامعة60.6أملالكنعان الدين سعد أسماء82751808672

حلب جامعة60.593نجمهاالحمد محمود عائشه82761803590

البعث جامعة60.573سهيرصبوح منذر رغد82771808304

تشرين جامعة60.566نداءمحمود سليمان نوار82781808018

دمشق جامعة60.53زينبالشيخ المحمد الناصر عبد علي82791808068

تشرين جامعة60.506شهنازغنام نزار رنيم82801808017

طرطوس جامعة60.486فلايرابراهيم جبران جلنار82811806585
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البعث جامعة60.4سناءالخضر سعيد ماريا82821808318

دمشق جامعة60.39املالعاروض خالد مالك82831807742

حلب جامعة60.343ودادأسعد نبيل كنانه82841808285

البعث جامعة60.3حنانالعثمان أيمن خالد82851808590

دمشق جامعة60.29كفاءالحساني رياض مالك82861808260

دمشق جامعة60.236ايمانالسيد عرفه غسان محمد مجد محمد82871802603

دمشق جامعة60.22فاتنحماد محمود عمار82881807911

دمشق جامعة60.213رندهمحمد محمد أليسار82891808186

تشرين جامعة60.213هويداالحسين محمد حنين82901808352

دمشق جامعة60.2جيهانالحسيني الزهراء عبد/ جعفر هيا82911808113

حلب جامعة60.196سعادفاضل غياث ابراهيم82921808275

تشرين جامعة60.163داللسليمان مسير محمود82931807318

دمشق جامعة60.15سلوىالسويداني نعيم احمد82941800218

تشرين جامعة60.15سلوىاسماعيل عباس غصن82951808392

دمشق جامعة60.1تماضركمال مصطفى طارق جمان82961808138

تشرين جامعة60.06رزانعباس عماد شهد82971808379

دمشق جامعة60.043مياسهالعواد اكرم شهب82981807648

البعث جامعة60.003لينداسليمان اليف رشا82991808303

تشرين جامعة59.99وساممحفوض ايمن احمد83001808336

تشرين جامعة59.906ختامخرما صادق نضير83011808409

دمشق جامعة59.903غفرانالعلي خالد محمد83021807715

دمشق جامعة59.9املحرز احمد علي83031808148

دمشق جامعة59.85رائدةونوس ميسر محمد83041808249

حماة جامعة59.846ريمفاضل محمد رامي83051808051

دمشق جامعة59.79نسرينسليمان كمال امجد83061800340

دمشق جامعة59.786سمرالكنج عهد عمار83071801839

دمشق جامعة59.763املكسكين سامر محمد فراس محمد83081802590

حلب جامعة59.733بدريهنجار حسين منار83091808287

دمشق جامعة59.723قصيةالرزاق عبد خالد مروه83101807732

دمشق جامعة59.683خولهالزكريا حسن رنيم83111807631

تشرين جامعة59.606يثربدقاق الواحد عبد قمر83121808395

دمشق جامعة59.6ريمامراد ابراهيم محمد83131808247

دمشق جامعة59.6عائدةصالح حسن اسماء83141808648

دمشق جامعة59.6مجدالياسين حكمت هاجر83151808675

دمشق جامعة59.586سمرطوير هللا عبد محمد83161807716

تشرين جامعة59.543نوالسعيد علي حمزه83171804918

حلب جامعة59.503خديجهاالبراهيم زكور ابراهيم83181808274

دمشق جامعة59.5نوفهالعطيش نشمي محمد83191808495

دمشق جامعة59.5ريمالموصللي محمود محمد83201808688

دمشق جامعة59.5ريمهحامد غسان اوس83211808640

دمشق جامعة59.49مشايخالحمد رشيد احمد83221800200

دمشق جامعة59.48ليناحسن سهيل عيسى83231808231

تشرين جامعة59.473نعيمةتوفيق علي توفيق83241808345

تشرين جامعة59.44نسيبهالعبد الصالح بسام سامر83251807997

دمشق جامعة59.426ماجدهالعبدهللا سمير اسالم83261807568

دمشق جامعة59.426تغريدحمزه عماد عمار83271801835

البعث جامعة59.4ودادالخليفه المصطفى مصطفى مالك83281807744

دمشق جامعة59.356مرفتالجاسم الحي عبد االله عبد83291807658

طرطوس جامعة59.336سعدهمعروف سمير خضر83301808059



التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2019-2018الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

 العالي التعليم وزارة

الدوام جامعةالفرز معدلاألم اسمالثالثي االسماالمتحاني الرقمتسلسلي رقم

دمشق جامعة59.303مركزانالفيحان رافع امنه83311808198

دمشق جامعة59.303رهفالعقله تيسير محمد83321808254

دمشق جامعة59.186شيرينمعقد حبيب أنجيلكا83331800106

دمشق جامعة59.16ميادهحيدر حسام ناصر83341808264

دمشق جامعة58.91ليناالمحمد حسن قاسم83351808237

دمشق جامعة58.903جهادالعاكول رمضان مريم83361808259

دمشق جامعة58.883مديحهيوسف صادق سلمان83371801440

دمشق جامعة58.856وسامعيسى نبيل حيدر83381807611

دمشق جامعة58.833ايمانصالح حاج يوسف شيرين8339168879

دمشق جامعة58.783مطيعهالخضر عبدالخالق قمر83401802069

البعث جامعة58.776زيفهاسماعيل نعيم ريم83411808307

طرطوس جامعة58.75يسرىمحمد حسام محمد83421807281

دمشق جامعة58.7نسيبهعيسى محمد طلحة83431808542

حلب جامعة58.69ايمانداموك عبدالخالق محمد83441803726

البعث جامعة58.69سالمحسن رفيق عبير83451808315

دمشق جامعة58.67فاتنجحجاح جالل آيه83461808191

دمشق جامعة58.586حكيمهصالح علي ريم8347168963

دمشق جامعة58.576فوزأحمد محمد لجين83481808239

تشرين جامعة58.546صبايوسف عيسى يوشع83491805743

دمشق جامعة58.54ميساءالحسن عصام ساره83501807640

دمشق جامعة58.496صبحهالعزيز ساير وسام83511808088

تشرين جامعة58.493ايسنيممروشيه محمد أفروديت83521808012

دمشق جامعة58.46ندىعشيش مازن علي83531801808

تشرين جامعة58.4سلوىخلبفه العزيز عبد يونس83541808272

دمشق جامعة58.3ندىحمدي الحميد عبد اسماعيل شام83551808115

طرطوس جامعة58.3فرحالعزاوي طه ثامر عثمان83561807779

دمشق جامعة58.233خديجهعطيه محمد عال83571808226

دمشق جامعة58.2محاسنحسينه عنوز كامل نور83581808510

دمشق جامعة58.2أملخلوف العزيز عبد رامي83591808551

دمشق جامعة58.15اعتدالسليمان منذر دعاء83601808212

البعث جامعة58.14سهيرديب ماجد أحمد83611808288

البعث جامعة58.1غنىحجوك وسام هيا83621808593

دمشق جامعة57.993أمينهالمصطفى علي نواف83631807751

تشرين جامعة57.97روالحبيب علي زين83641808364

تشرين جامعة57.886اسعافاسماعيل مشهور سالفه83651808373

تشرين جامعة57.88ميساءشاهين زهير زينب83661808368

دمشق جامعة57.833ماريصالح مثنى احمد83671807561

طرطوس جامعة57.77نجوىمحمد حسن روان83681808435

دمشق جامعة57.756رغدهالجاسم بسام بانه83691807591

دمشق جامعة57.733آمنهحسن محيسن نورالهدى83701807756

دمشق جامعة57.7مهاالعسعس زهير منذر محمد83711808257

دمشق جامعة57.64فاطمهالحمادي توفيق اسامه83721808195

تشرين جامعة57.6يوسف اميمةكامل نزار سوزان83731808583

تشرين جامعة57.52ريمضاحي الدين نور الرا83741808397

دمشق جامعة57.4ريماعقيل أحمد بسام83751808476

تشرين جامعة57.24وهيبهالطويل عبدو غيثاء83761808393

حماة جامعة57.21غيساءدرداري بسام هبه83771808422

حلب جامعة57.2الفتاح عبد غسان روان83781808758

طرطوس جامعة57.17حنانصيوح اصف تاال83791808431
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حماة جامعة57.113ريمابازو يوسف أسامة83801805760

حلب جامعة57.1عليهالجندي علي أحمد83811808511

طرطوس جامعة57.07صباحصالح قصي حسين83821806653

دمشق جامعة57.013كوثرالسليمان علي زبيده83831808218

تشرين جامعة57.01روعهالحسين عبدهللا منار83841805576

دمشق جامعة57عواطفاسليم اركان عمرو83851801890

دمشق جامعة56.94ميادهالطه يحيى فاطمة83861807686

البعث جامعة56.906سيلفااسبر عيسى كريستل83871804357

دمشق جامعة56.9ليلىاألحمر بسام محمد شمس83881808525

دمشق جامعة56.9اكتمالالصبح علي عالء83891808504

دمشق جامعة56.89حسينهالعلي رامز علي83901801819

دمشق جامعة56.786عفافالزعل جهاد ماريا83911807697

تشرين جامعة56.783سحرحمود محمد يوسف83921808411

طرطوس جامعة56.73عواطفالمحمد كاظم بشر83931806555

تشرين جامعة56.71لميساسعد سامر حيدره83941808354

تشرين جامعة56.686هندديوب علي لين83951808398

دمشق جامعة56.496مارييلعمشه ابراهيم رنا83961807630

طرطوس جامعة56.456فاطمهسعود درغام إيمان83971808426

دمشق جامعة56.443بتولالحسين إياد أمنه83981807581

دمشق جامعة56.33سلوىالبقاعي الرزاق عبد محمد83991802479

دمشق جامعة56.3شهيرةبغدادي سهيل رباح84001808126

حماة جامعة56.216بشرىالشاهر ايمن ضحى84011807655

البعث جامعة56.2زهريةبكور محمود عبادة84021808730

دمشق جامعة56.053تالينقدحجيان اوهانيس ليفون84031802215

تشرين جامعة56.023نسريناحمد عزيز البتول84041806482

طرطوس جامعة55.913كهربأحمد سلمان أماني84051808425

البعث جامعة55.816مانياالعباس بسام محمد ريم84061808308

دمشق جامعة55.796جليلهحيدر بركات همام84071803101

حماة جامعة55.766ماجدولينالجنيدالعمر محمد عماد84081807983

تشرين جامعة55.603مادلينشريف حسان غريس84091805347

طرطوس جامعة55.573هالهاالحمد نوفل يوسف84101808056

تشرين جامعة55.56بدريهحمو خالد عالء84111808383

دمشق جامعة55.5عائشةشحادة الكريم عبد آمنة84121808522

دمشق جامعة55.5ماجدةعون أبو أحمد تسنيم84131808516

دمشق جامعة55.496نورهالجاموس حسام غزل84141808233

دمشق جامعة55.44ريماعيساوي وليد محمد محمد84151802427

دمشق جامعة55.413نوالالحسن الحسين خليل محمد84161808255

طرطوس جامعة55.38عبيرمحمد فائز يارا84171808453

البعث جامعة55.376هناءالقاسم باسم مها84181808323

دمشق جامعة55.35بلوشينحمو أزاد جودي84191808208

دمشق جامعة55.3رلىالفتاح عبد رامي روان84201808122

دمشق جامعة55.3وفاءالدين محي اياد مريم84211808136

حماة جامعة55.276فاطمهطيبه محمد ليث84221806189

دمشق جامعة55.2ردينةكالس عقل كنان84231808154

البعث جامعة55.2رباحبوس المثنى مريم84241808601

دمشق جامعة55.196املخاروف نعيم محمد84251808256

دمشق جامعة55.176رائدهغره هيثم عفراء84261801753

دمشق جامعة54.943سهيرعزي سعيد فارس84271801982

حلب جامعة54.836اململحم احمد مصطفى84281808286
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دمشق جامعة54.823ريمالحسان حسين يزن84291808073

دمشق جامعة54.7منيرةشرقاوي خالد تالة84301808125

تشرين جامعة54.6سميرهخميس يوسف محرز84311808587

تشرين جامعة54.533هدىالحريشي عمار شهد84321805189

حماة جامعة54.513شعاعمحمد حميد مصطفى84331807735

طرطوس جامعة54.503بسمهوسوف نزيه عفراء84341807025

دمشق جامعة54.386صباحالربيع فيصل بسمه84351808202

طرطوس جامعة54.353سهامرمضان طالل سمير84361806934

دمشق جامعة54.2ندىاكريم مأمون الرزاق عبد84371801667

تشرين جامعة54.2غصونابراهيم حيدر محمود84381808140

البعث جامعة54.033وجيهاسليمان أحمد أريج84391808289

دمشق جامعة54.023نوفامصطفى عيسى محمد84401808250

دمشق جامعة53.98هناءالداود ربيع عبدالهادي84411801717

دمشق جامعة53.91مدنيهالحسن رفعت يزن84421803228

تشرين جامعة53.903وديعهخطاب ياسر وعد84431805717

دمشق جامعة53.853غصوناسماعيل عيد نغم84441808267

دمشق جامعة53.8ميادةالرواص السالم عبد صفا84451808785

دمشق جامعة53.786سناءالخضر مروان مجد84461802358

حماة جامعة53.7حاتم رضيهمصري مروان آيه84471808557

دمشق جامعة53.606املالعسكر محمود بتول84481808070

دمشق جامعة53.306سحرالعلي ابراهيم مصطفى84491802740

البعث جامعة53.296فريدهدعبول مواهب المسيح عبد84501806099

تشرين جامعة53.23اسماءقداحه علي حسين84511808348

البعث جامعة53.2ايمانزيدان ايمن يمنى84521808737

دمشق جامعة53.05باسمهالراشدي بشار خالد84531800825

دمشق جامعة52.86نهلهكرباج اسامه باسل84541800428

دمشق جامعة52.5صفاءبيطار محمود رؤى84551808481

دمشق جامعة52.5سندسابراهيم مصطفى المهيمن عبد84561808112

تشرين جامعة52.243داللديوب أحمد يونس84571808412

طرطوس جامعة51.993فاطمهيعقوب علي سالي84581808438

دمشق جامعة51.86لينادنهش نبيل مجد84591802352

دمشق جامعة51.853سوسنحامد طارق عدي84601801740

دمشق جامعة51.763بستانهمخلوف آصف حيدر84611800814

دمشق جامعة51.6كندةاالصيل احمد عمر84621808129

طرطوس جامعة51.576ندىمحمد نضال عالء84631808441

تشرين جامعة51.5سناءعبيدات جمال ايهاب84641808158

دمشق جامعة51.41ابتسامالحمد حسن عمر84651801866

دمشق جامعة51.4ابتسامالعابدين زين فواز راما84661808482

دمشق جامعة51.3عبيدةبنات مبروك السيد محمد84671808783

تشرين جامعة51.263ادالجروج كامل ساندي84681805145

البعث جامعة51.2شكرانعجم صفوان اسامه84691808589

دمشق جامعة51.1حنانالزعبي احمد سامر84701808617

دمشق جامعة51عنودالحمود أحمد الهدى نور84711808556

دمشق جامعة50.72صباحافندر أحمد موسى84721808262

البعث جامعة50.7شذىزرده ادهم عدنان84731808598

دمشق جامعة50.663الهدى نورالطويل الحمصي ناصر محمد عباده84741801634

حلب جامعة50.606سميةعقاد محمود عبدالقادر84751803618

دمشق جامعة50.56شذااسمر عيسى بهجت84761805863

دمشق جامعة50.323ليناالشربجي امين محمد الرحمن عبد84771801665
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حماة جامعة50.2ناديهنشتر كسار الزهراء فاطمه84781808419

تشرين جامعة50.093ميرنهيوسف محمد سيدرا84791805180

دمشق جامعة49.9ابتسامعوده عبدالستار جمانه84801808479

دمشق جامعة49.8هندعدس اكرم احمد84811800235

البعث جامعة49.8اكتبارحسن علي ليال84821808317

البعث جامعة49.7فطمهالتالوي عماد محمد رهف84831808736

البعث جامعة49.5قمرعلوش سامر موفق84841808596

حماة جامعة49.5ازدهارطه المحمد القادر عبد اسراء84851808566

البعث جامعة49.49هيفاءحباش عبدالحليم محمد84861804419

تشرين جامعة49.333اعتمادسبيهي يوسف آيه84871804632

طرطوس جامعة49.183ميساءحمدان بدران يزن84881807522

دمشق جامعة49كندةخزعل باهلل المعتصم مناف84891808541

دمشق جامعة48.87نعمهانعيم ابو محمود مصعب84901802744

دمشق جامعة48.786اسمهانالسيدعبدالحميد عبدالكريم هادي84911808074

دمشق جامعة48.6نجاحسالم محمد احمد84921808473

دمشق جامعة48.563ندىالعرب قاسم محمد مجد84931802370

دمشق جامعة48.493ديناالمحيمد اسود احمد84941808072

تشرين جامعة48.466غيثهصيوح خليل عالءالدين84951808384

تشرين جامعة48.313رندهاحمد عمار ريتا84961805057

البعث جامعة47.666فريدهالسمير ناصر هشام84971804545

تشرين جامعة47.236فلايرالبري صالح ريبال84981805052

دمشق جامعة47.1لوريسدروج وليد رهف84991808686

البعث جامعة47.1محاسنالكريدلي محمد علي85001808146

دمشق جامعة47.02حفيظةالطويل ياسين رمال85011801111

دمشق جامعة46.2منىالرازق عبد محمد مأمون رحيل85021808152

دمشق جامعة46.1غادهالحلبي باسل فاروق85031808130

تشرين جامعة45.413زنوببويشي جبر سومر85041808375

دمشق جامعة45.4مجدطالب نزار حنين85051808528

دمشق جامعة45.3زيد علي جوليان85061808792

دمشق جامعة45.2الهدى نورحنيني محمدعلي عالءالدين أكرم ياسر85071808132

تشرين جامعة44.753عزيزهزيدان اسعد درويش85081808357

دمشق جامعة43.8بشرىالشمري نزار ماريا85091808133

تشرين جامعة43.4وفيقااشقر ابراهيم علي85101808386

دمشق جامعة43.4رناسكيك شفيق ناصر عال85111808147

دمشق جامعة43.153فتاةسليمان جودت ريم85121808217

دمشق جامعة43.1فريدهالكتاني الكبير عبد محمد عبادة محمد85131808121

البعث جامعة42.6املالعباس محمود ذكاء85141808726

دمشق جامعة42.5مريمحمر مصطفى أروى85151808506

دمشق جامعة42.3رغداءالموشلي مكرم محمد عالء85161808513

دمشق جامعة42.2شيماءعبود وحيد وهب85171808135

حلب جامعة42.033رشىالعجي سامر لونا85181803701

دمشق جامعة41.613اسمهانالغصين موفق سوزان85191801489

دمشق جامعة41.306نعماترشيد احمد أماني85201800090

دمشق جامعة40.763روضهشبيب اسامه غيث محمد85211802585

دمشق جامعة40.2كرامعسكر سعيد محمد آية85221808697

دمشق جامعة40نهلةالعثمان عمر منار85231808547

دمشق جامعة39.933الديمطر الطرابلسي ماهر ياسر85241803197

دمشق جامعة39.816خدوجحيدر عجاج منذر85251802812

تشرين جامعة39.8دانيهوحود عزيز نورا85261807439
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دمشق جامعة39.783لميسعبسي ميشيل مارال85271802278

دمشق جامعة39.75نادياالحلقي الدين عالء رغد85281801098

دمشق جامعة39.75سحرالشامي ناصر سرى85291801413

تشرين جامعة39.716هيفاءصايغ فادي ماريا85301807228

دمشق جامعة39.666رانياابراهيم هيثم نايا85311802892

طرطوس جامعة39.65غريدهسمعان الياس جورج85321806613

دمشق جامعة39.616رابياجنبالط خلدون أسامه85331800037

دمشق جامعة39.616صباالحناوي صالح منصور بترا85341800435

دمشق جامعة39.616ضحىجسري هيثم ابراهيم85351800192

دمشق جامعة39.6زينبالعباس مفيد آسيا85361800048

طرطوس جامعة39.583ابتسامعباس يقظان نور85371807425

حماة جامعة39.583ريمسالمة محمد جعفر85381805880

طرطوس جامعة39.566ايمانحسن مازن لين85391807209

دمشق جامعة39.566عائدهالزعبي خالد محمد85401802434

دمشق جامعة39.533محاسنالنوفي معتز محمد اسماء85411800280

طرطوس جامعة39.533روعهمهنا حسن علي85421807053

دمشق جامعة39.533لبنهالمحارب محارب الرحمن عبد85431801650

دمشق جامعة39.533ربامطر رياض فادي85441801977

دمشق جامعة39.533عبيرالعقله احمد محمد85451802465

طرطوس جامعة39.516اقبالالجمل رامز بهاء85461806566

البعث جامعة39.5ديانانادر محمود جورج85471804069

دمشق جامعة39.5مهانخله عماد ميري85481802864

طرطوس جامعة39.483غوىديب ياسر ساره85491806894

دمشق جامعة39.483أسماءشياح منذر هللا عبد85501801692

البعث جامعة39.483ليالعبود جان حبيب85511804081

طرطوس جامعة39.466هناءسودان محمود حال85521806670

تشرين جامعة39.466سالفهاسماعيل وفيق سلدار85531806918

دمشق جامعة39.45نصرالدين دارينالرمحين وسيم داني85541800875

دمشق جامعة39.416اسماءالمصطفى بسام غنى85551801947

حماة جامعة39.416وصالسلوم فادي بشار85561805847

دمشق جامعة39.4ميادهالخوري منهل فادي85571801975

طرطوس جامعة39.4رفيفعلي حسام غدي85581807091

دمشق جامعة39.4باكزةمرتيني باسل محمد ألى85591800079

دمشق جامعة39.4حليمهالشحشوح عدنان نور85601802993

تشرين جامعة39.383علىحمزه عبدالرزاق لينه85611807221

البعث جامعة39.383ناهداالحمد وسيم آيه85621803952

دمشق جامعة39.366لمابيتموني باسم ماسه85631802310

تشرين جامعة39.366هيامحسن سامر ريم85641805066

البعث جامعة39.366فيروزرنجوس معتز بتول85651804017

دمشق جامعة39.366هباالطناني أحمد رهام85661801159

تشرين جامعة39.35نجودعابدين فواز جوى85671804866

تشرين جامعة39.35هندعمر حسان أماني85681804619

حماة جامعة39.333سهامداود فائز آنا 85691805746

طرطوس جامعة39.333انعامشلوف ايمن مايا85701807256

دمشق جامعة39.333فوزهحسن فؤاد علي85711801798

البعث جامعة39.333هديلحداد ميشيل جورج85721804068

طرطوس جامعة39.316فرحالقادر عبد نزار أحمد85731806378

دمشق جامعة39.316فهيدهشقير وسام ضياء85741801602

طرطوس جامعة39.3اميرهعباس محمود سالف85751806916
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دمشق جامعة39.283أميرهصعب حسن مصطفى85761802730

تشرين جامعة39.266جوماناحمد وائل آصف85771804604

طرطوس جامعة39.266سهيلهحسن علي اليسار85781806494

تشرين جامعة39.266وداددرويش ثائر صبا85791805198

دمشق جامعة39.25زهورخطاب خالد رنيم85801801153

دمشق جامعة39.25جميلهحريز طوني ميالد85811802879

دمشق جامعة39.25رحابرشيد مكرم راما85821806755

طرطوس جامعة39.25منىازهري فادي محمد دينا85831806741

دمشق جامعة39.233صفاءيوزباشي وليد رامه85841801001

دمشق جامعة39.233انعامالعيد عماد بشار85851800492

دمشق جامعة39.233حنانغيظة محمد أحمد85861800024

دمشق جامعة39.216كلير ماريلقطينه صفوان سهيل85871801483

تشرين جامعة39.183نهلهقاسم محمود عيسى85881807088

دمشق جامعة39.183سميرهالخوري وليد ماريا85891802286

دمشق جامعة39.166كروانحبيب فؤاد علي85901801800

تشرين جامعة39.15سناءحمود علي جلنار85911806587

دمشق جامعة39.133ميساءالنمر قتيبه لجين85921802161

طرطوس جامعة39.133غيساءحسين احمد سراب85931806913

دمشق جامعة39.133لميسلقيس ياسر يمان85941803246

دمشق جامعة39.133خولةالهايس اللطيف عبد آالء85951800059

طرطوس جامعة39.133ليليان فاتمهغانم مؤنس جيزيل سهى85961806943

تشرين جامعة39.133لياسارايداريان واهان كارال85971805389

طرطوس جامعة39.133خديجهسالمه وفيق رغد85981806777

دمشق جامعة39.116روعهيبرودي ناجي بيرال85991800546

دمشق جامعة39.116سوسنعايدي وليد حنين86001800802

دمشق جامعة39.083حلوهالخصابه موسى رهف86011801161

تشرين جامعة39.083سهيلهحليبيه يوسف رشا86021805002

دمشق جامعة39.066فاطمهصمادي ابراهيم محمد86031802389

تشرين جامعة39.066غيداءعلي علي امجد86041806500

تشرين جامعة39.05عتاباألزرق حبيب يرما86051807520

تشرين جامعة39.05لميسغصه زيد يوسف86061805740

دمشق جامعة39.05فاطمهالوعري ابراهيم ريم86071801241

حماة جامعة39.05سحرسلوم حسام بشرى86081805852

دمشق جامعة39.033هدىقصيباتي محمدأنس عمر86091801855

دمشق جامعة39.033سهامالفندي جمال أمجد86101800092

البعث جامعة39.016نزيههقاسم عدنان فرح86111804330

تشرين جامعة39.016عبيرعباس فريز شمس مجدل86121805493

دمشق جامعة39.016احسانالراوي ابراهيم راما86131800988

تشرين جامعة39.016سمرغالونجي سميح جمانه86141804837

دمشق جامعة39انتصارمحمود كمال ليليان86151802226

دمشق جامعة39فاطمهالقديمي محمد امنه86161800347

تشرين جامعة39صفاءعكرمه منيب تسنيم86171808580

حماة جامعة38.983سمرطه احمد هيا86181806343

حلب جامعة38.983بيكاجوالق اياد كلوديا86191803687

حماة جامعة38.983ابتسامعبدهللا منال لين86201806192

تشرين جامعة38.983رناكبيبو فداء العيون نور86211805663

دمشق جامعة38.966لينادرجزيني نحاس مازن محمد ياسر محمد86221802630

طرطوس جامعة38.966وفاءالعلي رياض سوسن86231806950

دمشق جامعة38.966ازدهارعثمان احمد آالء86241800061
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تشرين جامعة38.966سوزانغريب أيمن آيه86251804644

دمشق جامعة38.95منىالبلخي ياسر جلنار86261800640

دمشق جامعة38.95نبيلهالمصري عصام شادي86271801513

تشرين جامعة38.933عبيرخضور سامر مجد86281805486

دمشق جامعة38.933ايمانتونج كمال فرح86291802024

حماة جامعة38.933ميسونزحلوق حبيب يوسف86301806366

دمشق جامعة38.916منورهاشم محمد نور86311802962

طرطوس جامعة38.9غادهحسامو يوسف نغم86321807410

دمشق جامعة38.9روالرضوان مرشد غسان همام86331803103

طرطوس جامعة38.9غيثاءوسوف الياس راشيل86341806753

طرطوس جامعة38.866ياسرهسلوم عاطف مايا86351807259

دمشق جامعة38.85غادهسيف باسل قيس86361802073

دمشق جامعة38.85ماجدلينالجرف همام ليلى86371802221

حماة جامعة38.85مجدمنصور جرجس هيما86381806348

تشرين جامعة38.833زينبالخطيب محمد سوزانا86391805176

دمشق جامعة38.833تغريدالفتيح نضال محمد86401802404

دمشق جامعة38.816كنانهالمصري طالب كنده86411802115

البعث جامعة38.816غادهجبور الياس ميخائيل86421804486

حماة جامعة38.8نشوىقندقجي سمير هللا خير86431805930

حماة جامعة38.783غدرانرزوق الرزاق عبد نايف86441806296

حماة جامعة38.783سماحسنكري عماد دالل86451805938

طرطوس جامعة38.783سهاممعيطه عدنان علي86461807040

دمشق جامعة38.766حنانالمصري علي آيه86471800169

تشرين جامعة38.766صفاسليمان عبدو عال86481805250

حماة جامعة38.766سلمىالبطرس أيمن بشار86491805845

دمشق جامعة38.766رناالعتمه ماهر خير محمد86501802542

دمشق جامعة38.75هزارقطيط جمال محمد عمران محمد86511802581

طرطوس جامعة38.75بسمافتوح حاج محمود محمد86521807303

دمشق جامعة38.683جميلهأحمد منذر ميس86531802872

دمشق جامعة38.683فايزهطه منصور رغد86541801065

تشرين جامعة38.683لقاءحسن ابراهيم عيسى86551805337

دمشق جامعة38.683هدىكوزلي فؤاد الرحمن عبد86561801647

دمشق جامعة38.666حنانعينيه اكرم بشرى86571800511

دمشق جامعة38.666ملكغنام موفق غفران86581801933

دمشق جامعة38.666ميالجال انطون ماريا أنا86591800102

دمشق جامعة38.666الفتفخر ابو ثامر قصي86601802057

دمشق جامعة38.666اميرةنبهاني عادل احمد86611800221

تشرين جامعة38.666صبايونس احسان الرا86621805413

طرطوس جامعة38.65فاطمهعسكور رامز فجر86631807122

حماة جامعة38.65سمراسكاف لويس تيماء86641805874

حماة جامعة38.65سحرضاهر سمير ريما86651805999

دمشق جامعة38.65املالحميد جاسم زياد86661801296

دمشق جامعة38.633شيرينالرحبي عرفان محمد مايا86671802334

تشرين جامعة38.633صفىبيلونه عثمان محمد86681805504

تشرين جامعة38.633عبيرعديره سالمي اليسار86691804717

دمشق جامعة38.616خلودهللا عبد مدين رند86701801123

دمشق جامعة38.6عائشهالعبادي الكريم عبد راما86711800969

حماة جامعة38.6مايلهتوما الخوري مرهف ليث86721806187

البعث جامعة38.6شهالسيف رائد بيير86731804043
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تشرين جامعة38.583فاطمةكريم محمد محمود8674168926

طرطوس جامعة38.583رناجرجس نزيه ريتا86751806822

البعث جامعة38.583لينداحسين حج جمال نور86761807755

دمشق جامعة38.583لميسالشناعه تيسير ريم86771801244

حماة جامعة38.566ميساءالعمري الرحمن عبد هبه86781806326

طرطوس جامعة38.566تغريدنده منذر يارا86791807496

دمشق جامعة38.566سهيرمنور عماد محمد86801802438

طرطوس جامعة38.55داللوقاف الهادي عبد عدنان86811807017

دمشق جامعة38.55سهيرالدراوشه هشام جودي86821800673

دمشق جامعة38.55يسرهعلي الحاج مصطفى تيماء86831800608

دمشق جامعة38.55مجدلينالظاظه حسن زينه86841801326

دمشق جامعة38.533سوسناللحام الرحمن عبد بشير محمد86851802524

تشرين جامعة38.533اسمهانشومان عدي زينب86861805097

دمشق جامعة38.516هالهابراهيم جورج يوسف86871803270

طرطوس جامعة38.516ثراءحمود سهيل فاطمه86881808443

دمشق جامعة38.516سعادعزو وليد خلدون86891800846

دمشق جامعة38.516لميسقدورة ماهر يارا86901803181

دمشق جامعة38.516رشاشحاده هادي ساره86911801367

دمشق جامعة38.516شهرزادعلي عصام منيار86921802819

البعث جامعة38.516هيامالصباغ رياض ميشيل86931804496

حماة جامعة38.5ريميعقوب نورس ايهم86941805831

تشرين جامعة38.5رانيهعجيب أحمد أيهم86951806447

طرطوس جامعة38.5يسرىمحمود حسان خضر86961806710

البعث جامعة38.5سماحاألعسر عبدالباسط محمد ليالي86971808602

دمشق جامعة38.5فادياالفحل موسى غريس86981801919

دمشق جامعة38.483سناءالعسكر محمدخير يوسف86991803273

دمشق جامعة38.483احالمابوعويضة عبدالكريم سندس87001801473

دمشق جامعة38.483نورالرواس سمير رانيا87011801011

حماة جامعة38.483تغريدسليمان سليمان احمد87021805800

حماة جامعة38.483خالديهالعيون أبو خليفه علي87031806125

تشرين جامعة38.483يسيرهصالح عصام غدير87041807095

البعث جامعة38.466جانيتمحمد فؤاد ضحى87051804247

تشرين جامعة38.466نغمخيربك ماهر لين87061808462

دمشق جامعة38.466رندهالشويتي راتب حنين87071800790

دمشق جامعة38.466تماضرقاروط ايمن محمد ميار87081802851

حماة جامعة38.466هناءدويب بشار غزل87091806145

حماة جامعة38.45نوالونوس فائق علي87101806132

دمشق جامعة38.45اسيلبوحمدان صفوان شهد87111801557

حماة جامعة38.433سوسنبطرس حسام تاج87121805866

تشرين جامعة38.433شيرينسلمان احمد النا87131808748

تشرين جامعة38.433وفاءصهيوني احمد اوس87141806505

دمشق جامعة38.416آمالعريج بديع راغد87151800954

دمشق جامعة38.416ليناالعبود الحكيم عبد لمى87161802186

دمشق جامعة38.416والءحافظ نضال مرام87171802673

طرطوس جامعة38.416بهيهكروم رياض يمن87181807536

دمشق جامعة38.4فاطمهالجاعوني وليد ازهر محمد87191802513

دمشق جامعة38.4ابتسامدحدل يعقوب فيليبو87201802047

طرطوس جامعة38.4سهيلهسلطون غسان مروى87211807339

دمشق جامعة38.383فضيلهخشفه خالد فاطمه87221802007
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البعث جامعة38.383سمرجنيات طالل محمد حال87231804099

تشرين جامعة38.383عمشهالمعروف مصطفى عال87241807790

دمشق جامعة38.366هدىالخطيب امين محمد مايا87251802341

طرطوس جامعة38.366رانيههللا عطا جرجس موسى87261807369

دمشق جامعة38.366سميةالشهاب السوعان الرحمن عبد شهد87271801545

دمشق جامعة38.35ايمانشطط مازن مايا87281802340

دمشق جامعة38.333ايمانسكر حسام ليث87291802206

دمشق جامعة38.333نهالالقداح جمال خالد87301800833

دمشق جامعة38.283امتثالعكله أسعد مالك87311807741

حلب جامعة38.166سمرالمحسن عبد المحسن عبد عمر87321807958

حلب جامعة38نوارةالشيخو أحمد رويا87331807634

تشرين جامعة37.966فتاةعثمان علي محمد87341808404

دمشق جامعة37.3نهالقطامش أحمد محمد87351808494

دمشق جامعة37.233ودادالشمق محمد رهف87361808216

دمشق جامعة37.2تهانيالصياد مازن محمد زينب87371808530

تشرين جامعة37.033منيرهعلي عزيز بشار87381808340

البعث جامعة36.766ايمانخلف احسان آيه87391808034

تشرين جامعة36.566فاتنعمران سهيل رند87401808363

دمشق جامعة36.5سعادالحسين حمدان مخلف آية87411808189

البعث جامعة35.766رزاناليوسف حسن ساره87421808038

تشرين جامعة34.6بشرىعابدين احمد عمر87431808142

حماة جامعة34.433فاتنجبر أحمد يزن87441808423

طرطوس جامعة33.666احالمبريقه نزار باسل87451808429

تشرين جامعة33.65فدوىسليمان فؤاد فيفيان87461808394

دمشق جامعة33.466أميرهمعاز أحمد محمد87471808253

حماة جامعة33لمياالمشعل زكريا عبدالكريم87481808417

دمشق جامعة32.7أطيافالمنعم عبد الخالق عبد\ثائر دعاء87491808128

حلب جامعة32.6البيك منالراديفا فيكتور زمرد برلنت87501808156

دمشق جامعة32.216امينهباتر كمال فؤاد87511808234

تشرين جامعة32.1عائدهرستم وائيل زينب87521808367

تشرين جامعة32وفاءشعبان نزار تيماء87531808346

دمشق جامعة30.2دارينالعبدهللا عبدالرزاق جاسم87541808478

دمشق جامعة29.8خليفة صبيحهمحمود شاكر مصطفى87551808155

دمشق جامعة27.4فضيلهالدخيل الجمعه ياسر عمار87561808683

تشرين جامعة12.7روعهالشوربجي عبدهللا محمدوالء87571808159

دمشق جامعة0عائدةحسحس الدين عماد كنان87581808784

دمشق جامعة0خرساني دادور هيثم محمد87591808793

دمشق جامعة0درجزيني نحاس مازن محمد ياسر محمد87601808794

دمشق جامعة0آذربيك سجاد محمد87611808795

دمشق جامعة0السعدون صباح محمد87621808786

دمشق جامعة0العاني داوود شكران87631808787

دمشق جامعة0عويضة أبو الكريم عبد سندس87641808789

دمشق جامعة0حرب سمير هبة87651808788

دمشق جامعة0مؤمناتزمريق محمود الرحمن عبد87661808490

دمشق جامعة0حنانالسمان كمال حنين87671808691

دمشق جامعة0فطيممشرف يوسف وعد87681808657

دمشق جامعة0فوزعدي ياسر محمد الجبار عبد87691808692

دمشق جامعة0رفيفالقتابي نبراس محمد عمر87701808644

دمشق جامعة0نائلةالقتابي اللطيف عبد سالم87711808614
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دمشق جامعة0نهىمحمد الحاج بسام العزيز عبد87721808538

دمشق جامعة0كوثرحجازي ياسين ريم87731808485

دمشق جامعة0سميةالذنون رياض باسل87741808554

دمشق جامعة0نوفشرف ماجد دانه87751808666

دمشق جامعة0سكينهالزعيم ماهر فدا87761808492

دمشق جامعة0سمرالبوش ياسين اسراء87771808645

دمشق جامعة0سهامباقي عبده بشرى87781808501

دمشق جامعة0منالسالم سالم روال87791808518

دمشق جامعة0ليناالصباغ غياث محمد رامه87801808483

دمشق جامعة0ليناالصباغ غياث محمد رنا87811808484

دمشق جامعة0رشاعلي ابرهيم تاال87821808533

دمشق جامعة0خديجةالجلم حسين محمد87831808514

حماة جامعة0زكار بديعهحاتم طارق خير محمد87841808567

دمشق جامعة0خلودالبابا رشاد محمد أحمد87851808550

حلب جامعة0عزيزى رحابشبر الوهاب عبد الكريم عبد87861808573

دمشق جامعة0عبلهافيوني عصام ساره87871808618

البعث جامعة0دنياجديد جديد نور ماري87881808143

دمشق جامعة0انتصارالعاني سالم\داود شكران87891808119

حماة جامعة0الناعم ماجدهزوزه حامد الما87901808565

دمشق جامعة0جربوع شرف كارين نور87911808754

دمشق جامعة0سمرابراهيم ناف خوش راما87921808609

دمشق جامعة0خليل أمام المنعم عبد محمد سالم87931808791

حماة جامعة0طنيش رحابالسلومي طارق نور87941808699

دمشق جامعة0سمرالرفاعي احمد رغد87951808610

دمشق جامعة0حنانالجبه هللا سعد محمود87961808685

البعث جامعة0جديد جديد نور ماري87971808790

دمشق جامعة0نورالسعدون نوري صباح محمد87981808117

حماة جامعة0الشواف عزهكعيد راتب جود87991808559

البعث جامعة0هدىراعي الرحمن عبد غاده88001808735

حماة جامعة0كوجان رباالصحن عادل جودي88011808704

دمشق جامعة0خنساءالناصير احمد رفاه88021808622

دمشق جامعة0غندور صفاءحمامه فهد جود88031808681

البعث جامعة0مهاصبي عادل قمر88041808727

دمشق جامعة0سوسنالعطيش خير محمد ريما88051808643

البعث جامعة0جانيتقطريب دعاس رهام88061808732

حماة جامعة0ارناؤوط درهعدي رئيف محمد باسمة88071808705


